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Fokus: Synlighed x 2
Den hørehæmmede har brug for, at den, som taler, er synlig
Den, som taler, har brug for, at den hørehæmmede er synlig
Læs mere om synlighed inde i bladet.



Bladets adresse og redaktion er

Hør Godt

Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Gamstvej 9, 6600 Vejen

mobil: 29 66 06 50
SMS: 29 66 06 50
tlf.: 65 92 30 33
fax: 65 92 30 64
e-post: ssj@post6.tele.dk

Alle adresseændringer skal meldes hertil.
På side 6 finder du en kupon, som du kan indsende
ganske gratis, hvis du gerne vil modtage bladet Hør
Godt gratis fremover (4 numre årligt). Det er også til-
ladt at kopiere kuponen, hvis du vil tilmelde flere af
dine venner – og du mener, de kunne have glæde af
at følge med i, hvad der her skrives i bladet.
Kuponen kan også bruges ved adresseændring!

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdels-
præsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn
kan erhverves gratis ved henvendelse til: Hedevig
Thomsen, Holmevænget 1, 5592 Ejby, teksttlf.: 64
46 15 14 eller fax: 64 46 15 14 eller FC (Formid-
lingscentret): 70 11 44 11 eller
e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk

Nyt om navne
Kontaktprææst Per Thomsen har øønsket at udtrææ-
de af Kirkeudvalget. Påå sidste konvent for kontakt-
prææster blev Elin Post valgt som ny reprææsentant
for kontaktprææsterne i Kirkeudvalget. Tak til Per
Thomsen for din tid i Kirkeudvalget – og velkommen
til Elin Post.

Forsidebilledet er en fotomontage.
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Julens synlighed

Julen kommer hjem i stuen. Travlheden gennem hele decem-

ber, ja, endog endnu før, fører til den store dag, juleaften. Det

er det, de fleste har arbejdet hen imod med utallige forbere-

delser, hyggelige som tvungne. Spændingen har sitret – mest

hos de små – men også hos de voksne: Bliver det den jul igen

i år, som vi havde håbet på. Vil det lykkes igen? ÉÉn ting er

sikkert: Julen er om nogen den højtid, der manifesterer sig

tydeligst derhjemme også. Ikke kun i kirken. Der er derfor en

synlighed indbygget i julen. Vi ser den i vore omgivelser, i

meget af det, vi foretager os i tiden op til og bagefter. Vi ser

den i glæden og forventningen, i juletræet, i gaverne, i sam-

været.

Men ligesom vi ser julen i glæden, ser vi den også i bekym-

ringen. Bliver det, som vi havde håbet, tænker den voksne.

Ligesom den glædelige jul er tydelig, er den bekymrede jul

det også. For der er næppe nogen tid på året, hvor følelser

forstærkes så meget som i julen. Vi vil så gerne, at det skal

lykkes. Måske har vi ikke haft lejlighed til at være så meget

sammen i året, der gik. Men til jul skal vi. Og så skal det også

helst gå godt. Måske var der for få af de hyggelige stunder i

det forgangne år. Men til jul skal vi. Måske har vi ikke haft

råd til at give vore børn eller børnebørn de gaver, vi gerne

ville. Men til jul skal vi. Måske har børnene set for lidt til

deres far og mor i det forgange år. Men til jul skal vi. Måske

er der en, som ikke er der mere. Til jul skal vi se, om vi kla-

rer det alligevel. Øjne hviler på julen, stemningen fortættes,

og der er meget, der dér bliver synligt, som ellers kun lå

under overfladen. Presset fra os selv er der – efter jul ved vi,

om det blev, som vi håbede.

