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Trods finanskrisen
er der mange,
der er ringere
stillede end os;
rigtig mange
kirkegængere
har været venlige
at give et bidrag
til Folkekirkens
Arbejde for Hørehæmmede Vest.
Tak for det!

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

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

Højskoledag

Nyt om navne
To nye kontaktpræster:
Vi har fået to nye kontaktpræster siden sidst. Ole Werth Sørensen har valgt at stoppe som kontaktpræst, og hans afløser i Sønderborg Provsti, Haderslev Stift, bliver Leif Jordt
fra Tandslet Sogn. En stor tak til dig, Ole, for din tid gennem mange år som kontaktpræst – og et stort velkommen
til dig, Leif! Ligeledes velkommen til Herluf Christensen,
som bliver ny kontaktpræst i Rebild Provsti, Aalborg Stift.

Leif Jordt

Herluf Christensen

Dødsfald:
Elin Post, vores tidligere kontaktpræst i Horsens Provsti,
er efter længere tids sygdom død. I sin tid som sognepræst
boede Elin på Endelave, og da hun gik på pension flyttede
hun til fastlandet i Horsens. Bisættelsen fandt sted fra Sønderbro kirke 24/3-11.
Johan Helm, vores tidligere medlem af Kirkeudvalget Vest,
er død. Johan var et mangeårigt medlem af vores Kirkeudvalg, og i en årrække bestred han også posten som kasserer.
Johan blev bisat fra Graabrødre Klosterkirke 6/4-11.

Forsiden
Tak for bidragene til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest.
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Erik Brodersen

Så er vi klar igen efter en længere pause med vores højskolearrangementer. Hold derfor øje med næste nummer
af kirkebladet, hvor vi bl.a. vil annoncere følgende – sæt
allerede nu kryds i kalenderen:
Søndag, den 21. august kl. 10:00: Gudstjeneste i Urlev kirke med efterfølgende frokost og højskoleforedrag af Erik
Brodersen: ”Når Hørelsen Svigter - hva’ så”?
Fra tunghør til hørehæmmet, fra døvbleven til CI-nyhørende, fra analog til digital, fra MHS til Totalkommunikation
og skrivetolkning, fra teksttelefon til smartphones, fra høreforsorg til høreomsorg til privatisering og meget meget
mere….. Erik Brodersen fortæller erindringer fra 40 år i
høresagens tjeneste - med hørehensyn!
Brugerbetaling: 35 kroner for frokost og foredrag (foregår
på Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted)
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 75 68 79 00
eller teksttlf. 76 58 73 02 eller fax. 75 58 73 02 eller e-post:
admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Menighedsråd, se her!
Pr. 31/12-2012 vil IT-og Telestyrelsen lave om
på de sendefrekvenser, der bruges til trådløse
mikrofonsystemer i kirker og menighedslokaler. Det betyder, at der efter al sandsynlighed
er teleslynge –og højttaleranlæg, som efter den
dato ikke vil virke. Det bedste råd er derfor:
Kontakt jeres teleslyngeleverandør allerede nu,
og få dem til at efterse jeres trådløse mikrofonsystemer med henblik på at få bekræftet eller
afkræftet, om disse anlæg også vil virke efter
ovennævnte dato.

