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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
I perioden henover sommeren og godt en måned frem må vi
desværre sige farvel til 4 af vore kontaktpræster. Lars Grønbæk
Sandfeld, kontakpræst Struer Provsti, og Erik Bang, kontaktpræst
Hadsund Provsti, Aalborg Stift går begge på pension, hvorfor de
også stopper som kontaktpræster. Kontaktpræst Sanne Hermansen
Hvorslev, Salling Provsti, Viborg Stift, har fået nyt embede på
Fyn, og der er derfor for tiden ikke længere er en kontaktpræst i
Salling Provsti. Endelig har Lars Henrik Lyngberg-Larsen, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift valgt at indstille sit virke som
kontaktpræst. Hvervet overgår dog til kontaktpræst Inge Frandsen,
Aalborg Vestre Provsti, Aalborg Stift – som herefter også fungerer
som kontaktpræst i Vesthimmerlands Provsti.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle en stor tak for
jeres indsats og tid som kontaktpræster og for jeres arbejde for at
inkludere de hørehæmmede i menighederne. Tak for den bevidsthed, I gennem årene har haft med jer i sognepræsteembedet, når
det gælder hensynet over for de hørehæmmede. Det er uvurderligt,
at der altid er nogle kontaktpræster, der står frem og formulerer
det behov, som mange hørehæmmede har i de forskellige sammenhænge, I har været en del af i jeres embede som sognepræster. Vi
vil se tilbage på jeres arbejde som både sognepræst og kontaktpræst med stor glæde og taknemmelighed.
Kirkeudvalg Vest
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Så var der Grundlovsmøde
Igen i år holdt vi grundlovsmøde hjemme hos landsdelspræsten. Det blev en herlig dag med et rigtig godt fremmøde. I år måtte vi bygge en lille kvist på teltet for at alle kunne være under tag i haven, såfremt det skulle blive regnvejr.
Det blev det dog ikke, for både tordenvejr og byger blæste
den dag uden om Vejen. Efter hjemmelavet jordbærkage og
rabarbertrifli samt andre lækkerier, holdt Biskop Marianne
Christiansen fra Haderslev Stift grundlovstalen.
Så blev det tid til ringriderpølser, som blev stegt
på grillen, og vi havde
alle en hyggelig indholdsrig dag. Tak til alle medvirkende. Og tak for bidraget til
projekt REMI, hvor der i alt blev samlet 4.125 kroner ind.
Vi glæder os til næste år!

Gudstjeneste i Mandø kirke
med udflugt
Søndag, den 11. september 2016 kl. 13:30 i Mandø kirke
(Mandø Kirkevej 2, Mandø, 6760 Ribe)
Høreforeningen Vejen og Billund lokalafdelinger har
i samarbejde med landsdelpræsten arrangeret tekstet
gudstjeneste i Mandø kirke i forbindelse med udflugt fra
og til fastlandet og på Mandø. Dagen er blevet arrangeret henover sommeren mellem to kirkeblade, og har været annonceret blandt høreforeningens medlemmer. Det
forlyder dog ved redaktionens slutning, at pladserne i
bussen nu er optaget. Men da der også er gudstjeneste,
vil jeg hermed nævne, at alle kan være med i kirken kl.
13:30, såfremt man kører selv. Men pas selv på tidevandet, og undersøg, hvornår og hvor, du skal køre! Ring til
Brugsen på Mandø, som har åbent alle dage – de ved besked fra dag til dag. Man er også velkommen til at melde
sig til kirkefrokosten på Restaurant Mandø, Vestervej 1,
Mandø, 6760 Ribe, således at man selv ankommer der
kl. 12:00, hvorefter man går til gudstjeneste. Tilmelding
til kun frokost (35 kroner) til Søren Skov Johansen, tlf.
og SMS: 29 66 06 50 eller fax: 69 80 41 00 eller epost:
ssj@post6.tele.dk – senest
6. september.