Det paradoksale og selvmodsigende ved julen er, at ligesom

julen undertiden har det med at forstærke alt det, vi ikke kan,

hvis tingene ikke rigtig lykkes for os, så bliver selve julens

budskab ved med at være det modsatte, nemlig glæden. Glæ-

den er, at Vor Herre tror på dig – og regner dig med. Uanset,

om der var noget, der ikke rigtig gik. Glæden er, at de skår,

du fik i livet, ikke skal slå skår i meningen med dit liv. Glæ-

den er, at det perfekte liv ikke længere er et krav for at have

forvaltet dit liv godt nok. Glæden er, at du bevarer meningen,

uanset hvad der end måtte ske. Glæden er, at meningen med

dit liv alene er bundet til, at Gud vil være sammen med dig

og elske dig og bærer (over med) dig. Glæden er, at den

kærlighed fra Gud ikke længere er usynlig, men blev synlig

for verden julenat. På lige præcis samme tidspunkt, som alt

det andet med vores utilstrækkelighed også har det med at

blive synligt for os i vore dage. Der blev Jesusbarnet født.

Der blev Gud menneske. For at vise os – og gøre synligt for

os – at Han vil være sammen med os alligevel. På trods af

vores menneskelighed. Det er glæden – også i det nye år.

Glædelig jul og God Nytår!



Kære læser

”Tal, så jeg kan se, hvad du siger”! –
står der på forsiden. Nogle vil måske
mene, at der skulle stå ”Tal, så jeg
kan høre, hvad du siger!”, men det
skal der ikke denne gang. For syn-
lighed er emnet i denne artikel. Når
man taler, har den hørehæmmede
brug for at kunne se den, der taler.
Det er baggrunden for temaet i dette
nummer – synlighed. Den hørehæm-
mede har brug for, at den, der taler
er synlig. I en almindelig samtale
bliver der brugt ord. Men fordi den
hørehæmmede har vanskeligere ved
at høre de ord, som andre hører med
selvfølgelighed, så har den høre-
hæmmede mere end andre brug for
at understøtte forståelsen med syns-
indtryk af den, som taler. Krops-
sprog, mimik, ansigtsudtryk, mund-
bevægelser hos den, der taler, er
med til at lette forståelsen for den
hørehæmmede. Derfor skal man stå,
så man kan ses af den hørehæmme-
de.

Husk på glemsomheden
Vi kan lige så godt sige det, som det
er: Det glemmer vi! Enten ved vi det
ikke, eller også glemmer vi det. Hvis

du ser to mennesker stå og tale sam-
men, samtidig med at de hele tiden
drejer rundt som to heste over for
hinanden i en karrusel – så ser du
faktisk to mennesker, som husker på
det med synligheden: Når den ene
taler, så vender han sit ansigt mod
lyset, så lyset falder på ansigtet og
kroppen. Når den anden taler, er de
nødt til at skifte plads. Men ofte
glemmer vi det. Selv foredragshol-
deren, der lige har fået at vide, at
han skal stå, så lyset falder ind på
ansigtet, når lige at sige to sætnin-
ger, før han er ude af lyskeglen igen.
Det synes som om, at hensynet til
den hørehæmmede næsten pr. defi-
nition, har det med at gå i glemme-
bogen. Det synes at være et vilkår,
og man kan lige så godt indstille sig
på, at sådan er det bare.

Giv ikke op!
MEN at sige sådan er ikke det sam-
me som at opgive. For det fører til
det næste aspekt af synlighed: Syn-
lighed er ikke kun noget, den, der
taler, skal tænke på. Også den høre-
hæmmede har brug for at være syn-
lig! Hvis den hørehæmmede ikke i

en eller anden forstand er synlig for
sine omgivelser, er der heller ikke
noget eller nogen til at minde om, at
der skal tages hensyn. Set i forhold
til, hvor let det er for omgivelserne
at glemme hørehensynet, så er det et
”must”, som det hedder på nutids-
dansk.

Synlig og Synlig
Begge sider af synligheden anskue-
liggøres af forsidebilledet. Den, som
taler med den hørehæmmede, får på
emblemet at vide, at han/hun skal
huske at vende front mod den høre-
hæmmede og lade lyset falde ind på
sig – og dermed gøre sig synlig, så
den hørehæmmede kan se. Men den
hørehæmmede gør med emblemet
samtidig opmærksom på sig selv
som en person, der har behov for
særlig hensyn. Den hørehæmmede
gør sig på den måde synlig for omgi-
velserne.

