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Søndag den 6. oktober 2013
Alle er velkomne! Husk tilmelding.

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse til: Otto Magnus Nørskov, Sneppevej 3, 6900 Skjern, tlf.: 97
35 40 92 eller e-post: ottonorskov@gmail.com

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

Indsamling
Ved tekstede gudstjenester samler vi som regel ind til Folkekirkens
Arbejde for Hørehæmmede Vest – projekt REMI. Vil du gerne
støtte projektet, modtager vi med tak ethvert beløb fremsendt til:
Kasserer Kristian Hansen, Kirkegade 16, 6623 Vorbasse, gironr.
9599274. FI-indbetalingskort (via netbank): <01>< ><9599274>
De indsamlede penge vil gå til at hjælpe hørehæmmede børn, som
går på en skole i Nigeria. Skolen hedder Remi, og er en skole, hvor
60% af børnene er handicappede.
Nogle af børnene er svært hørehæmmede, og forholdene for handicappede i Nigeria kan være meget vanskelige. Ved at give penge
til vores indsamling – til undervisning af børnene i kommunikation og artikulationstræning – vil man give en direkte hjælp til, at
børnene kan få en bedre tilværelse, fordi de så bliver i stand til at
kommunikere med deres forældre og kammerater. De vil derved få
langt bedre muligheder for at klare sig i deres tilværelse fremover.
Tak for ethvert beløb!
Læs evt. mere i Hør Godt, nr. 26/94 (kan hentes på internettet:
www.hoergodt.dk/kb/hoergodt_026_094.pdf)
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Program:
10:30
Tekstet gudstjeneste i Tarm kirke
(Gl. Kirkevej 2, 6880 Tarm)
Sognepræst
v/ Peder-Henning Søderstjerna
Torill
Kristensen
og Søren Skov Johansen
holder foredrag
Herefter mødes vi på Blåkilde efterskole
om forfatteren
(Blåkildevej 19, 6880 Tarm)
Sigrid Undset
12:15
Frokost.
13:30
Velkomst og sang.
13:45	Foredrag af sognepræst Torill Kristensen
	Om forfatteren Sigrid Undset samt genfortælling
af “Kristin Lavransdatter”
		Herefter kaffe, spørgsmål og sang.
15:45
Afslutning.

Vi starter højskoledagen
med tekstet gudstjeneste
i Tarm kirke
Arrangementet koster 110 kroner (incl. frokost, kaffe og
foredrag). Tilmelding til frokost, kaffe, højskoledag og kirkebil, tlf. 97 36 90 04 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
anna.kjaerhuset@mail.dk eller SMS: 29 66 06 50, senest
3. oktober 2013.
Arrangør: Kirkeudvalget Vest og Landsdelspræst Søren
Skov Johansen (prædikant ved gudstjenesten).
Husk: Vi bruger selvfølgelig teleslynge, tekstning og skrivetolk.

Præstegårdsaften
Tirsdag, den 26. november 2013 kl. 19:00
Vi holder præstegårdsaften med åbent hus for alle hjemme
hos landsdelspræsten på Gamstvej 9, 6600 Vejen.
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 Johansen 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
e-post: ssj@post6.tele.dk, SMS eller telefon: 29 66 06 50,
eller eller fax: 65 92 30 64. Vi glæder os til at se jer.
Vel mødt!
Ginny og Søren Skov Johansen

