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”Kontaktpræst” er egentlig et pudsigt ord – for det siger i sig selv ikke

noget om, hvad sådan en præst laver. Man kan måske forestille sig, at det

er en præst, som tænder for en kontakt (som antydet på billedet) – men

faktisk er kontaktpræstens fornemste opgave at hjælpe med til, at den

hørehæmmede kan bevare kontakten til kirken – og at kirken kan bevare

kontakten til den hørehæmmede. Læs mere inde i bladet ...

Fokus: Kontaktpræst



Bladets adresse og redaktion er

Hør Godt

Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Gamstvej 9, 6600 Vejen

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

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

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

Nyt om navne
I forbindelse med overgangen til de nye kommuner
er der også sket en forandring i visse provsti-grænser.
Bl.a. betød det, at Herning Nordre provsti i Viborg
Stift pludselig stod med to kontaktpræster, nemlig
Inga Metha Søndergaard og Asger Grove Korsholm.
I den forbindelse har Inga valgt at stoppe som kon-
taktpræst. Vi vil gerne fra Kirkeudvalget og Lands-
delspræstens side benytte lejligheden til at sige dig
en stor tak, Inga, for den tid du har været kontakt-
præst i dit gamle provsti. I har som kontaktpræster
stor betydning for mange hørehæmmede.
Også længere nordpå har der været ændringer. Søn-
dag, den 21. januar overdrog vores mangeårige kon-
taktpræst i Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift,
Jens Munk-Christensen officielt tøjlerne til sin afløs-
er Lars Henrik Lyngberg-Larsen. Også tak til dig,
Jens, for et mangeårigt og trofast virke som kontakt-
præst – og et stort velkommen til dig, Lars, som ny
kontaktpræst! Læs herom lidt mere inde i bladet…..

Forsidebilledet er en fotomontage.
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Efterår
Fremtiden er altså allerede begyndt

Grundtvig interesserede sig meget for naturen og dens gang. Og
ofte har han sammenlignet menneskets liv med den rytme, der
er i årstiderne og naturen. Foråret med vækst og fremgang og
håb og fremtid. Sommeren, hvor alt folder sig ud i en menings-
fuld pragt. Efteråret, på vej mod en afrunding, hvor man ende-
lig med taknemmelighed kan se frugterne og høste det, der er
vokset til modenhed. Vinteren, hvor bladene falder af og kuld-
en sænker sig, og hvor håbet ligger dybt, dybt nede, stivnet i den
frosne jord – kun ventende på det forår, der jo plejer at kom-
me….
I salmen ”Nu falmer skoven trindt om land” er naturens gang
netop indgangsvinklen for Grundtvig. Ved at kigge på naturen
aflæser han noget om vores eget liv. En biolog kan forklare,
hvordan et frø vokser af at få vand og varme, hvordan fotosyn-
tesen gør, at planten kan leve videre og blive stor og livskraftig.
Men uanset, om man skiller planten ad i atomer, giver det aldrig
svar på spørgsmålet ”hvorfor”! Kun ”hvordan”! Grundtvig
fandt det, som ingen naturvidenskabsmand kunne finde. Han
fandt svaret på ”hvorfor”. For Grundtvig voksede planten af en
eneste grund, nemlig fordi Gud ville det! Det var den dybeste
skønhed og sandhed ved ethvert levende væsen, at det var villet
af Gud. Det var på en måde tråden tilbage til Gud, blot at man
levede – for så var man jo villet – af Gud. At leve er altså i sig
selv et vidnesbyrd om, at man er villet af Gud – dvs. har Guds
kærlighed – ellers levede man jo ikke.
Når det nu i naturen bliver efterår og vinter, kan der ofte melde
sig mange tanker om menneskets eget livs efterår og vinter. Kir-
ken taler om, at vi alle – uanset hvad der sker – har del i en
opstandelse. Men hvis man skal bruge naturen til at aflæse noget
om menneskets opstandelse, så findes den jo netop ikke der. I
naturen, så dør planten. Når det bliver forår vokser en ny plante
op – ganske vist. Men det springende punkt – som interesserer
ethvert menneske – det er jo, at det aldrig i naturen er den sam-
me plante, som vokser op! Er opstandelsen så blot en videre-
førelse af slægtens gang: De gamle dør – nye kommer til? Nej,
må man svare ifølge Grundtvig! Opstandelse er altid den enkel-
tes opstandelse! Grundtvig bruger det, han ser i naturen til at
aflæse menneskets skæbne: Ligesom Gud har magten til at gøre,
at det trods vinteren alligevel bliver forår – ligesådan har Han
magten til at gøre, at det enkelte menneske får en fremtid, hvor
der ingen fremtid synes at være. Og: En gang villet af Gud –
altid villet af Gud!
For at blive i naturens sprog: Ligesom vi på marken høster
mere, end vi lagde i jorden – ligesådan er det med opstandelsen,
ville Grundtvig sige: Det er noget, vi får (”Da høste vi, som fug-
le nu, der ikke så og pløje”). Vi ser altså allerede nu i naturen et
vidnesbyrd om Guds magt. Og fordi vi ved vores fødsel og dag-
lige liv er villet af Gud, da høster vi altså – p.g.a. den vilje –
mere, end vi sår. Også i den fremtid, der kommer. Gaven har vi
altså allerede (”Men i vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds
gaver”). Fremtiden er med andre ord altså allerede begyndt. En
fremtid, vi åbenbart ikke kan slide op eller kaste væk.

