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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.
På side 6 finder du en kupon, som du kan indsende ganske 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 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!

Nyt om navne
Vores kontaktpræster gennem flere år, Asta Madsen (Middelfart
Provsti) og Anders Bonde (Favrskov Provsti) er stoppet med at
være kontaktpræster. Anders Bonde fortsætter som sognepræst,
og Asta Madsen er gået på pension. Vi vil gerne her fra Kirkeudvalget sige jer begge en stor tak for jeres tid som kontaktpræster,
hvor I ikke mindst gennem jeres daglige virke som sognepræster
altid har formået at fastholde opmærksomheden på den hørehæmmedes særlige behov.
Samtidig har vi den store glæde at kunne byde velkommen til tre
nye kontaktpræster. Det er: Knud Bunde Fries (Favrskov Provsti, Århus Stift), Inge Frandsen (Aalborg Vestre Provsti, Aalborg
Stift) og Margrethe Dahlerup Koch (Ringkøbing Provsti, Ribe
Stift).
Et stort velkommen til jer.
Kirkeudvalget og Landsdelspræsten

Vandringen til Emmaus
Luk 24,13-35
Det fortælles i Lukasevangeliet, at to mænd kommer gående hen
ad vejen. Det er ”dagen derpå”, fristes man næsten til at sige.
Ikke at de har festet, men ganske tværtimod! De har oplevet den
store følelsesmæssige rutchetur: Fra store forhåbninger til Jesus
som deres nye konge, da han kom ridende ind i Jerusalem under stor juble fra folkeskaren – til nedturen – tilfangetagelsen
af ham, korsfæstelsen, og deres store helts død. Det var næsten
ikke til at bære. At ham, de havde sat al deres lid til, var blevet
slået ihjel. Det var det, der fyldte deres hoveder, alt imens de
gik der på vejen. Og en fremmed kom og slog følgeskab med
dem. Og de så ikke, hvem, han var, for deres øjne var lukket til.
Og de delte med den fremmede, hvad de gik og tænkte på: Og
til alt dette, siger de til ham, kommer nu, at kvinderne i dag har
været ude ved graven i morges. Og de fandt ham ikke. Så ”dagen
derpå” var det vel næppe for de to følgesvende – for det var den
tredje dag. Den dag, hvor Jesus opstod fra sin grav. Men for de to
venner var der kun kaos i deres sind. De forbandt endnu ikke den
tomme grav med en lykkelig opstandelse – den tomme grav var
for dem på det tidspunkt blot en yderligere understregning af, at
han havde forladt dem – for stedse. Ikke alene var Jesus død, men
nu var hans legeme heller ikke at se!
”I uforstandige”, siger den fremmede så til dem. Og han talte til
dem med mange ord, og udlagde Det gamle Testamente for dem,
og genfortalte alle forudsigelserne om Jesus. Og et kort øjeblik
mærkede de igen en snært af det engagement, som de tidligere
havde været så fyldt af. ”Bliv hos os”, siger de til den fremmede,
dagen er ved at gå på held. Og den fremmede går med ind på
kroen. De sætter sig omkring bordet, og den fremmede tager brødet og bryder det.
Da åbnedes deres øjne, og de så, at det var ham. De så, at det var
Jesus, der var hos dem. Og de så, at han havde været der hele
tiden – også da de brokkede sig og var i vildrede med deres liv.
Det var ikke, da han talte med ord til dem, at de så ham. Det var
ikke, da han udlagde skrifterne for dem med ord; det var, da han
gav dem et tegn, at de så, at det var ham; da han brød brødet.
Vor Herre har mange sendefrekvenser, og de er ikke alle bundet
til det talte ord.

