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og maj 2004

Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen?  

Man bygger et fuglebræt sammen med børnene.
Fuglebrættet blev til en kirke - en fuglekirke.
På billedet står fuglekirken tom, fordi der er føde nok
at hente andre steder. Men en dag, hvor der ikke er
andet at finde, vender fuglene tilbage til kirken.
Der er der mad at få.
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Snespurv
Af Vibeke Guldberg Madsen

Snespurven sidder hver vår
på Grønlands østkyst beredt:
Norges-færd, dristig, der forestår,
af veststormens vinger ledt.

Fostret, fuldbårent, venter,
endnu ufødt, på stunden,
timen, som barnet henter,
bryder dets livmoder-blunden.

End’lig er kraften til stede,
vestenstorms voldsomme veer;
barnet – som snespurv’n – med glæde
livskraftigt, modigt, sig tér.

Højt på vestenstorms bølge
la’r det sig bære på land;
skaberens bud det følge’,
øjner solopgangs rand.

Hele den stærke natur
går gennem barn og mor;
livet åbner sit bur;
jorden er ny og stor.

-

Snespurven sidder hvert efterår
på Norges vestkyst beredt:
Grønlandsfærd, dristig, der forestår,
af øststormens vinger ledt. 

Oldingen, livstræt, venter,
endnu i live, på stunden,
timen, som men’sket henter,
løser dets jorde-bunden.

End’lig er kraften til stede,
østenstorms voldsomme drift;
men’sket – som snespurv’n – tiltræde’
tappert naturens skift.

Nyt om navne
Hermed en tak til Mogens Mye for sin tid som kontaktpræst. Mogens Mye
har været kontaktpræst i Svendborg provsti, og har valgt at stoppe som kon-
taktpræst her i foråret.  Han fortsætter dog som sognepræst.  Der foreligger
i den forbindelse meddelelse om, at der indtil videre ikke vil blive udpeget
en ny kontaktpræst for hørehæmmede i Svendborg provsti.

Bestilling
Blade, prædikener og bog
Abonnement på Kirkebladet er gratis

Bogen:  Liv med Glæde 24 hørehæmmede skriver om, havd der gør livet
værd at leve.  100 sider.
Pris kr. 75, forsendelse kr. 25.

Abonnement på prædikener ved gudstjenesterne med særligt høre-
hensyn vest for Storebælt, gratis.

Bestillingsadresse:
Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt
Hedevig Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
e-post:  hedevig.herborg@mail.tele.dk

Formand: Ingrid Sand Simonsen, Præste-
brovej 52, Hjortkær, 6818 Årre Tlf. 7519
1109 eller 7519 1120. Fax 7519 1488.
Email iss@hjortkaer.dk (Ribe Amt)

Næstformand: Harry Møller, Tårnvej 21
B, 7700 Thisted. Tlf. 9799 7096. (Viborg
Amt)

Kasserer: Mette Bang Jeppesen, Kon-
geåvej 63, 6600 Vejen. Tlf. 7536 2201.
Email mettelbj@mail.tele.dk

Sekretær: Else Berg Olesen, Buhlsvej 11,
9900 Frederikshavn. Tlf. 9842 9899, fax
9843 9345. (Nordjyllands Amt)

Henriette Refslund Jakobsen, Bovlund
Bygade 4, 6535 Branderup. Tlf. 74 83 53
57. (Sønderjyllands Amt)

Else Nielsen, Alléskovvej 10, 5600
Fåborg. Tlf. 6261 1064. (Fyns Amt)

Astrid Andresen, Ullerupdalvej 135,
st.tv., 7000 Fredericia. Teksttlf. og fax:
7593 3238. (Vejle Amt)

Hans Særkjær, Østervang 1B, 6900
Skjern. Tlf. 9735 4736. Email
hhs@12move.dk (Ringkøbing Amt)

Else Pedersen, Østergade 56, 8300 Odder.
Tlf. 86 54 16 87. (Århus Amt)

