Hør Godt
- i kirke og menighed

Hvad mon den gamle mand på væggen siger til, at de nu skriver det levende
ord på en skærm?
Som hørehæmmet må man ty til mange hjælpemidler. Blandt andet tekstning.
Her demonstreres skrivetolkens redskaber ved samværet efter en gudstjeneste med særligt hørehensyn i Tørring kirke. Hove præstegård, den 30. januar 2005.
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Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

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 abonnement og flere eksemplarer kan bestilles på ovenstående
adresse, f.eks. ved at benytte kuponen på side 4.

Om dette nummer
Måske undrer du dig over, at dette nummer hedder
august-november, når det udkommer september. Det
skyldes, at der i sidste nummer blev annonceret gudstjenester for august og dele af september. For at undgå tvivl
om, hvilket nummer, der er aktuelt, har vi valgt at vente
med udsendelse af dette nummer til udløbet af det gamle nummers gudstjenesteliste.

Nyt om navne
Kontaktpræst Erik Paabøl Andersen gik på pension pr.
31. august 2005 som sognepræst ved Grimstrup og
Rousthøje kirker. Hermed en hilsen og en tak fra Kirkeudvalget og Landsdelspræsten for din tid som kontaktpræst i Skads provsti, Ribe Stift.
Så vidt vides flytter Erik Paabøl Andersen ikke fra Jylland, men har bosat sig længere nordpå.

Bestilling
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 eller fax: 64 46 15 14 eller FC (Formidlingscentret): 70 11 44 11 eller
e-post: hedevig.erborg@ejbynet.dk

Forsiden

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.
Højt på østenstorms bølge
la’r det sig bære fra land;
skaberens bud det følge’,
øjner solnedgangs rand.
Hele den stærke natur
går gennem olding og slægt;
livet åbner sit bur;
evighedstroen får vægt.
("Snespurv" blev bragt i Kirkebladet sidste
efterår, men dengang var der faldet de to sidste vers ud. Nu får du hermed lejlighed til at
læse digtet i sin fulde længde)

Billedet på væggen er af N.F.S. Gruntvig
- en smule forstørret.
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Interview:

Harry Møller fortæller
Jeg husker tydeligt den dag, da min
- nu afdøde - kone Grethe blev kaldt
ind til samtale med kirkeminister
Mette Madsen. Sammen med Jens
Christensen og Søren Mathiasen fra
det daværende landsdækkende kirkeudvalg, var de taget af sted til
København for at mødes med ministeren og kontorchef Bagger. Der
var gået lang tid med forberedelserne til den dag. Forberedelser, der alle
havde til hensigt at bedre forholdene
for hørehæmmede i folkekirken.
Landsforeningen for Bedre Hørelse
(LBH) havde fået sit landsdækkende
kirkeudvalg, og der var allerede
noget, der hed tunghørepræster;
ydermere var der også blevet udpeget særlige kontaktpræster, som bl.a.
blev undervist i MHS (Mund-håndsystem). Men den dag var noget
særligt; for det var ved det møde,
man forsøgte at få tingene mere i
system ved at tale for, at der blev
ansat to landsdelspræster for hørehæmmede, som kunne vælges ud fra
den struktur, LBH havde. Det var
den 9. oktober 1985.
Da Grethe kom hjem, var hun ikke
så optimistisk - fortæller Harry men så skete der alligevel noget.
Kort efter kom der besked om, at
LBH måtte danne to udvalg, et vest
- og et øst for Storebælt. I marts

