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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

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)

Søndag den 16. marts 2014
Alle er velkomne! Husk tilmelding.
Program:
Kl. 10:30	Tekstet gudstjeneste i Vorbasse kirke
(Kirkegade 17, 6623 Vorbasse)
v/ sognepræst Susanne Østbjerg
og Søren Skov Johansen
Herefter mødes vi i Sognehuset ved siden af kirken:
Kl. 12:15 Frokost.
Kl. 13:30 Velkomst og sang
Kl. 13:45 Foredrag
		Herefter kaffe, spørgsmål og sang
Kl. 15:45 Afslutning.
Arrangementet koster 110 kroner (incl. frokost, kaffe og
foredrag). Tilmelding til frokost, højskoledag og gratis kirkebil, tlf. 75 33 38 18 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
vorbasse.kirke@mail.tele.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Arrangør: Kirkeudvalget Vest.
Husk: Vi bruger selvfølgelig teleslynge, tekstning og skrivetolk.

Nyt om navne
Kontaktpræst for Skive Provsti, Viborg Stift, Jørgen Frost, er pr.
1/10-13 stoppet som kontaktpræst.
Det skyldes, at Jørgen Frost er gået på pension fra embedet som
sognepræst i Egeris Pastorat, Skive Provsti, Viborg Stift. Fra Kirkeudvalget skal der lyde en stor tak til dig, Jørgen, for dit virke som
kontaktpræst gennem en lang årrække.
Du har gennem dit daglige virke som sognepræst og kontaktpræst
som noget naturligt arbejdet for, at også hørehæmmede så vidt muligt skal kunne tage del i menighedslivet på lige fod med andre. Vi
er meget taknemmelige for den opmærksomhed, du har haft over
for de hørehæmmede, og vi ønsker dig alt godt i tiden fremover.
Kirkeudvalg Vest
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Præstegårdsaften om livsværdier
Tirsdag, den 4. marts 2014 kl. 19:00
Vi holder igen åbent hus for alle til præstegårdsaften. Denne gang får vi besøg af sognepræst Annette Hedensted,
som vi holde foredraget ”Livet er ikke, hvordan man har
det, men hvordan man ta’r det”!
Med udgangspunkt i dette citat af Piet Hein kommer Annette Hedensted ind på livsværdier, og hvad et godt liv er.
Tilbring et par muntre og tankevækkende timer med præst
Annette Hedensted, der fører os gennem menneskelivets
mange facetter – også på en humoristisk måde.
Der også vil været tid til sang og samtale. Og så – som
sædvanlig – det store kaffebord med hjemmebag. 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

for Storebæ

lt

Læs mere på www.hoergodt.dk

Nyt eller gammelt!
Kære læser
For nylig meddelte en af mine bekendte i Tyskland, at private firmaer nu er begyndt at anbefale kirkerne at undlade at installere
teleslyngeanlæg. Forklaringen skulle være en påstand om, at teleslyngeanlæg er ved at være forældet, og at nye systemer skulle
være bedre (Bluetooth, infrarød, radiobølger m.v.).
Den diskussion har vi haft i Danmark i mange år. Det er måske 15
år siden, at fremtrædende forskere herhjemme spåede, at teleslyngens dage var talte. Imidlertid fortsætter brugen af teleslynge, som
er et gammelt trådløst princip til overførsel af lyd fra f.eks. præstens mikrofon. Princippet baserer sig på induktion, opfundet af
H.C. Ørsted fra Rudkøbing. Og det, at man stadig bruger det, siger
noget om robustheden og holdbarheden og brugervenligheden af
dette gamle system. Savner du, kære læser, lige en opsummering
af, hvad teleslyngeanlæg egentlig er, så kan du læse en beskrivelse
af det i tekstboksen på næste side.
Også i Danmark
Nu ligger man heller ikke i Danmark på den lade side, når det gælder dette at forske i nye principper for trådløs overførsel af lyd.
Bevæggrunden for at forske i nye løsninger er vel, at man mener at
kunne gøre det bedre end det gamle.
Konference
Men for nylig fik man den gode idet på Delta i Odense (Delta er
et uvildig rådgivningsfirma), at man ville lave en konference om
netop teleslyngen. Et af udgangspunkterne var en formodning om,
at der findes en del uudnyttede potentialer i det gamle teleslyngeprincip, som gør, at man måske har for travlt med at udskifte det
til et nyt princip. Det er med andre ord ikke altid, at nyt er godt.
Specielt ikke, hvis det gamle er godt nok – hvis man altså udnytter
det og bruger det ordentligt.
24 andre ting
Det er udmærket, at man forsker i andre alternative løsninger for
trådløs overførsel af lyd. Men problemet er måske, at man glemmer, at teleslyngesystemet – som man gerne så udskiftet med et
andet princip – er andet end selve teleslyngesystemet.
Det er også det ”udenom”, altså brugen af det – og installationen
af det. Som en på konferencen sagde: ”Fejlkilderne ved telesyngen
kommer i 4 ud af 5 tilfælde fra forkert brug”. Og de fejlkilder vil
bestå, også hvis man går over til et nyt system.
Der er mange ting, der allerede nu skal falde i hak, før man får
en rigtig udnyttelse af det eksisterende teleslyngeprincip. Prøv at
kikke lidt på listen over fejlkilder. Hvis det går skævt i bare et eksempel, så får man ikke glæde af teleslyngen.
Pointen er, at så godt som alt, der er nævnt i listen, også vil kunne
siges efter en evt. indførelse af et nyt trådløst system – i stedet for
den nuværende teleslynge:

1.	Husker man at fortælle om muligheden for telespole i
høreapparatet, eksempelvis på høreklinikken – og at behovet
for telespole er ens egen vurdering.
2.	Husker brugeren selv at gøre opmærksom på ønsket om
telespole i høreapparatet?
3.	Husker brugeren at gå tilbage til høreklinikken, hvis
telespolen ikke virker ordentligt?
4.	Husker brugeren at gå tilbage til høreklinikken, hvis man
ikke er tilfreds med sit høreapparat – eller havner det i
skuffen – og telespolen med?
5.	Husker man at vælge det rigtige firma til installation af
teleslynge, altså det firma, der har forstand på det?
6. Husker man at lægge teleslyngen i hele kirken – også koret?
7.	Husker man at vælge det rigtige mikrofonsystem
(mikrofonsystemet er af stor vigtighed for udnyttelsen af
teleslyngen, bl.a. i forhold til baggrundsstøj)?
8.	Husker man at indgå serviceaftale med teleslyngeleverandøren
(vedligeholdelse og justering)?
9.	Husker man at tage hånd om problemer ved en dårlig/fejlagtig
installation af teleslynge?
10. Husker man at tænde for teleslyngeanlægget?
11. Husker præsten at tage mikrofonen på?
12. Husker præsten at tænde for mikrofonsenderen?
13. Husker kirketjeneren at skifte batterierne?
14.	Husker præsten at sætte mikrofonen uden på messehagelen – og
ikke indenunder?
15.	Husker præsten at vende mikrofonen rigtigt (ved
clipsmikrofon)?
16.	Husker kirkegængeren at gøre opmærksom på, hvis teleslyngen
ikke virker?
17.	Husker man at give kirketjeneren/graveren en
teleslyngemikrofon også (ved ind –og udgangsbøn)?
18.	Husker man at give graveren/kirketjeneren udstyr, så han kan
høre, om teleslyngen virker?
19.	Husker menighedsrådet at tage handling, når teleslyngen ikke
virker?
20.	Husker man at installere teleslynge også i sognehuset (nybyggeri
og eksisterende)?
21.	Husker man at undlade at spørge forsamlingen, om ”vi skal
bruge teleslynge i dag”? Arrangøren skal bare bruge det, for
mange hørehæmmede er beskedne, og vil ikke altid være til
ulejlighed. Med dårlig lyd til følge.
22.	Husker man at give foredragsholderen teleslyngemikrofonen?
23.	Husker man at insistere på, at foredragsholderen skal bruge
teleslyngemikrofon, når denne nægter at bruge mikrofon – med
henvisning til, at ”min stemme er kraftig nok”? Jf.: Ingen
stemme kan gøre det, som teleslyngen kan.
24.	Husker man at give mikrofonen videre, når der er spørgsmål fra
salen – eller har man en supplerende mikrofon?