Søren Skov Johansen



I Danmark er der udpeget såkaldte
kontaktpræster i vores kirke. Det er
ganske almindelige sognepræster,
som har fået en særlig uddannelse i,
hvordan man udviser det bedst muli-
ge hensyn over for hørehæmmede i
vore kirker og menigheder.

Lige nu er der 38 kontaktpræster
vest for Storebælt og ligeledes et
antal øst for Storebælt. En oprinde-
lig ide var, at der skulle være cirka 1
kontaktpræst pr. provsti – og der er
endnu mange ”hvide pletter” på
landkortet.

Der er noget, der tyder på, at ord-
ningen med kontaktpræster er på vej
til at få større og større betydning i
de kommende år. Der bliver flere
hørehæmmede i folkekirken. Nye
undersøgelser viser, at op imod 16
% af folk over 18 år har problemer
med hørelsen i en sådan grad, at de
har nogle eller mange vanskelighe-
der med at følge med i en samtale,
når flere personer er samlet. Yder-

mere kommer, at der ifølge Frem-
tidsforskningsinstituttet inden år
2015 vil være 50% flere i alders-
gruppen 65-69 år. Derved bliver den
aldersbetingede hørenedsættelse til
sin tid mere udbredt i befolkningen.
Til dette kommer, at høreskader
erfaringsmæssige er mere udbredt i
den ældre del af befolkningen.
Endelig er der i de senere år kommet
en ny form for høreproblem, nemlig
lydoverfølsomhed - særligt knyttet
til pædagoger og folkeskolelæreres
virke. Så jo, kontaktpræstens eks-
pertise og viden om hørehæmmedes
vilkår vil blive mere efterspurgt i
fremtiden. Kontaktpræsten ved
noget om, hvornår man hører og
ikke hører i kirken – og hvad man
evt. kan gøre for at høre mere af det,
der foregår. Og eftersom folkekir-
kens kerneydelse netop er forkyn-
delsen af ordet, så vil det være natur-
ligt, om man fastholder – og endog
udbygger interessen for kontakt-
præstens virke.

