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Højskoledag med tekstet
gudstjeneste i Kolind kirke
Søndag den 10. april 2016 kl. 11:00
Alle er velkomne. Husk tilmelding

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 netHer øves tegn med døve og
bank): <01>< ><9599274>
hørehæmmede børn. Indsamlede
De indsamlede penge vil gå til
penge fra tekstede gudstjenester
at hjælpe hørehæmmede børn,
i Danmark går til REMI-skolen
som går på en skole i Nigeria.
– til hjælp for hørehæmmede og
Skolen hedder Remi, og er en
døve børn og deres forældre
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)

Præstegårdsaften
Næste præstegårdsaften på Gamstvej 9 i Vejen er til efteråret.
Se nærmere næste kirkeblad.

Nyt om navne!
Siden sidst har vi fået ny kontaktpræst i Vejle Provsti. Det er
Katrine Papsø Andersen, som
er sognepræst i Øster Starup
Pastorat, Vejle Provsti, Haderslev Stift. Vi glæder os til samarbejdet, og et stort velkommen
til dig!

Katrine
Papsøe
Andersen
er ny
kontaktpræst
i Vejle Provsti

Så er Kolind kirke på Djursland
klar til at blive taget i brug igen.
Den er i sommer og efterår 2015
blevet renoveret, og i den forbindelse besluttede menighedsrådet og præsten, at man skulle
benytte lejligheden til at gøre
noget ekstra ud af hørehensynet. Der er således blevet installeret
helt nyt og topmoderne teleslynge –og højttaleranlæg. Desuden er
der lavet fast installation af projektor, så der kan tekstes i kirken
ved gudstjenester. Kirken bliver således en ”hørekirke” for Syddjurs Provsti – en kirke, hvor man, ofte mere end andre steder, kan
være sikker på ordentligt hørehensyn. Til lykke med det.

21. til 25. juni
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Kolind kirke

Rejse 2016

Hør Godt

Forsiden

Program:
Kl. 11:00	
Tekstet gudstjeneste i Kolind kirke(Kapelvej 1, 8560
Kolind) v/ Landsdelspræst
Søren Skov Johansen og
kontaktpræst Anne Kirstine
Langkjer. Herefter mødes vi i Kolind præstegårds konfirmandstue, på Nødagervej 20, 8560
Kolind.
Kl. 12:45 Velkomst og sang.
Kl. 13:00 Frokost.
Kl. 14:15	Foredrag ved tidl. højskolelærer Poul Smedegaard Andersen. Emne: “Monica Wichfeld – en kvindelig frihedskæmper”. Herefter kaffe, spørgsmål og sang.
Kl. 16:15 Afslutning.
Pris: 100 kroner (inkl. højskoledag, frokost, kaffe og foredrag).
Tilmelding til frokost, højskoledag 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.
Arrangør: Kirkeudvalget Vest i samarbejde med KolindEbdrup-Skarresø menighedsråd og kontaktpræst Anne
Kirstine Langkjer.
Vi bruger teleslynge, tekstning og skrivetolk.

æmmede Vest

Vi skal igen på rejse - med hørehensyn, naturligvis. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen følgende dage: 21. – 25. juni
2016. Programmet er ikke helt klar endnu, men der bliver
tale om en Stjernerejse med endagsture og overnatning på
Løgumkloster Refugium. Vi skal bl.a. til Angeln og halvøen Svans. Ebbe Juul-Heider bliver en af rejselederne sammen med Kirsten og Erling Bjerrum Pedersen og Ginny og
Søren Skov Johansen. Der vil denne gang være mulighed
for at bestille enkeltdage, såfremt man ikke vil med alle
dage. Kig i næste kirkeblad efter detaljeret program.

