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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 henvendel-
se 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 dette 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
Siden sidst er der flere kontaktpræster, som har valgt at stoppe som 
kontaktpræster. Det skyldes for alles vedkommende enten pensio-
nering eller embedsskifte til et andet provsti.
I februar måned 2012 gik kontaktpræst Ejler Winkel på pension 
fra sit embede som sognepræst i Kollerup-Hjortdal Pastorat samt 
Fjerritslev Kirkedistrikt i Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift. På det 
tidspunkt havde man endnu ikke fundet en afløser som kontaktpræst 
i Jammerbugt Provsti, så Ejler lovede at fortsætte som kontaktpræst 
indtil en ny afløser var fundet. Det er nu sket. Ny kontaktpræst i 
Jammerbugt Provsti bliver: Sofie Gjørup Winkel, som er sognepræst 
i Biersted Sogn Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift. Velkommen til 
dig!
Og så er kontaktpræst i Malt Provsti, Knud Fensteen Madsen, sog-
nepræst i Vejen-Læborg Pastorat, Malt Provsti, Ribe Stift, ligeledes 
gået på pension. Det skete den 21/10-12 – og vi har endnu ikke 
fundet en afløser.
Kontaktpræst i Tønder Provsti, Simon Stubkjær, skiftede den 1/10-
12 sognepræsteembede fra Skærbæk Pastorat, Tønder Provsti, Ribe 
Stift til embedet som sognepræst i Sankt Katharine-Kalvslund-Ob-
bekær Pastorat, Ribe Domprovsti, Ribe Stift. En ny kontaktpræst i 
Tønder Provsti er endnu ikke fundet.
Og så har kontaktpræst Marie Ginnerup Vestergaard ligeledes 
skiftet embede. Fra at være sognepræst i Agerbæk Pastorat, Varde 
Provsti, Ribe Stift er hun pr. 1/10-12 blevet sognepræst i Hedeager 
Pastorat, Herning Søndre Provsti, Viborg Stift. Det betyder, at der 

Ny kontaktpræst i 
Jammerbugt Provsti, 
Aalborg Stift:  
Sofie Gjørup Winkel.

Som en af forberedelserne til sidste års rejse til Belgien holdt 
Inger Hjuler Bergeon foredrag på Løgumkloster Refugium om 
Tin Tin – drømmen om den rigtige europæer

er blevet et hverv som kontaktpræst i Varde Provsti ledigt. Heldigvis 
har vores kontaktpræst i Skads Provsti, Ribe Stift, Charlotte Locht, 
sagt ja til også at være kontaktpræst i Varde Provsti. Tak for det, 
Charlotte! 
Og så en stor tak til jer, der har været kontaktpræster! Det har været 
os en stor glæde, at I har villet påtage jer det vigtige hverv som kon-
taktpræster. I har i jeres dagligdag som sognepræster været med til 
at arbejde for de hørehæmmedes sag i vores folkekirke, og det er vi 
meget taknemmelige for. Det er med stor glæde, at vi ser tilbage på 
netop jeres virke. I ønskes alt godt i tiden fremover.

Kirkeudvalget Vest

Forsiden
”REMI, skolen i Nigeria, har et 
motto: Børn er guld! (Child is 
Gold!). Indsamlede penge fra 
tekstede gudstjenester i Dan-
mark går til REMI-skolen – til 
hjælp for hørehæmmede børn 
og deres forældre”)