Højskoledag i efteråret 2016
For dem, som leder efter højskoledag i efteråret, kan kirkeudvalget oplyse, at næste højskoledag i forbindelse med
en gudstjeneste bliver i foråret 2017. Vi glæder os allerede.

Forsiden

Hør Godt

– i kirke og menig
hed

Så var der stillet skærme op til hørehensyn på dansk, tysk og engelsk – og
folk var ved at indfinde sig inden gudstjenesten i Løgumkloster kirke. IVSSkonference på Refugiet i Løgumkloster,
21. august 2016
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Kære læser!
Vi kender det nok alle sammen: Vi hører på en mand, der står og
taler. Men af en eller anden grund, så tror vi ikke rigtig på det, han
siger. For hans kropssprog signalerer noget helt andet, end det, han
siger med munden. Eller det kan være en person, som vi spørger
om, hvordan det går. Vi får svaret, at det går fint, alletiders. Men
vi ser gråden stå i øjenkrogen, og ved, at det ikke er sandt, at alt er
som det skal være. Vi kan tale og tale, men hvis ikke også kropssproget arbejder med til at overbevise lytteren, så er det undertiden
meget svært at få sit budskab igennem. Det skyldes, at vi i en lyttesituation ikke kun henter information fra de ord, der bliver sagt.
Vi aflæser også med øjnene. Der er nogen, der siger, at vi får helt
ned til 7 % af vores information fra de ord, der bliver sagt. Det er
f.eks. den situation, hvor man siger noget direkte usandt, ligesom
i eksemplet ovenover.

Hee kirke.

Tekstet gudstjeneste i Hee kirke
med frokost og rundvisning
Søndag, den 30. oktober 2016 kl. 10:30 i Hee kirke
(I.C. Christensens Vej 15, 6950 Ringkøbing)
Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling har i samarbejde med sognepræst Lars Christoffersen og landsdelspræsten
arrangeret gudstjeneste med efterfølgende frokost og rundvisning
i I. C. Christensens Hus (Holstebrovej 81, Hee, 6990 Ringkøbing),
hvor Lars Christoffersen vil fortælle
om den store danske
politiker (se gudstjenestelisten bag på
bladet).
Der er transportabel
skrivetolkning og teleslynge på rundvisI.C. Christensens Hus.
ning – også udendørs.
Tilmelding til frokost og gratis transport på tlf. 97 33 50 14 eller
fax: 69 80 41 00 eller e-post: lzc@km.dk eller SMS: 20 66 06 50.
Vel mødt

Øjnene skal også se noget

Øjnene spiller altså en væsentlig rolle i vores kommunikation. Vi
kender det også fra folk, som ganske langsomt er blevet hørehæmmede, uden de i og for sig har lagt rigtig mærke til det. Hvis man så
en dag vender ryggen til den, der taler, så opdager man pludselig,
at man er ude af stand til at høre noget. Det er fordi, man ganske
langsomt har vænnet sig til at (mund)aflæse den, der taler – med
øjnene. Øjnene har suppleret den nedsatte hørelse, man har fået. Og
når de ikke længere aflæser noget, fordi man står med ryggen til,
så er den nedsatte hørelse alene om at forstå det talte, og så går det
knapt så godt.

Kirken har tradition for ordets forkyndelse

I vores kirke har vi en lang tradition for at tillægge det talte ord
uendelig stor betydning. Det siger sig selv. Evangeliet forkyndes
jo – med ord, mener vi. Tydeligst i prædikenen, hvor præsten står
og taler på prædikestolen. Den gamle tradition for at tillægge ordet
meget stor betydning har vi helt tilbage fra Paulus’ tid, hvor han i
Romerbrevet siger: “Troen kommer altså af det, der høres, og det,
der høres, kommer i kraft af Kristi ord”. Det er altså Kristi ord, der
forkyndes i kirken, og det ord skal så føre til tro på Jesus og Gud.

