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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.

Nyt om navne
I begyndelsen af det nye år går vores kontaktpræst
Poul Lilleør, Lemvig provsti, på pension. Vil du
opleve en gudstjeneste med særligt hørehensyn hos
Poul Lilleør, skal du derfor sætte kryds i kalenderen
den 5. februar 2006. 

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
Forsidebilledet af krybben bragt med tilladelse fra
Clara, 7. klasse. Det samme gælder billeder af figu-
rer på side 3 og 4.

Refugiedage i Løgumkloster
- med særligt hørehensyn 11. - 14. maj 2006

Også i 2006 er der Bededagsophold på Løgumkloster Refu-
gium. Emnet er: Fællesskaber - i udvikling eller afvikling.
Fællesskaberne er under forandring i disse år. Måden, man
mødes på er forskellig fra tidligere, nogen vil måske sige, at
de traditionelle fællesskaber som vi kender dem, er under
afvikling. Kom og vær med og hør nogle bud på, hvordan
nutidens fællesskaber ser ud, hvad vi kan vente, når den nye
generation skal tegne samværsformerne. Det foregår i dage-
ne 11. - 14. maj 2006 - og der vil tillige med opholdet være
tilbud om en gudstjeneste tekstet for hørehæmmede i
Løgumkloster kirke. Værter er Kirsten Bjerrum og Karen
Margrethe Hansen. Arrangør: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Pris: fra kr. 1.980.
Tilmelding: Tlf. 74 74 33 01 eller fax. 74 74 33 25 eller e-
post: mail@loegumkloster-refugium.dk eller via hjemmesi-
de: se link på www.hoergodt.dk.

Nyhed:

TSK-tolket gudstjeneste
Bemærk i gudstjenestelisten, at vi holder en tekstet gudstje-
neste i Fredenskirken i Århus, den 5. marts kl. 16:00. Guds-
tjenesten er desuden tolket med TSK (Tegnstøttet Kommuni-
kation). Det er så vidt vides første gang nogensinde, at en
gudstjeneste bliver tolket med TSK i Danmark. Kom derfor
og vær med - også selv om du ikke er hørehæmmet - også
selv om du ikke kan TSK. Det er vigtigt for os at vide, hvor-
dan TSK virker på kirkegængere, også på de, der ikke kan
denne form for tegn. Det særlige ved TSK er, at det ikke en
"fremmedartet" tolkeform, da den bygger på naturlige fagter,
som vi alle bruger. De er dog systematiseret noget, men de
følger det talte sprog. Der er middag bagefter, hvor der vil
blive lejlighed til at kommentere fordele og ulemper ved TSK
i gudstjenesten.

International konference
I 2006 afholder "Internationaler Verband für Schweerhörigen
Selsorge" (IVSS) en konference i Dr¸beck i Tyskland. Det
foregår 14. - 18. august. IVSS er en sammenslutning af euro-
pæiske kirker og enkeltpersoner med interesse for hørepro-
blemer i menighederne. Emnet på konferencen er: "Guds
handicappede billede". Der vil komme mere information på
www.hoergodt.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Julen
- et lys i den mørke tid

December er forventning. Det ved

enhver. Vi forbereder os i advents-

tiden på den jul, der skal komme.

Vi besinder os - indstiller os på

den. Glæder os. Julen står i vores

bevidsthed som den tid på året,

hvor alt skal være rigtigt. De fleste

har erfaringen af lige netop den

jul, hvor alt var som det skulle

være: Mor, far, bedstemor og

måske oldefar. Dansen omkring

juletræet, salmesangen: "Dejlig er

jorden". Stjernen og lysene. Bar-

net, der efter maden og juletræet

nu stille leger med netop den gave,

som det havde ønsket sig overalt i

verden - halvt lyttende og med fred

i sindet, mens de voksne sagte taler

henne fra kaffen med klejnerne til.

Jo, sådan. Nogenlunde sådan skal

det være igen. Den oplevelse vil vi

gerne give videre til vore egne

børn. Og således er luften spækket

af forventninger og forhåbninger.

Og vi arbejder hver især på det.

Der er nogen, der siger, at julen

skal være alt det, som ikke blev til

noget i året, der gik. Hvor vi ser for

lidt til hinanden, hvor vi er for lidt

sammen med vore børn. Hvis det

er rigtigt, er der ikke noget at sige

til, at julen også kan blive overbe-

lastet. Som en kraftanstrengelse,

der på trods af alle gode viljer, slet

ikke altid udmønter sig i det vente-

de resultat. Fordi forventningerne

naturligt nok er så store.

