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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
Vores tidligere kontaktpræst i Odense Sankt Knuds Provsti, Fyens 
Stift (Vollsmose kirke) Tommy Hegner er død. Begravelsen fandt 
sted 1. marts 2013 på Kerteminde kirkegård. Tommy gik på pension 
sidste år, og stoppede derfor også som kontaktpræst. I sin sogne-
præstetid var Tommy den første kontaktpræst, som regelmæssigt 
selv forestod tekstede gudstjenester. Han havde øje for det oversete 
menneske, og fandt det naturligt også på denne måde at inddrage 
hørehæmmede i gudstjenestens og menighedens fællesskab. Vi vil 
savne ham meget, og vil fortsat tænke på ham og hans virke med 
stor taknemmelighed.
Mariann Dahl Amby, kontaktpræst i Thisted Provsti, Aalborg Stift, 
er fra 1/1-13 blevet udnævnt som provst i samme provsti. Derfor 
er Mariann stoppet som kontaktpræst. En stor tak til dig, Mariann, 
for din tid som kontaktpræst. Vi glæder os over, at du – trods det, 
at du stopper som kontaktpræst – forhåbentlig vil bringe din op-
mærksomhed over for de hørehæmmede med over i dit nye hverv 
som provst.

Kirkeudvalget Vest
Forsiden

Gudstjeneste i  
Vedersø kirke
Med rundvisning i Kaj Munks præstegård og have.
Kom til tekstet gudstjeneste søndag, den 26. maj 
2013 kl. 10:15 i Vedersø kirke. Efter gudstjenesten 
er der kirkefrokost i Vedersø præstegård samt gratis 
rundvisning i præstegård og have. Der vil være tele-
slynge og skrivetolkning, også ved rundvisningen. 
Frokosten koster 35 kroner. 
Arrangementet sker i samarbejde med kontaktpræst 
Margrethe Dahlerup Koch og Høreforeningen 
Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling.
Se mere om tilmelding til frokost og transport i 
gudstjenestelisten på bagsiden. Vel mødt til alle.

Der er tekstet gudstjeneste i Vedersø kirke  
den 26. maj kl. 10:15

Så er der kirkefrokost i Kaj Munks præste-
gård – med efterfølgende gratis og skrivetolket 
 rundvisning i præstegård og have

Forsiden
”Det er ikke alt, hvad der 
bliver sagt, der havner i  
hukommelsen. Det kræver, 
at man også får tid til at 
forstå indholdet af det 
talte”
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21. – 28. juni 2013
Du kan stadig nå at melde dig til vores rejse med hørehensyn. Til-
meldingsfrist rykket til 15. maj. Vi starter med to dages samvær 
og forberedende foredrag om turen på Løgumkloster Refugium. Så 
tager vi afsted i bus mod broderlandet Sverige, hvor vi slår os ned i 
den gamle by Kristianstad – grundlagt af Chr. IV.

Fredag, den 21. juni:
Ankomst i løbet af eftermiddagen
14:30-16:00 Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen
17:30 Middag
19:30 Velkomstaften med introduktion til dagene

Lørdag, den 22. juni:
10:00 Danmark i Skåne v/Knud Bennedsen, der har rejst en 

del i Sverige, og særskilt har beskæftiget sig med den 
del af Skåne, Halland og Blekinges historie, der knyt-
ter til ved disse områders tid som en del af det danske 
rige.

15:00 En dansker i Sverige - en svensker i Danmark v/Eva 
og Eskild Jensen. Eva Jensen er svensker og uddannet 
på universitetet i Lund. Ved sit giftermål med Eskild 
Jensen, flyttede hun til Danmark.

19:30 Mit møde med Sverige v/Lone Mikkelsen, Odense, 
der har boet fem år i Dalsland, hvor hendes to yngste 
børn er født. Hun har siden opholdet i Dalsland også 
arbejdet som sundhedsassistent i Nordköping.

Søndag, den 23. juni:
08:00 Afrejse med bus. Turen går til Kristiansstad, hvor 

vi bor under opholdet i Sverige. Undervejs besøges 
Lund, hvor vi gør ophold et par timer. Vi får en rund-
visning i Domkirken, og der bliver mulighed for at se 
lidt af bymidten på egen hånd.

