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Nyt om navne!
I det sidste halve års tid, godt og vel, har vi haft tre afgange af
kontaktpræster. Jørgen R. Frey er efter længere tids sygdom pr.
1/5-15 ophørt som sognepræst i Rynkeby-Revninge Pastorat, hvor
han tillige var kontaktpræst i Kerteminde Provsti. Fin Rasmussen
Pedersen gik i maj måned på pension fra sit sognepræsteembede i
Ørum-Daugård-Urlev Pastorat, hvor han var kontaktpræst i Hedensted Provsti. Og så har Margrethe Dahlerup Koch, Kontaktpræst i
Ringkøbing Provsti, fået nyt embede i Holstebro Valgmenighed.
Det betyder, at hun også holder som kontaktpræst. Kirkeudvalget
vil gerne rette en stor tak til jer for jeres tid som kontaktpræster.
At være kontaktpræst er langt hen ad vejen et usynligt arbejde,
som ikke altid kan måles og vejes, og langt mere gælder dette, når
det handler om de hørehæmmede. Dårlig hørelse er om noget et
usynligt handicap, som oftest bliver overset og glemt. Tak til jer
alle tre, fordi I har bidraget til arbejdet for de hørehæmmede i vores
kirke og hjulpet med til at gøre denne uvurderlige del af menigheden synlig for andre. Vi ønsker jer alt godt i jeres liv fremover, og
husker med glæde tilbage på netop jeres tid som kontaktpræst for
hørehæmmede.
Kirkeudvalg Vest

Præstegårdsaften
– Om Mad og Kærlighed
Tirsdag, den 24. november 2015 kl. 19:00
Vi holder præstegårdsaften for alle hjemme hos landsdelspræsten på Gamstvej 9, 6600 Vejen.
Denne gang har vi inviteret Lisbeth Filtenborg til at
komme og fortælle om Mad
og kærlighed, som er et tema
i Anne Marie Løns forfatterskab. Vi hører om sammenhængen mellem mad og
kærlighed – set i nadverens
perspektiv. Lisbeth Filtenborg
er sognepræst i Gauerslund
Sogn, og hun er opvokset i
Andst ved Vejen, hvor hendes
far var præst i mange år.

Lisbeth Filtenborg, sognepræst i Gauerslund
Sogn, holder foredrag
om Mad og Kærlighed
ved vores kommende
præstegårdsaften.

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 naturligvis 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: 69 80 41 00. Vi glæder os til at se jer.
Vel mødt!
Ginny og Søren Skov Johansen
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Højskoledag med tekstet
gudstjeneste i Vilslev kirke
Søndag den 15. november 2015 kl. 11:00
Alle er velkomne! Husk tilmelding
Program:
Kl. 11:00	Tekstet gudstjeneste i Vilslev
kirke (Vilslevvej 67, Vilslev,
6771 Gredstedbro)
v/ Landsdelspræst Søren
Skov Johansen
og kontaktpræst Ole Madsen
Herefter mødes vi i Vilslev konfirmandstue, Vilslevvej 67, Vilslev, 6771
Gredstedbro
Kl. 12:45 Velkomst og sang
Kl. 13:00 Frokost
Kl. 14:15	Foredrag ved Provst Børge
Munk Povlsen
Herefter kaffe, spørgsmål
og sang
Kl. 16:15 Afslutning
Pris: 100 kroner (incl. højskoledag,
middag, kaffe og foredrag)
Tilmelding til frokost, højskoledag og kirkebil:
Tlf. 75 33 38 18 eller 30 12 83 51 eller fax. 69 80 41 00
eller e-post: karinogkristian@gmail.com eller
SMS: 29 66 06 50.
Arrangør: Kirkeudvalget Vest og Landsdelspræst Søren
Skov Johansen (prædikant ved gudstjenesten)
Vi bruger teleslynge, tekstning og skrivetolk

