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Bladets adresse og redaktion er Hør Godt
Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Gamstvej 9, 6600 Vejen
mobil/SMS: 29 66 06 50
tlf. og fax: 65 92 30 33
e-post: ssj@post6.tele.dk

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved guds-
tjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henven-
delse 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 Folkekir-
kens Arbejde for Hørehæmmede Vest - projekt REMI. Vil du gerne 
støtte projektet, modtager vi med tak ethvert beløb fremsendt til:
Regnskabsfører 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 handi-
cappede 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 børn- 
ene kan få en bedre tilværelse, fordi de så bliver i stand til at kom-
munikere 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)

Forsiden
Albert Schweitzers far blev kort 
efter Alberts fødsel i 1875 præst 
i Gunsbach. Her boede familien, 
og her på forsiden er kirken i 
Gunsbach.

Nyt om navne
Der er sket en del forandringer i vores ”stab” af kontaktpræster: 
Sidste år gik vores kontaktpræst Birgitte Arffman, Vejle Provsti, 
Haderslev Stift, på pension. Birgitte har været kontaktpræst gen-
nem mange år, og vi vil her benytte lejligheden til at sige dig en 
stor tak for dit engagement i de hørehæmmedes sag. Gennem dit 
daglige arbejde som sognepræst har du med din opmærksomhed 
formået at holde fokus på, at også de hørehæmmede skal være en 
del af menigheden. 
Du har med din erfaring været en stor støtte for de andre kontakt-
præster, såvel som landsdelspræsten, og det glæder os, at du også 
har haft overskud til at tage del i det internationale arbejde. Her har 
du været med til at delagtiggøre andre i den viden, vi i Danmark 
har, når det gælder inklusion af de hørehæmmede i kirken. Det er 
med stor taknemmelighed og glæde, at vi ser tilbage på dit virke 
som kontaktpræst, og vi ønsker dig alt mulig godt i tiden fremover.
Og så har kontaktpræst Jørn Andreas Pedersen, Morsø Provsti, 
Aalborg Stift, fået nyt embede. Jørn har været kontaktpræst siden 
1/10-10, og er nu flyttet til Bjerringbro og Bjerring-Mammen-Hjer-
mind Pastorat i Viborg Østre Provsti, Viborg Stift. 
Vi vil også gerne sige dig en stor tak for din tid som kontaktpræst i 
Morsø Provsti, og selv om vi allerede har en kontaktpræst i Viborg 
Østre Provsti, så glæder os over, at du tager din erfaring og din 
opmærksomhed over for de hørehæmmedes vilkår med. Dem skal 
vi nok få brug for!

Vi har også fået en ny kontaktpræst i Malt Provst, 
Ribe Stift. Det er Henrik Skov-Pedersen, som er 
sognepræst i Vejen-Læborg Pastorat, Ribe Stift. Vi 
er glade for, at du har sagt ja til hvervet som kon-
taktpræst, og glæder os til samarbejdet med dig i 
tiden fremover.

Kirkeudvalg Vest

Højskoledag i Nørresundby
Søndag den 3. august 2014
Alle er velkomne! Husk tilmelding.

Program:
Kl. 10:00 Tekstet gudstjeneste i  
 Nørresundby kirke
 (Sankt Peders Gade 36,  
 9400 Nørresundby)
 v/ Landsdelspræst Søren  
 Skov Johansen og 
 Kontaktpræst Peder Skamris Pedersen

Herefter mødes vi i Nørresundby Kirkecenter overfor 
kirken (Kapelvej 2, 9400 Nørresundby):

Kl. 11:45 Velkomst og sang
Kl. 12:00 Frokost
Kl. 13:15 Foredrag ved Pastor Ejler Winkel
 Herefter kaffe, spørgsmål og sang
Kl. 15:15 Afslutning