for Storebæ

lt
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Skuffeapparater
Kære læser!
I dette nummer af Hør Godt vil jeg sætte fokus på de såkaldte
”skuffeapparater” – høreapparater, der i stedet for at blive brugt,
havner i skuffen, hvor de bare ligger. Hvordan kan det være? Og
hvad kan man gøre for, at det ikke sker?
Baggrund
Dette fokus på ”skuffeapparater” er en opfølgning af artiklen fra
sidste kirkeblad, hvor jeg beskrev sammenhængen mellem dårlig
hukommelse og høretab. Så lad mig lige opsummere den: Baggrunden for, at jeg skrev den artikel, var en personlig undren over,
at der går så lang tid for de fleste af os, inden vi erkender vores høretab. Der er nogen, der siger, at der går 7 år fra en mand opdager,
at der er et problem, til han gør noget ved det. Altså når det handler
om hørelse. En kvinde er hurtigere, hun reagerer efter sigende på
3 år. Denne langsomme reaktionstid gælder selvfølgelig ikke for
dem, som har et stort, utvetydigt høretab – men beskriver primært
situationen for dem, som har et mildt til moderat høretab – hvilket
er en meget stor gruppe.
Det er dem, som – firkantet sagt – er begyndt at sige: ”Hvad siger
du” meget oftere end før. Og det er dem, til hvem omgivelserne for
længe siden er begyndt at sige: ”Du hører altså ikke så godt, som
før”. Og det er dem, som vedvarende i lang tid benægter, at der
overhovedet er et problem: ”Jeg hører godt nok” – siger vi, eller:
”Det er de andre, der mumler”. Men faktum er, at omgivelserne i
nogle tilfælde efterhånden er blevet ret trætte af, vi ikke hører så
godt længere – samtidig med, at vi ikke vil erkende det.
I omgivelserne øjne kan det derfor virke en kende komisk, at vi –
trods den modsatte erfaring hos andre – hårdnakket holder fast i at
benægte – endda i meget lang tid.
Maskeret høretab
En pointe i min artikel var imidlertid, at denne vedvarende benægtelse ikke nødvendigvis stammer fra, at man er reaktionær og forstokket, og ikke vil lytte til sine omgivelser – men at den stammer
fra en reel oplevelse af, at der vitterligt ikke er et problem.
Enten lever man med det – eller også er forklaringen, at man efter bedste overbevisning virkelig synes, at man hører så godt som
alle ord! Min påstand var, at hjernen i mange tilfælde kompenserer
for det, man ikke hørte, ved at rekonstruere eller ræsonnere sig
frem til resultatet. Denne fantastiske evne, som hjernen har, til at
rekonstruere en endelse eller et ord, man ikke hørte, kan i mange
tilfælde maskere ens begyndende høretab, fordi man ender op med
at ”vide”, hvad der blev sagt – og ikke er bevidst om, at denne
”viden” kommer af hjernens rekonstruktion/gætning frem for hø-

Forventningen

relsen. Hovedpointen i artiklen var så, at det selvfølgelig aldrig kan
være et problem, at hjernen er så dygtig, bortset fra, at det tager tid
at rekonstruere/gætte, hvorved der ingen tid bliver til overs til at
forstå indholdet af det talte ord.
Man oplever derfor at have hørt næsten hvert et ord – men fatter
ikke, hvad der blev sagt, fordi man ikke har tid til at forholde sig
til indholdet af det talte ord, inden der så bliver sagt noget nyt. Så
for den, der har et begyndende, ubehandlet høretab er oplevelsen
i visse tilfælde snarere, at der er noget i vejen med ens fatteevne
eller hukommelse – og i hvert fald ikke hørelsen – eftersom man
oplever at have hørt så godt som alle ord.
Bag den lidt komiske fortælling om den lange reaktionstid på 7 og 3 år,
inden vi gør noget ved vores begyndende høretab, ligger altså i mange
tilfælde en reel oplevelse af vitterligt at have hørt, hvad der blev sagt.
Og derfor ser man ingen grund til at gøre noget ved hørelsen!
Skuffeapparatet
Sammenhængen med ”skuffeapparater” er som følger: Ligesom
der er en ”statistik”, der siger, at vi er så og så langsomme til at
erkende vores høretab – og hvor det udefra godt kan se lidt komiske ud, at vi bare benægter i så lang tid – således er der også en
statistik, der fortæller, at der ligger så og så mange høreapparater
hjemme hos folk, ubenyttede.
Også her er der – set udefra – en nærliggende, næsten tragikomisk
tanke, der melder sig: Hvor svært kan det være! Hvor svært kan
det være at tage det høreapparat op af skuffen og sætte det i øret.
Men sagen er, at så ligetil er det ikke. Ligesom der bag benægtelsen af et begyndende høretab er en forklaring, er der det også her:
Der er ikke nødvendigvis tale om lemfældighed, skødesløshed,
ligegyldighed, dovenskab osv. Der er i mange tilfælde tale om en
reel oplevelse af, at det ikke hjælper. Derfor ser man ingen grund
til at tage dem på.
Min påstand er altså: Hvis man oplevede, at ens høreapparat virkelig
gjorde en forskel til det bedre,
virkelig fungerede i det daglige, og virkelig forøgede ens
livskvalitet, så ville man tage
dem på. Hvordan kommer vi
videre herfra?
Det er det, vi i det følgende vil
forsøge at indkredse.
Rigtig god læselyst.
Søren Skov Johansen

