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Søndag den 12. april 2015 kl. 10.15
Alle er velkomne! Husk tilmelding

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

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: 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 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)

Sognepræst Asger Hørving, ny kontaktpræst
i Thisted Provsti,
Aalborg Stift.

Sognepræst Mette Krogholm Pedersen, ny
kontaktpræst i Aalborg
Nordre Provsti,
Aalborg Stift

Sognepræst Lone Nyeng, ny kontaktpræst
i Randers Nordre
Nordre Provsti,
Århus Stift

Program:
Kl. 10:15	Tekstet gudstjeneste i Ørbæk kirke (Fåborgvej
2, 5853 Ørbæk) v/ Landsdelspræst Søren Skov
Johansen og sognepræst Hanne Uhre Hansen
Herefter mødes vi i Sognehuset ved siden af kirken
Kl. 12:00 Velkomst og sang
Kl. 12:15 Frokost.
Kl. 13:30 Foredrag
Herefter kaffe, spørgsmål og sang
Kl. 15:30 Afslutning
Tilmelding til frokost, højskoledag og gratis kirkebil, samt
nærmere oplysninger: Tlf. 64 46 15 12 eller tlf. 75 33 33
14 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: hedevig.herborg@
ejbynet.dk eller SMS: 28 90 87 14.
Arrangør: Kirkeudvalget Vest. Landsdelspræst Søren
Skov Johansen prædiker ved gudstjenesten.
Vi bruger teleslynge, tekstning og skrivetolk.

Rejse med hørehensyn
7.-14. august 2015
Også i det nye år skal vi ud at rejse. Vi skal til Rügen, som
er den lille ø, der ligger i Østersøen, nord for Tyskland. Der
er mange ting at se, også undervejs derned. Programmet
er endnu ikke helt færdigt, så hold øje med kirkebladet, for
vi vil annoncere detailprogrammet i næste nummer. Men
reserver allerede nu i kalenderen, hvis du er interesseret.
En ting er sikkert allerede: Vi skal
have hørehensyn – både for normalthørende og hørehæmmede. Vi bruger
guideanlæg, det såkaldte FM-anlæg,
hvor deltagerne har mulighed for at
låne en modtager, hvor der både kan
tilsluttes hovedtelefoner og teleslynge.
Det er en fantastisk ting, for så vil man
kunne høre guidens stemme klart og
tydeligt, overalt, hvor man færdes – og
man vil kunne få det fulde udbytte af
sådan en rejse. Det skal opleves. Desuden bruger vi mobil tekstning på små
trådløse skærme (iPads), så også svært
hørehæmmede har mulighed for at
læse, hvad der bliver sagt – overalt.

Forsiden

Nyt om navne!
I den forgangne periode har vi fået tre nye kontaktpræster for hørehæmmede: Asger Hørving, sognepræst i Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat, Thisted Provsti, Aalborg Stift er blevet ny kontaktpræst i Thisted Provsti, Aalborg Stift. Mette Krogholm Pedersen,
sognepræst i Horsens-Hammer Pastorat, Aalborg Nordre Provsti,
Alborg Stift er blevet ny kontaktpræst i Aalborg Nordre Provsti,
Alborg Stift. Lone Nyeng, sognepræst i Hald-Kærby Pastorat,
Randers Nordre Provsti, Århus Stift er blevet ny kontaktpræst i
Randers Nordre Provsti, Århus Stift. Et stort velkommen til jer
alle! Vi glæder os til det fremtidige samarbejde! Kirkeudvalg Vest.