Men jeg vil se det, før jeg tro det!

Mange af os er fra vores kirke sikkert også opdraget til, at man skal
tro – uden at have set det først – kun fordi, man har hørt det. Når vi

Præstegårdsaften
om Katharina Luther
Tirsdag, den 29. november 2016 kl. 19:00
Her i efteråret holder vi igen præstegårdsaften hjemme hos landsdelspræsten på Gamstvej 9, 6600 Vejen. Denne gang får vi besøg
af forfatter og sognepræst ved Helligåndskirken i Århus Henrik
Oest, der vil fortælle om Martin Luthers kone Katharina Luther.
Anledningen er, at man i 2017 verden over vil fejre reformationens
500 års jubilæum. Reformationen kom til at spille en afgørende
rolle også for det danske samfund og ikke kun for kirken. Den
Katharina von Bora, også
Sognepræst og forfatter
største umiddelbare revolution indenfor kirken var, at præsterne
kendt som Martin Luthers
Henrik Oest holder ved næste
nu kunne gifte sig og stifte en familie. Martin Luther giftede sig
hustru Katharina Luther.
præstegårdsaften foredrag
med en bortløben nonne. Munken med nonnen. Hør om denne
om Luthers hustru Katharina
særlige kærlighedshistorie. Om Katharina Luthers liv og hvad
von Bora.
dette særlige ægteskab kom til at betyde.
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 søndag, den 27. november 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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hører beretningen om den vantro Thomas, der ikke kunne tro på, at
den opstandne Jesus var Jesus, uden først at have set hans hænder
fra korsfæstelsen og stukket fingrene i Jesu sårmærker – ja, så er
det med let skjult overbærenhed, vi må høre om sådan en mand.
Thomas er i alles bevidsthed netop vantro, fordi har ikke bare kan
tro, uden af have set det. Man kan godt tro efter at have set det, men
det forbliver som sådan en slags 2. klasses tro. Det bedste er nu
engang, hvis man kan tro, uden at have set det. Sådan en opfattelse
er der mange, der har. Ikke uden grund, for Jesus selv skælder også
ud, når folk på hans tid ville have tegn eller beviser før de troede
på, at han var Guds Søn.

Tegnene i Johannesevangeliet

Her må vi bare huske på, at hele Johannesevangeliet er bygget op
omkring nogle tegn (undere), som Jesus gør. Det er hele tanken
bag Johannesevangeliet, at folk skal se de fantastiske tegn (undere), som Jesus gør – f.eks. når han forvandler vand til vin eller
opvækker den døde Lazarus. Funktionen af disse tegn (undere) er,
at når folk ser dem, så skal de tænke, at det var fantastisk. Men de
skal ikke lade sig nøjes med det. Når de har set de fantastiske tegn
(undere), så skal de kigge hen på ham, der var i stand til at gøre
det, nemlig Jesus. Og så skal de tænke ved sig selv. Hvis han kan
gøre det, så må han sandelig være Guds Søn. I Johannesevangeliet
fører de undere eller tegn, man ser, altså til troen. Øjet spiller altså
alligevel en væsentlig rolle i evangeliet som den vej, hvor troen
også kan komme til en.