Bestilling

Ny kontaktpræst:
Knud Bunde Fries,
Sognepræst i
Ulstrupbro-Vester
Velling-Sønder
Vinge Pastorat,
Favrskov Provsti i
Århus Stift

Ny kontaktpræst:
Inge Frandsen, 
Sognepræst i
Godthåb Pastorat,
Aalborg Vestre
Provsti i Aalborg
Stift

Ny kontaktpræst:
Margrethe
Dahlerup Koch,
Sognepræst i
Tim Pastorat,
Ringkøbing Provsti
i Ribe Stift

Forsiden
Forsidebilledet er en fotomontage over Nustrup kirke.
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Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved
gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved
henvendelse til: Hedevig Thomsen, Holmevænget 1, 5592 Ejby,
tlf.: 64 46 15 12 eller fax: 64 46 15 14 eller FC (Formidlingscentret): 70 11 44 11 eller e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk

Mobil skrivetolk på rundvisning i domkirken i Mets - rejse for
hørehæmmede - læs mere på side 5

Læs mere på www.hoergodt.dk

Gudstjenesten
Vor Herres (nye) sendefrekvens
Med dette nummer af Hør Godt vil vi
sætte fokus på gudstjenesten – som den
er. Og lad det være sagt med det samme:
Det her handler ikke om, at man skal
undlade at gøre alle de gode forsøg landet over men nye former for gudstjeneste, hvor man ved en forandring af gudstjenestens form forsøger at møde folk
der, hvor de er. Der har nok aldrig været
et støre udbud af forskellige gudstjenesteformer, end i disse år – hvor spaghettigudstjenester, jagt-gudstjenester, skraldgudstjenester...osv. – alle på hver deres
måde har deres berettigelse. Men her
handler det altså om, at vi gerne vil sætte
fokus på den gudstjeneste, som man nu
engang har. Går man derfor i tanker om,
hvordan man kan forny gudstjenesten,
så er påstanden i dette nummer af Hør
Godt, at fornyelse ikke altid kun kommer af en forandring af gudstjenesten!
Tværtimod, så kan fornyelsen lige såvel
komme af, at man bliver ved med at gøre,
præcis som man altid har gjort! For en
fornyelse kommer også af måden, man
gør det gammelkendte på!
Kilde til udforskning
Der ligger en kilde til stadig udforskning
i den sammensætning af gudstjenesten,
man allerede har. Et eksempel: Når præsten står oppe ved alteret og sammen med
menigheden fremsiger Trosbekendelsen,
så er der både en teologisk og en liturgisk forklaring på, hvorfor præsten – fra
at have stået front mod menigheden – nu
vender sig om mod alteret efter at have
sagt: ”Vi forsager djævelen og alle hans
gerninger og al hans væsen”. Forklaringen er, at præsten nu – sammen med menigheden henvender sig mod Gud – så at
sige i fælles front – i samme retning som
alle andre i kirken. Det er en understregning af fællesskabet.
Men når man nu taler om fornyelse –
med baggrund i ønsket om at møde folk
der, hvor de er – så vil det måske være
interessant at overveje, hvordan det så
kan være, at mange kirkegængere oplever denne handling som det modsatte af
fællesskab: ”Nå, nu vender han ryggen
til os”; ”nu vil han ikke være sammen
med os”; ”nu må vi ikke se på hans ansigtsudtryk, hvad han siger, og vi føler os
derfor udenfor”. Selvfølgelig er der tale
om en vis fysisk forandring, hvis præsten
senere beslutter sig for at blive ved med
at stå med front mod menigheden under