Arrangementet koster 100 kr. (incl. frokost, kaffe og fore-
drag). Tilmelding til frokost, højskoledag og gratis kirkebil, 
tlf. 98 17 29 45 eller 60 64 66 41 eller fax. 65 92 30 33 eller 
e-post: s.p.kristensen@mail.dk eller SMS: 29 66 06 50

Arrangør: Kirkeudvalget Vest

Husk: Vi bruger selvfølgelig teleslynge, tekstning og skri-
vetolkning.
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Her øves tegn med døve og hørehæmmede børn. Indsamlede penge fra 
tekstede gudstjenester i Danmark går til REMI-skolen - til hjælp for  
hørehæmmede og døve børn og deres forældre.

Pastor Ejler Winkel

Henrik Skov-Pedersen er ny kon-
taktpræst i Malt Provsti, Ribe Stift
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Albert og Alsace
Den 4. - 11. juli 2014
Du kan stadig nå at melde dig til vores rejse med hørehensyn. Til- 
meldingsfristen er rykket til 15. maj. Vi starter med to dages sam-
vær og forberedende foredrag om turen på Løgumkloster Refu-
gium. Så tager vi afsted i bus mod det nordlige Frankrig, hvor vi 
slår os ned i det smukke område Alsace, nærmere bestemt på Hotel 
Husseren les Chateaux – tæt på Colmar.

• Fredag, den 4. juli:
Ankomst i løbet af eftermiddagen
14:30-16:00 Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen
17:30 Middag – herefter mulighed for aftensang i Kapitelsalen
19:00 Middagste/kaffe samt velkomst og introduktion til rejsen
19:30 Albert Schweitzer og Bach v/Forstander Karsten Eskildsen

• Lørdag, den 5. juli:
10:00 Albert Schweitzer - en af det 20. århundredes  
 kendte skikkelser v/Eberhard Harbsmeier.
14:00 Alsace - et grænseland i Europa.
15:30 Alsace og 1. verdenskrig.

• Søndag, den 6. juli:
06:00 Afrejse med bus. Turen går til Hotel Husseren les Chateaux, 
  Rue du Schlossberg, 68420 Husseren les Châteaux, Alsace,  
 France, hvor vi bor under opholdet i Alsace.

• Mandag, den 7. juli:
Morgenmad på hotellet. Ikke langt fra hotellet ligger 3 slotsruiner, 
hvorfra der er en meget flot udsigt. De er målet for formiddagens 
lille vandretur.
Ellers står dagen i vinen og de lokale specialiteters tegn. Vi besø-
ger en lokal vingård, smager lokale specialiteter og kører en lille 
tur på ”route du vin”.

• Tirsdag, den 8. juli:
Morgenmad på hotellet. ”I Albert Schweitzers fodspor” er temaet 
for dagens udflugter. Vi besøger Albert Schweitzer-huset og Afri-
kamuseet i Gunsbach og går en lille tur ad Albert Schweitzer-stien.
Derefter kører vi til Kaysersberg, hvor vi nyder frokosten på en af 
byens hyggelige restauranter.
Efter et besøg på Albert Schweitzer-museet er der tid til at nyde 
denne smukke by ved floden Weiss lidt på egen hånd, inden vi 
vender tilbage til hotellet til middag.

• Onsdag, den 9. juli:
Morgenmad på hotellet. Derefter kører vi til Strasbourg, hvor 
vi besøger EU-parlamentet. Efter besøget her får vi frokost på 
”Au pont Saint Martin” og besøger St. Nicolai kirke, hvor Albert 
Schweitzer var præst.
Derefter er der mulighed for at gå rundt på egen hånd – måske 
kigge forbi St. Thomas kirke, hvor Albert Schweitzer foranledi-
gede, at der spilles Bach-musik dagligt, besøge Domkirken eller 
nogle af byens andre attraktioner.
Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til middag på hotellet.