Gudstjenesten har også tegn

Sådan er det også ved gudstjenesten. Det kan godt være, at mange
mener, at præstens prædiken er selv højdepunktet i gudstjenesten,
hvor “ordet” bliver forkyndt. Men det er jo ikke kun rigtigt. Det ved
mange hørehæmmede godt. De ved, at de ofte må gå hjem uden at
have hørt, hvad præsten siger i sin prædiken. Men mange hørehæmmede kommer alligevel i kirken. Og det skyldes næppe kun en
ukuelig optimisme, hvor man håber, at teleslyngen i det mindste vil
blive brugt næste gang. Det skyldes sandsynligvis også, at der er
så mange andre ting ved gudstjenesten, der indirekte kan forkynde
evangeliet.
Der er nemlig også tegnene. Måde præsten går på, måden, hvorpå
hele ritualet forløber, Velsignelsen, den højtidelige stemning, salmesangen, hvor alle gør det samme samtidig, fællesskabet – og
ikke mindst de hellige sakramenter som dåb og nadver. Netop sakramenterne er kropslige, fysiske udtryk, beregnet for at vi kan se
Guds kærlighed til os. Vi bliver rakt brødet ved altergangen som
en fysisk størrelse beregnet for vores fysiske liv. Det er ikke bare
ord. Det er også handling, tegn, vi kan se. Og i bortsendelsesordene
hedder det: “….han styrke og opholde jer derved….” – altså er det
tegnet, handlingen, der skal styrke vores tro. Vi må med andre ord
godt se det, inden vi tror!

nadveren styrkes i troen”. Så jo, tegnene, handlingerne har stor betydning for troen. Det er ikke alene ordene, der gør det – hvilket
jo er godt nyt for hørehæmmede, der ofte er afhængig af øjnene,
der ser.

International konference i Løgumkloster

Det var sådan set temaet i forbindelse med den internationale
konference, som i dagene 18. til 22. august i år blev afholdt på
Løgumkloster Refugium. Konferencen var arrangeret af IVSSChurchear (Internationaler Verband für Schwerhörigen Seelsorge),
som er en frivillig organisation til fremme af arbejdet blandt de
hørehæmmede i vore kirker. Til stede var præster, diakoner, kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, lægfolk fra en
række europæiske lande: Tyskland, Danmark, Norge, Sverige,
Polen, Rumænien, England, Schweitz og Frankrig. Fra Danmark
deltog repræsentanter for Høreforeningen og Kirkeudvalg Vest og
flere kontaktpræster. Nogle af kontaktpræsterne var helt nye, og
konferencen blev en virkelig god indtroduktion til arbejdet blandt
hørehæmmede, fordi man dels kom til at tale med hørehæmmede
og også lyttede til foredrag og deltog i work-shops.

Høre vi kun med ørerne?

Under konferencens overskrift ”Hører vi kun gennem ørerne» forsøgte vi med henvisning til Paulus’ ord (Rom 10,17) at diskutere,
om det er rigtigt, at troen kun kommer gennem ørerne, eller hvorvidt øjene også spiller en rolle.
Konferencen var planlagt af en dansk arbejdsgruppe betående at
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen, kontaktpræst John P. Ramskov,
kontaktpræst Anne Kirstine langkjer, kontaktpræst Agnes Haugaard og med bistand fra landsdelspræst Søren Skov Johansen,
som også var ansvarlig for hørehensynet undervejs.
Konferencesproget var enten engelsk eller tysk, og ikke alle kunne
begge sprog. Der foruden var flere at deltagerne hørehæmmede, så
det blev noget af en logistisk udfordring: Alle foredrag blev oversat
til både engelsk (Ginny) og tysk (tyske tolke) på skærm, og der
var samtidig stemmetolkning til tyske eller engelsk. Og så var der
selvfølgelig teleslynge – og højttaleranlæg, samt mobil teleslynge
(FM-anlæg) og skrivetolkning på små skærme på engelsk ved
workshops og på udflugt. Alt i alt gik det udmærket.
Vi havde besøg af Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift,
som holdt åbningstale, og rektor på Folkekirkens Uddannelses –og
Videnscenter (FUV) Hans Vium Mikkelsen holdt velkomsttalen.