Johan Helm, H.P. Simonsens Allé 42,
5250 Odense SV. Teksttlf. 6617 2217.
Fax 6617 2316. (DBA)

Hedevig Herborg Thomsen, Holmevæn-
get 1, 5592 Ejby. Teksttlf. og fax: 6446
1514. Email
hedevig.herborg@mail.tele.dk (DBA)

Jesper Birkler, Kystvejen 63, 8000 Århus
C. Tlf. 8613 5094.  Email
birkler@tdcadsl.dk  (Kontaktpræsterne)

Søren Skov Johansen, Bygaden 69, 5953
Tranekær. Tlf. 29 66 06 50 eller 65 92 30
33 og fax 65 92 30 64 (landsdelspræst)

Folkekirkens Udvalg for 
Hørehæmmede Vest for Storebælt
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R E F U G I E D A G E
Bededags-ophold Løgumkloster Refugium

6.-9. maj 2004 

Livsfortællinger - menneskeliv og strømninger

Også i år byder vi på foredrag og samvær i traditions-
rige omgivelser i det sønderjyske. Arrangementet er
selvfølgelig med særligt hørehensyn, dvs. teleslynge,
tekstning og skrivetolk.

Udpluk af programmet:
● Opvokset blandt de stærke jyder
● Undervisningsministre og deres menneskesyn
● Margrethe Springhest - dronningen, 

der indførte kvindelig arvefølge
● Fortællinger fra Rømø 

- krydret med sange fra højskolesangbogen
● Udflugt til Rømø
● Rundvisning i kloster og kirke

Bededagsopholdet afsluttes traditionen tro med
højmesse i Klosterkirken ved Søren Skov Johansen
(tekstning og teleslynge/højttalere) 

Der vil desuden under opholdet være rig mulighed for
at gå ture i by og omegn, f.eks har Museet Holmen p.t.
en udstilling af Bodil Kaalund.

Medvirkende:
Landsdelspræst Søren Skov Johansen, forfatter og
tidl. sognepræst Asger Baunsbak-Jensen, forfatter
og tidl. højskolelærer Gunner Jensen, lærer Rosa
Schmidt, skrivetolk Inge Frøkjær og Svend Stidsen.
Værter: Else Aagaard Antonsen og Kirsten Stidsen.

Priser: fra kr. 1.800 pr. person.

Detaljeret program, tilmelding 
og praktiske oplysninger:
Løgumkloster Refugium
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
faxnr. 74 74 33 25
internet: www.loegumkloster-refugium.dk
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk

Læs mere på www.churchear.org
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Det var i princippet for mange, hvil-
ket også kunne ses på indholdet.

At der udkom tre numre i løbet af få
måneder skyldes den mærkværdighed,
at det var nødvendigt for at redde Kir-
kebladets nærmeste fremtid som et
postbesørget blad.

Grunden var, at der forelå en aftale
med postvæsenet om at udkomme
med fire numre årligt, og pga. præste-
skiftet var der altså pludselig meget at
indhente – alt i alt tre numre inden
årets udløb.

Konsekvensen af at gøre det fornuf-
tige – dvs. nøjes med et mindre antal –
var, at Kirkebladet ville få karantæne
af postvæsenet hele det følgende år!
Og hvad kan man sige til det, andet
end at følge reglerne…

Så jeg håber, at man vil bære over
med de hurtige blade og så glæde sig
over, at et vigtigt ansigt udadtil er
bevaret – også i år, samt at man i hvert
fald er blevet informeret om, hvor der
er gudstjenester med særligt hørehen-
syn.

Nu er der så sket det, at aftalen med
postvæsenet om udbringning af Kirke-
bladet er blevet opsagt – af postvæse-
net – pr. 1. marts 2004.  Så den gælder
altså ikke længere alligevel!

