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Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Måske er der flere ting, du synes ikke er helt rigtige på dette billede. Men prøv engang
at overveje, om bordækningen kan laves en smule anderledes, så festen bliver en fest,
hvor også tante Oda kan følge med i, hvad der foregår.  Læs inde i bladet hvordan....
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REFUGIEDAGE
Livsvandringen - menneskeliv og strømninger

29. april - 2. maj 2005
Alle foredrag er tekstede, og der bruges teleslynge og
højtalere

Medvirkende: Søren Skov Johansen, Landsdelspræst,
Vejen, Lis Bonde, tidl. missionær, Løgumkloster, Jean
Courtois, pens. overlæge, Odense, Jens Kristian Krarup,
tidl. rektor, Løgumkloster, Inge Frøkjær, skrivetolk,
Gesten, Lars Bang Jeppesen, tidl. efterskolelærer, Vejen
Værter: Else Aagaard Antonsen og Kirsten Bjerrum

Program:
Fredag den 29. april
Ankomstkaffe i Pejsestuen kl. 14.30 - 16.00
kl. 17.30: Middag
kl. 19.30: At flytte sig eller flytte andre v. Søren Skov

Johansen. Orientering om Skibelund Krat v.
Lars Bang Jeppesen

Lørdag den 30. april
kl. 10.00: Pilgrimsvandringer – en ny form for kristentro

i praksis v. Jens Kristian Krarup
kl. 13.30: Udflugt til Skibelund Krat, hvor der er minde-

sten for mennesker med særlig betydning for
det folkelige liv nord og syd for Kongeåen.
Kaffen drikkes på Hotel Skibelund Krat. Pris:
100 kr. inkl. kaffe.
Turleder: Lars Bang Jeppesen

kl. 19.00: De gamle længe leve v. Jean Courtois

Søndag den 1. maj
kl. 10.00: Højmesse i Klosterkirken – tekstet v. Søren

Skov Johansen
kl. 14.00: Besøg på Museet Holmen, der har H. C.

Andersen-udstilling med værker af vestsøn-
derjyske kunstnere

kl. 19.30: Fortælling om tiden i Nigeria v. Lis Bonde

Mandag den 2. maj
Værelserne bedes være klar til rengøring kl. 10.00
kl. 10.00: ”Stine mæ æ bivl” v. Kirsten Bjerrum
kl. 12.00: Frokost

Afrejse i løbet af eftermiddagen, hvis man ikke i stedet
vælger at tage nogle ekstra dage uden program.

Velkommen til Løgumkloster Refugium
Else Aagaard Antonsen, Kirsten Bjerrum og
Søren Skov Johansen

Tilmelding:
tlf.: 74 74 33 91, fax: 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
web: www.loegumkloster-refugium.dk

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 4.

Nyt om navne
Der er siden sidst blevet valgt endnu en repræsentant til
Kirkeudvalget, således at vi nu er fuldtallig med et LBH-
medlem fra hver kreds. Det er Erik Nielsen, som kommer
fra Viborg-kredsen.  Velkommen i udvalget!

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
Billedcollage over en lidt utraditionel bordopdækning

Telefonen virker!
Der har i forbindelse med flytningen været problemer
med den faste telefonforbindelse til landsdelspræsten.
Både telefonen på 65 92 30 33 og fax'en på 65 92 30 64
har være ude af drift i længere tid.  Det skulle nu være
bragt i orden.  Heldigvis har mobilnummeret virket tilli-
ge med SMS-tjenesten og e-posten.

Udvalgsforedrag
Mangler du ideer til et foredrag, så har vi folk fra Kirke-
udvalget, der meget gerne tager rundt og fortæller om
Kirkeudvalget arbejde samt hvad "Folkekirken Arbejde
for Hørehæmmede" egentlig er for noget.  Kontakt for-
mand Ingrid Sand Simonsen, Præstebrovej 52, 6818
Årre, tlf.:  75 19 11 09 - fax:  75 19 14 88 - e-post:
iss@hjortkaer.dk
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Tante Oda og tolken
Måske kender du det godt - det med,
at gamle tante Oda slet ikke kan høre.
Troligt bliver hun inviteret med til alle
festerne, fordi hun er en af de gamle i
familien.  Men alle ved, at hun egent-
lig ikke hører særligt godt.  Hun er
med, og når man taler til hende, smiler
hun - nogle gange ser man, at hun ikke
har det der rigtige glimt i øjet, der
bekræfter, at hun forstod, hvad du sag-
de.  Det lever du med, for sådan er tan-
te Oda.  Hun smiler og nikker, og nog-
le gange passer det ikke helt til situa-
tionen.  Og sådan er det - det ved alle
- så det gør ikke så meget - synes man.