Klar tale!
hele Trosbekendelsen, fordi alle har brug
for at aflæse kropssproget – og dermed
føle sig inkluderet i det, der foregår. Men
Trosbekendelsens plads i gudstjenestens
gang – og ordlyden er jo ikke ændret.
Mere end ord
På samme måde er det med et væld af andre handlinger i gudstjenesten. Alt, hvad
præsten gør eller ikke gør under gudstjenesten er i princippet handlinger – eller
mangel på samme – der bliver aflæst og
registreret af kirkegængeren: Virker de
med, mod – eller er de neutrale i forhold
til oplevelsen af at være med, at være inkluderet som kirkegænger.
Tale og Teleslynge
Endnu et eksempel: Hvis menigheden
ikke lige kan høre, hvad præsten siger
– enten p.g.a. tekniske problemer med
højttaler – eller teleslyngeanlægget eller
p.g.a. uhensigtsmæssig taleteknik – så
vil det naturligvis opleves som om, at
man ikke ”er med”. Når man i den forbindelse taler om at ”møde menigheden,
hvor menigheden er”, så må man sige,
at allerede her kan gøres meget for at
bringe det ”møde” i stand, vel at mærke
inden for de nuværende rammer og den
eksisterende sammensætning af gudstjenestens form.
Fornyelsen: 1 + 1 = 3
Når landsdelspræsten f.eks. tager rundt
og hjælper med hørehensyn ved gudstjenester, så er det altid med det udgangspunkt, at hørehensynet skal finde sin
plads inden for den eksisterende gudstjeneste, hvordan den end måtte se ud.
Hørehensynet bliver derved en handling,
som føjer yderligere til en kommunikation, der i forvejen er i spil. Det særlige
hørehensyn består ofte i et visuelt hjælpemiddel (tekstning, eller tolkning), og
erfaringer viser, at der for mange – både
hørehæmmede og normalthørende (og
glem ikke konfirmanderne) – er et behov
for også at se det ord, vores kirke er så
rig på. Mange oplever det som vedkommende og inkluderende, at eksempelvis
det danske sprog bliver ”vist” på denne
måde.
En interesse for den visuelle formidling
i gudstjenesten, som den er, kan altså
også være vejen til fornyelse, selv i det
gamlekendte. Vor Herre sender på mange
frekvenser. Og de er ikke alle lige benyttede.
Læs mere på www.hoergodt.dk

”I vores kirke er der teleslynge, desværre brugte præsten det ikke den
dag min mand blev begravet, det var
jeg ked af.”
Kirkegænger – og høreapparatbruger – på 77 år

Ord alle bør høre Ord alle kan høre
Det sker i kirken – selvfølgelig. Hele eller halve sætninger forsvinder op under
loftet. Måske skal præstens taleteknik
være bedre. Måske er det dyre lydanlæg
ikke trimmet ordentligt.
Det sker også i andre offentlige rum.
Der har lige været grundlovsmøder og
om føje tid holdes der Sct.Hans-taler.
Med dette lille indlæg vil jeg gerne opfordre alle, der vil lægge beslag på folks
tid og opmærksomhed ved at holde tale,
til at de:
• Øver sig ordentligt på det de vil sige.
Så de ikke har næsen i manuskriptet
hele tiden.
Så der er fuld klang på stemmen og
alle stavelser kommer med.
• Sørger for at bruge højttaler og teleslynge hvor de findes.
• Sørger for, at alle kan høre og giver
folk tid til at flytte sig hen, hvor lyden
er bedst.
Når man har rundet de 50 går høreevnen
nedad. Hvis problemet bliver stort, må
man prøve med et høreapparat. Men meget kan vindes ved tydelighed i kommunikationen. Det skal ikke bare overlades
til de hørehæmmede selv at råbe op.
Elin Post, Vesterby 3
sognepræst på Endelave
korshærspræst i Horsens
kontaktpræst for hørehæmmede i
Horsens
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At arbejde med gudstjenesten – som den er
At arbejde med gudstjenesten, som den er, vil føje yderligere
til den kommunikation, der i forvejen er i spil i gudstjenesten.
Oplevelsen af inklusion og oplevelsen af at være med styrkes
hos alle kirkegængere. Midlet er ganske vist særligt hørehensyn

i form af tekstning, skrivetolkning og TSK-tolkning (tegnstøttet
kommunikation), men disse hørehensyn kommer alle til gavn –
ikke kun hørehæmede.