• Torsdag, den 10. juli:
Morgenmad på hotellet. Dagen tilbringes i Colmar med besøg på 
Musée Unterlinden med Matthias Grünewalds berømte Issen-
heim-alter.
Derefter besøges Dominikanerkirken, St. Martin-kirken og mu-
seet for billedhuggeren Bartholdi, som var skaberen af Friheds-
gudinden i New York.
Frokosten nyder vi på en af byens restauranter, og der bliver mulig-
hed for at nyde byen lidt på egen hånd.
Om aftenen er der gudstjeneste ved Søren Skov Johansen og efter-
følgende ”kirkespisning” på hotellet.

• Fredag, den 11. juli:
Morgenmad på hotellet. Derefter går turen mod Løgumkloster.
Vi forventer at være i Løgumkloster ca kl. 20:00.

Husk: Der er skrivetolkning og teleslynge ved foredragene i Lø-
gumkloster. Der er skrivetolkning og teleslynge i bussen og på 
rundvisninger i det fri. Der er skrivetolkning og teleslynge ved 
aftenspisningen.

Turledere: Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen og Søren Skov Jo-
hansen. Skrivetolkning ved Ginny Skov Johansen.

Priser: Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person kr. 7.800. En-
keltværelse med bad og toilet kr. 8.550. Prisen er for helpension 
og udflugter. Måltid ved hjemkomsten til Løgumkloster, kr. 100. 
Ekstra overnatning med morgenmad ved tilbagekomst, kr. 400.

Flere oplysninger samt tilmelding: Løgumkloster Refugium
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 33 01 (man-fre: 8-15)
fax. 74 74 33 25, e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
hjemmeside: http://www.loegumkloster-refugium.dk

Rejse 2014

Huset i Gunsbach, hvor Albert Schweitzer flyttede in sammen med sin familie - da faderen blev præst i Gunsbach i 1875
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Kære læser
Jeg tør næsten ikke sige det. For siger jeg det, så tror du, at jeg er 
ligeglad med, at vi skal vise hensyn over for hørehæmmede. Så tror 
du måske, at jeg glemmer alle de gange, hvor andre ikke har vist et 
ordentligt hørehensyn over for de hørehæmmede. De steder, hvor 
teleslyngeanlægget ikke var der, eller ikke virkede, eller ikke blev 
brugt – og hvor du som hørehæmmet måtte gå hjem fra foredraget 
eller fra kirken uden at have hørt, hvad der blev sagt. Så tror du må-
ske, at jeg glemmer alle de oplevelser, den hørehæmmede har haft, 
af at være udenfor, blot fordi de andre slet ikke var opmærksomme 
på at vise hensyn. Nej, det glemmer jeg ikke.

Husk hensyn over for hørehæmmede
Der er en udbredt uvidenhed og glemsel, nogle gange grænsende til 
ligegyldighed, når det gælder andres hensyn over for hørehæmme-
de. Tag f.eks. den nylige undersøgelse fra Odense, som jeg beskrev 
i sidste nummer af Hør Godt. Her var undersøgt 15 teleslyngein-
stallationer i offentligt tilgængelige lokaler. Ingen af dem levede 
op til de internationale krav, der stilles. 3 af dem var kirker! Eller 
tag eksemplerne på, hvor mange, der får nye høreapparater, uden 
at blive oplyst om, at de kunne have fået teleslyngefunktion i også. 
Der er mange steder, hvor vi kan gøre tingene bedre. Og der er 
meget at gøre endnu. Det glemmer jeg ikke.

Hørehæmmede skal også vise hensyn
Men der er et område, som ikke har så meget bevågenhed. Og det 
er det hensyn, som den hørehæmmede selv kan udvise over for 
andre (normalthørende).

En undersøgelse
I en undersøgelse fra 2006 blev det ved en rundspørge blandt hø-
rehæmmede vist, at 62 % af svarpersonerne sjældent eller aldrig 
fortæller andre, hvordan kommunikationen bør tilrettelægges, og 
48 % af svarpersonerne gør sjældent eller aldrig personer, de ikke 
har mødt før, opmærksom på deres hørenedsættelse.