2

Højskoledag med gudstjeneste
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Klosteret i Tyniec nær ved Krakow, hvor IVSS-konferencen blev
afholdt sommeren 2014.
(Fotograf: Anja Michele)
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Kære læser
I sommer var jeg til en international konference i Krakow, hvor en
af deltagerne sagde: “I min kirke bliver hørehæmmede ekskluderet”! Og han uddybede det med at fortælle, at ingen i hans kirke
interesserede sig for de hørehæmmede. “Hvis de ikke kunne følge
med, når evangeliet blev forkyndt, så kunne de bare blive væk”!
Sådan nogenlunde faldt ordene. Selvfølgelig er det en subjektiv
oplevelse, men man gør sig alligevel nogle tanker: “Hvis ikke det
er i kirken, man har en forståelse for, at vi er én og samme menighed – ét fællesskab – hvor alle er lige i forhold til forkyndelsen – og
hvor nogen ikke har mere ret end andre – så ved jeg ikke, hvor den
forståelse skal findes”. Det er helt grundlæggende i den kristne
kirkes kirkesyn, at menigheden er ét fællesskab af alle døbte. Og
så nytter det ikke, at nogen ikke må være med, fordi de enten hører
dårligt, eller for den sags skyld er dårligt gående, eller har andre af
de skavanker, der hører med til det at være menneske.
Det kalder på indignation, når man hører dette. Men det kalder
også på gode råd om, hvordan man kommer videre, hvis man altså
er den, der kommer fra det land, hvor noget sådant foregår.
Og her kommer IVSS-Churchear ind i billedet. Den internationale
konference, jeg taler om, er netop arrangeret af IVSS-Churchear.
IVSS er en forkortelse af det tyske “Internationaler Verband für
Scwerhörigen Seelsorge” – på dansk: “International forening for
kirkelig omsorg for hørehæmmede”. På engelsk: “International Federation for Pastoral Care to Hearing Impaired Persons”.
IVSS’s hovedopgave er at være et forum for udveksling af erfaringer mellem landene – hvordan man forkynder evangeliet, så også
hørehæmmede kan være med. Via hjemmesiden churchear.org
holder medlemmerne løbende kontakt til hinanden, og hvert 2. år
afholdes så en konference, hvor man mødes og finder inspiration
i foredrag og samtale med hinanden. Hvordan gør I det? Hvordan
kan vi selv gøre det – hjemme hos os selv?
Danmark er repræsenteret i foreningen ved undertegnede samt
flere kontaktpræster.
De, der ved noget om hørehæmmedes vilkår i Danmark, ved måske også, at Danmark på nogle områder er et foregangsland, når

det gælder hensyn til hørehæmmede – især ved brugen og udbredelsen af teleslynger i vore kirker og sognegårde. Men samtidig er
der også meget at gøre endnu. Der er endeløse tilfælde af elendige
lytteforhold, manglende eller ubrugelig teleslynger rundt omkring
i offentligt tilgængelige lokaler. Der er et ocean af uvidenhed
omkring hørehæmmedes behov. Og man kan med god ret derfor
spørge, hvorfor man så skal deltage i et internationalt arbejde også.
Men forklaringen er selvfølgelig en forpligtelse til at give ud af sit
overskud, hvis man har et. Og uanset, så er der altid inspiration at
hente til arbejdet for de hørehæmmede hjemme i Danmark. Når
man så samtidig betænker, at de europæiske kirkers repræsentation i IVSS-Churchear under finanskrisen ofte var det første, der
bliver sparet væk, så er der så meget mere grund til at holde fast.
Der skal være en sådan international organisation. Det er det eneste sted, man har at gå hen, hvis man har det som den førnævnte
deltager: “I min kirke bliver hørehæmmede ekskluderet”!
I IVSS-Churchear er der medlemmer fra Tyskland, Polen, Frankrig, Østrig, Cameroon, Norge, Sverige, Finland, Ungarn, Rumanien, Serbien og Montenegro, Danmark, Bulgarien og Schweiz.
Medlemmerne er alle fra kristne kirker, især protestantiske. Alle
kan være medlemmer, både præster, lægfolk fra menigheden, menighedsrådsmedlemmer, diakoner, frivillige medarbejder, lokale
høreforeninger – alle med interesse for hørehæmmedes vilkår i
kirken – og som ønsker at støtte det internationale arbejde.
Klik ind på hjemmesiden churchear.org – vælg menuen til venstre
(2. nederste punkt – “Contact us”) og skriv en mail til en af bestyrelsesmedlemmerne (der er også et dansk medlem), hvis du gerne
vil være medlem. Det koster p.t. 20 Euro om året for enkeltpersoner og 150 Euro for foreninger. I 2016 skal konferencen afholdes i
Danmark, og så er du klar til at deltage, hvis du har lyst.
På de følgende sider kan du få et øjebliksbillede fra sidste konference afholdt i Krakow i Polen i sommeren 2014. Rigtig god fornøjelse. Og glædelig jul til alle!
Søren Skov Johansen

