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Forsiden
Livet er ikke lutter lagkage, men nogen 
gange er det lykken at få en Luther- 
lagkage til fejring af reformationen,  
hvor Luthers kone Katharina von Bora 
også har spillet en væsentlig rolle.  
Kagen afprøvet – og en opskrift findes  
i bladet

Bladets adresse og redaktion er 
Hør Godt, Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, 6600 Vejen, mobil/SMS: 29 66 06 50
fax: 69 80 41 00, e-post: ssj@post6.tele.dk

Rejse med superduper  
hørehensyn
10. juli-15. juli 2017 
Igen i det nye år tager vi på tur med hørehensyn (tekstning 
og teleslynge overalt).
Rejsen vil i 2017 være det, vi kalder for en Stjernerejse. 
Det vil sige, at vi bor og overnatter på Løgumkloster Refu-
gium, hvorfra vi tager endagsudflugter til Vestslesvig.
Programmet foreligger først til februar, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen, og i det næste kirkeblad vil detal-
jerne bliver annonceret. Men allerede nu skriver Refugiet 
om rejsen:
“Med udgangspunkt på Refugiet byder disse dage på ud-
flugter og oplevelser i Vestslesvig og Ditmarsken. Turene 
forberedes ved foredrag på refugiet. En dag går turen til 
Meldorf i Ditmarsken, hvor den berømte opdagelsesrej-
sende Carsten Niebuhr boede i mange år. Vadehavsøen 
Pelworm, hvis historier er præget af hav og stormfloder er 
et andet udflugtsmål, og endelig skal Husum med Husum 
slot, museet “Nissenhaus” og forfatteren Theodor Storms 
hus også besøges”.
Rejseledere: Ebbe Juul-Heider samt Kirsten og Erling 
Bjerrum-Pedersen
Skrivetolk: Ginny Skov Johansen
Ansvar for hørehensyn: Søren Skov Johansen
Bemærk: Både normalthørende, hørehæmmede og døv-
blevne vil pga. hørehensynet kunne få fuldt udbytte af 
rejsen.

Højskoledag i Lind Sognehus
Søndag, den 26. marts 
2017 kl. 10:00
(Kollundvej 47, Lind,  
7400 Herning)
Vi starter med en tekstet 
gudstjeneste i Sognehu-
sets Kirkerum, hvor både 
landsdelspræst Søren Skov Johansen (prædikant) og Sog-
nepræst Dorte Kirkegaard medvirker. Se også gudstjene-
stelisten på bagsiden af bladet.
Efter gudstjenesten indbydes alle til fællesspisning i de 
tilstødende lokaler. Her vil der blive serveret en varm mid-
dagsret, og der vil være kaffe. Drikkevarer ud over vand 
kan tilkøbes.
Efter spisning er der sang og foredrag.
Tilmelding til gratis kirkebil (inden for Provstiet) og/eller 
højskoledag med spisning og kaffe og foredrag. Tilmelding 
senest 21. marts til Ingrid Sand Simonsen, tlf./SMS 40 88 
80 92 eller tlf. 75 19 11 20 eller e-post: iss@hjortkaer.dk 
eller fax: 69 80 41 00
Arrangør: Kirkeudvalg Vest.

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 un-
dervisning 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
Otto Magnus Nørskov, som er suppleant for Kirkeudvalg Vest, 
har gennem de seneste år forestået udsendelsen af landsdelspræ-
stens prædikener til de prædikenmodtagere, der har ønsket det – 
enten det har været pr. sneglepost eller pr. e-mail. Fra vores første 
møde i det nye år overlader Otto hvervet til sin efterfølger, som vil 
blive udpeget på mødet den 28. februar 2017.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig en stor tak for din 
indsats, Otto, fordi du på denne måde altid velvilligt og kompetent 
har bistået os med denne opgave.