Du kan som privatperson henven-
de dig til en kontaktpræst, hvis du
oplever problemer med at høre i kir-
ken og menighedslokalet. Kontakt-
præsten ved noget om de sociale
problemer et høretab giver, men
kontaktpræsten har tillige en teknisk
viden om, hvad man evt. kan gøre
for at høre bedre. Også menigheds-
råd og kollegaer kan henvende sig til
kontaktpræsten for at få råd om
f.eks. indkøb og vedligeholdelse af
teleslyngeanlæg.

Teleslyngeanlæg er et af de vigtig-
ste hjælpemidler for hørehæmmede
kirkegængere og menighedsmed-
lemmer i sognehuset, når det gælder
at høre bedst muligt. Netop i denne
tid er man på vej til at afskaffe hidtil
tvungne retningslinier for installati-
on og vedligeholdelse af disse anlæg
i vore kirker og menighedslokaler.
Også i den forbindelse vil kontakt-

præsten komme til at spille en større
rolle, når eksempelvis menighedsråd
skal søge råd om, hvad de så skal
gøre for stadigvæk at kunne udvise
det bedst mulige hensyn over for de
mange hørehæmmede i vores kirke.

Lige nu er kontaktpræstehvervet
et frivilligt og ulønnet arbejde, men
en netop afsluttet arbejdsgruppe
nedsat af Kirkeministeriet har anbe-
falet, at kontaktpræsten aflønnes
med et honorar.

I dette nummer bringer vi bl.a. et
interview med en ny kontaktpræst.

Kære læser

Hvad betyder 
”kontaktpræst”?
Ordet "kontaktpræst" kom-
mer af, at kontaktpræsten
arbejder for, at den hørehæm-
mede kan bevare kontakten til
folkekirken, selv om man har
mistet dele af - eller hele sin
hørelse

Hvad er en kontaktpræst?
En kontaktpræst er en ganske
almindelig sognepræst, som
har fået eller får en særlig
uddannelse i eksempelvis tale
–og retorik, tekniske hjælpe-
midler, herunder teleslynge
samt socialt kendskab til den
hørehæmmedes særlige situ-
ration

Hvad kan man bruge en
kontaktpræst til?
Man kan eksempelvis spørge
kontaktpræsten til råds om,
hvordan man som kirkegæn-
ger skal bære sig ad for at
høre mest muligt af det, der
foregår i kirke.  Kontakt-
præsten er uddannet til at
vide noget om lytteforhold og
hjælpemidler - herunder også
høreapparater, teleslyngean-
læg og højttaleranlæg i kirker.
Både enkeltpersoner - herun-
der præstekollegaer - og
menighedsråd kan henvende
sig til kontaktpræsten vedr.
lyttespørgsmål og f.eks.
installation og vedligeholdel-
se af teleslyngeanlæg
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Jeg havde selvfølgelig allerede gjort
mig overvejelser over, hvad det
betød for mig og min – på det tids-
punkt måske - kommende menighed,
at stillingen som sognepræst i Hove-
Hygum-Tørring (Lemvig Provsti)
blev slået op med det udtrykkelige
ønske, at deres præst også skulle
være kontaktpræst, fortæller Iben
Tolstrup. Jeg synes simpelthen, at
det er noget af det mest relevante,
man kan beskæftige sig med som
præst. Troen kommer jo af det, der
høres – og hvis man som præst ikke
skulle gå op i, hvornår man hører –
og hvornår man ikke hører, så ved
jeg ikke, hvad det så er værd, det
man fortæller fra eksempelvis
prædikestolen – hvis ingen alligevel
kan høre det! Helligånden gør selv-
følgelig sit til at ordet når frem, men
det fritager jo bestemt ikke præsten
for at gøre sit bedste!

Menighedskultur
Efter at jeg så fik stillingen som sog-
nepræst på stedet, har jeg erfaret,

hvordan min forgængers arbejde
som kontaktpræst har sat sig spor i
menigheden, siger Iben. Der er ikke
noget med, at man bare ignorerer,
hvis høreapparatet hyler i kirken.
Det er nærmest mere usædvanligt,
hvis man undlader at gøre noget, end
hvis man tager affære – og med det
samme prøver på at hjælpe den, som
har problemer med høreapparatet.

