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Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, 6600 Vejen
mobil/SMS: 29 66 06 50
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e-post: ssj@post6.tele.dk

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 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)

Nyt om navne

Grundlovsmøde i haven hos
landsdelspræsten
Fredag, den 5. juni 2016 kl. 16:00 til ca 20:30
Gamstvej 9, 6600 Vejen
Alle er velkomne!
Så er der grundlovsmøde for 5.
år i træk! Kom igen og besøg
landsdelspræsten til en hyggelig
og indholdsrig stund. Vi starter
med kaffebord og hjemmebag i
det store telt.
Og så er der grundlovstale ved
biskop Marianne Christiansen,
Haderslev Stift.
Efter grundlovstalen griller vi
ringriderpølser, og der vil være fadøl og et glas vin.

Vi bruger selvfølgelig skrivetolkning 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 sidder 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 fredag, den
3. juni 2016 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

Vores kontaktpræst i Horsens Provsti, Anne Marie Kristensen,
Sønderbro kirke i Horsens, har pr. 31. juli 2016 valgt at sige sin stilling op som sognepræst. Det betyder, at vi også – desværre – skal
sige farvel til Anne Marie som kontaktpræst.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig en stor tak for dit
arbejde som kontakpræst, og ikke mindst din tid som kontaktpræsternes repræsentant i vores kirkeudvalg. Det har været en fornøjelse at have dig med – og vi har altid haft stor glæde af din og
Sønderbro kirkes gæstfrihed, når der har været tekstet gudstjeneste
og kirkeudvalgsmøder der. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden.
Natte til den 13. april 2016 døde
Astrid
vores tidligere medlem af KirAndresen,
keudvalg Vest Astrid Andresen. tidl.medlem af
Astrid blev næsten 90 år, og var
Kirkeudvalg
i en årrække trofast deltager
Vest døde
ved vore møder. Hun var også
natten til
med til at vælge vores nuvæ- 13. april 2016
rende landsdelspræst. Astrid
bosatte sig i Fredericia, hvor hun i sine yngre år som døvbleven
fik undervisning i Mund-hånd-system og mundaflæsning på det
daværende Landshøreinstitut. Astrid var en af de få, som blev så
god til mundaflæsning, at hendes omgivelser ofte slet ikke lagde
mærke til, at hun ikke kunne høre noget. Også på sine gamle dage
valgte Astrid at forblive i Fredericia, hvor hun boede indtil sin død.
Kirkeudvalg Vest
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Forsiden
Er det ikke skønt, når vi rykker udendørs
med gudstjenesten som mange gør 2. pinsedag – forudsat at vejret holder. Specielt
også, hvis man husker teleslyngen! Her
fra gudstjenesten 2. pinsedag 2015 på
Bækmarkvej 8, 6740 Bramming, – altså
inden, der kom folk. Kontakpræst Ole
Madsen havde arrangeret udendørsgudstjeneste i disse smukke omgivelser
– med teleslynge, naturligvis.

Læs mere på www.hoergodt.dk

Rejse 2016
Stjernerejse i Sydslesvig – En rejseoplevelse helt tæt på
21.-26. juni 2016
Med hørehensyn, naturligvis

Om hørehensynet

En rejse med hørehensyn er ikke
kun for hørehæmmede, men i
høj grad også for de pårørende
og andre normalthørende. Mange pårørende til hørehæmmede
er ofte vant til efterfølgende at
skulle ”oversætte” hvad det er,
der lige har foregået, fordi der
mange steder ikke er tilstrækkeligt hørehensyn. Det er der på
vores rejse, og derfor kan den Ebbe Juul-Heider er med
pårørende også slappe af og nyde som foredragsholder og
turen, velvidende at hørehensy- rejseleder
net er i orden.
Også normalthørende har stor glæde af vores hørehensyn, idet
man kan låne det samme udstyr, vi bruger til hørehæmmede, og
dér tilkoble et par hovedtelefoner eller et par ear-pods, så man altid
kan høre guidens stemme klart og tydeligt overalt.
Husk: På vore rejser er der skrivetolkning og teleslynge ved foredragene i Løgumkloster. Der er skrivetolkning og teleslynge i
bussen og på rundvisninger i det fri (!!). Der er skrivetolkning
og teleslynge ved aftenspisningen. Der er hovedtelefonlyd overalt
til normalthørende. Man kan desuden låne en lille trådløs skærm
(iPad), hvor al tale kan læses overalt.

