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Tema:
Udendørs
Med foråret og 
 sommeren kom
mer alle udendørs
arrangementerne, 
fra gudstjeneste til 
foredrag og udflugt.  
Men hvordan får vi 
hørt, hvad der bliver 
sagt der?  Og skal 
hørehæmmede ikke 
have den samme 
frihed til at deltage i 
disse arrangementer 
som alle andre?  
Læs derfor i dette 
nummer om de 
 mange muligheder, 
der findes, for at give 
et godt hørehensyn, 
også når vi rykker 
udendørs.
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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

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af lands dels præsten ved gudstje-
nester 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

Indsamling
Ved gudstjenester med hørehensyn samler vi som regel ind til Fol-
kekirkens Arbejde for Hørehæmmede – projekt REMI. Vil du gerne 
støtte projektet, som omtalt i forrige kirkeblad, modtager vi med tak 
ethvert beløb fremsendt til: Kasserer Kristian Hansen, Kirkegade 
16, 6623 Vorbasse, gironr. 9599274.
FI-indbetalingskort (via netbank): <01>< ><9599274>

Nyt om navne
Sognepræst i Bylderup Pastorat (Aabenraa Provsti) og kontaktpræst 
Erik A. Monrad går på pension her til sommer, og holder derfor op 
med at være kontaktpræst. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 
dig en stor tak for dit virke som kontaktpræst for hørehæmmede, 
først i Tønder Provsti, siden i Aabenraa Provsti. Vi ved, du har været 
en støtte for mange hørehæmmede i menighederne gennem årene 
– og tak for din stadige opmærksomhed på, at også hørehæmmede 
skal kunne følge med i, hvad der foregår ved gudstjenester og andre 
sammenkomster. En særlig tak for de navnkundige kirkestævner for 
hørehæmmede, som du gennem en årrække har været med til at af-
holde i Bylderup kirke. Vi glæder os over at tænke tilbage på dette, 
og ønsker dig alt muligt godt i årene fremover.

Kirkeudvalget Vest

Og så vil vi gerne byde velkommen til to nye kontaktpræster: Marie 
Ginnerup Vestergaard, som er sognepræst i Agerbæk Sogn (Varde 
Provsti, Ribe Stift) og Peter Hjorth Fredensborg, som er sognepræst 
ved Billund og Grene kirker i Grene Pastorat (Grene Provsti, Ribe 
Stift). I har begge sagt ja til at være kontaktpræst for hørehæmmede 
i hhv. Varde Provsti og Grene Provsti, og det er vi meget glade for. 
Med dette tilsagn markeres endda et usædvanligt jubilæum: Ribe 
Stift bliver dermed det første stift i Danmark, der har en kontakt-
præst i alle stiftets provstier! Til lykke med det, og endnu engang 
velkommen til jer.

Kirkeudvalget Vest.

Forsiden
Frihed - at flyve, hvorhen man vil! Hvorfor skal hørehæmmede ikke 
også have det samme frihed som alle andre til at deltage i eksempel-
vis udendørsarrangementer? Husk, at hørehæmmedes frihed ikke 
skal bestemmes af længden på en ledning (f.eks. til teleslyngen eller 
til andre tekniske hjælpemidler)!

Kære læser!
Efter en lang vinter med meget tid indendørs kalder udendørsli-
vet igen. Når forårsblomsterne begynder at titte frem og de første 
blade på træerne springer ud, får vi også lyst til det: At springe ud 
i naturen og nyde foråret og sommeren med alle de nye mulighe-
der, det giver. Dette nummer af Hør Godt har temaet ”Udendørs”, 
fordi der i kølvandet på foråret og sommeren naturligt følger mange 
sammenkomster udendørs, hvor folk mødes og skal høre, hvad der 
bliver sagt. Hvordan gør man det? Og hvordan udviser man høre-
hensyn over for hørehæmmede, når man kommer udendørs. Mange 
hørehæmmede er afhængig af tekniske hjælpemidler som f.eks. te-
leslynge og skrivetolkning, og vi er vant til, at disse hjælpemidler 
er bundet til indendørsmiljøet, hvor der er strømstik og kabler og 
fast installation af teleslyngeforstærker og skærme osv. Men hvorfor 
skal hørehæmmede indskrænkes i deres frihed til at være med, hvor 
alle andre trækker udendørs. Den frihed til at være med der, skal 
hørehæmmede vel også have. Det kan jo ikke passe, at mulighe-
den for, at hørehæmmede skal kunne deltage på lige fod med alle 
andre udendørs skal være bestemt af vanetænkning og længden på 
en ledning. Læs derfor videre, hvis du vil have nogle fif til, hvordan 
det skal kunne lade sig gøre. Og ikke mindst: Hvis du vil inspirere 
arrangørerne til at tænke anderledes næste gang, de indbyder.