Jo dyrere, jo bedre

Vi kender alle sammen den forventning, vi har, når vi køber noget
Man kan ikke bebrejde nogen i at tænke på samme måde,
nyt. Det kan være alt, lige fra spegepølse til havefræser. Når vi
når vi taler om høreapparater. Det kan godt være, at vi ikke gør det
køber spegepølsen, så forventer vi, at den har det indhold af fedt
bevidst, men vi er udmærket klar over, at her er vi i en helt anden
og svinekød, som står på emballagen – og ikke mindst, at den selvboldgade – også prismæssigt.
følgelig smager godt – også i forhold til de 30 kroner, vi har givet
Her taler vi ikke om en havefræsers pris, men det er her, det starfor den. Vi spiser den, og vi kan endog finde på at købe den igen.
ter! Og så går det kun opad. 4.000, 10.000, 20.000 kroner – eller
Forventningen svarer med andre ord til det, vi får. Og så er der ikke
langt mere, hvis man regner alle hjælpemidler med. For ikke at tale
mere at sige om den sag.
om hele det apparat af ekspertise og lønninger til samme. UnderPå samme måde er det med havefræseren. Vi har selvfølgelig en
søgelser hos ørelæge, undersøgelser og test på høreklinikken, hos
forventning om, at den skal virke. Måske koster den 4.000 kroner,
audiologen og overlægen. Man får virkelig en fornemmelse af, at
og køber vi en lidt dyrere model, så er forventningerne lidt højere.
alle sejl er sat til, for at man kan få det bedste hjælp overhovedet.
For et eller andet sted, så følger vores forventninger også den pris,
Når så dagen oprinder, og man er hjemme igen med sit nye høreapsom tingene koster.
parat, så er der ikke noget at sige til, at man har store forventninger
Er den dyr, så er forventningen endnu højere. Men der gælder statil, at det virker. Der er ikke noget at sige til, at man drager samdig det samme: Fungerer det efter forventningerne, så er alt godt,
menligningen til det, man er vant til:
og så er vi glade.
Når noget koster så mange ressourcer, så må det også være rigtig,
Læs mere på www.hoergodt.dk
rigtig godt. Og det er det da heldigvis også i mange tilfælde.
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Fejlslutning
Men det er samtidig også her, at kæden hopper af. For vi kan ikke
sammenligne de forventninger, vi har til vores daglige produkter
med de forventninger, man kan have til et nyt høreapparat. Det vil
være forkert at sige, at man som udgangspunkt skal regne med, at
det nye høreapparat ikke virker! For der er som sagt virkelig gjort
alt, hvad man kunne ønske – fra de involverede eksperter.
Men et høreapparat bliver som regel ikke helt perfekt, før det er
blevet efterjusteret og tilpasset netop ens eget behov. Og det det,
som mange glemmer. Vi forventer, at det virker helt perfekt efter
første dag, men det gør det ikke altid. Og gør det det ikke, så havner det i skuffen. Og det er det, der er misforståelsen. Det er med
andre ord for tidligt, at man putter det derned!

