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Forsiden
Forsidebilledet er fra Læk danske 
kirke i Sydslesvig, som vi besøgte 
på vores stjernerejse her i som-
mers – læs mere i bladet om  
turen med hørehensyn

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

Nyt om navne  
– Ribe Stift hitter igen!
Vores kontaktpræst i Ribe Domprovsti, Ruth Huitfeldt Svendsen 
har den 1. juni i år valgt at stoppe som kontaktpræst.  Ruth fort-
sætter dog som sognepræst i Kalvslund-Obbekær-Sankt Katharine 
Pastorat, Ribe Domprovsti, Ribe Stift.  Vi vil gerne benytte lejlig-
heden til at sige dig en stor tak for din tid som kontaktpræst.  Vi 
tænker tilbage med glæde på dit engagement i de hørehæmmedes 
vilkår og muligheder for at deltage i menighedslivet på lige fod 
med alle andre.  Vi ønsker dig alt godt i tiden fremover.
Som afløser for Ruth Huitfeldt Svendsen, har vi fået en ny kontakt-
præst i Ribe Domprovsti, Ribe Stift.  Det er Ole Madsen, som er 
sognepræst i Vilslev-Hunderup Pastorat, Ribe Domprovsti, Ribe 
Stift.  Et stort velkommen til dig!  Vi ser frem til at arbejde sam-
men med dig – og som læseren allerede vil kunne se af gudstjene-
stelisten bagpå, så har Ole Madsen allerede arrangeret sin første 
tekstede gudstjeneste i Hunderup kirke søndag, den 16. november 
2014 kl. 11:00.
Mere godt nyt:  Vi har fået endnu en kontaktpræst.  Erling Bjerrum 
Pedersen, som er sognepræst i Abild Pastorat, Tønder Provsti, Ribe 
Stift, har sagt ja til at blive kontaktpræst i Tønder Provsti, Ribe 
Stift.  Erling har allerede stor erfaring med hørehensyn.  Bl.a. har 
Erling som rejseleder på vores årlige rejse for hørehæmmede, ar-
rangeret i samarbejde med Løgumkloster Refugium, været med til 
at muliggøre produktudvikling af det banebrydende gennembrud 
for hørehæmmede, når det gælder mobil anvendelse af teleslynge – 
og ikke mindst den trådløse og mobile skrivetolkning, som vi har 
haft med på vore rejser i flere år.  Også et stort velkommen til dig!
Dermed hitter Ribe Stift endnu engang.  Ribe Stift bevarer sin 
position som det Stift, hvor der er en kontaktpræst i hvert eneste 
Provsti!  Kirkeudvalg Vest

Gudstjeneste i Lyng kirke  
med udflugt

Søndag den 21. september 2014 kl. 10:00

Alle er velkomne! Husk tilmelding.

Program:

Kl. 10:00  Tekstet gudstjeneste i Lyng kirke (Højmosevej 
5, Erritsø, 7000 Fredericia) v/ Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen og kontaktpræst Susanne 
Knudstorp

Kl. 11:45 Kirkefrokost i lokalet ved siden af kirken

Kl. 12:45  Kaffe.  Søren Skov Johansen fortæller om Kirke- 
udvalget m.v.

Kl. 13:30  Udflugt til Fredericia, arrangeret i samarbejde 
med Høreforeningen Vejen og Billund Lokal-
afdelinger.  Turen er med guide, og går bl.a. til 
Gammelby Mølle, Landsoldaten m.v.

  Der er mobil teleslynge og skrivetolkning i bus-
sen og ude i det fri.

Kl. 17:00 Middag på Sømandshjemmet

Kl. 18:00 Ankomst Lyng kirke.

Kl. 18:30 Bussen kører videre mod Vorbasse over Vejen.

Bussen starter fra Vorbasse kl. 08:30, og kører over Ve-
jen til Lyng kirke, så de, der er med på denne del af turen 
kan være fremme ved Lyng kirke kl. 09:45.  Under denne 
første del af busturen er der alene skrivetolkning og ikke 
teleslynge.  Hvis man vil med på udflugten kan man altså 
vælge, om man vil med i bussen fra Vorbasse, Vejen eller 
Lyng.  Det oplyses ved tilmeldingen.  Bussen returnerer til 
det sted, hvor man steg på.  Pris:  Kirkefrokost alene kr. 35.  
Pris: Kirkefrokost og udflugt med middag på Sømands-
hjemmet, i alt kr. 100.