Om rejsen

Østslesvig byder på et væld af spændende oplevelser. Med sine
enestående og afvekslende naturområder, sin fascinerende kulturhistorie og kulinariske detaljer har det alt, hvad man kan forlange
af et godt rejsemål. Og så ligger det endda lige i nærheden! Turen
vil byde på en historisk og naturskøn oplevelse i landskaber og
dejlige byer. Stjernerejse har vi kaldt disse dage og centrum i stjernen, er Løgumkloster Refugium. Her bor vi. Herfra rejser vi ud.
Og hertil tager vi dagenes oplevelser med tilbage, og lader dem
bundfælde sig i ro og mag.

Arrangører

Rejsen tilrettelægges i samarbejde med Løgumkloster Refugium,
og medvirkende på rejsen er: Ebbe Juul-Heider, der er cand. mag.
i historie og kristendom og Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen,
der er refugiemedarbejder og præst. Turen er endvidere tilrettelagt
i samarbejde med Søren Skov Johansen, præst for hørehæmmede.

Tirsdag den 21. juni
Ankomst og foredrag
Ebbe Juul-Heider vil fortælle om dagene og introducere onsdagens
tur til Schwansen. Søren Skov Johansen vil fortælle om denne turs

Schwansen
særlige tilbud med skrivetolk, FM anlæg mv. Nogle tilbud som kan
være til glæde for både hørehæmmede og normalt hørende.

Onsdag den 22. juni
Udflugtsdag til Schwansen
Schwansen – eller Svans som det hedder på dansk– strækker sig
ud mellem Egernförde og Schleswig, næsten som en ø: Det er et
250 kvadratkilometer stort område og er et bakket og frodigt landbrugsland. Karakteristisk for området er de mange småskove og
levende hegn.

Torsdag den 23. juni
Foredrag og udflugt til Abild og Sct. Hansfest
Schleswigs historie. Sønderjylland, De schauenburgske Hertuger
og Danmark, hertug Hans den ældre. Gottorp og Danmark. De
glückburgske hertuglinjer.
Om aftenen kører vi til Abild kirke, hvor Søren Skov Johansen
prædiker ved en tekstet gudstjeneste. Efter gudstjenesten fejrer vi
Sct. Hans sammen – med bål og hyggeligt samvær.

Fredag den 24. juni

Tur til Slesvig og Lübeck
Lübeck er den næststørste by i delstaten Slesvig-Holsten. Byen er
en gammel hansestad med en smuk bykerne, præget af århundreders rigdom.

Lørdag den 25. juni

Udflugtsdag til Angeln
Levende hegn, mange små skove, et frodigt landskab med mange
gårde og mange flotte kirker – bl.a. fem romanske kvadrestenskirker– og læg dertil en fin kyst med både gode bademuligheder
og smukke klinter, så er det noget af billedet, der tegner Angeln.

Søndag den 26. juni

Afrejse
07:15 – 09:30 er der morgenmad. Afrejse i løbet af formiddagen

Pris

Priser pr. person: Kr. 5.495 (dobbeltværelse). Kr. 5.995 (enkeltværelse). Prisen er inkl. overnatning og fuld forplejning og program.

Kontakt

Glücksborg Slot.

Løgumkloster Refugium
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01, fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kære læser
Det bliver mere og mere moderne at rykke udendørs med gudstjenesterne. Især er 2. pinsedag blevet en meget populær højtidsdag
at gøre det på. Det hænger selvfølgelig sammen med fejringen af
Helligåndens komme, hvor noget nyt og overraskende sker. Ved
pinseunderet, som er beskrevet i Apostlenes Gerninger i Bibelen i
Det nye Testamente, går det for alvor op for disciplene, dvs. apostlene, at Jesu fødsel, liv, død og opstandelse ikke kun handler om
Jesus, men også om dem selv. Det er ikke kun Jesus, der skal opstå
fra de døde, men det skal de også selv. Også skønt de bare er ganske almindelige mennesker. Den opdagelse kom i stand ved Helligåndens mellemkomst, og disciplene fik derfra mod og engagement
til at gå ud i verden for at forkynde Jesu Kristi opstandelse fra de
døde. Derfor kalder man også pinsen for kirkens fødselsdag.
At noget nyt og overraskende kan ske i det gammelkendte, det er,
hvad man forsøger at vise, når man rykker den gamle gudstjeneste
ud i det fri. Selv de steder, hvor gudstjenesten er som den plejer,
da vil man – forhåbentlig – opleve en åndelig forandring, blot fordi
man rykker udendørs i Guds frie natur. Den forandring skal hørehæmmede ikke snydes for. Derfor er det vigtigt, at man også husker at få teleslyngen med ud. Det er der mange, der gør, og i dette
nummer vil vi derfor lave lidt ekstra omtale af nogle af de steder,
hvor man husker de hørehæmmede ved udendørsgudstjenesten.
Glædelig pinse!

