
Døvekirken i Vestfold
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Vestfold og Telemark

    
Program 
høsten 2014

Åpent hus - gudstjenester - familiesamlinger - temakvelder

Vårt "drømmeslott"  
i Prinsens gate 11  

skal bli 
Sandefjords nye  

DØVEKIRKE
- men blir ikke klar til bruk  

denne høsten, dessverre....   

Sandar menighetshus Bjerggata 56 , Sandefjord 
med Olavs- 
kapellet

Landstad- 
senteret, Storgaten 20,  Sandefjord

oppdatert 01.12.2014



Søndag 24. august kl. 13.00
                 Gudstjeneste på Knattholmen  
                  i forbindelse med menighetstur

Søndag 14. september kl. 11.00 
                Gudstjeneste m/dåp i Sem kirke  

Søndag 12. oktober      kl. 12.00 
      Gudstjeneste i Tomaskirken i Andebu  

Søndag 14. desember  kl. 12.00
Julegudstjeneste i Olavskapellet, Sandefjord

Trenger du transport?

Hvis du har behov for transport til 
noen av døvekirkens  
arrangementer i Vestfold,  
kan du sende en SMS til: 
 

93 45 94 13  - Knut Syvertsen  

Tegnspråk- 
GUDSTJENESTER 

NB! 4 forskjellige steder! 
Døves menighet i Vestfold 
samles denne høsten  
til gudstjeneste i fire forskjellige 
kirker/kapeller:
       - Knattholmen kapell
       - Sem kirke
       - Tomaskirken, Andebu 
             - Olavskapellet,  
                             Sandefjord 

Menighetstur til Knattholmen 24. august
 

 

Avreise: Vi kjører samlet fra Sandefjord
jernbanestasjon kl. 11.45.  
(Vi venter på tog fra Oslo og fra Larvik.)

Program: Bading(?), lek, fotball,  
Grilling (ta med grillmat og 
drikke), 
Samling i kapellet.



Inn! - Opp! - Ut! 
Døvekirken ønsker å tilby  
et spennende og utviklende 
miljø for tegnspråklig  
ungdom, også i årene etter 
konfirmasjonen.
Den første samling denne 
høsten, med planlegging av
aktivitetene fremover, blir 
under menighetsturen til 
Knattholmen          
 søndag 24. august  
Fremmøte ved Sandefjord 
jernbanestasjon kl. 11.30.

Videre program utover høsten blir  
kunngjort på  www.tegntiltro.no

TEGN TIL TRO 
tegnspråklig trosopplæring 
for ALLE barn og unge (0 - 18 år)!
 

I "gamle dager" fikk alle barn i Norge 
kristendomsopplæring på skolen. 
 

Dette er nå blitt endret, slik at det nå 
er kirken som skal sørge for at  
alle døpte barn og alle barn der minst 
en av foreldrene er medlem av den 
norske kirke skal få tilbud om en sys-
tematisk og sammenhengende tros-
opplæring i løpet av sine første  
18 leveår. 
 
Døvekirken tilbyr tegnspråklig trosopplæ-
ring gjennom egne tiltak i døveklirkens 
regi, eller i samarbeid med lokalmenig-
heter der det bor hørselshemmede tegn-
språkbrukere.
 
Ta kontakt med tros- 
opplærer Asgeir Høgli, 
hvis du bor i Telemark 
eller Vestfold og ønsker 
å motta invitasjon til  
tegnspråklige trosopp-
læringstiltak som passer 
for ditt/dine barn!  
 
Asgeir  kan kotaktes på
mobil: 95 92 97 32  eller 
e-post: asgeir.hogli@dovekirken.no 
 
            Se også www.tegntiltro.no

JULETREFEST
holdes i Sandar menighetshus 
søndag 28. desember kl 16.00

arrangeres i samarbeid med  
Vestfold Døveforening

JULEVERKSTED
i kjelleren i Landstadsenteret  
lørdag 29. november kl 12.00.  
Vi oppfordrer alle til å møte opp fra start! 

arrangeres i samarbeid med  
Vestfold Døveforening

Menighetsutvalget  
i Vestfold og Telemark (MUV) 
har møter følgende datoer: 
 Torsdag 14. august 
 Torsdag 18. september 
 Torsdag 23. oktober
 Torsdag 11. desember 

MiLK-kurs 
Alle som var konfirmanter forrige
skoleår, kan være med på 
Døvekikrkens "mini-lederklurs"  
helgen 17.-19. oktober.   
Ta kontakt med trosopplærer Asgeir så 
snart som mulig, hvis du ønsker å være 
med på dette.



Døvekirken i Vestfold
Program høsten 2014

August 
Søndag 24. kl 11.45  Menighetstur til "Knattholmen" 
  Felles avreise med biler  fra Sandefjord jernbanestasjon 
September 
Søndag 14. kl 11.00  "Integrert" gudstjeneste m/dåp i Sem kirke
  Adresse: Jarlsberggaten 3, Tønsberg 
Oktober 
Søndag 12. kl 12.00  Gudstjeneste i Tomaskirken i Andebu
  Adresse: Molandveien 27, Andebu 

November 
Lørdag 29.   kl 12.00  Juleverksted for hele familien 
  i Landstadsenteret, Storgata 20, Sandefjord 
Lørdag 29.   kl 15.00  LysVåken for 11-åringer.  
                                                       Påmelding  på SMS til 95 92 97 32 senest 25.11.  

Desember 
Søndag 14. kl 12.00 Julegudstjeneste (NB! Klokkeslettet er endret!)
  i Olavskapellet, Bjerggata 56, Sandefjord. 
  Utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok. Send SMS til 95 92 97 32 

   hvis 4- eller 6-åringen ikke har fått invitasjon i posten!  

Søndag 28.   kl 16.00   Juletrefest 
  i Sandar menighetshus, Bjerggata 56, Sandefjord

 

NB! Det kan bli endringer i programmet!   
Se oppdatert informasjon på   

www.dovekirken.no  
www.vdf.no 

www.tegntiltro.no

Har du behov forå bli hentet med bil? Send SMS til 93 45 94 13 Knut Syvertsen  
Døveprest Terje Johnsen kan kontaktes pr telefon/SMS: 92 83 13 58