Eksempel på hensyn
Det falder godt i tråd med de erfaringer, man har fra kirken, hvor 
der kan gå år, inden en fejl i eksempelvis teleslyngeanlægget opda-
ges. Det er ikke meningen, at en sådan fejl skal være de hørehæm-
mede kirkegængeres ansvar. Ansvaret for eksempelvis teleslyn-
geanlæg i kirker og menighedslokaler er menighedsrådets. Men 
erfaringer viser, at det ofte fremskynder processen, hvis hørehæm-
mede teleslyngebrugere straks gør opmærksom på, når de ikke kan 
høre i kirken. De ansvarshavende er nemlig ofte ikke selv teleslyn-
gebrugere, og de vil derfor ikke altid opdage en evt. fejl i tide.  At 
sige til, når lyden ikke er god nok – det er et eksempel på et hensyn, 
som den hørehæmmede kan udvise over for de andre (normalthø-
rende). For det er sjældent af ond vilje, at tingene ikke er i orden. 
Det handler meget om uvidenhed, og derfor også om oplysning og 
information. Det kan den hørehæmmede være med til at give. Og 
så har man udvist hensyn over for de andre (normalthørende), og 
hjulpet dem med at forstå bedre de behov, man som hørehæmmet 
har for at kunne deltage på lige fod med andre.

Andre eksempler
Der er utallige andre eksempler, hvor den hørehæmmede kan ud-
vise hensyn. Det kunne f.eks. være at fortælle den anden om, hvor 
meget bedre, det er, hvis vedkommende vender ansigtet mod lyset, 
idet man så selv letter kan mundaflæse eller se ansigtsudtryk. Det 
kan være at informere foredragsholderen om, at der i dag kommer 
skrivetolk, og at det ikke er for at irritere hverken foredragsholder 
eller forsamling, men for at man har brug for det. Når folk får grun-
den at vide, så vil de ofte være meget mere positivt indstillet. For 
det var som oftest ikke noget, de tænkte over eller vidste. Men det 
kræver ofte, at den hørehæmmede møder de andre (normalthøren-
de) der, hvor de er: Nemlig som nogle, der ikke ved ret meget om 
hørehæmmede – men gerne vil vide mere. Det er også et hensyn, 
som man som hørehæmmet bør huske på at udvise.

Privat
Så nærmer vi os efterhånden det, som endnu færre måske taler om. 
Når den ene i et parforhold mister hørelse, så påvirker det selvsagt 
den anden. For det handler jo om, at man bliver ramt på evnen til at 
kommunikere. Og er der noget, der er vigtigt, når man har valgt at 
bo sammen, så er det jo at kunne tale sammen. I familielivet forsø-

En skrivetolk i lommen
Det er ganske vist. Nu er det muligt at få skrivetolkens 
tekst vist på sin egen telefon. Det er let og smart, når man 
skal gå rundt i det fri - og samtidig se, hvad der bliver sagt.  
På vores rejse til Alsace vil vi eksperimentere lidt videre 
med hørehensynet.
Foruden iPads til udlevering vil vi prøve at give deltagere 
med iPhone mulighed for at se teksten her også. Hvis du er 
interesseret, så download det lille program iDisplay, som 
findes på iTunes Store. Det koster ca 35 kroner, og så er du 
klar, når vi mødes.
Det er tanken, at du også fremover skal kunne medbringe 
din egen iPad eller mini iPad til møder med landsdelspræ-
sten - f.eks. ved samværet efter de tekstede gudstjenester (se 
bagsiden) eller ved præstegårdsaftener hos landsdelspræsten 
eller ved grundlovsmødet samme sted. Så vil vi også her 
prøve, hvordan det virker, når man vil have skrivetolkens 
tekst ind på sit eget udstyr.

