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Tema:
Den røde tråd
Kerneydelsen i 
folkekirken er 
forkyndelsen af 
ordet. Det er den 
røde tråd gennem 
kirkens arbejde. Så 
vi må gøre alt for, 
at også de mange 
hørehæmmede og 
døvblevne kan 
følge med, hvad 
der bliver sagt ved 
bl.a. gudstjenesten. 
Læs mere om nye 
muligheder inde i 
bladet!
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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 landsdelspræsten 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
Efter at vi i denne spalte for et stykke tid siden bl.a. begyndte at bringe 
nyt om afgående og tilkomne kontaktpræster, har der desværre været 
nogle unøjagtigheder. Det håber vi i det følgende at kunne rette op på:
Derfor vil vi gerne sige en hjertelig tak til følgende kontaktpræster:
Jørn Gindeberg Schmidt, tidl. kontaktpræst på Djursland, i Aalborgs 
tidligere tre provstier, sidst i Aalborg Budolfi Provsti, Aalborg Stift 
Jesper Birkler, tidl. kontaktpræst i Århus Domprovsti, Århus Stift 
Carsten Harder, tidl. kontaktpræst i Århus Vestre Provsti, Århus Stift
Tommy Hegner, tidl. kontaktpræst i Odense Sankt Knuds Provsti, 
Fyens Stift. I har alle valgt at stoppe som kontaktpræster, enten som 
følge af embedsskifte eller pensionering. Men I skal vide, at vi har 
været meget taknemmelige for jeres arbejde som kontaktpræster og 
for jeres stadige opmærksomhed på de hørehæmmede i vore menig-
heder. I har været en uvurderlig hjælp som de personer, der i jeres 
daglige virke som sognepræster har stået frem og gjort opmærksom på 
de hørehæmmedes særlige behov i de forskellige sammenhænge, I har 
været en del af. Et høretab er et usynligt handicap, og vi har netop brug 
for sådan nogle som jer, der er parate til at gøre hørehæmmedes behov 
synligt for omgivelserne. Tak også for de særlige tiltag, som I hver især 
har medvirket til gennem jeres tid som kontaktpræster.
Samtidig vil vi gerne byde velkommen til:
Mona Kjær Nielsen, som er sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haun-
strup Pastorat, Viborg Stift. Mona er blevet ny kontaktpræst i Herning 
Nordre og Søndre Provsti, Viborg Stift. Desuden velkommen til:
Gerda Brøchner Jørgensen, som er sognepræst i Bjerring kirkedistrikt, 
Bjerringbro sogn og Hjermind kirkedistrikt, Viborg Østre Provsti, Vi-
borg Stift. Gerda er blevet ny kontaktpræst i Viborg Østre Provsti, Vi-
borg Stift. Et stort velkommen til jer med et ønske om alt godt i jeres 
nye virke som kontaktpræster.  

Kirkeudvalget Vest.

Forsiden
Forsidebilledet er fra Revninge kirke på Fyn, hvor menighedsrådet 
i 2008 satte sig for, at de i sognet ville være ”Kirke – også for hø-
rehæmmede”. I Revninge kirke bruger man jævnligt tekstning og 
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation), og man arbejder sta-
dig på bl.a. at få installeret skærme i kirken.

 Så blev der ristet ringriderpølser.