Tekstning
Her tekstes gudstjenesten (i forvejen) fra start til slut, inklusiv
salmer, bønner, læsninger osv. Der bladres i teksten, som bliver vist på en skærm under gudstjenesten.
Fordele
Ritualet kan gengives fuldstændig ordret.
P.g.a. af sin nøjagtighed en ”opdragelsesmæssig” fordel for
konfirmander og andre, der har behov for oplæring i gudstjenesten.
Ulemper
Der er ikke plads til improvisationer, f.eks. under prædikenen.
Kræver en del yderligere forberedelse fra præstens side.

Eksempel på tekstning ved en gudstjeneste i Fredenskirken i
Århus

Skrivetolkning
Her inviteres en skrivetolk, som skriver simultant på en skærm
alt, hvad der foregår/bliver sagt/sunget osv.
Fordele
Præst og menighed kan her få en tekstning serveret, uden stor
ekstra arbejdsbyrde for ca 675 kroner.
Man kan kombinere skrivetolkning med tekst skrevet ind på
forhånd, som man så giver tolken. Herved gives 100% nøjagtig
gengivelse, hvor dette er ønskeligt – f.eks. i ritualet – og 100%
mundtlighed i f.eks. prædikenen (hvor skrivetolken skriver
selv) med plads til improvisationer.
Ulemper
Ritualet, eksempelvis, kan ved simultantolkning ikke gengives
100% nøjagtig. Der vil forekomme sammenfatninger/tolkninger.

Eksempel på skrivetolkning ved en gudstjeneste i Hemmet
kirke

TSK-tolkning
Her inviteres en TSK-tolk, der med tegnstøttet kommunikation
viser, hvad der bliver foregår/bliver sagt/sunget osv.
Fordele
Alle i menigheden får en visuel gengivelse af det danske gudstjenestesprog, som er en oplevelse for alle, idet der her bliver
føjet en yderligere, rumlig og kropslig, dimension til formidlingen, også selv om man ikke har lært TSK.
TSK-brugere (dem, der har lært TSK) kan få et hjælpemiddel,
som de ellers p.t. skal lede længe efter.
Kan evt. kombineres med tekstning/skrivetolkning.
Ulemper
TSK-tolkning er ikke et 100% hjælpemiddel for alle hørehæmmede. Dvs. den detaljerede, faktuelle information, som
er styrken ved eksempelvis tekstning, modtages kun, hvis man
har lært TSK.
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Eksempel på gudstjeneste, hvor der bliver tolket med Tegnstøttet Kommunikation. Fredenskirken, Århus

Læs mere på www.hoergodt.dk

En familiegudstjeneste
Præst og sognemedhjælper fortæller
Vi har igennem flere år holdt en familiegudstjeneste 2. påskedag
i Lyng kirke om eftermiddagen. De 5 års dåbsbørn og deres familier er særskilt blevet inviteret til denne dag.
I år ville vi prøve at udvide interessen ved også at sende særskilte
invitationer til hørehæmmede børn og deres familier. Vi havde
nemlig indgået et samarbejde med tegnstøttekonsulent Mette
Gautier.
Det blev en spændende og anderledes gudstjeneste, hvor mange
sanser blev sat i spil.
For synssansen var det hovedsagelig Mette Gautier, der med sine
fine håndbevægelser skabte et tydeligere sprog end blot det talte.
For mig som præst var det en indøvelse i at stå stille og fortælle,
mens Mette stod ved siden af og tegnene ordene. Det var en oplevelse i sig selv at se ud over menigheden, som var fanget af
Mettes tegn med mine ord i ørene. Desuden var alle salmer og
billeder på storskærm. Menigheden stod op og sang og sad og
lyttede.
Mettes tegn til omkvædet i ”Krist stod op af døde” blev vist nogle gange og så kunne vi dem.
Desuden var der dans til salmen: ”Du kom til vor runde jord”.
Godt 50 mennesker valgte at stille op i kædedans til sognemedhjælperens instruktion. Det skabte mere bevægelse end salmesang
for vi fik et teknisk problem: De dansende skyggede
for salmens tekst på skærmen. Men også dansen blev en god
oplevelse.
Efter en festlig gudstjeneste var der kaffe og saft og kage på Torvet. De små sluttede af med at lave et påskebillede. De fik et lille
lærred, hvor der i forvejen var malet et kors. De kunne så selv
male videre på det med deres yndlingsfarver.
Vi er ikke i tvivl i Lyng kirke. Et sådant samarbejde med en tegnstøttekonsulent skal vi også have næste år. Der var mange rosende ord fra de familier der var mødt op. Roser til den tydelighed
som ord med tegn giver – så er det lige meget hvorvidt man er
hørehæmmet eller ej. Roser til at mange sanser kom i spil – det
samler nemlig små og store. Roser til den glæde en sådan gudstjeneste uvægerlig skaber. Det er ikke det værste der kan siges
om en gudstjeneste.
Sognemedhjælper Kirsten Vad Knudsen og
sognepræst Susanne Charlotte Knudstorp