Arbejdet begynder
Rent firkantet sagt, så skal man regne med, at man skal tilbage til
sin høreklinik eller anden leverandør måske 4-5 gange inden for
det første år! Og så tænker du måske, kære læser: ”Hvorfor kan de
ikke bare ordne det fra første færd”?
Men det kan de ikke, fordi det handler om en finjustering, der er
tilpasset den enkelte høreapparatbrugers hverdag. Overlægen og
audiologen er ikke tankelæsere, og de har brug for en tilbagemelding fra brugeren, hvordan det fungerer for netop den enkelte i den
og den situation. Ud fra det, de får at vide af brugeren, så kan de
efterjustere apparatet.

Eksempler

Et høreapparat kan altid mere

Man skal altså gå tilbage og fortælle, at i den og den situation, så
kniber det med at høre de der skarpe lyde. Eller også er der for
meget metallisk lyd eller hvad man nu har af oplevelser. Og så vil
ens apparater bliver justeret efter det.
Det kan også være, at man af overlægen fik at vide, at man objektivt ikke havde behov for telespole i sit høreapparat, så man kunne
anvende teleslynge. Men det er alene en objektiv vurdering. Når
man kommer tilbage i sin hverdag og f.eks. går i kirke, så var det
meningen, at man skulle kunne klare sig med ens høreapparater
som de er – med den indbyggede mikrofon. Men overlægen kan
ikke vide, at man også kommer til gudstjeneste, hvor der er mange
kirkegængere, og derfor meget baggrundsstøj, og hvor lyden fra
præsten derfor kan forsvinder i andre lyde. Der vil man selv kunne

Så var der grundlovsfest
2. sæson i haven hos landsdelspræsten
Allerede efter andet år tegner det til at blive en tradition. Vi havde
fuldt hus i teltet i haven til det årlige grundlovsmøde, hvor 60 deltagere havde meldt sig til – og vi havde en dejlig dag. Vi startede med
det store kaffebord med hjemmebagte kager. Så var der grundlovs-
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opleve sig hjulpet af en teleslynge, hvor lyden fra præstens mikrofon kommer direkte ind i øret – uden om al baggrundsstøj. Det
må komme an på en prøve, hvad der virker og ikke virker for en
selv – og det skal man gå tilbage til høreklinikken og fortælle. Og
så vil de justere efter det. Mangler man teleslynge-funktion, og
telespolen allerede er i apparatet, så handler det bare om at sætte
ens høreapparat til en computer og trykke på en knap. Og vupti, så
har man teleslyngefunktion.
Det kan også være, at ens apparater har en såkaldt talegenkendelses-funktion, hvor apparatet efter nogle uger selv begynder et læringsprogram, som skal opfange de stemmer, man plejer at omgive
sig med. Ud fra denne ”indlæring” vil apparatet selv justere sig, så
man bedre kan høre stemmerne.
Et problem kan være, at man i den periode, hvor ”indlæringen” forgår, slet ikke omgiver sig med stemmer, men måske færdes i støjfyldte omgivelser. Efter et stykke tid, vil apparatet muligvis justere
sig til det dårligere, og man vil opleve det som om, at apparatet slet
ikke virker. Der skal man også gå tilbage og fortælle det, og så kan
denne læringsfunktion evt. bliver slået fra, og så virker det igen.
Det kan også være, at man bliver så irriteret over at skulle trykke to
gange, hver gang, der skal skiftes mellem teleslynge og almindelig
høreapparatbrug – i stedet for en gang. Det bør man også sige, og
så bliver det rettet.
Det skal være en glæde at bruge høreapparat, og kun brugeren ved,
hvornår det er det.
Der er mange af den slags eksempler. Hovedreglen er, at vi ofte
selv skal gøre et arbejde for, at det virker efter lige netop vores
behov. Glem ikke det, når det er på vej ned i skuffen.

