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Glædelig jul og godt nytår til alle!



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. Gratis abonne-
ment og flere eksemplarer kan bestilles på ovenstående
adresse, f.eks. ved at benytte kuponen på side 7.

Nyt om navne
Vi har haft valg til Kirkeudvalget, og den nye periode star-
tede 1. søndag i advent 2004. Der er kommet nye medlem-
mer, som man kan se andetsteds i bladet: Svend Kristensen
(Nordjyllands Amt) og Inger Kristensen (Århus Amt). Vel-
kommen til jer! Tre medlemmer ønskede ikke genvalg - og
vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for lang og tro
tjeneste i Kirkeudvalget til: Harry Møller (Viborg Amt),
Else Berg Olesen (Nordjyllands Amt) og Else Pedersen
(Århus Amt)!

Bestillinger
Bogen "Liv med Glæde" er udsolgt.

Abonnement på prædikener holdt ved gudstjenester med
særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse
til:

Hedevig Thomsen, Holmevænget 1, 5592 Ejby

teksttlf.: 64 46 15 14
fax: 64 46 15 14
FC: 70 11 44 11
e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk

Forsidebillede
Collage af Vibeke Guldberg. Collagen hører sammen med
digtet "Palmen", som findes andetsteds i bladet.

Så er vi flyttet!
Landsdelspræsten bor nu i Vejen
med sin familie - incl. hund!
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Refugiedage
med særligt hørehensyn
Emne: Livsvandringen set som rejse
- i konkret og overført betydning
Dato: 29. april til 2. maj 2005!

I foredrag og samtaler beskæftiger vi os med livet på det
nære plan og eksistentielt. Livsvandringen - belyst ud fra
forskellige vinkler, bl.a. Rejsen ud, - Pilgrimsvandringen,
og det at overskride grænser!

Arrangementet er åbent for alle, men der er særligt høre-
hensyn, dvs. der benyttes skrivetolkning og teleslyngean-
læg ved alle foredrag.

Bemærk, at refugiedagene i 2005 ikke er i bededagene, som
det ellers plejer - og bemærk desuden, at datoen var forkert
i sidste nummer af Hør Godt. Den rigtige dato er som skre-
vet står: 29. april til 2. maj 2005 på Løgumkloster Refugi-
um, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster.

Arrangør: Kirsten Bjerrum og landsdelspræst Søren Skov
Johansen
Pris: Fra kr. 1.890 til 2.190
Der ydes rabat, hvis man ønsker at forlænge opholdet ud
over 2. maj

Detaljeret program og tilmelding:
tlf.: 74 74 33 01
fax: 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
web: www.loegumkloster-refugium.dk

Tolkning
Mange vil sikkert gerne vide, hvordan det går med det soci-
ale tolkeprojekt, og om der sker ændringer i måden, skrive-
tolke og tegntolke kan bestilles på. Efter gudstjenesten i
Løgstør den 23. januar 2005 får vi besøg af Erik Brodersen,
som vil fortælle om projektet.

Højskoleophold
med særligt hørehensyn
Emne: En lykke kommer sjældent alene
Dato: 14. - 20. august 2005

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets højskoleophold
med særligt hørehensyn. Opholdet er for alle, men der
benyttes skrivetolk og teleslyngeanlæg ved alle foredrag.
Det foregår - som det plejer - på Løgumkloster Højskole,
Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster.

Detaljeret program vil fremgå af næste nummer af Hør
Godt.