Rejse 2013 
Sensommer i Sydsverige
21. – 28. juni 2013
Også i det nye år skal vi på rejse. Efter to dage med samvær og for-
beredende foredrag om turen, tager vi afsted i bus mod broderlandet 
Sverige, hvor vi slår os ned i den gamle by Kristianstad – grundlagt 
af Chr. IV. Herfra går udflugterne ud til bl.a. borgen Glimmingehus, 
kongegravene i Kivik, Bosjökloster og Karlskrona med den smukke 
skærgård.  Undervejs til Kristianstad besøger vi selvfølgelig dom-
kirken i Lund.
Dagene og rejsen er for alle, og det hele er tilrettelagt, så også høre-
hæmmede og døvblevne kan deltage: Vi bruger teleslynge og skrive
tolk ved foredragene og i bussen og på rundvisninger! Der vil også 
være teleslynge og skrivetolk ved aftenspisningerne på rejsen.
Detailprogram og pris foreligger omkring 1. februar, men sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen!
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
hjemmeside: http://www.loegumkloster-refugium.dk
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Kære læser!
I dette nummer af Hør Godt kan du bl.a. læse om vores indsamlings-
projekt. Ved de tekstede gudstjenester, som undertegnede er med 
til at holde (se bagsiden), samler vi som regel ind til ”Folkekirkens 
Arbejde for Hørehæmmede”, nærmere bestemt et projekt for høre-
hæmmede børn i Nigeria. Nu kan du gennem Lilly Krarups beret-
ning læse om, hvordan det går
Det er Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede (Kirkeudvalget 
Vest), der står for indsamlingen, og det er også dem, der har valgt, 
hvad pengene skal gå til, nemlig projekt REMI. REMI er en skole 
i Nigeria, hvor 60 % af børnene er handicappede, og hvor en del 
af børnene er svært hørehæmmede og døvblevne. Nu er de første 
penge sendt af sted for at hjælpe disse børn og deres forældre med 
at kommunikere.
Kirkeudvalget Vest har været så heldig at få tilsagn fra Lilly Krarup 
om at være vores personlige kontakt mellem skolen REMI og os 
herhjemme. Det er der bl.a. kommet herværende artikel ud af, som 
Lilly Krarup har skrevet til Hør Godt, efter at hun for nylig vendte 
hjem fra endnu et besøg i Nigeria på skolen REMI. Rigtig god læse-
lyst! 

Glædelig jul og godt nytår til alle!
Søren Skov Johansen

Valg til Folkekirkens Udvalg for 
Hørehæmmede Vest for Storebælt
Flot stemmeprocent!
I lighed med menighedsrådsvalgene har der også været valg til Fol-
kekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt – i daglig 
tale: Kirkeudvalget. Stemmerne er talt op, og der har været stor 
opbakning. Kirkeudvalget, der jo består af tre personer fra hver re-
gion vest for Storebælt, har haft kampvalg i de to regioner, nemlig 
Region Midtjylland og Region Syddanmark. I Region Nordjylland 
var der fredsvalg. Stemmeprocenten var i Region Midtjylland 31,3 
og i Region Syddanmark 36,7! Tak for opbakningen. På side 6 kan 
du se hvem, der er blevet valgt.

De mange stemmesedler ved valget blev talt op

Præstegårdsaften med  
Søren Kierkegaard
Tirsdag, den 12. marts 2013 kl. 19:00
Vi holder igen åbent hus for alle til præstegårdsaften. Denne 
gang vil vi benytte lejligheden til at markere 200-året for 
Søren Kierkegaard fødsel. Så vi starter med en kort andagt, 
hvorefter vi vil give ordet til Lise Søelund, som vi har in-
viteret til at fortælle om Søren Kierkegaard. Lise Søelund 
er uddannet cand. mag i idéhistorie, og hun er god til at 
formidle Søren Kierkegaard på en folkelig og fængslende 
måde. Så kom og vær med, også selv om du ikke ved ret me-
get om vores store tænker Søren Kierkegaard. Det bliver en 
spændende og underholdende aften, hvor der også vil været 
tid til sang og samtale. Og så – som sædvanlig – det store 
kaffebord med hjemmebag. Vi bruger selvfølgelig skrive-
tolkning 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 Gamst-
vej 9, 6600 Vejen. Vel mødt!
Ginny og Søren Skov Johansen