Tilmelding til kirkefrokost og gratis kirkebil, tlf. 30 63 17 
77 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: lyngkirke@lyngkir-
ke.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Tilmelding til både kirkefrokost, gratis kirkebil og udflugt 
(senest 16/9), tlf. 30 12 83 51 eller SMS 28 50 19 50 eller 
e-post karinogkristian@gmail.com
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Sognepræst Ole Madsen, ny 
kontaktræst i Ribe Domprovsti, 
Ribe Stift.

Sognepræst Erling Bjerrum  
Pedersen, ny kontaktpræst i  
Tønder Provsti, Ribe Stift.

Fra grundlovsmødet
Så var der grundlovsmøde – igen for tredje år i træk.  Det blev en 
herlig dag i teltet – og udenfor.  Valgmenighedspræst Peter Hede-
gaard fra Holstebro Valgmenighed havde taget fri fra sin valgkamp 
om bispesædet i Viborg Stift – og så var han kommet forbi og holdt 
grundlovstalen.  Han gav os rigtig gode ord med på vejen.  Og så 
var der hjemmebagte kager og kaffe – og selvfølgelig ringriderpøl-
ser fra grillen.  Der var fuldt hus i teltet, og vi brugte selvfølgelig 
teleslynge og skrivetolkning, så alle kunne følge med.  Tak for godt 
og hyggeligt samvær!  Vi glæder os igen til næste år!

Ginny og Søren Skov Johansen
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Er der fordele ved at være hørehæmmet?  Svaret vil for manges 
vedkommende være et entydigt NEJ!  For ingen har lyst til at være 
hørehæmmet.  Hørehæmmet, det er bare noget, man bliver.  Og så 
må man affinde sig med det, og gøre det, der skal til, for at man 
fortsat kan tage del i det sociale liv, man nu engang har.  Og for 
den, der er blevet meget hørehæmmet, og måske døvbleven, så 
opleves især dette som et voldsomt tab – hvor intet er som det før 
var, og hvor man måske bliver ved med at ønske sig, at det ikke var 
sådan.  Ingen tvivl om det.  Men når man nu er hørehæmmet, må-
ske endda døvbleven, så har jeg i den anledning lyst til at fortælle 
om et par nylige oplevelser, jeg har haft.

En begravelse
For nylig var jeg til en begravelse, som jeg selv forestod.  Jeg 
kendte mange af de tilstedeværende, og jeg vidste derfor, at der 
i hvert fald var en til stede i kirken, som havde vanskeligt ved at 
høre.  Derfor gik jeg inden gudstjenesten hen til vedkommende 
og fortalte ham, at teleslyngen ville blive brugt i kirken, og jeg 
forsikrede mig om, at han huskede at slå sine høreapparater om på 
teleslyngefunktionen.  Det gik fint, og bagefter fortalte han, at der 
ingen problemer var med at høre, hvad jeg sagde i kirken.

Sammenkomst
Efter begravelsen var vi til sammenkomst.  Her skal siges, at jeg 
den dag desværre – og undtagelsesvis – ikke havde mulighed for 
at medbringe ekstra hørehensyn i form af teleslyngeanlæg, højt-
taleranlæg og mikrofoner.  Det sker faktisk aldrig i mit hverv som 
landsdelspræst.  De steder, hvor jeg til daglig kommer, forsøger jeg 
altid at sikre mig, at der som minimum er teleslynge – og hvis der 
ikke er noget, så tager jeg det selv med – gerne højttalere og skri-
vetolkning tillige.  Alt sammen af hensyn til de (hørehæmmede), 
som måtte være til stede.  Men her måtte vi altså forlade os på den 
situation, som er dagligdag for rigtig, rigtig mange mennesker;  
Nemlig, at når man bestiller et lokale på et hotel eller en kro, så 
bestiller man samtidig også det hørehensyn (teleslynge, højttaler-
anlæg, mikrofoner), som tilfældigvis måtte være eller ikke måtte 
være til rådighed der.  Og det er sådan set det, jeg vil fortælle om.  
For det gav mig lejlighed til at få opfrisket fra gamle dage, hvad 
det er for nogle vilkår, man landet over byder ganske almindelige 
mennesker, som ikke er vant til at tænke i hørehensyn – ligesom i 
de sammenhænge, hvor jeg færdes nu.
Der blev holdt taler.  Og det gik også meget godt.  For der var 
faktisk ikke ret mange hørehæmmede til stede.  Men det blev der!!  
For på et tidspunkt er der en, der rejser sig op for også at holde tale.  
Og jeg skal her indskyde, at jeg har fået lov at berette om dette.  
Vedkommende, der nu rejser sig, er meget berørt over dødsfaldet, 
og det høres med det samme på hendes stemme, som ikke er så 
kraftig og fyldig, som den plejer at være.  Og pludselig er akustik-
ken i rummet ikke nok.  Bagefter, da vi tog afsked, var der en, der 
sagde til hende, at han ikke kunne høre noget af det, hun havde 
sagt.

