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Sproghjørnet
tosprogede mennesker, der selvfølgelig
skal have lov til at kommunikere på det
sprog, som er naturligt for dem. Som
døvepræst er man nødt til at sætte sig
ind i døves verden og forstå deres krav,
og så kan man kæmpe på døves præmisser. Derfor har det været naturligt
for mig at være med i kampen om at få
gudstjeneste og bibel på dansk tegnsprog.
Tror du, det har haft nogen betydning
for tegnsprog, at gudstjenesten og en
række bibelske tekster er oversat til
tegnsprog?
- Ja, helt afgjort! Når vi ser, hvordan
poesi bliver fremført på tegnsprog, oplever vi, at tegnsprog bliver løftet op på
et højere sprogligt niveau, og det er så
smukt, at det rører mit hjerte og sikkert
også mange døves hjerter. Den samme
oplevelse får vi ved at se bibelske tekster
oversat til tegnsprog og dermed blive
løftet op på et bibelsk niveau. Der er ingen tvivl om, at der er sket en berigelse
af dansk tegnsprog.
Hvad er din største oplevelse som døvepræst?
- Min første konﬁrmation på tegnsprog
og den første juleaften, hvor juleevangeliet blev fremført på tegnsprog af en
døv har rørt mig dybt og fylder mig
meget og vil altid gøre det. Men ellers
så er måske de allerstørste oplevelser,
det som fylder mig lige nu, de mange
kirkelige handlinger, som jeg har haft
som døvepræst. Jeg har lige gennemgået
kirkebogen og mindet alle mine dåb,
konﬁrmationer, bryllupper og begravelser, og det der overrasker mig er, at jeg
husker alle de ansigter, jeg har set gennem 11 år. Jeg er som en landsbypræst,
der ser de samme familier igen og igen
ved de forskellige begivenheder. Det
er en ﬁn gave, som døvesamfundet har
givet mig, og det er jeg dybt taknemmelig for.

Har du fået noget ud af samarbejdet
med Danske Døves Landsforbund?

Hvorfor søgte du netop dét job på
diakonissestiftelsen?

- Jeg har været utrolig glad for samarbejdet omkring Døves Pensionisthøjskole. Jeg er også meget glad for jeres
ældrevejlederprojekt. Samarbejdet med
jeres dygtige ældrevejleder har orienteret mig om nogle meget ensomme ældre døve, så kan jeg besøge dem. Uden
jeres værdifulde hjælp ville jeg ikke have
vidst, hvor de var. Jeres andet projekt
med besøgstjenesten har også betydet
en kærkommen aﬂastning for præsterne. Det bevæger mig dybt at se ﬂere
ensomme døve, som lider nød og savner
samvær med andre døve. Døvesamfundet må ikke glemme de døve, som pga.
sygdom eller alder ikke længere kan
komme ud. De bliver nemt isolerede. I
bør også huske dem og sørge for, at de
fortsat er med i det store fællesskab.

- Jeg er nødt til at passe bedre på mig
selv, og have mere tid til min familie.
Lige nu føler jeg, at jeg aldrig har rigtigt
fri, og mit nye arbejde betyder mere
normale arbejdstider. Jeg skal bl.a.
undervise sognemedhjælpere i Bibelen
og kristen tro. Det er en spændende
udfordring for mig, som jeg glæder
mig meget til, men jeg må indrømme,
at jeg har grædt mange tårer, siden jeg
besluttede mig for at skifte arbejde.
Det er ikke nemt for mig at stoppe som
døvepræst, for det er et arbejde, jeg har
været glad for.

Du siger, at de 11 år som døvepræst har
været opslidende for dig?
- Ja, der er sket meget i løbet af de sidste
10 år. Vi får mange ﬂere kirkegængere,
og vores sociale arbejde er vokset
meget. Det er en positiv udvikling, som
vi kan være glade for, men den samlede
arbejdsmængde er blevet for stor. Det
har derfor været opslidende for mig
– både fysisk og psykisk. Jeg er nok dårlig til at sige nej og sætte grænser, men
jeg elsker jo mit arbejde som døvepræst.
Har du et specielt ønske for Døves Kirke
og menigheden – og ikke mindst døvesamfundet generelt?
- Jeg ser, at vi står i en brydningstid
pga. den nye udvikling med C.I. Mit
store ønske er, at Døves Kirke får lov at
bestå. Døves Kirke skal være et fristed
– en slags helle - med et godt tegnsprogsmiljø og en levende tegnsprogskultur, hvor døve kan mødes og nyde
hinandens samvær i et varmt og kærligt
fællesskab, hvor der er plads til alle. Jeg
ønsker også, at alle de gode ting ved
døves kultur får lov til at udvikle sig her
i Døves Kirke.