Adventsgudstjeneste og julehygge i Hemmet
Så var der traditionen tro julehygge i Hemmet præstegård
efter adventsgudstjenesten i Hemmet kirke onsdag, den 3.
december. Folk var mødt talstærkt op, også fra området omkring Ringkøbing-egnen. Og Høreforeningens Lokalafdeling
Ringkøbing-Skjern var ligeledes godt repræsenteret. Kontakpræst Martin Jensen holdt adventsprædiken i kirken og fortalte julehistorie i “Stalden” til hjemmebagt kage og kaffe og

Så var der gjort klar til
gudstjeneste i Hemmet
kirke – med skrift på
væggen.

lagkage, lavet og serveret af bl.a. Martins hustru. Og så sang
vi julesalmer. Søren Skov Johansen fik taletid, og ligeledes
Ole Matthesen fra Høreforeningen. Vi takker for en dejlig dag
– og der er forventninger om, at der bliver et lignende arrangement næste år. Vi glæder os allerede!
Ginny og Søren Skov Johansen

Kontaktpræst Martin Jensen fortæller julehistorie ved julehyggen
efter gudstjenesten.
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Krakow 2014
bejdet for de hørehæmmede. Det er en måde at forsyne deltagerne
med argumenter på.

Workshops

Så var der workshops, hvor vi var i mindre grupper. Der var kaligrafi i klosterets skrivestue, samtale om gudstjenesteformer for
hørehæmmede osv.

Hørehensyn

Ikke nok med, at konferencen er et forum, hvor man kan få inspiration og tale sammen og udveksle erfaringer. Det er tillige et sted,
hvor man kan opleve hørehensyn i praksis. Som en af deltagerne
fra USA efter konferencen skrev på Facebook: “Konferencen er et
hørehensyns-paradis. Alt, hvad man kan ønske sig”.
I konferencelokalet bliver alt som sagt tekstet på storskærm (engelsk og tysk). Der er teleslyngeanlæg og højttaleranlæg og mikrofoner nok.

Dr. med. og audioterapeut
Gesine Haerting fra Tyskland
holdt foredrag på IVSS-konferencen i Krakow.
Fra Danmark var vi godt repræseteret med kontaktpræst (og medlem af IVSS-bestyrelsen) Mona Kjær Nielsen fra Herning, tidligere rektor for Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation i Århus Lilly Krarup, kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer
fra Kolind og undertegnede landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Vi plejer at være omkring 40 deltagere, denne gang lidt færre.

På kloster

Denne gang var vi indkvarteret på et rigtigt benediktinerkloster i
Tyeniec nær Krakow, med rigtige munke, der passede deres daglige gøremål, samtidig med, at de betjente gæsterne (os) i deres
konference-faciliteter. En oplevelse i sig selv. Værtsparret fra IVSS
var bestyrelsens polske medlem Barbara Adamus og hendes datter Anja, og de arrangerede polsk aften med polske specialiteter
og folkemusik. Et indslag fra værtslandet. Vi var desuden på udflugt i både Krakow og i den gamle berygtede koncentrationslejr
Auschwitz. Under konferencen er der gudstjenester arrangeret at
deltagere fra de forskellige lande.

Mobilt hørehensyn

Princippet er desuden, at alle får udleveret en FM-modtager, som
de skal bruge, når vi er alle andre steder end i konferencelokalet.
Til FM-modtageren kan tilsluttes både hovedtelefoner og teleslynge, og når der f.eks. er udflugt, så taler guiden i mikrofon, som
FM-modtageren opfanger, hvorefter man kan høre lyden i enten
hovedtelefonen eller teleslynge.
Det benytter vi ved gudstjenester andre steder, i workshops og ved
udflugter.
Desuden er der også tekstning, når vi er uden for konferencelokalet, i workshops eller ved udflugter. Det foregår på trådløse skærme, som bliver udleveret.

Samtalerum

Til brug i fritiden er der arrangeret et par ”samtalerum”, hvor der er
sat 7-8 stole op i en rundkreds. Der kan man så gå ind, hvis man er
nogle få stykker, der gerne vil tale sammen. Der ligger en mikrofon
på en af stolene, som man så kan tale i, og lyden bliver så sendt til
ens FM-modtager.