Læs mere på www.hoergodt.dk

Sommer i min have
”Kun en tåbe frygter ikke haven”! Sådan udtalte en tidligere biskop sig om havearbejdet. Og udtrykket er næsten
blevet ”folkeeje” – i hvert fald hos dem, som ikke betragter
haven som den primære interesse – for at sige det lidt diplomatisk. For er sandheden ikke den, at interessen for haven spænder lige fra frygt til stor glæde. Og sådan kan man
måske allerede nu ane, at haven kan udsige meget mere om
os, end som så. Haven kan jo også være et billede på vores
jordiske eksistens. Et billede på, om vi betragter livet som
en jammerdal, som en rejse gennem et uvejsomt vildnis,
som bare skal overstås, mens vi vandrer mod det endelige
mål, det himmelske liv. Eller om haven for os er som et
glimt fra Paradiset, et tegn på, at vi roligt kan grundfæste
os i vores jordiske eksistens, fordi vi gennem havens skønhed allerede nu ser et glimt fra haven, Paradishaven, som
omslutter os allerede nu. Det sidste syn på haven var utvivlsomt Grundtvigs. Hvordan skulle vi vide, hvad vi talte om,
hvis ikke vi så det i havens blomst her og nu: At Guds skaberkraft er i vores liv. Ligesom ”Gud Herren plantede en
have i Eden ude mod øst”, ligesom Han efter at have smidt
Adam og Eva ud af Paradisets have udgjorde, at Jesus brød
graven og opstod i dødens have – den have, hvor vi også
skal ligge – ligesom Han dermed banede vejen tilbage for
os til Paradiset, således ser vi den selv samme skaberkraft i
hver lille blomst i vores egen have: At den skaberkraft ikke
har forladt os, der, hvor vi er. For Grundtvig repræsenterede haven således både det tabte og det kommende, det
himmelske Paradis, som vi gerne vil gense – igen. Derfor
anlægger vi flotte haver. For vi ser glimtet af Paradiset i
hver lille blomst, som Vor Herre får til at folde sine blade
ud. Og man behøver ikke at have en stor have for at se det.
En potteplante kan også bruges!
God sommer!

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kære læser!
Dette nummer er et temanummer om indsamling til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest.
Gennem de senere år har vi næsten hver gang, der har været gudstjeneste med hørehensyn samlet ind til Kirkeudvalget Vests indsamlingskonto. I flere år blev formålet annonceret fra prædikestolen som ”Folkekirkens Arbejde for
Hørehæmmede”, og hundredvis af kirkegængere har været
venlige at give et bidrag, dog uden at få oplyst nærmere,
hvad pengene helt nøjagtig gik til. Årsagen til, at formålet
i denne periode ikke var annonceret mere detaljeret var, at
Kirkeudvalget gennem den tid arbejdede på at finde det
helt rigtige projekt.
Projektet ”REMI”
Det projekt har man nu fundet! I Kirkeudvalget har man
ment, at vi her i Danmark godt kunne give lidt væk af vores overskud. Trods finanskrisen, så vil der stadig være andre dele af verden, hvor mennesker er ringere stillet end
os. Valget faldt derfor på en skole i Nigeria, som hedder
”Remi”. På skolen er 60% af børnene handicappede, og
fremtidsudsigterne for handicappede i Nigeria er generelt
dårlige. På skolen er der også hørehæmmede børn, og Kirkeudvalgets projekt var som udgangspunkt at hjælpe disse
børn, primært 10 udvalgte børn, som Kirkeudvalget gerne
ville give mulighed for at få et høreapparat. Sådan er indsamlingen i vore kirker senere blevet annonceret.
Vejen er aldrig ligeud
Men efterhånden som arbejdet med projektet skred frem,
blev det klart, at vejen til at hjælpe disse børn aldrig er helt
ligeud, specielt ikke, når man sidder i Danmark og gerne
vil hjælpe børn, som bor i Nigeria. Efter rådslagning med
vores ”udsendte medarbejder” Lilly Kraup (tidl. forstander
på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation i
Århus) blev det klart, at der var andre ting, som lå mere
lige for, inden man kunne kaste sig over indkøb af høre
apparater. Der var med andre ord et akut behov, som vi
havde overset:
Behovet for at kunne kommunikere – også, selv om man
ikke har et høreapparat – endnu! Mange børn har en svær
hverdag, fordi de bliver misforstået af deres forældre. Og
det sker, fordi børnene ikke kan høre, hvad forældrene siger
til dem, og så tror forældrene, at børnene ikke gider gøre
det, de bliver bedt om. Ved at støtte en undervisning af børnene og deres forældre i visuel kommunikation løser man
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altså et akut problem her og nu, og gør tilværelsen markant
lettere for en stor gruppe af børnene.
Desuden viste det sig, at skolen ikke har en tidssvarende
internetopkobling, hvilket er en forudsætning for, at vi kan
følge ordentligt med i, hvordan det går med projektet.
Endelig savner man her og nu et teknisk hjælpemiddel, som
børnene kan benytte, således at de hurtigere kan lære at artikulere sprogets lyde, så omgivelserne forstår, hvad de siger.
Kirkeudvalget har derfor justeret projektets detailformål i
overensstemmelse hermed:
• Undervisning af hørehæmmede børn og forældre i
Visuel Kommunikation
• Etablering af tidssvarende internetopkobling
• Hjælpemiddel til artikulationstræning
Hørehæmmede og døve
På ”Remi” – og for den sags skyld mange andre steder i
Nigeria – skelner man ikke så markant mellem hørehæmmede og døve – lige som vi har tradition for herhjemme
i Danmark. Herhjemme er det vigtigt for os at skelne,
fordi døve og hørehæmmede traditionelt ”taler forskellige
sprog”; den hørehæmmede taler dansk, mens den døve taler tegnsprog. I Nigeria på ”Remi” lærer man både hørehæmmede og døve det samme visuelle sprog, typisk det, vi
kender som TSK (Tegnstøttet Kommunikation) – og det er
altså den undervisning i tegn, som Kirkeudvalget har valgt
at støtte via de indsamlede midler. Derfor vil der også være
døve, som får glæde af de midler, som vi har indsamlet.
Men børnene på skolen – og deres forældre – får under
alle omstændigheder glæde af de gaver, der kommer fra
Danmark og danske menigheder. Tak for det!
Om projekt REMI – Hans Særkjær og Ingrid Sand
Simonsen fortæller
Hans Særkjær har tidligere siddet i Kirkeudvalget Vest i
adskillige år, og er stadig aktiv vedr. indsamlingsprojektet.
Ingrid Sand Simonsen er formand for Kirkeudvalget Vest:
De fortæller om projektet på ”Remi”:
”Da vi fra flere sider har erfaret, at der i første omgang
her og nu er andre ting end høreapparater, der står øverst
på ”behovslisten” på skolen, har vi kontaktet Lilly Krarup,
tidligere missionær i Nigeria og senere gennem mange år
underviser af døve børn. Nu: koordinator af døvearbejdet
i AFRIKA.