Gudstjeneste i Sønderbro kirke
i Horsens med udflugt
Søndag den 27. september 2015 kl. 10:00
Alle er velkomne! Husk tilmelding
Program:
Kl. 08:00		Bussen starter med opsamling i Vejen, dernæst
Vorbasse og Billund
Kl. 10:00	Tekstet gudstjeneste i Sønderbro kirke
(Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens)
v/ Landsdelspræst Søren Skov Johansen
og kontaktpræst Anne Marie Kristensen
Kl. 11:45 Kirkefrokost i lokalet ved siden af kirken
Kl. 12:45	Kaffe, kontaktpræst Anne Marie Kristensen fortæller om kirken,som bliver kaldt “Lysets kirke”.
Kl. 13:30	Udflugt til Horsens og Castberggaard, arrangeret i samarbejde med Høreforeningen Vejen og
Billund Lokalafdelinger. Turen er med guide.
Der er mobil teleslynge og skrivetolkning i bussen og ude i det fri.
Kl. 17:00 Buffet på Castberggaard.
Kl. 18:00 Ankomst Sønderbro kirke.
Kl. 18:30 Bussen kører videre mod Vorbasse over Vejen.
Tilmelding til kirkefrokost alene, se gudstjenestelisten på
bagsiden. Tilmelding til kirkefrokost OG udflugt: Karin &
Kristian Hansen, mail: karinogkristian@gmail.com eller
på tlf. 30 12 83 51. Man skal ikke være medlem af høreforeningen for at deltage.
Vi bruger teleslynge, tekstning og skrivetolk
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Kære læser
For et stykke tid siden talte jeg med en hørehæmmet dame om
det at kunne høre i kirken eller ej. Hun havde i årevis forsøgt at
overbevise både præsten og menighedsrådet om, at der var noget
galt med teleslyngeanlægget i kirken. Først da der kom en ny kvindelig præst, skete der noget. En normalthørende fra menigheden
klagede over, at han ikke kunne høre, hvad den nye præst sagde,
angiveligt fordi hendes stemme var svagere. Menighedsrådet fik
installeret et helt ny højttaleranlæg, og i den forbindelse blev teleslyngeanlægget også udskiftet!

På plejehjem

Et andet eksempel på dette er, da jeg for år tilbage var på et plejehjem for at holde gudstjeneste, men der var intet teleslyngeanlæg,
skønt næsten alle plejehjemsbeboere havde høreapparat med telespole, og derfor ville have stor glæde af et teleslyngeanlæg. Næste
gang jeg skulle på plejehjemmet, tog jeg et transportabelt teleslyngeanlæg med højttalere med. Ved gudstjenesten var der normalthørende personale til stede, og de konstaterede en stor forbedring
i lydkvaliteten pga. højttalerne. Kort tid efter blev der installeret
teleslyngeanlæg på plejehjemmet på foranledning af de normalthørende, som var til stede.

Normalthørende kan noget

Hvorfor er det sådan, at der først sker noget, når der er en normalthørende ind over? Det er tankevækkende, at en hørehæmmet kan
efterspørge eller savne hørehensynet i en uendelighed, uden at der
sker nogen forandring, men først når en normalthørende ytrer sig,
sker der fremskridt.

Beslutningstagere

Man kan selvfølgelig hævde, at det er fordi mange beslutningstagere netop er normalthørende, og at der derfor først sker noget,
når de bliver overbevist. Men man kan også hævde, at der er fordi
teleslyngeanlæg er usynligt for omgivelserne, og at omgivelserne
(dvs. de normalthørende) først reagerer, når lyden tillige kommer
fra et højttaleranlæg.

Brug for hinanden

Min pointe er, at hørehæmmede og normalthørende har brug for
hinanden. Det ideelle ville nok være, om man anså hørehensyn
for et fælles og generelt anliggende, som vedkom både normalthørende og hørehæmmede. Men ofte bliver hørehensyn betragtet
som et specielt anliggende, som kun nogle få, nemlig hørehæmmede, er interesserede i. Ulempen er, at normalthørende derved
let anser hørehæmmede som en særlig gruppe, de nok respekterer
meget højt, men ikke føler sig som en del af. Hørehæmmede må
gerne være der, deres arbejde for bedre lytteforhold ligeså. Men
følelsen af, at de hørehæmmede altid er “de andre”, som har en
“særinteresse” – den vedbliver at være der. De hørehæmmedes ve
og vel anses ikke for den normalthørendes ansvar.