Nu kunne du, kære læser, sikkert
falde på at spørge:  Hvad har det så
lige med mig at gøre?  Og hvorfor skal

vi vide alt det her?  Men det skal du,
fordi grunde til opsigelse er, at til-
skuddet til omdeling af postbesørgede
blade, herunder Kirkeblad for høre-
hæmmede, er fjernet pr. 1. marts 2004
– og at udgiften til udsendelse dermed
stiger med mere end 100% (et hundre-
de procent!) – og at der derfor meget
sandsynligt vil komme ændringer i,
hvordan Kirkeblad for hørehæmmede
for fremtiden udsendes – og til hvem!

Derfor:  Hold øje med bladet
”Hørelsen”.  Vi har i Kirkeudvalget
for hørehæmmede vest for Storebælt
endnu ikke nået at drøfte fremtiden for
Kirkebladet, idet de sidste informatio-
ner først er kommet for nylig.  Vi
mangler på stående fod også informa-
tion om alternative tilskudsordninger.
Men det mest sandsynlige er, at vi fra
næste nummer – desværre uden yder-
ligere varsel – vil overgå til en anden
form for udsendelse, måske per B-
post, og den udsendelse vil vel at
mærke ikke nødvendigvis komme til
alle.  Hvis du derfor ikke foretager dig
noget nu, så hold øje med ”Hørelsen”;
der vil vi annoncere, hvorledes man
skal forholde sig, hvis man stadig
ønsker at modtage Kirkeblad for høre-
hæmmede.

Nu kan alt dette lyde meget drama-
tisk og lidt trist, men det er det ikke.
Der er et ordsprog, der siger:  ”Nød

lærer nøgen kvinde at spinde”.  Og
sådan er det også i dette tilfælde.  Det
kan godt være, at det er ubehageligt at
skulle spare, men det giver også
anledning til at udfolde kreativiteten.
At tænke i nye baner.  At benytte lej-
ligheden til at gøre det, som man blot
har talt om i lang tid. 

Hjælp os allerede nu og tilkende-
giv, at du ønsker Kirkebladet tilsendt
også i fremtiden.  Det koster kun por-
toen, og så får du et gratis abonne-
ment.  Send nedenstående blanket i
udfyldt stand, og vi får dermed en vig-
tig information at arbejde videre ud
fra.  Du må også meget gerne sende
oplysningerne pr. e-post til:
ssj@post6.tele.dk

Husk:  Navn, adresse, by, postnr.,
antal kirkeblade som ønskes tilsendt.

På forhånd tak!

Klip ud og send

Nyt om Kirkebladet
Som nogle måske har lagt mærke til, så blev det vest-
lige Danmark i efteråret nærmest tæppe-bombarderet
med Kirkeblad for hørehæmmede.  I løbet af meget
kort tid blev der udgivet tre numre efter min indsæt-
telse som landsdelspræst.

Fakta om Kirkebladet

Det nuværende Kirkeblad
udsendes i ca. 5 eksemplarer
til præsterne, som formodes i
vid udstrækning beredvilligt at
bære disse over i deres respek-
tive kirke, således at ethvert
menighedsmedlem har mulig-
hed for at tage et eksemplar
med hjem.
Desuden sendes til en lang
række individuelle abonnen-
ter, herunder institutioner.
Flere enkeltpersoner modtager
flere eksemplarer, som de af
egen vilje lægger udvalgte ste-
der til fri disposition for andre.
Det udsendes p.t. i ca. 5.900
eksemplarer. 

✂
Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Antal kirkeblade,
som ønskes tilsendt (evt. til omdeling):

Landsdelspræst for Hørehæmmede
Vest for Storebælt

Søren Skov Johansen
Bygaden 69
DK-5953 Tranekær

HUSK
PORTO
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Min holdning til gudstjenester med
særligt hørehensyn er, at det så vidt
muligt bør være gudstjenester, der er
placeret på tidspunkter, hvor der i for-
vejen skulle have været en gudstjene-
ste i den lokale kirke.  Det ideelle er
for mig, at gudstjenesten ikke kun er
en gudstjeneste for hørehæmmede,
men en almindelig gudstjeneste for
alle, blot med den forskel, at der er
særligt hørehensyn, dvs. tekstning på
storskærm, teleslynge og trykt prædi-
ken. 

