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Mission: Possible

Alle firmaer med respekt for sig selv har nu en Mission. 
De vil gerne fortælle omverdenen, hvad de står for 
– og hvad de kan, som de andre ikke kan.
Har kirken også en mission, når det angår hensynet 
til hørehæmmede? Og er det muligt?



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 gan-
ske gratis, hvis du gerne vil modtage bladet Hør Godt
gratis fremover (3 numre årligt). Det er også tilladt at
kopiere kuponen, hvis du vil tilmelde flere af dine ven-
ner – 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 landsdelspræsten
ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves
gratis ved henvendelse til: Hedevig Thomsen, Holme-
vænget 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.herborg@ejbynet.dk

Nyt om navne
Vi har fået en ny kontaktpræst.
Det er Charlotte Locht, som er
sognepræst i Grimstrup kirke
og i Rousthøje kirkedistrikt
ved Årre øst for Esbjerg. Char-
lotte skal være kontaktpræst 
for Skads provsti, Ribe Stift. Et stort velkommen til dig. 

Forsidebilledet
er fra filmen med Tom Cruise: ”Mission: Impossible”
(I), altså ”Den umulige Mission”. I filmen står helten
over for den umulige opgave. Han går så grueligt meget
igennem – men det ender med, at den umulige opgave
trods modstand og sværhedsgrad alligevel bliver mulig.
Der er måske ikke så meget ”action” ved at være høre-
hæmmet, som det antydes med filmbilledet – men opga-
ven med at gøre den hørehæmmede og den hørehæmme-
des behov synlig for omverdenen er en stor udfordring.
Men det må aldrig få os til at undlade at forsøge. Filmt-
itlen er derfor ændret en smule på forsiden: Mission:
Possible (”Den mulige mission”).
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Gå derfor hen ...
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple,
idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn”. Sådan lyder ordene ved vores barnedåb. Og der
fortsættes: ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende”.
Der er altså ikke nogle bestemte dage, hvor Gud ikke vil
være med os. Der er altså ikke tidspunkter eller lejlighe-
der eller livsafsnit, hvor vi kan være sådan, at Gud ikke
længere vil have med os at gøre. Han er med os alle dage.
Ikke kun nogle dage, hvor vi er på en bestemt måde, men
alle dage.
Det er denne uforbeholdne accept og kærlighed, som Vor
Herre lægger for dagen over for det enkelte menneske
ved dåben. Vi er altså set og holdt fast af Gud som den,
vi nu engang er.
Den kærlighed fra Gud skulle gerne gøre noget ved os.
Vi skulle gerne give den videre, og således forsøge at
møde andre mennesker ligesådan, som vi selv er mødt:
Med kærlighedens og acceptens øjne.
Missionsbefalingen, som de indledende ord også hedder,
handler altså om, at vi skal give alle mulighed for at bli-
ve en del af det fællesskab med Gud, som skænkes gen-
nem dåben. Men fordi vi i dåben får Gud til Herre i vores
liv – med de fordele, der ligger i det – så sættes vi sam-
tidig som kristen menighed lige. Vi har alle den samme
Herre – i den samme menighed. Missionsbefalingen
handler altså også om, hvordan vi accepterer hinanden
som medlemmer af den samme menighed – alle lige for
Gud – under den samme kærligheds fortegn.
Denne menighedsforståelse afspejles bl.a. meget konkret
i, at vi synes at alle skal have lige adgang til kirken. Også
hørehæmmede. Men har de det i realiteten? Er der her en
gruppe af mennesker, som alligevel i mange sammen-
hænge føler sig sat udenfor? Og hvis det er rigtigt, ligger
der så ikke en mission i, at vi skal være bedre til at være
kirke for alle? Også for de hørehæmmede. Læs mere
videre i bladet.

Eksempel på hørehensyn i kirken: Gudstjeneste i Sømands-
kirken i Rotterdam - selvfølgelig med ekstra hørehensyn:
Tekstning, teleslynge og TSK-tolkning, dvs. Tegnstøttet
kommunikation (billedet). Tolken Lone og sømandspræst
Line Nicolaisen. Rejse til Amsterdam med hørehensyn i
foråret. 



Mission: Kirke for alle - også hørehæmmede?