3Læs mere på www.churchear.org

Kære alle!
Tak for året, der gik

”Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op,
og evangeliet forkyndes for fattige”. Sådan hedder det i Matthæusevangeliet (11,
5); og sammen med Esajas 35 (1-6) er det blevet et vigtigt "baggrundsmateriale"
for Grundtvig, da han digtede den salme, som vi altså bare må synge hvert eneste
år, når julen nærmer sig og adventstiden begynder: "Blomstre som en rosengård".
Ingen advent og ingen juleforberedelser uden den salme! Netop her indfanger
Grundtvig alle de forventninger, vi har til julen - ja, faktisk - vore forventninger til
fremtiden i det hele taget: Engang skal der være fryd og gammen! Men som man
ser - måske tydeligst i adventstiden - så sker der noget, når man har forventninger
til fremtiden. Håbet om en opfyldelse engang kaster sit skær ind midt i nutiden.
Man glæder sig - allerede nu - skønt opfyldelsen af forventningen endnu ikke er
sket. Til advent venter vi på julen, men glæden har man allerede, blot ved for-
ventningen om, at det bliver jul. Der sker det underlige, at fremtiden forvandler sig
og bliver mere end blot en fremtid: Fremtiden bliver også til nutid. Her og nu - i
glæden over og forventningen til det, der skal komme.

Når man arbejder med hørehæmmede, så vil mange af jer, der har hjerte for den
sag vide, at dette arbejde på at forbedre den hørehæmmedes vilkår på mange
måder ligner ethvert andet arbejde: At der skal en stadig indsats til. Det er ikke nok
én gang for alle at gøre en indsats - og så læne sig tilbage. Specielt for hørehæm-
mede gælder, at der oftest er tale om et usynligt problem, og derfor er en stadig
opmærksomhed herpå endnu vigtigere. Der skal hele tiden være mennesker, der er
parat til at tale den hørehæmmedes sag: Nemlig at gøre opmærksom på det, som
den hørehæmmede meget ofte ikke selv siger!

Her ved årsskiftet vil jeg gerne benytte lejligheden til at sig tak til alle jer, der
trofast har arbejdet med på det, som jeg også som landsdelspræst er sat til at gøre.
Det være sig, når der skulle arrangeres gudstjenester, ved samværet bagefter, høj-
skoleopholdet, refugiedagene, møderne, kontaktpræstekonventerne - og alle de
andre gange, hvor arbejdet på den ene eller den anden måde har skullet udmønte
sig. Tak for mange, mange gode oplevelser af, at arbejdet for hørehæmmede i kir-
ke og menighed nytter - at der er en forskel at gøre! Og tak for den gode inspirati-
on: Kirken er og bliver et "lyttehus", og hørehæmmede ved - om nogen - hvornår
man hører og ikke hører i kirken. Den viden skal vi blive ved med at kanalisere ud
til så mange som muligt i kirken. Vore kontaktpræster er her også vigtige nøgle-
personer.

Hørelse er ikke kun et organ, der virker eller ikke virker. Hørelse er også et soci-
alt redskab, hvor ensomhed og udelukkelse af fællesskabet er en del af manges
oplevelser. Man sidder i en forsamling - der bliver sagt en vittighed - man hører
ikke pointen - de andre griner: Der bliver sat et skel ned mellem dem, der er til ste-
de. For den hørehæmmede er der uendelig mange oplevelser af at være sat uden
for - uden for fællesskabet. Sådan bør det ikke være i kirken! I kirken er der én
menighed. Erfaringerne fra tekstningen af gudstjenesterne har vist, at det kan lade
sig gøre!

Som hørehæmmet og den, der taler den hørehæmmedes sag, er der heldigvis
mange erfaringer af, at fællesskaber lykkes. Trods det kan ethvert menneske godt
opleve, at man undertiden har det som om, at man skubber en sten op ad en bak-
ke. Pludselig triller den baglæns igen. Til det er der at sige: Vi kan lære noget af
adventstiden - også til det nye år. Fremtiden ligger for, og det bliver den ved med
at gøre. Der var engang en teologisk forsker, der skrev en bog om Jesu fødsel. Han
kaldte den: "Da fremtiden begyndte". Den fremtid må vi altid gerne begynde at
tage hul på. Tag nu bladets titel: Hør Godt! Man kan lægge trykket på to forskel-
lige steder: ”Hør Godt” eller ”Hør Godt”. Når man går til i spekulationer over det-
te med høreproblemer, da er det godt at vide, at det er den sidste måde at udtale tit-
len på, vi alle skal nå frem til. At evangeliet gælder også for den, der er blevet helt
døv! Det er godt at vide indimellem. Glædelig jul og godt nytår til alle!