Mandag, den 24. juni:
Morgenmad på hotellet. Formiddagen byder på rundtur i byen, hvor 
vi bl.a. ser byporten og Trefoldighedskirken, som har Chr. IV som 
bygherre.
Derefter køres til Bäckaskog Slot, der idag er hotel. Her spiser vi 
frokost, hører om stedet og ser slottet og den smukke park.
På vejen tilbage til middag i Kristiansstad besøger vi Vä kirke. En 
smuk middelalder kirke i det, der engang var en af de vigtigste byer 
i Skåne.

Tirsdag, den 25. juni:
Vi kører til Glimmingehus. Det er en borg fra 1500 tallet, der er 
bygget som forsvarsborg af adelsmanden Jens Holgersson Ulfstand. 
Derefter køres til Kivik, og undervejs ser vi St. Olufs kirke, der bl.a. 
er kendt for en statue med en undergørende økse. Vi besøger Kivik 
mosteri. Området her er kendt for at være Sveriges ”æblerige”, og 
mosteriet har mange spændende æbleprodukter. Her spiser vi fro-
kost og besøger fabrikkens butik, der giver mulighed for at handle 
lidt. Eftermiddagen byder på besøg i kongegravene i Kivik - Sveri-
ges største bronzealder gravplads fra ca. 1400 f. kr. I det restaure-

rede gravkammer kan man bl.a. se otte store sten udsmykket med 
helleristninger. På hjemvejen besøges Vitaby kirke, og via Åhus når 
vi hjem til middag i Kristiansstad.

Onsdag, den 26. juni:
Denne dag er ”Blekinge dag”, og efter morgenmad på hotellet går 
turen til Karlskrona. Vi kører ad en smuk vej langs Skærgården der-
til. Karlskrona er Blekinges største by - anlagt af Karl XI som en 
flådebase. Byen er særegen med sin oprindelse som fæstningsby - 
noget bl.a. Stortorget, der er skabt som militært paradetorv, vidner 
om. En byrundtur med besøg i Admiralitetskirken
- Sveriges største trækirke - og hos en lokal glasmager, er noget 
af det, dagen byder på. Vi vender tilbage til Kristiansstad sidst på 
eftermiddagen, og efter middagen er der tekstet gudstjeneste ved 
Søren Skov Johansen.

Torsdag, den 27. juni:
Morgenmad på hotellet. Glumlösa kirke er dagens første udflugts-
mål. Kirken er indviet i 1191 af biskop Absalon, og er en af de æld-
ste murstensbygninger i norden. Fra Glumlösa kører vi til
Hovdala Slot, hvis ældste del kan dateres til 1511. Slottet har ofte 
været i centrum for krige mellem svenskere og danskere. Vi spiser 
frokost på slottets restaurant, og der bliver mulighed for selv at gå 
lidt rundt og se park, orangeri mv. Derefter kører vi til Bösjökloster, 
der er bygget som benediktinerkloster og er fra 1100 tallet. I dag 
er det et kulturelt centrum med museum, kunstudstillinger mv. Her 
drikker vi vores eftermiddagskaffe, ser slotsgård, park og den fine 
kirke. Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til middag i Kristi-
ansstad.

Fredag, den 28. juni:
Morgenmad på hotellet. Hjemturen går via Helsingborg, hvor vi be-
søger Sofiero Slot, der er kendt for sin smukke park. Vi forventer at 
være i Løgumkloster ca. kl. 18.

Husk: Der er skrivtolkning og teleslynge ved foredragene i Løgum-
kloster. Der er skrivetolkning og teleslynge i bussen og på rundvis-
ninger i det fri. Der er skrivetolkning og teleslynge ved aftenspis-
ningen.
Turledere: Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen og Søren Skov Jo-
hansen
Priser: Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person kr. 6.640. En-
keltværelse med bad og toilet kr. 7.650. Prisen er for helpension og 
udflugter. Måltid ved hjemkomsten til Løgumkloster, kr. 100. Eks-
tra overnatning med morgenmad ved tilbagekomst, kr. 400.
Flere oplysninger samt tilmelding:

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

Rejse 2013 – Midsommer i Sydsverige

Den medbragte præst tager imod ved 
gudstjenesten på vores seneste rejse  
til Belgien