Dåben og nadveren er tegn

På samme måde er det med dåben som et fysisk tegn. Vi ser barnet
blive døbt. At vi ser det blive døbt har så stor betydning, at det ligefrem er indført i Anordning om dåb i Folkekirken, underskrevet
af Dronning Margrethe II. Her står der, at der skal være mindst to
faddere til stede ved dåben, for at de senere evt. kan bevidne, at det
er sket. At den fysiske dåbshandling (tegnet) virkelig har fundet
sted, er så vigtigt, at vi skal have vidner på, at lige netop det barn
er blevet døbt midt i sit fysiske liv. At vide senere i sit liv, at man
er døbt, får for mange mennesker derved også betydning for troen.
Det hører med til den kristelige børnelærdom at vide, at man er
døbt. Alene denne bevidsthed er en hjælp for mange mennesker
senere i deres liv, at dåben ikke “kun” er ord, men en fysisk begivenhed i deres liv.
Når der har været dåb og nadver ved en gudstjeneste, så bliver der
ofte i slutningskollekten bl.a. bedt om, at vi “….gennem dåben og
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Forfatter, præst og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen fortalte på konferencen om Rembrandts malerkunst.

Rembrandt

Foruden work-shops og arbejdsgrupper og sociale arrangementer
som dans, udflugt og f.eks. danskeraften med folkedans, Anne Kirstine Langkjers morsomme, underholdende og selvironiske powerpoint-præsentation af Danmark samt storskærm med VM-guld til
håndboldherrerne, havde vi på konferencen to hovedforedrag. Det
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ene var af præst, kunsthistoriker, forfatter og salmedigter Lisbeth
Smedegaard Andersen, som fortalte om maleren Rembrandt. Gennem præsentation af en række værker, fortalte hun levende om maleren Rembrands måde at male på. Han var på mange måder en
”troens maler», dvs. han malede folk, der kom til tro. Han var optaget af forholdet mellem troen og synet og af, hvordan man kunne
male ordet. Og han tager ofte udgangspunkt i bibelske scener, hvor
synet spiller en afgørende rolle. Et af de bedste malerier er, hvor
Rembrandt har malet Vandringen til Emmaus, hvor de to disciple
går alene på vejen og diskutere hændelserne med Jesu korsfæstelse.
En mand slår følge med dem, og han taler til dem med mange ord
fra den hellige skrift. Men de genkender ham ikke. Om aftenen
beder de ham komme med ind på kroen, og de sætter sig ved bordet
for at spise. Først, da manden tager brødet og bryder brødet, åbnedes deres øjen. Og de så, at det er Jesus. Det er det øjeblik, Rembrandt har malet. Han ville vise, at troen kommer af det, man ser
med sine øjen. Den kommer ikke kun gennem de ord, man høre.
For de hørte og hørte jo på vejen det, som Jesus talte til dem, men
så alligevel ikke, at det var ham. Først, da de ser et tegn, en handling, forstår de, at Jesus er hos dem. Det anede de ikke før.

Rembrandt malede et selvportræt som Paulus – for at
antyde, at troen også kan
komme af det, man ser – modsat Paulus, som sagde, at troen
kommer af det, der høres.

Rembrandt malede Vandringen mod Emmaus, hvor de
to disciple spiser aftensmad
sammen med Jesus. Først, da
Jesus bryder brødet, genkender de ham.

Et andet berømt billede af Rembrandt er et selvportræt, hvor han
maler sig selv – som Paulus. Det er Rembrands måde at fortælle på,
at troen kommer ikke kun gennem ordet (Paulus), men også gennem det, som øjet ser (Rembrandt malede for øjet).

Work-shops

Under konferencen var der
work-shops, og deltagerne
kunne vælge mellem et lynkursus i Visuel Kommunikation
af Mette Gautier, Afspænding
med Dorothee Holzapfel – eller om de ville høre mere hos
Søren Skov Johansen om,
hvorfor Danmark nyder international respekt, når det gæl- Om søndagen var der udflugt
der hørehensyn over for høre- til Emil Nolde Museum, og en
hæmmede i vore kirker. Søren tysk tolk prøver noget helt nyt,
Skov Johansen havde også nemlig mobil skrivetolkning.
gode fif til, hvordan man med
få midler kan forøge anvendelsesmulighederne for sit gamle teleslyngeanlæg – og gav endvidere deltagerne gode argumenter
med hjem til deres hjemlande for, hvorfor teleslyngeanlægget stadig er moderne og stadig er det bedste fælles hørehensyn, vi har.
Inden generalforsamlingen om mandagen og evaluering og præsentation fra Sicom a/s – en af Danmarks førende teleslynge-leve-