Søren Skov Johansen

Palmen

Det susede forventningsfuldt
i mine grønne blade.
I himlens hav som pure guld
en stjerne lod sig bade.

Det brusede vidunderligt
af vinger, englelette,
der gennem luften bredt og vidt
et under ku’ forjætte.

Jeg voksede i Betlehem
ved siden af en stald,
hvis slidte dør stod lidt på klem;
igennem sprækken smal

jeg skimtede et nyfødt barn,
svøbt, lagt på krybbens strå,
og gulvets halm og hø og skarn
var skjult af tæpper, blå.

Jeg ser en kvinde og en mand
og lys så himmelsk klart,
at mine øjne står i vand;
det er mig åbenbart,

at der er sket et under her
i denne stille nat;
jeg ved, at verden ikke mer’
er ganske gudsforladt.

En brægen nær min palmerod:
den hele hjord af får
og hyrderne med stav ved fod
nu rundt om stalden står.

Jeg hører trav i ørknens sand:
kamelridt, vise mænd,
som nå’de det forjætted’ land
og red til barnet hen.

Jeg bøjede min stamme ned
med blades grønne flige
mod stjernens stald i Østerled,
et trin på himlens stige.

Jeg ønsked’: ”Lille fyrste, når
- som det engang vil ske
en dag om treogtredve år,
før død og spot og spe –

du rider mod Jerusalem,
og folket vinker glade,
gid jublen, som du får af dem
bli’r vift med palmeblade!”

Vibeke Guldberg
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Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Det nye Kirkeudvalg er blevet valgt og konstitueret. 
Nedenunder ser du, hvem der er med i det nye udvalg.

Formand Ingrid Sand Simonsen

Præstebrovej 52, 6818 Årre
tlf.: 75 19 11 09
fax: 75 19 14 88
e-post: iss@hjortkaer.dk
(Ribe Amt)

Næstformand og sekretær 
Hans Særkjær

Østervang 1B, 6900 Skjern
tlf.: 97 35 47 36
e-post: saerkjaer@skjern-net.dk
(Ringkøbing Amt)

Sekretærafløser
Henriette Refslund Jakobsen

Bovlund Bygade 4, 6535 Branderup
tlf.: 74 83 53 57
fax: 74 83 53 58
e-post: henrietterj@ofir.dk
(Sønderjyllands Amt)

Udvalgsmedlem Astrid Andresen

Ullerupdalvej 135, st.tv., 
7000 Fredericia
fax: 75 93 32 38
teksttlf.: 75 93 32 38
FC: 70 11 44 22
(Vejle Amt)

Udvalgsmedlem Johan Helm

H.P. Simonsens Allé 42
5250 Odense SV
tlf.: 66 17 22 17
fax: 66 17 23 16
teksttlf.: 66 17 23 08
(DBA)

Udvalgsmedlem Else Nielsen

Alléskovvej 10, 5600 Fåborg
tlf.: 62 61 10 64
fax: 62 61 10 64
(Fyns Amt)

Udvalgsmedlem Hedevig Thomsen

Holmevænget 1, 5592 Ejby
teksttlf.: 64 46 15 14
fax: 64 46 15 14
FC: 70 11 44 11
e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk
(DBA)

Udvalgsmedlem Svend Kristensen

Klitgårdsvej 1, Bonderup, 9240 Nibe
tlf.: 98 35 03 25
e-post: s.p.kristensen@mail.dk
(Nordjyllands Amt)

Udvalgsmedlem Inger Kristensen

Bogfinkevej 25, st.th, 8210 Århus V
tlf.: 86 10 37 76
e-post: inger.kristensen@mail.tele.dk
(Århus Amt)

Sognepræst Jesper Birkler

Kystvejen 63, 8000 Århus C
tlf.: 86 13 50 94
e-post: birkler@tdcadsl.dk
(kontaktpræsterepræsentant)

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

Kasserer Mette Bang Jeppesen

Kongeåvej 63, 6600 Vejen
tlf.: 75 36 22 01
fax: 75 36 22 05
e-post: mette@bangjeppesen.dk
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ene øre, mens det andet øre blev grad-
vist dårligere gennem skoletiden. Ikke
alene måtte hun leve med kammera-
ternes drillerier, men hun blev også
hånet af læreren, der satte lighedstegn
mellem dårlig hørelse og dårlig bega-
velse. Når hun ikke kunne høre, hvad
der blev sagt, var hun vel bare dum!

