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Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved
gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis
ved henvendelse til: Otto Magnus Nørskov, Sneppevej 3,
6900 Skjern, tlf.: 97 35 40 92 eller e-post: ottonorskov@
gmail.com

Forsiden
Hørelse er et socialt redskab. Derfor er tab af hørelse ikke
kun et privat anliggende, men også et fælles ansvar.

Harzen med kosteskaft og munkekutter
Rejse med hørehensyn
Fredag den 10. juni – fredag den 17. juni 2011
Også i det nye år skal vi på rejse med hørehensyn.
Denne gang går turen til Harzen, hvor vi selvfølgelig
skal se Bloksbjerg, som er Harzens højeste bjerg. Derudover skal vi bl.a. besøge Tysklands ældste cistercienserkloster, og et kloster, hvor der fremstilles likør som
nonnerne gjorde det fra 1682 til 1809. Drypstenshuler
hører også med til Harzens seværdigheder, og selvfølgelig skal vi til Goslar - byen med 47 kirker og klostre.
Turen byder på smukke naturoplevelser og spændende
fortællinger om munke og hekse.
Rejsen indledes med to forberedende dage på Løgumkloster Refugium.
Dagene og rejsen er for alle, men alt er tilrettelagt med
særligt hørehensyn. Vi bruger selvfølgelig teleslynge
og skrivetolk på Refugiet samt på selve rejsen, i bussen,
på rundvisninger og ved spisning.
Detailprogrammet er endnu ikke færdig, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kig ind på hjemmesiden
www.hørgodt.dk eller på www.loegumkloster-refugium.dk og hent programmet, når det foreligger. Eller
rekvirer program hos:
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster
tel.: 74 74 33 01, fax.: 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
Programarrangør: Søren Skov Johansen, Landsdelspræst, Vejen. Værter: Kirsten Bjerrum & Gunnar Kasper Hansen. Pris: Ring og hør nærmere om priser og
detailprogram efter 15. januar.
Minimum deltagerantal 25. Tilmeldingsfrist 1. april
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Julen er glædens tid. Det er den tid, vi forventer
skal være fredfyldt og frydefuld, og den tid på året,
hvor vi samles i familiens skød og med dem, vi holder af. Den harmoniske jul er vores største ønske.
Og den bliver harmonisk for mange mennesker. Og
der er grund til at glæde sig. For Jesusbarnet blev
født, og Gud rørte med sin finger jorden – og viste
os med barnet, at Han ikke længere er borte fra vores liv. Barnet blev født i krybben, for at vi skulle
se, at selv der, hvor vi er ligesådan, selv der, hvor
vi må give op over for livets tilskikkelser – og være
som et lille barn, der ingenting kan – selv der vil
Gud ikke slippe os. Han blev født der, for at være
sammen med os i alt.
Vi tror ofte, at glæde i julen skal vi selv frembringe.
Men budskabet er, at glæden kom ind i vores liv
udefra, som et altid levende håb fra Gud, fordi Han
er med os i alt.
Men julen er kontrasternes tid. Fordi glæden er i
højsædet, så bliver det i julen særligt tydeligt, alt
det, man ikke er. Som Søren Nielsen skriver i ”Julens glæde og smerte”:
Det er den aften
hvor enhver sminke er håbløs.
Det er den aften
hvor sjælen kryber frem
gennem kikhullerne
og afsætter våde pletter på tøjet
Det er den aften
hvor de døde stiger ud af fotografierne
og tager plads i stuen
så levende
at det gør ondt
at opdage
at pladsen er tom
Det er den aften
hvor de adskilte
konfronteres
med afstanden
og ser hinandens opløste ansigter
i øjenkrogenes spejlbilleder
Det er den aften hvor Guds finger
rører jorden og aftegner
en vej af kærlighed
at gå for os
fra menneske til menneske

Med ønske om en glædelig jul til alle
– og et godt nytår!