Kanalrundfart i Brügge på rejsen i 2012 På rejsen har vi ekstra hjælpemidler med. For-
uden transportabelt teleslyngeanlæg bruger vi 
op til 6 trådløse skærme, så man kan se, hvad 
der bliver sagt ved f.eks. rundvisninger
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Kære læser!
I dette nummer af Hør Godt har vi valgt 
at sætte fokus på dårlig hukommelse som 
følge af høretab. Der er nok ikke mange, 
der har tænkt over, at der kan være denne 
sammenhæng. Ofte forventer vi, at tegnene 
på et begyndende moderat høretab viser 
sig ved, at man selv registrerer, at hørelsen 
er blevet dårligere. Men det behøver ikke 
altid at være tilfældet. Snarere er det meget 
almindeligt, at det i lang tid er omgivel-
serne, der forsøger at overbevise en om, at 
noget er galt med ens hørelse. For selv op-
lever man måske ikke et problem – i star-
ten. Man benægter måske ligefrem: ”Jeg 
hører, hvad der skal høres”, siger man. El-
ler undskylder sig med, at det er de andre, 
der mumler. Og så skruer man i øvrigt lidt 
mere op for fjernsynet. På den måde kan 
der gå lang tid med at udskyde sin egen er-
kendelse af, at hørelsen er blevet dårligere. 
For man klarer sig sådan set, og registrerer 
ikke, at der er et problem med ens hørelse. 
Hvad man derimod i visse tilfælde kan op-
leve er, at hukommelsen måske ikke er helt 
så god, som den har været – eller at man 
tilmed oplever at høre, hvad de andre siger, 
men uden af forstå, hvad de snakker om.
Det skal understreges, at denne artikel ikke 
er et klinisk bevis for, at al dårlig hukom-
melse eller al manglende forståelse kom-
mer af et høretab. Der kan være mange 
årsager til dette. Men det er en påpegning 
af, at der undertiden kan være en sammen-
hæng, og at afhjælpning af høretab derfor 
også i visse tilfælde kan afhjælpe den på-
virkning af hukommelsen og forståelsen, 
som man oplever. Men prøv at læse lidt vi-
dere og se, om der er noget, du genkender. 
Rigtig god fornøjelse!

Hvad var det, du 
sagde?
Sidste år var jeg til en international konfe-
rence, hvor vi diskuterede hørehæmmedes 
vilkår i kirkerne. Der var bl.a. foredrag, 
naturligvis med teleslynge, højttaleranlæg 
og skrivetolkning. Efter et af de rigtig gode 
foredrag, var der så spørgetid. Og bedst, 
som vi ventede, at der nu kom et relevant 
spørgsmål til foredraget, sagde deltageren: 
”Jeg ville gerne spørge dig om noget, men 
hvordan skal jeg spørge til dit foredrag, når 
jeg ikke kan huske, hvad du sagde”! Og så 
kom snakken selvfølgelig til at handle om 
det.
Eller måske kender vi beretningen om det 
ægtepar, der sidder og se fjernsyn sammen. 
Bagefter siger manden noget om et af ind-
slagene fra TV-avisen, men hustruen, som 
er hørehæmmet, kan ikke være med i sam-
talen, for – som hun siger – hun kan ikke 
huske, hvad indslaget handlede om. Hun 
har nok hørt ordene, der blev sagt, ved hun, 
men bagefter husker hun ikke noget af det.
Eller fra os selv har vi måske oplevet, at 
vi kan sidde sammen med andre og høre 
alt, hvad de siger. Men det går så underligt 
forbi ens fatteevne, hvad der bliver sagt. 
Og man undrer sig, for man plejer ellers 
godt at kunne følge med. Hvad er det der 
sker? Er man blevet senil, eller hvad?