Et høreapparat justeres som regel automatisk efter ens hørekurve.
Men høreapparatet kan meget mere. Det kan også justeres manuelt
efter ens egne udsagn. Det skal vi benytte os af. Det kan være hårdt
arbejde at få nye høreapparater, men det lønner sig. Nogle siger
også, at hjernen skal vænne sig til de nye apparater, og alene af den
grund skal vi stædigt gå med dem mindst et halvt år, før vi kan
registrere den optimale forbedring.
Et høreapparat er altså ikke nødvendigvis et færdigt produkt. Det
kan udvikle sig sammen med brugeren. Forvent, at du selv skal
sige til, hvornår det virker og ikke virker for dig. Sådan kommer
vi videre.

tale ved Kathrine Lilleør, som bl.a. talt om vigtigheden af at holde
fast ved vores kristne tradition. Det var alt andet end en traditionel
politiker-tale – på den positive måde – hvilket også er meningen.
Der var selvfølgelig hørehensyn med højttaleranlæg, teleslynge og
skrivetolkning.
Efter grundlovstalen var der spørgsmål, og så blev der tændt op i
grillen. Så blev der spist ringriderpølser, og et glas fadøl eller vin
blev det også til.
Arrangementet var gratis, men
vi samlede ind til vores projekt
i REMI (se side 2), og der kom
3.301 kroner ind! Mange tak
for det. Tak for en dejlig dag
– og for fremmødet. Vi glæder
os til næste år.
Ginny og Søren
Skov Johansen
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Så var der dækket op til kirkefrokost i Kaj Munks gamle præstegård

En dejlig dag i Vedersø, den 26. maj 2013
Gudstjeneste i Vedersø kirke
– med frokost og besøg i Kaj Munks præstegård
Så var der gudstjeneste. Vedersø kirke lagde rammerne om gudstjenesten søndag den 26. maj – og alt var som det plejede at være.
Og dog. For i dagens anledning havde sognepræst Margrethe
Dahlerup Koch inviteret til tekstet gudstjeneste i samarbejde med
Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling. Margrethe er
kontaktpræst for hørehæmmede, og med jævne mellemrum sørger
hun for, at der bliver en gudstjeneste i provstiet, hvor hørehæmmede har ekstra mulighed for at følge med. Det foregår f.eks. på
den måde, at jeg kommer forbi og bistår med tekstningen ved den
almindelige højmesse. Således også den 26., hvor undertegnede ligeledes prædikede.
Den lokale menighed var mødt op, og tillige med
den en masse andre, som kom ”udefra”. Det er nemlig sådan, at der ikke tilbydes ret mange af den slags
gudstjenester, så ofte kører folk efter dem, når de
bliver annonceret i bl.a. det landsdækkende kirkeblad Hør Godt. Der var folk fra Ringkøbing-egnen,
Midt-og Sønderjylland, og sågar et par fra Fyn, som
Landsdelspræst Søren Skov Johansen holdt foredrag om, hvorfor der – for manges vedkommende
– går så lang tid, inden man erkender sit høretab

Rejse med hørehensyn
I dagene 21. – 28. juni 2013
I år var vi på tur igen. Efter to dage med forberedende foredrag
på Løgumkloster Refugium, tog vi af sted til Sverige. Det blev en
dejlig tur med godt vejr, højt humør og en gruppe, som ikke var
større, end at de fleste kunne lære hinanden at kende.
Som sædvanlig var hørehensynet i top. Teleslynge og skrivetolkning på Refugiet ved foredragene. Teleslynge og skrivetolkning i
bussen. Teleslynge og skrivetolkning på rundvisninger i det fri,
hvor de svært hørehæmmede på små mobile skærme havde mulighed for at se, hvad der blev sagt, hvor som helst. Alle fik tilbudt
FM-anlæg, hvor de enten kunne høre guidens stemme gennem en