Forsiden

Hør Godt

Så er skrivetolken Ginny
klar. Og det skal man
også være, når toget
kører om lidt. Rejsedeltagerne sidder i tre
vogne, og guiden taler
under kørslen. Trods det
er der teleslyngelyd og
hovedtelefonlyd og skrivtolkning på små bærbare
skærme, uanset hvilken
vogn, man sidder i.
Anlægget har batteritid
til en hel dag fra morgen
til aften.

Eksklusion

Det er en skam, for så bliver den hørehæmmede let ekskluderet, da
man som normalthørende bevidst eller ubevidst, lægger ansvaret
fra sig for, om den hørehæmmede også kan deltage. Følgelig får
den normalthørende ikke glæde af det, som den hørehæmmede
kan bidrage med – og omvendt.

Gevinst

I dette kirkeblad skal gives et sjældent eksempel på, hvad der kan
ske, hvis både normalthørende og hørehæmmede opdager, at de i
virkeligheden har fælles interesse i et ordentligt hørehensyn. Eksemplet er den årlige rejse med hørehensyn, som i år gik til Rügen.
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Jagtslottet i Granitz – fra rejsen
til Rügen – med hørehensyn,
naturligvis.
Lille billede: Typisk tolkesituation under turen.
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Her ser man lidt tydeligere, at rejsedeltagerne er en blandet flok
af hørehæmmede, døvblevne og normalthørende. Alle har taget
hørehensynet til sig: De normalthørende bruger hovedtelefoner, de hørehæmmede bruger halsslynge, og døvblevne/svært
hørehæmmede bruger skærm med skrivetolkning. Midt i billedet
sidder Ginny og skriver det, som guiden Ziggy siger, hvorefter
teksten sendes til de skærme, som nogle af deltagerne har.

for Storebælt
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Rejse med hørehensyn

Artikel fra kirkebladet Hør Godt september 2015:
Tema: "Når hørehensyn bliver normalt"
Vi skal på tur igen i 2016!

Rügen 8.-14. august 2015

Så var vi igen afsted på rejse med hørehensyn. 31 deltagere af både
hørehæmmede og normalthørende havde meldt sig, inklusiv guider og chauffør. Vi startede traditionen tro med et kort ophold på
Løgumkloster Refugium, hvor vi ankom om lørdagen. Her var der
indledende foredrag, bl.a. om Rügens historie og en af de berømte
malere, som har haft tilknytning til stedet. Om søndagen var der
tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke ved landsdelspræst Søren Skov Johansen, som tillige var ansvarlig for hørehensynet på
rejsen. Efter endnu et par foredrag resten af dagen, tog vi afsted
mandag morgen. Vi ankom til Stralsund, som er en hyggelig by
på fastlandet, syd for Rügen. Her boede vi på et dejligt og centralt
hotel, og herfra kørte vi ud hver dag på tur til Rügen.

Hørehensynet

Hørehensynet består i, at der er teleslynge ved foredragene på
Refugiet, og selvfølgelig ved gudstjenesten i kirken tillige med
tekstning på storskærm begge steder. Når vi er afsted i bus, har vi
desuden teleslynge med. Alle deltagere fåk tilbud om at låne et lille
FM-modtager, som de kunne have om halsen. De hørehæmmede
kan tilslutte en halsslynge, så man har teleslyngelyd overalt, også
uden for bussen. De normalthørende får tilbudt FM-anlægget, men
med et sæt hovedtelefoner, så de også kan høre guidens stemme
tydeligt.
I de senere år har vi eksperimenteret med skrivetolkning, også
uden for de lokaler, hvor man normalt bruger det. Vi har således
en del små trådløse skærme med (iPads), som deltagerne kan låne.
Princippet er, at Ginny, som er skrivetolk på rejsen, har en FMmodtager med hovedtelefoner. Her kan hun til enhver tid høre,
hvad guiden siger, fordi alle der taler, altid er udstyret med en
mikrofon, som sender lyden direkte til FM-modtagerne. De hørehæmmede får således teleslyngelyd overalt, både i bussen, på ture