Teleslyngen
Flere steder i denne udgave af Hør Godt vil du igen støde på omtale 
af teleslyngeanlæg. Teleslynge er et uundværligt hjælpemiddel for 
hørehæmmede, der bruger høreapparat med indbygget telespole. 
Og det kan ikke hjælpe, at du bliver ved med at lytte til foredrags-
holdere, der påstår, at de sagtens kan tale rummet op med deres 
fyldige og kraftige stemme, og at de derfor ikke behøver teleslyn-
gemikrofonen. INGEN menneskelig stemme kan det, som et tele-
slyngeanlæg kan. Den hørehæmmede har brug for, at der er kortest 
mulig afstand til den, der taler, fordi jo længere afstanden er, jo 
mere uvedkommende baggrundsstøj vil der blande sig i den direkte 
lyd fra taleren, og jo sværere er det for den hørehæmmede at for-
stå, hvad der bliver sagt. Hvis foredragsholderen i et rum blot taler 
højere, så vil han bare lave endnu mere baggrundsstøj, fordi hans 
stemme bliver kastet frem og tilbage mellem vægge og loft og hos 
den hørehæmmede blande sig med den direkte talelyd, som er det 
eneste, man ønsker at høre. Nøjagtig som hvis der kører en last-
bil forbi en udendørsgudstjeneste. Den ønsker man heller ikke at 
høre på. Et teleslyngeanlæg springer baggrundsstøjen over ved at 
forkorte afstanden fra den, der taler, til den, der lytter. Afstanden 
til den talende bliver aldrig større end afstanden fra talerens mund 
til mikrofonen, og derved får man kun den rene talelyd ind i øret. 
Derfor teleslynge! Rigtig god fornøjelse.
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På tur til Belgien

Belgien er mere end TinTin, 
men ham kommer vi ikke 
udenom”

Grundlovsmøde i haven hos landsdelspræsten
Tirsdag, den 5. juni 2012 kl. 17:30

Kom igen og besøg landsdelspræsten til en 
hyggelig og indholdsrig stund. Denne gang er 
præstegårdsaftenen forvandlet til grundlovs-
møde, og flyttet lidt frem til kl. 17:30 grund-
lovsdag, tirsdag den 5. juni 2012!
Vi starter med ringriderpølser fra havegrillen 
samt fadøl.
Derefter er der grundlovstale ved kontaktpræst 
Jørgen R. Frey fra Rynkeby-Revninge Pastorat 
på Fyn:
”Få syn for sagn med Grundtvig  
- smil gennem tårer”.

Grundlovstalen vil indeholde bud på en dansk 
værdi, der peger fremad og ikke blot bagud.
Herefter er der kaffebord og the med alskens 
kager.
Vi bruger selvfølgelig skrivetolkning og tele-
slynge såvel ude som inde.
Det hele er gratis, og der er tilmelding senest 
1. juni på tlf. 29 66 06 50 eller  
fax 65 92 30 64 eller  
e-post: ssj@post6.tele.dk eller  
SMS 29 66 06 50 Vi glæder os til at se jer!

Ginny og Søren Skov Johansen

Så er der dækket  
op i haven til 
grundlovsfest.

10. – 17. august 2012
Program

Fredag, den 10. august 
14:00: Ankomst og Tag-selv-kaffe/-te i 

Pejsestuen indtil kl. 16:00
17:30: Middag 
19:30: Tintin - drømmen om den rigtige 

europæer. Foredrag ved Inger Hju-
ler Bergeon

Lørdag den 11. august 
10:00: Belgiens omtumlede historie. Fore-

drag ved Ebbe Juul-Heider
 Belgien er en af Europas unge sta-

ter, skabt af stormagterne efter Na-
poleons-krigene. Det er præget af, 
at indbyggerne taler to, ja faktisk 
tre forskellige sprog, og at magt-
forholdet mellem de to sproggrup-
per har ændret sig markant i de 
sidste 50 år. I dag er Belgien opdelt 
i tre forbundsstater, som gerne vil 
være uafhængige af hinanden, men 
som af grunde, vi skal høre om har 
meget vanskeligt ved at blive det. 