Jeg tør ikke sige, om det altid har
været sådan.  Men det er min erfaring
allerede efter forholdsvis kort tid som
landsdelspræst, at det er det bedste.

Man bør annoncere gudstjenesten
med særligt hørehensyn som en gan-
ske almindelig gudstjeneste på linie
med alle andre.  Men man må godt
reklamere med, at der tages særligt
hensyn til hørehæmmede.  Og høre-
hæmmede er gode til at opsnappe hvor
den næste af den slags gudstjenester
foregår.  Derfor er oplandet til sådan-
ne gudstjenester også større.  Derfor
skal de annonceres vidt og bredt; men
også gerne i de lokale aviser.  Det
viser sig nemlig, at der er flere høre-
hæmmede end som så.  Også mange,
som mener, at de slet ikke er høre-
hæmmede.  Men kan man invitere

alle, så tvinger man ikke folk til abso-
lut at mene, at de er hørehæmmede.
Så viser det sig måske, at også ganske
almindelige kirkegængere får bedre
udbytte af gudstjenesten, fordi den er
tekstet – selv om de ikke mener, at de
har brug for tekstning.

Reklameværdien
En af de vigtigste opgaver for lands-
delspræsten er, at han skal hjælpe med
til at man kan forblive i sin menighed
på trods af sit høretab.  Og det kan
bl.a. gøres ved at holde disse gudstje-
nester.  Men der er også en ”reklame-
værdi” i, at gudstjenesten er for alle.
Det betyder nemlig, at andre i menig-
heden lærer, at der findes mennesker,
for hvem det ikke er en naturlig ting at
kunne høre alt, hvad der bliver sagt.
Man får med andre ord som normalt-
hørende øje på, at der findes menne-
sker, som har et hørehandicap.  Der-
med er grunden også lagt til, at man
som normalt hørende vil være i stand
til at vise hensyn og dermed arbejde
med på, at den hørehandicappede for-
bliver en del af menigheden.

Midt i en skærmtid
Det er meget spændende at opleve,
hvorledes det er at holde ganske
almindelige gudstjenester, blot med
særligt hørehensyn.  Der benytter vi jo

en storskærm, hvor hele gudstjenesten
er tekstet.  Alt, hvad der foregår der, er
tekstet.

Det kan man lære meget af som
konfirmand.  Man ser alt det, som man
alligevel skal lære i konfirmationsfor-
beredelsen.  Også alle andre normalt-
hørende har muligheden for pludselig
at opleve detaljer i gudstjenesten, som
man før var gået glip af.

Vi lever i en billedtid – for os lands-
delspræster heldigvis.  Konfirmander-
ne og for den sags skyld alle andre
suges af skærmen med teksten.  Man
kan ikke lade være med at kigge – selv
om man ikke har brug for det.  Vi ken-
der det hjemmefra, hvordan fjernsynet
kan tage al opmærksomheden, blot det
er tændt.  Man kan ikke støvsuge til
fjernsynskiggeri, men man kan godt
støvsuge til radiolyd.  For unge men-
nesker nu om dage er det, der foregår
på en skærm virkeligt.  Man tror altså
fuldt og fast på det, bare det står på en
skærm.  Vi kender det fra PopStars.
Man lever først sådan rigtigt, når man
kommer i fjernsynet.  Alle vil derind!

Rejs jer!
Det er jo i denne gudstjenestesam-
menhæng glædeligt, at billedet og
skærmen er sådan i højsædet, men
knapt så praktisk, hvis der har indsne-
get sig en lille fejl i teksten.  Jeg gør
alt, hvad jeg kan for at få hvert et
komma med, men en gang imellem
sker der noget.  F.eks. skrev jeg forle-
den – som sædvane – teksten til en
gudstjeneste inklusiv alle de steder,
hvor man som menighed skulle rejse
sig.  Det gjorde jeg virkelig.  Undta-
gen ét eneste sted.  De unge menne-
sker ville altså ikke rejse sig.  Jeg kun-
ne gøre alverdens fagter oppe fra alte-
ret og signalere med hele mit krops-
sprog.  Men det var for sent.  Det, der
(ikke) stod på skærmen var mere rig-
tigt.  Og der stod altså ikke noget om,
at man skulle rejse sig.  Og så kunne
præsten hoppe og springe lige, hvor-
dan han ville.