Et eksempel på en rundvisning i et kvarter med gamle huse.
Guiden står uden for billedet henne om hjørnet og fortæller om
stedet og husene. Man er ikke bundet til at stå lige ved siden af
guiden. På billedet går hver deltager går rundt i sit eget tempo
og kigger på det, som guiden fortæller om. Alligevel kan alle
følge med i, hvad der siges, fordi de enten har hovedtelefoner
på eller teleslyngelyd fra den FM-modtager, de har lånt. Ginny
behøver heller ikke sidde tæt på den, der taler, men kan finde en
behagelig bænk i nærheden. Herfra skriver hun det, hun hører i
sine ear-pods (hovedtelefoner), og sender teksten trådløst til de,
som går rundt med en bærbar skærm (iPad). Herved er der også
mobil skrivetolkning overalt.
og rundvisninger, og de normalthørende og skrivetolken får lyden
sendt til hovedtelefoner. Når guiden taler, sætter Ginny sig ned på
sin klapstol og skriver det, hun hører i hovedtelefonerne. Teksten
bliver trådløst sendt til alle de små skærme, som de døvblevne og
andre har lånt. Vi kan p.t. tilslutte 10-12 skærme ad gangen. Det
betyder, at man kan have skrivetolkning overalt, uafhængig af
stikkontakter og ledninger.

Spisesituationen

Eksempel på hørehensyn ved besøg i kirke. Kirsten Bjerrum fra
Løgumkloster Refugium står og fortæller om kirken helt fremme
ved alteret. Hun taler i mikrofon, som sender lyden til de FMmodtagere, som deltagerne har lånt. Høreapparatbrugerne har
tilsluttet en halsslynge til FM-modtageren således at de opnår
teleslyngelyd i deres høreapparater. De normalthørende har
ligeledes lånt en FM-modtager, hvor der er tilkoblet hovedtelefoner, og de kan derfor høre Kirstens stemme klart og tydeligt.
På billedet sidder de fleste rejsedeltagere på kirkebænkene foran
Kirsten, men nogle går også rundt i kirken. Det kan de roligt
gøre, fordi de stadig kan høre Kirstens stemme tydeligt. Forrest i
billedet sidder Ginny med ear-pods i ørene (hovedtelefoner). Hun
kan derfor høre Kirstens stemme klart, og skriver det, som bliver
sagt. Teksten sendes trådløst til de deltagere, som har lånt en
bærbar skærm (iPad). Man får således mobil skrivetolkning, som
man også kan gå rundt med.

4

Ved aftenspisningerne har vi eksperimenteret med hørehensyn.
Det er – som man ved – en ganske umulig situation – hvor støjniveauet er meget højt. Alligevel er det lykkedes os at lave et bord,
hvor 12-14 hørehæmmede kan tale sammen. Deltagerne bruger en
håndholdt mikrofon, hvis de vil sige noget, som alle må høre. Alle
formodes at medbringe deres FM-modtagere, og når der bliver talt,
hører Ginny det i sine hovedtelefoner, fordi den håndholdte mikrofon sender lyden hertil. Hun skriver det, hun hører, og sender det
trådløst til flere iPads, som står hen ad bordet. Herved kan man
også læse, hvad de siger i den anden ende af bordet, og man kan
tillige høre det i FM-modtagerens teleslynge eller hovedtelefoner.
Hvis en af de normalthørende ikke har husket sin FM-modtager
eller har sagt nej tak til den, fordi vedkommende synes at høre
godt nok, så er vedkommende koblet af samtalen ved det store bord
– fordi vi gør noget, som i princippet er umuligt – også for normalthørende. Der er ingen, der kan føre en samtale med en, som sidder
6 stole væk i et støjfyldt lokale. Det viser med al tydelighed, hvor
vigtigt, det er, at alle deltagere takker ja til at låne FM-anlægget, og
således er fælles om at ville hørehensynet.

