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Navn: Tegnkor  
af Marie-Louise Bork Winther, Døvepræst ved De Døves Kirke, Frederiksberg 

Emne: Oversættelse af salmer fra den danske salmebog til tegnsprog, samt etablering af et 
kirkekor, der kan formidle oversættelserne ved gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer 
m.m. 

Målgruppe: Enhver salme- og tegnsprogs-bruger 

Tid, Sted og aktør: Projektet er udviklet og afprøvet af døvepræst Marie-Louise B. Winther m.fl. i 
en sæson på 7 måneder i 2009 i De Døves Kirke på Frederiksberg i Københavns Stift. 

Opnået støtte: 27.147,00 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond i 2009 

Projektets formål: Oversættelse af salmer fra den danske salmebog til tegnsprog, samt etablering 
af et kirkekor ved De Døves Kirke, Frederiksberg, der kan formidle oversættelserne ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Projektets indhold: I 2009 fik vi samlet en gruppe frivillige salme- og tegnsprogs-entusiaster, der 
gik i gang med et oversættelsesprojekt. Ved hjælp af konsultation hos sprogkyndige, en 
tegnsprogspoesikyndig og vores organist, har vi formået at oversætte nogle salmer til et adækvat, 
harmonisk og poetisk tegnsprog. I samarbejde med vores organist indøvede vi at følge rytmer og 
musikkens intonationer, og en korleder fik koordineret diverse fysiske udfordringer. Projektet 
krævede materielle ting så som: nodestativer, metronomer, videooptagelser, papir og vi valgte at 
købe uniformer i form af langærmede sorte T-shirts, så det visuelle i salmesangen havde en 
”enslydende og neutral” ramme og baggrund. 

Erfaringer og resultat: Der har ikke rigtig eksisteret noget forudgående eller lignende forsøg på at 
oversætte til tegnsprogspoesi. En enkelt salme tager 6-8 uger at få oversat og indstuderet.   

Erfaringen fra de første 7 måneder har vist en kæmpe interesse for koret, for den danske 
salmeskat, og for tegnsprogspoesi, fordi den kan forene døve og hørende.  

Senest medvirkede koret ved pinsegudstjenesten i Frederiksberg Have 2010, hvor alle provstiets 
kirker var repræsenteret. Efterfølgende har vi fået en stor positiv respons på og tilmelding til 
kirkens kor. 

Marie-Louise B. Winther er blevet inviteret af flere forskellige institutioner, deriblandt 
Castberggård, til at komme og holde foredrag om udviklingen af Tegnkoret, samt opfordret til at 
oprette workshops i de 3 døvemenigheder, så interessen for salmer på døves præmisser 
kontinuerligt kan udvikle sig. 

Læs om projektet her: Om kirken, tegnkoret og tegnsproget, finder du flere informationer på 
vores hjemmeside www.doeveskirke.dk 
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