Anna ville egentlig godt have læst
videre, men det kunne der jo, som
”veninderne” påpegede, ikke komme
noget ud af, så Anna kom ud at tjene. 

Hun blev tidlig gift, fik to sønner og
et job som hjemmegående. Det var
dog mest mandens valg, så da han
blev syg, og Annas arbejdskraft og løn
blev nødvendig, fik hun muligheden
for at komme på arbejdsmarkedet. På
det tidspunkt sidst i halvtredserne var
høreapparaterne også blevet så gode,
at Annas hørenedsættelse kunne
afhjælpes tilstrækkeligt til at klare et
job. I første omgang blev det som hus-
moderafløser og hjemmehjælper,
senere som tilsynsførende for hjem-
mehjælpen. Anna fik i sit arbejde kon-
takt med mange hørehæmmede, og
med sin egen baggrund kunne hun
levende sætte sig ind i deres proble-
mer. Faktisk oplevede hun, at mange
hørehæmmede levede helt afsondret
på grund af manglende viden eller
omsorg. 

Det førte til, at hun i 1982 henvend-
te sig til sin kommune Skærbæk for at
gøre opmærksom på, at man godt kun-
ne bruge en høreomsorgsmedhjælper.
Det var et ganske ukendt arbejdsområ-
de for kommunen, men man var
lydhøre over for ideen, og i 1984 til-
trådte Anna stillingen. Den var norme-
ret til 10 timer om ugen, men Anna
brugte i virkeligheden langt flere
timer. Hun vidste, hvor vigtigt det er
at give sig god tid, og der var ikke
noget, der blev jaget igennem. Tog det
en time at forklare hr. Hansen, hvor-
dan hans høreapparat fungerede, så
skulle det til. Og måske igen i næste
uge. 

Ved siden af sit arbejde havde Anna
Lorenzen i mange år været et helt
almindeligt og lidt passivt medlem af

LBH, men pludselig en dag i 1984 sad
hun i formandsstolen i Tønder-kred-
sen, der på det tidspunkt talte 200
medlemmer. Hun kastede sig ud i for-
eningsarbejdet med stor energi, arbej-
dede utrætteligt for bedre høreomsorg,
- for mere forståelse, og bl.a. arbejde-
de hun for teleslynger i kirker, aktivi-
tetshus og på plejehjem. Anna har
også i sin tid været medlem af lands-
foreningen LBH´s bestyrelse, og hun
var med i det landsdækkende kirkeud-
valg, der i sin tid ansatte de to første
landsdelspræster for hørehæmmede.
Ifølge Anna noget af det bedste, der er
sket på området.

I dag har Anna trukket sig tilbage
fra både arbejdsliv og de besluttende
organer i foreningslivet. Der skal jo
også være tid til de fire børnebørn og
to oldebørn. Hun er dog stadig en
aktiv deltager, når gudstjeneste med
særligt hørehensyn kommer forbi en
kirke tæt ved. Og et højskoleophold
med særligt hørehensyn siger hun hel-
ler ikke nej til.

Anna kan med stor tilfredshed nyde
sin pensionisttilværelse og se tilbage
på, hvad hun har udrettet og betydet
for arbejdet for bedre vilkår for høre-
hæmmede. Sjovt nok mødte hun fak-
tisk ”veninderne” fra konfirmationen,
da de var samlet til ”guldkonfirmati-
on” (50 års jubilæum for konfirmatio-
nen), og da kunne alle med al tydelig-
hed se, at et hørehandicap ikke er
nogen hindring for en karriere. Den
dumme, døve Anna var den eneste af
pigerne, der var blevet ”til noget”.