Sig til i tide
Hvad kan man lære af det?  At det er en enestående situation, hvor 
den, der taler aldrig mere holder lige netop den tale.  Og hvor alt, 
hvad der blev sagt, blev sagt ind i lige netop den situation, hvor 
taleren mente hvert et ord.  Ord, som kom fra hjertet, og som det 
var magtpåliggende at få sagt – og ligeledes magtpåliggende for 
taleren, at man hørte.  Og hvis ikke der var nogen, der hørte det, 
så var der jo ikke nogen grund til at sige det.  Det er ganske almin-

Kære læser

delig høflighed, at man lytter, når der er nogen, der siger noget, 
især i en sådan situation.  Taleren ønsker med andre ord, at man 
skal høre det som taleren siger.  I hvert fald ønsker mange talere 
dette.  Man kan derfor som det første lære, at man ikke skal vente 
til bagefter med at sige, at man ingenting hørte.  Ordene kan ikke 
gentages.  Det er nu, det siges.  Det er nu, at man skal sige til, hvis 
man ingenting kan høre.
Man kan indvende, at der måske ikke er ret meget at gøre, selv om 
man får en melding om, at der er en, der ikke kan høre, hvis der 
– som i det givne tilfælde – ikke er teleslynge –og højttaleranlæg, 
som man så kan tage i anvendelse.  Men hvis der var blevet sagt 
noget i tide, så havde taleren i det mindste haft mulighed for evt. 
at stille sig tættere på den, der ikke hører så godt.  I en snæver 
vending kan kortere afstand til lytteren bøde på meget (kortere 
afstand til lytteren medfører bedre signal/støjforhold = nedsat bag-
grundsstøj).  Og hvis taleren så vendte ansigtet hen mod den, der 
ikke hører så godt, så havde vedkommende også mulighed for at 
aflæse krop, mimik og mund.  Så sig altid til i tide.

På højskole
Taleren, som jeg har fået lov at referere, tog nu på højskoleophold.  
Nu havde hun på egen krop mærket, hvor skuffende det er, at folk 
først siger til bagefter.  Så nu rejser hun sig ved et af foredragene på 
højskolen og siger, at hun ikke kan høre, hvad foredragsholderen 
siger.  Foredragsholderen blev meget overrasket, for det var der 
ingen, der havde sagt før.  Det viste sig nu – da emnet var bragt på 
bane – at cirka halvdelen af de andre deltagere heller ikke kunne 
høre, hvad der blev sagt.  Så tog foredragsholderen den mikrofon 
på, som var til rådighed i lokalet.