for Storebælt

Læs mere på www.hoergodt.dk

Kære læser
I dette nummer af Hør Godt sætter vi fokus på, hvordan man får en
tekstet gudstjeneste i sin kirke. Måske vil du spørge – kære læser
– hvorfor du skal blandes ind i det. For gudstjenester i folkekirken,
det er jo bare noget, der er – også selv om det enkelte sognebarn til
daglig ikke blander sig særligt meget i det.
Anderledes er det med tekstede gudstjenester. Det er ikke nødvendigvis noget, der “bare er” i en kirke tæt på en selv. Udbuddet af
disse gudstjenester er relativ begrænset, og derfor foregår der en
“udvælgelsesproces”, hvor både menighedsråd, kirkeudvalg, præster, kontaktpræster og Høreforeningens lokalafdelinger er med til
at foreslå, hvor den næste tekstede gudstjeneste skal være. Men det
kunne altså lige så godt være dig, der nu står/sidder med bladet i
hånden og læser denne lille artikel.
• En tekstet gudstjeneste er primært beregnet på at tydeliggøre det,
der i forvejen foregår i kirken ved en almindelig gudstjeneste!
• En tekstet gudstjeneste er en fornyelse af gudstjenesten. Fornyelsen består ikke i, at man laver noget om, men at man tydeliggør
det, der i forvejen plejer at foregå. Derved opdager man ting, som
man måske tidligere overså.
• Nogen siger også, at salmesangen bliver tydeligere, fordi salmerne bliver tekstet på storskærm. Herved kan alle løfte hovedet mens de synger, og det skulle efter sigende virke positivt på
sangen.
• En tekstet gudstjeneste er for ALLE, fordi alle får mere ud af
sådan en gudstjeneste, når man både kan høre og læse det, der
bliver sagt. Det gælder både normalthørende og hørehæmmede.

• En tekstet gudstjeneste vil i mange tilfælde øge bevidstheden i
menigheden om, hvornår man kan høre i kirken og menighedshuset - og hvornår man ikke kan.

• En tekstet gudstjeneste afhjælper problemer med baggrundsstøj
og mistede ord, da man kan læse tilbage og se det, man ikke
hørte.

• En tekstet gudstjeneste er velegnet som indføring i gudstjenestens gang, specielt for konfirmander, idet man f.eks. kan læse
med på Trosbekendelsen, Fadervor, og der i øvrigt står, hvornår
man skal rejse sig osv.

• tekstet gudtjeneste giver de hørehæmmede og de svært hørehæmmede i menigheden større mulighed for at følge med, og
man sender et signal om, at man ønsker at inkludere de hørehæmmede i menigheden.

Hvis du synes ovenstående er en god idé, så tøv endelig ikke med
at foreslå en tekstet gudstjeneste hos dig.
Ventetiden på en tekstet gudstjeneste må påregnes at være cirka
¾ år.
Det er altid tilladt at skrive direkte til Landsdelspræsten, som så
sædvanligvis vil tage sig af resten (se side 2, 1. spalte øverst). Men
ofte vil det være hensigtsmæssigt at starte med at henvende sig til
sin lokale sognepræst, så man allerede fra start får sat ansigt på og
får en ”menneskesnak” om tingene.
Her kommer dette kirkeblad ind i billedet. Det er ganske enkelt
lavet til at give væk, fordi det indeholder alle de praktiske oplysninger til beslutningstagerne og arrangørerne om, hvad man kan
forvente af en tekstet gudstjeneste, og hvordan den laves – og hvor
meget arbejde, der er i det for den lokale kirke osv. samt økonomi.
Med dette kirkeblad i hånden, behøver du ikke selv at vide en
masse om det, men du kan alligevel være den, der giver den viden
videre.
Resten af kirkebladet er en manual til alle interesserede, især præster, menighedsrådsmedlemmer, kirkebetjeninger og andre fra
menigheden inkl. høreforeningsmedlemmer, der gerne vil gøre
opmærksom på deres eksistens ved et efterfølgende samvær. Du er
selvfølgelig velkommen til at læse videre i bladet.
Rigtig god fornøjelse med at give ideen og bladet videre!
Glædelig jul – og godt nytår til alle! - Søren Skov Johansen