Sanne Gad

- Ja, Anna kan ikke blive til noget, for
hun kan ikke høre! Sådan lød meldin-
gen fra Anna Lorenzens skolekamme-
rater, da hun i 1941 blev konfirmeret
og skulle videre i voksenlivet. Den
spådom kom dog langt fra til at holde
stik, for Anna blev på trods - eller
måske endda på grund af sit hørehan-
dicap en pioner og en frontkæmper for
andre hørehæmmede. 

I mange år har hun fra sin base i det
sønderjyske arbejdet utrætteligt for at
bedre forholdene for hørehæmmede -
som kommunalt ansat høreomsorgs-
medhjælper og som kredsformand i
Landsforeningen for Bedre Hørelse.
Annas indsats gjaldt både det konkre-
te arbejde med hjælp til at få og bruge
høreapparatet, men i høj grad også et
arbejde for omgivelsernes forståelse
for et hørehandicap. 

Og Anna ved, hvad hun taler om,
for hun har desværre mange triste
barndomsminder, der skyldtes folks
uvidenhed og tankeløshed.

Annas hørenerver blev beskadiget
under en langvarig fødsel, der endte
med forløsning med tang. Så allerede
som helt lille var hun helt døv på det

Med mod på sagen
Jule-interview med Anna Lorenzen

Anne har bagt til jul - og det skal selv-
følgelig foregå på "sønderjysk". Her
forklarer hun for bladets udsendte,
hvordan man laver "Ballumsirupskne-
pkager" og "Gotrrraij" - altså "Gode
råd" og ”Ingenting”.

Anna med billede af sit fødehjem – og
nisserne til jul.

Anne fortæller om sin familie.
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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

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

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

Aalborg Nordre Provsti: Peder Skam-
ris Pedersen, Lille Borgergade 6, 
9400 Nørresundby. Tlf. 98 17 00 14.
psp@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



Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan høre, 
hvad foredragsholderen siger?

Du er nok ikke den eneste! Specielt for høreapparatbrugere oplever man
nu og da, at selv, hvor en foredragsholder bliver tilbudt teleslyngemikro-
fon, så er svaret: ”Jeg plejer nu nok at kunne tale sådan et rum op – uden
at bruge den slags”! Det er et svar, som du absolut ikke skal lade dig nøjes
med. Det er en direkte misforståelse, at man med sin egen stemme kan
kompensere for det, som teleslyngen kan. Man møder desværre denne
opfattelse for tit. En teleslynge skal til, hvis der er høreapparatbrugere til
stede i en forsamling!

For alle andre: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan høre, hvad fore-
dragsholderen siger? Dette problem kan man også komme ud for, selv
med en normal hørelse! Du bliver på den ene eller den anden måde nødt
til at lade arrangøren vide, at sådan er det. Det bedste ville være at sige det
så tidligt som muligt. Men det er også sin sag at rejse sig og afbryde en
foredragsholder, der er godt i gang – men har du mod til det, så gør det! I
hvert fald må du så sige det bagefter, så det ikke sker igen for andre. Vi
har alle et ansvar for at gøre opmærksom på den slags. Sagen er, at de
(foredragsholdere og arrangører) ikke ved det, hvis de ikke får det at vide,
dvs. hvis du ikke fortæller dem det. Der er nemlig ikke andre til det. Hvis
der havde været det, så ville problemet måske ikke være der. Problema-
tikken er imidlertid et kapitel for sig, for det handler også om taleteknik,
retorik og kommunikation hos foredragsholderen. Nogle er bedre end
andre. Så et høreproblem har ikke altid noget med lytteren at gøre. Det kan
lige så vel være afsenderen af budskabet, der ikke er god nok til det, han
gør. En mulighed er også at sige bagefter: ”Det var sikkert et udmærket
foredrag, men jeg kunne ikke høre noget”! Det er også at sætte tingene på
spidsen, men om ikke andet, så får man forhåbentlig skabt en opmærk-
somhed hos foredragsholderen, som måske ikke var der før. Og så har
man forhåbentlig gjort en forskel alligevel.

