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Forsiden
Samtidighed er vigtig – specielt 
for hørehæmmede

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

Grundlovsmøde i haven hos 
landsdelspræsten

Fredag, den 5. juni 2015 kl. 16:00 til ca 20:30
Alle er velkomne!
Så er der grundlovsmøde for 4. år i træk! Kom igen og be-
søg landsdelspræsten til en hyggelig og indholdsrig stund. 
Vi starter med kaffebord og hjemmebag i det store telt.

Og så er der grundlovstale 
ved forfatter og tidligere 
højskoleforstander Bjarne 
Nielsen Brovst.
Efter grundlovstalen gril-
ler vi ringriderpølser, og 
der vil være fadøl og et 
glas vin.
Vi bruger selvfølgelig skri-
vetolkning 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 sid-
der 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 tirsdag, den 
2. juni 2015 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

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

Indsamling
Ved tekstede gudstjenester 
samler vi som regel ind til 
Folkekirkens Arbejde for Hø-
rehæmmede Vest – projekt 
REMI. Vil du gerne støtte pro-
jektet, modtager vi med tak et-
hvert beløb fremsendt til:
Regnskabsfører Kristian Han-
sen, Kirkegade 16, 6623 Vor-
basse, gironr. 9599274.
FI-indbetalingskort (via net-
bank): <01><   ><9599274>
De indsamlede penge vil gå til 
at hjælpe hørehæmmede børn, som går på en skole i Nigeria.  Sko-
len hedder Remi, og er en skole, hvor 60% af børnene er handicap-
pede.  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 kommu-
nikation 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)

Nyt om navne!
Med udgangen af januar måned i år gik Sognepræst i Ørum-Gin-
nerup-Stenvad Pastorat i Norddjurs Provsti i Århus Stift, Jens Kor-
sager, på pension.  Jens Korsager var sideløbende med sognepræ-
steembedet vores kontaktpræst i Norddjurs Provsti, og han ophørte 
derfor samtidig med at være kontaktpræst.
Vi vi gerne benytte lejligheden til at sige dig en stor tak for den tid, 
du har været vores kontaktpræst, og vi ønsker dig alt godt i tiden 
fremover!

Og så har vores kontakterepræsentant i Kirkeudvalget, Sognepræst 
Anne Marie Kristensen fra Sønderbro kirke i Horsens valgt at trap-
pe ned.  Det betyder, at hun har overladt posten i Kirkeudvalget til 
kontaktpræst Asger Hørving, som for nylig blev valgt som kon-
taktpræsternes nye repræsentant.
Tak for dit store arbejde i Kirkeudvalget, Anne Marie – og velkom-
men til dig, Asger.  Vi glæder os til det fremtidige samarbejde!

Kirkeudvalg Vest
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– til hjælp for hørehæmmede og 
døve børn og deres forældre.
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Lørdag, den 8. august:
Ankomst i løbet af eftermiddagen
Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen fra kl. 14.30 -16.00
kl. 17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
kl. 18:00 Middag – middagste/kaffe
kl. 19:30 Velkomst og introduktion til rejsen
kl. 20:00 Rügens spændende historie (del 1) /v Ebbe Juul-Heider

Søndag d. 9. august
kl. 10:00  Tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke /v Landsdels-

præst Søren Skov Johansen
kl. 15:00 Rügens spændende historie (del 2) v/ Ebbe Juul-Heider
kl. 19:30  Filmaften – Om sørøveren Störtebecker – havenes Robin 

Hood

Mandag d. 10. august
kl. 8.00 Afrejse med bus. Turen går til Stralsund, hvor vi bor, me-
dens vi besøger Rügen. Vi regner med at være fremme sidst på 
eftermiddagen, og nyder middagen på hotellet. Vi bor på: Hotel 
Schweriner Hof, Neuer Markt 1,1., 8439 Stralsund.
På vej til Stralsund besøger vi Bad Doberan. Her grundlagde ci-
sterciensermunke et kloster i 1171. Vi ser kirken og resterne af 
klostret, og finder et sted i nærheden af kirken, hvor vi spiser den 
medbragte madpakke fra refugiet.