Men prøv at sætte dig i hendes sted.
Der bliver talt sammen, de andre ler
indforstået af det, der blev sagt.  Men
Oda har ikke hørt det.  Hun er med -
og alligevel er hun ikke med.  Fysisk
er hun til stede, men hun er udenfor.
Hun er glad for, at man gider invitere
hende, men hun er ensom - midt i
festen.

Måske skulle du engang prøve at være
den, der er med til at give hende en
helt ny oplevelse. Oplevelsen af at
være lige som de andre - nemlig en del
af et fællesskabet omkring det, der bli-
ver sagt og talt lige nu.

Hun gør det ikke selv - men du kan
hjælpe hende.

Forestil dig, at du skal holde denne her
fest.  Ligesom du planlægger festen i
rigtig god tid; ligesom du bestiller
mad og køber ind og gør dig overve-
jelser over bordplanen; ligesom du
dækker det festlige bord for forbere-
der alt, for at det skal blive en god dag.
Så prøv at forestil dig, at når du kom-
mer til Odas kuvert, så har du beslut-
tet, hvordan bordet skal se ud; så har
du besluttet, at der skal være de og de
tallerkner og det og det bestik og den
og den bordpynt.  Hvorfor ikke også
beslutte, at på Odas plads skal være
denne her skærm.  Det er noget, du
beslutter, fordi det er din fest. Tal med
hende om det - at det ikke kun er for
hendes skyld - men at det betyder
meget for dig, at hun kan følge med.
Du vil gerne have, at festen også skal
være en fest for gamle tante Oda.  Så
vidt det altså kan lade sig gøre - og det

kan det.  Men du bliver lige nødt til at
læse det, der står herunder:

I de sidste måneder har projektleder
Erik Brodersen ved flere lejligheder
deltaget i de sammenkomster, der har
været efter gudstjenesterne med
særligt hørehensyn.  Her har han for-
talt om, hvordan man kan bestille tolk.
Der har i de sidste 5-6 år kørt et for-
søgsprojekt, som hedder "Det sociale
tolkeprojekt".  Det er et projekt, der
går ud på, at alle i Danmark kan bestil-
le en tolk, hvis de skal være sammen
med et eller flere mennesker!  Der er 4
slags tolke:  Mund-håndsystem-tolke
(MHS), Tegnstøttet Kommunikations-
tolke (TSK), Skrivetolke og Døves-
progstolke (de sidste bruges flittigt af
døve, som er født døve, og taler tegn-
sprog).  Socialministeriet har sat pro-
jektet i gang for at kortlægge, hvor
stort behov for tolk, der er blandt alle
andre, nemlig de hørehæmmede.  Pro-
blemet er, at hørehæmmede ikke er
særligt gode til at bestille tolk.  Det
betyder, at der faktisk er en fare for, at
projektet ikke bliver permanent, når
forsøgsperioden udløber, men samti-
dig også, at man ender med et misvi-
sende billede af behovet for tolkning.
Behovet er der, men tolkningen bliver
bare ikke brugt nok. Derfor har vi
efter gudstjenesterne med særligt
hørehensyn brugt lidt tid på at fortæl-
le om, hvordan man bestiller tolk.

Hovedreglen er, at alle kan bestille
tolk til sig selv.  Ens hørelse skal end
ikke undersøges, for man ved jo bedst
selv, når man har brug for det.  Det
kan være ved et møde i banken, ved
besøg hos lægen, til en bridge-aften,
altså alle steder, hvor man er social
med andre mennesker (det er derfor,
det hedder "Det sociale Tolkepro-
jekt").  Og det er GRATIS!  Typisk vil
man som utrænet i tegn have mest
brug for en skrivetolk.  Hvor man hen-
vender sig vil stå til slut i denne arti-
kel.