havde benyttet lejligheden til at kigge nærmere
på den smukke egn omkring Vedersø.
Netop fordi oplandet til disse tekstede gudstjenester er lidt større end vanligt, så blev der efter
gudstjenesten indbudt til kirkefrokost, hvor 35
af kirkegængeren havde takket ja til at deltage.
Kirkefrokosten blev holdt i Kaj Munks præstegård, og efter en velkomst af Margrethe, holdt
jeg et lille foredrag.
Menighedsrådsformand i Vedersø sogn Anders
Christensen holdt ligeledes et foredrag – om
istandsættelsen af præstegården – og alt blev Menighedsrådstekstet på storskærm, så også svært hørehæm- formand Anders
mede kunne følge med, ligesom vi også brugte Christensen holdt
medbragt teleslynge og højttaleranlæg.
foredrag om istandTil slut havde deltagerne mulighed for på egen sættelsen af Kaj
hånd at gå ud for at se præstegården og haven Munks præstegård
i det dejlige solskinsvejr, som var perfekt til et
besøg i Kaj Munks gamle præstegård.
En stor tak til alle deltagere – menighedsrådet og til formanden
– og til Margrethe og Høreforeningen – for opbakningen til arrangementet.
Søren Skov Johansen
Landsdelspræst for Hørehæmmede Vest

transportabel teleslynge eller gennem et par hovedtelefoner. Vi
eksperimenterede videre med hørehensynet ved aftenspisningen,
og vi brød endnu engang grænserne for det mulige.
Med en håndholdt mikrofon, FM-anlæg samt skrivetolkning og
skærme, kan det udmærket lykkes at føre en samtale, hvor alle kan
følge med ved et helt bord med 10-12 personer – under de umulige
forhold, en spisesituation normalt giver mht. baggrundsstøj.
Med diverse hjælpemidler oplevede vi ved flere lejligheder den omvendte situation, at det var de hørehæmmede – og ikke nødvendigvis de normalthørende – der kunne følge med i, hvad der blev sagt.
Ganske interessant. Det var lidt om hørehensynet.
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Tak for samværet og en dejlig tur.
Ginny og Søren Skov Johansen
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
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.
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
Anna Emilie Johansson
Sønderbykærvej 5
6900 Skjern
Tlf. 97 36 90 04
anna.kjaerhuset@mail.dk
(Region Midtjylland)

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

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

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

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

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

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

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

Gamstvej 9, 6600 Vejen

	Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt _______ eks. af »Hør Godt«
tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller
vil ændre det antal blade, som man i forvejen får.
	Adresseændring (skriv den nye adresse)
	ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk angiv tlf. eller fax. eller e-post
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
E-mail:
Tlf. og fax:

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

Kontaktpræster for hørehæmmede
Fyens Stift

Ribe Stift

Ærø og Langelands Provsti:
Agnes Haugaard
Vester Bregninge 11
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 14 31
Mail: ahau@km.dk

Skads og Varde Provsti:
Charlotte Locht
Grimstrup Hovedvej 20,
Grimstrup, 6818 Årre
Tlf. +45 75 19 10 90
Mail: cloc@km.dk

Hjallelse Provsti:
John P. Ramskov
Sanderumvej 131
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 06 54
Mail: johnramskov@hotmail.dk

Ringkøbing Provsti:
Margrethe Dahlerup Koch
Høbrovej 3
6980 Tim
Tlf. 97 33 36 58
Mail: mdk@km.dk

Kerteminde Provsti:
Jørgen R. Frey
Rynkeby Bygade 45
5350 Rynkeby
Tlf. 65 39 10 98
Mail: frey@adslhome.dk

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

Assens Provsti:
Leni Ulla Hansen
Langgade 34
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 10 23
Mail: luha@km.dk