15:00: Slaget ved Waterloo. Foredrag ved 
Ebbe Juul-Heider 

 Et af de afgørende slag i Europas 
historie fandt sted lige syd for Bru-
xelles søndag den 18. juni 1815. 
Næsten 200.000 soldater deltog 
i slaget. Ofte husker man kun de, 
som vandt, mens de tabende tilhø-
rer glemslen. Ved Waterloo er det 
helt omvendt : ALLE kender ta-
beren, nemlig Napoleon - mens få 
kan nævne den vindende general. 

19:30: Dette er ikke en pibe – om den bel-
giske maler René Magrittes liv og 
værk.

 Ord og billeder hænger uløseligt 
sammen i René Magrittes surreelle 
billedverden, der er fuld af mod-
sætninger, overraskelser og gåder. 
Magritte kan betegnes som en tæn-
ker, der udtrykker sine idéer ved 
hjælp af maleriet, og med denne 
indgangsvinkel ser vi på hans liv, 
udvalgte værker og billedernes be-
drag. 

Søndag den 12. august 
08:00 Afrejse med bus 
19:30 Ankomst til Ibis Hotel ved Grand 

Place i Bruxelles 

Mandag den 13. august 
Om formiddagen kører vi med bussen på 
sightseeing i Bruxelles. 
Derefter kører vi til det sydlige Belgien og 
besøger benediktinerklostret i Maredsous, 
hvor vi skal høre om benediktinerne og 
smage klostrets øl og ost. På vejen kom-
mer vi forbi verdens største skibs elevator. 

Tirsdag den 14. august 
Heldagsudflugt til Belgiens smukkeste 
gamle handels- og kulturby, Brygge, med 
ka-nalrundfart og besøg i et af de ældste 
diamanthuse. Huset, der foruden værksted 
og butik, også rummer et lille diamantmu-
seum, ejes af Türkan og John Rosenhøj. 

Om eftermiddagen ser vi det eneste Mi-
chelangelo-billede uden for Italien, ”Ma-
donna med barnet” i Onze Lieve Vrouw-
kirken, og Groeningemuseet med Jan van 
der Eyck, Rogier van der Weyden og Hans 
Memling og Hospitaalmuseum Sint Jans-
hospital med  Ursulaskrinet. 
Om aftenen kl. 19:00 er der tekstet guds-
tjeneste i Den danske kirke i Bruxelles ved 
landsdelspræst Søren Skov Johansen (se 
bagsiden).

Onsdag den 15. august 
Dagen er til fri disposition, men der er mu-
lighed for at aflægge et besøg i EU-parla-
mentet kl. 10:00 eller kl. 15:00. Husk pas! 

Torsdag den 16. august 
Om formiddagen besøger vi slagmarkerne 
og museerne ved Waterloo, hvor et af de 
mest afgørende slag i Europas historie 
fandt sted den 18. juni 1815. 
Besøg på Musée des Beaux Arts i Bru-
xelles med billeder af Hieronimus Bosch, 
Rogier van der Weyden, Pieter Breughel 
den Ældre, Mesteren fra Flemalle, Peter 
Paul Rubens samt René Magritte-afdelin-
gen, som rummer den største samling af 
Magrittes værker (163 stk.) 
Resten af dagen til fri disposition 

Fredag d. 17. august
Hjemrejse – mulighed for ekstra overnat-
ning på Løgumkloster Refugium