Men hvor kommer tante Oda ind i bil-
ledet?  Som reglerne er, så skal hun jo
selv bestille sin tolk.  Problemet er, at
det gør hun ikke!  Hun har brug for
det, men hun kunne aldrig drømme
om at bestille tolk selv. Det kan du

hjælpe hende med.  Du kan måske
starte med at sige til hende, at du ger-
ne vil have, at hun skal kunne høre
ved netop din fest i næste måned.
Derfor vil du gerne hjælpe hende med
at udfylde det skema, som skal til for
at komme i gang med at bruge tolk.
Det er hende, der bestiller - du hjælper
blot!  Hun kan vælge, om hun har brug
for et stor skærm - eller blot en lille en
til sig selv, og hun får besøg af en tolk,
der på forhånd viser hende, hvordan
det fungerer.

Lidt uortodoks fremgangsmåde, vil du
måske sige.  Men faktum er, at høre-
hæmmede ofte ikke selv har det for-
nødne overskud til at bryde ud af
ensomheden.  Lykkes det, har du gjort
to gode ting:  Du har hjulpet tante Oda
med at opleve fællesskabet på en
måde hun ikke har prøvet i mange år -
og du har hjulpet med til, at vi får et
sandere billede af behovet for tolkning
i Danmark, så ordningen måske kan
bestå.

Dette kun som en god idé, der er en
overvejelse værd!

Mere information eller bestil-
ling af tolk - eksempelvis skri-
vetolk - ved henvendelse til:

"Det Sociale Tolkeprojekt",
tlf. 39 27 23 22; 
e-mail: ag@cfd.dk eller:
"Det Sociale Tolkeprojekt",
Castberggård Jobcenter,
Østerskovvej 1, Urlev, 
8722 Hedensted, 
tlf. 76 58 73 17; 
fax: 75 68 77 99; 
e-mail: kn@cbg.dk



Folkekirkens Udvalg for 
Hørehæmmede Vest for Storebælt

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)

Sekr. afl. 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)

Udvalgsmedlem Erik Nielsen
Fulgsøparken 34, 7900 Nykøbing Mors
tlf.: 97 71 03 51
e-post: en_fuglsoparken@mail.tele.dk
(Viborg 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

HJEMMESIDEN
Så har vi fået en ny hjemmeside.  

Klik ind på www.hørgodt.dk

Her kan du let følge med i, hvor der er
gudstjeneste med særligt hørehensyn
næste gang. Du kan også læse om
kommende arrangementer med særligt
hørehensyn, og du kan finde din loka-
le kontaktpræst samt adresser på
udvalgsmedlemmer og landsdelspræst
m.m.

Tanken bag hjemmesiden er, at man
dels skal kunne finde oplysninger om,
hvad "Folkekirkens Arbejde for Høre-
hæmmede Vest for Storebælt" er for
noget - og dels, at man skal kunne
benytte hjemmesiden som en kontakt-
flade til andre hørehæmmede eller til
folk, der arbejder for den hørehæm-
medes sag.

Klik ind på hjemmesiden og foreslå
navne og adresser, vi bør have med på
siden.

Hør Godt

Landsdelspræst

Søren Skov Johansen

Gamstvej 9

+++ 4201 +++

5953 6600 Vejen

■■ Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af

»Hør Godt« tilsendt ganske gratis.

Denne talon kan også benyttes til nye abonnenter, 

og den må gerne kopieres.

■■ Adresseændring

■■ Jeg ønsker at administrere mit abonnement via 

hjemmesiden: hørgodt.dk (opgiv e-mailadresse)

Navn:

Postnr. og by: 

E-mail:
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de rigtige numre ind i en skabelon på
computeren, som står oppe i teknik-
rummet i kirken.  Under gudstjenesten
går kirketjeneren rundt med en trådløs
"mus", som han kan trykke på, når der
skal bladres i skærmbillederne.  Det
kan f.eks. være, at man gerne vil frem-
hæve, hvad der lige nu skal synges -
hvilket vers i salmen osv. 

Ja, det er efterhånden kommet dertil,
hvor menigheden betragter "tavlerne"
som en helt naturlig del af gudstjene-
sten og kirkerummet.  Hvis jeg f.eks.
som vanlig under gudstjenesten sidder
på bagerste kirkebænk - og måske
ikke lige når at skifte til tiden, vender
folk sig nu om og sender mig blikke -
griner Jørgen Cavallius.  De vil have,
at det fungerer og skal være en del af
det, der foregår.