En hørehæmmet er en, som har
mistet – nemlig sin hørelse. Helt
eller delvist. Gruppen af hørehæm-
mede i vores kirke spænder meget
vidt, alt efter hvor stort et høretab,
man har – og hvilken slags! Men det
skal endnu engang slås fast, at der er
omkring 800.000 mennesker i Dan-
mark, som har problemer med hørel-
sen i en sådan grad, at de har van-
skeligt ved at følge med i en normal
samtale!

Nu skulle man tro, at en gruppe på
800.000 mennesker, som alle har en
fælles interesse i, at der i kirken og
andre steder bliver udvist et hensyn
således at også de kan følge med i,
hvad der bliver sagt – nu skulle man
tro, at så stor gruppe mennesker vir-
kelig var noget, som omverdenen
lagde mærke til fandtes. Men sådan
er det ikke. Stik imod enhver for-
ventning, så er det alt overvejende
karakteristiske for denne store grup-
pe af hørehæmmede, at de i princip-
pet mildest talt ikke er særlig synli-
ge i landskabet! En af årsagerne er
selvfølgelig, at ingen umiddelbart
kan se på een, at man er hørehæm-
met. Men der er også mange andre
forklaringer – som alle har det til

fælles, at denne manglende synlig-
hed har stor indflydelse på den
enkelte hørehæmmedes hverdag;
socialt, samfundsmæssigt, demokra-
tisk osv. – og den manglende synlig-
hed kan ikke mindst gå hen og påvir-
ke ens identitet: Hvem er man, når
man er hørehæmmet, hvis så at sige
ingen hverken kan eller vil se det!

Ens identitet dannes jo bl.a. af, hvor-
dan omgivelserne møder en og
accepterer en. Det er nu engang i de
andres øjne, at man møder en accept
af, at man er set som den, man er –
og når man bliver set af sine omgi-
velser – og accepteret – så bliver
man bekræftet i, at man eksisterer –
som den, man er. Man får så at sige
en tilbagemelding på, at det er rig-
tigt, at man er. Man får identitet, for
man er set.

Mange ældre vil sikkert nikke gen-
kendende til et fænomen, som især
indtræder, når man forlader arbejds-
markedet – eller den aktive alder,
som det vist også hedder. Fra næsten
den ene dag til den anden er der
pludselig endnu færre mennesker,
som får øje på een – får øje på, at
man faktisk stadigvæk kan gøre en
forskel. Man bliver med alderen
mere usynlig.

En hørehæmmet oplever typisk
langt tidligere end alle andre at blive
”usynlig”. Den hørehæmmede er en
person, som har mistet – nemlig sin
hørelse. Enten delvis eller fuldstæn-
dig. Men omgivelserne kan eller vil
ikke se, at man har mistet hørelse.
Ens nye identitet som hørehæmmet
bliver derfor ikke registreret af
andre, og man bliver derfor heller
ikke set af sine omgivelser som den,
man nu er blevet, nemlig en person,
der er blevet hørehæmmet. De særli-
ge behov, man nu har, for fortsat at
være en del af fællesskabet bliver
overset. Og man oplever som person
som følge deraf at blive skubbet ud

af fællesskabet, overset og neglige-
ret. Ja, man bliver da inviteret, og er
fysisk til stede. Men man høre jo
ikke hvad der bliver sagt, fordi ingen
er opmærksom på, hvem man nu er,
nemlig et menneske, der har mistet
hørelse, og som derfor har brug for
særligt hensyn. Manglen på hensyn
bliver opfattet personligt – og hvor-
dan kan det være anderledes – og
man oplever det som om, at der ikke
er interesse for, at en selv – som den
person man nu er – skal kunne være
med. Man går med andre ord hjem
med oplevelsen af at være ”usynlig”,
overset og sat uden for fællesskabet
– ikke eksisterende. Man oplever
ingen accept af, hvem man nu er.
Man bliver p.g.a. sin hørenedsættel-
se ikke set og accepteret som det
menneske, man er. Man får ingen til-
bagemelding på sin identitet: Et
menneske, der tilfældigvis er blevet
hørehæmmet, men som jo blot er et
menneske. Som bivirkning bliver
alle ens talenter begravet, for fælles-
skabet får ingen glæde af det, man
kan bidrage med, når man i realite-
ten ikke er med. Med negligeringen
af høretabet følger negligeringen af
hele mennesket. Den mekanisme
foregår i kirkelige sammenhænge,
som den foregår i andre.
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Eksempel på hørehensyn i det fri:
Guiden bruger selvfølgelig det trans-
portable teleslyngeanlæg - også på tur
i det fri. Billedet: Guiden Kirsten
Bjerrum-Petersen fra Refugiet i
Løgumkloster. Rejse til Amsterdam
med hørehensyn i foråret.