Tirsdag d. 11. august
Morgenmad på hotellet. Dagen tilbringes i Stralsund. Med det 
lille turisttog får vi en guidet tur i byen. Herefter ser vi nærmere 
på bl.a. Rådhuset, St. Nicolai kirke, Kütertor, Kniepertor og den 
gamle markedsplads. Frokosten spises i en hyggelig restaurant, og 
derefter er der tid til at gå lidt rundt på egen hånd. Sidst på efter-
middagen tager vi færgen til Altefähr på Rügen, og ser Stralsund 
fra søsiden. Vi spiser middag på Alte Pommernkate i Rambin på 
Rügen.

Onsdag d. 12. august
Morgenmad på hotellet. Det nordlige Rügen er målet for dagens 
tur. Første stop er nationalparken Jasmund, hvor vi bl.a. skal se 
Kongestolen – en 118 m høj kridtklippe. Derfra kører vi nordpå 
til Putgarden, hvor vi spiser frokost. Her finder vi Kap Arkona og 
resterne af vendernes gamle borg Jaromarsborg, som danskerne 
ødelagde i 1168. Ved samme lejlighed blev også en 8 m. høj statue 
af vendernes frugtbarheds gud Svantevit ødelagt og brændt. Vi ta-
ger den lille “bimmelbane” til fyrtårnet på Kap Arkona, og derfra 
kører vi videre med det lille tog til Vitt – et idyllisk fiskerleje. Sidst 
på eftermiddagen går turen hjem til middag på hotellet

Torsdag den 13. august
Morgenmad på hotellet. Vi kører til Sassnitz – en af Rügens gamle 

Rejse 2015 til Rügen  ·  8.-14. august 2015

kurbyer. Efter en tur rundt i byen kører vi til Prora – et særpræget 4 
km langt “sommerhus”, Hitler lod bygge. Her bliver der mulighed 
for et bad i Øster-søens bølger. Så går turen til jagtslottet Granitz. 
Her får vi frokost, ser slottet og nyder den smukke udsigt fra slot-
tets tårn. Derfra kører vi med toget “Rasende Roland” til Putbus, 
hvor der bliver en rundvisning i byen og dens smukke park. Inden 
turen igen går mod Stralsund, spiser vi middag i den særprægede 
restaurant Nautilus, der er indrettet som en ubåd.

Fredag d. 14. august
Morgenmad på hotellet. Derefter går turen mod Løgumkloster. 
Undervejs besøger vi Schwerin, hvor vi ser slottet, der er dronning 
Alexandrines barndomshjem. Nu huser slottet bl.a. delstatsrege-
ringen for Mecklenburg-Vorpommern. Vi spiser frokost her, inden 
turen går videre mod Løgumkloster, hvor vi regner med at være 
fremme ca. kl. 18:00.

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  
Johansen. Skrivetolkning ved Ginny Skov Johansen.
Priser: Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person kr. 6.900. En-
keltværelse med bad og toilet kr. 7.400. Prisen er for helpension 
og udflugter. Måltid ved hjemkomsten til Løgumkloster, kr. 100. 
Ekstra overnatning med morgenmad ved tilbagekomst, kr. 500.

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
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Kære læser – Om Samtidighed

At være sammen handler om at gøre det samme på samme sted og 
tidspunkt. Vi kender det, når vi er ude at rejse. “Se den bjergtop” 
eller “se den solnedgang” – siger vi til hinanden, hvis vi altså er 
flere afsted. Det forøger glæden, når man er sammen om det sam-
men – ser det samme, samtidig.
Eller vi kender det fra møder eller foredrag, vi går til. Vi synger 
måske til indledning. Fællessang skaber fællesskab, fordi man syn-
ger det samme samtidig.
I dette nummer af Hør Godt vil vi slå et slag for betydningen af 
samtidighed. Også fordi ønsket om samtidighed giver udfordringer 
for hørehæmmede.

