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Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Bladets adresse og redaktion er
Hør Godt
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, 6600 Vejen
mobil: 29 66 06 50
SMS: 29 66 06 50
tlf.:
65 92 30 33
fax:
65 92 30 64
e-post: ssj@post6.tele.dk
Alle adresseændringer skal meldes hertil.
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 kontaktpræst gennem flere år, Jørgen Hanssen, fra Ribe
Domprovsti, har her i år valgt at stoppe som kontaktpræst. Han
har overladt ”stafetten” til den nye kontaktpræst i Ribe Domprovsti, Ruth Huitfeldt Svendsen, som er sognepræst i Hjortlund-Kalvslund-Obbekær pastorat i Ribe Stift. Jørgen Hanssen
fortsætter som sognepræst i Roager-Spandet Pastorat.
Her fra Kirkeudvalget vil vi gerne sige en stor tak til Jørgen
Hanssen for dit lange og trofaste virke som kontaktpræst – og
samtidig byde velkommen Ruth Huitfeldt Svendsen.
Også et stort velkommen til endnu en ny kontaktpræst: Det er
Sanne Hermannsen Hvorslev, som er sognepræst i BrøndumHvidbjerg-Ramsing-Håsum Pastorat i Viborg Stift. Sanne er
blevet kontaktpræst i Salling Provsti.
Kirkeudvalget og Landsdelspræsten

To skal der til
Mange kender sikkert historien om bonden, der netop havde
overtaget en gammel forfalden gård. Både stuehus og lade var
faldefærdige, tagene var utætte; haven – og ikke mindst markerne – var så misligholdt og fuld af tidsler og andet ukrudt, at det
var tydeligt at se, at det var endog meget længe siden, at denne
ejendom havde fungeret som en landbrugsejendom med køer på
marken og høstudbytte hvert år.
Men bonden, som havde overtaget gården, var en flittig mand. Og
der gik ikke lang tid, før han ved sit hårde arbejde og slid havde
bragt både bygninger og marker tilbage til sin oprindelige stand:
Han tætnede tagene, kalkede murene, ryddede haven, harvede,
pløjede, og såede markerne til – og en dag stod det hele igen som
i gamle dage: Flotte bygninger, marker fulde af solmodent korn;
køer græssende – som i gamle dage – nede på engen.
Det tegnede til et godt høstår, og bonden stod en sen eftermiddag og kiggede ud over sin mark. Som han havde gjort ofte de
seneste dage, mærkede han igen på akset, om tiden nu var inde
til at bjerge høsten. Da kommer præsten forbi på sin cykel. Han
standser op, og siger til bonden: ”Peter, det er dog en gevaldig
fin ejendom, du har fået. Og en flot mark. Nu husker du vel at
sige Gud tak for den”! ”Jov”, sagde Peter, ”det skal jeg da huske.
Men præsten skulle nu have set den, da Vor Herre var alene om
at passe den”!
Det er nu ikke så sært, det, som bonden svarede. For det ligger
ofte lige for os at tro, at vi er alene om alting - både ansvaret og
dermed også æren, når tingene lykkes. Men det, som præsten
ville have Peter til at se, det var, at der også er en Gud, som giver.
Marken var et stykke natur, som Gud havde skabt. Marken var
der, inden bonden begyndte på sine anstrengelser. Og bonden
såede og passede planterne, men selve væksten var han ikke selv
herre over. Den kom til ham som en gave fra Gud.
Når vi ser, at der er noget, der kommer til os som en gave – så
banes vejen for en taknemmelighed. Og den taknemmelighed
fører til en glæde, vi ikke selv kan skabe os selv. Det var, hvad
præsten ønskede, Peter skulle se: Den dybe glæde. Ikke kun over
eget værk og egen fortjeneste, men over at blive givet noget fra
Gud. I det daglige ser vi disse tydelige spor af Gud som den, der
giver: Naturen, morgenstunden, kærligheden. Det, som også var
præstens anliggende var, at Peter skulle se, at han dermed ikke
var alene i sit liv. Gud var allerede hos ham, som den, der giver.
Og som den, der vil blive ved med at give. Nøjagtig, som han
erfarede det allerede nu.