Og så er der nyt fra kontaktpræstebestanden. Kontaktpræst Per 
Thomsen fra Fredenskirken i Århus (Viby J) har gennem mange 
år været kontaktpræst i Aarhus Søndre Provsti/Aarhus by, Aarhus 
Stift. Per har af helbredsmæssige årsager bedt om at blive afløst 
som kontaktpræst, hvilket vi naturligvis vil tage til efterretning. 
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden her til at sige dig en stor tak 
for din mangeårige indsats som kontakpræst. Du har gennem en 
årrække bl.a. altid beredvilligt lagt hus til, når kontaktpræsterne 
har mødtes til konventer i Århus. Og du har bl.a. gennem tiderne 
lagt et stort arbejde i den internationale forening IVSS, bl.a. som 
kasserer i en årrække. Vi vil også gerne takke dig for din stadige 
opmærksomhed på de hørehæmmedes behov i kirken, og du har 
været en god fortaler for hensynet over for hørehæmmede. Ikke 
mindst var du med til at starte gudstjenester i Fredenskirken, hvor 
tolkeelever kunne få lov at afprøve deres færdigheder – og disse 
gudstjenester har du lovet at ville fortsætte med. Tak også for det. 
Vi ønsker dig hermed alt godt i dit fremtidige arbejde som sog-
nepræst, og vil se tilbage på dit virke som kontaktpræst med stor 
glæde og taknemmelighed.

Og så har vi fået ny kontaktpræst i Hadsund 
Provsti. Som nævnt i sidste kirkeblad gik kon-
taktpræst Erik Bang på pension, og provst Car-
sten Bøgh Pedersen har været behjælpelig med 
at finde en afløser. Mette Tved Hansen har stil-
let sig til rådighed, og har sagt ja. Mette er Sog-
nepræst i Skelund-Visborg Pastorat, Hadsund 
Provsti, Aalborg Stift. Et stort velkommen til 
dig! Vi glæder os meget til det fremtidige sam-
arbejde. Kirkeudvalg Vest
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Ny kontaktpræst i 
Hadsund Provsti, 
Mette Tved Hansen.
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Kære læser!
For 500 år siden slog munken, Professor og Doktor i Den Hellige 
Skrift Martin Luther, sine 95 teser op på Slotskirke-døren i Wit-
tenberg. Nærmere bestemt var det den 31. oktober 1517. Med disse 
teser ønskede Martin Luther at skabe en debat omkring afladshan-
del – som han mente den katolske kirke misbrugte, uden pavens 
viden og vilje.

Det blev starten på den splittelse/reformation af den katolske kir-
ke, der førte til en ny kirkelig retning, nemlig protestantismen – 
som vi også fik i Danmark flere år senere, i 1536.

I 2017 vil man dog mange steder i Danmark fejrer 500-året for 
reformationen, regnet fra den dag, hvor Luther slog de 95 teser op 
i Wittenberg.

Det er baggrunden for, at vi i efteråret (29. november 2016) havde 
inviteret til Præstegårdsaften hjemme hos os selv på Gamstvej 9 i 
Vejen. Vi ville gerne sætte lidt fokus på Martin Luthers betydning 
for os i vores land. Men da vi mente, at Martin Luther nok skulle få 
en del opmærksomheden i jubilæumsåret, valgte vi at tildele hans 
hustru Katharina lidt af æren. Derfor inviterede vi Sognepræst 
Henrik Oest fra Helligåndskirken i Århus, som fortalte om Martin 
Luthers ægteskab med Katharina von Bora.

For som han sagde “Den største umiddelbare revolution indenfor 
kirken var, at præsterne nu kunne gifte sig og stifte en familie. 
Martin Luther giftede sig med en bortløben nonne”.

Vi ville altså gerne høre om denne særlige kærlighedshistorie, om 
Katharina Luthers liv og hvad dette særlige ægteskab kom til at 
betyde.