Den forsinkede samtidighed
Ved sammenkomster kan det være en udfordring at tage del, hvis 
man er hørehæmmet. Hvis man ikke helt får fat i, hvad den anden 
siger, så er man nødt til at bede om at få det gentaget. De andre 
omkring bordet forstod det allerede i første omgang, men da var 
man ikke med. Man sad udenfor et kort stykke tid, indtil det blev 
gentaget, og samtidigheden bliver forsinket.

Hvis man er svært hørehæmmet, så kan man bruge skrivetolk. En 
skrivetolk er en, der på en skærm skriver det, der bliver sagt lige nu. 
Det er altså en form for direkte tekstning eller simultantekstning, 
om man vil. Det er en stor hjælp, for man behøver ikke ulejlige 
andre med at få tingene gentaget. Man læser blot med på skærmen, 
hvad der bliver sagt. Eller man gør som de fleste – bruger skrive-
tolken som støtte – idet man mest kaster et blik på skærmen, når 
der er nogle af ordene, man mistede – så kan man se dem der. Men 
skrivetolken skal først høre, hvad der bliver sagt, dernæst skrive 
det, og først, når man som hørehæmmet har læst på skærmen, er 
man med. Det giver også en forsinkelse i samtidigheden. Det er til 
gengæld en forsinkelse, der ikke er så tydelig for omgivelserne, for 
man sidder jo forholdsvis stille med det.

Mere tydeligt bliver det dog, når nogen siger en vittighed. Så run-
ger latteren i rummet. Og kort tid efter, så ler også den hørehæm-
mede, som bruger skrivetolk. Tydeligt forsinket for omgivelserne.
Det er den forsinkelse af samtidigheden, som den hørehæmmede 
og andre tilstedeværende ofte må leve med. For det er selve forsin-
kelsen, der giver mulighed for, at den hørehæmmede kan kaste et 
blik på teksten, der, hvor der er noget, man ikke hørte af det sagte. 
Forsinkelsen er altså en del af hjælpemidlet. Hvis man nu tænkte 
sig den teoretiske mulighed, at skrivetolken kunne skrive det, der 
endnu ikke var sagt, så ville man kunne forbedre den vigtige sam-
tidighed, fordi man derved minimerede forsinkelsen. Men så ville 
man jo samtidig miste muligheden for at kigge “tilbage” i teksten, 
fordi der ville være skrevet noget nyt meget hurtigere, og man ville 
miste essensen af hjælpemidlet – netop at kunne kigge tilbage i tid 
og se det, man mistede.

Både de hørehæmmede skrivetolkebrugere og de andre tilstede-
værende har da også ofte har vænnet sig til, at skrivetolkningen 
kommer bagefter. Brug af skrivetolkning som det er, er i mange 
situationer det bedste, vi kan gøre – og derfor bliver det også opfat-
tet som et kærkomment hjælpemiddel – forsinkelse eller ej. Praksis 
viser desuden, at brug af skrivetolkning giver minimale forstyr-
relser, fordi forsinkelsen i teksten opfattes som naturlig: Hvordan 
kan det være anderledes. Skrivetolken skal da først høre, hvad der 
bliver sagt, for at kunne skrive det. Det kan alle forholde sig til – og 
det giver ro for alle tilstedeværende.

Der synes altså i hjælpemidlet skrivetolkning at være en grænse 
for, hvor meget, man kan forbedre samtidigheden for den høre-
hæmmede – og en grænse for, hvor ønskelig den er. Hvis man en-

gang i fremtiden blev i stand til at skrive det, der endnu ikke er 
blevet sagt, så skal det i det følgende vise sig, at det slet ikke er 
nogen god idé. 

Den for tidlige samtidighed
Ingen tror det muligt. Det lyder som science-fiction, at man skulle 
kunne skrive det, der endnu ikke er sagt. Ikke desto mindre har 
ca 20 % af den danske befolkning haft mulighed for at få et unikt 
indblik i, hvordan det er at opleve det.