Undlad at hæve stemmen
eller råbe.  Den hørehæmme-
de hører ikke bedre af, at man
råber - tværtimod

Tal hellere tydeligt i stedet for
at råbe - og sænk evt. tempo-
et

Lad lyset falde på ansigtet,
når du taler.  Tal direkte til
den hørehæmmede, og brug
gerne kropssprog og mimik.
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Adgang for alle
Netop i disse år sættes der fokus på til-

gængelighed som aldrig før. På alle

områder inden for statens og kommu-

nernes virksomheder ønsker man at

følge internationale normer om, at alle

– uanset handicap – skal have lige

adgang til eksempelvis offentlige byg-

ninger og mødelokaler. Dette gælder

også inden for kirken og i kirkens

mødelokaler og kontorer. Her er den

officielle politik, at der skal vises hen-

syn over for bl.a. hørehæmmede, ved

eksempelvis installation og vedlige-

holdelse af teleslyngeanlæg.

Hjælp til synlighed
For den enkelte hørehæmmede bety-

der dette også, at mulighederne for at

bevæge sig frit i det offentlige rum på

linie med andre øges. Man er altså ved

nutidens politik på området allerede

hjulpet i gang med at være i stand til at

”blande” sig mere med andre normalt-

hørende.

Så gør det!
Det er altså som udgangspunkt i vore

dage ikke ugleset, hvis man møder op

i en forsamling, og forventer, at der

bliver taget hensyn til ens hørehandi-

cap. Det gælder kirkens lokaler eller

andre offentligt tilgængelige rum.

Hvis man møder modvilje er det ikke

i tråd med den officielle linie i dansk

politik på området. Og de, der evt.

viser modvilje, er reaktionære og

gammeldags og følger ikke med. Det

er vigtigt at slå dette fast, for mange

hørehæmmede føler sig i høj grad

præget af års negative erfaringer, som

gør sit til, at man har mindre overskud

eller lyst til at gøre opmærksom på sig

selv. Så gør det alligevel! Det er efter-

hånden officielt anerkendt!

Den talendes synlighed
Med hensyn til den talendes synlighed

i kirken og menighedslokalet, er det jo

ofte præsten, som står for talen. Alle

præster har gennem deres uddannelse

på pastoralseminariet gennemgået

kurser i, hvorledes man bør tale i kir-

ken, så budskabet når længst muligt

ud. Præster ved også, at de skal bruge

teleslyngen. Man kan selvfølgelig

have mere eller mindre flair for dette

at kommunikere, men en stor del af

kommunikationen bestemmes også af

kirkens rum – og endog af ritualet.

Eksempelvis kan prædikestolen være

uhensigtsmæssig høj, så det er umu-

ligt at aflæse præstens kropssprog.

Dette kan afhjælpes af en såkaldt

”præsteforlænger”, en skammel, så

præsten kommer lidt højere op. Så er

der det med lyset igen, hvor kirkegæn-

gere kan være godt hjulpet af spots på

ansigtet af den, som taler. Når præsten

står i korbuen er der ofte en helt anden

akustik her, som kan gøre det ekstra

svært at følge det talte ord. En grun-

dregel for tale i kirken er, at præsten i

kirker uden højttaleranlæg forsøger at

sende ordene af sted, så de når helt

ned bagest i kirken, inden næste sæt-

ning lyder. Det nytter heller ikke her

blot at tale højere, for så forøger man

bare baggrundsstøjen, dvs. den lyd,

som kastes frem og tilbage mellem

vægge og loft – og som blot virker

generende. Her er installation af højt-

taleranlæg en god hjælp – især for

normalthørende.

Prædikenen på forhånd
Specielt præstens synlighed over for

den hørehæmmede kan ofte afhjælpes

med at have set dagens prædiken i for-

vejen – altså på forhånd at få et

eksemplar af prædikenen. Så skal man

ikke bruge så meget energi på at fors-

tå, hvad der bliver sagt, når præsten

prædiker ved gudstjenestens. Prøv evt.

at tale med din præst, om dette kan

lade sig gøre. Vær også forberedt på,

at du først får den, når den er klar.