Jeg kan mærke, at der simpelthen er
en kultur her på stedet, når det gæl-
der det at udvise konkret hørehen-
syn. Man er vant til, at der bliver
undersøgt, om alle kan høre, inden
man går i gang, fortæller Iben Tol-
strup. Interessen for de hørehæmme-
de viste sig også tydeligt, da vi hav-
de besøg af landsdelspræsten i som-
mer i forbindelsen med gudstjene-
sten med særligt hørehensyn. Her
var der stor opbakning til, at det
skulle blive en god dag. Menigheds-
rådet lagde som noget helt selvføl-
geligt stort engagement i forberedel-
serne. Det var dejligt at se, fortæller
Iben Tolstrup.

Opslaget
Da nu menigheden søgte ny præst
(det blev jo så mig), så var jeg meget

Den årlige gudstjeneste med særligt
hørehensyn i Hove kirke den 3. juni
var godt forberedt med festligt sam-
vær bagefter i teltet. Det er præsten
Iben Tolstrup til venstre bagerst.

Teltet var slået op til samvær efter gudstjenesten i Hove kirke – den dag, det
var sommer, 3. juni!

Interview med Iben Tolstrup



Husk at henvende dig til en kontaktpræst
• Hvis I skal installere et nyt teleslyngeanlæg i kirken eller menig-

hedslokalet
• Hvis I har spørgsmål til vedligeholdelsen af teleslyngeanlæg m.v.
• Hvis du har vanskeligt ved at høre i kirken eller menighedsloka-

let og allerede har talt med kirkebetjeningen og præsten
• Hvis du vil tale med en præst som ved lidt mere om hørehæm-

medes vilkår, end der normalt forlanges af en præst
• Hvis du vil høre lidt om mulighederne for, at en meget svært

hørehæmmet kan følge med i gudstjenesten
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imponeret over, at man havde taget
det ønske med om, at den nye præst
også skulle være kontaktpræst lige-
som min forgænger. Hørenedsættel-
se er et usynligt problem, og det
overses alt for ofte. Men det blev
ikke overset, da menighedsrådet og
menigheden søgte præst. Det kunne
andre menighedsråd godt lære noget
af, siger Iben Tolstrup. Senere erfa-
rede jeg, at der faktisk er flere her i
provstiet og stiftet, som tænker på de
hørehæmmede. Bl.a. nemlig både
provst og biskop!

Et rigtig godt råd
Det betyder, at der har været et stort
forarbejde i gang, inden jeg kom til
stedet. Den tidligere præst Poul Lil-
leør har sammen med provst og
biskop arbejdet for at man kunne
bevare kontaktpræsteembedet i
provstiet. Det var det, der også var
baggrunden. Man har ganske enkelt
benyttet lejligheden ved præsteskif-
tet til at synliggøre behovet for en
kontaktpræst - og dermed har man
også officielt tilkendegivet, at her er
der altså en opgave m.h.t. de høre-
hæmmede, som man ønsker at løfte
i provstiet. At få en beskrivelse af
kontaktpræsteembedet ind i stil-
lingsopslaget er en rigtig god måde
at gøre opmærksom på behovet på.
Det er et godt råd, der hermed er
givet videre til andre menighedsråd,
slutter Iben Tolstrup.

Tidligere i år var der skiftedag i
Løgstør kirke. Jens Munk-Chri-
stensen (tv.) overdrog tøjlerne
efter mange års tro tjeneste som
kontaktpræst i Vesthimmerlands
provsti til Lars Henrik Lyngberg-
Larsen (th.). Det skete i forbin-
delse med den årlige gudstjene-
ste med særligt hørehensyn, hvor
Landsdelspræsten også deltog.
Bagefter var der som sædvanlig
festligt samvær og taler og for-
mel overdragelse. Lars Henrik
Lyngberg-Larsen skal nu uddan-
nes som ny kontaktpræst.