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

Nyborg Provsti:
Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
Mail: mls@km.dk

Ribe Domprovsti:
Ruth Huitfeldt Svendsen
Seminarievej 1A, 1.
6760 Ribe
Tlf. 75 43 11 56
Mail: rhs@km.dk

Haderslev Stift

Viborg Stift

Vejle Provsti:
Birgitte Arffmann
Bøgevang 15
7100 Vejle
Tlf. 75 82 13 24
Mail: bca@km.dk

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

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

Lemvig Provsti:
Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
Mail: ito@km.dk

Sønderborg Provsti:
Leif Jordt
Mommarkvej 245, Tandslet
6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 13
Mail: lejo@km.dk

Skive Provsti:
Jørgen Frost
Kirke Allé 111 A
7800 Skive
Tlf. 97 52 03 98
Mail: jofr@km.dk

Fredericia Provsti:
Susanne Knudstorp
Blåhøj 82
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 00 86
Mail: sck@km.dk

Struer Provsti:
Lars Grønbæk Sandfeld
Sembvej 3
7790 Thyholm
Tlf. 97 87 11 15
Mail: 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
Mail: lll@km.dk
Herning Nordre
og Søndre Provsti:
Mona Kjær Nielsen
Munkgårdkvarteret 244,
Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf. 97 16 42 33
Mail: mokn@km.dk
Salling Provsti:
Sanne Hermannsen Hvorslev
Rettrupvej 16, Brøndum
7860 Spøttrup
Tlf. +45 97 53 30 11
Mail: shh@km.dk

Aalborg Stift
Hadsund Provsti:
Erik Bang
Kirkegade 8
9560 Hadsund
Tlf. 98 57 10 96
Mail: eba@km.dk
Frederikshavn Provsti:
Erik Colding Thaysen
Lendumvej 65
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 41 18
Mail: ect@km.dk
Rebild Provsti:
Herluf Christensen
Aagade 17, Rørbæk
9500 Hobro
Tlf. 98 55 72 92
Mail: hsc@km.dk
Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Sportsvænget 7, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. +45 98 38 90 92
Mail: ifr@km.dk
Morsø Provsti:
Jørn Andreas Pedersen
Indmarken 4, Lødderup
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 18 41
Mail: jap@km.dk
Hjørring Søndre Provsti:
Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33
9830 Tårs
Tlf. 98 96 10 83
Mail: kimu@km.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk

Aalborg Nordre Provsti:
Peder Skamris Pedersen
Lille Borgergade 6
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 00 14
Mail: psp@km.dk
Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
Mail: sgw@km.dk
Brønderslev-Dronninglund
Provsti:
Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
Mail: vno@km.dk

Århus Stift
Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
Mail: akla@km.dk
Horsens Provsti:
Anne Marie Kristensen
Vadstedvej 249, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. +45 86 96 36 12
Mail: anmk@km.dk
Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Nørre Allé 4
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
Mail: jaan@km.dk
Norddjurs Provsti:
Jens Korsager
Åbrovej 40
8586 Ørum
Tlf. 86 38 10 85
Mail: jek@km.dk
Favrskov Provsti:
Knud Bunde Fries
Østergade 46
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 33 86
Mail: kbf@km.dk
Århus Søndre Provsti:
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
Mail: pthomsen@fredenskirken.dk
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Gamstvej 9, 6600 Vejen