Læs mere på www.hoergodt.dk

Kære læser
Hørelse er ikke kun et organ, der virker eller ikke virker!
Hørelse er kort og godt evnen til at være sammen med
andre mennesker. For hvis man ikke kan høre, hvad der
bliver sagt – på det sprog, som man nu engang taler – så
er man udenfor. Derfor er hørelse ikke kun et organ, der
virker eller ikke virker. Hørelse handler om at kunne kommunikere. Mister man evnen til at kunne kommunikere –
fordi man ikke hører, hvad der bliver sagt – så mister man
også evnen til at være med i fællesskabet med andre. I en
menighedssammenhæng er dette uhyre interessant, fordi
det sætter spørgsmålstegn ved, i hvor stort omfang kirkens
fællesskab også er for dem, som har mistet hørelse.
Vi har i dette nummer af Hør Godt derfor valgt at sætte
fokus på, at hørelse er et socialt redskab. For bevidstheden
om, at høretab hos den enkelte har konsekvenser for det sociale liv og for fællesskabet er nemlig første skridt på vejen
til også at handle, således at nedsat hørelse og fællesskab
ikke længere behøver at være hinandens modsætninger.
Men først skal vi kigge på lidt baggrundsviden omkring
hvem, vi taler om, og hvor de hørehæmmede er. Ingen
kan jo vise hensyn, hvis ikke man ved hvem, man skal vise
hensyn overfor.

Hvem taler han om?
Man anslår, at der er ca. 800.000 mennesker i Danmark,
som har mistet hørelsen i en sådan grad, at de har vanskeligt ved at følge med i en almindelig samtale. Men hvem
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er de? Og hvor er de henne? Og hvordan kan jeg kende
dem? Det er det første, man skal vide, hvis man står i den
situation, at man gerne vil vise hensyn over for hørehæmmede, fordi man ønsker, at hørehæmmede også skal kunne
være med i det fællesskab, man selv er med til at skabe
rammerne for.

Den store forveksling
Men pas på! Der er stor sproglig forvirring, og desværre
også generel stor uvidenhed om, hvem de hørehæmmede
er. En meget udbredt opfattelse er den, der ligger i følgende udsagn: ”Når man er hørehæmmet kan man ikke
høre – ergo må man være døv”! Udsagnet dækker over, at
man i mange tilfælde desværre forveksler hørehæmmede
med dem, som vi normalt kender som døve, altså dem, som
taler tegnsprog og som er født døve (døvfødte); dem, som
har brug for at have deres egen TV-kanal og deres egne dø-

Læs mere på www.hoergodt.dk
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veskoler og egne menigheder og egne døvepræster og egen
oversættelse af Bibelen osv – fordi de aldrig har hørt det
danske sprog, og derfor har et andet sprog end dansk som
deres modersmål, nemlig tegnsprog – og derfor har brug
for at have samfund og sammenhænge, hvor dette sprog
tales. Dem er der ca 4.000 af i Danmark, og det er dem,
som vi slet ikke er i tvivl om findes, fordi de er så tydelige
i gadebilledet, når de bruger fagter og kropssprog og ansigtsmimik, når de kommunikerer med hinanden. Det er
kort sagt dem, vi tænker på, når vi bruger ordet ”døve”.

Så kend dog forskel!
Problemet er ikke, at vi tænker på de døve (døvfødte); det
har også de brug for. Problemet er, hvis vi forveksler hørehæmmede med de døve (døvfødte), fordi vi ikke kender
forskellen. Fordi det løber sammen for os og bliver et fedt.
For det betyder, at hver gang, vi tror, at vi taler om de hørehæmmede så taler vi i virkeligheden om nogle helt andre,
nemlig de døve (døvfødte); og så får vi slet ikke fat i, hvad
det er, hørehæmmede har brug for af særligt hensyn. For
så taler vi slet ikke om dem. Og det til trods for, at der - i
parentes bemærket - rent faktisk findes 2.000 døve (døvblevne) blandt de hørehæmmede plus 6.000 meget svært
hørehæmmede, som i en samtalesituation med baggrundsstøj ikke kan bruge deres hørelse til kommunikation. Altså
i alt 8.000 mennesker, som i praksis er døvblevne - foruden
de 4.000, som vi normalt tænker på som døve (døvfødte).
Først der, hvor man er i stand til at skelne mellem, hvem,
der er hvem, først der vil man også blive klar over, hvilket
hensyn, man skal give.

Fra forvirring
til klarhed på dansk
Der er ikke noget at sige til, at der kan opstå forvirring.
For hvordan kan kan man skelne mellem en døv og en døv!
Altså mellem en hørehæmmet, der er blevet døv – og så en,
som altid har været døv. Men forskellen ligger ikke i, hvor
meget eller hvor lidt man hører. Forskellen ligger i, hvilket