Skriv dit spørgsmål til brevkassen og send det til redaktionen. Det må
meget gerne være relateret til kirken, sognehuset eller plejehjemmet. Men
alle høre-spørgsmål er velkomne – også om teleslyngeanlæg og højttale-
re. Vi vil forsøge at samle dem sammen og på længere sigt lave en FAQ
(Frequently Asked Questions), på dansk: HSS (Hyppigt Stillede Spørgs-
mål) på vores hjemmeside. Udvalgte emner vil blive brag i kirkebladet
”Hør Godt”. På forhånd tak.

Sidste nyt om
abonnements-
forhold
Der har allerede været mange
tilmeldinger til postlisten over
modtagere af kirkebladet Hør
Godt. Alligevel vil vi gerne give
dig mulighed for at bestille et
gratis abonnement på bladet.
Udfyld nedenstående kupon og
send den (portofrit) til os. Du vil
så modtage kirkebladet Hør
Godt i fremtiden. Nedenstående
kupon kan både benyttes til at
ændre antal kirkeblade, man
allerede får tilsendt samt til
nytegning af abonnement. På
forhånd tak.

Hør Godt

Landsdelspræst

Søren Skov Johansen

Gamstvej 9

+++ 4201 +++

6600 Vejen

■■ Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden

i alt eksemplarer af 

Hør Godt tilsendt ganske gratis.

Denne talon kan også benyttes 

til nye abonnenter, og den må 

gerne kopieres.

Navn:

Postnr. og by: 

B R E V K A S S E N
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Søndag, den 23. januar 2005 
kl. 10:30 i Løgstør kirke
(Jernbanegade 10, 9670 Løgstør)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Jens Munk-Christensen
og landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
98 63 87 41 eller fax: 65 92 30 64 eller
e-post: ssj@post6.tele.dk eller SMS: 29
66 06 50.

Søndag, den 30. januar 2005 
kl. 10:30 i Tørring kirke
(Gjelleroddevej, Tørring, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Poul Lilleør og landsdels-
præst Søren Skov Johansen. 
Frokost (25 kroner) efter gudstjenesten i
præstegården, Præstevej 4, Hove, 7620
Lemvig. Der kører kirkebil til præste-
gården. Tilmelding til transport og fro-
kost, tlf. 97 83 61 29 eller fax: 65 92 30
64 eller e-post: poli@km.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 6. februar 2005 
kl. 10:00 i Vollsmose kirke, Odense 
(Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Thommy Hegner og
landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Kaffe efter gudstjenesten. Tilmelding til
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 27. februar 2005 
kl. 10:00 i Fredenskirken, Århus
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Per Thomsen og lands-
delspræst Søren Skov Johansen.

Frokost efter gudstjenesten (25 kroner)
Tilmelding til transport og frokost, 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 13. marts 2005 
kl. 10:15 i Hobro kirke
(Adelgade 52B, 9500 Hobro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Pastor em. Søren Mathiasen og lands-
delspræst Søren Skov Johansen. 
Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
98 52 07 63 eller fax: 65 92 30 64 eller
e-post: pech@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.

Søndag, den 20. marts 2005 
kl. 10:00 i Nørresundby kirke
(Sankt Peders Gade 36, 9400 Nørre-
sundby)

Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Kontaktpræst Peder Skamris Pedersen
og landsdelspræst Søren Skov Johansen. 
Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
98 17 29 45 eller fax: 65 92 30 64 eller
e-post: sks@km.dk eller SMS: 29 66 06
50.

Søndag, den 10. april 2005 
kl. 10:00 i Munkebo kirke
(Fjordvej 66, 5330 Munkebo)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Sognepræst Bodil Greve Schmidt og
landsdelspræst Søren Skov Johansen. 
Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
65 97 67 71 eller fax: 65 92 30 64 eller
e-post: bmni@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.

Gudstjenester
med særligt hørehensyn

Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9

6600 Vejen

DANMARKPP

Returneres ved varig adresseændring
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