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Tekstning er fællesskabs-skabende
En tekstet gudstjeneste er oprindelig tænkt som et hjælpemiddel
for hørehæmmede. Men det har vist sig, at alle andre også har glæde af det, som du kan læse på foregående side.
Alt for ofte er hørehæmmede uden for fællesskabet, fordi de ikke
kan følge med i, hvad der bliver talt om. Sådan bør det ikke være
i kirken, og slet ikke ved gudstjenester. Derfor vil vi helst undgå
at skille menigheden i to, hvor hørehæmmede eksempelvis får en
særgudstjeneste på et andet tidspunkt end de andre i menigheden.

Pakkeløsning – mest for præster

Når du ønsker en tekstet gudstjeneste, så siger du også ja til nedenstående koncept. En tekstet gudstjeneste:
1. Er en højmesse, som ligger på det tidspunkt, hvor der ellers
ville have været gudstjeneste i kirken.
2. Ser ud som den plejer, med den forskel, at den er tekstet på
storskærm.
3. Er med deltagelse af den lokale præst.
4. E
 r med landsdelspræsten som prædikant.
5. Er helst med indsamling til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede.
6. Er med efterfølgende kirkefrokost med evt. egenbetaling på 35
kroner.
ELLER stående, evt. gratis, traktement/kaffe i kirken.
7. Er med et (kort?) foredrag af landsdelspræsten ved frokosten
bagefter. Emnet kan aftales.
8. Er med skrivetolkning (simultantekstning) ved frokosten/traktementet bagefter (se under ”Økonomi”, pkt. 4).
9. Er med et velfungerende teleslyngeanlæg i både kirken og ved
frokosten bagefter (hvis dette ikke forefindes, se under ”Økonomi”, pkt. 5).
10. Bliver annonceret i kirkebladet Hør Godt, på hjemmesiden
www.hoergodt.dk og i Høreforeningens blad Hørelsen.

Økonomi – mest for præster og menighedsråd

En tekst kan vises på storskærm – her fra Fredenskirken i Viby J
Med en tekstet gudstjeneste kan vi lave en gudstjeneste, som både
hørehæmmede og normalthørende har lyst til at deltage i, så man
kan være sammen der. For at det skal kunne lade sig gøre, skal der
udvises hensyn – ikke kun over for de hørehæmmede, men også
over for de normalthørende!
Det er baggrunden for, at vi bruger tekstning som hørehensyn,
fordi denne type hørehensyn ”rammer bredt”. Alle, der har lært
at læse, kan bruge det. Tekst som hjælpemiddel gør gudstjenesten hjemlig, også for de normalthørende (ligner det, man kender
hjemme fra fjernsynet), så den sædvanlige menighed får lyst til at
komme forbi – og under ingen omstændigheder forveksler denne
type gudstjeneste med en døve-gudstjeneste.
Tekstning er aldrig optimal, fordi man undervejs skal flytte opmærksomheden fra den, der taler, til skærmen. Til gengæld har den
en høj informationsværdi, fordi man kan tekste fuldstændig ordret
alt det, der foregår. Men den altoverskyggende fordel ved tekstning
er imidlertid, at den er det eneste kendte, anvendelige hjælpemiddel, som både normalthørende, hørehæmmede, uerkendte hørehæmmede og svært hørehæmmede kan være fælles om. Og så har
det den fordel, at det er et velegnet hensyn over for de uerkendte
hørehæmmede, som er en meget stor gruppe, og som ikke ønsker
at være hørehæmmede, men som er det alligevel. De kan bruge det
eller lade være, alt efter behov, og man behøver ikke afkræve, at
folk erkender deres høretab, inden de går ind i kirken.
Fordi tekstning er for alle, er den i høj grad fællesskabs-skabende
på tværs af høretab, hvilket underbygger Folkekirkens tanke om, at
vi tilhører den samme menighed, også hørehæmmede.
Ved det efterfølgende samvær søger vi tillige at få både normalthørende og hørehæmmede med som deltagere, så man er sammen
der, og lærer noget om hinanden.
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Det skal være så let som muligt for menighedsrådet ved en kirke at
sige ja til en tekstet gudstjeneste. Derfor ydes der følgende bidrag/
hjælp fra kirkeudvalget og landsdelspræsten:
1. Betaling af 15 kroner pr. deltager ved kirkefrokosten (plus evt.
brugerbetaling, kr. 35)
2. B
 etaling af en annonce i den lokale avis, hvis ønskes
3. Betaling af ekstra kørsel med kirkebilen inden for provstiet.
4. Betaling/bestilling af skrivetolk ved samværet efter gudstjenesten. Landsdelspræsten udlåner evt. ekstraudstyr til denne
(computer, iPads, projektor mv.).
5. Hvis der ikke forefindes teleslynge –eller højttaleranlæg i kirken
eller menighedshuset, har menighedsrådet mulighed for at låne
et anlæg af landsdelspræsten.
6. Hvis gudstjenesten er udendørs, har menighedsrådet af landsdelspræsten tillige mulighed for at låne højttaler –og trådløse
mikrofonsystemer og teleslynge til udendørs brug,