Men Julen har og har altid haft to

ansigter: Glæden og det modsatte.

Julen er glæde, men netop glæden

har det med at forstærke sorgen

hos den, der ikke selv når til denne

glæde. Når man ser de andre glade

og måske også selv forventer at nå

dertil, sætter glæde udeblivelsen af

den selv samme glæde i relief. Og

man mærker alt det, man ikke er -

i forstærket form. Julen går hen og

bliver det modsatte.

Nogenlunde sådan kunne man

godt beskrive den erfaring, mange

hørehæmmede har, når de er sam-

men i socialt fællesskab med

andre. De glæder sig over at blive

inviteret og til at komme. Som

festen og samværet skrider frem

ser de alle de andre menneskers

glæde; de ser dem le, men har ikke

hørt, hvad de ler af. De er med,

men ikke med. De er ensomme

midt i festen. Og at være ensom

sammen med andre er værre end at

være ensom alene. De går hjem

med erfaringen af at være udenfor.

Næste gang siger de måske nej tak.

Man kan gøre meget for at hjælpe

hørehæmmede med at forblive i et

fællesskab. Også i kirke kan vi. Og

det skal vi. Men set i julens per-

spektiv, så er det på sin plads at slå

dette fast: Julen er kommet for at

fortælle os, at Vor Herre har bun-

det sig sammen med alt det, vi ikke

kan. Derfor lod Han sig føde ind i

vores verden - i vores liv - som et

lille barn, Jesus-barnet. For at være

der, hvor vi er. Også, når vi ikke

magter tingene. Julen blev til altså

ikke kun til for dem for hvem alt

lykkes. Men det blev også til for

dem, som ikke altid lykkes. Ja, det

var derfor, det blev jul. Det er en

glæde, der er kommet til os udefra.

Til os. Til alle - og som ingen kan

miste. Glædelig jul!



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@dlgnet.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
Holmstruphøjvej 78, 8210 Århus V
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

På hjemmesiden
www.hoergodt.dk

finder du også
tidligere numre
af kirkebladet!

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

nn 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.

nn Adresseændring
nn ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk

- angiv tlf. eller fax. eller e-post

Navn:

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. og fax:
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Teksten på væggen
Et tilbud i Hem kirke - også til hørehæmmede

bliver hørt. Måske er det min bag-
grund som amatørskuespiller, der
gør det, griner han. I hvert fald, så
kommer denne omtanke for kirke-
gængerne alle til gode - også de
hørehæmmede, når bibelens tekster
bliver vist på væggen. Der var godt
nok nogle bemærkninger i starten
om, at det var da vist ikke nødven-
digt. De kom mest fra de ældre og
erfarne kirkegængere. Men det hæn-
ger nok sammen med, at vi har en
del bibelstærke her i menigheden, og
de synes nok, at det var en smule
overflødigt. Til gengæld har der
været positive reaktioner fra den
yngre del af menigheden, supplerer
graveren. Graver Poul Johs. Juul

Hansen står for det rent praktiske
med betjeningen af apparaturet
under gudstjenesten - vi har jo en
efterskole her i området, siger han,
og de unge derfra kommer til guds-
tjeneste. De synes at bruge teksten
meget, hvilket bekræftes af pastor
Aksel Breinegaard - ja, jeg er jo den,
der har et godt overblik over, hvor
folk kigger hen, når der bliver læst
op, siger han med et glimt i øjet.
Graver Poul Johs. Juul Hansen gør
da også opmærksom på en vigtig
ting: Vi bruger meget lægmands-
læsning, og der er det altså en stor
fordel, at teksten også står på
væggen. Så behøver menigheden
ikke så stor tilvænning til de forskel-
lige stemmer.
Det er et simpelt arrangement, de
benytter sig af i Hem kirke. I og for
sig er det noget ethvert menighesråd
og enhver præst kunne gøre uden
den store udgift. For vi har ikke
nogen avanceret elektronik, siger
præsten. Det er en overhead-pro-
jektor, og mere er der ikke i det.
Noget de fleste kirker råder over.
Derimod har vi været så heldige at
have en mand i menigheden, Peter
Funder, som har forstand på lay-out.
Det er faktisk ham, der til hver guds-
tjeneste leverer teksten i pænt for-
mat, så det er til at holde ud at se på.
Det er ikke al tale, der bliver vist -
kun bibelteksterne - men det er også
det vigtige, slutter sognepræsten.