Det er nok de færreste, der i deres dagligdag tænker over, hvad 
Martin Luther kom til at betyde for os danskere. Men det var en 
genial indgangsvinkel, foredragsholderen Henrik Oest havde. For 
hvem ville ikke høre mere om dette særegne ægteskab, hvor to 
mennesker begår dobbelt overtrædelse af datidens normer, idet in-
gen af dem havde lov til at gifte sig. Men de gjorde det alligevel 
– som munk og nonne.

Vi havde da også fuldt hus, og vi kunne næppe være ret mange 
flere end de 35 gæster, der dukkede op i vores stue.

Helt nede på jorden fik vi historien om overskudsmennesket Mar-
tin Luther, der foruden sin kamp mod den katolske kirke også 
havde kræfter til at redde 12 bortløbne nonner fra cistercienser-
klosteret Marienthron. Disse nonner var som mange andre munke 
og nonner kommet i tvivl om den katolske kirkes fortolkning af 
Bibelen, efter at de havde hørt om et af Martin Luthers skrifter. 
Martin Luther tog sig af nonnerne, og han sørgede for, at de alle 

blev afsat og bortgiftet. Men en af dem, den adelige Katharina, 
ville ikke giftes med hvem som helst. Det skulle da lige være med 
Martin Luther, som hun kom til at sige en dag. Og så blev de gift. 
Og de dannede den første “evangelisk-lutherske præstegård”, som 
Henrik Oest kaldte det. Kathrina blev med andre ord den allerfør-
ste præstekone. “Betal for en og få to”, som det senere spøgefuldt 
kom til at hedde i menighedsrådskredse!

Men Katharinas betydning kom til at række langt ud over, hvad 
nogen havde forestillet sig. Ikke alene var hun en geskæftig kvin-
de. Hun havde forstand på finanser, og det havde Martin Luther 
ikke – så hun fik styr på økonomien og lavede selvforsyning hjem-
me i præstegården med bl.a. grøntsags produktion og øl brygning. 
Hun var den første rødstrømpe, langt forud for sin tid, idet hun tog 
sig af mange hidtil mandsdominerede områder. Luther selv kald-
te hende drillende for “Hr. Käthe”! – med hentydning til hendes 
umådelige store handlekraft.

Det blev en rigtig god aften. Vi fik masser af kage, og så fik vi 
selvfølgelig Luther-lagkage, hvor opskriften kan ses andet sted i 
dette kirkeblad.

Men som aftenen skred frem, gik det op for os alle, at den aller-
største betydning, Katharina Luther fik for os i dag var, at hun gen-
nem sit ægteskab med munken Martin Luther fik trukket præsten 
ned fra hans piedestal i kirken. Hun var med til at forandre den 
katolske kirkes embedsforståelse. Præsten var i den protestantiske 
kirke ikke længere en ophøjet cølibat-praktiserende og over-men-
neskelig gejstlig person i det kirkelige hierarki. Han blev gennem 
Katharina von Boras ægteskab med Martin Luther et almindeligt 
menneske – som alle andre.

Og så var hun medvirkende til, at Martin Luther var den første, der 
praktiserede tilgængelighed for alle i kirken – også for hørehæm-
mede! Læs mere i artiklen på midtersiderne.

Glædelig jul og godt nytår til alle!
Søren Skov Johansen

Døren til Slotskirken i Wittenberg, hvor Martin Luther slog sine 95 
teser op i oktober 1517.

Martin Luther.

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved 
gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis 
ved henvendelse til: Ingrid Sand Simonsen, Præstebrovej 52, 
6818 Årre. Tlf. 75 19 11 20 eller e-post: iss@hjortkaer.dk
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Når vi i 2017 – 500 året for starten på reformationen – skal tænke 
på, hvad mon reformationen kom til at betyde for os danskere i 
vores egen tid, så er der måske ikke så meget, der lige popper op. 
Ja, vi ved jo, at vores folkekirke er en luthersk-evangelisk og prote-
stantisk kirke og ikke katolsk, men bortset fra det…..