Elendige lytteforhold
Det andet man kan lære er, at hvor må der være mange elendige 
lytteforhold rundt omkring.  Ovenstående eksempler er ikke ene-
stående.  Hvor mange mennesker, som ikke er hørehæmmede eller 
ikke har hørehæmmede i deres nærmeste omgangskreds, tænker 
overhovedet på, at det lokale, som de lejer, skal være med høre-
hensyn i form af teleslynge og højttaleranlæg.  Måske er deres gæ-
ster slet ikke hørehæmmede.  Men man kan som normalthørende 
blive som hørehæmmet, når rummets akustik er dårlig eller der er 
en lavmælt taler.  Man tænker ikke på det.  Men resultatet er, at 
mange går hjem uden at have hørt det, der blev sagt, selv om man 
er normalthørende.  Man tror, at det skal være sådan, for man er 
ikke bedre vant.
Og når bestilleren af et lokale ikke tænker på det, mon så hotellet 
eller forsamlingshuset gør det?  Da jeg til den omtalte begravelses-
komsammen havde hilst på folk, lagde jeg mærke til, at der i loftet 
sad fine højttalere fra et velrenommeret teleslynge –og højttaler-
firma.  Jeg fór ud til receptionen og spurgte, hvor mikrofonerne 
til disse højttalere var.  Klokken var vel omkring 15, og jeg fik 
at vide, at teknikeren var gået hjem, og at det i øvrigt var meget 
besværligt at slutte dem til en mikrofon.  Det var noget med nogle 
ledninger, som skulle trækkes.  Hotellet vidste, at der var begravel-
ses-komsammen i lokalet.  De vidste, at der med al sandsynlighed 
var nogle, der skulle holde tale.  Alligevel blev højttaleranlægget 
ikke sluttet til.  Og det blev sandsynligvis aldrig brugt.
Man kan spørge, om det ikke lige netop ville have været højtta-
leranlægget der gjorde, at alle havde en perfekt oplevelse af den 
dag – og hvor man derfor måske ville kunne forvente, at der var 

… fortsættes side 4



4 Læs mere på www.hoergodt.dk

nogle blandt gæsterne, der senere ville anbefale lokalet til andre 
arrangementer.  Men personalet og dermed ledelsen af hotellet var 
ligeglade.  Måske havde de kunder nok.

Hørehæmmede ved bedre
Så sad jeg og tænkte på, at hvor er det rart at være sammen med hø-
rehæmmede.  Også fordi mange har lært at være bevidste omkring 
hørehensynet.  Det er hørehæmmede simpelthen nødt til at være 
for at kunne følge med.  De er nødt til at søge de steder hen, hvor 
der gives hørehensyn med både teleslyngeanlæg, højttaleranlæg, 
skrivetolkning og måske Tegnstøttet Kommunikation (TSK).  Hvis 
hørehensynet er i orden, er der som regel ikke en eneste i lokalet, 
der ikke kan følge med og få noget ud af det, der bliver sagt.  Det 
er virkelig en god oplevelse.

Bevidsthed er en god ting
Hvad vil jeg sige med alt dette!  Jeg vil sige, at er man hørehæm-
met, og er man bevidst om sit hørehandicap, og søger man de ste-
der hen, hvor der gives ordentligt hørehensyn, så er man ofte bedre 
stillet end selv mange normalthørende!  De normalthørende tager 
til alle mulige arrangementer, og har ofte frihed til det.  Men ofte 
får de ikke det fulde udbytte.  Og når normalthørende skal arran-
gere sammenkomster, så er bevidstheden om hørehensyn slet ikke 
til stede, og oplevelsen bliver derefter.