Kirkebladets læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår
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Nyt eller gammelt!
En illusion
Det er altså en illusion at tro, at man nødvendigvis får et bedre system, blot ved at udskifte systemet for trådløs overførsel af lyd til
et nyere princip. For alle de nævnte spørgsmål vil bestå, også med
et nyt system, og man vil ikke løse det egentlige problem, nemlig
alt det ”udenom”, som nævnt i listen.
Selvforstærkende
Hvis man allerede nu begynder at fraråde installation af teleslynger
og ikke mindst går væk fra at installere telespole i de nuværende
høreapparater, så vil man være med til at cementere den fordom,
at det nuværende teleslyngeprincip ikke fungerer. For hvordan skal
det fungere, hvis man ikke gør noget for at bruge det - ordentligt?
Og man vil give argument til dem, som påstår, at et nyt system vil
være bedre.
Ny udgift – til ingenting?
Hvis dem, som udleverer høreapparater, undlader at installere telespole i høreapparatet, for måske at spare de 1.800 kroner, det cirka
koster ekstra, så vil den besparelse være kort. For så er man selv
med til at underminere det nuværende teleslyngeprincip ved at det
ikke bliver brugt – og man bærer ved til noget, der senere hen måske bliver endnu dyrere, når alle skal til at udskifte til et nyt system
– uden at de egentlige problemer løses.
Det værste
Men det værste er, at man imens lader de hørehæmmede i stikken.
For i overgangen, hvor man ikke til stadighed arbejder for at få det
nuværende teleslyngeprincip til at virke i praksis, så er de hørehæmmede overladt til sig selv.
Det bedste
Det bedste er derfor, hvis man får teleslyngen til at virke – ved nøje
at gennemgå den nævnte liste. Det bedste reklame for et nyt trådløst princip er, når et teleslyngeanlæg ikke virker eller bliver brugt.
Men det kan virke – og endda rigtig godt. Det er en skam, hvis vi
ikke benytter os af det.
Hårrejsende læsning
På omtalte konference blev der fremlagt en undersøgelse foretaget
i Delta-regie af studerende ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet, Teknisk Audiologi, Stine Søe Pedersen. Hun
har undersøgt teleslyngens stand i 15 offentligt tilgængelige rum
i Odense-området.
Ingen, jeg gentager, ingen af de målte teleslynger levede op til kravene i den internationale norm IEC 60118-4. Og heraf var tre af
stederne kirker! Som konklusionen lyder: Der var ”….ingen af de
målte offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer, som levede
op til standardens krav indenfor alle målingerne”. Hvordan er det
så andre steder!
Lad os tage os sammen
Det er ikke fordi jeg er modstander af nytænkning og ny-udvikling
– det være langt fra. Men jeg synes, at man skylder at få det gamle
system til at virke, inden man køber et nyt. Især et nyt system, som
efter alt at dømme, ikke løser de virkelige problemer alligevel.
Søren Skov Johansen
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Hvorfor teleslynge – den korte version
En teleslynge bruges for at sende talelyden fra f.eks. præsten direkte ind i øret på kirkegængeren, dvs. høreapparatbrugeren. Den
hørehæmmede har brug for en ren talelyd, uden baggrundsstøj, og
det klarer teleslyngen.

Hvordan
Man skal have høreapparat med indbygget telespole for at få glæde
af teleslyngen, og præsten, eksempelvis, skal være udstyret med en
mikrofon, som sender lyden til en forstærker.
Denne forstærker sender lyden som strøm ud gennem en ledning
(slynge), som ligger rundt langs væggen i rummet, og der dannes
et magnetfelt. Når man er inden for slyngen, kan ens telespole i
høreapparatet via induktionsprincippet opfange det dannede magnetfelt og omdanne det til lyd, som sendes ind i øret.