Lise Søelund holder foredrag ved næste præstegårdsaften

Omslag fra  
Lise Søelunds  

bog om  
Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard
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Hilsner fra REMI skolen i Nigeria

Alle børn er en Guds gave
REMI skolen for handicappede børn blev 
startet i 2003 af ægteparret Recab og Mi-
chal Bongi. De havde begge beskæftiget 
sig med undervisning hele deres liv og de 
vidste af egen erfaring, hvor svært det er 
som forældre at få hjælp til sit handicap-
pede barn i et samfund, hvor et handicap 
ofte betragtes som en straf fra Gud. Derfor 
startede de for egne midler skolen REMI 
med tre udviklingshæmmede børn i deres 
egen dagligstue. Skolen er i dag vokset til 
en skole på langt over 400 elever. De fleste 
af eleverne er ganske almindelige skole-
elever, som går på skolen, fordi det er en 
ualmindelig god skolegang, man får der. 
Cirka en fjerdedel af eleverne er handicap-
pede. Nå, nej, det ord bruger Mrs. Bongi 
aldrig, og hun retter mig, hvis jeg bruger 
det. Hun kalder dem ”udfordrede børn”. 
For som hun siger: ”Alle børn er en Guds 
gave, men nogen af børnene har større ud-
fordringer end andre, for at komme til at 
klare sig i tilværelsen. Og de udfordringer 
må vi så her på skolen hjælpe dem med at 
blive udrustet til at klare.” 

Hørehæmmede børn
38 af eleverne er stærkt hørehæmmede el-
ler døve. Uden høreapparater fungerer de 

alle som døve, men høreapparater fungerer 
simpelthen ikke i det fugtigt varme og ofte 
støvede klima, og desuden ville batterier 
til dem blive en al for stor løbende udgift, 
ligesom vedligeholdelse af apparaterne 
nærmest er umuligt. Det har man indset på 
skolen og derfor er rummet til høretest ble-
vet omdannet til et pædagogisk værksted 
for de døve lærere. Undervisningsspro-
get er tegnsprog eller snarere tegnstøttet 
kommunikation, og undervisningen i hver 
klasse foregår i tæt samarbejde med det 
tilsvarende klassetrin af normalthørende 
elever, så der er stor motivation til også at 
kunne kommunikere med den hørende ver-
den. Ikke mindst fordi alle 38 har hørende 
forældre og søskende. 

Også forældrene er med
I 2010 havde jeg gennem Mission Afrika 
søgt Danida midler til at kunne lave to 
workshops. Et for døve døvelærere og et 
for hørende tegnsprogstolke og så et foræl-
drekursus. I forbindelse med en forunder-
søgelse året før havde jeg haft et møde med 
de døve lærere. Da jeg spurgte dem, hvad 
der var allermest brug for, var svaret fra en 
af lærerne: ”Kurser for de døve børns for-
ældre, så de kan begynde at kommunikere 
med deres døve børn. Som det er nu lærer 

de kun det, som vi kan nå at lære dem på 
skolen, men de er dog de fleste timer hjem-
me hos mor og far.”

Det handler om kommunikation
Det var et rørende møde med de døve 
børns forældre, da jeg den første dag på 
kurset spurgte, om de ville fortælle lidt om, 
hvornår deres barn var blevet døvt og hvad 
der derefter var sket. Jeg glemmer aldrig 
den lille mor, som med meget spag stemme 
betroede mig om sin 12 årige søn. Han var 
blevet døv af en sygdom netop som han 
skulle til at starte skolen. Hun hørte så om 
statens skole for døve og blinde og fik ham 
dertil. Når han kom hjem i ferierne, var han 
så sulten at han kastede sig over maden 
og stoppede det i sig som om, han aldrig 
skulle få noget at spise igen. Da han efter 
et par år på skolen kom hjem og var i en 
miserabel tilstand med mærker af slag over 
hele kroppen, så tog hun ham resolut ud af 
skolen og beholdt ham hjemme de næste 
tre år. For to år siden hørte hun om REMI 
og nu er hendes søn glad igen. Men betror 
hun mig: ”Han ’hører ikke efter’ hvad jeg 
siger, og så bliver jeg nødt til at slå ham for 
at få ham til at forstå. Derfor er jeg kom-
met her for at få hjælp til at lære at snakke 
med ham.”