Søren Skov Johansen

Gudstjenesten
I dag med særligt hørehensyn
Erfaringer med de første gudstjenester som landsdelspræst

Efter gudstjenesten i Løgstør kirke for nylig holdt kontaktpræst Jens Munch-Chri-
stensen tale. Tekstningen sørgede Sanne for.
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Ringkøbing Provsti: Gunvor Blich-
feldt, Præstevænget 2, 6990 Ulfborg.
Tlf. 97 49 13 24. gbl@km.dk

Skads Provsti: Erik Paabøl Andersen,
Grimstrup Hovedvej 20, 6818 Årre.
Tlf. 75 19 10 90. epan@km.dk

Skjern Provsti: Martin Jensen, 
Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet. 
Tlf. 97 37 50 98. marj@km.dk

Tønder Provsti: Erik A. Monrad, 
Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov. 
Tlf. 74 76 22 63. erm@km.dk

Tørninglen Provsti: Annesofie O.
Aastrup Munch, Skolevej 1, 
6500 Vojens. Tlf. 74 87 12 26.

Viborg Stift

Aulum Provsti: Asger Grove Kors-
holm, Præstebakken 16, 7480 Vild-
bjerg. Tlf. 97 13 26 99. agko@km.dk

Herning Provsti: Inga Søndergaard,
Bjerrevej 1, 7400 Herning. 
Tlf. 97 16 42 33. inms@km.dk

Lemvig Provsti: Poul Lilleør, Præste-
vej 4, 7620 Lemvig. Tlf. 97 83 61 29.
poli@km.dk

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

Vesthimmerlands Provsti: Jens
Munk-Christensen, Skrænten 8, 9640
Farsø. Tlf. 98 63 87 41.

Aalborg Stift

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

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

Hadsund Provsti: Erik Bang, 
Kirkegade 8, 9560 Hadsund. 
Tlf. 98 57 10 96. eba@km.dk

Hanherred Provsti: Ejler Winkel,
Hjortevej 1, 9690 Fjerritslev. 
Tlf. 98 21 70 51. ewi@km.dk

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

Morsø Provsti: Bodil Nørager, Gam-
mel Landevej 32, 7900 Nykøbing M.
Tlf. 97 72 55 20. bon@km.dk

Støvring Provsti: Peder Skamris
Pedersen, Hjedsbækvej 478, 9541 Sul-
drup. Tlf. 98 65 30 37. psp@km.dk

Sydthy Provsti: Lars Grønbæk 
Sandfeld, Sembvej 3, 7790 Thyholm. 
Tlf. 97 87 11 15. lsa@km.dk

Sæby Provsti: Kirsten Staghøj Sin-
ding, Hovvej 196, 9370 Hals. 
Tlf. 98 25 40 78. kss@km.dk

Thisted Provsti: Marian Dahl Amby,
Silstrupvej 34, 7700 Thisted. 
Tlf. 97 92 17 50. mda@km.dk

Aalborg Budolfi Provsti: Jørn Ginde-
berg Schmidt, Vejgård Kirkevej 9,
9000 Aalborg. Tlf. 98 12 22 13. 
jsch@km.dk

Århus Stift

Gjern-Galten-Hørning Provsti:
Jacob Køhn Andersen, Toftegårdsvej
13, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 25. 
jkoehn@post6.tele.dk

Grenå-Nørre Djurs Provsti: Jens
Korsager, Åbrovej 40, 8586 Ørum. 
Tlf. 86 38 10 85. jek@km.dk

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

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

Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs
Provsti: Anne Kirstine Langkjer,
Nødagervej 20, 8560 Kolind. 
Tlf. 86 39 11 21. akla@km.dk

Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti:
Jesper Birkler, Kystvejen 63, 8000
Århus C. Tlf. 86 13 50 94.
birkler@tdcadsl.dk

Århus Søndre Provsti: Per Thomsen,
Skovdalsvej 18, 8260 Viby J. 
Tlf. 86 14 76 56.
pthomsen@mail1.stofanet.dk

Århus Vestre Provsti: Carsten Har-
der, C.A. Thyregods Vej 30, 8230
Åbyhøj. Tlf. 86 15 70 50.