Et bedre signal
Mange hørehæmmede, som bruger høreapparat, er ikke altid hjulpet af høreapparatets primære funktion. Den primære funktion
er, at en mikrofon ved høreapparatet opfanger lyd og forstærker
denne, hvorefter lyden sendes ind i øret. Der er imidlertid et problem. Det er især ved større rum og ved meget baggrundsstøj. Her
opfanger høreapparatets mikrofon al lyd, og således kommer der
også uvedkommende støj ind i øret.
Et eksempel kunne være, hvis der er en taler, som står langt fra
én. Talerens lyd reflekteres måske mod vægge og loft, og det giver
baggrundsstøj. Desuden er der måske mange mennesker mellem
en selv og taleren, og de kan måske også støje på forskellig vis.
Fidusen ved teleslyngen er, at ved at forkorte afstanden fra den,
der taler, til den, der lytter (via mikrofonsystem og teleslynge), så
fjerner man baggrundsstøj.
I teknisk sprog hedder det, at teleslyngen forbedrer signal-støjforholdet. Signalet er lyden fra den, der taler. Og det signal bliver forstærket, samtidig med, at baggrundsstøjen bliver reduceret.

Resultatet
Teleslyngen forbedrer altså talelyden i forhold til støjen, ved at reducere afstanden fra den, der taler, til den, der lytter. Afstanden
til taleren overvindes så at sige – ved at udstyre taleren med en
mikrofon, således at afstanden til den, der lytter, aldrig er længere
end afstanden fra talerens mund og hen til mikrofonen. Derved
springer man let og elegant over al den baggrundsstøj, der iblander
sig den oprindelige talelyd, når den ellers skal vandre hen over hele
forsamlingen med baggrundsstøj til følge.
Høreapparatbrugeren får ved teleslyngen en ren talelyd. Og det er
rigtig, rigtig godt. Husk, det kan ikke hjælpe at tale højere. Ingen
menneskelig stemme kan gøre det, som teleslyngen kan. Så på med
mikrofonen!

Læs mere på www.hoergodt.dk

Så var der festgudstjeneste i Revninge kirke
Indvielse af projekt ”Kirke for alle – også hørehæmmede”
Søndag, den 1. december 2014 kl. 14:00 blev dørene slået op til
kirken i Revninge på Fyn. Og det i bogstaveligste forstand. For det
var i virkeligheden, hvad hele projektet gik ud på. Nemlig, at alle
skulle kunne komme til kirke, som man var. Også hørehæmmede.
Der er mange hørehæmmede, som ikke er hjulpet af teleslyngen
alene. Det er primært de døvblevne og dem, som har så dårlig hørelse, at de ikke kan bruge hørelsen til kommunikation, blot de
er en smule baggrundsstøj. Det drejer sig om 8.-9.000 mennesker
(altså dobbelt så mange, som der er døve) – og derudover kommer
så andre hørehæmmede, i alt ca. 800.000 på landsplan.
Mange af disse mennesker er for tiden henvist til selv at arrangere
deres hørehensyn i form af en tolk, som de bestiller i forvejen. Det
kan f.eks. være en skrivetolk, som på en skærm skriver, hvad der
bliver sagt – eller en TSK-tolk, som på Tegnstøttet Kommunikation
viser, hvad der siges. Det er en udmærket ordning, men erfaringer
viser, at det ofte ikke bliver til noget. Det er vanskeligt for hørehæmmede at komme til kirke, når man – modsat alle andre – selv
skal planlægge sit besøg, måske en uge i forvejen, fordi man skal
bestille tolk i god tid. Og så bliver man hellere hjemme, når dagen
oprinder – fordi man ikke fik det gjort.
Det ville man gøre noget ved i Revninge. Allerede i 2008 besluttede det daværende menighedsråd, at i Revninge kirke skal man
kunne komme, som man er. Kirken skal være åben for alle – også
hørehæmmede. Det betyder i praksis, at det er kirken som arrangerer det særlige hørehensyn.