Hørehensyn for normalthørende

Omdrejningspunktet for hørehensynet er FM-anlægget. Det giver altså teleslyngelyd og hovedtelefonlyd til deltagerne og ikke
mindst til skrivetolken. Der er en gevinst ved at få overbevist også
de normalthørende om, at de helst skal benytte FM-anlægget. Det
kan godt være, at de i starten synes, det er overflødigt, når man
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fortæller om det. Men hen ad vejen opdager de, at det faktisk er
godt. Man kan komme bagud ved en rundvisning, hvor man så ikke
når at høre, hvad der bliver sagt længere fremme. Man kan gå i
trafikstøj, hvor selv den normalthørende ikke kan høre noget. Man
kan køre i tog, hvor man sidder i flere vogne, og hvor guiden i den
forreste vogn fortæller, hvad man kører forbi.
Og sidstnævnte eksempel var faktisk det, der gjorde denne tur anderledes end så mange andre.

Vilde med tog

På Rügen er de vilde med tog. Der er tog til enhver lejlighed. Når vi
skal fra et sted til et andet, så foregår det i tog. De har selvfølgelig
Rasende Roland, som er et rigtigt tog, men ellers: Små miniaturetog som det, der kører i Legoland og andre forlystelsesparker.
Det gjorde, at de normalthørende ret hurtigt opdagede, at de havde
brug for FM-anlægget.

Homogen oplevelse

På den måde blev rejsen med hørehensyn en homogen hørehensyns-oplevelse, hvor vi havde glæde af alle de fordele, som FM-anlægget kunne give os – fordi vi vidste, at også de normalthørende
lyttede med under de vanskelige forhold. Når vi for eksempel er
inde og se en kirke, er det ikke alle steder, det er velset, at guiden
går rundt og taler meget højt. Når guiden har en formodning om, at
alle bruger FM-modtagere – også de normalthørende – så kan han/
hun sænke stemmen, og blot tale sagte ind i mikrofonen, og alle vil
kunne høre det alligevel, også skrivetolken, som sender tekst til de
mobile skærme. Andre eksempler er allerede nævnt: Spisesituationen, hvor de normalthørende også kan være med, turene i togene,
hvor alle hører/læser, hvad der bliver sagt. Rundvisningerne i baggrundsstøj og alle de andre tilfælde, hvor vi går rundt på gaden i
afslappethed, fordi alle modtager talelyden på den ene eller den
anden måde. Derved får alle den fælles oplevelse, det er at høre/

Så er der frokost på en fiskerestaurant. Deltagerne sidder ved
små borde, og støjnivauet er højt. Det kan være vanskeligt at tale
sammen som normalthørende. Som hørehæmmet er det umuligt. Hvorfor ikke bruge det anlæg, vi i forvejen har med. Det
lille bord låner en håndholdt mikrofon, som – ligesom guidens
mikrofon – sender talelyden til de FM-modtagere, man har med.
Det giver her ved bordet teleslyngelyd og lyd i hovedtelefonerne
– og man kan tale sammen. Det er kun et spørgsmål om det rette
“signal-støjforhold”, dvs. at talelyden er højere end baggrundsstøjen, og det klarer vi også. For at de andre rejsedeltagere ikke
skal høre, hvad de taler om ved bordet, så skifter vi lige frekvens
på mikrofonen og FM-modtagerne. Vi har flere mikrofoner med,
så det er muligt, at der kan tales sammen ved flere borde efter
samme opskrift – også uden, at det kan høres af de andre. Ved
det bord, som skrivetolken Ginny sidder ved, bliver der som regel
også skrivetolket. Der er stort set ingen grænser for, hvor stort
bordet må være (hvor mange deltagere, der kan være med i samtalen ad gangen. Som nævnt i teksten har vi afprøvet med 12-14
personer ved samme bord i støjfyldte lokaler).

Her er vi på rundvisning på dronning Alexandrines barndomshjem, slottet i Schwerin, der huser delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern. Rundvisning med guide er ikke tilladt. Vi gør
det alligevel, fordi vi kan være lavmælte. Ziggi og Kirsten taler
stille i mikrofonen. Alligevel hørere alle/kan alle læse hvad der
bliver sagt. Og vi forstyrrer ikke andre gæster eller kustoderne.
Det ville ikke være muligt uden det udstyr, vi benyttede.