Aftenspisning

Ved aftenspisning har man desuden mulighed for at låne en mikrofon, så man kan tale sammen selv i et meget støjfyldt lokale. På

En finsk deltager kommunikerer med en deltager fra USA.

Teologi

En del af konferencen består i foredrag. Foredragene er tekstet
både på engelsk og tysk. Og så bruger vi teleslynge (herom senere).
Det kan lyde mærkeligt, men foredragene handler ofte om en teologisk legitimering af arbejdet for hørehæmmede. Oversat til dansk
betyder det, at man prøver at finde steder i Bibelen, hvor der står, at
vi skal tage hensyn til hørehæmmede. For os lyder det mærkeligt,
for selvfølgelig skal man vise hensyn overfor hørehæmmede. Men
tænk på, at der fra andre lande ikke altid er den samme forståelse
blandt kirkens ledende folk. Og her skal man argumentere teologisk for at overbevise øvrigheden – og for at komme videre i ar-
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Munkenes kirke.
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Den hørehæmmede kan ifølge Gesine Haerting let blive opfattet
som et sort får, hvis ikke der fra omgivelserne er en forståelse for
den hørehæmmedes problemer og behov.

spørgeren ved ikke noget om, at man hører dårligt. Eller det kunne
være, at et bestemt menighedsmedlem altid stirrer stift på præsten,
når denne holder sin prædiken. Det kan opfattes ubehageligt, som
om, at vedkommende ikke er helt normal, hvis præsten ikke er bevidst om grunden, nemlig at man som hørehæmmet har brug for
at aflæse kropssprog og mundbevægelser. Eller det kan være den
person i menigheden, der altid skal stå med ansigtet helt op i præstens ansigt, når de taler sammen. Det kan opfattes som en adfærd,
der sætter den pågældende person i et dårligt lys, som om, at der er
et eller andet i vejen – hvis altså ikke lige at man ved, at den det pågældende menighedsmedlem gør det for bedre at kunne høre, hvad
præsten siger. Alle disse ting kan p.g.a. manglende oplysning og
viden om hørehæmmede gøre, at den hørehæmmede bliver opfattet
som en slags “udskud” eller et såkaldt “sort får” – fortalte Gesine.
Den hørehæmmede risikerer – på grund af omgivelserne uvidenhed – at blive opfattet som en lille smule uønsket. Og derfor er det
let at vende ryggen til og lade det pågældende menighedsmedlem
lige så stille forsvinde ud af menigheden. Uha (se billedet om det
sorte får blandt alle de hvide)!

mikrofonen står der et nummer, og så skal man blot skifte kanal
til det pågældende nummer på sin FM-modtager, så kan man høre
lyden fra lige netop den mikrofon i sin teleslynge eller i sit hovedtelefonsæt. Så kan der ved et andet bord sidde nogle andre, ligeledes
med en mikrofon, og de taler så på en anden kanal, så man kun
hører, hvad man selv taler om.

Det vildfarne får

Da nu foredragene fylder en del på disse konferencer, vil jeg her
genfortælle, hvad Dr. med. og Audioterapeut Gesine Haerting fortalte om denne konferences tema: “Nur ein Schaf!” eller på engelsk: “Only one Sheep!” – og på dansk: “Bare et får!”
Temaet er jo inspireret af Jesu lignelse om det vildfarne får (Matt
18,12-14 og Luk 15,4-10), hvor Jesus forlader de nioghalvfems får
– for at gå ud for at lede efter det ene vildfarne får.
Gesine Haerting lagde ud med at fortælle, at der er to måder, man
kan læse sætningen på. Enten “Bare et får!” – hvor man betoner
tallet “et”: “Herre Gud, det er jo kun et får, hvad gør det, når der er
så mange andre”. Den anden måde er at læse “Bare et får!” – hvor
man betoner “Bare” og “får”: “Hvad gør det, det er jo bare et dumt
får, som ikke er så meget værd”!

Bare et får!

