Døvemenighederne i Danmark
Når al tale er visuel – eller taktil*…

*) kommunikation ved hjælp af følesansen

Kære menighedsråd, kordegne og præster!
I Danmark er der tre døvemenigheder, som betjener
landets ca. 4000 tegnsprogstalende døve og deres
familier. Hertil hører også døvblinde, som
kommunikerer ved hjælp af taktilt tegnsprog.
Døvemenighederne har kun én kirke, nemlig Døves
Kirke, der ligger ud til Ågade på Frederiksberg, så i
resten af landet kommer vi på besøg i forskellige
kirker og holder gudstjenester, vielser og
begravelser. De øvrige aktiviteter minder meget om,
hvad der i øvrigt foregår i sognemenigheder, dvs.
hus- og sygebesøg, konfirmandundervisning, studiekredse, foredrag, sammenkomster, menighedsrådsmøder osv. – bortset fra at al kommunikation i
Døvemenighederne er baseret på dansk tegnsprog. Der er ansat seks døvepræster.
Den 3. september er det 12. søndag efter Trinitatis, hvor der i mange år er blevet samlet ind til
Døvemenighederne i landets kirker. I år er det ’Effata’ – historien, der er prædiketekst (Mark
7,31ff.)
Vi vil gerne sige tak for de penge, der blev indsamlet sidste år. De har stor betydning, idet de
bidrager til det, som Fællesfondens tilskud til Døvemenighederne ikke kan bære, herunder især
økonomisk hjælp til døve.
Derfor håber vi på velvilje, når vi beder Folkekirkens menighedsråd, præster og kordegne om at
foranstalte en indsamling i kirkerne
Søndag d. 3. september 2017
- eller en anden søndag i efteråret - alternativt at tilgodese Døvemenighederne ved fordelingen af
høstofferet. Såfremt Døvemenighederne ikke er på sognets nuværende indsamlingsliste, skal vi
hermed anmode om fremover at komme på listen 12. s.e.trinitatis.
Ønskes yderligere information om Døvemenighederne kan den findes på: www.døvemenighed.dk
Tusinde tak, fordi du/I tog jer tid til os.
Med venlig hilsen
Ritva Bergmann
Formand for Kollektdagsudvalget og for Menighedsrådet øst for Storebælt
Døves Kirke, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C ritva@bergmanns.dk

Erik Lundager
Døvepræst, Døvemenigheden Midt- og Nordjylland
elu@km.dk

Vi kan foreslå følgende tekst til brug ved oplæsning i kirken:
Kollekt til fordel for Døvemenighederne i Danmark

”I dag samles der ind til Døvemenighederne i Danmark.
Det indsamlede beløb vil gøre en stor forskel for
døvemenighederne. Pengene vil blive brugt til sociale
aktiviteter og økonomisk hjælp til døve.
Døvemenighederne siger tak for enhver gave!”

Indbetalingsoplysninger:
Giro 527 5709
Bankoverførsel: Døvemenighedernes kollektdag: reg.nr.: 1551 konto 527 5709
(Angiv venligst sogn/kirke)