Jeg hører godt nok
Udgangspunktet for de nævnte eksempler 
er, at man har den opfattelse, at man hører 
godt nok. Det er det lumske ved et begyn-
dende moderat til svagt høretab, at man i 
lang tid oplever det som om, at man hører 
godt nok. Det er også derfor, man siger, at 
der går 7 år fra en mand erkender, at der er 
noget galt med hørelsen – til han gør noget 
ved det! En kvinde er hurtigere – hun bru-
ger kun 3 år på at gøre noget ved problem-
stillingen! Denne lange erkendelsesproces 
er meget normal, og den har mange årsa-
ger. En af dem er, at der er ingen, der gider 
at være hørehæmmet. I lang tid har man 
de nævnte undskyldninger: ”Jeg hører, 
hvad jeg skal høre” eller: ”Det er de andre, 
der mumler” osv. Og så går der tid med at 
sige sådan. Men det er ikke kun komiske 
bemærkninger, set udefra. De dækker over 
en reel oplevelse, som man kan have ved 
bl.a. moderat høretab: Selv om man har 
et høretab, oplever man det i starten ikke 
sådan. Og det skyldes, at man i de fleste 
tilfælde rent faktisk hører de ord, der bli-
ver sagt. Man ved i starten bare ikke, hvor 
meget energi, man bruger på at høre det, 
som de andre hører som noget selvfølge-
ligt. Det eneste, man måske oplever er, at 
man er blevet mere træt, især efter at have 
været til eksempelvis en komsammen el-
ler et foredrag – og altså også det med den 
dårligere hukommelse.

Hvad sker der?
Der sker det, at man – i sagens natur, 
fordi man har et høretab – hører mindre 
end det, andre hører. Prøv at tage en stor 
overskrift fra avisen og klip det øverste 
af bogstaverne af. Så ser du, hvordan det 
kan være at være hørehæmmet. Man får 
kun en delvis information, fordi man ikke 
kan høre det hele pga. sit høretab. Men det 
er lumsk. For lige så snart, man har hørt 
denne delvise information – hvad der sva-
rer til bogstaverne i den nævnte overskrift 
fra avisen, hvor man har fjernet noget af 
skriften – så går hjernen straks i gang med 
at arbejde på højtryk. Den forsøger nu 
med det samme at kompensere for alt det, 
der mangler af informationen (bogsta-
verne). Hjernen arbejder på højtryk for at 
rekonstruere, hvad man ikke hørte. I prak-
sis kan det f.eks. være, hvis man sidder i 
banken, og bankrådgiveren siger ”80.000 
kroner i udbetaling”. Man har svært ved 
at høre, om han siger 80.000 eller 4.000 – 
for det ligner lydmæssigt hinanden. Og så 
begynder hjernen at piske rundt, bevidst 
eller ubevidst: ”Da man ved, det er en hus-
handel, og der tidligere har været nævnt 
et beløb som 75.000 i udbetaling, og at 
4.000 kroner i en udbetaling i hvert fald 
er alt for lavt – og at det derfor ikke kan 
være 4.000, der blev sagt, så må det altså 
være 80.000 kroner, der blev sagt”. Og 
først, når hjernen når dette resultat, forstår 
man de ord, bankrådgiveren lige har sagt. 
Eller det kan være en anden bemærkning 
i en anden sammenhæng: ”På lørdag skal 
vi sprede sten på gårdspladsen”. Man hø-
rer ordene ”sten” og ”lørdag”, men ellers 
ikke noget, man kan få mening ud af. Så 
begynder hjernen at arbejde, og den går 
tilbage til en erindring om, at man lige har 
fået leveret et læs sten, og at man derfor 
ved, at man skal have dem spredt ud. Og 
så har man rekonstrueret sætning ud fra 
ordet ”sten”, for da man også har hørt or-
det ”lørdag” ved man nu, at vi skal sprede 
sten på lørdag. 
Det lumske ved den slags situationer 
grundet et høretab er, at man i sidste ende 
ender op med at vide, hvad den anden har 
sagt! Det kan lyde underligt, at det skulle 
være et problem. Men de bliver et pro-
blem, fordi ens høretab på den måde bli-
ver maskeret: Man ender i sidste ende op 
med at forstå ordene, der bliver sagt – og 
man vil derfor blive ved med at mene, at 
man hører godt nok – for man har jo hørt 
ordene, synes man! Man kan jo ligefrem 
gengive sætningen, til sidst!
Problemet er, at man ikke altid er bevidst 
om, hvor meget energi, der går med at for-
stå blot ordene (man bliver træt) – og ikke 
mindst, hvor meget TID, det tager at forstå 
hvad der er blevet sagt. Og især det sidste 
skal vise sig at være det største problem.