Hvad er en skrivetolk?
Flere steder i bladet bliver der talt om skrivetolk.  En skri-
vetolk er ikke en, der oversætter fra et fremmedsprog til 
dansk, men en, der oversætter fra dansk tale til dansk skrift.  
Med andre ord skriver skrivetolken på en skærm det, der 
bliver sagt lige nu, så svært hørehæmmede kan læse det – og 
derved følge med, selv om de ikke kan høre ordene. Takket 
være vores rejser med hørehensyn har vi nu gjort det muligt, 
at skrivetolkning er blevet mobil, uden ledninger, og således 
et hensyn, som man kan tage med overalt – også i det fri på 
rundvisninger m.v.

Hensyn

De bliver ikke bare mobile  
- de bliver også mindre og mindre de skærme
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ger man derfor på alle mulige måder at vise hensyn over for mor el-
ler far, der nu er blevet hørehæmmet. Ved forskellige hjælpemidler, 
teleslyngeanlæg, FM-anlæg, tegn osv. forsøger man som familie at 
vise hensyn. Og i samtalesituationerne omkring aftensmaden ind-
fører man måske streng disciplin, så kun en taler ad gangen. Eller 
også siger man kun det, der kan forstås af den hørehæmmede, og 
små henkastede og hurtige bemærkninger udelades. Alt kommer 
let til at dreje sig om hensynet til den hørehæmmede – hvilket er 
godt og rimeligt. For det er jo den hørehæmmede, der har mistet – 
mistet sin hørelse. Og det tager alle selvfølgelig hensyn til.

Omvendt hensyn
Men i en familie eller i et samlivsforhold er det sådan, at man bøjer 
sig mod hinanden – nogen vil sige ”sluge kameler”. Måske har den 
hørehæmmede oplevet, at der er situationer, hvor den øvrige familie 
har brug for at tale ganske almindeligt med hinanden, uden tanke på, 
om alt sammen også kan forstås af den hørehæmmede. Her bliver 
målestokke ikke, om der bliver udvist hørehensyn hele tiden, men 
at den hørehæmmede oplever, at familien trives i sådan en stund – 
og på den baggrund føler en samhørighed og et fællesskab med sin 
familie, fordi der også er plads til spontaniteten. Det kunne være et 
eksempel på, at ikke alt er sort eller hvidt – at den hørehæmmede 
også kan vælge at lade hensynet gå den anden vej for en kort stund. 
Og tilmed opleve glæden i at se de andre trives – også der.
Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert hvad angår hørehensyn 
på hjemmefronten. Det, der opleves rigtigt i den ene familie, er 
rigtigt. Og det, der opleves forkert i den anden familie, er forkert – 
og så gør man det nok på en anden måde. I sidste ende handler det 
om at finde livskvaliteten. Men hensynet kan gå begge veje, hvor 
livskvaliteten stadig bevares.

Andre har også lidt tab
En af de ting, som det måske er gavnligt at huske på, det er, at det 
ikke kun er den hørehæmmede, der har mistet (nemlig sin hørelse). 
En ægtefælle eller samlever har også lidt et tab. Førhen tog man 
måske i byen sammen. Og ægtefællen til den hørehæmmede glæd-
ede sig over det. Det var ikke kun dette at komme i byen, men det 
var jo det, at man var fælles om det – at man var sammen. Nu siger 
den hørehæmmede fra, fordi vedkommende ikke får noget ud af 
det. Og det er jo rigtigt. Men her skal man jo huske på, at det ikke er 
forbudt at lave aftaler – eller at indrette sig. Måske kan man vælge 

de steder, hvor der gives hørehensyn. Eller også kan man aftale, 
at man tager hjem senest kl. 22. Så ved den hørehæmmede, at det 
dog får en ende, skulle det blive for uudholdeligt og ensomt. Men 
glæden bliver måske så at have glædet sin ægtefælle – og det skal 
man heller ikke undervurdere. På vejen hjem i bilen kan aftalen gå 
ud på, at der bliver snakket om, hvad der foregik.