Kig godt på dette billede

Hørehensyn ved rundvisning i Mets - se også billeder nederst
på side 2
I forbindelse med en nylig gennemført rejse – også for hørehæmmede og døvblevne – arrangeret af Landsdelspræst Søren Skov
Johansen og Løgumkloster Refugium var vi i domkirken i Metz.
Her var der rundvisning. Guiden talte fransk.
• Alle hørehæmmede fik tilbud om at få en FM-modtager, som
de kunne bruge som et personligt teleslyngeanlæg via tilsluttet
halsslynge.
• Alle normalthørende fik tilbud om at få en FM-modtager, som
de kunne bruge med tilsluttet hovedtelefon for bedre lyttekomfort.
• Guiden blev udstyret med en mikrofon, som sendte fransk på
en kanal.
• Oversætteren blev udstyret med en mikrofon, som sendte
dansk på en anden kanal.
• Alle – både hørehæmmede og normalthørende – havde mulighed for at vælge, hvilket sprog, de ville høre ved at indstille
kanal på FM-modtageren.
• Der var ”ledningsfri” skrivetolk med, som af hensyn til døvblevne skrev på medbragt trådløst tastatur. Skrivetolken kunne
let bevæge sig rundt sammen med rundvisningen og sætte sig,
når der skulle skrives. En hjælper holdt en let computer (med
lang batteritid) foran de, som ønskede skrivetolkning.
• Der var TSK-tolke med, som på skift af hensyn til TSK-brugere (døvblevne) hele tiden tolkede, hvad der blev sagt.
Om billedet
I midten er guiden, som taler fransk i sin mikrofon. Til højre for
ham står forstander for Refugiet Gunnar Kasper Hansen og oversætter til dansk i sin mikrofon. Til højre for Gunnar står TSK-tolkeelev Lis med hovedtelefoner på, parat til at afløse Anne-Marie,
som står til venstre for guiden og tolker TSK. De hører begge
dansk oversættelse i hovedtelefonerne for ikke at miste ord, de
skal tolke. Lige bag ved Anne-Marie kan man ane en computerskærm, som bliver holdt foran de, som har brug for tekstning.
Skrivetolken kan man ikke se på billedet, men hun sidder også
i nærheden og får den talte lyd ind på hovedtelefoner, samtidig
med, at hun skriver på et lille trådløst tastatur.
Det ser alt i alt meget kompliceret ud, men det virkede!
Ved en anden rundvisning brugte vi samme princip. Her så vi
også film. Det var ingen sag at lægge en trådløs mikrofon foran
højttaleren, så lyden herfra også kom i teleslyngen.