randører – blev det om søndagen tid til gudstjeneste i Løgumkloster kirke – lige før en herlig tur til Emil Noldes museeum – med
hørehensyn, naturligvis
Ved udflugten til Emil Nolde
Museum, sad skrivetolken
Ginny i Emil Noldes have og
skrev, mens tolkebrugerne går
rundt blandt havens blomster lidt længere væk med en
skærm, hvor de kan se, hvad
Ginny skriver. Samtidig kan
alle gennem den mobile teleslynge høre, hvad guiden Anja
fra Sort Safari fortæller. Det er den samme lyd, som Ginny hører
i sine ear-pods, og som hun skriver ned på computeren, der så
sender det til de små bærbare skærme.

Hukommelse og høretab

Det andet hovedforedrag var af landsdelspræst Søren Skov Johansen, som var blevet bedt om at fortælle om sammenhængen mellem hørelse og hukommelse. Endvidere redegjorde han kort for,
hvilken rolle hukommelsen spiller i vores kristne tradition – og at
hukommelsen både er knyttet til ordet, man hører (ordets forkyndelse) og til det, som øjet ser.

Der blev holdt generalprøve på tekstning på tre sprog samtidig –
lørdag aften i Løgumkloster kirke.

Tekstet gudstjeneste x 3 med TSK

Gudstjenesten om søndagen blev en slags finale, hvor vi afprøvede
mulighederne for fælles hørehensyn til alle – på trods af sprogvanskeligheder og høretab. Der var premiere på samtidig tekstning
på både dansk, tysk og engelsk på tre storskærme. Gudstjenesten
blev afholdt på dansk, og præst
var Anne Kirstine Langkjer.
Ordene blev på hvert sprog vist
et par linjer af gangen samtidig,
og salmerne blev vist et vers ad
gangen samtidig, men hvor linjen, man sang, blev fremhævet
mens man sang den. Det blev
en slags synkrontekstning, ligesom ved synkronsvømning
ved en olympiade, meget a pro Samtale efter gudstjenesten
pos – men det fungerede ganske mellem præst, TSK-tolk og tre
fint. Samtidig var der også TSK- kirkegængere.
tolkning af Mette Gautier (Tegnstøttet kommunikation) på dansk.
Jo, det blev – som vi havde lovet – en gudstjeneste for alle sanser.
Jeg kan kun anbefale, at man tager med en anden gang. Det er
herligt inspirerende med deltagere fra så mange forskellige lande
– med hver sit bidrag til et fællesskab over de 5 dage, konference
for hørehæmmede i vore kirker varede. Vi nåede virkelig at få sat
fokus på hørehæmmedes behov for også at se, hvad der bliver sagt.
Søren Skov Johansen
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Nedenunder ser du den nuværende sammensætning af Kirkeudvalget Vest. 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)

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 Nordjylland)

Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, Gamst
6600 Vejen
Mobil. +45 29 66 06 50
Fax: +45 65 92 30 64
ssj@post6.tele.dk

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 Nordjylland)

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

Aalborg Stift

Århus Stift

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

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
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