Siden er der sket meget. Menighedsråd og præst Jørgen Frey har
arbejdet hårdt for sagen, og man har skaffet penge til opsætning af
skærme i kirken – og fået god rådgivning fra forskellig side, bl.a.
Mette Gautier og Anita Engdahl. Som tingene er skredet frem, er
man blevet mere og mere inspireret af de hørehæmmedes behov for
mere visuel kommunikation.
Det har ført til, at man dels agter at tekste alle gudstjenester i
Revninge kirke, som minimum. Dels gerne vil have gudstjenester,
hvor der er gjort ekstra ud af det visuelle.
Sidstnævnte vil man gøre på den måde, at
et antal gudstjenester – foreløbig 4 stk. i det
første halvår af 2014 – vil være et samarbejde med lokalsamfundet (skole, forening
m.v.), hvor man sammen gør gudstjenesten
til noget, som taler til alle via syn og sanser.
Følg med i gudstjenestelisten.
Så kom den store dag ved festgudstjenesten.
Biskop over Fyens Stift Tine Lindhardt
forestod gudstjenesten og holdt prædiken – det hele tekstet på de
nye skærme, naturligvis. Bagefter var der vin og kransekage, og
biskop Tine Lindhardt og menighedsrådsformand Anne NørgaardOffersen og landsdelspræst Søren Skov Johansen holdt tale til alle
de fremmødte. Der var også gave fra menighedsrådet til biskoppen
som tak for opbakningen til projektet. Det var en rigtig dejlig dag,
og en milepæl i kirkens arbejde for hørehæmmede, ikke mindst.

Så var der kirkefrokost

Albert og Alsace

Med sol-æg og farvel til Jørgen Frost
Det blev en festlig og fornøjelig dag. Kontaktpræst Sanne Hvorslev
havde søndag den 22. september indbudt til tekstet gudstjeneste i
Brøndum kirke med kirkefrokost bagefter.
Menighedsrådet stod klar med maden i konfirmandstuen, og efter
velkomsten og en sang kom dagens overraskelse. Sanne Hvorslevs
mand Michael, der kommer fra det sønderjyske, mente at tiden var
inde til, at vi skulle lære den udmærkede sønderjyske tradition
”Sol-æg” bedre at kende.
Efter en introduktion til æg, olie, sennep og snaps, blev remedierne
sendt rundt. Og så var det bare om at gå i gang. Bagefter var der
smørrebrød til alle. Kontaktpræst Jørgen Frost fra Egeris kirke kiggede forbi og holdt tale, og Landsdelspræst Søren Skov Johansen
holdt foredrag og takkede Jørgen for sit virke som kontaktpræst.
Jørgen Frost havde valgt at gå på pension pr. 1/10.
Tak til alle jer, som deltog – og til jer, som arrangerede. Det var en
rigtig dejlig dag!

Rejse med hørehensyn 4. – 11. juli 2014
Så skal vi på tur igen. Denne gang skal vi til Alsace i
det nordlige Frankrig. Efter et par dage med samvær
og forberedende foredrag på Løgumkloster Refugium,
tager vi af sted i bus. En af omdrejningspunkterne på
turen er Albert Schweitzer, som blev født i Kaysersberg. På mange måder var Albert Schweitzer et forbillede, da han levede. Han var teolog, kulturfilosof, læge,
organist, og han stiftede et junglehospital i Lambaréné,
hvortil han indsamlede penge ved bl.a. at turnere med
orgelkoncerter. Vi skal bl.a. besøge Kaysersberg med AlbertSchweitzer Museet, og Gunsbach med Albert-Schweitzer-huset og
Afrika-Museet, og vi skal til Colmar og se Isenheimeralteret, som
han skattede højt, blot for at nævne nogle af seværdighederne. Men
vi skal også se på det karakteristiske vinlandskab, og naturligvis
besøge en eller flere vinproducenter, og både se – og måske – smage en af de mange gode vine.
Dagene og rejsen er for alle, og det hele er tilrettelagt, så også hørehæmmede og døvblevne kan deltage: Vi bruger teleslynge og
skrivetolk ved foredragene, 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 allerede 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, mail@loegumkloster-refugium.dk
www.loegumkloster-refugium.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk
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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. Ved mødet i november konstituerede Kirkeudvalget sig til
det nye kirkeår. Jens Peder Dalgaard, valgt fra Region Nordjylland, har i december måned valgt at træde ud af Kirkeudvalget.
Spørgsmålet om, hvem, der bliver suppleant, er ved kirkebladets deadline endnu ikke afgjort.
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 Emanuel
Pechüle–Christensen
Engen 2
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 10 33
emanuel@mail.dk
(Region Nordjylland)