måned 1986 konstituerede det første
Kirkeudvalg sig vest for Storebælt.
Og pludselig var jeg blevet formand
- griner Harry; Grethe havde åbenbart nået et mål, og så kunne hun
godt overlade noget af arbejdet til
mig, og det har jeg aldrig fortrudt!
Det blev starten på mange gode år i
Kirkeudvalget. Vi skrev jo historie!
Vi skulle for første gang som interesseorganisation ud at søge ny præst
- med særligt hensyn til de hørehæmmede i folkekirken. Og det var
en stor dag, da vi kunne indsætte den
første landsdelspræst vest for Storebælt. Det foregik i Trinitatiskirken i
Fredericia den 31. august 1986.
Biskop Olav C. Lindegaard indsatte
Jan Grønborg Eriksen i embedet, og
der var sammenkomst bagefter og
besøg ved Forchhammers grav, hvor
Edith Hansen læste et digt.
Siden har der været mange gode
oplevelser i kirkeudvalgsarbejdet for
hørehæmmede, og det er glædeligt,
at vi også er nået meget langt siden
dengang. Udbredelsen at teleslyngeanlæg og tekstningen ved gudstjenesterne med særligt hørehensyn er
nok noget af det, der er tydeligst at
se. Men der er også gennem årene
sket en begyndende holdningsændring, bl.a. via landsdelspræsternes
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og kontaktpræsternes arbejde. Flere
præster er blevet opmærksomme på
de hørehæmmede - og har lært at
tale tydeligt og at tænde for teleslyngeanlægget og sørge for, at det virker.
Men træerne vokser som bekendt
ikke ind i himmelen. Det er stadig
for Harry en gåde, hvorfor præster
bliver ved med at vende ryggen mod
menigheden, når de skal sige f.eks.
trosbekendelsen. Der har jeg altså
arvet noget fra min kone Grethe men hun havde jo ret: Når vi som
hørehæmmede skal forstå, hvad der
bliver sagt, så har vi brug for at se
personen, der taler. Og så kan man
vel godt gå lidt på kompromis med
den teologiske fortolkning af ritualet.
Harry overlod kirkeudvalgsarbejdet
til andre sidste år. Men han har stadig en mening om, hvad fremtiden
vil bringe. Det er helt sikkert, at vi
får mere tekstning i kirkerne i årene
fremover. Der er mange, som vil
have glæde af tekstning - langt flere, end dem, der er hjulpet af teleslyngen. Tekstning rammer ned i et
meget bredt og udækket behov for at
følge med i, hvad der forgår i kirken. Måske blive det et endnu
større gennembrud, end teleslyngen
var det! Men det vil tiden vise,
siger Harry, og læner sig tilbage...
Med glæde tænker han tilbage på de
år, han var med i kirkeudvalgets
arbejde. I år fyldte Harry 80 år,
men han går stadig i kirke - og helst,
selvfølgelig, når der er en gudstjeneste med særligt hørehensyn.
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HJEMMESIDEN

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)

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

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

Udvalgsmedlem Inger Kristensen
Holmstruphøjvej 78, 8210 Århus V
e-post: inger.kristensen@mail.tele.dk
(Århus 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)

Klik ind på
www.hoergodt.dk

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

Sidste nummer af Hør Godt annoncerede frisk og frejdig, at man kunne
klikke ind på vores nye hjemmeside,
www.hørgodt.dk. Det kunne man
også, men mange har oplevet problemer med at bliver dirigeret mystiske
steder hen, når de benyttede "ø" i
adresselinien. Det skyldes, at man
ikke har installeret en såkaldt "browser-udvidelse", der kan forstå de
danske specialtegn. Det behøver
man imidlertid ikke bekymre sig
om; skriv blot: www.hoergodt.dk så virker det altid!

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)

■ 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.
■ ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk
- angiv tlf. eller fax. eller e-post
■ Adresseændring
■ Jeg ønsker at administrere mit abonnement via
hjemmesiden: hørgodt.dk (opgiv e-mailadresse)
Navn:
Postnr. og by:
E-mail:
Tlf. og fax:

Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9
+++ 4201 +++
6600 Vejen

Sidste nat med kliken
- en hilsen fra et godt højskoleophold
Hvert år har vi arrangeret højskoleophold med
særligt hørehensyn.
Det foregik i 2005 som
sædvanlig på Løgumkloster højskole, i dagene 14.-20. august.

Hedeby-museet så vi film, hvor der
også blev anvendt teleslyngeanlæg
samt tekstning på skærm. Hjemme
på højskolen havde vi indrettet
opholdsrummet med teleslyngeanlæg og bærbar mikrofon samt konferencemikrofon. Der var således også
her mulighed for at tale sammen, så
alle kunne følge med.