Præsten kunne gifte sig
Det kunne i den store kirkehistoriske sammenhæng måske lyde 
som en detalje, at præster efter reformationen nu havde lov til at 
gifte sig, som beskrevet i foregående artikel ”Kære læser”. Gen-
nem ægteskabet med nonnen Katharina von Bora levede munken 
Martin Luther trods sine mange gøremål et familieliv som alle an-
dre, med børn, som de holdt af og ægtefælle, som de elskede. Det 
var ikke Katharina, der fandt på, at opgøret med den katolske kirke 
bl.a. bestod i, at præster skulle have lov til at gifte sig og stifte 
familie. Men hun var den, der som den første ægtefælle hjalp sin 
mand med at leve drømmen ud. Ideen kom fra Luther, og den dæk-
kede over mere end som så: Det var også en kamp imod embedet, 
mod præsters eneret til at formidle frelsen til menigheden. Præster 
skulle være almindelige mennesker, og skulle ikke være dem, som 
var forudsætningen for kontakten til Vor Herre. Ægteskabet mel-
lem Katharina og Luther var et billede på, at embedet blev gjort 
almindeligt. Vejen til Gud skulle gøres kortere og lettere.

Den fjerne Gud
Gennem hele sit liv havde Luther en fornemmelse af, at Gud var 
en fjern Gud, som han aldrig helt følte at kunne komme i kontakt 
med. Luther var i perioder af sit munkeliv plaget af, at han aldrig 
videste, om han nu også var god nok; om han nu også var, som 
Gud gerne ville have ham. Når Luther vendte sig mod den katolske 
kirke efter svar på, hvordan man bliver god nok til, at Gud vil elske 
en, så var reaktionen, at han blot skulle bede og skrifte og gøre 
bodsøvelser. Men for Luther hjalp det ikke. Selv om han endog på 
et tidspunkt piskede sig selv, så forblev alle disse bodsøvelser at 
være, som var de een lang række af mislykkede forsøg på at mildne 
vreden hos en Gud, som han trods det aldrig kom nær; hvor meget, 
han end forsøgte at angre og forbedre sig. Det var for ham som om, 
at menneskets liv – inklusiv Luthers eget – bestod i, at man af al 
magt, gennem hele livet, bestandigt, skulle forsøge, igen og igen 
– ved bodsøvelser – at ”kravle” op ad en stige for ved egen hjælp 
at kæmpe sig vej til Gud, uden at vide, om man af den grund var 
elsket af den Gud, der vedblev at synes så fjern.

Tilgængelighed
Hvis den udlægning er sand, er der rigelig grund til at se hele Lu-
thers opgør mod den katolske kirke som et opgør om tilgængelig-
hed. Menigheden skulle med andre ord have direkte adgang til Vor 
Herre, og her skulle bl.a. kirkens embeder og embedsførelse ikke 
stille sig i vejen. Kirken og Vor Herre skulle gøres tilgængelig.

Reformations-jubilæet

Bibelen på vort eget modersmål
Set i det lys, kan man godt forstå, at Luther oversatte Bibelen til 
tysk. Før den tid fandtes Bibelen ikke på folks eget sprog, så man 
havde ikke en chance for selv at læse den. På Luthers tid blev der 
talt latin ved gudstjenesterne, og ingen fra menigheden forstod, 
hvad der blev sagt. Tanken i den katolske kirke var imidlertid, at 
det heller ikke var nødvendigt. Præsterne sørgede for kontakten til 
Gud, og her var det sådan set ligegyldigt, om man forstod, hvad 
der foregik.

Arkitekturen i katolske kirker afspejler ofte dette embedssyn. Der 
kan være ganske langt fra, hvor menigheden sidder og så op til hvor 
det hele foregår. Der er endog store dele af kirkerummet, hvor me-
nigheden ikke har adgang, men kun præsterne og munkene. Yder-
mere kommer datidens ide om rangorden, formidlere. Øverst har vi 
Vor Herre, dernæst engle, så paven, biskopper, præster – for ikke at 
nævne helgener. Og så hele munkevæsenet hvor helligheden kunne 
koncentreres. Nederst på ranglisten har vi så os almindelige men-
nesker.. Luther ønskede en direkte kontakt mellem det enkelte me-
nighedsmedlem og så Gud, uden om alle disse formidlere.