Mange præster vil tage vel imod dette

ønske.

Front mod alteret
Mange har sikkert undret sig over, at

præsten vender sig mod alteret samti-

dig med at han/hun taler. Dette kan for

mange virke underligt, for så kan man

jo ikke se, hvad der bliver sagt. Men

her er det altså ritualet, der foreskriver

dette. Det er især under trosbekendel-

sen, men også under bønner kan

præsten stå med ryggen til menighe-

den. Der er dog sjældent noget i vejen

for, at præsten kan vælge hele tiden at

vende front mod menigheden af hen-

syn til de hørehæmmede og andre.

Men det er altså også et teologisk

spørgsmål, som man evt. kan drøfte

med præsten.

Den hørehæmmedes 
synlighed
Tag mod til dig. Oplever du, at du

ikke kan høre noget eller følge med, så

sig det dog. Det er ganske enkelt et

hverv, som man har som hørehæm-

met. At gøre andre opmærksom på,

Synlighed - trend eller nødvendighed
Synlighed er højeste mode.  Alle skal være synlige.  Firma-
er skal være synlige og profilere sig i forhold til hinanden
for at holde fast i kunderne.  Den enkelte skal gøre det
synlig, han eller hun er bedst til, for at konkurrere på
arbejdsmarkedet.  Der laves skemaer og føres statistikker
og indberettes som aldrig før - for at man kan måle og
veje effektiviteten.
For den hørehæmmede er det med synlighed ikke et mode-
fænomen - det er en gammel kending - og har altid været
en nødvendighed
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Refugieophold og Rejse
med hørehensyn

Du kan nu komme på Refugieophold og rejse - med udvidet hørehen-
syn. Arrangementet er for alle, og af hensyn til hørehæmmede bruger
vi skrivetolk på Refugiet og i bussen på turen (!); vi benytter selvføl-
gelig teleslynge på Refugiet og transportabelt teleslyngeanlæg (FM-
anlæg) på turen. Der vil være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikati-
on) på Refugiet og på turen (!).

Tid: 18.-24. april 2008 - Emne: AMSTERDAM

Vi starter med to dages ophold på Løgumkloster Refugium, hvor vi
hører foredrag med relation til byen Amsterdam. Herefter går turen
med bus mod Amsterdam. Turen er guidet med kvalificerede guider.
Vi skal se Zuidersø-dæmningen, tulipanmarkerne ved Keukenhof,
Rembrandt, Van Gogh, Anne Franks hus, huegenotkvarteret, loppe-
marked, Ons’ Lieve Heer op Solder (kirken på loftet), kanalrundfart.
Dagene på Refugiet er med helpension - og i Amsterdam er der hal-
vpension. Alle entréer er inkluderet i prisen.

Programarrangør: Søren Skov Johansen, landsdelspræst for høre-
hæmmede

Værter: Kirsten Bjerrum, Karen Margrethe og Gunnar Kasper Hansen

Depositum: Der er depositum på kr. 2.000 - betalt i forbindelse med
tilmeldingen. Ved afbestilling inden 1. april refunderes depositum.

Priser: Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person, kr. 6.900. Enkelt-
værelse med bad og toilet, kr. 7.900

Flere oplysninger og tilmelding: Løgumkloster Refugium, Refugie-
vej 1, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 33 01, fax 74 74 33 25
e-mail: mail@loegumkloster-refugium.dk

når der er noget, man ikke kan

høre/se. Ofte bliver den slags kom-

mentarer taget vel imod, for det viser

sig tit, at man ikke var opmærksom på

problemstillingen, før du sagde det!

Og husk, at drejer det sig om tekniske

installationer i kirken eller menig-

hedslokalet, så er det menighedsrådet,

som er ansvarlig herfor.