Der vil være teleslynge og skrivetolkning 
ved de indledende foredrag, teleslynge og 
skrivetolkning i bussen, og teleslynge og 
skrivetolkning på rundvisningerne i det fri 
og ved aftensmaden på rejsen. Der vil også 
være hørehensyn for normalthørende.
Yderligere oplysninger:  
Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 
6240 Løgumkloster;  
tlf. 74 74 33 01; fax. 74 74 33 25;  
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk 
www.loegumkloster-refugium.dk 
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Ud med gudstjenesten 
I de senere år er det blevet mere og mere al-
mindeligt, at også gudstjenesten rykker ud 
i det fri, når årstiden melder, at det bliver 
muligt. Det er rundt omkring f.eks. blevet 
meget moderne at holde pinsegudstjene-
ster udendørs, og det giver en masse mu-
ligheder for at holde en gudstjeneste un-
der former, som viser sig at tiltale mange 
kirkegængere. Man føler det måske mere 
afslappende, når man kan sidde på et tæppe 
i græsset med familien. Måske tager man 
madkurven med, så man efter gudstjene-
sten kan spise sammen.
Men trods formen og sammensætningen af 
sådan en udendørsgudstjeneste, så skal or-
det forkyndes, og det stiller store krav til de 
tekniske hjælpemidler, når talelyden skal 
nå frem til kirkegængerne i det fri. Aku-
stikken udendørs er meget anderledes, og 
det er vigtigt, at man allierer sig med gode 
lydfolk, som har forstand på dens slags. 
Det er man heldigvis klar over mange ste-
der, og man er bevidst om, at et godt højtta-
leranlæg er alfa og omega. Men hvad med 
de hørehæmmede? Hvad med dem, som 
bruger teleslynge? Det er oplagt at få op-
mærksomhed på den udfordring, for man 
kan lige så godt tænke teleslyngeanlægget 
med i samme ombæring, når man alligevel 
skal afholde en udendørsgudstjeneste.

Et godt råd
Hvis man ikke selv råder over et mobilt 
teleslyngeanlæg, så er det ved planlæg-
ningen af udendørsgudstjenester en god 
ide at kontakte Høreforeningens Lokalaf-
deling (www.høreforeningen.dk). De vil 
ofte have rådighed over et anlæg, som man 
kan låne. Det skal sædvanligvis bruge 220 
volt, men det er jo heller ikke et problem, 
når der i forvejen er højttaleranlæg og for-
stærkere, som skal bruge stærkstrøm. Sørg 
for at aftale med lydmanden, at der bliver 
trukket et udgangssignal fra mixeren over 
i teleslyngeforstærkeren – og så kører det. 
Hvis der ikke er højttaleranlæg, og hvis der 
derfor heller ikke er tænkt på adgang til 
stærkstrøm, så vil man kunne bruge strøm 
fra en bil via en såkaldt inverter, som fås 
for 300 kroner.

Dækningarealet
Det er sjældent, at teleslyngen i et stan-
dard-teleslyngeanlæg kan dække hele det 
areal, hvor folk opholder sig ved en uden-
dørsgudstjeneste. Sørg derfor for at marke-
re med skilte, hvor folk kan sætte sig, hvis 
de vil have glæde at teleslyngen.

Udendørs hørehensynRibe Stift hitter!
Som nævnt under ”Nyt om navne” på 
side 2, er sognepræsterne Ginnerup Ve-
stergaard og Peter Hjorth Fredensborg 
blevet nye kontaktpræster for hørehæm-
mede i hhv. Varde Provsti og Grene 
Provsti. Dermed er Ribe Stift kommet 
på ”verdenskortet” som det første stift 
i Danmark, der har en kontaktpræst i 
alle stiftets provstier. Et stort tillykke! 
På andenpladsen ligger Haderslev Stift, 
der kun mangler to kontaktpræster i 
hhv. Haderslev Dom Provsti og Kolding 
Provsti. På en delt tredjeplads ligger Vi-
borg Stift og Aalborg Stift. Derefter er 
der noget længere ned til de andre kon-
kurrenter 

Anmeldelse af 
 højskoledagen i 
 Billund
Vi havde en dejlig dag, søndag den 18. 
marts 2012, først med gudstjeneste i 
Billund kirke, dernæst med spisning og 
foredrag af biskop Niels Henrik Arendt. 
Kirken var næsten fuld, og 65-70 men-
nesker havde sagt ja til at deltage i fæl-
lesspisning og højskoledag. Godt og 
indholdsrigt foredrag. Mange rosende 
ord med ønske om, at vi fortsætter med 
arrangementet. Kirkeudvalget Vest er 
bestemt indstillet herpå, men næste ar-
rangement er endnu ikke planlagt. Kig 
derfor efter i næste nummer af kirkebla-
det Hør Godt.