Læs mere på www.hoergodt.dk

5

Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Nu varer det ikke længe, inden de nye vedtægter for Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede vest for Storebælt (i daglig tale: Kirkeudvalget) bliver godkendt. Det betyder, at
”det gamle” Kirkeudvalg bliver siddende lidt endnu, for valget til Kirkeudvalget – som
egentlig skulle have foregået op til november sidste år – er blevet udskudt til de nye
vedtægter er kommet på plads. Indtil da angives derfor stadig de gamle Amter, som
det sted, hvorfra de enkelte – nuværende – medlemmer er valgt. To af medlemmerne
angives stadig som valgt af den gamle Døvblevneafdeling.

Medlem
Hedevig Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(DBA)

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

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

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

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

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

Medlem
Else Marie Christensen
Dankvart Drejersvej 36
5230 Odense M
Tlf. 65 90 77 36
em@ddv36.dk
(Fyens Amt)

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

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

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

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

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

Gamstvej 9, 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:

Hør Godt
+ + + 17230 + + +
7993 Sydjylland - Fyn USFB

Kontaktpræster for hørehæmmede
Fyens Stift
Ærø og Langelands Provsti:
Agnes Haugaard
Vester Bregninge 11
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 14 31
ahau@km.dk
Hjallelse Provsti:
John P. Ramskov
Sanderumvej 131
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 06 54
johnramskov@hotmail.dk
Kerteminde Provsti:
Jørgen R. Frey
Rynkeby Bygade 45
5350 Rynkeby
Tlf. 65 39 10 98
frey@adslhome.dk
Assens Provsti:
Leni Ulla Hansen
Langgade 34
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 10 23
luha@km.dk
Nyborg Provsti:
Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
mls@km.dk
Odense
Sankt Knuds Provsti:
Tommy Hegner
Åsumvej 93
5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 43 20
hegner@post6.tele.dk

Haderslev Stift
Vejle Provsti:
Birgitte Arffmann
Bøgevang 15
7100 Vejle
Tlf. 75 82 13 24
bca@km.dk
Aabenraa Provsti:
Erik A. Monrad
Bylderup Kirkevej 10
6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 22 63
erm@km.dk
Hedensted Provsti:
Fin Rasmussen Petersen
Kirkebuen 9, Ørum
8721 Daugård
Tlf. 75 89 53 97
frp@km.dk
Sønderborg Provsti:
Ole Werth Sørensen
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 42
ows@km.dk

Fredericia Provsti:
Susanne Knudstorp
Blåhøj 82
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 00 86
sck@km.dk

Ribe Stift
Skads Provsti:
Charlotte Locht
Grimstrup Hovedvej 20,
Grimstrup
6818 Årre
Tlf. +45 75 19 10 90
cloc@km.dk
Ribe Domprovsti:
Jørgen Hanssen
Vestermarksvej 28
6760 Ribe
Tlf. 75 44 30 20
joha@km.dk
Malt Provsti:
Knud Fensteen Madsen
Baungårdsvej 1A
6600 Vejen
Tlf. 75 36 00 16
kfm@km.dk
Ringkøbing Provsti:
Margrethe Dahlerup Koch
Høbrovej 3
6980 Tim
Tlf. 97 33 36 58
mdk@km.dk
Skjern Provsti:
Martin Jensen
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Tlf. 97 37 50 98
marj@km.dk
Tønder Provsti:
Simon Stubkjær
Storegade 28
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 12 58
sts@km.dk

Viborg Stift
Herning Nordre Provsti:
Asger Grove Korsholm
Lysgårdvej 7
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 42
agko@km.dk
Lemvig Provsti:
Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
ito@km.dk

Skive Provsti:
Jørgen Frost
Kirke Allé 111 A
7800 Skive
Tlf. 97 52 03 98
jofr@km.dk
Struer Provsti:
Lars Grønbæk Sandfeld
Sembvej 3
7790 Thyholm
Tlf. 97 87 11 15
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
lll@km.dk