Flere hensyn
Der er altså flere måder at vise hensyn på, når der er en hørehæmmet 
til stede. Den hørehæmmede kan vælge for et øjeblik at være den, 
der viser hensyn – eller vi andre kan udvise det hørehensyn, som al-
tid er nødvendigt. Hvad man vælger hvornår må i det private liv være 
op til en selv – alt efter hvad der tjener livskvaliteten og samværet 
bedst. Men i det offentlige rum, da stiller tingene sig anderledes. Her 
bør der altid udvises hørehensyn over for den hørehæmmede.
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Grundlovsmøde i haven  
hos landsdelspræsten
Torsdag, den 5. juni 2014  
kl. 16:00 - Alle er velkomne!

Så er der grundlovsmøde for 3. år i træk! Kom 
igen og besøg landsdelspræsten til en hygge-
lig og indholdsrig stund. Vi starter med kaf-
febord og hjemmebag i det store telt.
Og så er der grundlovstale ved valgmenig-
hedspræst Peter Hedegaard, Holstebro valg-
menighed. Peter Hedegaard er tidl. højskole-

forstander fra Ryslinge Højskole, og i øvrigt kandidat ved det 
nært forestående bispevalg i Viborg Stift.
Efter grundlovstalen griller vi ringriderpølser, og der vil være 
fadøl og et glas vin. Vi bruger selvfølgelig skrivetolkning og 
teleslynge samt højttaleranlæg.
Vi regner med at slutte senest kl. 20:30, så der er mulighed 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 mulighed for at give et 
bidrag til vores indsamling til Projekt REMI.
Alle er velkomne, og der er tilmelding senest mandag, den 
2. juni 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

Der var fyldt op i teltet, da Kathrine Lilleør  
sidste år holdt grundlovstale

 
 
 Baggrund for rejsen
Det er meget almindeligt, at en hørehæmmet støtter sig til 
sin ægtefælle eller samlever, når der skal forklares, hvad de 
andre har sagt. Enten fordi det er det letteste, eller fordi mu-
lighederne for at få skrivetolk er meget begrænsede til pri-
vate gøremål. Og ægtefællen eller samleveren gør det jo med 
glæde. Men ægtefællen eller samleveren til den hørehæm-
mede går glip af meget af det umiddelbare i samværet med 
andre, fordi opmærksomheden bliver rettet andet sted hen. 

Gå efter hørehensynet
Det er i al beskedenhed også derfor, vi tilbyder rejsen med 
hørehensyn, som du kan læse om andet sted i bladet. Den 
er tænkt som et frirum for den hørehæmmede, som her kan 
være sikker på et ordentligt hørhensyn hele vejen igennem. 
Men den er lige så vel et frirum for den pårørende. Når man 
ved, at der er taget hånd om hørehensynet, så kan man for 
alvor tillade sig at slappe af og nyde turen i fulde drag, fordi 
man ved, at ens samlever allerede er godt hjulpet. 

God rejse til alle
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  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)

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

Kasserer 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

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

Dette er ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”, i daglig tale: Kirkeudvalg Vest. Kirkeudvalget vælges for perioden 
fra 1. søndag i advent 2012, og 4 år frem, ligesom alle andre menighedsråd i Danmark. Opgaven for Kirkeudvalg Vest er at varetage interes-
serne 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)

Næstformand  
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

Hjallese 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
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,  
Grimstrup
6818 Årre
Tlf. +45 75 19 10 90
cloc@km.dk

Malt Provsti:
Henrik Skov-Pedersen
Lynggårdsvej 21
6600 Vejen
Tlf. 75 36 03 59
hspe@)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
Seminarievej 1A, 1.
6760 Ribe
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