På tur med hørehensyn - sommer 2010
sprog, man taler. Den, der er født døv har som sagt aldrig
hørt den danske sprogmelodi, og har derfor ikke dansk som
sit modersmål. Modersmålet for den døvfødte er derfor
i princippet tegnsprog, og det er et helt andet sprog end
dansk – med omvendt ordstilling og anden grammatik og
andre ansigtsudtryk end dem, der følger det danske sprog.
Den, der er blevet døv – tillige med alle de andre hørehæmmede – har hørt det danske sprog engang, og det danske
sprog er derfor blevet den hørehæmmedes og den døvblevnes modersmål. Man har derefter mistet mere eller mindre
evne til at høre det danske sprog. Men man bliver ved med
at ville tale og forstå det danske sprog. Skal man vise hensyn over for den hørehæmmede og den døvblevne, så skal
man formidle det danske sprog, enten ved tekniske hjælpemidler (høreapparater og teleslynge), tydeligere kommunikation og kropssprog, tekstning, forskellige former for
støttetegn (Mund-Hånd-System), visuelt dansk (Tegnstøttet Kommunikation) – men døves tegnsprog, det er et helt
andet sprog, og kun for de, som er født døve.

Hvor er de?

Selvfølgelig skrivetolkning ved spisning
- Rejse med hørehensyn 2010
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De hørehæmmede er altså ganske almindelige mennesker,
som ikke har andet til fælles, end at deres hørelse er blevet
dårligere. De bliver – som andre – ved med at ville være og
bo i den sammenhæng, de altid har været i. De bliver ved
med at være i den samme menighed. De søger ikke sammen i særlige samfund som de døve (døvfødte), hvor der
Læs mere på www.hoergodt.dk

tales et særligt sprog (tegnsprog). Antallet af hørehæmmede er så stort, at ingen – uden at lyde hul i argumentationen – kan påstå, at der ingen hørehæmmede er hos os.
Det er der.

Det usynlige
Men udfordringen er, at høretab er et usynligt handicap.
Man kan ikke se på folk, at de er hørehæmmede. Og man
skal ikke regne med, at de hørehæmmede selv gør opmærksom på sig selv. Det er ikke ”IN” at være hørehæmmet.
Og mange hørehæmmede har haft så rigeligt med oplevelser af at være uden for i de fællesskaber, som de ihærdigt
gennem deres liv har forsøgt at blive en del af – uden held,
fordi omgivelserne har ignoreret deres behov for særligt
hensyn. Det slider på selværdet ikke i virkeligheden at
være ønsket af fællesskabet, og man får ikke lyst til yderligere at gøre opmærksom på sig selv, når man kender til
hudløshed den uvilje eller ligegyldighed, der er til, at man
som hørehæmmet skal kunne tage del i fællesskabet på lige
fod med alle andre.

Fra det individuelle
til det fælles
Som hørehæmmet er man vant til at se tab af hørelse som
ens eget problem. Det er jo ens egne ører, der ikke virker
helt, som de skal. Men fordi hørelse er et socialt redskab, så
indbefatter tab af hørelse altid den anden. Der skal mindst
to til et fællesskab. Og fællesskabet skal villes af begge

Aftensamling på hotellet -

Rejse med hørehensyn 2010

parter. Ansvaret for, om fællesskabet kommer i stand, er
derfor ikke kun den hørehæmmedes.
Det samme gør sig gældende for den, som arrangerer sammenkomster og som skaber rammerne for de fællesskaber
man ønsker, folk skal være en del af - herunder gudstjenester og menighedssammenkomster. Her er der altså nogle,
som på forhånd er udelukket, fordi de ikke kan følge med
uden hensyn – og det nytter derfor ikke at læne sig tilbage
og betragte høretab som den enkeltes problem. Nej, hørelse er et socialt redskab, og ønsker man et fællesskab, så
sørger man også for at afhjælpe den forhindring, der er for
de hørehæmmede i at kunne deltage.
Der er altså kun én vej. Og vejen er at se tab af hørelse som
et fælles anliggende, hvor man ikke mindst som arrangør
går foran – uden at vente på, om deltagerne gør opmærksom på deres behov for hørehensyn. Behovet er der.