1. Brit Holm Andersen under
viser i brug af internet

2. Mette Gautier under viser 
tolke mens døve børn 
 nysgerrigt ser til

3. Leg er noget man selv skaber 
– her: Kalaha i sandet

4. To glade søstre til familie
undervisning

5. Vivian og Aliyu i midten  
med lærer Kevin Ishaku  
til venstre

1 3

2
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Hilsner fra REMI skolen i Nigeria Af Lilly Krarup Projektkoordinator under Mission Afrika

Tegnstøttet Kommunikation
I juni og august i 2012 var jeg igen i Ni-
geria. Lærerne og forældrene er nemlig 
fortsat med at efterspørge flere kurser i 
tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. 
Denne gang fik lærerne et intensivt kursus 
i, hvordan de selv kan undervise de døve 
børns forældre.

Forældrekurser
Og jeg skal hilse og sige, at de er godt i 
gang. Den døve afdelingsleder, Samuel, 
holder mig løbende underrettet på mail. 
Han fortæller begejstret om to forældre-
kurser, som er i gang på samme tid, fordi 
nogen forældre kan bedst om dagen og an-
dre om aftenen.

Superbrugeren Kevin
Og så har de fået en lille ekstra opgave. Det 
viste sig nemlig, at kun tre af de i alt 12 
døve lærere, som var med på vores work-
shop, havde kendskab til at bruge en com-
puter. Der kan man bare se, hvor meget 
man kan glemme at spørge om eller tage 
for givet. I hvert fald er den mest kyndige 
i brugen af computere, Kevin, nu udnævnt 
til superbruger og i gang med at undervise 
sine kolleger, så de kan komme i gang med 
at bruge det ny-etablerede internet. 

Kevin fortæller
I juni bad jeg Kevin snakke med et par af 
de døve elever om deres liv og her er, hvad 
han skrev ned og jeg har oversat, ligesom 
det er skrevet.

Aliyu Mairiga
Aliya Maigiga blev født den 10. december 
1991. Han er født hørende, man blev døv i 
år 2000, da han var omkring 9 år gammel. 
Aliya var meget ked af det, da han blev døv 
og derved mistede alt det, han havde været 
glad for at deltage i, da han endnu kunne 
høre. Så han isolerede sig. 
Tidlige havde han gået i en regerings-
skole, der hvor han boede. Men nu da han 
mistede hørelsen, var han efterladt til at 
blive derhjemme. Imidlertid fik han lov til 
at komme i skole på REMI skolen i 2003. 
En skole for børn med specielle behov. Den 
glæde han følte ved at komme ud af isola-
tionen var uden ende. I dag er han en stolt 
elev på REMI og medlem af døve samfun-
det. 
Hans motto er: ”Jeg kan blive til lige det, 
Gud ønsker jeg skal være”.

Vivian Nartholomew
Vivian Bartholomew blev født den 4. april 
1997. Hun blev født hørende, men mistede 

senere hørelsen, da hun var syv år gammel. 
Hun kunne da tale engelsk, hausa og sit 
modersmål igbo, selvom hun ikke var helt 
flydende i det. 
Før hun blev døv, var hun i en skole for hø-
rende. Senere blev hun flyttet til en special-
skole i sin landsby indtil hun endelig kom 
til REMI i 2009. Vivian er den førstfødte i 
sin familie, og derfor elsker hendes foræl-
dre hende mest, på trods af at hendes døv-
hed. Hun er ikke glad for sin nuværende 
situation, men siger, at på grund af hendes 
forældres kærlighed, den uddannelse hun 
får på REMI og at hun altid er afholdt af 
sine klassekammerater, det gør, at hun alli-
gevel kan glemme den mangel på selvtillid, 
hun kan føle. 
Vivian holder altid fast i et livssyn der si-
ger: ”Gud alene æren”.