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
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@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
9440 Aabybro
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
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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 kr.) - husk tilmelding! 
- skrivetolkning og teleslynge ved  samværet efter gudstjenesten
- nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 27. april 2014  
kl. 11:00 i Hadsund kirke
(Kirkegade 10, 9560 Hadsund)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.  
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Erik Bang og Høreforeningen 
Mariagerfjord Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter guds-
tjenesten (35 kroner - foregår i Menig-
hedscentret ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 98 57 10 96 eller 98 57 50 96 eller  
fax. 65 92 30 33 eller e-post: mathiasen-
praest@privat.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 11. maj 2014  
kl. 10:00 i Herning kirke
(Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen Gudstjeneste i samarbejde med 
sognepræst Jens Carl Moesgård Nielsen
Frokost med skrivetolkning efter guds- 
tjenesten (35 kroner - foregår i Kirke- 
huset ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 97 12 23 38 eller eller fax. 65 92 30 
33 eller e-post: pda@km.dk eller SMS: 
29 66 06 50.

Søndag, den 25. maj 2014  
kl. 10:15 i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.  

Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Jørn Andreas Pedersen og Hørefor-
eningen Viborg Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter guds-
tjenesten. Tilmelding ikke nødvendig.
(35 kroner - foregår i Kirkecenteret ved 
siden af kirken)
Tilmelding til gratis transport, tlf. 86  
68 82 74 eller fax: 65 92 30 33 eller 
epost: bjerringbro.sogn@km.dk eller 
SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 1. juni 2014  
kl. 10:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten 
(gratis).
Tilmelding til gratis transport, tlf. 23  
96 38 25eller fax. 65 92 30 33 eller
e-post: mail.anne@offersen.com eller 
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 22. juni 2014  
kl. 10:15 i Hove kirke
(Nejrupvej, Houe, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde 
med kontaktpræst Iben Tolstrup.
Frokost med skrivetolkning efter guds-
tjenesten (35 kroner - foregår i telt  
på pladsen foran kirken).
Tilmelding til transport og frokost, tlf. 
97 83 61 29 eller fax. 65 92 30 33 eller e-
post: ito@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

www.rosendahls.dk · 66 12 60 91

Torsdag, den 10. juli 2014  
kl. 19:00 i Colmar, Frankrig
(Gudstjeneste i forbindelse med  
rejse for hørehæmmede til Alsace)
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen. 
Tilmelding/info vedr. rejse om Albert 
Schweitzer (4. - 11. juli):
Løgumkloster Refugium, Refugievej 
1, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 33 
01 eller fax: 74 74 33 25 eller epost: 
mail@loegumkloster-refugium.dk el-
ler hjemmeside: www.loegumkloster-
refugium.dk

Søndag, den 3. august 2014  
kl. 10:30 i Nørresundby kirke
(Sankt Peders Gade 36, 9400  
Nørresundby)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet 
Kommunikation)  
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Peder Skamris Pedersen.
Frokost, kaffe og Højskoledag med 
skrivetolkning efter gudstjenesten
(koster 100 kroner - foregår i Nørre-
sundby Kirkecenter overfor kirken
på Kapelvej 2, 9400 Nørresundby).
Foredragsholder: Pastor Ejler Winkel.
Tilmelding til frokost, højskoledag og 
gratis kirkebil, tlf. 98 17 29 45 eller
60 64 66 41 ellerfax. 65 92 30 33 eller 
e-post: s.p.kristensen@mail.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 10. august 2014  
kl. 11:30 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300  
Kerteminde)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.  
Gudstjeneste i samarbejde med kontakt-
præst Jørgen R. Frey.
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten 
(gratis).
Tilmelding til gratis transport, tlf. 23  
96 38 25eller fax. 65 92 30 33 eller
e-post: mail.anne@offersen.com eller 
SMS: 29 66 06 50.