Fælles sprog
Ikke nok med oversatte Luther Bibelen til tysk. Han opfandt også 
et fælles tysk skriftsprog inden da. Det fandtes heller ikke. Han gav 
altså folk mulighed for - på baggrund af skriften, som de selv havde 
læst - at tale sammen om det religiøse, og på den måde kunne der 
blive skabt en reel tilgængelighed, hvor man lettere kunne danne 
sin egen mening. Han skrev salmer på tysk, som folk kunne synge, 
så de var mere med i gudstjenesten.

Hørehæmmede
Det er klart, at vi i den danske folkekirke aldrig nogensinde ville 
være nået så langt hvad angår hensynet over for hørehæmmede 
uden Martin Luther. Han opfandt interessen for, om folk også 
kunne følge med i, hvad der foregik i kirken. Han gjorde embe-
det almindeligt, det almindelige præstedømme: ”Alt, hvad der er 
krøbet ud af dåben” er af ”gejstlig stand” og ”viet til præst, biskop 
og pave” (Luthers reformatoriske hovedskrifter fra 1520). Han 
forkortede sammen med  sin oversættelse af Bibelen på datidens 
modersmål afstanden mellem ordets forkyndelse og den, der lytter. 
Jo, der er grund til at fejre reformations-jubilæet. Også, når man er 
hørehæmmet.

Luther-lagkage
Hvordan skal man så fejre reformationen? Ja, man kunne jo starte 
med at bage en Luther-lagkage! På vores Præstegårdsaften (nævnt i 
den foregående artikel ”Kære læser”), afprøvede vi nogle stykker. 
Idéen er kommet fra Roskilde Stift, der på et tidspunkt udskrev 
en opskrifts-konkurrence på en Luther-lagkage. Annemette Voss, 
som nogen husker som vinder at Den store Bagedyst i 2013, har 
givet sit bud på den officielle Luther-lagkage, og det var denne, 
som vi har prøvesmagt. Opskriften kan hentes på roskildestift.dk.
Nu er det ikke fordi, vi skal lave oprør og fraktioner som Luther 
gjorde – og være på tværs. Men efter at have smagt Annemette 
Voss’ udgave, har vi selv modificeret den lidt, således at den frem-
står mindre sød – med det formål, at det så er muligt at spise endnu 
flere stykker før man bliver mæt. Vi har altså herunder at gøre med 
en lille reformation af Luther-lagkage-opskriften udført af Ginny 
Skov Johansen:



Luther-Lagkage à la Gamstvej 
/v Ginny Skov Johansen

En reformatorisk udgave af Annemette Voss’  
officielle Luther-lagkage
Det er et stort arbejde, så det er en god ide at lave saltet mandel-
crunch, honningkaramel, abrikosmarmelade og grov æblemos 
et par dage i forvejen. Opbevar honningkaramellen ved stue-
temperatur. Cremen laves, når lagkagen skal laves.

Saltet mandelcrunch
110 g mandler 
2 spsk. honning 
1/2 tsk. fint salt
Hak mandler mellemfint i en minihakker. Rist mandlerne let på 
en varm pande sammen med saltet. Tilsæt 2 spsk. honning og 
rør rundt, til honningen er smeltet. Bred mandelcrunchen ud på 
et stykke bagepapir og lad det køle helt af. 

Honningkaramel 
200 g hvidt sukker 
100 g honning 
165 g piskefløde 
Kom sukker og honning op i en lille tykbundet gryde og varm 
det op ved medium varme. Lad det koge op til en gylden kara-
mel. Varm fløden op til kogepunktet i en anden gryde og tilsæt 
den varme fløde til karamellen ad tre omgange. Det vil bruse 
op hver gang, du tilsætter lidt fløde.  Rør det godt sammen. Lad 
karamellen småsimre i yderligere 2-3 minutter, og kom dernæst 
karamellen over i en ren skål, dæk den til og sæt til afkøling 
ved stuetemperatur. 