Eksempel på hørehensyn i bus: Tekst-
ning på skærm, teleslynge - og TSK-
tolk (Tegnstøttet kommunikation). Bil-
ledet: Tolken Lone og tekst-skærm i
baggrunden. Rejse til Amsterdam med
hørehensyn i foråret.
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6 gode grunde
Jeg vil ikke1

Ingen vil selvfølgelig frivilligt være hørehæmmet. Det er blot noget, man
er blevet. Hvis der er gudstjeneste med særligt hørehensyn, vil der ofte
komme ekstra folk til. Men der vil i begyndelsen også være nogle, som
tænker. ”Hørehæmmede – det er vist ikke lige mig, så jeg springer over”.
Man er godt nok begyndt at skrue op for fjernsynet, så alle i huset, som
kommer forbi siger: ”Ka’ du ikke skrue ned, mor”! Man er godt nok
begyndt at sige lidt vel tit: ”Hva’ siger du”!? Og også børnebørnene er nu
begyndt at mumle. Men hørehæmmet, det er man i hvert fald ikke. Man
hører bare ikke så godt. Og skulle det ellers lykkes omgivelserne at over-
tale en til at få checket hørelsen – og skulle man være så heldig at få et
høreapparat – så havner det måske i skuffen. Man vil ikke altid ha’ det –
for man har slet ikke tålmodighed til det.

De andre vil heller ikke2
I erkendelsen af ens høretab bliver man ikke hjulpet meget i det offentli-
ge rum. En præsident tager måske sit høreapparat af, når han skal i TV.
Høreapparatfabrikanterne laver apparaterne mindre og mindre. Det er
meget muligt, at det efterkommer et behov, men det signalerer også, at vi
ikke vil vise vores høreapparat frem for omgivelserne. Høretabet skal
helst gemmes af vejen. Det er ikke IN at bruge høreapparat. Høreapparat-
moden er endnu ikke slået igennem – ligesom brille-moden. Nogle
erhvervsdrivende forsøger at udsmykke høreapparaterne – men uagtet de
gode hensigter – så efterlades man alligevel med en lille usikkerhed om,
hvorvidt det er for at fremhæve apparaterne eller skjule dem.

Jeg siger det ikke3
Selv om jeg er hørehæmmet, så har jeg måske oplevet vel rigeligt mange
af de sammenkomster, hvor jeg ikke har kunnet følge med i, hvad der blev
sagt. ”Hvad snakker de nu om”? ”Griner de af mig nu”? ”Jeg synes, det er
hårdt nok at være ensom alene – men jeg synes, det er værre at være
ensom sammen med andre. Derfor er jeg holdt op med at gå så meget i
byen, og når jeg endelig kommer ud – og oplever, at jeg ingenting hørte,
fordi foredragsholderen ikke tændte for teleslyngen – så har jeg ikke ret
meget overskud til at rejse mig op og sige det. Hverken før, under eller
efter mødet”. Det er altså sjældent, at det er fra den hørehæmmede selv, at
omgivelserne får noget at vide om, at hørehensynet enten manglede eller
ikke fungerede. Problematikken forbigås derfor ganske ubemærket – og
alt bliver ved det gode gamle. Den hørehæmmede forsvinder ganske ube-
mærket i mængden.

Men set fra en kirkelig synsvinkel er
problemstilling omkring hørehæm-
medes ”usynlighed” og spørgsmålet
om identitet og oversethed uhyre
interessant. En af kirkens ”kerney-
delser” er jo netop at forkynde, at vi
er set som den, vi er – og accepteret
af Gud som det menneske, vi nu
engang er.

Måske er det en overvejelse værd,
om ikke der ligefrem ligger denne
mission for kirken, parat til at blive
taget op: ”Vi vil være kirke for alle –
også hørehæmmede”! Og selvfølge-
lig er kirken i forvejen også for høre-
hæmmede. Men måske burde man
netop her gøre lidt ekstra ud af at
modvirke den usynlighed, som er
den hørehæmmedes lod, og som i
mange sammenhænge skubber per-
sonen med høretab ud.