Bestilling
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 e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk

Ny kontaktpræst i Ribe Domprovsti:
Ruth Huitfeldt Svendsen, sognepræst i
Hjortlund-Kalvslund-Obbekær pastorat
i Ribe Stift
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Forsiden
Forsidebilledet er et piktoram (grafisk symbol), som bruges,
hvor der er installeret teleslynge.
Læs mere på www.hoergodt.dk

Kære læser!
Med dette nummer af Hør Godt sætter vi fokus på den nye ”Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler”, som
Kirkeministeriet netop har godkendt her i sommer.
2. juni 2006 afskaffede Kirkeministeriet det såkaldte Teleslyngecirkulære, som indtil da havde beskrevet bl.a. hvilke minimumskrav, teleslyngeanlægget i kirken skulle leve op til.
Siden har der i realiteten være ”lovløshed” på området, og alle
har mere eller mindre haft frit slag til at opstille og bestille teleslyngeanlæg, hvis virkningsgrad og dokumentation af samme
kan have været tvivlsom. Ansvarlige menighedsråd og leverandører har dog i perioden ofte henholdt sig til det gamle Teleslyngecirkulære, og der har man alligevel fået velfungerende anlæg.
Nu er der så kommet den længe ventede erstatning for det gamle
Teleslyngecirkulære. Som man straks vi lægge mærke til, så er
cirkulære-formen erstattet af vejlednings-formen. Det betyder
i princippet, at ordet ”skal” ikke længere har samme betydning
som en forskrift, man er forpligtet til at følge.

Til gengæld har man gjort meget ud af at skrive i et ”menneskesprog”, så man som uerfaren ud i indkøb og vedligeholdelse af
teleslyngeanlæg kan få en god vejledning i, hvad man skal vælge
for at opnå det bedste resultat.
Den nye ”Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler” bliver ikke trykt. Den findes p.t. kun på internettet.
Derfor har vi til gavn for mange – måske til kedsomhed for andre
– i dette nummer af kirkebladet Hør Godt valgt at optrykke hele
den nye vejledning. Dette blad bliver dermed godt at gemme
– også fordi der bagest i bladet findes den liste over kontaktpræster, som vejledningen henviser til, som personer, man kan søge
råd hos. Til andre, som ikke rigtigt synes, det er relevant lige nu,
vil vi henvise til kommende numre af Hør Godt eller til gamle
numre, som findes på www.hoergodt.dk med stof af mere almen
karakter. Rigtig god fornøjelse.

Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og
menighedslokaler, august 2009
Indledning
Dette er en kort vejledning til menighedsrådene om teleslyngeanlæg i kirker og menighedsrådslokaler. Teleslyngeanlæg kaldes
også trådløse høreanlæg. Teleslyngeanlæg er en uvurderlig hjælp
for mange hørehæmmede og opfattes af mange som en forøgelse
af høreapparatets muligheder. Et teleslyngeanlæg vil ofte være
en høreapparatbrugers eneste mulighed for at følge med i, hvad
der bliver sagt i kirken eller menighedslokalet. Det er derfor vigtigt at teleslyngeanlægget altid er tilsluttet, når kirken eller menighedslokalet er i brug.
Det er ifølge Bygningsreglementet et krav ved byggeri, der kræver byggetilladelse, at der i større forsamlingslokaler med offentlig adgang er en fast installeret teleslynge: ”I forsamlingslo-

kaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom
koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast
installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslynge
anlæg”(Bygningsreglementet, BR08). Bestemmelsen gælder
også for kirker. Det vil være naturligt, at man stiler efter at have
tilsvarende forhold i eksisterende kirkebygninger. De fleste kirker har allerede i dag et teleslyngeanlæg, men det fungerer ikke
hensigtsmæssigt alle steder. Denne vejledning er derfor ment
som en hjælp til menighedsrådene. Den angiver bl.a., hvad man
skal være opmærksom på, når man køber et teleslyngeanlæg,
samt hvordan man vedligeholder det.

Mere information og vejledning ved indkøb og vedligeholdelse
For mere information og vejledning ved indkøb og
vedligeholdelse af et teleslyngeanlæg er menighedsrådet
velkommen til at kontakte:
Søren Skov Johansen,
Præst for Hørehæmmede Vest for Storebælt,
E-Mail: ssj@post6.tele.dk, Tlf. 65 92 30 33,
Mobil tlf. 29 66 06 50.
Se endvidere hjemmesiden http://www.hoergodt.dk,
hvor der findes flere oplysninger.
Peter Hansen,
Præst for Hørehæmmede Øst for Storebælt,
E-Mail: peha@km.dk Tlf. 38 33 11 61.