Søg, og du skal finde
Jeg vil ikke påstå, at det er bedre at være hørehæmmet end nor-
malthørende.  Det være langt fra.  Men jeg påpeger bare, at der i 
visse sammenhænge er fordele ved at tage imod hørehensyn.  Et 
hørehensyn som i visse sammenhænge oven i købet gør, at man 
kan følge med der, hvor selv normalthørende ikke får noget ud af 
det.  På vore rejser med hørehensyn, sidder vi ved aftenspisningen 
og taler sammen i stærk baggrundsstøj på langs af et bord med 
måske 14 deltagere i samtalen.  Det er en fuldstændig umulig si-
tuation – også for normalthørende.  Men vi kan gøre det, fordi vi 
bruger mikrofon og telseslynge, og fordi skrivetolken lytter med på 
teleslyngeanlægget via nogle hovedtelefoner, og på sin computer 
skriver, hvad der bliver sagt – og sender teksten til små trådløse 
skærme, der står på bordet foran de hørehæmmede.  De normalt-
hørende, som er så skråsikre på deres egen hørelse, og ikke har 
taget imod tilbud om hovedtelefoner, kan kun tale sammen med 
den, der sidder ved siden eller overfor, som de jo plejer.   Ligeså i 
drypstenshulen, hvor vi går i en lang række.  Når guiden stopper 
og taler, får de hørehæmmede sendt guidens mikrofonlyd direkte 
til deres høreapparater via den teleslynge (FM-system), som de har 
sagt ja tak til at låne.  Skrivetolken lytter med på hovedtelefoner 
og sender skrift til de små trådløse skærme, som de døvblevne går 
rundt med.  Men de normalthørende hører ingenting, fordi de slet 
ikke tænker i hørehensyn og mener, at de slet ikke har brug for de 
tilbudte hovedtelefoner.  Eller vores kirkefrokoster, højskoledage, 
grundlovsmøder og præstegårdsaftener, hvor hørehensynet er i 
top.  Måske vil det også være på sin plads at anbefale Erik Bachs 
artikler i bladet Hørelsen (udgivet af Høreforeningen til medlem-
merne).  Han skriver også om de tekniske fordele, man har som 
hørehæmmet, når man nu alligevel, er “belemret” med diverse 
hjælpemidler.  F.eks. påpeger han et sted, at man som høreappa-
ratbruger allerede har det udstyr, som mange normalthørende er 
nødt til at “tage på”, når de vil høre musik, nemlig hovedtelefoner.  
Det har høreapparatbrugeren allerede i øret via deres høreappa-
rater.  Men læs evt. videre.  Vælger man alt dette, så er man som 
hørehæmmet ofte et skridt foran.  Og i visse tilfælde bliver man 
pludselig endog bedre stillet end mange normalthørende, som slet 
ikke er opmærksom på disse muligheder.

Søren Skov Johansen

… fortsat fra side 5 Glimt fra Stjernerejsen – med hørehensyn

For første gang, vistnok nogensinde, var vi nødt til at aflyse den 
planlagte rejse til Alsace i år, som bl.a. var annonceret i sidste kir-
keblad.  Vi manglede 5 tilmeldinger.  Heldigvis havde vi i sam-
arbejde med Løgumkloster Refugium mulighed for lynhurtigt at 
arrangere et alternativ.  Da vi tænkte, at de manglende tilmeldinger 
måske kunne hænge sammen med, at køreturen til Alsace var me-
get lang, så lavede vi et alternativ tilbud i den samme periode af 
hensyn til de, som havde meldt sig til den oprindelige tur.  Vi tilbød 

En typisk skrivetolkesituation på vore ture:  Billedet er fra Halig Hooge, 
hvor guiden Iver Gram fra Sort Safari taler (til venstre) i hovedbåren 
trådløs mikrofon.  Lyden sendes til de FM-modtagere, som deltagerne er 
blevet udstyret med.  Disse har teleslynge tilsluttet, så lyden via høre- 
apparatets teleslyngefunktion sendes direkte ind i øret på deltagerne.  
 I stedet for teleslynge kan der også tilsluttes hovedtelefoner, som skri-
vetolken Ginny benytter sig af.  Hovedtelefonerne benyttes af normalt-
hørende, som derved kan høre guidens stemme klart og tydeligt, selv om 
de befinder sig et stykke væk.  Ginny skriver så på en computer, hvad 
hun hører, og computeren sender teksten trådløst til små skærme, som 
de hørehæmmde (døvblevne) går rundt med, så de kan læse, hvad der 
bliver sagt.

Vores guide på Kieler-rundfarten, 
Flemming, udstyret med trådløs 
hovedbåren mikrofon, så teleslyn-
gebrugere, skrivetolken, og de med 
hovedtelefoner kan høre ham.

Præsten i Læk danske Kirke, Hen-
riette Gosvig Knudsen, fortæller 
efter den tekstede gudstjeneste om 
kirken.  Hun taler i teleslyngemi-
krofon, og skrivetolken skriver det 
talte ord på en storskærm.