Konference i IVSS
Internationaler Verband für Schwerhörigen Seelsorge
Løgumkloster Refugium
18.-2. august 2016
I år afholder IVSS sin konference i Danmark. Internationaler Verband für Schwerhörigen Seelsorge er en international
forening til fremme af arbejdet for de hørehæmmede i vore
kirker.

Nyhed
Ved vore tekstede gudstjenester kan du nu bedre følge med i,
hvor vi er i de salmer, vi synger.
Svært hørehæmmede og døvblevne har ikke altid glæde af teleslyngen. Derfor bruger vi tekstnng ved vore gudstjenester. Alt
bliver tekstet på storskærm – fra start til slut. Også salmerne.
Tidligere har vi vist et salmevers ad gangen, men det har været
en udfordring for nogle kirkegængere, fordi man ikke har haft
mulighed for at se, hvor vi er i salmen under sangen.
Det har vi nu rettet op på, idet de enkelte salmelinjer nu bliver
fremhævet, efterhånden som vi synger.

Lidt aftenhygge blev det også til, da IVSS-konferencen blev
holdt i Drübeck i Tyskland i 2006. Til venstre daværende kasserer, kontaktpræst Per Thomsen fra Fredenskirken i Århus.
Til højre daværende præsident, pastor Katharina Beste fra
Tyskland
Benyt lejligheden til at være med denne gang – og mød andre
lægfolk og kirkelige medarbejdere, som arbejder for de hørehæmmedes sag i deres hjemlands kirker. Få inspiration til
hvad også du kan gøre. Man behøver ikke at være medlem for
at deltage. Oplev:
• Foredrag med overvejelser om forholdet mellem syn og hørelse.
• Erfaringsudveksling med præster, kirkelige medarbejdere og
lægfolk fra andre lande.
• Workshops: Hvordan gør vi i praksis.
• Leverandørernes præsentation og udstilling af nye høreprodukter.
• Ekskursion med praktisk demonstration af optimalt hørehensyn på tur (OneShip: Mobil teleslynge og skrivetolkning).
• Dansk gudstjeneste med hørehensyn i praksis.
Se mere på: churchear.org

Så var der højskoledag
Med start i Kolind kirke
Det har altid været vigtigt for os at vise hele salmeverset under
sangen, så man også har mulighed for at se de enkelte rim fra
de foregående linjer. Den mulighed har vi med den nye løsning
bibeholdt – men altså sådan, at man nu bedre kan følge med,
hvor vi er.
Prøv det ved næste tekstede gudstjeneste.
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Søndag, den 10. maj 2016 havde vi højskoledag i Kolind. Arrangementet var tilrettelagt af kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer,
Menighedsrådet ved Kolind-Ebdrup-Skarresø sogne samt Kirkeudvalg Vest. Landsdelspræst Søren Skov Johansen prædikede i kirken, og efter gudstjenesten var der spisning og foredrag ved musiker, historiker og tidl. højskolelærer Poul Smedegaard Andersen.
Poul Smedegaard Andersen holdt et meget spændende og fængslende foredrag om Monica Wichfeld, som var født i Nordirland,

Læs mere på www.hoergodt.dk

Gudstjeneste med
Gospelkor
Med tekstning og teleslynge, naturligvis
Søndag, den 29. maj 2016 kl. 10:15 i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)

Kolind præstegård, hvor gæsterne var ankommet til højskoledagen
men senere i sit liv – da hun blev gift med stamhusbesidder Jørgen Wichfeld til Engestofte – valgte at kæmpe for Danmark mod
tyskerne. Monica Wichfeld blev en af de ledende skikkelser i
modstandskampen, og Engestofte blev centrum for produktion af
illegale blade samt nedkastning af faldskærmsagenter og våben.
Monica Wichfeld blev arresteret i januar 1944, og blev dømt til
døden, men dommen blev mod hendes vilje omstødt til livsvarigt
fængsel, og hun transporteredes til Tyskland, hvor hun døde i 1945.
Menighedsrådet sørgede for bespisningsunderet, og der var kommet en del deltagere langvejs fra. Det blev en dejlig dag. Tak til
alle medvirkende.