Thisted Provsti:
Mariann Dahl Amby
Silstrupvej 34
7700 Thisted
Tlf. 97 92 17 50
mda@km.dk
Aalborg Nordre Provsti:
Peder Skamris Pedersen
Lille Borgergade 6
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 00 14
psp@km.dk
Brønderslev-Dronninglund
Provsti:
Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
vno@km.dk

Aalborg Stift

Århus Stift

Morsø Provsti:
Bodil Nørager
Gammel Landevej 32
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 55 20
bon@km.dk
Jammerbugt Provsti:
Ejler Winkel
Hjortevej 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 70 51
ewi@km.dk
Hadsund Provsti:
Erik Bang
Kirkegade 8
9560 Hadsund
Tlf. 98 57 10 96
eba@km.dk
Frederikshavn Provsti:
Erik Colding Thaysen
Lendumvej 65
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 41 18
ect@km.dk
Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Sportsvænget 7, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@km.dk
Aalborg Budolfi Provsti:
Jørn Gindeberg Schmidt
Vejgård Kirkevej 9
9000 Ålborg
Tlf. 98 12 22 13
jsch@km.dk
Hjørring Søndre Provsti:
Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33
9830 Tårs
Tlf. 98 96 10 83
kimu@km.dk

Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
akla@km.dk
Århus Vestre Provsti:
Carsten Harder
C.A. Thyregods Vej 30
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 70 50
cawh@km.dk
Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Toftegårdsvej 13
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
jaan@km.dk
Norddjurs Provsti:
Jens Korsager
Åbrovej 40
8586 Ørum
Tlf. 86 38 10 85
jek@km.dk
Århus Domprovsti:
Jesper Birkler
Kystvejen 63
8000 Århus C
Tlf. 86 13 50 94
birkler@tdcadsl.dk
Favrskov Provsti:
Knud Bunde Fries
Østergade 46
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 33 86
kbf@km.dk
Århus Søndre Provsti:
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
pthomsen@fredenskirken.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Gamstvej 9, 6600 Vejen

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
Tirsdag, den 12. maj 2009
kl. 19:00 i Den danske Kirke i
Luxembourg (28 rue Paul Wilwertz,
L-1542 Luxembourg) Tekstning,
teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet kommunikation).
Prædikant: Forstander Gunnar Kasper
Hansen (præst ved Den danske Kirke
i Luxembourg 1991-1994). Gudstjeneste i forbindelse med rejse for
hørehæmmede, arr. af Landsdelspræst
Søren Skov Johansen og Løgumkloster Refugium.
Søndag, den 17. maj 2009
kl. 10:00 i Vejen kirke
(Nørregade 98, 6600 Vejen). Tele
slynge, TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation).
Prædikant: Kontaktpræst Knud Fensteen Madsen. Tilmelding til kirkebil,
tlf. 75 36 29 04 eller fax. 75 36 03 15
eller e-post: fpo@km.dk. Hørevenlig
gudstjeneste arrangeret af Kontaktpræst Knud Fensteen Madsen.
Søndag, den 24. maj 2009
kl. 10:30 i Hvidbjerg kirke
(Nørregade 14, 7790 Thyholm).
Teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant: Kontaktpræst Lars Grønbæk
Sandfeld. Tilmelding til kirkebil,
tlf. 97 87 11 15 eller
e-post: lsa@km.dk. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst
Lars Grønbæk Sandfeld.
Søndag, den 24. maj 2009
kl. 09:00 i Urlev kirke
(Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Kontaktpræst Fin
Rasmussen Petersen. Kaffe for alle
efter gudstjenesten på Castberggård,
Østerskovvej 1, 8722 Hedensted
(20 kroner). Tilmelding til transport
og kaffe, tlf. 75 68 79 00 eller
tekst-tlf. 76 58 73 33 eller
fax. 75 68 77 99 eller

e-post: admin@cbg.dk eller
SMS: 29 66 06 50. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst
Fin Rasmussen Petersen i forb. m.
arrangement på Castberggård.