Tolk
Ikke nok med, at mange – specielt den

første tid – føler sig ubehagelig synlig

ved blot dette at skulle bære høreap-

parat, og at dette derfor også tager sin

tilvænningstid. Dette er dog intet at

regne mod den synlighed, der følger af

at brugen tolk til offentlige arrange-

menter. Nu er tolk noget, vi ofte for-

binder med folk, som taler et frem-

medsprog. Men hørehæmmede bruger

også tolk, fordi tolken eksempelvis

kan skrive på en skærm, hvad der bli-

ver sagt (skrivetolk). Tolken skriver

dansk, men for den hørehæmmede

kan taleren altså opfattes som en, der

taler på et fremmedsprog, netop fordi

man ikke kan forstå, hvad han/hun

siger. Derfor tolk.

En tolk kan f.eks. også være en TSK-

tolk (Tegnstøttet Kommunikation),

som på en meget levende måde via

organiserede fagter og kropssprog

viser hvad der bliver sagt.  TSK er et

synligt dansk, som også kan bruges af

den enkelte. Endelig er der MHS

(Mund-Hånd-System), hvor tolken

viser lyde med en hånd.

Når man bruger tolk, bliver man altså

meget synlig - men gør det!  Tolken er

gratis for brugeren. Du kan få bevilget

tolk til alle sociale sammenhænge,

også til kirkens møder og gudstjene-

ster.  Brug kuponen på side 6 for at få

mere information.



Formand 
Ingrid Sand Simonsen
Præstebrovej 52, Hjortkær
6818 Årre
Tlf. 75 19 11 09
Fax: 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Ribe Amt)

Næstformand 
Hans Særkjær
Østervang 1B
6900 Skjern
Tlf. 97 35 47 36
saerkjaer@skjern-net.dk
(Ringkøbing Amt)

Sekretær og sognepræst 
Elin Post
Vesterby 3
8700 Horsens
Tlf. 75 68 90 52
epo@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

Medlem Svend Kristensen
Klitgårdsvej 1, Binderup
9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 25
s.p.kristensen@mail.dk
(Nordjyllands Amt)

Medlem Johan Helm
H.P. Simonsens Allé 42
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 22 17
Fax: 66 17 23 16
(DBA)

Medlem Henriette 
Refslund Jakobsen
Mølleparken 37
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 83 53 57
Fax: 74 83 53 58
henrietterj@dlgnet.dk
(Sønderjyllands Amt)

Medlem Astrid Andresen
Ullerupdalvej 135, st.tv.
7000 Fredericia
Fax: 75 93 32 38
(Vejle Amt)

Medlem 
Kaj Strømgaard Jensen
Sennelsvej 145, Hov
7700 Thisted
Tlf. 97 98 52 19
Fax: 97 98 52 19
(Viborg Amt)

Hør Godt

Landsdelspræst

Søren Skov Johansen

Gamstvej 9

+++ 4201 +++

6600 Vejen

■■ Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af »Hør Godt«
tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller
vil ændre det antal blade, som man i forvejen får.

■■ Adresseændring (skriv den nye adresse)

■■ ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk -
angiv tlf. eller fax. eller e-post

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. og fax:

✃

Kirkeudvalget Vest for Storebælt
På sit møde, den 14.-15. november 2007 konstituerede Kirkeudvalget sig med
formand, næstformand, sekretær og kasserer. Fordelingen af poster ses
nedenunder. Vi har udarbejdet forslag til nye vedtægter, idet de gamle skal
rettes til p.g.a. den nye strukturændring, hvorefter medlemmerne til Kirke-
udvalget ikke længere kan vælges efter Amter. Ændringerne er endnu ikke
ført igennem, så indtil videre angives stadig Amterne, som det sted, hvorfra
de enkelte medlemmer er valgt. 