Jørgen Cavallius er selv hørehæmmet.
Han bruger høreapparater i begge øre,
og det er en fordel som kirketjener.  Så
kan man bruge mig til at teste, om
teleslyngen fungere - siger han med et
blink i øjet.

Men jeg har også den fordel, at jeg
kan se glæden af, at blive hjulpet af
den tekstning og de visuelle effekter,
der kommer på skærmene.  Vi, der
ikke hører så godt, har jo brug for at få
informationerne ind, både gennem
øret og gennem øjnene.  Vi har brug
for teksten og billedet.  Det er det
samme, når man taler med et andet
menneske.  Du kigger på kropsspro-
get, og ubevidst aflæser du, hvad den
anden signalerer med sin mimik.  Det

hjælper at se, når man skal forstå,
hvad der bliver sagt.

Også rent praktisk er de nye skærme
en fordel i det daglige arbejde som
kirketjener.  Vi sparer en masse tid på
at gå rundt og sætte numrene op.  Vi
skifter blot til et nyt skærmbillede.
Det har - som Jørgen Cavallius siger -
vakt en del interesse hos kirketjener-
kollegaer landet over.  De ved alle
sammen godt, at i Zions kirke i
Esbjerg har de elektroniske salmetav-
ler.

Også andre har vist interesse, og der
kommer stadig besøgende, der må
tage det nye i øjesyn.  For nylig havde
vi besøg fra et nærliggende plejehjem.
En af deltagerne i følget var på
omkring de 90 år.  Og da hun så "tav-
lerne" og hvad de kunne, udbrød hun:
Nej, hvor er det smart!  Det er heller
ikke uden en vis stolthed, at Jørgen
Cavallius viser kirken frem - inklusiv
de nye "salmetavler".

Den først uge var der mange negative
bemærkninger:  Det kan man da ikke!
Sådan fortæller kirketjener Jørgen
Cavallius om den første tid med de
nye "salmetavler" i kirken for godt et
år tilbage, hvor man udskiftede samt-
lige salmetavler i kirken med
fladskærme!  Siden ændrede bemærk-
ningerne sig totalt.  Da folk i menig-
heden kunne se, hvad de nymodnes
"tavler" kunne bruges til ved de man-
ge gudstjenester og kirkelige handlin-
ger, lagde det en gevaldig dæmper på
alle forbeholdene.  Stemningen vend-
te hurtigt til positive ytringer - ja lige-
frem begejstring.

Jørgen Cavallius var ikke med fra start
i planlægningsfasen, først da det hele
blev en realitet blev han ansat som
deltids-kirketjener ved Zions kirken.
Men det er ham, som sammen med
kollegaen Rigmor Smidt varetager
den daglige betjening.

Egentlig er det bare et par moderne
"salmetavler", som man kan have
numre stående på.  Men de kan jo
mere end det.  Der er to præster ved
kirke, og alt efter temperament vælger
præsten selv, hvor meget han vil
udnytte den nye teknik.  Brugen spæn-
der lige fra blot visning af en traditio-
nel salme-oversigt i gudstjenesten til
mere "avanceret brug", hvor prædike-
nen bliver understøttet af en tekst eller
billeder.

Til daglig sender præsten en e-mail
med salmenumre til kirketjenerens
computer, og Jørgen Cavallius sætter

Zions Kirke i Esbjerg
Moderne salmetavler i kirken
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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



Højskoleophold
Hvor er vi vant til at høre det modsatte - at det altid er en
ulykke, der sjældent kommer alene.  Men Johannes Mølle-
have havde ret, da han stik imod traditionen byttede om på
nogle ord - og frem kom en sætning, som er mindst lige så
rigtig:  En lykke kommer sjældent alene.  Det handler altså
også om øjnene, der ser, og - ikke mindst - ørene, der hører.
Vi har valgt at belyse emnet lykke, dels ud fra levende og
engagerede livs-fortællinger om den andens lykke - og dels
ud fra forskellige synspunkter på, hvad lykke er, og hvad
den er lavet af.

Alle foredrag er tekstede, og der bruges teleslynge og højt-
talere - desuden anvendes transportabelt FM-udstyr under
udflugt.