Foredragsholderen Poul
og præsten ved Kolind
kirke Anne Kirstine

Igen i år får vi besøg af Gospelkoret Sallvation fra Sall, når
vi holder vores tekstede gudstjeneste i Bjerringbro kirke (se
mere i gudstjenestelisten på bagsiden).
Hvis du vil se/høre, hvad du har i vente, kan du evt. klikke ind
på Tuben med følgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=_nveiSaAS-I
Eller du kan skrive youtube.com i din browser og skrive Sallvation (med TO L’er) i Tubens søgefeltet.
Du kan også klikke ind på hørgodt.dk og vælge Gudstjenester i menuen til venstre. Herefter ”scroller” du ned til den fra
Bjerringbro – og starter videoen.

Gospelkoret Sallvation fra Sall synger ved næste tekstede
gudstjeneste i Bjerringbro kirke

Glimt fra tidligere 2. pinsedags gudstjenester
Sådan så det ud i
Egeskoven ved Bjerrinbro, da der blev holdt
2. pinsedags gudstjeneste i 2012 – første gang
med teleslynge

Kontaktpræst Ole Madsen, sognepræst Asger Ehmsen og
sognepræst Christina Frøkjær. Også i år vil disse præster stå
for 2. pinsedags gudstjeneste i Jernved præstegårdshave. Med
teleslynge og højttalerlyd, naturligvis.
Gudstjenestepladsen ved
kastellet i Fredericia
ligger lige ud til vandet.
Der er telslynge og højttalerlyd ved gudstjenesten
2. pinsedag i år.

Gerda BrøchnerJørgensen fra
Bjerringbro kirke
er præst ved årets
2. pinsedags
gudstjeneste i
Egeskoven 2016
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Nyt om valg
Der skal være valg til Danmarks menighedsråd i år. De nye menighedsråd skal være klar til 1. søndag i advent. Det skal Kirkeudvalget også. De to sidste gange har vi haft valg til Kirkeudvalg Vest
i løbet af februar og marts. Men i år bliver vi nødt til at udskyde
valget, da vi endnu ikke er nået til enighed med Høreforeningen
om de nuværende vedtægter, der ligger til grund for den måde, vi
har afholdt valget på de sidste to gange.

Kirkeudvalget
Vest for Storebælt

Nedenunder ser du den nuværende sammensætning af Kirkeudvalget Vest. Vi har på sidste møde den 27/1-16 konstitueret os indtil
valget med Ingrid Sand Simonsen som formand og Torben Axel
Hartmann som næstformand. Endvidere blev Ole Madsen genvalgt
som kasserer, og Anna Emilie Johansson er sekretær.
Opgaven for Kirkeudvalg Vest er at varetage interesserne for alle
hørehæmmede i folkekirken Vest for Storebælt.

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)

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)

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

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

Opgaven for Kirkeudvalg Vest er at varetage interesserne for alle hørehæmmede i
folkekirken Vest for Storebælt.

Gamstvej 9, 6600 Vejen
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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
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
Vejle Provsti:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10, st., Starup
6040 Egtved
Tlf. 75 55 31 66
kpa@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
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
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
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

Læs mere på www.hoergodt.dk

Hjørring Nordre 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
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

Århus Stift
Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
akla@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
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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)

2. pinsedag, den 16. maj 2016 kl.
14:00 i Jernved præstegårdshave
(Præstegårdsvej 18, Jernved, 6771
Gredstedbro)
Udendørs gudstjeneste med teleslynge
og højttalerlyd.
Kontaktpræst i Ribe Domprovsti Ole
Madsen fra Vilslev-Hunderup Pastorat
tog sammen med to andre kolleger
sidste år initiativ til at afholde denne
gudstjeneste ude i det fri. Det blev en
rigtig god oplevelse for alle, så i år har
de tænkt sig at gøre det igen. Det bliver
en ganske almindelig højmesse, som
vi kender den fra kirken. Men der sker
altså noget, når vi rykker ud i det fri
under pinsesolen. Så kom og vær med
til en hyggelig og meningsfuld stund
– og oplev, forhåbentlig, pinseunderet!
De to andre medvirkende præster er:
Asger Ehmsen, Vejrup-Vester Nykirke
Pastorat og Christina Frøkjær, JernvedHjortlund Pastorat. Landsdelspræst
Søren Skov Johansen er ansvarlig for
teleslyngelyd og højttalerlyd. Vi glæder
os til at se jer!