Fyns Stift

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

Hjallelse Provsti: John P. Ramskov,
Sanderumvej 131, 5250 Odense SV.
Tlf. 66 17 06 54.
johnramskov@hotmail.com

Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey,
Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby.
Tlf. 65 39 10 98. frey@post7.tele.dk

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

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

Odense Provsti: Tommy Hegner,
Åsumvej 93, 5240 Odense NØ. 
Tlf. 66 10 43 20. hegner@post6.tele.dk

Ærø Provsti: Agnes Haugaard, Vester
Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. 
Tlf. 62 58 14 31. ahau@km.dk

Haderslev Stift

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

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

Vejle Provsti: Birgitte Arffmann,
Bøgevang 15, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 82 13 24. bca@km.dk

Ribe Stift

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

Malt Provsti: Knud Fensteen Madsen,
Baungårdsvej 1A, 6600 Vejen. 
Tlf. 75 36 00 16. kfm@km.dk

Ribe Dom Provsti: Jørgen Hanssen,
Vestermarksvej 28, 6760 Ribe. 
Tlf. 75 44 30 20. 
joha@km.dk

Kontaktpræster for hørehæmmede
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Etiske dilemmaer i
videnssamfundet

Den moderne tid har bragt mange tekniske
landvindinger med sig. Information og
viden er nøgleord i vor tid. Hvordan bliver
vi som menneske påvirket af alt det, man
kan på disse områder. Og skal vi altid, for-
di vi kan?

Højskoleopholdet er med særligt høre-
hensyn, dvs. tekstning af foredrag på
skærm samt teleslynge. Hørehæmmede
kan således regne med fuldt udbytte, men
kurset er et almindeligt højskoleophold, og
selvfølgelig åbent for alle interesserede.

Vores tid har fået forskellige navne -
informationssamfundet er ganske dækken-
de for alt det, der sker på IT-området, for-
andringer der er med til at ændre vores
måde at kommunikere på. Videnssamfun-
det er en anden betegnelse, der afspejler
den erfaring, at naturvidenskaben tilfører
samfundet fornyet viden på godt og ondt.
En række etiske dilemmaer rejser sig i
vores tid. Kan det lykkes os at give vores
tid et menneskeligt ansigt. Hvad vil det
sige at være menneske i vores tid.

Kursusledere:
Højskoleforstander Vita Andreasen og
Landsdelspræst for hørehæmmede Søren
Skov Johansen

Tekstning af foredrag:
Skrivetolk Inge Frøkjær

Priser og tilmelding 
På dobbeltværelse: 2700 kr.
På enkeltværelse: plus 400 kr.
Gratis bus fra og til Rødekro Station 
(tilmelding nødvendig)
Rejserefusion: Rejseudgifter udover 200
kr. pr. deltager refunderes af Folkekirkens
Arbejde for Hørehæmmede.
Tilmelding: Oplys kursus, navn, adresse,
tlf.,  alder, enkelt- eller dobbeltværelse evt.
tilmelding til bus fra Rødekro, ryger eller
ikke-ryger og send oplysningerne på email
til info@lkhojskole.dk

Vel mødt!
Vita Andreasen og 
Søren Skov Johansen

PROGRAM
Søndag, den 15. august 
kl. 16.00-17.30 Ankomst og værelsesanvisning 
kl. 16.23 Tog ankommer nordfra til Rødekro Station 
kl. 16.30 Gratis bus afgår fra Rødekro Station til Løgumkloster Højskole 
kl. 18.00 Middag 
kl. 20.00 Forstander Vita Andreasen: Om etiske dilemmaer i videnssamfundet