Det kan gøres ganske simpelt: Lav
gudstjenester med særligt hørehen-
syn med efterfølgende samvær –
også med hørehensyn. Lav møder,
hvor der bliver gjort noget ud af
hørehensynet – gerne med en skrive-
tolk eller en TSK-tolk, så hensynet
bliver synligt. Tal og informer ved
lejligheden om dette hensyn. Når det
pludselig bliver ”legalt” at tale om et
skjult problem – som når selv
præsten begynder at snakke om det
– så åbner det for en samtale om det,
man normalt ikke får snakket om, og
som man har gået alene med. Den
hørehæmmede oplever at blive taget
alvorligt – og de andre, som også er
til stede, får indblik i en problemstil-
ling, som man ellers let overser.
Den hørehæmmede vil opleve en
tryghed på baggrund af den accept,
der ligger i, at man udviser særligt
hensyn, og fordi det nu ganske
enkelt er muligt at kommunikere.
Langsomt vil man finde et rum,
hvor man ikke længere behøver at
definere sig selv og sin identitet ale-
ne ud fra en mangel (mangel på
hørelse), men ud fra, hvad man
ellers i øvrigt er som menneske.
Man er på ny indlemmet i fællesska-
bet – og ens talenter vil ikke længe-
re være begravet.

➤ ➤ ➤
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til at man ikke får øje på en hørehæmmet
til, hvorfor en hørehæmmet skal have ekstra opmærksomhed

De andre siger det heller ikke4
Når nu det ikke er alle hørehæmmede, som har overskud
til at sige til i en offentlig forsamling, mon der så er hjælp
at hente fra andre? Det kan du ikke regne med. Alligevel
skal her nævnes en af de største positive nyheder på områ-
det i mange år: Det nye bygningsreglement (BR-09)
kræver, at der skal være installeret teleslyngeanlæg i alle
offentligt tilgængelige rum, og at dette anlæg også skal
have en behørig kvalitet samt skal efterses. Men dels vil
der gå lang tid, inden dette krav praktisk bliver ført ud i
livet – dels, så er alt ikke gjort med en teknisk installati-
on. Der er også den menneskelige faktor:  Mon arran-
gøren husker at tænde for anlægget; mon han husker at
give foredragsholderen mikrofonen; mon foredragsholde-
ren afslår at bruge mikrofonen med henvisning til en mis-
forstået opfattelse af, at ”han nok kan tale rummet op med
sin egen stemme”. Mon der også er sat nye batterier i
mikrofonsenderen osv. Der er mange faktorer, som
afhænger af en stadig menneskelig indsats og opmærk-
somhed, som man desværre ikke kan tage som en selv-
følge. For der er sjældent til hvert offentlig lokale udpe-
get en person, som har ansvaret for, at alle kan høre, hvad
der bliver sagt – og på den måde sørger for at være den
hørehæmmedes talsmand. I kirken har man kirketjeneren
eller graveren til kontinuerligt at tjekke disse ting – og
kontaktpræsterne fungerer i deres sammenhænge også
som personer, der på forhånd går foran med at udvise
opmærksomhed på området. Men generelt: Nej – man
kan ikke altid regne med, at andre taler den hørehæmme-
des sag – og tager sig af det – hvis lytteforholdene ikke er
i orden.

Der er intet sprog5
En af de største udfordringer og forhindringer for at høre-
hæmmede bliver synlig for deres omgivelser er, at der
mangler et sprog. Og her menes ikke det sprog, som den
hørehæmmede taler, nemlig dansk. Men der menes, at det
er karakteristisk så vanskeligt det er at forklare omgivel-
serne hvad forskellen er mellem eksempelvis en døv og
en hørehæmmet. For mange mennesker er en hørehæm-
met en, som ikke kan høre. Altså må man være døv – for
man hører jo ikke, hvad der bliver sagt. Men der er meget
stor forskel på en, som altid har været døv (døvfødt) – og
så en, som har mistet sin hørelse (hørehæmmet/døvble-

ven). Og får man ikke fat i den forskel, så får man heller
ikke øje på de særlige behov, som en hørehæmmet har. Og
så bliver man som hørehæmmet overset. Hvis der ikke er
en sproglig bevidsthed hos omgivelserne om, hvad en
hørehæmmet er, så snakker man jo ikke om den høre-
hæmmede, men om nogle helt andre, eksempelvis de
døve. Sproget, at være i stand til at definere, hvad en
hørehæmmet er, hænger sammen med synlighed og iden-
titet hos den hørehæmmede. Er der ikke et sprog, der for-
tæller om hørehæmmede, så eksisterer den hørehæmme-
de så at sige ikke i folks bevidsthed. Så er man som høre-
hæmmet usynlig for omverdenen.