Program:
Søndag, den 14. august:
kl. 16:00 - 17:30 Ankomst og værelsesanvisning
kl. 16:23 Tog ankom. nordfra til Rødekro Station
kl. 16:30 Gratis bus afgår fra Rødekro Station til

Løgumkloster Højskole
kl. 18:00 Middag
kl. 20:00 Velkomst - præsentation - kaffe

Lisbet Johansen:
En lykke kommer sjældent alene

Mandag, den 15. august:
kl. 07:45 - 08:15* Morgenmad
kl. 08:30* Morgensang i Kapitelsalen
kl. 09:15 - 09:50 Landsdelspr. Søren Skov Johansen:

Øjne, I var lykkelige
kl. 10:15 - 11:50 Lisbet Johansen: Barndommens land
kl. 12:00* Frokost
kl. 15:15 - 17:15 Lektor Jørn Buch:

Sønderjysk humor og identitet
kl. 17:30* Middag
kl. 18:30* Aftensang i Kapitelsalen
kl. 20:00 Bent Andreasen:

Vejen som motiv i kunsten

Tirsdag, den 16. august:
kl. 09:15 - 09:50 Landsdelspr. Søren Skov Johansen:

Kunsten at vedligeholde en motorcykel
kl. 10:15 - 11:50 Doris Ottesen: Bordesholmer-alteret i

Slesvig Domkirke
kl. 15:15 - 17:15 Forfatter Louis Jensen: 

Fra 100 historier til Tinhjerte og 
ællingefjer. Om sit forfatterskab

kl. 19:30 Lisbet Johansen:
Ekskursionsforberedelse

kl. 20:15 Sangaften (sammen med Havekurset)

Onsdag, den 17. august:
kl. 09:00 - 17:00 Heldagsekskursion til:

Hedeby (rundvisning)
Slesvig (Domkirken, evt. lille byvan-
dring) Gottorf Slot

kl. 20:00 Mulighed for koncert i Klosterkirken
eller friaften.

Torsdag, den 18. august:
kl. 09:15 - 09:50 Landsdelspr. Søren Skov Johansen:

Lykke i bibelsk og kristen tradition
kl. 10:15 - 11:50 Chefredaktør ved JydskeVestkysten

Mette Bock:
Lykken som mulighed eller trussel

kl. 15:15 - 17:15 Vita Andreasen:
Siffrine - om de langsomme glæder. 
En roman af Cecil Bødker.

kl. 20:00 Gudstjeneste i Klosterkirken v/ 
Landsdelspr. Søren Skov Johansen

Fredag, den 19. august:
kl. 09:00 - 09:25 Landsdelspr. Søren Skov Johansen:

Menneske først og kristen så
kl. 09:45 - 11:50 Præst og forfatter Peter Værum:

Livets to halvdele - belyst ud fra folkee-
ventyrene

kl. 15:15 - 17:15 Højskolelærer Aksel Krogslund Ole-
sen: H C Andersen og herregårdene

kl. 19:30 Fernisering i atelieret 
(kunstkursus der kører sideløbende)

kl. 20:15 Til glæden. Afslutningsaften i Ottekan-
ten v/ Lisbet Johansen

* de med stjerne markerede tidspunkter er faste i hele forløbet

Priser:
Dobbeltværelse, kr. 2.700. Enkeltværelse plus kr. 400

Tilmelding:
Højskolen:  tlf. 74 74 40 40 eller e-mail: info@lkhojskole.dk
eller hjemmeside:  www.hørgodt.dk

B R E V K A S S E N

Hvad nu, hvis vi skal til bryllup eller begravelse,
hvor der er hørehæmmede med fra familien.  Er
der noget, vi kan gøre for, at også de kan følge
bedre med.

Tal med præsten om det.  En mulighed er evt. at
bede om at måtte få en kopi af prædikenen før
gudstjenesten.  Det vil de fleste præster gerne udle-
vere.  Hvis det drejer sig om bestilling af tolk, så
læs andet steds i bladet om Oda.  En mulighed er
også at få gudstjenesten tekstet.  Ressourcerne her-
til er dog endnu begrænsede, men hvis præsten er
positiv over for ideen, står landsdelspræsten altid
klar med vejledning til, hvordan det evt. kan lade
sig gøre.