Velkomst - præsentation - kaffe

Mandag, den 16. august 
kl. 07.45-08.15* Morgenmad 
kl. 08.30* Morgensang i Kapitelsalen 
kl. 09.15-09.50 Præst for de hørehæmmede Søren Skov Johansen: Eliza, hvem var hun? 
kl. 10.15-11.45 Vita Andreasen: Et menneske er altid mere end… 
kl. 13.30 Rundvisning i kirke og kloster 
kl. 15.15-17.15 Programmedarbejder ved DR Erik Lindsø: 

Så selv en sten kan blomstre – Kunsten at gøre livet til en god historie 
kl. 17.30* Middag 
kl. 18.30* Aftensang i Klosterkirken 
kl. 20.00-21.00 Højskolelærer Lisbeth Johansen: 

Du kom med alt det der er dig - sangaften

Tirsdag, den 17. august 
kl. 09.15-09.50 Søren Skov Johansen: Menneske eller maskine 
kl. 10.15-11.45 Lektor Johannes Nørregaard Frandsen, Syd Dansk Universitet: 

Da landbolivet blev en by i provinsen 
kl. 15.00-17.00 Cand. mag og forfatter Johs. Andersen: Hverdagens centrifuge 
kl. 19.30-21.00 Vita Andreasen: 

Om Hallig Hooge, vadehavet og marsken - ekskursionsforberedelse

Onsdag, den 18. august 
kl. 09.15-17.00 Ekskursion til Hallig Hooge – Den Slesvig – Holstenske nationalpark

Vi kører ned over grænsen gennem markslandet og de mange koog.
Fra Schlüttsiel sejles til Hallig Hooge, vi kører med hestevogn rundt på
øen og besøger kirken og det store Hans Varft. Mulighed for at se
stormflodsfilmen i den lille biograf og det lille museum: Königspesel 

kl. 20.00 Filmaften: Dogville (med danske undertekster)– instr. af Lars Von Trier 

Torsdag, den 19. august 
kl. 09.15-09.45 Søren Skov Johansen: Gudbilledlighed 
kl. 10.15-11.45 Tidl. valgmenighedspræst Bjørn Krab-Johansen: Mellem viden og

væren - om at leve livet pr. medie eller pr. medmenneske. 
kl.15.00-17.00 Højskolelærer Anja Kjølby: Hvordan ser vi os selv?

Om egne portrætter og kunstneres selvportrætter  
kl. 20.00 Gudstjeneste i Klosterkirken ved Søren Skov Johansen - tekstet for

hørehæmmede 

Fredag, den 20. august 
kl. 09.15-09.50 Søren Skov Johansen: Krop og sjæl 
kl. 10.15-11.45 Overlæge Ole Hartling, formand for Etisk Råd: 

Etiske dilemmaer i videnssamfundet 
kl. 15.00-17.00 Højskoleforstander Bent Andreasen: 

Om solskin og lyn – om lyset hos Grundtvig og hos Skagensmalerne 
kl. 20.00 Vita Andreasen og Søren Skov Johansen: Afslutningsaften i Ottekanten

Derefter afslutningsaften med ostebord og rødvin 

Lørdag, den 21. august 
kl. 07.15-08.00 Morgenmad og derefter afrejse 
kl. 08.05 Gratis bus fra højskolen til Rødekro Station. Tog afgår nordpå kl. 8.46 

De med *mærkede tider er faste tider under hele kurset. 