Dan Popescu,
Kirkeministeriets rådgiver vedrørende højtalere,
E-mail: dpo@vip.cybercity.dk
Tlf. 22 11 19 18, Mobil tlf. 40 45 56 12.
Kontaktpræsterne
Statens Byggeforskningsinstitut
Center for Ligebehandling af Handicappede
Det Centrale Handicapråd
Danske Handicaporganisationer
Høreforeningen

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Tale
Mikrofon
Slyngestrøm

Slyngespole

Hvad er et
teleslyngeanlæg?
Et teleslyngeanlæg består af en eller flere
mikrofoner, der opfanger lydsignaler, en
teleslyngeforstærker samt en teleslynge
som transporterer lyden til høreapparatbrugere i en renere udgave, end den lyd
et høreapparat kan levere igennem sin
egen mikrofon. Et høreapparat er ofte
ikke tilstrækkelig hjælp til, at en hørehæmmet kan høre, hvad der bliver sagt
i en forsamling. Det hjælper heller ikke
at tale højere til den hørehæmmede - det
kan tværtimod virke forstyrrende. Det
skyldes, at al tale reflekteres og bliver
til baggrundsstøj, som slører det direkte
budskab, fordi et høreapparat ikke kan
skelne lyd fra støj. Jo større afstand der
er til den der taler, desto mere baggrundsstøj er der i den talelyd, der når frem til
lytteren. Er lytteren hørehæmmet, har
vedkommende brug for en renere talelyd
end en normalthørende for at kunne høre,
hvad der bliver sagt. Det er den opgave,
et teleslyngeanlæg kan løse. I et rum med
et teleslyngeanlæg er der lagt en ledning
hele vejen rundt langs væggen (slyngen).
Lyden fra mikrofonen sendes som strøm
rundt i slyngen, hvorved der dannes et
magnetfelt. Når man sidder inden for
slyngen i rummet opfanger telespolen i
et høreapparat impulserne og omdanner
den til forståelig lyd for den hørehæmmede.

et teleslyngeanlæg uden at anskaffe sig
yderligere teknisk udstyr. Endvidere kan
teleslyngen bruges af hørehæmmede, der
ikke har et høreapparat med en telespole,
såfremt der stilles en telemodtager – ofte
kaldet ”stangtelefon” - til rådighed.

Mikrofontype
Vær opmærksom på, at det bedste resultat nås ved, at der er kort og konstant afstand til mikrofonen. Der findes forskellige mikrofontyper. Den, der sørger for
den bedste lyd, er umiddelbart en trådløs
hovedbåren mikrofon, men der kan være
grunde til, at menighedsrådet foretrækker en anden mikrofontype. Hvis flere
mikrofoner anskaffes, f.eks. til præst og
kordegn, bør det sikres, at de kan være
tændt samtidig.
Fast mikrofon
(med ledning)

Stangtelefon
(her kommer
teleslyngens
lyd ud i en lille
højttaler - til de,
som endnu ikke
har anskaffet sig
høreapparat med
indbygget telespole)

Hvilken type teleslynge
anlæg skal menigheds
rådet vælge?

En teleslynge kan bruges af hørehæmmede, som bærer høreapparat med indbygget
telespole. De fleste høreapparater har en
telespole, hvilket gør det muligt at bruge

Der findes flere forskellige typer teleslyngeanlæg, og det er ikke lige meget, hvilken type man vælger. Det kan imidlertid
være en vanskelig opgave at undersøge
om det teleslyngenalæg, menighedsrådet
har tænkt sig at købe, er det bedst egnede
til at varetage behovet der, hvor der er
brug for det.
Det er derfor altid en god ide, at menighedsrådet rådfører sig med f.eks. lands-
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Læs mere på www.hoergodt.dk

Hvem kan bruge et
teleslyngeanlæg?

delspræsterne for hørehæmmede eller
en af kontaktpræsterne. Det kan også
være en god ide at kontakte Statens Byggeforskningsinstitut før udvælgelsen og
installationen af et teleslyngeanlæg. Derudover er det en god ide, at menighedsrådet gør sig overvejelser om, hvilke krav
de stiller til bl.a. mikrofontyper, afbrydere til mikrofonen og eventuelle højt
talere. Det er også en god ide at overveje,
om flere teleslyngeanlæg skal fungere
samtidigt, og hvordan menighedsrådet
vil vedligeholde teleslyngeanlægget.

Trådløs
håndholdt mikrofon

Clipsmikrofon med
trådløs sender

Hovedbåren mikrofon
(med ledning til
trådløs sender)

Afbrydere til mikrofonen
Vær opmærksom på, om der er brug for
afbryderknapper til mikrofonen i kirken. Der er afbryder på den sender, som
præsten har i lommen, men det er også
muligt at få eksterne afbryderknapper
installeret centrale steder i kirken f.eks.
ved alterbordet, prædikestolen, døbefonten osv.