Ved højskoleopholdet blev der vist
det fornødne hensyn over for hørehæmmede: Det vil sige, at alle foredrag blev tekstede, og der blev brugt
teleslyngeanlæg og højttaleranlæg i
foredragssalen. Ved udflugten
benyttede vi transportabelt FManlæg (= transportabelt teleslyngeanlæg), således at høreapparatbrugere også her fik mulighed for at høre,
hvad der blev sagt. På vej i bussen
blev der desuden skrivetolket på
skærm, og vi havde ydermere en
TSK-tolk med (TSK = Tegnstøttet
Kommunikation). Under et besøg på

Et højskoleophold med hørehensyn
er mere end foredragene. Det er også
et sted, hvor man som hørehæmmet
ved, at det er muligt at være en del af
fællesskabet, fordi man kan følge
med i, hvad de andre siger. Det er
også her, man ofte mødes med andre
hørehæmmede, og kan tale om de
dagligdags problemer, et høretab
giver. Man har fælles erfaringer
inden, man kommer, og man taler
med mennesker, der allerede kender
til de vilkår, man selv har. Man er
her i en sammenhæng, hvor man
ikke behøver at starte forfra med at
søge forståelse for sit hørehandicap.
Den er der på forhånd. Det er en stor
lettelse for mange.
Tak til jer, der gennem årene trofast
har deltaget i højskolekurserne
arrangeret med særligt hørehensyn.

Frimenighedspræst Peter
Værum fortæller om livets
to halvdele

Kurserne med særligt hørehensyn
har i alle årene været relativt dyre at
arrangere, og de har derfor aldrig
givet nævneværdigt overskud.
Løgumkloster højskole har meddelt,
at man p.g.a. sparehensyn har været
nødt til at nedlægge kurser, som ikke
giver overskud. Det betyder, at der
ikke længere vil blive arrangeret
højskoleophold med særligt hørehensyn på Løgumkloster Højskole.
Vi arbejder derfor i Kirkeudvalget
på at finde en anden form, så der
også i fremtiden vil blive mulighed
for at mødes i en lignende sammenhæng.

Frøen ...

Prinsen ...

Doris Ottesen fortæller om Bordesholmer-alteret
Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kontaktpræster for hørehæmmede
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 Knudstorp, 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 Christensen, 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
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Ringkøbing Provsti: Gunvor Blichfeldt, Præstevænget 2, 6990 Ulfborg.
Tlf. 97 49 13 24. gbl@km.dk

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

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

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

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

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

Viborg Stift

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

Aulum Provsti: Asger Grove Korsholm, Præstebakken 16, 7480 Vildbjerg. Tlf. 97 13 26 99. agko@km.dk
Herning Provsti: Inga Søndergaard,
Bjerrevej 1, 7400 Herning.
Tlf. 97 16 42 33. inms@km.dk

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

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

Århus Stift

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

Gjern-Galten-Hørning Provsti:
Jacob Køhn Andersen, Toftegårdsvej
13, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 25.
jkoehn@post6.tele.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 Frederikshavn. 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, Gammel Landevej 32, 7900 Nykøbing M.
Tlf. 97 72 55 20. bon@km.dk
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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 Harder, C.A. Thyregods Vej 30, 8230
Åbyhøj. Tlf. 86 15 70 50.

Løgstør - et godt tip
Savner du et arrangement til din
LBH-kreds (Landsforeningen for
Bedre Hørelse)? Så tænk på, at kirken står der parat. Flere steder i landet har man med succes samarbejdet
LBH-kredsen og kirken imellem.
Eksempelvis har man i Løgstør
(Vesthimmerlands-kredsen) i flere år
samarbejdet om et årligt arrangement i kirken med samvær bagefter.
Den lokale LBH-kreds står for tilmelding til kirkefrokost og for transport og for arrangementet bagefter.
Der er mange steder, hvor LBHkredsen fungerer godt, men måske
er der også nogle steder, hvor man
savner inspiration til nye samværsformer. Det her er et godt tip til
inspiration. Vesthimmerlands LBHkreds betragter denne gudstjeneste
som én af de vigtige begivenheder i
året. De betragter den, som kontaktpræsten siger, som ”deres” gudstjeneste, forstået på den måde, at der
bliver taget ansvar for, at det bliver
til noget. Som præst er man nået
meget langt, når menigheden begyn-