Efter gudstjenesten i Billund kirke 
hilser præsterne Søren Skov Johansen 
(tv.) og Peter Hjorth Fredensborg på 
kirkegæsterne

Husk skiltningen, der henviser til, hvor 
folk kan sætte sig, hvis de vil have glæde 
af teleslyngen

Ved udendørsgudstjenesten 2. pinse-
dag på Kastellet i Fredericia tænker 
man også på de hørehæmmede. Der er 
teleslyngeanlæg og skiltning (til højre) og 
man har også haft tekstning af gudstjene-
sten i en lille pavillon

Udendørs på rejse
Så skal vi igen ud at rejse! 10.-17. august 
2012 går turen til Belgien med to forbere-
dende dage på Løgumkloster Refugium, og 
du kan læse programmet på side 3 her i bla-
det. Når man som beskrevet der skal have 
teleslynge med overalt, så er alfa og ome-
ga, at man anvender et såkaldt FM-anlæg. 
Der er ikke så mange, der har rådighed 
over et sådant anlæg, men spørg i Høre-
foreningens Lokalafdeling (www.hørefor-
eningen.dk) eller kontakt landsdelspræsten 
(adresse på side 2). Læg også mærke til, 
at vi på omtalte tur bruger skrivetolkning 
ude i det fri. 

Hvordan virker FM-anlægget
FM-anlægget består af en lille modtager, 
som brugeren har om halsen. Til den kob-
les en slynge, som man ligeledes har om 
halsen, og vupti har man fået et transpor-
tabelt teleslyngeanlæg med. Guiden har så 
en mikrofon, som via en lommesender sen-
der til brugerens FM-modtager, hvor lyden 
omdannes til et teleslyngesignal i slyngen, 
som høreapparatbrugere via den indbyg-
gede telespole i høreapparatet kan opfange 
og høre som klar talelyd i øret.

Også for den normalthørende
Den normalthørende har også glæde af at 
låne en FM-modtager, for så skifter man 
blot slyngen ud med et hovedtelefon, og 
så hører den normalthørende guidens tale 
klart i hovedtelefonerne, selv om man står 
et stykke væk eller der er trafikstøj i bag-
grunden.
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Den lille FM-modtager, som man kan 
tage om halsen og tilslutte en halsslynge. 
I halsslyngen dannes et teleslyngefelt, 
som høreapparater med indbygget 
telespole kan opfange. Også normalt-
hørende, som ikke bruger høreapparat 
kan have glæde af dette lille apparat. Her 
tilslutter man blot en hovedtelefon, og så 
kan man høre den klareste talelyd, selv 
om man befinder sig lidt væk fra guiden 
eller der er generende trafikstøj

Ud på tur med menigheden og 
 foreningen
Skal du på tur med din menighed eller 
forening? Den 18. maj 2012 tager Høre-
foreningen Esbjerg-Fanø Lokalafdeling af 
sted på tur til København i anledningen 
af foreningens 100-års-jubilæum. Denne 
gang er man fast besluttet på at tage tele-
slynge og skrivetolkning med i bussen. Her 
vil man anvende det før omtalte FM-anlæg 
(se afsnittet om ”Udendørs på rejse”), og 
fordi der er flere, der end ikke er hjulpet 
af en teleslynge, ønsker man også at bruge 
skrivetolkning, altså en, der på en skærm 
skriver, hvad der bliver sagt undervejs. 
Skærmene installeres på forhånd i bussen 
på gammeldags facon med ledninger og 
220 volt, og en skrivetolk fra f.eks. Høre-
foreningens tolkeformidling skriver under-
vejs.

Udendørs hørehensyn

Også virksomhedsbesøg
Lidt tidligere på måneden, nemlig den 2. 
maj 2012, vil selv samme forening tage på 
virksomhedsbesøg. Her vil man prøve at 
få skrivetolkning med rundt – altså mobil 
skrivetolkning uden ledninger. Samtidig 
vil man også forsøge sig med FM-anlægget 
her. Blot til inspiration.