I bussen er der selvfølgelig højt-
taleranlæg og teleslynge samt 
skrivetolkning.  Skrivetolken sid-
der her og lytter på teleslyngen og 
skriver, hvad der bliver sagt, så de 
med små trådløse skærme kan se, 
hvad der bliver sagt.
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Præstegårdsaften  
– om salmedigteren H.A. Brorson

Tirsdag, den 25. november 2014 kl. 19:00
Vi holder præstegårdsaften med åbent hus for alle hjemme hos 
landsdelspræsten på Gamstvej 9, 6600 Vejen.
I anledning af Brorson-året (250-året for Hans Adolf Brorsons 
død) har vi denne gang inviteret sognepræst Torben Bramming, 
som vil fortælle om den store salmedigter og tidligere biskop i 
Ribe.  Torben Bramming bor til daglig i Brorsons gamle bolig, 
Taarnborg, i Ribe.
Kom og vær med til en hyggelig og indholdsrig stund.  Og så er 
der som sædvanlig det store kaffebord med hjemmebag.  Alle er 
velkomne!  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.
Vel mødt! Ginny og Søren Skov Johansen

Præstegårdsaften om Brorson.  
Han har bl.a. skrevet Op, al den 
ting, som Gud har gjort, Den 
yndigste rose er funden og Her 
vil ties, her vil bies

Glimt fra Stjernerejsen – med hørehensyn

Endnu et situationsbillede fra Hallig-Hooge.

Og endnu et eksempel fra Hallig-Hooge, hvor skrivetolken tolker i  et 
museeum.  Et andet sted i lokalet/museet er rundviseren og de øvrige 
tolke –og teleslyngebrugere.

I Friedrichstadt var nogle af os 
inde at se en kirke. Kirsten Bjer-
rum Petersen fortæller om kirken.  
Skrivetolken bagerst i kirken 
til venstre. Brugere af skærme, 
teleslynge og hovedtelefoner andre 
steder i kirken.

Dette er også en mulighed på vore rejser:  
Mette og Bent sidder ved det bord, som skri-
vetolken lige har forladt.  Mette og Bent låner 
en håndholdt mikrofon.  Mikrofonen sender 
til de modtagere, som de har lånt, og som er 
forbundet til en teleslynge, de har om halsen, 
hvorved de kan høre mikrofonlyden i deres 
høreapparater.  Det er det samme udstyr, som 
guidens mikrofon sender til, men Mette og 
Bent benytter her en anden frekvens, så ingen 
af de andre kan høre, hvad de taler om.  Mette 
har lige fået CI, og prøver her, om hun er 
blevet bedre til at høre teleslyngelyd.

Emma, som selv har været styrmand, og har 
sejlet mange gange på Kielerkanelen, har fået 
lov til at komme op til kaptajenen.  Guiden 
er med.  Tanken er, at guiden nu er i stand 
til at lave en lille “reportage”, hvor han via 
sin mikrofon fortæller de øvrige rejsedelta-
gere nedenunder, hvad der foregår, og hvad 
styrmanden og Emma taler om.  Skrivetolken 
er selvfølgelig med på en lytter og klar til at 
skrive, hvad der sker, så de, som har skærme, 
kan følge med.

Spisesituation:  Kirsten taler, og der kan 
høres gennem teleslynge og hovedtelefoner.  
Skrivetolken forrest i billedet tv. skriver på 
computer, hvad der siges, og sender dette til 
de små trådløse skærme, som står på bordet.  
Senere kan en håndholdt mikrofon gå rundt 
ved bordet, hvis nogen vil sige noget, som alle 
må høre.  Således kan der føres en samtale 
et helt bord igennem, selv i meget støjfyldte 
omgivelser – og med hørehæmmede og døv-
blevne deltagere.

en rejse, hvor vi boede på Refugiet og derfra tog på endags-ture i 
det sønderjyske og Slesvig, bl.a. Hallig Hooge, Friedrichstadt, Sild 
og sejlads på Kielerkanalen med hjuldamper.  Ydermere var det 
muligt at vælge, om man ville deltage alle dagene – eller kun nogle.  
Det viste sig, at det var et godt alternativ.  Der kom endnu flere 
tilmeldinger, og en af dagene var vi over 30 deltagere.  Her er nogle 
billeder, som mest viser noget om hørehensynet på turen.
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7993 Sydjylland - Fyn USFB

Gamstvej 9, 6600 Vejen

  Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt _______ eks. af »Hør Godt« 
tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller  
vil ændre det antal blade, som man i forvejen får.