der at sige ”vi” om forberedelserne
til en gudstjeneste. Det er ikke
præsten, der arrangerer, men det gør
”vi” – som menighed. Det er meget
værd. Samarbejdet er til gavn for
både kirke og menighed: Der kommer liv i kirken og liv i kredsen, når
man ser frem til denne begivenhed.
Der møder mange op, og man har
det hyggeligt også bagefter med
spisning og lidt underholdning. Men
det, som også kunne være interessant at vide som LBH-medlem andre
steder, det er, at der er også økonomi
i det. Den lokale formand sender et
regnskab over dagen til kommunekontoret sammen med en ansøgning
om noget, der hedder ”115-midler”.
Og vupti. Så hænger økonomien
også sammen. En dejlig dag med
samvær, hvor man bruger det, der

ligger ligefor, nemlig kirken – og så
uden røde tal på bundlinien. Prøv
det andre steder!
Formanden hedder Svend Christensen og bor Klitgårdsvej 1, 9240
Nibe, tlf. 98 35 03 25. Kontaktpræsten er Jens Munk-Christensen,
Skrænten 3, 9640 Farsø, tlf. 98 63 87
41.
Flere andre steder har man gjort
noget lignende, f.eks. i Hobro-kredsen, Bjerringbro-kredsen og i
Skjern-kredsen.
Selvfølgelig er overskuddet til nye
tiltag og nye arrangementer forskelligt ud over landet. Og man er
som altid velkommen til at tromme
folk sammen, når en gudstjeneste
med særligt hørehensyn kommer
forbi i nabolaget.

BREVKASSEN

Refugieophold

En kontaktpræst, hva' er det?

Igen i bededagene

En kontaktpræst er en almindelig sognepræst, som har fået en særlig
uddannelse, så han ved noget om hørehæmmedes vilkår. Desuden
ved kontaktpræsten noget om høreteknik, f.eks. anskaffelse og vedligeholdelse af teleslyngeanlæg. Kontaktpræsten fungerer derfor også
som rådgiver for kollegaer og menighedsråd i området vedr. lyttespørgsmål i kirken.

Efter forsøget med at flytte det
traditionsrige Bededagsophold
på Løgumkloster Refugium til
et andet tidspunkt på foråret,
vender vi nu tilbage til den
gamle skik. Næste Refugieophold med særligt hørehensyn
planlægges at foregå i bededagene 2006, nærmere bestemt:
Torsdag, den 11. maj til søndag, den 14. maj. Så sæt allerede kryds i kalenderen.

Når du som hørehæmmet taler med en kontaktpræst, behøver du ikke
først forklare, hvordan det er at være hørehæmmet med henblik på at
skabe en forståelse. Forståelsen kan du regne med på forhånd. Derfor
starter du som hørehæmmet et andet sted, når du taler med en kontaktpræst.
Er der specielle problemer vedr. det at høre i din kirke, kan du henvende dig til en kontaktpræst (se andet sted i bladet med listen over
kontaktpræster vest for Storebælt), og han vil være dig behjælpelig
med råd og vejledning, og evt. selv tage affære.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9
6600 Vejen

PP

DANMARK

Returneres ved varig adresseændring

Gudstjenester
med særligt hørehensyn
Søndag, den 25. september 2005 kl.
10:30 i Bregninge kirke, Ærø
(Vester Bregninge, 5970 Ærøskøbing).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Agnes Hauggaard.
Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
62 58 14 31 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: ahau@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.
Søndag, den 2. oktober 2005 kl. 08:00
på Trinity Hotel og Konferencecenter
A/S (Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000
Fredericia).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i forb. med
repræsentatskabsmøde i LBH.
Søndag, den 16. oktober 2005 kl.
10:00 i Fredenskirken, Århus
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Per Thomsen. 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. november 2005 kl.
11:00 i Feldborg kirke
(Bredgade, Feldborg, 7540 Haderup).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med sognepræst Merete Møllmann
Bøye og kontaktpræst Asger Grove Korsholm.

Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
97 45 20 10 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: mmb@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.
Søndag, den 20. november 2005 kl.
10:00 i Vejen kirke
(Nørregade 98, 6600 Vejen).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Knud Fensteen Madsen. Frokost efter gudstjenesten (25 kroner). Tilmelding til transport og frokost,
tlf. 75 36 29 04 eller fax. 75 36 03 15
eller e-post: fpo@km.dk eller SMS: 29
66 06 50.
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Søndag, den 4. december 2005 kl.
10:00 i Vollsmose kirke
(Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Tommy Hegner. Kaffe efter gudstjenesten (gratis). Tilmelding til transport og frokost, tlf. 66 10 32
78 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
ela@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