For nylig kunne man i X-facor Afgørelsen på DR1 læse vinderens 
navn på underteksterne 3-4 sekunder før navnet blev råbt op. Og 
det vel at mærke på direkte TV! Uagtet, hvor velmenende, det var, 
at DR – som de mest fremmelige på området, når det gælder di-
rekte tekstning – så blev det ligesom i gamle dage, hvor Henrik 
Voldborg i vejrudsendelsen havde fået en helt ny strikketrøje: Man 
hørte ingenting! Man spekulerede kun på, hvem der mon havde 
strikket det flotte trøje. På lignende måde fløj tankerne andre ste-
der hen, end lige den direkte TV-udsendelse, man var i gang med 
at se: Jamen hov, hvordan kan det gå til? Kender skrivetolken, som 
laver teksten, resultatet på forhånd? For ikke at sige dommerne. 
Eller er man begyndt at forsinke det direkte TV – af hensyn til skri-
vetolken? Er TV ikke længere direkte, selv om det står oppe i hjør-
net af skærmen? Under præsentationen af de deltagende kunstnere 
var det det samme. Der var skrivetolken/tekstningen også foran. 
Mon skrivetolken har fået manuskriptet på de præsentationer, som 
dommerne havde – og skriver af derefter? Under selve dommen 
efter de enkelte præstationer var teksten også foran. Betød det så, 
at dommernes vurdering var skrevet ned på forhånd – og at det 
hverken gjorde fra eller til, hvor godt deltagerne sang? Og man 
begyndte endog at spekulere på, om oplevelsen kunne bruges ved 
lotto-trækningerne? Hvad nu, hvis man havde oplevet noget unikt, 
som kunne bruges til at nedskrive de rigtige lottotal, inden de rent 
faktisk blev trukket ud? Tankerne var mange.

Det kulminererde som sagt ved selve Afgørelsen, hvor det hele 
endte med oplevelsen af, at man netop ikke oplevede det samme 
som alle de andre inde i studiet eller i Boxen i Herning. I Boxen 
oplevede de jo ikke bekendtgørelsen af vindernavnet, før det rent 
faktisk blev læst op. Men det gjorde man, da man sad hjemme i stu-

Sådan så det stadig ud på direkte TV 3-4 sekunder efter, at vi andre 
havde læst vinderes navn på underteksterne
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erne. Ideen med direkte TV – hvor alle er sammen om det samme 
samtidig faldt fuldstændig til jorden. Og værst af alt: Det direkte 
TV blev utroværdigt, fordi man havde forbrudt sig mod naturlove-
nes spilleregler. Underteksterne forvandledes fra at være en hjælp 
til at være et bevis på, at det, der foregik, ikke kunne lade sig gøre – 
med mindre, man havde manipuleret med præmisserne for direkte 
TV, dvs. som minimum havde forsinket den direkte udsendelse, 
så det, der hedder sig at være direkte TV, faktisk ikke længere er 
direkte!

De for tidlige undertekster blev et eksempel på, at der er grænser 
for, hvor meget man kan presse samtidigheden, når det gælder skri-
vetolkning. At være bagud med dem, er langt bedre end at være 
foran.