Der er endvidere nogle krav, som menighedsrådet kan forlange, at leverandøren
af et teleslyngeanlæg skal leve op til.
Krav til leverandøren
1. Menighedsrådet skal sikre sig, at
teleslyngeleverandøren lever op
til den gældende DS/EN 60118-4
norm. Kontakt evt. landsdelpræsterne for hørehæmmede eller en
af kontaktpræsterne for nærmere
information.
2. Teleslyngeleverandøren skal
ved afslutningen af installationen af teleslyngeanlægget samt
efter hvert eftersyn kunne levere
en standardiseret målerapport.
Målerapporten fungerer som et
garantibevis for, at anlægget
opfylder de krav, som menighedsrådet har stillet.

Installation af højtalere
(nu eller senere)
Der kan være penge at spare, hvis man
allerede ved køb af teleslyngeanlæg tager højde for, om anlægget skal kunne
anvendes sammen med højttalere (nu
eller i fremtiden). Sagkyndige teknikere
kan foretage såkaldte STI-målinger for at
finde ud af, om der er brug for højttalere i
kirken eller menighedslokalet.
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Målerapport

Menighedsrådets overvejelser
1. Hvilken mikrofontype og hvor
mange passer til jeres behov, og
hvilke afbrydere til mikrofonen, er
der brug for?
2. Skal der senere installeres højttalere?
3. Skal flere teleslyngeanlæg kunne
fungere samtidigt i tilstødende
lokaler?
4. Skal der tegnes en serviceordning,
hvor teleslyngeanlægget efterses?

Hvad skal man være
opmærksom på ved
installationen?

skellige rum, skal det installeres på en
bestemt måde. Det vil leverandøren forhåbentligt vide, men ellers er det en god
ide at få rådgivning herom, f.eks. hos
præsterne for hørehæmmede. Det installerende firma bør levere en dansksproget
betjeningsvejledning til ophængning
f.eks. der, hvor der tændes for anlægget,
således at det er nemt for vikarierende
kirkepersonale at betjene anlægget.
Se endvidere Statens Byggeforskningsinstituts tjekliste og anvisninger for installation af teleslyngeanlæg.

Hvordan vedligeholder
man teleslyngeanlægget?
Et teleslyngeanlæg kan gå ud af justering, derfor er det vigtig, at man vedligeholder det. Det kan være svært for hørende at kontrollere, om teleslyngeanlægget
virker, som det skal. Selv om man som
hørende kan konstatere, at der kommer
lyd igennem, er det ikke en garanti for,
at lyden er optimal for den hørehæmmede. At en bestemt hørehæmmet person kan bruge anlægget er heller ikke
garanti for, at anlægget fungerer godt,
fordi hørehandicaps er forskellige. Det
tilrådes derfor, at teleslyngeanlægget
efterses regelmæssigt. Menighedsrådet
kan f.eks. tegne et abonnement på en
eftersynsordning, hvor en sagkyndig
tekniker kommer og foretager en gennemmåling og udfærdiger en standardiseret målerapport. Målerapporten er
som nævnt menighedsrådets garantibevis for, at teleslyngeanlægget fungerer og er vedligeholdt. Det vil også
være en god ide, hvis menighedsrådet indarbejder teleslyngeanlæggets
stand som et naturligt punkt ved
provstesynet. Her vil en standardiseret målerapport kunne dokumentere teleslyngeanlæggets tilstand.

Skiltning om
teleslyngeanlæg

Menighedsrådet skal være opmærksom
på, hvilket areal det ønsker, at teleslyngeanlægget skal dække. Teleslynges dækningsareal er typisk det areal, der er inden for den ledning, der er trukket langs
væggen. Af hensyn til de hørehæmmede
kirkegængeres mulighed for deltagelse
er det en god ide, hvis dækningsarealet
omfatter hele kirken. Hvis flere teleslyngeanlæg skal fungere samtidigt i for-

Menighedsrådet kan rekvirere et teleslyngeskilt ved den leverandør, som
leverer anlægget. Skiltet bør sættes op
ved indgangen(e) til kirken eller menighedslokalet. Ligeledes bør der (hvis det
ikke er muligt at teleslyngedække hele
kirkerummet) være en kortskitse over teleslyngens dækningsareal i kirkerummet.
Således kan den hørehæmmede nemt orientere sig om, hvor vedkommende kan
forvente at kunne høre noget.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Medlem
Hedevig Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(DBA)

De nye vedtægter for Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede vest for Storebælt
(i daglig tale: Kirkeudvalget) er nu blevet godkendt. I næste nummer af Hør
Godt bringer vi mere information om disse vedtægter, som også betyder, at vi
skal holde et forsinket valg til Kirkeudvalget i begyndelsen af det nye år. Indtil
da angives de nuværende medlemmer stadig som valgt fra de gamle Amter. To
af medlemmerne angives som valgt af den gamle Døvblevneafdeling.