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

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)

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

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

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

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

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 Nordjylland)

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
ahau@km.dk

Herning Nordre og Søndre
Provsti:
Skads og Varde Provsti:
Mona Kjær Nielsen
Charlotte Locht
Munkgårdkvarteret
244, Snejbjerg
Grimstrup Hovedvej 20, Grimstrup
7400
Herning
6818 Årre
Tlf. 97 16 42 33
Tlf. +45 75 19 10 90
mokn@km.dk
cloc@km.dk

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

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

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

Brønderslev-Dronninglund
Provsti:
Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
vno@km.dk

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

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

Aalborg Stift

Århus Stift

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

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

Hadsund Provsti:
Erik Bang
Kirkegade 8
9560 Hadsund
Tlf. 98 57 10 96
eba@km.dk

Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
akla@km.dk

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

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

Frederikshavn Provsti:
Erik Colding Thaysen
Lendumvej 65
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 41 18
ect@km.dk

Horsens Provsti:
Anne Marie Kristensen
Vadstedvej 249, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. +45 86 96 36 12
anmk@km.dk

Haderslev Stift

Viborg Stift

Rebild Provsti:
Herluf Christensen
Aagade 17, Rørbæk
9500 Hobro
Tlf. 98 55 72 92
hsc@km.dk

Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Nørre Allé 4
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
jaan@km.dk

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

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

Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Sportsvænget 7, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@km.dk

Norddjurs Provsti:
Jens Korsager
Åbrovej 40
8586 Ørum
Tlf. 86 38 10 85
jek@km.dk

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

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

Morsø Provsti:
Jørn Andreas Pedersen
Indmarken 4, Lødderup
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 18 41
jap@km.dk

Favrskov Provsti:
Knud Bunde Fries
Østergade 46
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 33 86
kbf@km.dk

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

Struer Provsti:
Lars Grønbæk Sandfeld
Sembvej 3, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 11 15
lsa@km.dk

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

Århus Søndre Provsti:
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
pthomsen@fredenskirken.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

Aalborg Nordre Provsti:
Peder Skamris Pedersen
Lille Borgergade 6
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 00 14
psp@km.dk

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

Læs mere på www.hoergodt.dk

Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
sgw@km.dk
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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)
Juleaften, den 24. december 2013 kl.
15:15 i Studsgård kirke
(Tanderupkærvej 17, Studsgård, 7400 Herning)
Teleslynge, TSK-tolkning (Tegnstøttet
Kommunikation). Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Mona
Kjær Nielsen.