Så var der grundlovsfest
5. juni bød vi velkommen til grundlovsfest hos landsdelspræsten
Det blev en dejlig dag. Arrangementet skulle foregå udendørs, og vi 
havde forberedt alle på, at vi i tilfælde af dårligt vejr kunne trække 
indendørs i stuen. Det var en stor glæde, at så mange ville være med 
– men da vejret så ud til ikke at kunne holde tørt, valgte vi at slå 
det store telt op i haven, for med knapt 50 tilmeldte ville der blive 
lidt trangt i stuerne J. Men det var en god beslutning, for så kunne 
alle være i tørvejr – også de tekniske hjælpemidler som teleslynge 
og storskærm.
Der var indbudt til spisetid, så efter velkomst og sang blev ringrider-
pølserne kastet på grillen, og der var som lovet fadøl og et glas vin.
Så gik vi ellers i gang. Vi havde besluttet, at der skulle være en 
”alternativ” grundlovstale, som ikke nødvendigvis skulle være med 
en politiker. Derfor havde vi indbudt sognepræst og kontaktpræst 
Jørgen R. Frey, og han holdt et spændende og underholdende fore-
drag ”Smil gennem tårer”. Med den lokale grundtvigske mindepark 
Skibelund Krat som udgangspunkt for sin fortælling, gav han bud 
på værdier, som både har rod i vores kristne/grundtvigske arv, og 
som tillige peger fremad. Og selv om det ikke var et traditionelt 
politisk foredrag, så var der tillige en velfortjent opsang til vor tids 
måde at anskue den økonomiske situation på.
Efter spørgetiden og mere sang blev der serveret kaffebord med 
hjemmebag. Det hele gratis for deltagerne. Til gengæld samlede vi 
penge ind til vores projekt i REMI (læs side 2, venstre spalte). Der 
indkom 1.800 kroner. Tak for det, og tak for fremmødet. Vi glæder 
os allerede til næste år.

Ginny og Søren Skov Johansen

Mona Kjær 
Nielsen (t.v.), ny 
kontaktpræst i 
Herning Nordre 
og Søndre Provsti 
og  
Gerda Brochner 
Jørgensen (t.h.), 
ny kontaktpræst 
i Viborg Østre 
Provsti.
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Kære læser!
Ordet er den røde tråd.
Der går en rød tråd gennem alt det arbej-
de, der gøres i og omkring vore kirker. 
Hvad enten det drejer sig om præsten, 
graveren, kirketjeneren, menighedsråds- 
medlemmet, kordegnen, organisten, 
kirkesangeren, korsangeren, sognemed-
hjælperen eller ham/hende, der forbe-
reder møder i sognehuset og laver mad 
og kaffe og byder velkommen – eller en 
af alle de andre mange frivillige såvel 
som lønnede medarbejdere. Alle gør de 
deres arbejde under et og samme over-
ordnede formål: At kirken skal forkynde 
Jesus Kristus som verdens frelser. Alle 
de praktiske gøremål, hvad der end 
måtte være af dem, handler om, at der 
skal være et sted med en menighed, hvor 
ordets forkyndelse lyder. Det hele, stort 
som småt, vender altså tilbage til ordets 
forkyndelse, det glædelige budskab. For 
det er ordet, vi lever af i vores kirke. Det 
er ordet, der skal gøre en verden til for-
skel, i glæde som i sorg. Det er den røde 
tråd.

Stjerneskud i Hvide Sande 
Gudstjeneste i Haurvig kirke
Tag en fridag ved Vesterhavet. Kom 
til gudstjeneste i Haurvig kirke søn-
dag, den 21. oktober kl. 10:30. Her-
efter indbyder vi alle kirkegængere 
til frokost med stjerneskud og kaffe/

kage på Hvide Sande Sømandshjem 
og Hotel. Det hele til en spotpris af 
35 kroner ekskl. drikkevarer.
Benyt lejligheden til en gåtur om ef-
termiddagen i den smukt beliggende 

by, også kendt for sine mange bil-
lige outlet-tøjbutikker. Se mere om 
tilmelding til frokost og transport i 
gudstjenestelisten på bagsiden.

Forkyndelsen er ord
Det er den forkyndelse, der foregår typisk 
ved, at nogle ord bliver sagt, f.eks. i kirken. 
Men hvad med de hørehæmmede? Hvis 
nogen skal interessere sig for, om de hø-
rehæmmede og døvblevne kan høre, hvad 
der bliver sagt, så er det jo netop kirken. 
For det er det, der er kirkens interesse, at 
alle i menigheden kan høre det ord, der bli-
ver forkyndt.
I dette nummer af Hør Godt vil vi derfor 
tage tråden op fra sidste kirkeblad, hvor vi 
beskrev hvordan man kan gøre det muligt 
for hørehæmmede at følge med, når f.eks. 
gudstjenesten rykker udendørs.