Den hørehæmmede skal først finde ud af, 
hvilke ord, der bliver sagt. Det tager tid

Ikke alt, hvad der bliver sagt ender i 
hukommelsen (her fra en computer). 
Først skal man forstå indholdet af det, 
der bliver sagt – ellers er der ikke noget 
at huske
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Pauser er godt
Vi kender det godt, ja, det hører med til 
almindelig retorisk børnelærdom for dem, 
som holder foredrag eller prædiker i kir-
ken: Pauser er godt. Pauser mellem sæt-
ningerne er godt. Ikke at de skal vare en 
evighed, måske visse steder bare en brøk-
del af et sekund eller hvad der nu passer 
i timingen. Grunden er, at man ikke blot 
skal sende budskabet ud, dvs. sætningerne. 
Man skal også give modtageren af budska-
bet tid til at forholde sig til indholdet af 
det, man siger – vende skråen, som nogle 
siger. Det foregår i de kortere eller længere 
pauser, man måtte holde gennem sin tale. 
Omvendt, hvis der bliver talt for hurtigt, 
uden pauser, og med sætninger, der vælter 
ind over hinanden, kan det for mange være 
vanskeligt at følge med, især, hvis emnet 
er nyt og svært tilgængeligt. Derfor pauser.

Pauser er tid
Det samme gør sig gældende for hørehæm-
mede, der skal høre et budskab, der bliver 

sagt. Når ordene er blevet sagt og hørt, skal 
alle forholde sig til indholdet af det sagte. 
Det foregår som nævnt i det splitsekund, 
der er mellem sætningerne, eller i de pauser 
mellem ord og sætninger, der forhåbentlig 
er undervejs. Men den hørehæmmede når i 
visse tilfælde aldrig dertil. For den tid, der 
skulle bruges til at forholde sig til selve 
indholdet af det talte ord bliver for mange 
hørehæmmede i stedet brugt til noget andet, 
nemlig at finde ud af, hvad der er for nogle 
ord, der er blevet sagt. Og når hjernen så en-
delig er nået frem til et resultat jf. ovenstå-
ende eksempler med banken og gruset, så er 
tiden gået. Tiden er brugt! Og i det øjeblik, 
man som hørehæmmet ånder lettet op, fordi 
man endelig har fundet ud af, hvilke ord ta-
leren har sagt, og dér skal til – ligesom alle 
andre – at forholde sig til indholdet af det 
talte ord, til at forstå indholdet – hvad sker 
der så? Så siger han noget nyt! I visse til-
fælde når den hørehæmmede derfor aldrig 
at forholde sig til indholdet af det, der blev 
sagt, og derfor får man en oplevelse af at 
have hørt ordene, men uden at forstå. Og det 
kan for nogle opleves som dårlig hukom-
melse eller måske begyndende senilitet, 

Onsdag, den 5. juni 2013 kl. 16:00

Kom igen og besøg landsdelspræsten til en 
hyggelig og indholdsrig stund.
Vi starter med kaffebord og hjemmebag i 
det store telt.
Så er der grundlovstale ved sognepræst, 
tidl. medlem af det etiske råd, forfatter og 
debattør Katrine Lilleør.
Herefter tænder vi op i grillen med ringri-
derpølser, og der vil være fadøl og et glas 
vin.
Vi bruger selvfølgelig skrivetolkning og 
teleslynge/højttaleranlæg.
Vi regner med at slutte det officielle pro-

Der er selvfølgelig ringriderpølser til alle

Foredragsholder Katrine Lilleør

Flaget er hejst til grundlovsfest hos Ginny og Søren den 5. juni

Grundlovsmøde i haven hos  landsdelspræsten

gram omkring kl. 20:00, så der er mulig-
hed for at nå hjem i ordentlig tid, selv om 
man evt. kører langt. Husk en varm trøje, 
da det kan være koldt, selv om vi sidder 
i telt!
Det hele er gratis, men der vil være mulig-
hed for at give et bidrag til vores indsam-
ling til Projekt REMI.
Alle er velkomne, og der er tilmelding se-
nest mandag, den 3. juni på SMS eller te-
lefon: 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

fordi man netop synes at have hørt ordene 
– og man tænker ikke på, at det, der nu er på 
færde, har noget med hørelsen at gøre.