Højskole-ophold 
Løgumkloster Højskole, 15.-21. august 2004

Tilmelding, brochure, priser
samt yderligere oplysninger
her: 

info@lkhojskole.dk

Hjemmeside fra højskolen:
http://www.lkhojskole.dk
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Søndag, den 7. marts 2004 kl.
10:00 i Vejen kirke. (Nørregade
98, 6600 Vejen). Tekstning, teles-
lynge, trykt prædiken. Kontakt-
præst Knud Fensteen Madsen og
landsdelspræst Søren Skov Johan-
sen. Frokost efter gudstjenesten (25
kroner). Tilmelding til transport og
frokost, tlf. 75 36 00 16 eller e-
post: kfm@km.dk

Søndag, den 21. marts 2004 kl.
10:00 i Givskud kirke. (Kirkebak-
ken, Givskud, 7323 Give). Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Kristian Torben
Christensen og landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Frokost efter
gudstjenesten (25 kroner). Tilmel-
ding til transport og frokost, tlf. 75
73 00 10 eller e-post: ktc@km.dk

Søndag, den 28. marts 2004 kl.
10:00 i Lyng kirke. (Højmosevej
5, Erritsø, 7000 Fredericia). Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Susanne Knudstorp
og landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Frokost efter gudstjene-
sten (25 kroner). Tilmelding til
transport og frokost, tlf. 75 94 00
86 eller e-post: sck@km.dk

Søndag, den 18. april 2004 kl.
10:00 i Hobro kirke. (Adelgade
52B, 9500 Hobro). Tekstning,
teleslynge, trykt prædiken. Pastor
em. Søren Mathiasen og landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Fro-

kost efter gudstjenesten (25 kro-
ner). Tilmelding til transport og
frokost, tlf. 98 52 07 63 eller e-
post: pech@km.dk 

Søndag, den 25. april 2004 kl.
10:15 i Bjerringbro kirke. (Nørre-
gade 33, 8850 Bjerringbro). Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.
Pastor Preben Salomonsen og
landsdelspræst Søren Skov Johan-
sen. Frokost efter gudstjenesten (25
kroner). Tilmelding til transport og
frokost, tlf. 86 68 11 36 eller e-
post: psa@km.dk 

Søndag, den 2. maj 2004 kl. 17:00
i Vor Frue kirke, Århus. (Vester-
gade 21, 8000 Århus C). Tekstning,
teleslynge, trykt prædiken. Kon-
taktpræst Jesper Birkler og lands-
delspræst Søren Skov Johansen.
Spisning efter gudstjenesten (25
kroner). Tilmelding til transport og
spisning, tlf. 86 12 12 43 eller e-
post : kto@km.dk

Søndag, den 9. maj 2004 kl. 10:00
i Løgumkloster kirke. (Slotsgade
11, 6240 Løgumkloster). Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.
Landsdelspræst Søren Skov Johan-
sen. Gudstjeneste i forbindelse med
Bededags-ophold Spisning efter
gudstjenesten (25 kroner). Tilmel-
ding til transport og spisning, tlf. 74
74 33 01 eller fax 74 74 33 25 eller
e-post: mail@loegumkloster-refu-
gium.dk

Onsdag, den 12. maj 2004 kl.
14:00 i Thisted kirke. (Vestergade
3, 7700 Thisted). Tekstning, teles-
lynge, trykt prædiken. Sognepræst
Eskild Agger og landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Kaffe efter
gudstjenesten (25 kroner). Tilmel-
ding til transport og kaffe, tlf. 97 92
24 71 eller fax. 97 92 27 89 eller e-
post: thisted.sogn@km.dk

Torsdag, den 20. maj 2004 kl.
19:00 i Urlev kirke. (Urlev Kirke-
vej, 8722 Hedensted). Tekstning,
teleslynge, trykt prædiken. Lands-
delspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med
arrangement på Castberggaard.
Kaffe efter gudstjenesten (25 kro-
ner). Tilmelding til transport og
kaffe, tlf. 75 68 79 00 eller text-tlf.
76 58 73 33 eller fax 75 68 77 99
eller e-post: admin@cbg.dk

Søndag, den 13. juni 2004 kl.
10:30 i Revninge kirke. (Revninge
Bygade 115, 5300 Kerteminde).
Spisning efter gudstjenesten (25
kroner). Kontaktpræst Jørgen Frey
og landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Tilmelding til
transport og spisning, tlf. 65 39 10
98 eller e-post:  frey@post7.tele.dk

Gudstjenester
med hørehensyn
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