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Madagaskar: Over 4000 deltok i

JUBILEUMSGUDSTJENESTEN!
Informativ preken av døveprost Terje Johnsen

Tekst og videobilder: Rune Anda (del 1 av 4)

5 gudstjenester a 3-4 timer på 3 da-
ger! (Vi deltok kun på formiddags-
gudstjenestene.) Fire av disse var
friluftsgudstjenester, på plenen
ved døveskolen i Antsirabe, fra kl.
09 til 13, og fra kl. 14 til 17. Den
siste ble holdt i byens største kir-
ke, fra kl. 08.45 til 12.45.

Det var døvemisjonens arbeid på
Madagaskar som var gjenstand for
feiringen, og det i forbindelse med
at den første døveskolen ble opp-
rettet i Antsirabe for 50 år siden.

Alle gudstjenestene var med varier-
ende innhold. Det var taler, preke-
ner, tekstlesing, sang, tegnkor, gave-
overrekkelser og mye annet. Fredag
morgen var det tid for den store gave-
seremonien fra Norge. Blant mye an-
net ble det overrakt over hundre T-
skjorter fra Døves Trykkeri As, og så
hadde 3. og 4. klasse (bildet til ven-
stre) fra Hunstad skole samlet inn kr
4.550 som gave til døveskolen i Ant-
sirabe (det tilsvarer cirka 3.200.000
madagaskar franc). Lena (8) og Iselin
(13) fra Hunstad skole i Bergen hilste
og gratulerte med jubileet.

I tillegg til alle gudstjenestene var
det to timers kulturinnslag fredag
kveld 22. september i en av byens tea-
tersaler, fremført av elevene på de 7
døveskolene på Madagaskar. Meste-
parten av innslagene besto av tegn-
kor, sang og dans. De store elevene
fra døveskolen på Antananarivo frem-

førte de beste stykkene, med rytmisk
dans og disco. Det kunne vi registre-
re ut fra den kraftige applausen fra
350 tilstedeværende tilskuere, og fra
den norske benkeraden.

Lørdag kveld 23. september var det
leirbål på døveskolen, hvor det el-
lers var bekmørkt! Noe utelys var det
ikke. Mange av oss hadde med seg
lommelykt, som altså kom til nytte.
Ved lyset fra leirbålet ble vi under-
holdt i over to timer, med framførin-
ger både av døveskolenes elever og
av voksne døve. Norge bidro også
med to forskjellige innslag (det ene
innslaget skapte latterbølge). Aller sist
ble det dans, der våre to yngste del-
takere var med (de fikk lynkurs no-
en timer i forveien): Iselin og Lena.

Søndag 24. september etter den
høytidelige gudstjenesten i byens stør-
ste kirke, FLM Antsirabe Antampon-
tanana: Kirken var fullsatt med 1.500

Fra friluftsgudstjenesten fredag formiddag, 22. september.
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3. og 4. klasse på Hunstad skole hadde
en innsamlingsaksjon som ga kr 4.550
til døveskolen på Madagaskar.
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tilhørere. I tillegg var det
cirka 2.500 mennesker
utenfor kirken som fulgte
med i gudstjenesten via
høyttalere.

Døveprost Terje Johnsen
holdt preken, der han blant
annet gratulerte med 50 års
jubileum. Han fortalte også
at det samme dag var Døves
Dag, som feires i mange
land med opplysningsarbeid,
informasjon, demonstrasjo-
ner og gudstjenester. «Det
er en dag døve forteller om
sine behov, ønsker og rettig-
heter i samfunnet og kir-
ken» sa han, og videre:
«...døve forteller om seg
selv som minoritetsgruppe
- med eget språk, kultur og
historie.» Han opplyste at
det også på samme tid var
Døves Kulturdager i Ber-
gen.

Som om det ikke var nok,
kuttet han ut stemmen sin,
og lot Guri K. Sværen være
stemmetolk under den høy-
tidelige gudstjenesten. Han
fant ut at det var best å si
noe om det også: «Dere som
hører synes kanskje at min
stemme er noe forandret.
Jeg snakker fortsatt, men nå
bare med tegnspråk, uten
stemme. Guri er min stem-
metolk. Jeg snakker tegn-
språk - døves førstespråk,
og ikke en blanding av tegn
og tale, som betyr dårlig ta-
lespråk og dårlig tegnspråk.
Slik kommuniserer jeg best
med døve.»

Dette sa han, i tillegg til
dagens tekst fra det gamle
testamentet: «Da skal blin-
des øyne åpnes og døves ører
lukkes opp. Da skal den lam-
me springe som hjorten, og
den stumme skal juble med
sin tunge.» Døveprost Ter-

je Johnsen gjorde det beste
ut av dagens tekst.

Ellers var han også Døves
Videos utsendte på Mada-
gaskar og filmet ulike be-
givenheter.

Kollekten bidro også til å
forlenge gudstjenesten be-
traktelig. Med over 4.000
glade givere, tok det 30 mi-
nutter før kollektprosesjo-
nen var ferdig, som forøv-
rig ble ordnet med «militær
presisjon» (bilde 1). Det
kom inn over 40.000 kro-
ner i potten til døveskolen i
Antsirabe.

Gratulasjoner ble det
mange av etterpå. Taler og
gaveoverrekkelser på rekke
og rad, fra prominente del-
takere. Innimellom kom
voksne døves representanter
med forbundsleder Dimby
(i det gassiske døveforbun-
det) i spissen fram med si-
ne gratulasjoner.

Norunn Kalvenes over-
rakte en gavesjekk på kr
10.000 fra Døvekirkenes
felleskap (bilde 2).

Etter festgudstjenesten
var det festmiddag på jente-
internatet på døveskolen
(bilde 3). Mens vi spiste var
det sang og musikk, tegn-
kor og så videre. En stor
bløtkake med gjengivelse av
døveskolens område, byg-
ninger og så videre, var la-
get for anledningen (bilde
4). Noen av oss ble syke og
fikk kvalme og diare, tro-
lig på grunn av bløtkaken.

Misjonærene Ingebjørg
Finstad og Alma Storaker
deltok i alle jubileumsarran-
gementene 22.-24. septem-
ber.
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Mer fra selve jubileet vil
døvekateket Øyvind Aspen
skrive om i Døves Blad.