Slut med direkte TV?
Forklaringen på den underlige hændelse er relativt simpel. De tider 
er slut, hvor TV blev sendt direkte, dvs. med lysets hastighed. Det 
var dengang, signalet var analogt. Nu om dage er det digitalt. Og 
som når al anden ny teknologi bliver taget i anvendelse, så er der 
en forventning om, at det nye er bedre end det gamle. Det gæl-
der bare ikke, når vi taler om direkte TV. Her der det nye digitale 
TV blevet langsommere – op til flere tusinde gange langsommere, 
fordi hvert billede skal igennem en computer, før det sendes ud. 
Det giver i sidste ende en forsinkelse på 3-4 sekunder, rundt regnet. 
Det vil sige, at det, man ser på skærmet nu om dage i direkte TV, 
er noget, der foregik for 4 sekunder siden. I visse tilfælde – efter 
sigende hos dem, der bruger egen antenne – sendes underteksterne 
åbenbart hurtigere, og derved opstår fænomenet med den for tid-
lige samtidighed. Det er, som DR sikkert vil hævde – ikke noget 
stort problem. Rundt regnet skulle det være ca 20 % af den danske 
befolkning, der kan opleve dette, hvis altså de slår undertekster 
til. Så ret beset er det vel 20 % af de i alt 800.000 hørehæmmede – 
og det er jo “kun” 160.000 mennesker. Men mon ikke, der mange 
steder også er andre, der kigger med, når en i familien har brug for 
undertekster.

Under alle omstændigheder viser eksemplet, at samtidighed ikke 
er ligegyldigt for den hørehæmmede. Og nogle gange – endda ofte 
– bliver det heller ikke ligegyldigt for de andre som er sammen 
med de hørehæmmede.

Samtidighed i kirken
I kirken lægger vi vægt på samtidighed. Fællesskab opstår som 
sagt, når vi gør ting sammen samtidig. Ved de tekstede gudstjene-
ster (som du kan se en oversigt over på bagsiden) bliver alt tekstet 

Så var der højskoledag

Med start i Ørbæk kirke

Søndag, den 12. maj 2015 havde vi højskoledag i Ørbæk.  

Sognepræst ved kirke Hanne Uhre Hansen og menigheds-

råd samt andre gode kræfter på stedet var med til at gøre 

det arrangement muligt, som Kirkeudvalg Vest stod for.  

Søren Skov Johansen prædikede i kirken, og derefter var 

der spisning og foredrag ved Feltpræst Jens Rothmann fra 

Balslev-Ejby Pastorat på Fyn.  Jens Rothmann fortale om 

sin tid som feltpræst i Afghanistan og Kosovo.  Der var 

mødt 50 deltagere op til foredraget, og der var kommet 

mange langvejs fra.  Det blev en dejlig dag.  Tak til alle 

medvirkende.

Og skulle du nu sidde som medlem af en af Høreforenin-

gens Lokalafdelinger og savne arrangementer, så vil det 

være oplagt at tage kontakt til kirkeudvalget (se adresser 

på side 6) og høre, om I ikke skulle være sammen om et 

lignende arrangement et andet sted Vest for Storebælt.  

Kirkerne har ofte ressourser at tilbyde i form af lokaler 

og frivilligt/lønnet personale – og ikke mindst er kirkerne 

selvfølgelig interesserede i at fastholde de hørehæmmede 

menighedsmedlemmer i et aktivt menighedsliv.

fra start til slut. Teksten bliver vist ca 2 linjer ad gange – fuldstæn-
dig ordret – i det øjblik det siges. Man kan altså ikke læse længere 
tilbage end 2 linjer. Til gengæld giver det en større orinterings-
mulighed i gudstjenesten og samtidighed, fremfor at vise en hel 
skærm med tekst. Ved salmer er teknikken knapt så fremskreden. 
Der vises som regel et vers ad gangen.

Samtidighed på rejse
På vore rejser (som du kan se annonceret andet sted i bladet) læg-
ger vi ligeledes vægt på samtidighed. Der bliver ikke sagt noget, 
uden det sker gennem en mikrofon, som sender lyden til hovedte-
lefoner eller teleslynger, som deltagerne kan bære med sig overalt. 
Desuden bliver der tekstet overalt på små trådløse skærme, som 
deltagerne ligeledes kan bære med sig overalt. Vi er ikke henvist 
til – som mange andre rejseselskaber – at fortælle det hele, når vi 
er på vej i bussen, fordi vi har mulighed for at fortælle hvad vi ser 
– i det øjeblik, vi ser det. Det forøger samtidigheden – og dermed 
kvaliteten og udbyttet af sådan en type rejse.