Overdragelsen er et eksempel i
lighed med kontaktpræste-skiftet
i Hove-Hygum-Tørring pastorat,
Lemvig Provsti (omtalt andet
sted i bladet) på, hvordan man
kan gøre et godt forarbejde for, at
kontaktpræsteembedet bevares.
Den afgående kontaktpræst Jens
Munk-Christensen har i lighed
med den afgående kontaktpræst i
Hove-Hygum-Tørring pastorat
gjort et godt forarbejde, således
at rigtig gode folk er kommet til
som afløsere af det vigtige hverv.

Der var overdragelse af kontaktpræsteembedet i Løgstør kirke – med
hele tre præster!

Skiftedag



Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede 
Vest for Storebælt

Bemærk, at vi endnu benytter de gamle amter, når vi skal 
angive, hvor medlemmerne er valgt. Dette ændres senere.

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

Næstformand og sekretær
Hans Særkjær
Østervang 1B
6900 Skjern
Tlf. 97 35 47 36
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
henrietterj@dlgnet.dk
(Sønderjyllands Amt)

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

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

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

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

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

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

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

Sognepræst 
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
DK-8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
pthomsen@fredenskirken.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

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

Kasserer 
Mette Bang Jeppesen
Kongeåvej 28
6600 Vejen
Tlf. 75 36 22 01
Fax: 75 36 22 05
E-post: mette@bangjeppesen.dk
(ikke medlem)

Hør Godt

Landsdelspræst

Søren Skov Johansen

Gamstvej 9

+++ 4201 +++

6600 Vejen

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

■■ Adresseændring (skriv den nye adresse)

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

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. og fax:

✃
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Fyens Stift

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

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

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

Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey,
Rynkeby Bygade 45, DK-5350 Ryn-
keby, Tlf. 65 39 10 98, E-post:
frey@adslhome.dk

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

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

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

Haderslev Stift

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

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

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

Ribe Stift

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

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

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

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

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

Viborg Stift

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

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

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

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

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

Aalborg Stift

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

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

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

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

Aalborg Budolfi Provsti: Jørn Gin-
deberg Schmidt, Vejgård Kirkevej 9,

9000 Ålborg, Tlf. 98 12 22 13, E-post:
jsch@km.dk

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

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

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

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

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

Århus Stift

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

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

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

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

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

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

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

Århus Søndre Provsti: Per Thomsen,
Skovdalsvej 18, DK-8260 Viby J.,
Tlf. 86 14 76 56, E-post: pthom-
sen@fredenskirken.dk

Kontaktpræster for hørehæmmede



Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9

6600 Vejen

DANMARKPP

Returneres ved varig adresseændring

B

Gudstjenester
med særligt hørehensyn betyder:
- tekstet på storskærm
- teleslyngen anvendes
- trykt prædiken
- gratis kirkebil - husk tilmelding!

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

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

- skrivetolkning og teleslynge ved
samværet efter gudstjenesten

Søndag, den 26. august 2007 kl. 09:00
i Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722
Hedensted). Bemærk tidspunktet, der
fejlagtigt tidligere er annonceret til kl.
10. Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Kaffe efter gudstjene-
sten på Castberggård (over for kirken).
Tilmelding, 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.

Onsdag, den 29. august 2007 kl. 14:00
på Højagercentret i Jelling (Ringvejen
1, 7300 Jelling). Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstjene-
ste i samarbejde med sognepræst Jette
Dissing. Kaffe efter gudstjenesten. Til-
melding, tlf. 76 44 54 00 eller fax. 65 92
30 64 eller e-post: ssj@post6.tele.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 16. september 2007 kl.
10:30 i Aunslev kirke (Aunslev Kirke-
vej, 5800 Nyborg).Tekstning, teleslyn-
ge, trykt prædiken. Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen. Guds-
tjeneste i samarbejde med kontaktpræst
Louise Schousboe. Frokost efter guds-
tjenesten på Skalkendrupvej 2, Skal-
kendrup, 5800 Nyborg. 