Hun sammenlignede selvfølgelig fåret med den hørehæmmede i
menigheden. Hvad angår den første læsning (“Bare et får”), så
godtgjorde Gesinee, at det ikke drejer sig om få. Der er mange
hørehæmmed, ca 20 % af befolkningerne, i Danmark ca 800.000.
Så det er ikke bare et får, det er mange, der er hørehæmmede, også
i kirken. Derfor drejer det sig om i første omgang at bekæmpe uvidenheden hos præsten og andre menighedsmedlemmer, så de får
øjnene op for, hvorfor menighedsmedlemmer pludselig en dag ikke
kommer mere (det vildfarne får), så de bliver klar over, at det ofte
handler om, at de vildfarne får/menighedsmedlemmer bliver væk,
fordi de føler sig overset og ikke kan følge med. I næste omgang
drejer det sig om at de hørehæmmede selv skal erkende deres høretab, så de bedre kan fortælle andre om deres særlige behov for
hensyn.

Bare et får!

Og så gik Gesine ellers i gang med den anden måde at udtale sætningen på: “Bare et får!” Den hørehæmmede sender ofte tvetydige
signaler til sine omgivelser. Det er ikke noget, den hørehæmmede
kan gøre for – i og for sig. Det kunne f.eks. handle om, at man svarer forkert på et spørgsmål, fordi man ikke har hørt, hvad der blev
spurgt om. Så opfattes det af spørgeren som om, at man er dum. For

Ifølge Gesine Haerting er det måske ikke den hørehæmmede, der
er det sorte får – men de andre i menigheden, såfremt de undlader at sætte sig ind i den hørehæmmedes problemer og behov –
og derved risikerer at miste et værdifuldt medlem af menigheden.

Hvem er det sorte får?

Men som Gesine sagde: Fordi præsten og den øvrige menighed
kun ser overfladen og den barriere, der er for den hørehæmmede –
og ikke er i stand til at tyde, hvorfor vedkommende har en bestemt
adfærd (på grund af sit høretab), så tvinger man i virkeligheden
den hørehæmmede ud af menigheden – med det resultat, at man
går glip af alt det, som den hørehæmmede kan bidrage med: Ideer
og talenter og menneskelig indsigt, som menigheden kunne have
glæde og gavn af. Og så er det et menneske, ligesom alle os andre,
uendeligt meget værd.
Derfor præsenterede Gesine til slut et andet billede (se billedet om
det hvide får blandt alle de sorte), hvor det ”sorte får” i virkeligheden er “det hvide” og hvor det er alle de andre “hvide får”, som er
“de sorte”. Det er dem, der er de dumme. Ikke den hørehæmmede.
De andre er dumme, fordi de ikke tager sig sammen og får den indsigt i den hørehæmmedes behov – og får foranstaltet hørehensyn
i menigheden, så de kan bevare de hørehæmmede som aktive og
værdifulde medlemmer af menigheden.
Måske ses vi på næste konference den 18.-22 august 2016?
Søren Skov Johansen
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Dette er “Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”, i daglig tale: Kirkeudvalg Vest. Kirkeudvalget vælges for perioden
fra 1. søndag i advent 2012, og 4 år frem, ligesom alle andre menighedsråd i Danmark. Opgaven for Kirkeudvalg Vest er at varetage interesserne for alle hørehæmmede i folkekirken Vest for Storebælt.

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

Medlem
Mette Bang Jeppesen
Dalgårdsvej 170, Askov
6600 Vejen
Mobil. 29 68 07 09 (SMS)
Fax: 75 36 22 05
mette@bangjeppesen.dk
(Region Syddanmark)

Regnskabsfører
Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
E-post: karinogkristian@
gmail.com
(ikke medlem)

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

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

Sognepræst
Anne Marie Kristensen
Digtergangen 17, st. tv.
8230 Åbyhøj
Tlf. +45 86 96 36 12
E-post: anmk@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

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

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

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)

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
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
Thisted Provsti:
Asger Hørving
Hunstrupvej 21
7700 Thisted
Tlf. 97 99 50 10
E-post: ahoe@km.dk
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

Læs mere på www.hoergodt.dk

Aalborg Nordre Provsti:
Mette Krogholm Pedersen
Øster Hassing Vej 18
9310 Vodskov
Tlf. 98 25 64 16
E-post: mkpe@km.dk
Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
E-post: sgw@km.dk
Hjørring Søndre Provsti:
Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
E-post: 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
Digtergangen 17, st. tv.
8230 Åbyhøj
Tlf. 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
Randers Nordre Provsti:
Lone Nyeng
Haldvej 8 A, Hald
8983 Gjerlev J
Tlf. 86 47 43 42
E-post: lkny@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)
Juleaften, den 24. december 2014
kl. 12:00 i Snejbjerg kirke
(Bjergkvarteret 4, Snejbjerg, 7400
Herning)
Tekstning, teleslynge.
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.