Vil du fortsat være knyttet til døveverdenen, så du kan bruge dansk tegnsprog,
som du behersker så ﬂot?
- Helt klart! Jeg kan ikke bare skippe det
hele, når jeg tænker på, hvad døvesamfundet har givet mig. Det er en gave,
som har betydet meget for mig både
menneskeligt og fagligt. Og så elsker jeg
tegnsprog – det smukkeste sprog, som
Gud har skabt!
Jeg vil gerne på døvegruppens vegne sige
tusind tak for dit ﬂotte pionerarbejde
med gudstjeneste på døves præmisser
og bibelske tekster på tegnsprog. Du har
skrevet et vigtigt kapitel i døves historie, og derfor vil du altid huskes som en
menneskekærlig og trofast præst med en
indlevende interesse for tegnsprog.
Held og lykke med dit nye arbejde – og
på gensyn!
- Tak skal du have, Asger – og på gensyn!

MARIANNE

Marianne Schultz Bønløkke
Født den 18. marts 1961
Gift med socialdirektør
Søren Bønløkke
De har 3 drenge: Rune (20 år),
Rasmus (18 år) og Emil (8 år)

Af Tegnordbogsprojektet. Foto: Nana Toft.
Tegnsprogsmodel: Eva Abildgaard
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SYNONYMI
Når ﬂere ord har samme betydning, så er
disse synonyme med hinanden. På dansk
tegnsprog har vi mange tegn, der er synonyme med hinanden. For eksempel har det
danske ord september seks tegn på dansk
tegnsprog. De kan ses på billede 1-6.
Hvis vi ser på dansk talesprog, så er eksempler på synonymer: mis og kat. Selvom de
har den samme betydning; nemlig et dyr
med kort snude, smidig krop og blød pels
som er god til at fange mus, og som holdes
som husdyr, er de ikke fuldsynonyme. Man
plejer at sige, at to ord er fuldt synonyme
hvis:
• alle deres betydninger er helt ens
• de kan bruges på samme måde i alle sammenhænge
• de betyder præcis det samme, og det ene
ord ikke har ekstra betydninger i forhold
til det andet.
Mis og kat er ikke fuld synonyme, da mis
bruges mest i uformelle sammenhænge
eller som et kælenavn om en kat. På dansk
tegnsprog har de to ord samme tegn, derfor
kan man ikke tale om synonymi mellem mis
og kat på tegnsprog.
Faktisk er fuldsynonymi meget sjældent i
talesproget, da der næsten altid er forskelle
mellem to synonymer. Det kan være, at det
ene ord bruges mere i bestemte samfundsgruppe, og det andet ord i en anden gruppe.
På tegnsprog ser vi til gengæld ret ofte tegn,
der er fuldt synonyme med hinanden. Et
tegn består af, hvordan hænderne ser ud,
bevæges og placeres. Hvis vi ser på det
danske ord september, så har det som nævnt
6 tegn på dansk tegnsprog. De betyder alle
den 9. måned i året.

Det er interessant, at der er mange ﬂere
eksempler på fuldsynonymi i dansk tegnsprog end der er i dansk talesprog. Det kan
være, fordi vi ikke har noget skriftsprog. Et
skriftsprog hjælper med at fastholde eller
udbrede brugen af et ord. Det sker derfor,
at forskellige landsdele her i Danmark, for
eksempel døveskoler, bruger forskellige tegn
for den samme betydning.
Tegnsprog i TV og større kontakt mellem
døve i hele Danmark kan medføre til, at
der ikke vil være så mange fuldsynonymer i
fremtiden. I projektet ”Ordbog over Dansk
Tegnsprog” bestræber vi os på at beskrive de
mest brugte og udbredte fuldsynonymer.
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NY FØLJETON
Sproghjørnet er en ny føljeton i
Døvebladet, som på skift skrives af:
Folkene bag tegnordbogsprojektet,
tegnsprogspoeterne handOrama
samt professor i tegnsprogslingvistik Elisabeth Engberg-Pedersen.
I Sproghjørnet tages der fat på
sproglige fænomener eller emner, som på den ene eller den
anden måde oplyser eller belyser
aspekter ved dansk tegnsprog.
Måske ved at lave paralleller til
andre tegnsprog eller til det danske sprog – eller måske på helt
andre måder. Målet er at udbrede
kendskabet til dansk tegnsprogs
nuancer og mangfoldighed.
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Denne måneds hjørne er skrevet af
folkene bag tegnordbogsprojektet:
Læs mere på www.tegnsprog.dk.
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