Så går vi til gudstjeneste i Luthers by Wittenberg - selvfølgelig med medbragt dansk præst :-)
Rejse med hørehensyn 2010
Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Her er det nye Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt.
Kirkeudvalget er nu blevet konstitueret med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formand Ingrid Sand Simonsen
Præstebrovej 52, Hjortkær
6818 Årre
Tlf. 75 19 11 09
Fax: 75 19 14 88
E-post: iss@hjortkaer.dk
(Region Syddanmark)

Medlem Svend Kristensen
Klitgårdsvej 1, Binderup
9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 25
E-post: s.p.kristensen@mail.dk
(Region Norjylland)

Næstformand Jens Peder Dalgaard
Enghavevej 8
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 52 90
E-post: j.p.dalgaard@vip.cybercity.dk
(Region Norjylland)

Medlem Otto Magnus Nørskov
Sneppevej 3
6900 Skjern
Tlf. 97 35 40 92
E-post: ottonorskov@gmail.com
(Region Midtjylland)

Kasserer Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
E-post: kristiankhansen@hotmail.com
(Region Syddanmark)

Sognepræst Anne Marie Kristensen
Vadstedvej 249, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. +45 86 96 36 12
E-post: anmk@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

Sekretær Else Marie Christensen
Dankvart Drejersvej 36
5230 Odense M
Tlf. 65 90 77 36
E-post: em@ddv36.dk
(Region Syddanmark)

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
E-post: ssj@post6.tele.dk

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
E-post: ahau@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:
Tommy Hegner
Åsumvej 93
5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 43 20
E-post: hegner@post6.tele.dk
Haderslev Stift
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 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 22 63
E-post: erm@km.dk
Hedensted Provsti:
Fin Rasmussen Petersen
Kirkebuen 9, Ørum
8721 Daugård
Tlf. 75 89 53 97
E-post: frp@km.dk
Sønderborg Provsti:
Ole Werth Sørensen
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 42
E-post: ows@km.dk

Fredericia Provsti:
Susanne Knudstorp
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
Malt Provsti:
Knud Fensteen Madsen
Baungårdsvej 1A
6600 Vejen
Tlf. 75 36 00 16
E-post: kfm@km.dk
Ringkøbing Provsti:
Margrethe Dahlerup Koch
Høbrovej 3
6980 Tim
Tlf. 97 33 36 58
E-post: mdk@km.dk
Skjern Provsti:
Martin Jensen
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Tlf. 97 37 50 98
E-post: marj@km.dk
Ribe Domprovsti:
Ruth Huitfeldt Svendsen
Hjortlundvej 94, Hjortlund
6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 11 56
E-post: rhs@km.dk
Tønder Provsti:
Simon Stubkjær
Storegade 28
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 12 58
E-post: sts@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 Allé 111 A
7800 Skive
Tlf. 97 52 03 98
E-post: jofr@km.dk

Struer Provsti:
Lars Grønbæk Sandfeld
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
Salling Provsti:
Sanne Hermannsen Hvorslev
Rettrupvej 16, Brøndum
7860 Spøttrup
Tlf. +45 97 53 30 11
E-post: shh@km.dk

Aalborg Stift
Jammerbugt Provsti:
Ejler Winkel
Hjortevej 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 70 51
E-post: ewi@km.dk
Hadsund Provsti:
Erik Bang
Kirkegade 8
9560 Hadsund
Tlf. 98 57 10 96
E-post: eba@km.dk
Frederikshavn Provsti:
Erik Colding Thaysen
Lendumvej 65
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 41 18
E-post: ect@km.dk
Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Sportsvænget 7, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. +45 98 38 90 92
E-post: ifr@km.dk
Morsø Provsti:
Jørn Andreas Pedersen
Indmarken 4, Lødderup
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 18 41
E-post: jap@km.dk
Aalborg Budolfi Provsti:
Jørn Gindeberg 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

Læs mere på www.hoergodt.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
Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
E-post: akla@km.dk
Horsens Provsti:
Anne Marie Kristensen
Vadstedvej 249, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. +45 86 96 36 12
E-post: anmk@km.dk
Århus Vestre Provsti:
Carsten Harder
C.A. Thyregods Vej 30
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 70 50
E-post: cawh@km.dk
Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Toftegårdsvej 13
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
E-post: jaan@km.dk
Norddjurs Provsti:
Jens Korsager
Åbrovej 40
8586 Ørum
Tlf. 86 38 10 85
E-post: jek@km.dk
Århus Domprovsti:
Jesper Birkler
Kystvejen 63
8000 Århus C
Tlf. 86 13 50 94
E-post: birkler@tdcadsl.dk
Favrskov Provsti:
Knud Bunde Fries
Østergade 46
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 33 86
E-post: kbf@km.dk
Århus Søndre Provsti:
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
E-post: pthomsen@fredenskirken.dk
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Gamstvej 9, 6600 Vejen