Nytænkning
Det handler ofte om lidt nytænkning. En 
af artiklerne i dette nummer hedder ”To-i-
en”. Det er en beskrivelse af, at man med 
forhåndenværende midler – med noget, 
man allerede har – kan udvide anvendelsen 
til situationer, hvor hørehæmmede før ikke 
havde en chance for at følge med.

Der er mange
Og så vil vi gerne slå et slag for de mange 
døvblevne, der er i vore menigheder. 2.000 
mennesker er blevet helt døve, og yderligere 
6.000 har så ringe hørelse, at de ikke kan brug 
den til kommunikation, blot der er lidt bag-
grundsstøj. Det giver i praksis 8.000 men-
nesker, næsten dobbelt så mange som der er 
døve (døvfødte) i Danmark, som på trods af 
teleslyngeanlæg ikke kan – eller har meget 
vanskeligt ved – at høre, hvad præsten siger. 
Hertil skal man huske, at der tilsammen findes 
800.000 mennesker i Danmark, som har pro-
blemer med hørelsen i en sådan grad, at de har 
svært ved at følge med i en almindelig samtale 
med lidt baggrundsstøj. Det giver stof til efter-
tanke – også i kirkeligt regi. 

Gerda og Bent
Du kan også læse om Bent, der som kirke-
gænger og døvbleven tænker nyt – og om 
Gerda, der som præst bryder grænsen for, 
hvad der tidligere var muligt. Godt til efter-
følgelse - og rigtig god fornøjelse!

Haurvig kirke ligger smukt mellem Ringkøbing fjord og Vesterhavet. Efter gudstjenesten er der indbudt til kirkefrokost - stjerne-
skud og kaffe/kage.
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To-i-en. Tilslut et batteri og en inverter 
(laver 220 volt fra et 12-volts batteri), og 
du har et teleslyngeanlæg, der kan mere 
end en ting, nemlig både fungere inden-
dørs og udendørs, langt fra stikkontakten 
og bilen.

To i en: 
Et teleslyngeanlæg 
kan mere
Et teleslyngeanlæg kan mere end som så. 
Især, hvis du råder over et transportabelt 
teleslyngeanlæg. Det er der nogle kirker 
der gør, og måske især Høreforeningens 
Lokalafdelinger. Det bliver brugt, hvis der 
skal være møde et sted, hvor der i forvejen 
ikke er installeret teleslyngeanlæg. Men de 
færreste har måske tænkt over, at det trans-
portable teleslyngeanlæg ikke behøver at 
være bundet til et rum indendørs. Det kan 
også bruges udendørs i det fri – selv langt 
fra stikkontakter.

Begravelse
Det er ofte undervurderet, hvor meget det 
betyder, hvorvidt også hørehæmmede kan 
følge med ude ved graven. Men man kan 
vel sige sig selv, at selv om der ikke bliver 
sagt ret meget ved en jordfæstelse uden-
dørs, så er det jo netop ved jordpåkastel-
sen, at ordene betyder allermest. Det er jo 
dem, det hele handler om, ret beset: ”Af 
jorden skal du igen opstå”.

 Et lillebitte batteridrevet teleslyngeanlæg i 
en kuffert med små højttalere uden ved gra-
ven kan gøre en forskel. Husk afmærkning 
med skilte.

 
Premiere
Så vidt vides var det første gang nogensin-
de, at man brugte et teleslyngeanlæg ude 
på kirkegården ved en begravelse for nylig 
i Vejen. Det var landsdelspræsten, der stod 
for begravelsen, og der blev taget et gam-
melt teleslyngeanlæg i brug på en ny måde. 
Der var tillige transportable, trådløse skær-
me, så også de døvblevne kunne følge med 
(mere om skærmene i artiklen om Bent). 
Her skal beskrives – gerne til efterfølgelse 
– hvori den nye anvendelsesmåde af det 
gamle teleslyngeanlæg bestod.