Hils hjemme i Danmark – og sig TAK
Og bedst som jeg sad og skrev, ringede min 
telefon. Det var Mrs Bongi, som vidste at 
jeg var i gang med at skrive til ”Hør Godt”. 
Hun beder mig hilse og takke for al jeres 
godhed imod skolen og de døve børn og 
deres familier.

4
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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
Mobil. 40 88 80 92
Fax: 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Region Syddanmark)

Medlem  
Hedevig Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
Mobil. 28 90 87 14 (SMS)
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(Region Syddanmark)

Medlem  
Mette Bang Jeppesen
Dalgårdsvej 170, Askov
6600 Vejen
Mobil. 29 68 07 09 (SMS)
Fax: 75 36 22 05
mette@bangjeppesen.dk
(Region Syddanmark)

Næstformand  
Jens Peder Dalgaard
Enghavevej 8
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 52 90
Mobil. 40 32 04 16
j.p.dalgaard@vip.cybercity.dk
(Region Nordjylland)

Medlem  
Anna Emilie Johansson
Sønderbykærvej 5
6900 Skjern
Tlf. 97 36 90 04
anna.kjaerhuset@mail.dk
(Region Midtjylland)

Medlem Ole Madsen
Herluf Trollesvej 2, 1.tv.
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 88
E-post: olmmtf@gmail.com
(Region Midtjylland)

Kasserer Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
Mobil. 28 58 19 50 (SMS)
karinogkristian@gmail.com
(ikke medlem)

Medlem Birthe Kristensen
Klitgårdsvej 1
9240 Nibe
Tlf. 60 64 66 41
s.p.kristensen@mail.dk
(Region Nordjylland)

Her er det nye ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”. I daglig tale: Kirkeudvalg Vest. Kirkeudvalget er blevet valgt 
for perioden 1. søndag i advent 2012 (2/1212), og sidder 4 år frem, ligesom alle andre menighedsråd i Danmark. Kirkeudvalget blev 
konstitueret på møde den 19/1112, som det ses af nedenstående liste. Som kasserer blev Kristian Hansen valgt (er også suppleant, valgt 
i Region Syddanmark). Den anden suppleant, som blev valgt, er Otto Magnus Nørskov (valgt i Region Midtjylland). Sognepræst Anne 
Marie Kristensen er valgt af kontaktpræsterne, og Landsdelspræsten er født medlem.

Medlem Emanuel  
Pechüle–Christensen
Engen 2
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 10 33
emanuel@mail.dk
(Region Nordjylland)

Medlem  
Torben Axel Hartmann
Pallisvej 41
8220 Brabrand
Mobil. 22 80 99 33
tah43@hotmail.com
(Region Midtjylland)

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

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
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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

Haderslev Stift
Vejle Provsti:
Birgitte Arffmann
Bøgevang 15
7100 Vejle
Tlf. 75 82 13 24
bca@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 og Varde Provstier:
Charlotte Locht
Grimstrup Hovedvej 20, Grim-
strup
6818 Årre
Tlf. +45 75 19 10 90
cloc@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

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

Viborg Stift
Viborg Østre Provsti:
Gerda Brøchner Jørgensen
Nørregade 33a
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 11 36
gbj@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

Herning Nordre og Søndre 
Provstier:
Mona Kjær Nielsen
Munkgårdkvarteret 244, Snej-
bjerg
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
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

Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
sgw@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

Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Nørre Allé 4
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)

Juleaften, den 24. december 2012  
kl. 15:15 i Haunstrup kirke
(Haunstrup Hovedgade 37, Haunstrup, 
7400 Herning)
TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet 
Kommunikation)
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af 
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.