Medlem Hedevig 
Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. FC: 70 11 44 11
Fax: 64 46 15 14
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(DBA)

Medlem Inger Kristensen
Holmstruphøjvej 78
8210 Århus V
Tlf. 86 10 37 76
inger.kristensen@mail.tele.dk
(århus Amt)

Medlem 
Else Marie Christensen
Dankvart Drejersvej 36
5230 Odense M
Tlf. 65 90 77 36
em@christensen.mail.dk
(Fyens Amt)

Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, Gamst
DK-6600 Vejen
Tlf. +45 65 92 30 33
Mobil. +45 29 66 06 50
Fax: +45 65 92 30 64
ssj@post6.tele.dk

Kasserer Mette Bang Jeppesen
Kongeåvej 28
6600 Vejen
Tlf. 75 36 22 01
Fax: 75 36 22 05
mette@bangjeppesen.dk
(ikke medlem)
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Fyens Stift
Ærø og Langelands Provsti: Agnes
Haugaard, Vester Bregninge 11, 5970
Ærøskøbing, Tlf. 62 58 14 31, E-post:
ahau@km.dk

Middelfart Provsti: Asta Madsen,
Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup, Tlf.
64 88 11 11, E-post: aima@km.dk

Hjallelse Provsti: John P. Ramskov,
Sanderumvej 131, 5250 Odense SV,
Tlf. 66 17 06 54, E-post: johnrams-
kov@hotmail.dk

Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey,
Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby,
Tlf. 65 39 10 98, E-post: frey@adsl-
home.dk

Assens Provsti: Leni Ulla Hansen,
Langgade 34, 5620 Glamsbjerg, Tlf.
64 72 10 23, E-post: luha@km.dk

Nyborg Provsti: Louise Schousboe,
Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg, Tlf.
65 36 12 00, E-post: mls@km.dk

Odense Sankt Knuds Provsti: Tom-
my Hegner, åsumvej 93, 5240 Odense
NØ, Tlf. 66 10 43 20, E-post: heg-
ner@post6.tele.dk

Haderslev Stift
Vejle Provsti: Birgitte Arffmann,
Bøgevang 15, 7100 Vejle, Tlf. 75 82
13 24, E-post: bca@km.dk

Aabenraa Provsti: Erik A. Monrad,
Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylder-
up-Bov, Tlf. 74 76 22 63, E-post:
erm@km.dk

Sønderborg Provsti: Ole Werth
Sørensen, Præstegårdsvej 1, 6430
Nordborg, Tlf. 74 45 11 42, E-post:
ows@km.dk

Fredericia Provsti: Susanne Knud-
storp, Blåhøj 82, 7000 Fredericia, Tlf.
75 94 00 86, E-post: sck@km.dk

Ribe Stift
Ribe Domprovsti: Jørgen Hanssen,
Vestermarksvej 28, 6760 Ribe, Tlf. 75
44 30 20, E-post: joha@km.dk

Malt Provsti: Knud Fensteen Mad-
sen, Baungårdsvej 1A, 6600 Vejen,
Tlf. 75 36 00 16, E-post: kfm@km.dk

Grene Provsti: Kristian Torben Chri-
stensen, Søndergårdvej 16, 7323
Give, Tlf. 75 73 00 10, E-post:
ktc@km.dk

Skjern Provsti: Martin Jensen, Vand-
møllevej 3, 6893 Hemmet, Tlf. 97 37
50 98, E-post: marj@km.dk

Viborg Stift

Herning Nordre Provsti: Asger Gro-
ve Korsholm, Lysgårdvej 7, 7480
Vildbjerg, Tlf. 97 13 11 42, E-post:
agko@km.dk

Lemvig Provsti: Iben Tolstrup,
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig, Tlf.
97 83 61 29, E-post: ito@km.dk

Skive Provsti: Jørgen Frost, Kirke
Allé 111 A, 7800 Skive, Tlf. 97 52 03
98, E-post: jofr@km.dk

Struer Provsti: Lars Grønbæk Sand-
feld, Sembvej 3, 7790 Thyholm, Tlf.
97 87 11 15, E-post: lsa@km.dk

Vesthimmerlands Provsti: Lars
Henrik Lyngberg-Larsen, Sortebrødre
Kirke Stræde 6, 8800 Viborg, Tlf. 86
62 11 42, Tlf. 98 67 44 61, E-post:
lll@km.dk