Gratis traktement i våbenhuset efter
gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport:
Senest kl. 14.00fredagen før hos:
Ivars Biler, Munkebo, tlf. 65 97 43 10.

Søndag, den 1. februar 2015 kl. 10:30
i Ilskov kirke, Sunds
(Hestlundvej 4, Ilskov, 7451 Sunds)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Juleaften, den 24. december 2014
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
kl. 14:00 i Revninge kirke
Johansen.
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde) Gudstjeneste i samarbejde med sogneTekstning, teleslynge.
præst Betty Marie From Jensen og
Prædikant: Sognepræst Vita Andreasen. kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
Frokost med skrivetolkning efter gudssognepræst Vita Andreasen og
tjenesten. (35 kroner – foregår i Kirkely,
Rynkeby-Revninge menighedsråd.
Hestlundvej 2).
Tilmelding til gratis transport:
Tilmelding til frokost og gratis transport,
Ivars Biler, Munkebo, tlf. 65 97 43 10.
tlf. 97 14 29 82
Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
fredagen før den søndag man ønsker
lfi@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
kørsel.
Søndag, den 15. februar 2015 kl. 10:30
Søndag, den 18. januar 2015 kl. 10:00 i Rousthøje kirke
i Sct. Jørgens kirke, Svendborg
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
(Brydegårdsvej 15, 5700 Svendborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktGudstjeneste i samarbejde med sognepræst Charlotte Locht.
præst Martin Johannes Wemmelund og Frokost med skrivetolkning efter gudsHøreforeningen Svendborg Lokalafdetjenesten. (35 kroner – foregår Grimstrup
ling. Frokost med skrivetolkning efter
Hovedvej 20, Grimstrup, 6818 Årre).
gudstjenesten.
Tilmelding til frokost og gratis transport,
(35 kroner – foregår i Sognegården ved
tlf. 75 19 10 90
siden af kirken).
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
Tilmelding til frokost og gratis transport, cloc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
tlf. 62 21 40 20
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
Søndag, den 8. marts 2015 kl. 11:00 i
soa@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Tandslet kirke
(Mommarkvej 254, 6470 Sydals)
Søndag, den 25. januar 2015 kl. 10:00 Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
i Revninge kirke
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde) Johansen.
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktPrædikant: Landsdelspræst Søren Skov præst Leif Jordt.
Johansen.

Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner – foregår i
præstegården over for kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 74 40 78 13
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
lejo@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 15. marts 2015 kl.
10:00 i Fredenskirken, Viby J
(Rosenvangs Alle 51, 8260 Viby J)
Tekstning, teleslynge.
TSK-Tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Per Thomsen og
Tolkeelever fra Professionshøjskolen
UCC i Århus.
Frokost efter gudstjenesten. (35 kroner – foregår i kirkens lokaler).
Tilmelding til frokost og transport,
tlf. 86 14 21 13
eller e-post: kgs@km.dk.
Søndag, den 15. marts 2015 kl.
10:30 i Bælum kirke
(Vestergade 2, 9574 Bælum)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Inger Margrethe Andersen og
kontaktpræst Herluf Christensen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner – foregår i
Bælum Sognegård, Smidievej 1,
9574 Bælum).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 33 70 50 eller
fax. 65 92 30 64 eller e-post:
ima@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 29. marts 2015 kl.
10:30 i Østerild kirke
(Basaltvej 6, Østerild, 7700 Thisted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.

www.rosendahls.dk · 66 12 60 91

Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Asger Hørving.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner – foregår i Fælleshuset, Basaltvej 8, 7700 Thisted).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 97 99 50 10 eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: ahoe@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 12. april 2015 kl. 10:15 i
Ørbæk kirke
(Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Hanne Uhre Hansen.
Frokost og højskoledag med skrivetolkning efter gudstjenesten. (100 kroner
– foregår i Sognehuset ved siden af
kirken).
Se program for højskoledag andet sted
i bladet.
Tilmelding til frokost, højskoledag og
gratis transport, tlf. 64 46 15 12
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk eller
SMS: 28 90 87 14.