Søndag, den 2. februar 2014 kl. 19:00 i
Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde)
Gudstjeneste for alle sanser
Kyndelmisse - vi sætter lys på kirkegården. Tekstning, TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant:
Kontaktpræst Jørgen R. Frey.
2. juledag, den 26. december 2013 kl. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Jørgen R. Frey. Traktement
10:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde) efter gudstjenesten (gratis). Tilmelding
til kirkebil senest kl. 14 fredag før på tlf.
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 65 97 43 10 eller jrf@km.dk.
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
Søndag, den 9. februar 2014 kl. 10:30 i
med kontaktpræst Jørgen R. Frey.
Sejlstrup kirke
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten
(gratis). Tilmelding til gratis transport, (Vejbyvej 426, 9480 Løkken)
tlf. 65 39 10 98 eller fax. 65 92 30 64 eller Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
jrf@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
Søndag, den 5. januar 2014 kl. 16:00 i med kontaktpræst Viggo Noe.
Frokost med skrivetolkning efter
Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde. gudstjenesten (35 kroner - foregår i
Rakkeby Præstegård, Rakkebyvej 293,
Gudstjeneste for alle sanser
9800 Hjørring). Tilmelding til frokost og
Helligtrekonger - Vi bærer julen ud
gratis transport, tlf. 98 99 80 22 eller fax.
Tekstning, TSK-tolkning (Tegnstøttet
65 92 30 33 eller vno@km.dk eller SMS:
Kommunikation) Prædikant: Kontaktpræst Jørgen R. Frey. Hørevenlig guds- 29 66 06 50.
tjeneste arrangeret af kontaktpræst Jørgen R. Frey i samarbejde med Rynkeby Søndag, den 16. februar 2014 kl. 10:30
Friskole. Traktement efter gudstjenesten i Rousthøje kirke
(gratis). Tilmelding til kirkebil senest kl. (Kirkevej 20, Rousthøje, 6818 Årre)
14 fredagen før på tlf. 65 97 43 10
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
eller jrf@km.dk.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
Søndag, den 19. januar 2014 kl. 11:00 i med kontaktpræst Charlotte Locht.
Løgstør kirke
Frokost med skrivetolkning efter
(Rådhusgade 25B, 9670 Løgstør)
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Præstegårdens konfirmandstue,
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Grimstrup Hovedvej 20, 6818 Årre).
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
Tilmelding til frokost og gratis transport,
med Høreforeningen Vesthimmerland
tlf. 75 19 10 90 eller fax. 65 92 30 33 eller
Lokalafdeling og kontaktpræst Lars
cloc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Henrik Lyngberg-Larsen. Frokost med
skrivetolkning efter gudstjenesten (35
Søndag, den 2. marts 2014 kl. 10:30 i
kroner - foregår på Blindebomsgade 9). Skørping Nykirke
Tilmelding til frokost og gratis transport, (Gammel Skørpingvej 150, 9520 Skørping)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
tlf. 24 83 66 48 eller 98 67 10 61
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
eller fax. 65 92 30 33 eller lll@km.dk
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
eller SMS: 29 66 06 50.

med kontaktpræst Herluf Christensen, sognepræst Peter Hansen og
Høreforeningen Rebild Lokalafdeling. Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
Sognegården, Præstevænget 14, 9520
Skørping). Tilmelding til frokost og
gratis transport, tlf. 98 55 72 92
eller fax. 65 92 30 33 eller hsc@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 9. marts 2014 kl. 10:00
i Fredenskirken, Viby J.
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation) Prædikant: Kontaktpræst Per Thomsen. Gudstjeneste i
samarbejde med kontaktpræst Per
Thomsen, Center for Tegnsprog,
Århus og Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Frokost med skrivetolkning
efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i kirkens lokaler). Tilmelding til
frokost og gratis transport, tlf. 86 14
21 13 eller kordegn@fredenskirken.
dk. eller fax. 65 92 30 33 eller SMS:
29 66 06 50.
Søndag, den 16. marts 2014 kl.
10:30 i Vorbasse kirke
(Kirkegade 17, 6623 Vorbasse)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med sognepræst Susanne
Østbjerg. Frokost, kaffe og Højskoledag med skrivetolkning efter
gudstjenesten (110 kroner - foregår i
Sognehuset ved siden af kirken)
Tilmelding til frokost, højskoledag
og gratis kirkebil, tlf. 75 33 38 18
eller fax. 65 92 30 64 eller vorbasse.
kirke@mail.tele.dk eller SMS: 29
66 06 50

www.rosendahls.dk · 66 12 60 91

Palmesøndag, den 13. april 2014 kl.
10:00 i Sankt Nicolai Kirke, Aabenraa
(Kirkeplads 1, 6200 Aabenraa)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med sognepræst Jørgen Peder Jørgensen
og Høreforeningen Aabenraa Lokalafdeling. Frokost med skrivetolkning
efter gudstjenesten (35 kroner - foregår
Nicolaihuset, Sct. Nicolaigade 21, 6200
Aabenraa). Tilmelding til frokost og
gratis transport, tlf. 74 67 52 67 eller fax.
65 92 30 33 eller aabenraa@hoereforeningen.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Palmesøndag, den 13. april 2014 kl.
14:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde)
Gudstjeneste for alle sanser
Indtoget i Jerusalem. Tekstning, TSKtolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Prædikant: Kontaktpræst Jørgen R. Frey.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Jørgen R. Frey
Traktement efter gudstjenesten (gratis).
Tilmelding til kirkebil senest kl. 14
fredag før på tlf. 65 97 43 10 eller
jrf@km.dk.