Tekstede gudstjenester - for alle
- 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 (35 kroner)
– husk tilmelding!
- skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
- nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Fredag, 24. dec. 2010 kl. 11:00 i
Vildbjerg kirke (juleaften)
(Kirkegade, 7480 Vildbjerg) Tekstning, teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste. Prædikant: Kontaktpræst
Asger Grove Korsholm. Kirkebil,
tlf. 97 13 11 42 eller e-post: agko@
km.dk. Hørevenlig gudstjeneste
arrangeret af kontaktpræst Asger
Grove Korsholm.
Søndag, 26. dec. 2010 kl. 10:00 i
Revninge kirke (2. juledag)
(Revninge Bygade 115, 5350
Rynkeby) Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Jørgen R. Frey. Kaffe i
våbenhuset efter gudstjenesten (gratis). Tilmelding til gratis transport,
tlf. 65 39 10 98 eller fax. 65 92 30
64 eller e-post: jrf@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 23. januar 2011 kl.
11:00 i Løgstør kirke
(Rådhusgade 25B, 9670 Løgstør)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste
i samarbejde med Høreforeningen
Vesthimmerland Lokalafdeling og
kontaktpræst Lars Henrik Lyngberg-Larsen. Frokost efter gudstjenesten på Østergade 13 (35 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis
transport, tlf. 24 83 66 48 eller fax.
65 92 30 64 eller e-post: lll@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 30 januar 2011 kl.
10:00 i Vollsmose kirke
(Vollsmose Allé 8, 5240 Odense
NØ) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjenesten i samarbejde med

kontaktpræst Tommy Hegner. Gratis
kirkekaffe efter gudstjenesten i
lokalet ved siden af kirken. Tilmelding til gratis Kirkebil, tlf. 66 10
43 20 eller 66 10 32 78 eller e-post:
vollsmose.sogn@km.dk - senest
fredag.
Søndag, den 13. februar 2011 kl.
10:00 i Fredenskirken, Århus
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Gudstjeneste i samarbejde
med pastor Hanne-Lise Mandrup.
Frokost efter gudstjenesten i kirkens
lokaler (35 kroner). Tilmelding til
frokost og gratis transport, tlf. 86
14 21 13eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: kgs@km.dk eller SMS: 29
66 0650.
Søndag, den 20. februar 2011 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 i Sognegården
(35 kroner - foregår på 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.
Søndag, den 27. februar 2011 kl.
10:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5350
Rynkeby) Teleslynge, 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

Søndag, den 6. marts 2011 kl.
10:00 i Skads kirke
(Skads Byvej 46, 6705 Esbjerg Ø)
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Gudstjeneste i
samarbejde med sognepræst Finn
Ryneld og Høreforeningen EsbjergFaøn Lokalafdeling. Frokost efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
Skads Forsamlingshus, Skads Byvej
54, 6705 Esbjerg Ø)
Tilmelding til frokost og gratis
transport, tlf. 75 45 97 87 eller epost: solbjergvej6@live.dk eller fax
65 92 30 64 eller SMS: 29 66 06 50
Søndag, den 20. marts 2011 kl.
10:15 i Rindum kirke
(Isagervej 1, 6950 Ringkøbing)
Prædikant: Landsdelsprst Søren
Skov Johansen. Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst
Mogens Thams, kontaktpræst
Margrethe Dahlerup Koch og
Høreforeningen RingkøbingSkjern Lokalafdeling. Frokost efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår
i Rindum Kirkehus, Rindumvej 2,
6950 Ringkøbing) Tilmelding til
frokost og gratis transport, tlf. 97 32
06 96 (kl. 9-13) eller e-post: flhe@
km.dk eller fax 65 92 30 64 eller
SMS: 29 66 06 50
Søndag, den 27. marts 2011 kl.
10:00 i Vollsmose kirke
(Vollsmose Allé 8, 52 40 Odense
NØ) Teleslynge, Tekstning. 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 27. marts 2011 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
Mathiasen. Frokost efter gudstjenesten i Sognehuset (Søndergade 1,
9500 Hobro). Tilmelding til frokost
og gratis transport, tlf. 98 57 50 96
eller fax. 98 57 50 96 eller e-post:
mathiasen-praest@privat.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Onsdag, den 6. april 2011 kl. 19:30
i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste
startende med fællesspisning i
Sognehuset kl. 18:30 (35 kroner Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå).
Efter gudstjenesten samvær i
Sognehuset med foredrag af Søren
Skov Johansen: ”At bevare evnen til
at leve et aktivt menighedsliv trods
høretab”. Tilmelding til spisning og
gratis transport, tlf. 98 99 80 22 eller
fax. 98 57 50 96 eller e-post: vno@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