At være på rejse med hørehensyn er ingen hindring for at lave en
tekstet gudstjenste med medbragt skærm og teleslyngsystem. Fra
Læk danske Kirke 2014

Forarbejde – mest for menighedsrådet

En tekstet gudstjeneste med samvær bagefter er typisk arrangeret af menighedsråd/præst i samarbejde med landsdelspræsten, og
man skal være forberedt på, at der er lidt forarbejde:

Læs mere på www.hoergodt.dk

1. Styring af tilmeldinger til frokost/kirkebil.
2. Bestilling af eller fremstilling af mad/traktement.
3. Servering af mad/traktement og klargøring og oprydning i lokale.
4. Åbning af kirken 1 time før gudstjenesten for opstilling af
skærm og projektor. Landsdelspræsten har al udstyr med, og
skal kun låne strøm.

Forarbejde – mest for præsten
Ved planlægning af den tekstede gudstjeneste, oplyses følgende:
1. K
 irkens navn, samt dato og klokkeslæt for gudstjenesten.
2. A
 dresse på sted for samværet bagefter.
3. Om der er teleslynge i lokalet, hvor samværet efter gudstjenesten
foregår (kan evt. lånes)
4. Om der skal være tilmelding til frokosten, og om der evt. må
inviteres fra kirken.
5. Landsdelspræsten modtager senest en uge før gudstjenesten en
oversigt fra præsten over, hvordan man plejer at holde gudstjeneste i kirken. Oversigten må gerne være meget detaljeret:
a. Hvilke ind –og udgangsbønner.
b. Hvilken udgave af Fadervor og Velsignelsen.
c. Trosbekendelsens ordlyd (hvis den synges).
d. Hvor er der hilsener og korsvar.
e. Hvilket nadverritual.
f. Hvilken udgave af indstiftelsesordene.
g. Nadversalmer.
h. Evt. dåbsritual og dåbssalmer.
i. Bekendtgørelser.
j. Andre afvigelser jf. ritualet.
6. Ud fra ovennævnte oversigt udfærdiger landsdelspræsten et udkast til skærmteksten, som sendes retur til præsten for gennemsyn og rettelser.