2. pinsedag, den 16. maj 2016 kl.
14:00 i Hemmet præstegårdshave
(Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Udendørsgudstjeneste med teleslyngelyd.
Også i Hemmet husker de at tage teleslyngelyden med ud i det fri. Den 16.
maj ruller kontaktpræst Martin Jensen
teleslyngen ud i haven, og indbyder til
friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Alle er velkomne.
Efter gudstjenesten er der kaffe, og
spejderne serverer varme pølser og
laver bål til snobrød – og så vil der
være lejlighed til at synge så mange af
de gode gamle danske forårs- og sommersange, som deltagerne har lyst til.
Hvis det regner, afholdes gudstjenesten
i mødelokalet på den anden side af
gårdspladsen, i “Stalden”. Alle er velkomne, og man opfordrers til at tage en
havestol eller et tæppe med. Vel mødt!
2. pinsedag, den 16. maj 2016 kl.
14:00 i Egeskoven, Bjerringbro
(Skovlegepladsen i Egeskoven bag ved
Skovvejen 53, 8850 Bjerringbro)
Udendørsgudstjeneste med teleslynge
I de seneste år har Bjerringbro kirke
med bistand fra Høreforeningen Viborg Lokalafdeling brugt teleslynge
ved den årlige friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag. Her er vi inde i skoven, langt
fra strømstik, men man har alligevel
fundet ud af at tilkoble et traditionelt
teleslyngeanlæg til et bilbatteri, så
man kan bringe teleslyngen med langt
hjemmefra. Gudstjenesten forestås
af kontaktpræst Gerda Brøchner Jørgensen, og FDF-orkesteret spiller ved
gudstjenesten. Derefter serverer Bjerringbro Y’s men – og menetter kaffe
og te, kage og juice. Medbring selv
klapstole og/eller tæpper samt overtøj
efter vejrforholdene. Alle er velkomne,
og arrangementet er gratis.

Søndag, den 22. maj 2016 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 LyngbergLarsen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten.
(35 kroner – foregår på Blindebomsgade 9).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 67 10 61 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
lll@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 29. maj 2016 kl. 10:15 i
Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Gerda Brøchner og Høreforeningen Viborg Lokalafdeling.
Ved gudstjenesten medvirker gospelkoret Sallvation fra Sall.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner – foregår i
Kirkecenteret ved siden af kirken)
Tilmelding til frokost gratis transport,
tlf.: 86 68 40 48 eller fax: 69 80 41 00
eller epost: bjerringbro.sogn@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 19. juni 2016 kl. 10:30 i
Tørring kirke
(Gjelleroddevej 19, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Iben Tolstrup.

Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i Hove Præstegård,
Præstevej 4, 7620 Lemvig)
Tilmelding til transport og frokost, tlf.
97 83 61 29 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: ito@km.dk eller SMS: 29 66
06 50.
Søndag, den 23. juni 2016 kl. 19:30 i
Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse
for hørehæmmede (se andetsteds i
bladet) – og i samarbejde med
kontaktpræst Erling Bjerrum-Pedersen
Sct. Hans-bål efter gudstjenesten
Tilmelding til arrangementet efter
gudstjenesten på tlf. 74 72 28 50 ellerfax. 65 92 30 64 eller e-post: ebp@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
www.rosendahls.dk

2. pinsedag, den 16. maj 2016 kl.
10:30 på Kastellet, Fredericia
(Kør ind ved Dronningensgade 118,
7000 Fredericia)
Udendørsgudstjeneste med teleslynge
og højtalerlyd. Under overskriften “Må
vi sanse, må vi danse” afholdes igen i
år fælles pinsegudstjeneste for alle sognene i Fredericia Provsti på Kastellet i
Fredericia. Medvirkende er provstiets
præster, Fredericia Postorkester, organister og kirke –og kulturmedarbejdere
ved Fredericia kirker. Gudstjenesten er
for alle, og der vil være mulighed for at
hygge sig med medbragte madpakker efter gudstjenesten. Ansvarlig for
teleslynge er Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.