En af dagene sejlede vi til Rügen. Kirsten sidder på soldækket og
fortæller i en hovedbåren mikrofon om overfarten og om, hvad vi
ser. Rejsedeltagerne sidder rundt om på soldækket, men kan alligevel gennem FM-anlæggets teleslynger og hovedtelefoner høre,
hvad Kirsten siger. Ginny skriver, hvad der bliver sagt, og sender
teksten fra sin computer til de bærbare skærme, som deltagerne
har lånt. Hvad man ikke ser på billedet er, at nogle af deltagerne
sidder inden døre, nedenunder! Ingen problem. Selv om de sidder
en etage nede, kan også de høre eller læse, hvad Kirsten siger.
Denne flexibilitet giver en enestående mulighed for samtidighed:
At vi får fortalt om tingene, mens vi ser dem.
læse det samme samtidig. Og det giver det fællesskab mellem hørehæmmede og normalthørende, som hørehæmmede i mange andre
situationer er udenfor.

Fælles interesser

Det viste sig altså, at både de hørehæmmede og de normalthørende
opdagede en fælles interesse i et ordentligt hørehensyn. Det startede med hørehensyn kun for hørehæmmede. Men også de normalthørende lærte af den nødvendighed, som de hørehæmmede til daglig lever med. Det var en gevinst, som løftede kvaliteten af rejsen
for alle. Hørehæmmede blev inkluderet, og de var ikke længere en
“særlig” gruppe, som adskilte sig fra de andre. Nej, de var som de
andre, ganske almindelige mennesker, som blot betjente sig af det
hørehensyn, som også de normalthørende syntes var en god idé.
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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
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 Asger Hørving
Hunstrupvej 21
7700 Thisted
Tlf. 97 99 50 10
ahoe@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

Medlem
Birthe Luise Fristrup
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

Aalborg Stift

Århus Stift

Ærø og Langelands Provsti:
Agnes Haugaard
Vester Bregninge 11
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 14 31
ahau@km.dk

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

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

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

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

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

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

Horsens Provsti:
Anne Marie Kristensen
Digtergangen 17, st. tv.
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 96 36 12
anmk@km.dk

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

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

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

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

Viborg Stift

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

Haderslev Stift

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

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

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

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

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

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

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

Herning Nordre og Søndre
Provsti:
Mona Kjær Nielsen
Munkgårdkvarteret 244,
Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf. 97 16 42 33
mokn@km.dk

Malt Provsti:
Henrik Skov-Pedersen
Lynggårdsvej 21
6600 Vejen
Tlf. 75 36 03 59
hspe@)km.dk

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

Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@km.dk
Hjørring Nordre Provsti:
Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33
9830 Tårs
Tlf. 98 96 10 83
kimu@km.dk

Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Nørre Allé 4
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
jaan@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
lkny@km.dk
Århus Søndre Provsti:
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
pthomsen@fredenskirken.dk

Aalborg Nordre Provsti:
Mette Krogholm Pedersen
Øster Hassing Vej 18
9310 Vodskov
Tlf. 98 25 64 16
mkpe@km.dk
Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
gw@km.dk
Hjørring Søndre Provsti:
Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
vno@km.dk

Læs mere på www.hoergodt.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. september 2015 kl.
10:00 i Sønderbro kirke, Horsens
(Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Anne Marie Kristensen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten (35kroner – foregår i kirkens
lokaler). Bemærk: Der er udflugt til
Horsens og Castberggaard i forbindelse
med gudstjenesten. Arrangør: Vejen og
Billund Høreforenings Lokalafdelinger
(pris: 100 kroner incl. frokost efter gudstjenesten, aftenbuffet og udflugt).
Tilmelding til alene frokost og gratis
transport, tlf. 86 96 36 12 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post: anmk@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Tilmelding til frokost OG udflugt: Senest
tirsdag den 22. september til Karin &
Kristian Hansen, mail: karinogkristian@
gmail.com eller på tlf. 30 12 83 51.
Man skal ikke være medlem af høreforeningen for at deltage.
Søndag, den 4. oktober 2015
kl. 10:00 i Fredens kirken, Svendborg
(Glarmestervej 8, 5700 Svendborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen og Høreforeningen Svendborg Lokalafdeling. Frokost med skrivetolkning