I Hem kirke øst for Randers taler
man ikke kun. Her viser man også
teksterne, som bliver læst op ved
søndagens gudstjeneste. - Det er nok
min interesse for formidling, der
gør, at jeg fik den idé, siger sogne-
præst Aksel Breinegaard. Han har
været præst ved kirken i 16 år, og
efterhånden kender menigheden mig
nok som en, der godt kan tale både
sjov og alvor. Men begge ting skal
helst med i prædikenen. Der skal
være noget, der fanger opmærksom-
heden, og så kan vi begynde at tale
alvor. Sådan et udsagn beskriver
meget godt, at Aksel Breinegaard
ikke kun tænker på, hvad der bliver
sagt. Han tænker også på, hvad der

Sognepræst Aksel Breinegaard for-
tæller om gudstjenesten i Hem kirke
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Ringkøbing Provsti: Gunvor Blich-
feldt, Præstevænget 2, 6990 Ulfborg.
Tlf. 97 49 13 24. gbl@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
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De sidste 5 år har der være oget, der
hedder "Det sociale Tolkeprojekt".
Det er en ny ordning, hvorefter det
er muligt for alle i Danmark at
bestille tolk, f.eks. skrivetolk, MHS-
tolk (Mund-Hånd-System), TSK-
tolk (Tegnstøttet Kommunikation).
Ordningen fungerer således, at
enhver kan bestille tolk til et hvilket
som helst møde eller arrangement,
hvor der er mere end Èn tilstede. I
kirkelig sammenhæng betyder det,
at der f.eks. til et menighedsrådsmø-
de kan møde en tilhører op med en
tolk. Eftersom ordningen er skruet
sådan sammen, at den enkelte ikke

Bestilling
af tolk
Landsforeningen for 
Bedre Hørelse

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre

Tlf.: 36 38 85 76
Fax: 36 38 85 80
Teksttlf.: 36 38 85 72

E-post:
tolkeformidling@lbh.dk

Åbningstider:
Man-tor: 10-15; fre: 10-14

B R E V K A S S E N

"Hvordan kan det være, at jeg skal blive ved med at minde folk
om, at de skal vise hensyn - f.eks. bruge teleslyngen eller tale en
ad gangen"

Ja, det er det store "mysterium" i arbejdet for hørehæmmede: At det
ikke er nok at sige tingene en gang. Der er selvfølgelig nogle, som
vil hævde, at det ikke er noget, som er specielt for hørehæmmede,
men gælder i mange andre forhold. Men sagen er nu engang, at et
høretab er usynligt. Man kan ikke se på folk, at de hører dårligt. Det
er slet ikke at sammenligne med en, der f.eks. har brækket benet.
Der er der i sig selv allerede en signal om hensyn. Det er den grund-
læggende forklaring. Det, der måske gør sagen lidt mere komplice-
ret er, at mange hørehæmmede oplever, at selv, når folk kender dem,
kan de ikke huske det der med hensyn, og det er nok det, der undrer
mest. Men forklaringen må til dels være den samme. Selv folk, der
kender en kan ikke se det! Det får så en til at tænke på, at der måske
også er en anden forklaring. Men leder vi efter den, så kommer man
let til at bruge uhøflige udtryk. Nogle vil nemlig hævde, at det har
noget med manglende interesse eller ligegyldighed at gøre. Men
heller ikke det er en dækkende forklaring. Jeg vil derfor foreslå, at
man tager det som et vilkår: At det er sådan, det er - og at man der-
for indstiller sig på, at man slet ikke er noget brokkehoved, fordi
man hele tiden minder om, at der skal udvises det fornødne hensyn.
Bliv ved med at sige til og fra. Gå med emblem, hvis det er det, der
skal til. Og hold aldrig op med at minde andre om det, når det er
aktuelt.

betaler noget, men at regningen sen-
des videre til institutionen, betyder
dette, at det enkelte menighedsråd
kan blive afkrævet en betaling for
noget, som de ikke har budgetteret
med. Opfordringen herfra skal der-

for lyde, at man til budgetlægning i
menighedsrådet sørger for at indføje
en post til tolkning. En tolketime for
skrivetolke andrager p.t. 635 kroner.
Et tre-timers møde vil typisk kræve
to tolke, da der arbejdes på skift · 45
minutter.
Det er kun offentlige institutioner,
som er forpligtet til at betale for
tolkning til de fremmødte. Ved alle
andre arrangementer, holdt af f.eks.
foreninger og private, går regningen
til socialministeriet.