Udendørs med ungdomslejr
Også blandt unge er der hørehæmmede, 
der gerne vil begå sig i den fri natur, sam-
tidig med, at de også kan følge med i, hvad 
der bliver sagt. Hvad gør man, når ens barn 
er hørehæmmet og skal på spejderlejr el-
ler lignende? Ja, det omtalte FM-anlæg er 
guld værd (se afsnittet om ”Udendørs på 
rejse”). Måske bor man i mindre enheder 
på sådan en lejr og samles til fællesarran-
gementer foran den stor scene, hvor der 
måske også afholdes gudstjeneste. Tal med 
arrangørerne om, at lederen i den enkelte 
bo-enhed bliver udstyret med en mikrofon 
og en trådløs sender til FM-modtageren 
(spørg igen evt. landsdelspræsten – adresse 
på side 2). Den eller de unge hørehæm-
mede skal så have hver en FM-modtager, 
og de vil herefter kunne høre, hvad deres 
spejderleder siger til dem.

at du får lov til at bruge denne bestemte 
sendefrekvens, for der er sikkert i forve-
jen mange andre trådløse mikrofonanlæg 
i anvendelse ved et sådant arrangement. 
Når de unge hørehæmmede så nærmer sig 
den store scene, så skifter de blot kanal på 
deres FM-modtager, og da kan de herefter 
høre al den lyd i deres høreapparater, som 
i forvejen kommer ud af de store højttalere 
ved pladsen.

Skærme kan efter aftale med vogn manden 
sættes op på forhånd, og så  
kan man bestille skrivetolk via en  
tolkeformidling, f.eks. via  
www.høreforeningen.dk.

Et FM-anlæg gør underværker, når man 
skal følge med på den store scene

Det uundværlige trekløver: Den trådløse 
mikrofonsenderen i midten. Den uund-
værlige Wonder Box til højre, som gør det 
muligt at koble den trådløse mikrofon-
sender til udgangssignalet fra mixerpult, 
så AL den lyd, der også kommer over 
højttalerne på pladsen tillige kommer ind 
i mikrofonsenderen, hvorefter denne sen-
der til den hørehæmmedes FM-modtager. 
Og så et must: Den trådløse mikrofonsen-
der skal have stationær strømforsyning, 
for så kan senderen ”køre” i hele den 
uge, hvor lejren foregår – uden at man 
skal rende i tide og utide op på scenen og 
skifte batterier. Voila!

Udendørs, ude ved begravelse
Der er så godt som ingen, der tænker på, at 
der skal udvises hørehensyn ved en begra-
velse ude på kirkegården. Mange vil sik-
kert også argumentere for, at det dog er be-
grænset, hvor meget, der bliver talt derude. 
Men ordene ved jordpåkastelsen hører lige 
såvel med til ritualet, og hvorfor skal høre-
hæmmede gå glip af dem. Her kan et me-
nighedsråd med fordel overveje, om man 
vil anskaffe nogle FM-modtagere, som 
man kan udlåne til hørehæmmede kirke-
gængere. Det eneste, man skal sørge for er, 
at præstens trådløse mikrofonsender, som 
han i forvejen bruger til teleslyngeanlæg-
get i kirken, sender på den frekvens, som 
FM-modtagerne også kan modtage. Heref-
ter kan den hørehæmmede gå med udenfor 
ved jordpåkastelsen iført sin FM-modtager 
– og stadig høre præstens stemme (jf. af-
snittet ”Udendørs på rejse”).

Hvad med den store scene
En gang imellem samles man så ved den 
store scene. Her kan der måske være man-
ge hundrede andre, og det kan være svært 
at få placeret et mobilt teleslyngeanlæg 
her pga. afstandene til lydanlægget. Men 
fortvivl ikke. Også her kan FM-anlægget 
bruges. Tal i forvejen med arrangørerne 
om at få lov at koble en sender til det store 
lydanlægs mixerpult. Det er en sender ma-
gen til den, som lederen i den enkelte bo-
gruppe har. Den skal så af praktiske grunde 
blot sende på en anden frekvens. Sørg for, 
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  Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt _______ eks. af »Hør Godt« 
tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller  
vil ændre det antal blade, som man i forvejen får.