efter gudstjenesten. (35 kroner – foregår i
Fredens Sognehus ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 62 21 40 20 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: jkri@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 25. oktober 2015
kl. 10:15 i Biersted kirke
(Nørhalnevej 51, Biersted, 9440
Aabybro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Sofie Gjørup Winkel.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten (35 kroner – foregår i Sognehuset,
Bygaden 10, Nørhalne, 9430 Vadum).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 98 26 80 38 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: sgw@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 1. november 2015 kl. 10:00
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde)
Tekstning, teleslynge. Prædikant: Sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge
og Rynkeby-Revninge menighedsråd. Mezzosopran, Malena Rønnow
Hausmann og Organist/kirkemusiker,
Flemming Serritskov-Jensen medvirker.
Traktement i våbenhuset efter gudstjenesten (gratis).
Tilmelding til gratis transport, tlf.
65 39 10 98 eller e-post: akrh@km.dk.
Søndag, den 8. november 2015
kl. 10:00 i Sortebrødre kirke, Viborg
(Sortebrødre Kirke Stræde 2, 8800
Viborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen.
Tilmelding til gratis transport, tlf. 86 62
49 96 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
bld@km.dk eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 15. november 2015
kl. 11:00 i Vilslev kirke
(Vilslevvej 67, Vilslev, 6771
Gredstedbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Ole Madsen. Frokost
og højskoledag med skrivetolkning efter
gudstjenesten (100 kroner – foregår i
Vilslev konfirmandstue, Vilslevvej 67,
Vilslev, 6771 Gredstedbro).
Tilmelding til frokost, højskoledag og
gratis transport, tlf. 75 43 10 59 eller
e-post: om@km.dk eller fax: 69 80 41 00
eller SMS: 25 89 41 90.
Søndag, den 29. november 2015
kl. 10:00
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde)
Tekstning, teleslynge. Prædikant: Sognepræst Knud Erik Kristensen. Hørevenlig
gudstjeneste arrangeret af sognepræst
Anne Kathrine Rafn Hauge og RynkebyRevninge menighedsråd. Traktement i
våbenhuset efter gudstjenesten (gratis).
Tilmelding til gratis transport, tlf.
65 39 10 98 eller e-post: akrh@km.dk.
Søndag, den 29. november 2015
kl. 10:30 i Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer. Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner – foregår i
Kolind præstegård, Nødagervej 20, 8560
Kolind).
Tilmelding til frokost og gratis transport,
tlf. 86 39 11 21
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: akla@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Onsdag, den 2. december 2015
kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Gammel Landevej 38A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge. Prædikant: Kon-

taktpræst Martin Jensen. Hørevenlig
gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen i samarbejde med
Høreforeningen, Ringkøbing-Skjern
Lokalafdeling. Julehygge i præstegården
med skrivetolkning efter gudstjenesten
(Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet).
Tilmelding til gratis kirkebil, tlf.
97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk
Søndag, den 6. december 2015
kl. 10:30 i Hald kirke
(Haldvej 5, Hald, 8983 Gjerlev J)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Lone Nyeng. Kaffe med
skrivetolkning i kirkens tårnhus efter
gudstjenesten (gratis).
Tilmelding til gratis transport,
tlf. 86 47 43 42 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: lkny@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Juleaften, den 24. december
kl. xx:xx i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300
Kerteminde)
Tekstning, teleslynge. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af sognepræst Anne
Kathrine Rafn Hauge og Rynkeby-Revninge menighedsråd.
Tilmelding til gratis transport, tlf.
65 39 10 98 eller e-post: akrh@km.dk.

www.rosendahls.dk

Søndag, den 20. september 2015
kl. 10:00 i Revninge kirke
(Revninge Bygade 115, 5300 Kerteminde)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Høstgudstjeneste med
traktement og skrivetolkning i kirken.
Pandekagevognen serverer gratis fyldte
pandekager efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport,
tlf. 65 39 10 98 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: akrh@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