Aalborg Stift
Morsø Provsti: Bodil Nørager, Gam-
mel Landevej 32, 7900 Nykøbing
Mors, Tlf. 97 72 55 20, E-post:
bon@km.dk

Jammerbugt Provsti: Ejler Winkel,
Hjortevej 1, 9690 Fjerritslev, Tlf. 98
21 70 51, E-post: ewi@km.dk

Hadsund Provsti: Erik Bang, Kirke-
gade 8, 9560 Hadsund, Tlf. 98 57 10
96, E-post: eba@km.dk

Frederikshavn Provsti: Erik Colding
Thaysen, Lendumvej 65, 9900 Frede-
rikshavn, Tlf. 98 48 41 18, E-post:
ect@km.dk

Aalborg Budolfi Provsti: Jørn Gin-
deberg Schmidt, Vejgård Kirkevej 9,
9000 ålborg, Tlf. 98 12 22 13, E-post:
jsch@km.dk

Hjørring Søndre Provsti: Kirsten
Munkholt, Vrejlev Klostervej 33,
9830 Tårs, Tlf. 98 96 10 83, E-post:
kimu@km.dk

Aalborg Østre Provsti: Kirsten Stag-
høj Sinding, Hovvej 196, 9370 Hals,
Tlf. 98 25 40 78, E-post: kss@km.dk

Thisted Provsti: Mariann Dahl
Amby, Silstrupvej 34, 7700 Thisted,
Tlf. 97 92 17 50, E-post: mda@km.dk

Aalborg Nordre Provsti: Peder
Skamris Pedersen, Lille Borgergade 6,
9400 Nørresundby, Tlf. 98 17 00 14,
E-post: psp@km.dk

Brønderslev-Dronninglund Provsti:
Viggo Noe, Rakkebyvej 293, 9800
Hjørring, Tlf. 98 99 80 22, E-post:
vno@km.dk

Århus Stift

Favrskov Provsti: Anders Bonde,
Lyngaavej 85, 8370 Hadsten, Tlf. 96
98 12 24, E-post: anbo@km.dk

Syddjurs Provsti: Anne Kirstine
Langkjer, Nødagervej 20, 8560
Kolind, Tlf. 86 39 11 21, E-post:
akla@km.dk

Århus Vestre Provsti: Carsten Har-
der, C.A. Thyregods Vej 30, 8230
Åbyhøj, Tlf. 86 15 70 50, E-post:
cawh@km.dk

Horsens Provsti: Elin Post, Vesterby
3, 8700 Horsens, Tlf. 75 68 90 52, E-
post: epo@km.dk

Skanderborg Provsti: Jacob Køhn
Andersen, Toftegårdsvej 13, 8362
Hørning, Tlf. 86 92 32 25, E-post:
jaan@km.dk

Norddjurs Provsti: Jens Korsager,
åbrovej 40, 8586 Ørum, Tlf. 86 38 10
85, E-post: jek@km.dk

Århus Domprovsti: Jesper Birkler,
Kystvejen 63, 8000 århus C, Tlf. 86
13 50 94, E-post: birkler@tdcadsl.dk

Århus Søndre Provsti: Per Thomsen,
Skovdalsvej 18, 8260 Viby J., Tlf. 86
14 76 56, E-post: pthomsen@fre-
denskirken.dk

Kontaktpræster for hørehæmmede



Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9

6600 Vejen

DANMARKPP

Returneres ved varig adresseændring

B

Søndag, den 23. december 2007 kl.
10:00 i Vollsmose kirke. (Vollsmose
Allé 8, 5240 Odense NØ). Tekstning,
teleslynge, trykt prædiken. Prædikant:
Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirke-
bil, tlf. 66 10 32 78 eller e-post: volls-
mose.sogn@km.dk - senest fredag.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Kontaktpræst Tommy Hegner.