Budgetter 2007

Menighedsråd og provster, se her!

Omkring juletid
begynder man så
småt at tænke på de
kirkelige budgetter
for 2007 - i år er
der imidlertid noget,
man bør huske
særligt på ...
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Mandag den 26. december (2. juledag)
2005 kl. 10:30 i Revninge kirke (Rev-

ninge Bygade 115, 5300 Kerteminde).

Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov

Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med

kontaktpræst Jørgen R. Frey. Kaffe efter

gudstjenesten (gratis). Tilmelding til

transport, tlf. 65 39 10 98 eller fax. 65 92

30 64 eller e-post: frey@adslhome.dk

eller SMS: 29 66 06 50. Bemærk: Denne

gudstjeneste er ikke annonceret i Hørel-

sen!

Søndag, den 15. januar 2006 kl. 10:00 i
Givskud kirke (Kirkebakken, Givskud,

7323 Give). Tekstning, teleslynge, trykt

prædiken. Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i

samarbejde med kontaktpræst Kristian

Torben Christensen. Frokost efter guds-

tjenesten (25 kroner). Tilmelding til

transport og frokost, tlf. 75 73 00 10 eller

fax. 65 92 30 64 eller e-post: ktc@km.dk

eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 22. januar 2006 kl. 10:30 i
Løgstør kirke (Jernbanegade 10, 9670

Løgstør). Tekstning, teleslynge, trykt

prædiken. Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i

samarbejde med kontaktpræst Jens

Munk-Christensen. Frokost efter gudstje-

nesten (25 kroner).  Tilmelding til trans-

port 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 5. februar 2006 kl. 10:30 i
Hove kirke (Nejrupvej, Houe, 7620

Lemvig). Tekstning, teleslynge, trykt

prædiken. Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i

samarbejde med kontaktpræst Poul Lil-

leør. Frokost efter gudstjenesten (25 kro-

ner) Tilmelding til transport og frokost,

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 19. februar 2006 kl. 10:30
i Alsted kirke (Kirkesvinget 4, Alsted,

7900 Nykøbing Mors). Tekstning, teles-

lynge, trykt prædiken. Prædikant: Lands-

delspræst Søren Skov Johansen. Gudstje-

neste i samarbejde med kontaktpræst

Bodil Nørager. Frokost efter gudstjene-

sten (25 kroner). Tilmelding til transport

og frokost, tlf. 97 72 55 20 eller fax. 65

92 30 64 eller e-post: bon@km.dk eller

SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 5. marts 2006 kl. 16:00 i
Fredenskirken, Århus (Rosenvangs

Allé 51, 8260 Viby J.). Tekstning, teles-

lynge, trykt prædiken. Bemærk: Gudstje-

nesten bliver desuden som den første

nogensinde tolket med TSK (Tegnstøttet

Kommunikation) med bistand fra KC

(Center for Tegnsprog og Tegnstøttet

Kommunikation i Århus)! Gudstjeneste i

samarbejde med kontaktpræst Per Thom-

sen. Middag efter gudstjenesten (25 kro-

ner). Tilmelding til transport og middag,

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 26. marts 2006 kl. 10:15 i
Hobro kirke (Adelgade 52B, 9500

Hobro). Tekstning, teleslynge, trykt

prædiken. Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i

samarbejde med pastor em. Søren Mathi-

asen. Frokost efter gudstjenesten (25 kro-

ner). Tilmelding til transport og frokost,

tlf. 98 57 50 96 eller fax. 98 57 50 96 eller

e-post: mathiasen-praest@privat.dk eller

SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 2. april 2006 kl. 10:00 i
Balslev kirke (Granlyvej 3, 5592 Ejby).

Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov

Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med

sognepræst Jens Christian Rothmann.

Frokost efter gudstjenesten (25 kroner).

Tilmelding til transport og frokost, tlf. 64

46 11 20 eller fax: 65 92 30 64 eller e-

post : jcr@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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