7Læs mere på www.hørgodt.dk
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Søndag, den 1. maj 2005 kl. 10:00 i
Løgumkloster kirke (Slotsgade 11, 6240
Løgumkloster). Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i for-
bindelse med Refugie-dage med hørehen-
syn på Løgumkloster Refugium. 
Frokost efter gudstjenesten for alle (25
kroner).Tilmelding til transport og frokost,
tlf. 74 74 33 01eller fax 74 74 33 25 eller
e-post : mail@loegumkloster-refugium.dk
eller SMS: 29 66 06 50

Torsdag, den 5. maj 2005 kl. 10:15 i
Bjerringbro kirke (Nørregade 33, 8850
Bjerringbro) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med pastor Preben Salomonsen.
Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Der er skrivetolkning ved frokosten, og
der er information om, hvordan man kan
bestille tolk. Tilmelding til transport og
frokost, tlf. 86 68 11 36 eller fax: 65 92 30
64 eller e-post : psa@km.dk eller SMS: 29
66 06 50.

Torsdag, den 26. maj 2005 kl. 19:00 i
Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722
Hedensted) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i forb.
m. arrangement på Castberggaard. 
Kaffe for alle efter gudstjenesten (25 kro-
ner). Der er skrivetolkning ved kaffen, og
der er information om, hvordan man kan
bestille tolk. Tilmelding til transport og
kaffe, tlf. 75 68 79 00 eller tekst-tlf. 76 58
73 33 eller fax. 75 68 77 99 eller e-post:
admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Torsdag, den 9. juni 2005 kl. 19:00 i
Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722
Hedensted) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i forb.
m. arrangement på Castberggaard. 
Kaffe for alle efter gudstjenesten (25 kro-
ner). Der er skrivetolkning ved kaffen, og
der er information om, hvordan man kan
bestille tolk. Tilmelding til transport og
kaffe, tlf. 75 68 79 00 eller tekst-tlf. 76 58
73 33 eller fax. 75 68 77 99 eller e-post:
admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 24. juli 2005 kl. 10:00 i
Lyng kirke (Højmosevej 5, Erritsø, 7000
Fredericia) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med Kontaktpræst Susanne Knud-
storp. Kaffe efter gudstjenesten (gratis).
Der er skrivetolkning ved kaffen, og der er
information om, hvordan man kan bestille
tolk. Tilmelding til transport og kaffe, tlf.
75 94 00 86 eller fax: 65 92 30 64 eller e-
post: sck@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 7. august 2005 kl. 10:30 i
Kollerup kirke (Borups Allé 7, 9690 Fjer-
ritslev) Tekstning, teleslynge, trykt prædi-
ken. Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med Kontaktpræst Ejler Winkel. Frokost

efter gudstjenesten (25 kroner). Der er
skrivetolkning ved frokosten, og der er
information om, hvordan man kan bestille
tolk.  Frokosten foregår i Konfirmandstu-
en, Østergade 61, 9690 Fjerritslev, og kir-
kebilen kører efter ønske dertil fra kirken.
Tilmelding til transport og frokost, tlf. 98
21 70 51eller fax: 65 92 30 64 eller e-post:
ewi@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Torsdag, den 18. august 2005 kl. 20:00 i
Løgumkloster kirke (Slotsgade 11, 6240
Løgumkloster) Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med Højskole-
ophold på Løgumkloster Højskole. 
Kaffe for alle efter gudstjenesten (25 kro-
ner). Der er skrivetolkning ved kaffen, og
der er information om, hvordan man kan
bestille tolk. Tilmelding til transport og
kaffe, tlf. 74 74 40 40 eller fax 74 74 45 51
eller e-post : vita@lkhojskole.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Torsdag, den 25. august 2005 kl. 19:00 i
Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722
Hedensted) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i forb.
m. arrangement på Castberggaard. 
Kaffe for alle efter gudstjenesten (25 kro-
ner). Der er skrivetolkning ved kaffen, og
der er information om, hvordan man kan
bestille tolk. Tilmelding til transport og
kaffe, tlf. 75 68 79 00 eller tekst-tlf. 76 58
73 33 eller fax. 75 68 77 99 eller e-post:
admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 11. september 2005 kl.
14:00 i Bylderup kirke (Bylderup Kirkevej
12, 6372 Bylderup) Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med kontaktpræst Erik Mon-
rad. Kaffe efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og kaffe, tlf. 74 76
22 63 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
erm@km.dk eller SMS: 29 66 06 50

Gudstjenester
med særligt hørehensyn

Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9

6600 Vejen
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