Tilmelding, tlf. 65 36 12 00 eller fax. 65
92 30 64 eller e-post: mls@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 30. september 2007 kl.
10:30 i Fjerritslev kirke (Borups Allé
7, 9690 Fjerritslev). Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen. Guds-
tjeneste i samarbejde med kontaktpræst
Ejler Winkel. Frokost efter gudstjene-
sten på Østergade 61, 9690 Fjerritslev.
Tilmelding, tlf. 98 21 70 51 eller fax. 65
92 30 64 eller e-post: ewi@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 14. oktober 2007 kl.
10:00 i Vollsmose kirke (Vollsmose
Allé 8, 5240 Odense NØ). Prædikant:
Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirkebil,
tlf. 66 10 32 78 eller e-post: ela@km.dk.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Kontaktpræst Tommy Hegner.

Søndag, den 21. oktober 2007 kl.
10:00 i Skærbæk kirke (Kirkevej,
6780 Skærbæk). Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstjene-
ste i samarbejde med sognepræst Simon
Stubkjær.
Frokost efter gudstjenesten på Storega-
de 28, 6780 Skærbæk. Tilmelding, tlf.
74 75 12 58 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: sts@km.dk eller SMS: 29 66 06
50.

Søndag, den 28. oktober 2007 kl.
17:00 i Vor Frue klosterkirke, Århus
(Vor Frue Kirkeplads, 8000 Århus C).
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Jesper Birkler. Spis-
ning efter gudstjenesten i Sognegården,
Vestergade 21, 8000 Århus C. Tilmel-
ding, tlf. 86 12 12 43 eller fax: 65 92 30
64 eller e-post : kto@km.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 18. november 2007 kl.
11:00 i Grimstrup kirke (Egedalvej 3,
Grimstrup, 6818 Årre). Prædikant:

Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Charlotte Locht. Frokost efter
gudstjenesten foregår Grimstrup Hoved-
vej 20, Grimstrup, 6818 Årre. Tilmel-
ding, tlf. 75 19 10 90 eller fax: 65 92 30
64 eller e-post : cloc@km.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 25. november 2007 kl.
10:30 i Vildbjerg kirke (Kirkegade,
7480 Vildbjerg). Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstjene-
ste i samarbejde med kontaktpræst
Asger Grove Korsholm. Frokost efter
gudstjenesten på Kildebakkeskolen,
Soldalen 8, 7480 Vildbjerg. Tilmelding,
tlf. 97 13 11 42 eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: agko@km.dk eller SMS: 29
66 06 50.

Tirsdag, den 4. december 2007 kl.
14:30 i Hemmet kirke (Gammel Lan-
devej 38A, 6893 Hemmet). Prædikant:
Kontaktpræst Martin Jensen. Kirkebil,
tlf. 97 37 50 98 eller e-post:
marj@km.dk. Hørevenlig gudstjeneste
arrangeret af Kontaktpræst Martin
Jensen i samarbejde med Høreforenin-
gen, Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling.

Søndag, den 9. december 2007 kl.
10:00 i Tilsted kirke (Vuskærvej, Til-
sted, 7700 Thisted). Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen. Guds-
tjeneste i samarbejde med kontaktpræst
Marian Dahl Amby. Frokost efter guds-
tjenesten på Silstrupvej 34, 7700 Thi-
sted. Tilmelding, tlf. 97 92 17 50 eller
fax. 65 92 30 64 eller e-post:
mda@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 9. december 2007 kl.
10:00 i Vollsmose kirke (Vollsmose
Allé 8, 5240 Odense NØ). Prædikant:
Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirkebil,
tlf. 66 10 32 78 eller e-post: ela@km.dk.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Kontaktpræst Tommy Hegner.
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