Batteri
Det gamle transportable teleslyngeanlæg 
var i lighed med eksemplet fra Bjerring-
bro kirke blevet udstyret med en inverter, 
således at anlægget kunne køre på 12 volt. 
Dog var denne inverter lidt bedre end de, 
man kan købe billigt for 375 kroner og 
opefter, idet denne var en model, som la-
vede en bedre sinuskurve på strømmen 
(hvilket giver en bedre lydkvalitet – spørg 
din teleslyngeleverandør). Det nye var, at 
der i stedet for strøm fra en bil var blevet 
tilsluttet et batteri. Og således har man et 
teleslyngeanlæg, som kan transporteres i en

Når teleslyngeanlægget rykker udendørs 
er det vigtigt med skiltning, så folk ved, 
hvor der er teleslyngelyd

kasse og bruges også de steder, hvor der slet 
ingen adgang er til strøm. I eksemplet fra 
Vejen kirkegård, havde personalet dog sør-
get for 220 volt, så batteriet ikke kom i an-
vendelse ved den lejlighed. Men det virker.

Dækningsareal
Husk dog ved anvendelse af teleslyngeanlæg 
udendørs, at det område, som teleslyngen 
dækker, vil syne meget mindre, end når det 
anvendes indendørs. 12 x 15 meter er ikke 
meget, når man står ude på en kirkegård eller 
andre steder i det fri. Derfor er man nødt til 
at afmærke, hvor slyngen er, så folk kan søge 
derhen, hvor der er teleslyngelyd.

Højttalere og mikrofon
Det samme gælder højttalere. Det pågæl-
dende transportable teleslyngeanlæg havde 
mulighed for tilslutning af højttalere, og 
det blev også brugt ude ved graven. Her 
gælder det samme: Højttalerlyd udendørs 
er et næsten ”umuligt forehavende”, men 
selv små indendørshøjttalere kan virkelig 
gøre en forskel, hvis de bliver placeret rig-
tig. Og husk så, at den hovedbårne mikro-
fon med vindhætte er et ”must”. Alt i alt 
en rigtig god oplevelse til stor glæde for de 
mange kirkegængere.

Gerdas udendørs 
gudstjeneste
I Bjerringbro kirke, hvor Gerda 
Brøchner Jørgensen er præst – og i 
øvrigt nylig udnævnt kontaktpræst 
– tog man tråden op, og gik i samar-
bejde med den lokale Høreforening. 
Et praktisk anlagt menighedsmed-
lem hjalp med at tilslutte en inver-
ter, så teleslyngeanlægget kunne 
køre på strøm fra en bil – og vupti, 
så kunne man tage teleslyngeanlæg-
get med ud i skoven til den årlige 
friluftsgudstjeneste.

Gerda Brøchner Jørgensen er præst 
ved den årlige friluftsgudstjeneste i 
Bjerringbro. I år for første gang med 
teleslyngeanlæg ude i skoven
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En kirkegænger fortæller
Bents erfaringer med CI
Bent Johansen blev sidste år opereret med Cochlear Implant (CI), 
og som man skal, så har Bent også øvet sig i at høre nye lyde siden 
da, bl.a. i kirken. Det er der kommet nogle interessante iagttagelser 
ud af. Bl.a. så viser det sig, at det er absolut nødvendigt for det nye 
høreapparat, at teleslyngesignalet i kirken virker fuldstændigt opti-
malt. Apparatet har en automatik, der selv slår over på teleslynge, 
når man befinder sig i et rum med teleslyngelyd. Men det sker altså 
ikke, når teleslyngesignalet er dårlig. Hvis den iagttagelse er gene-
rel for CI-opererede og deres apparatur, så sætter det bare endnu 
mere fokus på nødvendigheden af, at kirkers og sognegårdes te-
leslyngeanlæg er behørigt eftersete og kontrollerede, og at deres 
virkningsgrad bliver dokumenteret af en årlig målerapport, som 
kan fremlægges for provsten ved provstesynet. Det er landets me-
nighedsråd, der er ansvarlige for kvaliteten af teleslyngeanlægget i 
kirken og sognegården.