Der er ingen fælles identitet6
Man har ikke automatisk nogen fælles identitet med andre
hørehæmmede som følge af, at ens hørelse er nedsat.
Allerhøjest kan man sige, at fællesnævneren er, at man
har mistet hørelse. Men man træder ikke ud af sin norma-
le sociale og kulturelle sammenhæng, blot fordi ens
hørelse bliver dårligere. Tværtimod, så ønsker man at bli-
ve der, hvor man altid har færdes. Man begynder ikke at
tale et andet sprog end dansk, blot fordi man bliver høre-
hæmmet. Og for at belyse, hvad der her menes, så er der
en gruppe i Danmark, som har været rigtig gode til at
markere sig som gruppe – og dermed har været gode til at
gøre sig synlige og skabe sig en fælles identitet: Det er de
døve (døvfødte). Ingen er i tvivl om, at der er en døv til
stede, for det kan man jo se! Døve bruger som oftest tegn-
sprog, og bruger tillige en særlig mimik, så man slet ikke
er i tvivl. Desuden er der særlige døvemenigheder og
døveskoler og der er fjernsyn med døves tegnsprog. Døve
finder ofte sammen i en særlig kultur, og nogle vil sige, at
de har en særlig identitet, hvor døvheden ikke anses som
en mangel, men blot et tegn på, at man bruger et andet
sprog end ”normalthørende”, nemlig tegnsprog. Den døve
definerer sig altså ikke ud fra sin mangel på hørelse, men
ud fra, at man taler et andet sprog end dansk, nemlig tegn-
sprog. Det er kulturelt en stærk og selvbevidst holdning,
som meget tydeligt sender et signal til omverdenen om,
hvem man er – og at man er. Man har en stærk identitet.
En sådan fælles identitet følger ikke af at være hørehæm-
met. Man forsvinder så at sige blot i mængden – og falder
i med tapetet.



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 
Hans Særkjær
Enghavevej 23A, 1.
6900 Skjern
Tlf. 97 35 47 36
saerkjaer@skjern-net.dk
(Ringkøbing Amt)

Sekretær og sognepræst 
Elin Post
Vesterby 3
8700 Horsens
Tlf. 75 68 90 52
epo@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

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 AlléÈ 42
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 22 17
Fax: 66 17 23 16
(DBA)

Medlem Henriette 
Refslund Jakobsen
Mølleparken 37
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 83 53 57
Fax: 74 83 53 58
henrietterj@dlgnet.dk
(Sønderjyllands Amt)

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)

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:

✃

Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Kirkeudvalgets medlemmer er valgt af Høreforeningen (tidligere: Landsfor-
eningen for Bedre Hørelse). Endnu angives de gamle Amter, som det sted,
hvorfra de enkelte medlemmer er valgt. To af medlemmerne angives stadig
som valgt af den gamle Døvblevneafdeling.

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)

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
mette@bangjeppesen.dk
(ikke medlem)
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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: johnramskov@hotmail.dk

Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey,
Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby,
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 NØÿ, Tlf. 66 10 43 20, 
E-post: hegner@post6.tele.dk

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

Aabenraa Provsti: Erik A. Monrad,
Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylder-
up-Bov, Tlf. 74 76 22 63,
E-post: erm@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
Skads Provsti: Charlotte Locht,
Grimstrup Hovedvej 20, Grimstrup,
6818 Årre, Tlf. +45 75 19 10 90, 
E-post: cloc@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
Christensen, Søndergårdvej 16, 7323
Give, Tlf. 75 73 00 10, 
E-post: ktc@km.dk

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

Viborg Stift
Herning Nordre Provsti: Asger
Grove 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
AlléÈ 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 Col-
ding Thaysen, Lendumvej 65, 9900
Frederikshavn, 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
Staghøj Sinding, Hovvej 196, 9370
Hals, Tlf. 98 25 40 78, 
E-post: kss@km.dk

Thisted Provsti: Mariann 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-Gedved 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 Øÿrum, 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 Thom-
sen, Skovdalsvej 18, 8260 Viby J.,
Tlf. 86 14 76 56, 
E-post: pthomsen@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 24. august 2008 kl. 10:00 i
Vollsmose kirke (Vollsmose Allé 8, 5240
Odense NØ) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Kontaktpræst Tom-
my Hegner. Kirkebil, tlf. 66 10 32 78 eller
e-post: vollsmose.sogn@km.dk - senest
fredag. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret
af Kontaktpræst Tommy Hegner.