Læs mere på www.hoergodt.dk

I de senere år har hun ganske særligt arbejdet med muligheder for at bringe hjælp til hørehæmmede/døve og de
omgivelser, de lever i, med udgangspunkt i ”Remi”.
Denne skole er startet helt på privat initiativ og er helt unik
i Nigeria, fordi man der tager de handicappede alvorligt,
og regner dem for hele mennesker. Man tager sig også af
børn med høreproblemer og lærer dem at kommunikere
med deres omverden og viser dem, at de har muligheder
for arbejde og uddannelse på trods af deres handicap.
Flere at lærerne på Remi er selv handicappede. Lilly Krarup laver kurser, så alle lærerne lærer at kommunikere med
og undervise hørehæmmede.
Hvor kan vi sætte ind?
Men et mægtigt problem er ofte, hvordan hjemmene håndterer det at have et barn, der ikke er fuldt hørende. Mange
behandler dem som ulydige, uvillige, dumme. Derfor er
der også forsøgt med kurser for pårørende, og det har vist
sig, at behovet er enormt. Det, der er en meget vigtig del af
arbejdet med at hjælpe hørehæmmede og døve til at fungere i det almindelige samfund, er omgivelsernes – og her
navnlig familiens – forståelse. Først og fremmest den indbyrdes kommunikation, et sprog til at overføre tanker fra
menneske til menneske. Derfor er det så vigtigt at lære et
fælles sprog.
En personlig hjælp – kurser for pårørende
En mor fortæller, at hun aldrig har forstået sin søn, og når
han blev trodsig slog hun ham. Nu kunne hun glædestrålende berette, at hun for første gang havde kunnet gøre sig
forståelig overfor ham.
Men alting koster jo penge!! Lilly blev spurgt: ”Hvad kan
”VI” hjælpe med?” og hun foreslog at vores Projekt kunne
være Kurser for pårørende. Det kan være i forbindelse med
skolen, men allerbedst hvis forældrene m.fl. kan undervises ude i deres egen landsby. Måske kan det arrangeres ved
at skolens lærere får mulighed for at kunne tage derud. Her
kan vi understøtte med f.eks. tilskud til transport og lidt
løn.