Et slag for skrivetolkning
Men Bent Johansen har også en opfordring: Brug skrivetolkning i 
kirken! Selv om teleslyngen mange steder er i en dårlig forfatning, 
og selv om man døjer med at høre i kirken, så er der ingen grund til 
at lade stå til. For muligheden for at få en skrivetolk med har alle 
hørehæmmede. Det benytter Bent sig ofte af, og han efterspørger 
også i denne sammenhæng de meget få tolke, som har rådighed over 
et lille transportabelt og trådløst tolkeanlæg med trådløs skærm, 
som kan stilles op diskret. Det vil nok være disse små transpor-
table tolkeanlæg, som tolkeformidlingerne fremover ville kunne 
have glæde af at anskaffe sig, efterhånden som efterspørgslen efter 
denne mulighed stiger. Men Bent Johansens opfordring er klar: Der 
er mange flere, der burde benytte sig af skrivetolkning i kirken. Og 
så er det tilmed gratis, og man må benytte ordningen lige så ofte, 
man vil!

Øverst: Bent Johansen gør flittigt brug af skrivetolkning i kirken 
– og helst en skrivetolk med et diskret lille trådløst anlæg med 
ledningsfri skærm. Nederst: Sådan kan den lille trådløse skærm 
med tekstning også placeres i kirken”

Præstegårdsaften
Tirsdag, den 27. november 2012 kl. 19:00 

Igen holder vi præstegårdsaften med åbent hus for alle. Kom og 
vær med til en hyggelig og indholdsrig stund. Vi vil efter en kort 
andagt med læsning af forskellige tekster fra Bibelen diskutere 
udvalgte emner ud fra disse tekster. Oplæg ved Søren Skov Jo-
hansen og efterfølgende samtale. Så vil der som sædvanlig være 
det store kaffebord med hjemmebag, og der vil være tid til at 
tale sammen.Vi bruger selvfølgelig skrivetolkning og teleslynge 
hele aftenen.

Det hele er gratis, og der er tilmelding senest dagen før på SMS 
eller telefon: 29 66 06 50 eller e-post: ssj@post6.tele.dk eller 
fax: 65 92 30 64. Vi glæder os til at se jer på Gamstvej 9, 6600 
Vejen. Vel mødt!

Ginny og Søren Skov Johansen



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

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:

Kirkeudvalget Vest for Storebælt

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)

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

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

Kasserer Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
E-post: 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
E-post: 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, og i næste nummer vil du kunne læse, hvem der er blevet valgt til det nye Kirkeud-
valg Vest.
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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
E-post: 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
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

Haderslev Stift
Vejle Provsti:
Birgitte Arffmann
Bøgevang 15
7100 Vejle
Tlf. 75 82 13 24
E-post: bca@km.dk

Hedensted Provsti:
Fin Rasmussen Petersen
Kirkebuen 9, Ørum
8721 Daugård
Tlf. 75 89 53 97
E-post: frp@km.dk

Sønderborg Provsti:
Leif Jordt
Mommarkvej 245, Tandslet
6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 13
E-post: lejo@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
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

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

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

Grene Provsti:
Peter Hjorth Fredensborg
Præstevang 1 A
7190 Billund
Tlf. 75 33 10 44
E-post: phfr@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
Viborg Østre Provsti:
Gerda Brøchner Jørgensen
Nørregade 33a
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 11 36
E-post: gbj@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

Herning Nordre Provsti og
Herning Søndre Provsti:
Mona Kjær Nielsen
Munkgårdkvarteret 244, Snejbjerg
7400 Herning
Tlf. 97 16 42 33
E-post: mokn@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

Rebild Provsti:
Herluf Christensen
Aagade 17, Rørbæk
9500 Hobro
Tlf. 98 55 72 92
E-post: hsc@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

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

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

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
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)

Onsdag, den 15. august 2012 
kl. 19:00 i Vor Frue kirke, 
Bruxelles
(Rue Washington 27-29, B-1050 
Ixelles)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forb. med rejse 
for hørehæmmede til Belgien.