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
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
Ribe Domprovsti:
Ruth Huitfeldt Svendsen
Hjortlundvej 94, Hjortlund
6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 11 56
rhs@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
Salling Provsti:
Sanne Hermannsen Hvorslev
Rettrupvej 16, Brøndum
7860 Spøttrup
Tlf. +45 97 53 30 11
shh@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

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

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

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Tekstede gudstjenester
- tekstet på storskærm
- teleslyngen anvendes
- trykt prædiken
- gratis kirkebil - husk tilmelding!
- Når landsdelspræsten deltager:
Kaffe/frokost efter gudstjenesten (35 kroner - husk tilmelding)
Skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
- Bemærk: Enkelte gudstjenester er alene med TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Søndag, den 20. september
2009 kl. 10:00 i Støvring kirke
(Kirkevej 7, 9530 Støvring)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde
med sognepræst Ellen Balle
Christensen og Høreforeningen
Rebild Lokal-afdeling.
Frokost efter gudstjenesten
(foregår i Sognegården,
Kirkevej 6, 9530 Støvring).
Tilmelding til frokost og gratis
kirkebil, tlf. 98 65 30 47 eller
98 37 07 40 eller fax. 65 92 30
64 eller e-post: elfred@mail.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 11. oktober 2009
kl. 10:00 i Sunds kirke
(Nørrevang 45, 7451 Sunds)
TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Asger Grove
Korsholm og provst
Niels Christian Kobbelgaard.
Frokost efter gudstjenesten
(foregår i Sognegården,
Nørrevang 45, 7451 Sunds)
Tilmelding til frokost og gratis
kirkebil, tlf. 97 14 29 82 eller
fax. 65 92 30 64 eller
e-post: lfi@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 18. oktober 2009
kl. 10:30 i Grimstrup kirke
(Egedalvej 3, Grimstrup,
6818 Årre)

Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Charlotte Locht.
Frokost efter gudstjenesten
(foregår i Grimstrup forsamlingshus, Egedalvej 1,
6818 Årre).
Tilmelding til frokost og gratis
kirkebil, 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. oktober 2009
kl. 10:30 i Godthåb kirke
(Volstrupvej 20, Godthåb,
9230 Svenstrup J)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Inge Frandsen.
Frokost efter gudstjenesten
(foregår i Sognegården, Sportvænget 5, 9230 Svendstrup J)
Tilmelding til frokost og gratis
kirkebil, tlf. 98 38 90 92
eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: ifr@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Torsdag, den 29. oktober 2009
kl. 18:30 i Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11,
6240 Løgumkloster)
TSK-tolkning (Tegnstøttet
Kommunikation).
Aftensang ved landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Tilmelding til transport,
tlf. 74 74 33 01
eller fax 74 74 33 25

eller e-post: ssj@post6.tele.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 8. november
2009
kl. 10:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115,
5350 Rynkeby)
TSK-tolket gudstjeneste
(Tegnstøttet Kommunikation).
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
Foredrag efter gudstjenesten:
”Hør en salme” af Mette
Gautier (foregår i præste
gården, Rynkeby Bygade 45,
5350 Rynkeby)
Søndag, den 15. november
2009
kl. 10:30 i Fjerritslev kirke
(Borups Allé 7,
9690 Fjerritslev)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Ejler Winkel.
Frokost efter gudstjenesten
(foregår i konfirmandstuen
på Østergade 61,
9690 Fjerritslev).
Tilmelding til frokost og gratis
kirkebil, tlf. 98 21 70 51
eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: ewi@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
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Søndag, den 22. november 2009
kl. 10:00 i Sønderbro kirke,
Horsens
(Bygholm Parkvej 1,
8700 Horsens)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Elin Post.
Frokost efter gudstjenesten (25
kroner - foregår i kirkens lokaler).
Tilmelding til transport og f rokost,
tlf. 75 68 90 52
eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: epo@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 13. december 2009
kl. 10:00
i Fredenskirken, Århus
(Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.).
TSK-tolkning (Tegnstøttet
Kommunikation)
Prædikant: Per Thomsen.
Tilmelding til gratis kirkbil,
tlf. 86 14 21 13
eller e-post: kgs@km.dk.