En tekst kan vises på kirkevæggen – en god æstetisk løsning fra
Hemmet kirke. En fastmonteret projektor med trådløs forbindelse,
monteret i loftet, er efterhånden blevet en populær løsning i flere
kirker

Om tekstet gudstjeneste med udflugt

Det vil være oplagt at kombinere den tekstede gudstjeneste med en
udflugt. Både menighedsrådet og Høreforeningens Lokalafdeling
vil have glæde af at stå som arrangør af en sådan udflugt, idet man
vil lære hinanden bedre at kende. Der vil desuden være mulighed
for at få hørehensyn med på udflugten på en helt ny og enestående
måde til gavn for alle deltagere (se sidste nummer af Hør Godt).
Kontakt Landsdelspræsten for dette.

Om salmevalg og opgaver ved gudstjenesten:
7. Præsten modtager salmevalg fra landsdelspræsten til videregivelse til kirkebetjeningen.
8. Præst og landsdelspræst aftaler fordeling af opgaver ved gudstjenesten. Typisk kan landsdelspræsten tage fra start af gudstjenesten til og med prædikenen – og præsten kan så tage over derfra.
Ved dåb bør præsten på stedet have den.

Om tekstet gudstjeneste og nedsat syn

Tips til den stedlige præst:
9. Man kan argumentere for, at den tekstede gudstjeneste skal være
den eneste i pastoratet den dag, fordi de hørehæmmede også bor
i de andre sogne. Til gengæld bør man sætte kirkebil ind, så alle
i pastoratet har mulighed for at komme med, hvis de ønsker det.
Præsten på stedet vil i så fald få en prædikenfri søndag.

Husk:

Samarbejde
– mest for Høreforeningen, præster og menighedsråd

Der findes mange lokalafdelinger af Høreforeningen, og således
ofte også i det område, hvor en tekstet gudstjeneste foregår. Det
vil være en god ide evt. at indgå samarbejde med sådan en lokalafdeling om det praktiske vedr. f.eks. kirkefrokosten/samværet
bagefter. Det er en Win-Win-situation, for Høreforeningens Lokalafdeling vil ofte være interesseret i at medvirke, idet de så får
mulighed for at gøre opmærksom på deres eksistens. Samtidig vil
Høreforeningens Lokalafdeling ofte kunne reklamere for gudstjenesten, og således komme med medlemmer, som er interesserede i
den tekstede gudstjeneste.

Om tekstet gudstjeneste med Højskoledag

Der vil være oplagt at kombinere en tekstet gudstjeneste med et
arrangement, der ellers skal foregå ved kirken, f.eks. højskoledag.
Kontakt Kirkeudvalget, som også er interesseret i dette (se side 6)

En skærm i kirken kan under bestemte omstændigheder være svær
at aflæse. Vides det på forhånd, at der kommer menighedsmedlemmer, der har nedsat syn, kan man evt. af Landsdelspræsten låne
en eller flere iPads til kirken, så teksten også bliver vist her. Herved bringes teksten tættere på kirkegængeren, hvilket kan give en
større læsevenlighed.
1. En tekstet gudstjeneste er for den lokale menighed. Det er en lejlighed til at give ekstra hørehensyn for de hørehæmmede, der er
på stedet, således at de forhåbentlig oplever gudstjenesten mere
tydeligt end ellers.
2. Deltagelse af den lokale præst er vigtig, så gudstjenesten får en
lokal forankring – og menigheden kan se, at gudstjenesten er
for dem.
3. Hørehæmmede søger ikke som døve (døvfødte) sammen i særlige menigheder og samfund (hvor der tales tegnsprog). De bor
og lever spredt rundt omkring, hvor de bliver ved med at tilhøre
den lokale menighed, og ønsker kun at høre, hvad der bliver sagt
dér. Deltagelse af den lokale sognepræst er et signal om, at man
også i den lokale kirke ønsker at inkludere de mange hørehæmmede, der er i menigheden.
4. Desuden kommer der sædvanligvis også nogle udefra, fordi der
er langt mellem den slags tekstede gudstjenester.
5. Ved samværet bagefter bliver der bl.a. gennem landsdelspræstens foredrag sat fokus på det at høre eller ikke høre, og hvad
man kan gøre for fortsat at være en aktiv del af menighedslivet
på trods af sit høretab. Ved bl.a. samtale mellem erfarne hørehæmmede og normalthørende samt evt. beslutningstagere, vil
dagen forhåbentlig blive en dag, hvor der bliver talt om det, der
ikke bliver talt så meget om.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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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
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