  Adresseændring (skriv den nye adresse)

  ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk -  
angiv tlf. eller fax. eller e-post

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. og fax:

Kirkeudvalget Vest for Storebælt

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

Suppleant Mette Bang Jeppesen
Kongeåvej 28
6600 Vejen
mette@bangjeppesen.dk
(Region Syddanmark)

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

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

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

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

Kasserer Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
karinogkristian@gmail.com
(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
ssj@post6.tele.dk

Her er det nuværende ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”.  
Kirkeudvalget sidder frem til 1. søndag i advent 2012. Men valget er allerede i gang jf. sidste nummer af Hør Godt.
Bemærk:  Pga. sygdom har vores sekretær i kirkeudvalget Else Marie Christensen desværre været nødt til at holde op i udvalget 
med øjeblikkelig virkning.  Til gengæld indtræder vores 1. suppleant Mette Bang Jeppesen. Vores nuværende 2. suppleant 
 Hedevig  Herborg Thomsen bliver herefter 1. suppleant. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige Else Marie Christensen en 
stor tak for et godt samarbejde og for stor inspiration til vores arbejde i kirkeudvalget. Vi ønsker dig alt mulig godt fremover.
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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:
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

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

Varde Provsti:
Marie Ginnerup Vestergaard
Kærbjergvej 6
6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 67 03
mgo@km.dk

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

Grene Provsti:
Peter Hjorth Fredensborg
Præstevang 1 A
7190 Billund
Tlf. 75 33 10 44
phfr@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
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

Herning Nordre Provsti:
Mona Kjær Nielsen
Munkgårdkvarteret 244, 
 Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf. 97 16 42 33
mokn@km.dk

Herning Søndre Provsti:
Mona Kjær Nielsen
Munkgårdkvarteret 244, 
 Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf. 97 16 42 33
mokn@km.dk

Salling Provsti:
Sanne Hermannsen Hvorslev
Rettrupvej 16, Brøndum
7860 Spøttrup
Tlf. +45 97 53 30 11
shh@km.dk

Aalborg 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

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

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

Århus Stift
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

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



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 13. maj 2012  
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 Lokal-
afdeling.
Frokost efter gudstjenesten. 
 Tilmelding ikke nødvendig.
(35 kroner - foregår i Kirkecenteret 
Nørregade 33B, 8850 Bjerringbro)
Tilmelding til gratis transport,  
tlf. 86 68 82 74  
eller fax: 65 92 30 64  
eller bjerringbro.sogn@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 10. juni 2012  
kl. 10:30 i Durup kirke
(Skjoldhøjvej 6, Durup,  
9610 Nørager)
Tekstning, teleslynge, trykt  prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Herluf Christensen 
og Høreforeningen Rebild Lokal-
afdeling.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Sognehuset, 
Stationsvej 9, 9610 Nørager)
Tilmelding til frokost og gratis 
 transport, tlf. 98 55 72 92  
eller fax: 65 92 30 64  
eller hsc@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 17. juni 2012  
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 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 8. juli 2012  
kl. 14:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115,  
5300 Kerteminde)
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 15. juli 2012 kl. 10:00  
i Sct. Jørgens kirke, Svendborg
(Brydegårdsvej 15,  
5700 Svendborg)
Tekstning, teleslynge, trykt  prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 

 sognepræst Martin Wemmelund  
og Høreforeningen Svendborg 
Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Sogne-
gården, Brydegårdsvej 15,  
5700 Svendborg).
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 62 21 40 20  
eller fax. 65 92 30 64  
eller e-post: soa@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 22. juli 2012  
kl. 08:45 i Studsgård kirke
(Tanderupkærvej 17, Snejbjerg, 
7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt 
 prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.

Søndag, den 22. juli 2012  
kl. 10:30 i Snejbjerg kirke
(Bjergkvarteret 4, Snejbjerg,  
7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt 
 prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Kirkely, 
Bjergkvarteret 2, 7400 Herning)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 97 16 11 22  
eller fax. 65 92 30 64  
eller e-post: mwh@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 5. august 2012  
kl. 10:00 i Nørresundby kirke
(Sankt Peders Gade 36,  
9400 Nørresundby)
Tekstning, teleslynge, trykt  prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 kontaktpræst Peder Skamris 
 Pedersen.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i menigheds-
lokalerne over for kirken).
Tilmelding til frokost og gratis 
 transport, tlf. 98 17 29 45  
eller fax. 65 92 30 64  
eller e-post: sks@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50.

Tirsdag, den 14. august 2012  
kl. 19:00 i Vor Frue kirke,  Bruxelles
(Rue Washington 27-29,  
B-1050 Bruxelles)
Tekstning, teleslynge, trykt  prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forb. med rejse for 
hørehæmmede til Belgien.