2. juledag, den 26. december 2006
kl. 10:30 i Revninge kirke. (Revnin-
ge Bygade 115, 5350 Rynkeby). TSK-
tolkning. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med kontaktpræst Jørgen
R. Frey. Kaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten (gratis). Tilmelding til
gratis transport, tlf. 65 39 10 98 eller
fax. 65 92 30 64 eller e-post:
jrf@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 20. januar 2008 kl.
11:00 i Løgstør kirke. (Jernbanegade
10, 9670 Løgstør). Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Høre-
foreningen. Vesthimmerland Lokalaf-

deling og kontaktpræst Lars Henrik
Lyngberg-Larsen. Frokost efter guds-
tjenesten på Østergade 13 (25 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 98 65 80 66 eller fax. 65 92
30 64 eller e-post: lll@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 27. januar 2008 kl.
11:00 i Sankt Nikolaj kirke. (Kirket-
orvet 1, 7100 Vejle). Prædikant:
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Birgitte Arffmann. Frokost
efter gudstjenesten på Foldegade 2,
7100 Vejle (25 kroner). Tilmelding til
frokost og gratis transport, tlf. 75 82
09 19 eller fax. 65 92 30 64 eller e-
post: boha@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.

Søndag, den 3. februar 2008 kl.
10:00 i Vollsmose kirke. (Vollsmose
Allé 8, 5240 Odense NØ). Tekstning,
teleslynge, trykt prædiken. Prædikant:
Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirke-
bil, tlf. 66 10 32 78 eller e-post: volls-
mose.sogn@km.dk - senest fredag.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Kontaktpræst Tommy Hegner.

Søndag, den 10. februar 2008 kl.
10:30 i Kolind kirke. (Kapelvej 1,
8560 Kolind). Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstje-
neste i samarbejde med kontaktpræst
Anne Kirstine Langkjer. Frokost efter
gudstjenesten i Kolind præstegård,
Nødagervej 20, 8560 Kolind (25 kro-
ner). Tilmelding til frokost og gratis
transport, tlf. 86 39 11 21 eller fax. 65
92 30 64 eller e-post: akla@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 24. februar 2008 kl.
14:00 i Fredenskirken, Århus.

(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.).
TSK-tolkning. Gudstjeneste i samar-
bejde med kontaktpræst Per Thomsen.
Kaffe efter gudstjenesten i kirkens
lokaler (25 kroner). Tilmelding til kaf-
fe og gratis transport, tlf. 86 14 21 13
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
kgs@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 9. marts 2008 kl. 10:15
i Hobro kirke. (Adelgade 52B, 9500
Hobro). Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med pastor em. Søren
Mathiasen. Frokost efter gudstjene-
sten i sognehuset Søndergade 1, 9500
Hobro (25 kroner). Tilmelding til fro-
kost og gratis transport, tlf. 98 57 50
96 eller fax. 98 57 50 96 eller e-post:
mathiasen-praest@privat.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 30. marts 2008 kl.
10:00 i Vollsmose kirke. (Vollsmose
Allé 8, 5240 Odense NØ). Prædikant:
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Tommy Hegner. Kaffe efter
gudstjenesten i kirkens lokaler (gra-
tis). Tilmelding til gratis transport, tlf.
66 10 32 78 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: ela@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.

Søndag, den 6. april 2008 kl. 10:00 i
Lyng kirke. (Højmosevej 5, 7000
Fredericia). Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstje-
neste i samarbejde med kontaktpræst
Susanne Knudstorp. Frokost efter
gudstjenesten i kirkens lokaler (25
kroner). Tilmelding til frokost og gra-
tis transport, tlf. 65 92 30 33 eller fax:
65 92 30 64 eller e-post
:ssj@post6.tele.dk eller SMS: 29 66
06 50.
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Gudstjenester
med særligt hørehensyn betyder:
- tekstet på storskærm
- teleslyngen anvendes
- trykt prædiken
- gratis kirkebil - husk tilmelding!

Når landsdelspræster deltager, er 
der desuden:
- altid mulighed for samvær efter 

gudstjenesten med frokost/kaffe
(25 kroner) - husk tilmelding!

- skrivetolkning og teleslynge ved 
samværet efter gudstjenesten

- nogle gange vil der også være 
TSK-tolkning (Tegnstøttet 
Kommunikation) 