En hjælp til skolen – internetforbindelse
Et presserende problem var også at få etableret en stabil
internetforbindelse til skolen. Det kan give mulighed for
hjælp vedr. undervisningsmaterialer og lignende. Det vil
også være en fordel for os som sponsor, for så kan vi lettere følge med i – og følge op på det arbejde, som sættes
i gang. Ligeledes kan der være mulighed for at støtte med
evt. undervisningsmaterialer.
En hjælp til skolen og barnet – apparatur til træning
af artikulation
Desuden savner man apparatur, der der kan hjælpe den
svært hørehæmmede med at adskille svære lydkombinationer, så de kan lære at udvikle et forståeligt sprog.
På REMI har man et lydrum (tidligere sponsoreret af Y`s
Mens Clubberne i Danmark), men man mangler udstyr for
at kunne foretage bl.a. høreprøver og ovenstående nævnte
træning.
Lad os gøre det
Kirkeudvalget glæder sig til at være med til, at arbejdet på
REMI kan nå endnu længere ud, så endnu flere handicappede børn kan få gavn og glæde af den undervisning og
hjælp de kan få på skolen.
Når man læser og hører om skolen får man et godt indtryk
af, at her er engagerede mennesker, der både har kræfter
og evner til at være underviser og menneske for både handicappede og ikke-handicappede på det sted. Vi kan nå
meget langt, hvis vi i fællesskab hjælper til det bl.a. ved
at give dem økonomiske muligheder for arbejdet. Lad os
gøre det!
De nævnte projekter synes at kræve mange penge, men her
må vi konstatere, at vore penge rækker meget langt bl.a. i
Afrika. I kommende kirkeblade vil vi følge op og fortælle
om REMI og hvor langt vi er nået siden sidst. Og vi vil
forsøge at få billedmateriale frem”.
På vegne af Kirkeudvalget:
Hans Særkjær
Ingrid Sand Simonsen

At det kan være svært at være pårørende og ikke forstå sit
barn eller barnebarn eller anden pårørende kender vi også
til her i Danmark. Der er ingen forskel fra land til land.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Her er det nuværende ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for
Storebælt”. Kirkeudvalget sidder frem til 1. søndag i advent 2012.

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 Nordjylland)

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

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

Ribe 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

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

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:
Leif Jordt
Mommarkvej 245, Tandslet
6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 13
lejo@km.dk
Fredericia Provsti:
Susanne Knudstorp
Blåhøj 82
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 00 86
sck@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

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

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
Rebild Provsti:
Herluf Christensen
Aagade 17, Rørbæk
9500 Hobro
Tlf. 98 55 72 92
hsc@km.dk
Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Sportsvænget 7, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@km.dk
Morsø Provsti:
Jørn Andreas Pedersen
Indmarken 4, Lødderup
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 18 41
jap@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
Thisted Provsti:
Mariann Dahl Amby
Silstrupvej 34
7700 Thisted
Tlf. 97 92 17 50
mda@km.dk

Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
akla@km.dk
Horsens Provsti:
Anne Marie Kristensen
Vadstedvej 249, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. +45 86 96 36 12
anmk@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

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)
Søndag, den 29. maj 2011
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 Kirkecen
teret 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
Tirsdag, den 14. juni 2011
kl. 19:00 i Quedlinburg, Tyskland
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i forbindelse med rejse for
hørehæmmede, arr. af Landsdelspræst
Søren Skov Johansen og Løgumkloster
Refugium.
Søndag, den 19. juni 2011
kl. 10:15 i Hove kirke
(Nejrupvej, Houe, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.

Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Iben Tolstrup.
Frokost efter gudstjenesten (35 kroner foregår i telt på pladsen foran kirken).
Tilmelding til transport og frokost,
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 3. juli 2011
kl. 10:00 i Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Anne Kirstine L
 angkjer.
Frokost efter gudstjenesten i Kolind
præstegård (35 kroner - Nødagervej 20,
8560 Kolind).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 86 39 11 21 eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: akla@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 17. juli 2011
kl. 10:00 i Fredenskirken, Århus
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant kontaktpræst Per Thomsen.
Gudstjeneste i samarbejde med Landsdelspræst Søren Skov Johansen.

Frokost efter gudstjenesten i kirkens
lokaler (35 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 86 14 21 13 eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: kgs@km.dk
eller SMS: 29 66 0650.
Søndag, den 7. august 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.