Konklusion
Når man pga. høretab ikke har haft tid til 
at forholde sig til indholdet af det talte ord, 
så har man heller ikke haft tid til at forstå. 
Og når man ikke har forstået, så er der hel-
ler ikke noget at putte ned i hukommelsen. 
Og derfor ligger der ikke noget, som man 
kan hente frem (at huske på selve ordene og 
sætningerne giver i de fleste tilfælde ikke 
mening, måske lige undtagen berømte ci-
tater og salmer). Problemet er altså i visse 
tilfælde ikke hukommelsen, men hørelsen. 
Det gælder om at arrangere den bedst mu-
lige lyttekomfort, det bedst mulige hørehen-
syn (høreapparat, teleslynge, skrivetolkning 
osv.), så man slipper for at sende hjernen på 
overarbejde og bruge al tid på at greje, hvil-
ke ord, der er blevet sagt. Og så vil der blive 
frigjort ressourcer til at forstå indholdet – 
og så vil der også være noget at huske på. 

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
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
olmmtf@gmail.com
(Region Midtjylland)

Regnskabsfører  
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 Norjdylland)

Dette er ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”, i daglig tale: Kirkeudvalg Vest. Kirkeudvalget vælges for perioden 
1. søndag i advent 2012, og sidder 4 år frem, ligesom alle andre menighedsråd i Danmark. Opgaven for Kirkeudvalg Vest er at varetage 
interesserne for alle hørehæmmede i folkekirken Vest for Storebælt.

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 Provsti:
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 
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
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

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)

Søndag, den 5. maj 2013 kl. 10:15 
i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 kontaktpræst Gerda Brøchner og
Høreforeningen Viborg Lokal-
afdeling.
Frokost med skrivetolkning 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
epost: bjerringbro.sogn@km.dk 
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 26. maj 2013  
kl. 10:15 i Vedersø kirke
(Vesterhavsvej 70, Vedersø,  
6990 Ulfborg)
Tekstning, teleslynge, trykt  
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Margrethe Dahlerup 
Koch og
Høreforeningen Ringkøbing-Skjern 
Lokalafdeling.
Frokost og skrivetolkning efter 
gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Kaj Munks 
præstegård, Vesterhavsvej 7,  
6990 Ulfborg)

Gratis rundvisning i præstegård og 
have efter frokosten.
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 97 33 36 58  
eller fax: 65 92 30 64  
eller epost: mdk@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 16. juni 2013  
kl. 10:15 i Nørlem kirke
(Kabbelvej 3, 7620 Lemvig) 
Tekstning, teleslynge, trykt 
 prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
 sognepræst Bettina Reese Tonnesen 
og kontaktpræst Iben Tolstrup
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten. 
(35 kroner - foregår i præste gården 
Kabbelvej 5 A, Nørlem,  
7620 Lemvig)
Tilmelding til gratis transport,  
tlf. 97 82 35 90  
eller fax: 65 92 30 64  
eller epost: brto@km.dk  
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 16. juni 2013  
kl. 14:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115,  
5300 Kerteminde)
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret 
af kontaktpræst Jørgen R. Frey.
Tilmelding til kirkebil,  
tlf. 65 39 10 98  
eller e-post: jrf@km.dk.

www.rosendahls.dk · 66 12 60 91

Onsdag, den 26. juni 2013  
kl. 19:00 i Kristiansstad, 
 Sydsverige
(Gudstjeneste i forbindelse 
med refugieophold/rejse med 
hørehensyn)
Tilmelding/info vedr. rejse  
(21. juni - 28. juni):
Løgumkloster Refugium, 
 Refugievej 1,  
6240 Løgumkloster,
tlf. 74 74 33 01  
eller fax: 74 74 33 25 eller
epost: mail@loegumkloster- 
refugium.dk eller hjemmeside: 
www.loegumkloster-refugium.dk
(se omtale andet sted i bladet)

Søndag, den 4. august 2013  
kl. 10:30 i Vestervig kirke
(Klostergade 1, 7770 Vestervig)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst  
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde 
med sognepræst Claus Nybo 
og Høreforeningen Thisted 
 Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Sognehuset 
Østergade 4, 7770 Vestervig).
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 97 94 10 33  
eller 97 92 18 94  
eller e-post: emanuel@mail.dk 
eller fax: 65 92 30 64  
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 11. august 2013 
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 sognepræst  
Line Nissen og
Høreforeningen  
Svendborg Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning  
efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Sognegården, 
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.