2. juledag, den 26. december 2012  
kl. 10:00 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 98eller fax. 65 92 30 64  
eller e-post: jrf@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 20. januar 2013  
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
(35 kroner - foregår i Menighedslokalet, 
Blindebomsgade 9).
Tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 24 83 66 48 eller 98 67 10 61 eller 
fax. 65 92 30 64 ellere-post:  
lll@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 27. januar 2013 kl. 10:00  
i Sønderbro kirke, Horsens
(Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontakt-
præst Anne Marie Kristensen.
Frokost efter gudstjenesten  
(35 kroner - foregår i kirkens lokaler).
Tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 86 96 36 12 ellerfax. 65 92 30 64  
eller e-post: anmk@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 24. februar 2013  
kl. 10:00 i Bov kirke
(Kirkevej 3, Bov, 6330 Padborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Malene Højen Lundqvist og
Høreforeningen Aabenraa Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - 
foregår i Kirkeladen, Kirkevej 1).
Tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 74 67 09 17 ellerfax. 74 67 53 ,7595 
eller e-post: kirkekontor@bovsogn.dk 
eller SMS: 29 66 06 50. 

Søndag, den 24. februar 2013  
kl. 10:00 i Fredenskirken, Århus
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.)
Teleslynge. TSK-tolket gudstjeneste 
(Tegnstøttet Kommunikation).
Prædikant: Kontaktpræst Per Thomsen. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
 kontaktpræst Per Thomsen og
Center for Tegnsprog, Århus.
Gratis kaffe efter gudstjenesten  
(foregår i kirkens lokaler).
Tilmelding til kirkebil, tlf. 86 14 21 13 
eller e-post: kordegn@fredenskirken.dk.

Søndag, den 3. marts 2013  
kl. 10:15 i Biersted kirke
(Nørhalnevej 51, Biersted,  
9440 Aabybro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  

Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 kontaktpræst Sofie Gjørup Winkel.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Sognehuset, 
Bygaden 10, Nørhalne, 9430 Vadum).
Tilmelding til frokost og gratis 
 transport, tlf. 98 26 80 38 eller
fax. 65 92 30 64 eller  
e-post: sgw@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 10. marts 2013  
kl. 11:00 i Haderup kirke
(Kirkevej 2, 7540 Haderup)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 sognepræst Ingrid Svarre Elgaard.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Kirkehuset,  
Jens Jensensvej 4).
Tilmelding til frokost og gratis 
 transport, tlf. 97 45 20 10 eller
fax. 65 92 30 64 eller  
e-post: inek@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 17. marts 2013  
kl. 10:15 i Hobro kirke
(Adelgade 52B, 9500 Hobro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Pastor Søren Mathiasen.
Hørevenlig gudstjeneste i samarbejde 
med Høreforeningen
Mariagerfjord Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Sognehuset, 
Søndergade 1).
Tilmelding til frokost og kirkebil,  
tlf. 98 57 50 96 eller
e-post: mathiasen-praest@privat.dk.

Søndag, den 17. marts 2013  
kl. 10:30 i Suldrup kirke
(Dalumvej 30, 9541 Suldrup)

Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 kontaktpræst Herluf Christensen og
Høreforeningen Rebild Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Suldrup Sognehus, 
Dalumvej 30)
Tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 98 55 72 92 eller fax: 65 92 30 64 
eller e-post: hsc@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50

Torsdag, den 11. april 2013  
kl. 10:30 i Egeris kirke
(Kirke Allé 113, 7800 Skive)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 kontaktpræst Jørgen Frost og
Høreforeningen Skive Lokalafdeling.
Frokost og sangeftermiddag efter 
 gudstjenesten med skrivetolkning
(35 kroner - foregår i kirkens 
 mødelokale)
Tilmelding til frokost/sangeftermiddag  
og gratis transport,
tlf. 97 52 03 98 eller fax: 65 92 30 64 
ellere-post: jofr@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.