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

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

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

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

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

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

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

Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Nørre Allé 4
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
jaan@km.dk

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

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

Haderslev Stift
Vejle Provsti:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10, st., Starup
6040 Egtved
Tlf. 75 55 31 66
kpa@km.dk

Viborg Stift

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

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

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

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

Struer Provsti:
Lars Grønbæk Sandfeld
Sembvej 3
7790 Thyholm
Tlf. 97 87 11 15
lsa@km.dk
Vesthimmerlands Provsti:
Lars Henrik Lyngberg-Larsen
Sortebrødre Kirke Stræde 6
8800 Viborg
Tlf. 86 62 11 42
Tlf. 98 67 44 61
lll@km.dk

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

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

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

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 24. januar 2016
kl. 14:00 i Søby kirke på Ærø
(Langebro 2A, 5985 Søby Ærø)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Agnes Hauggaard.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner – foregår i
konfirmandstuen Vester Bregninge 11,
5970 Ærøskøbing).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 62 58 14 31
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
ahau@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 31. januar 2016 kl.
10:30 i Lind Sognehus
(Kollundvej 47, Lind, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Ulla Kristiansen.
Frokost med skrivetolkning og
foredrag af Søren Skov Johansen
efter gudstjenesten. Titel: “Er nedsat
hørelse kun mit eget problem”?
(35 kroner – foregår i Sognehuset, hvor
der er gudstjeneste).
Tilmelding til frokost og gratis trans-

port, tlf. 97 12 73 12 eller fax.
69 80 41 00 eller e-post: ukr@km.dk
eller SMS: 40 32 09 02.
Søndag, den 7. februar 2016 kl. 10:30
i Tulstrup kirke
(Tulstrupvej 75A, 8680 Ry)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Erik Bredmose Simonsen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner – foregår i
Tulstrup Præstegård, Præstebakken 11,
8680 Ry).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 86 89 13 50 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
metl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 14. februar 2016 kl.
11:00 i Bov kirke
(Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Kevin Ocksen Asmussen og
Høreforeningen Aabenraa Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner - foregår i
Kirkeladen ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 22 11 82 82
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
tgje@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 6. marts 2016 kl. 10:30 i
Haverslev kirke
(Haverslevvej 158, 9610 Nørager)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.

Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Svend Schultz-Hansen og
kontaktpræst Herluf Christensen og
Høreforeningen Rebild Lokalafdeling
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner – foregår i
Sognehuset ved siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
“Teleslyngen er et hit””
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 55 72 92 eller fax.
69 80 41 00 eller e-post: hsc@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 13. marts 2016 kl. 10:00
i Vejstrup Valgmenighedskirke
(Landevejen 65, 5882 Vejstrup)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Valgmenighedspræst Anders Carlsson.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner – foregår i
Kirkehuset ved siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
“Det levende ord – hvor levende?

Betragtninger over hørehensynets
nødvendighed”
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 62 28 10 81
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
vejstrupvalgmeninghed@mail.dk eller
SMS: 40 47 59 19.
Søndag, den 10. april 2016 kl. 11:00 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, kaffe og højskoledag med
skrivetolkning efter gudstjenesten.
(100 kroner -–foregår i Kolind præstegård, Nødagervej 20, 8560 Kolind).
Foredrag: Tidl. højskolelærer Poul
Smedegaard Andersen fortæller om
“Monica Wichfeld – en kvindelig
frihedskæmper”
Tilmelding til frokost, kaffe, højskoledag 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.

www.rosendahls.dk

Juleaften, den 24. december
kl. 15:30 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.