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

Søndag, den 11. september 2016
kl. 13:30 i Mandø kirke
(Mandø Kirkevej 2, Mandø, 6760 Ribe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med udflugt
arrangeret af Høreforeningens Lokalafdelinger Billund og Vejen.
Frokost med skrivetolkning FØR gudstjenesten kl. 12:00 (35 kroner – foregår
på Restaurant Mandø, Vestervej 1,
Mandø, 6760 Ribe).
Udflugten starter på fastlandet, og efter
gudstjenesten vil der være rundvisning
på øen i Mandøbussen. Der er transportabel skrivetolkning og teleslynge på
hele turen, også udendørs.
Bussen er desværre allerede nu fyldt
op. Se venligst side 2, 2. spalte om
mulighederne.
Søndag, den 9. oktober 2016 kl. 10:00
i Gjellerup kirke
(Kirkebyvej 1, Gjellerup, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Brian Krüger Iversen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten (35 kroner – foregår i lokalet
ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport
senest 5. oktober til: Lene Rønde Bak
på gjellerup.sogn@km.dk eller tlf.
97 11 60 88 eller fax. 69 80 41 00 eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 16. oktober 2016
kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Susanne Knudstorp. Gratis kaffe
med skrivetolkning efter gudstjenesten (foregår i lokalerne ved siden af
kirkerummet)
Tilmelding til gratis transport, tlf. 30 63
17 77 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
lyngkirke@lyngkirke.dk eller SMS: 29
66 06 50.
Søndag, den 23. oktober 2016
kl. 10:00 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe med skrivetolkning i
våbenhuset efter gudstjenesten
Tilmelding til gratis transport, tlf. 98 98
60 43 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
krr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag den 23. oktober 2016
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge
anvendes og gratis våbenhuskaffe efter
gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling
Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50
eller e-post: ebp@km.dk
Søndag, den 30. oktober 2016
kl. 10:30 i Hee kirke
(I.C. Christensens Vej 15, 6950 Ringkøbing)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Lars Christoffersen og
Høreforeningen Ringkøbing-Skjern
Lokalafdeling.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning, foredrag og rundvisning ved
Lars Christoffersen. (35 kroner – foregår i I.C. Christensens Hus, Holstebrovej 81, Hee, 6990 Ringkøbing).
Der er transportabel skrivetolkning
og teleslynge på rundvisning – også
udendørs.
Tilmelding til frokost og gratis transport
på tlf. 97 33 50 14 eller fax: 69 80 41 00
eller e-post: lzc@km.dk eller SMS: 20
66 06 50.

Søndag, den 13. november 2016
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.
Gratis kaffe i våbenhuset med skrivetolkning efter gudstjenesten.
Tilmelding til 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.
Søndag, den 20. november 2016
kl. 11:00 i Tandslet kirke
(Mommarkvej 254, 6470 Sydals)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Leif Jordt.
Gratis kaffe i våbenhuset med skrivetolkning efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport, tlf. 74 40
78 13 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
lejo@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag den 27. november 2016
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge
anvendes og gratis våbenhuskaffe efter
gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling
Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50
eller e-post: ebp@km.dk
Onsdag, den 7. december 2016
kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin
Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen
Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling.
Julehygge i Hemmet præstegård efter
gudstjenesten med gratis kaffe og kage
(Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98
eller e-post: marj@km.dk

Søndag, den 11. december 2016
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.
Gratis kaffe i våbenhuset med skrivetolkning efter gudstjenesten.
Tilmelding til 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.
Tirsdag, den 13. december 2016 kl.
19:00 i Randers Klosterkirke
(Blegdammen 1 8900 Randers C)
Tekstning, teleslynge og trykt prædiken.
Korshærsgudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Lone Nyeng.
Gratis kaffe med skrivetolkning og
teleslynge efter gudstjenesten
(foregår i Løgstrupgården, Vestertorv
16, 8900 Randers)
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.

www.rosendahls.dk

Søndag, den 4. september 2016
kl. 10:30 i Horsens kirke Vodskov
(Horsens Kirkevej 30, Langholt, 9310
Vodskov) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Mette Krogholm Pedersen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner – foregår i
Sognegården ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport
senest tirsdag, den 30. august på tlf.
98 25 64 16 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: mkpe@km.dk eller SMS: 29
66 06 50.