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 24. maj 2009
kl. 10:15 i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst
Gerda Brøchner og Høreforeningen
Viborg Lokalafdeling. Frokost
efter gudstjenesten i Kirkecenteret
Nørregade 33B, 8850 Bjerringbro (35
kroner - tilmelding ikke nødvendig).
Tilmelding til gratis transport,
tlf. 86 68 82 74 eller fax: 65 92 30 64
eller e-post: bjerringbro.sogn@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 7. juni 2009
kl. 10:00 i Skærbæk kirke
(Kirkevej, 6780 Skærbæk)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Simon Talbo
Linneberg Stubkjær.
Frokost efter gudstjenesten i præstegården, Storegade 28, 6780 Skærbæk
(35 kroner). Tilmelding til frokost og
gratis transport, 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 31. maj (pinsedag)
2009 kl. 10:00 i Vollsmose kirke
(Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Tommy
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 31. maj 2009
kl. 10:00 i Skærum kirke
(Slustrupvej, 9900 Frederikshavn).
Teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation).
Prædikant: Kontaktpræst Erik Colding Thaysen. Tilmelding til kirkebil,
tlf. 98 48 41 18 eller e-post:
ect@km.dk. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erik
Colding Thaysen.
Mandag, den 1. juni 2009
kl. 10:00 på Kastellet i Fredericia
2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste
(Indgang ved Dronningensgade 118,
7000 Fredericia) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikanter: Elin
Skoven, Kirsten Nielsen, Ole Engberg
og Eva Jerg. Fælles gudstjeneste for
alle sogne i Fredericia provsti. Sandwich og kage kan købes - gratis kirkekaffe! Tilmelding til gratis transport,
tlf. 75 95 40 24 eller fax: 65 92 30 64
eller e-post :oen@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50
Søndag, den 1. juni 2009
kl. 10:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115,
5350 Rynkeby)
Teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation).
Prædikant: Kontaktpræst Jørgen R.

Søndag, den 14. juni 2009
kl. 10:00 i Ikast kirke
(Kirkegade 3, 7430 Ikast)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Kai Bohsen
og Høreforeningen Ikast-Brande
Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten i
Kirkecentret, Rådhusstræde 1,
7430 Ikast (35 kroner).
Søndag, den 21. juni 2009
kl. 10:30 i Tørring kirke
(Gjelleroddevej, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste
i samarbejde med kontaktpræst Iben
Tolstrup. Frokost efter gudstjenesten i
teltet foran kirken (35 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis
transport, tlf. 97 83 61 29 eller
fax. 65 92 30 64 eller e-post:
ito@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 2. august 2009
kl. 10:00 i Espe kirke
(Kirkegade, Espe, 5750 Ringe)
Teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant: Sognepræst Sigrid Hougaard.
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af Sognepræst Sigrid Hougaard
og menighedsrådet.
Søndag, den 9. august 2009
kl. 10:00 i Nørresundby kirke
(Sankt Peders Gade 36, 9400 Nørresundby) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken, TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation) Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Peder Skamris
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Pedersen og Høreforeningen Aalborg Lokalafdeling. Frokost efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
menighedslokalerne over for kirken:
Kapelvej 2, 9400 Nørresundby).
Tilmelding til transport og frokost,
tlf. 98 17 29 45 eller
fax. 65 92 30 64 eller
e-post: sks@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Lørdag, den 22. august 2009
kl. 12:00 på Kirkepladsen i Skive
(Kirkepladsen, 7800 Skive)
TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet
Kommunikation).
Prædikant: Kontaktpræst Jørgen
Frost. Friluftsgudstjeneste i forbindelse med Kirkemarked.
Søndag, den 23. august 2009
kl. 09:00 i Urlev kirke
(Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Kaffe for alle
efter gudstjenesten på Castberggård,
Østerskovvej 1, 8722 Hedensted
(20 kroner). 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. Gudstjeneste i
forb. m. kursus på Castberggård.