  Adresseændring (skriv den nye adresse)

  ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk -  
angiv tlf. eller fax. eller e-post

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. og fax:

Kirkeudvalget Vest for Storebælt

Formand  
Ingrid Sand Simonsen
Præstebrovej 52, Hjortkær
6818 Årre
Tlf. 75 19 11 09
Mobil. 40 88 80 92
Fax: 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Region Syddanmark)

Medlem  
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)

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

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

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

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

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

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 Norjylland)
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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
E-post: 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

Tønder Provsti:
Erling Bjerrum-Petersen
Kirkevej 3, Abild
6270 Tønder
Tlf. 74 72 28 50
ebp@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

Ribe Domprovsti:
Ole Madsen
Vilslevvej 67, Vilslev
6771 Gredstedbro
Tlf. +45 75 43 10 59
om@km.dk

Grene Provsti:
Peter Hjorth Fredensborg
Præstevang 1 A
7190 Billund
Tlf. 75 33 10 44
phfr@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
E-post: 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  
(til 1/10-14)
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
E-post: jek@km.dk

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

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



Gamstvej 9, 6600 Vejen

Tekstede gudstjenester - for alle
– tekstet på storskærm 
– teleslyngen anvendes 
– trykt prædiken 
– gratis kirkebil – husk tilmelding! 
Når landsdelspræster deltager, er der desuden: 
– 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 21. september 2014  
kl. 10:00 i Lyng kirke – med udflugt
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontakt-
præst Susanne Knudstorp.
Frokost, 35 kroner (foregår i lokalet ved 
siden af kirken).
Derefter:
Udflugt til Fredericia i bus med skrive-
tolkning og teleslynge overalt!
(se omtale på side 2)
Tilmelding til frokost og gratis kirkebil, 
tlf. 30 63 17 77 eller fax. 65 92 30 64 eller  
e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.
Tilmelding til både frokost, gratis  
kirkebil og udflugt, tlf. 75 33 33 14
eller SMS 28 50 19 50 eller  
karinogkristian@gmail.com

Søndag, den 28. september 2014  
kl. 10:00 i Hedeagerkirken, Herning
(Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Marie Ginnerup Vestergaard.
Frokost, 35 kroner (foregår i lokalet ved 
siden af kirken).
Tilmelding til transport og frokost,  
tlf. 97 12 23 38 eller fax. 65 92 30 33
eller e-post: e-post: pda@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 5. oktober 2014 kl. 10:30 
i Vejen kirke
(Nørregade 98, 6600 Vejen)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontakt-
præst Henrik Skov-Pedersen
og Høreforeningen Vejen Lokalafdeling.
Frokost, 35 kroner (foregår i menigheds-
huset ved siden af kirken).
Tilmelding til transport og frokost,  
tlf. 75 36 29 04 eller fax. 75 36 03 15
eller e-post: fpo@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 12. oktober 2014 kl. 11:00 
i Hørning kirke
(Nørre Alle 6, 8362 Hørning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontakt-
præst Jacob Køhn Andersen.
Frokost, 35 kroner (foregår i Sognegår-
den, Nørre Allé 4, 8362 Hørning).
Tilmelding til transport og frokost,  
tlf. 86 92 24 23 eller fax. 65 92 30 33
eller e-post: ljes@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 9. november 2014  
kl. 10:00 i Sortebrødre kirke, Viborg
(Sortebrødre Kirke Stræde 2,  
8800 Viborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommuni-
kation)

www.rosendahls.dk · 66 12 60 91

Prædikant:  Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sog-
nepræst Hannah Lyngberg-Larsen
og Høreforeningen Viborg Lokalaf-
deling.
Frokost, 35 kroner (foregår i Sog-
nehuset, 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 16. november 2014  
kl. 11:00 i Hunderup kirke
(Kirkevej 86, Hunderup,  
6740 Bramming)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Ole Madsen.
Frokost, 35 kroner.
Tilmelding til transport og frokost, 
tlf. 75 43 10 59 eller fax. 65 92 30 33
eller e-post: om@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Onsdag, den 3. december 2014  
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 og oplæsning i præstegården 
med skrivetolkning (Vandmøllevej 3, 
6893 Hemmet). Tilmelding til gratis 
kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller  
e-post: marj@km.dk

Søndag, den 7. december 2014 kl. 
10:30 i Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontakt-
præst Anne Kirstine Langkjer.
Frokost, 35 kroner (foregår i præste- 
gården 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.
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