Tekstede gudstjenester - for alle
- tekstet på storskærm, teleslyngen anvendes. Trykt prædiken
- gratis kirkebil - husk tilmelding!
- Når landsdelspræster deltager, er der desuden:
- som regel 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 1. september 2013 kl. 11:00
i Sankt Ansgar Kirke, Bramming
(Nørregade 52A, 6740 Bramming)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med sognepræst sognepræst Elise Lind
Balslev og Høreforeningen Esbjerg-Fanø
Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner - foregår i
Sognegården ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 75 10 15 22 eller
fax. 75 10 15 21 eller e-post: hhoj@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 6. oktober 2013 kl. 10:30
i Tarm kirke
(Gl. Kirkevej 2, 6880 Tarm)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med sognepræst Peder-Henning Søderstjerna. Frokost, kaffe og Højskoledag
med skrivetolkning efter gudstjenesten
(110 kroner - foregår på Blåkilde efterskole, Blåkildevej 19, 6880 Tarm)
Foredragsholder: Sognepræst Torill
Kristensen.
Tilmelding til frokost, højskoledag og
gratis kirkebil, tlf. 97 36 90 04 eller fax.
65 92 30 64 eller e-post: anna.kjaerhuset@mail.dk eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 15. september 2013 kl.
17:00 i Vor Frue klosterkirke, Århus
(Vor Frue Kirkeplads, 8000 Århus C)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med sognepræst Annelise Brok.
Spisning med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
Sognegården, Vestergade 21, 8000 Århus
C). Tilmelding til spisning og gratis
transport, tlf. 86 12 12 43 eller fax: 65 92
30 64 eller e-post: kirkekontoret@aarhusvorfrue.dk eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 13. oktober 2013
kl. 11:00 i Godthåb kirke
(Volstrupvej 20, Godthåb, 9230 Svenstrup J)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Inge Frandsen. Tilmelding til gratis kirkebil, tlf. 98 38 90 92
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: ifr@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 20. oktober 2013 kl. 11:00
i Tandslet kirke, Als
(Gammel Skolevej 2, 6470 Sydals)
Tekstning, teleslynge.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Søndag, den 22. september 2013 kl.
kontaktpræst Leif Jordt. Frokost efter
10:15 i Brøndum kirke
(Brøndum Kirkevej 13A, Brøndum, 7860 gudstjenesten. (35 kroner - foregår i præstegården over for kirken, Mommarkvej
Spøttrup)
254, Tandslet, 6470 Sydals)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Tilmelding til frokost, tlf. 74 40 78 13
eller lejo@km.fk. Tilmelding til kirkebil,
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræsterne Sanne Hermann- senest dagen før, tlf. 74 40 78 17.
sen Hvorslev og Jørgen Frost. Frokost
med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i præstegården, Rettrupvej 16, Brøndum, 7860 SpøttrupC).
Tilmelding til frokost og gratis transport
på tlf. 97 53 30 11 eller e-post: shh@
km.dk eller fax. 65 92 30 64 eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 10. november 2013 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 med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
Sognehuset, 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 17. november 2013 kl.
10:30 i Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med kontaktpræst Anne
Kirstine Langkjer. Frokost med
skrivetolkning efter gudstjenesten i
Kolind præstegård (35 kroner - foregår på Nødagervej 20, 8560 Kolind).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 86 39 11 21 eller fax. 65 92
30 64 eller e-post: akla@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 24. november 2013 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. Gratis kaffe med
skrivetolkning efter gudstjenesten (35
kroner - foregår i lokalerne ved siden
af kirkerummet). Tilmelding til 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

www.rosendahls.dk · 66 12 60 91

Onsdag, den 4. december 2013 kl.
14:00 i Hemmet kirke
(Gammel Landevej 38A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Martin Jensen i samarbejde
med Høreforeningen, Ringkøbing-Skjern
Lokalafdeling.
Julehygge i præstegården efter gudstjenesten (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til gratis kirkebil, tlf. 97 37
50 98 eller e-post: marj@km.dk
Søndag, den 8. december 2013 kl.
11:00 i Sankt Katharine Kirke, Ribe
(Sct. Catharinæ Plads 4, 6760 Ribe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Ruth Huitfeldt Svendsen og Høreforeningen Esbjerg-Fanø
Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i konfirmandlokalet, Bispegade 6, 6760 Ribe)
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 47 31 24 88 eller fax. 65 92 30 64 eller
e-post: ragnaw@mail.dk eller SMS: 29
66 06 50