Søndag, den 24. august 2008 kl. 14:30 i
Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722
Hedensted) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Kaffe efter gudstje-
nesten (25 kroner) på Castberggård (over
for kirken). Tilmelding til kaffe og gratis
transport, 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 4. september 2008 kl.
19:00 i Helsinki, Finland (Økumenisk
gudstjeneste i forb. m. International Kon-
ference på The Hvittorp Castle, Hvittor-
pintie 245, 02430 Kirkkonummi, Finland)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Pastor Dietrich Warner. Ingen
tilmelding til gudstjenesten. Tilmelding til
konferencen, tlf. +45 65 92 30 33 eller fax:
+45 65 92 30 64 eller e-post
:ssj@post6.tele.dk eller SMS: +45 29 66
06 50.

Søndag, den 7. september 2008 kl. 10:00
i Revninge kirke (Revninge Bygade 115,
5350 Rynkeby) Høstgudstjeneste. Teles-
lynge, TSK-tolket gudstjeneste (Tegns-
tøttet Kommunikation). Prædikant: Kon-
taktpræst Jørgen R. Frey. Tilmelding til
kirkebil, tlf. 65 39 10 98 eller e-post:
jrf@km.dk. Hørevenlig gudstjeneste
arrangeret af kontaktpræst Jørgen R. Frey

Søndag, den 28. september 2008 kl.
10:30 i Fjerritslev kirke (Borups Allé 7,
9690 Fjerritslev) Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med kontaktpræst Ejler Win-
kel. Frokost efter gudstjenesten (25 kro-
ner) på Østergade 61, 9690 Fjerritslev. Til-
melding til frokost og gratis transport, tlf.
98 21 70 51 eller fax. 65 92 30 64 eller e-
post: ewi@km.dkeller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 12. oktober 2008 kl. 10:00 i
Aulum kirke (Kirkegade 20, 7490
Aulum) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med sognepræst Leif Hankelbjerg
Mortensen og kontaktpræst Asger Grove
Korsholm. Frokost efter gudstjenesten (25
kroner) foregår i Kirkehuset ved siden af
kirken. Tilmelding til frokost og gratis
transport, tlf. 96 41 02 44 eller fax. 65 92
30 64 eller e-post: lhm@km.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 19. oktober 2008 kl. 10:00 i
Ulsted kirke (Sønderlundsvej 2, Ulsted,
9370 Hals) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med kontaktpræst Kirsten Staghøj
Sinding og Høreforeningen Aalborg
Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten
i præstegården på Houvej 196, Ulsted,
9370 Hals (20 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 98 35 03 25 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: s.p.kristensen@mail.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 19. oktober 2008 kl. 10:00 i
Vollsmose kirke (Vollsmose Allé 8, 5240
Odense NØ) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Kontaktpræst Tom-
my Hegner
Kirkebil, tlf. 66 10 32 78 eller e-post: vol-
lsmose.sogn@km.dk - senest fredag.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Kontaktpræst Tommy Hegner.

Søndag, den 2. november 2008 kl. 10:00
i Revninge kirke (Revninge Bygade 115,
5350 Rynkeby) Teleslynge, TSK-tolket
gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikati-
on). Prædikant: Kontaktpræst Jørgen R.
Frey. Tilmelding til kirkebil, tlf. 65 39 10
98 eller e-post: jrf@km.dk. Hørevenlig
gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst
Jørgen R. Frey

Søndag, den 16. november 2008 kl.
17:00 i Vor Frue klosterkirke, Århus
(Vor Frue Kirkeplads, 8000 Århus C)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Jesper Birkler. Spisning efter
gudstjenesten (25 kroner) foregår i Sogne-
gården, Vestergade 21, 8000 Århus C. Til-
melding til spisning og gratis transport, 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 23. november 2008 kl.
10:30 i Vorbasse kirke (Kirkegade 17,
6623 Vorbasse)  Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant:
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Hørefore-
ningen Billund Lokalafdeling. Frokost
efter gudstjenesten på Vorbasse skole på
Østergade 18, 6623 Vorbasse (25 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 75 33 33 14 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: kristiankhansen@hotmail.com
eller SMS: 29 66 06 50.
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