Søren Skov Johansen
Og så fik vinderen det også at vide.  Men 20 % af Danmarks be-
folkning havde på direkte TV mulighed for at kende resultatet 3-4 
sekunder før.
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  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 inte-
resserne for alle hørehæmmede i folkekirken Vest for Storebælt.

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

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

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



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 10. maj 2015 kl. 11:00  
i Løgstør kirke
(Rådhusgade 25B, 9670 Løgstør)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde  med 
kontaktpræst Lars Henrik Lyngberg-
Larsen.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår på Blindeboms-
gade 9). 
Tilmelding til frokost (inden 6. maj)  
og gratis transport, tlf. 98 67 10 61  
ellerfax. 65 92 30 64 eller  
e-post: lll@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

2. pinsedag, mandag  den 25. maj 
2015 kl. 10:00
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerte-
minde)
Tekstning, teleslynge.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
sognepræst Anne Kathrine Rafn 
Hauge og
Rynkeby-Revninge menighedsråd.
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten 
(gratis). 
Tilmelding til gratis transport,  
tlf. 65 39 10 98
eller e-post: akrh@km.dk.

Søndag, den 31. maj 2015 kl. 10:15  
i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon- 
taktpræst Gerda Brøchner og Hørefor-
eningen Viborg Lokalafdeling.
Ved gudstjenesten medvirker gospel-
koret Sallvation fra Sall.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten.
(35 kroner – foregår i Kirkecenteret 
Nørregade 33B, 8850 Bjerringbro)

Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 86 68 40 48 eller 
fax: 65 92 30 64 eller  
epost: bjerringbro.sogn@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 14. juni 2015 kl. 10:30 i 
Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Erling Bjerrum-Pedersen
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i præstegården ved 
siden af kirken på Kirkevej 3). 
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 74 72 28 50 eller
fax. 65 92 30 64 eller  
e-post: ebp@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 28. juni 2015 kl. 10:30  
i Vorgod kirke
(Bardevej 1, Vorgod, 6920 Videbæk)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Erik Nikolajsen.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i Kirkehuset, 
Kirkevej 1a, Vorgod). 
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 30 24 19 51 eller
fax. 65 92 30 64 eller  
e-post: eriknikolajsen1@gmail.com 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 2. august 2015 kl. 10:00 
i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø,  
7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.

Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Susanne Knudstorp.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i lokalerne ved 
siden af kirkerummet)
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 30 63 17 77
eller fax. 65 92 30 64 eller  
e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 9. august 2015 kl. 10:00 
i Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse 
for hørehæmmede.
Læs mere på om rejsen på  
www.hoergodt.dk/index.php?id=43
Frokost efter gudstjenesten

(35 kroner – foregår ved siden af kirken 
på Løgumkloster Refugium)
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 74 74 33 01
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: 
mail@loegumkloster-refugium.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
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Om hørehensyn på rejse
Husk: På vore rejser er der skrivetolkning og teleslynge ved 
foredragene i Løgumkloster.  Der er skrivetolkning og tele-
slynge i bussen og på rundvisninger i det fri (!!) på turen.  
Der er skrivetolkning og teleslynge ved aftenspisningen.
 

Hørehensyn for alle
Vore deltagere er både normalthørende og hørehæmmede.  
Alle får tilbud om at låne en såkaldt FM-modtager.  På turen 
vil guiden altid tale i en trådløs mikrofon, som sender til dis-
se FM-modtagere.  De normalthørende kan vælge at tilslutte 
et par hovedtelefoner, og de hørehæmmede, som bruger hø-
reapparat kan tilslutte en halsslynge, så man får teleslynge-
lyd overalt.  Så man altid kan høre guidens stemme tydeligt, 
selv om man befinder sig et stykke væk eller i baggrundsstøj.  
Svært hørehæmmede får tilbud om at låne en lille trådløs 
skærm, som de kan tage med sig.  Her kan man overalt læse, 
hvad der bliver sagt. w
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