Søndag, den 26. august 2012 
kl. 09:00 i Urlev kirke
(Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Pastor Hans Jørgen 
Kaltoft.
Kaffe for alle efter gudstjenesten 
på Castberggård, Østerskovvej 
1, 8722 Hedensted (35 kroner).
Tilmelding til kaffe og gratis 
transport, tlf. 75 68 79 00 eller 
tekst-tlf. 76 58 73 33 eller
fax. 75 68 77 99 eller e-post: 
admin@cbg.dk eller SMS:  
29 66 06 50.
Gudstjeneste i forb. m. kursus 
på Castberggård.

Søndag, den 23. september 
2012 kl. 11:00 i Bregninge 
kirke, Ærø
(Vester Bregninge 15, 5970 
Ærøskøbing)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Agnes Haugaard.
Frokost efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i konfir-

mandstuen, Vester Bregninge 
11, 5970 Ærøskøbing)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 62 58 14 31
eller fax. 65 92 30 64 eller e-
post: ahau@km.dk eller SMS: 
29 66 06 50.

Søndag, den 7. oktober 2012 
kl. 11:00 i Tandslet kirke, Als
(Mommarkvej 254, 6470 
Sydals)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Leif Jordt.
Frokost efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår på Tandslet 
friskole, Ertebjergvej 2, 6470 
Sydals)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 74 40 71 72
eller fax. 65 92 30 64 eller e-
post: lejo@km.dk eller SMS: 29 
66 06 50.

Søndag, den 21. oktober 2012 
kl. 10:30 i Haurvig kirke
(Sønder Klitvej 92, Haurvig, 
6960 Hvide Sande)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Margrethe Dahle-
rup Koch og sognepræst Thomas 
Kristensen.
Frokost efter gudstjenesten. 
Menu: Stjerneskud og kaffe/
kage.
(35 kroner - foregår på Hvide 

Sande Sømandshjem,
Bredgade 5, 6960 Hvide 
Sande)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 97 31 11 35
eller fax. 65 92 30 64 eller 
e-post: tbk@km.dk eller SMS: 
29 66 06 50

Søndag, den 28. oktober 2012 
kl. 10:00 i Skærbæk kirke
(Kirkevej 8, 6780 Skærbæk)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Simon Stubkjær.
Frokost og højskoledag efter 
gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i konfir-
mandstuen på Storegade 28, 
6780 Skærbæk)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 74 75 12 58
eller fax. 65 92 30 64 eller 
e-post: sts@km.dk eller SMS: 
29 66 06 50

Søndag, den 11. november 
2012 kl. 10:00 i Sortebrødre 
kirke, Viborg
(Sortebrødre Kirke Stræde 2, 
8800 Viborg)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
sognepræst Hannah Lyngberg-
Larsen
og Høreforeningen Viborg 
Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten

(35 kroner - foregår i Sogne-
huset,
Store Sct. Mikkels Gade 2, 8800 
Viborg)
Tilmelding til gratis transport, 
tlf. 86 62 49 96
eller fax. 65 92 30 64 eller e-
post: bld@km.dk eller SMS: 29 
66 06 50

Søndag, den 18. november 
2012 kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 
Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Susanne Knudstorp.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i lokalerne 
ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 30 63 17 77
eller fax. 65 92 30 64 eller e-
post: lyngkirke@lyngkirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50 Formand 
Ingrid Sand Simonsen