Abrikosmarmelade 
150 g tørrede abrikoser 
50 g sukker 
0,5 dl vand 
0,5 dl mørk rom 
Hak abrikoserne i små stykker og kom dem i en lille gryde 
sammen med de øvrige ingredienser. Kog det op og lad det 
småsimre i 5-10 min til væden er reduceret til det halve. Blend 
det med en stavblender til en tyk masse og køl det af. 

Grov æblemos 
2 blade husblas 
5-6 æbler 
1/2 vaniljestang 
150 g hvidt sukker 
1 citron, skal og saft 
Skræl æblerne, fjern kernehusene og skær æblerne i mundrette 
stykker. Udblød husblas i rigeligt koldt vand i 20 minutter. 
Kom æbler, kornene fra vaniljestangen, den tomme vanilje-
stang, sukker, citronsaft samt fintrevet citronskal op i en gryde. 
Lad det koge i cirka 10-15 minutter ved medium varme og mos 
æblerne groft med et piskeris. Kasser vaniljestangen. Vrid hus-
blassen for vand og rør den ud i den varme æblemos. 

Creme
2,5 dl piskefløde
1 spsk. flormelis
1-2 tsk. vanillesukker
2,5 dl creme fraiche
Pisk fløden næsten stiv med flormelis og vanillesukker. Vend 
forsigtigt det syrnede produkt i flødeskummet. 

Yderligere ingredienser
Lagkagebunde
Pynt 
Piskefløde til pynt

Opbygning
Læg et lagkagebund på et fad. Smør abrikosmarmelade ud 
over bunden i et jævnt lag. Kom helt ud til kanten. Fordel et lag 
creme ovenpå abrikosmarmeladen. Læg endnu en lagkagebund 
ovenpå cremen og dæk denne med æblemos. Herefter drysses 
mandelcrunchen ud over æblemosen og det dækkes med endnu 
et lag creme. Læg den tredje lagkagebund på og dæk den med 
honningkaramellen. Sæt kagen på køl i mindst 3 timer - eller 
endnu bedre til næste dag. Dekorer siderne af kagen med flø-
deskum. Færdiiiig!



 

Hør Godt

+ + +  17230 + + +

7993 Sydjylland – Fyn USFB

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:

Formand  
Ingrid Sand Simonsen
Præstebrovej 52, Hjortkær
6818 Årre
Tlf. 75 19 11 09
Mobil. 40 88 80 92
Fax: 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Region Syddanmark)

Medlem  
Mette Bang Jeppesen
Dalgårdsvej 170, Askov
6600 Vejen
Mobil. 29 68 07 09 (SMS)
Fax: 75 36 22 05
mette@bangjeppesen.dk
(Region Syddanmark)

Medlem  
Anna Emilie Johansson
Sønderbykærvej 5
6900 Skjern
Tlf. 97 36 90 04
anna.kjaerhuset@mail.dk
(Region Midtjylland)

Medlem  
Birthe Luise Fristrup
Klitgårdvej 1
9240 Nibe
Tlf. 60 64 66 41
s.p.kristensen@mail.dk
(Region Nordjylland)

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.

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

Sognepræst  
Asger Hørving
Hunstrupvej 21
7700 Thisted
Tlf. 97 99 50 10
ahoe@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

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

Næstformand  
Torben Axel Hartmann
Pallisvej 41
8220 Brabrand
Mobil. 22 80 99 33
tah43@hotmail.com
(Region Midtjylland)

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

Medlem  
Hedevig Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
Mobil. 28 90 87 14 (SMS)
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(Region Syddanmark)

Medlem  
Emanuel Pechüle–Christensen
Engen 2
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 10 33
emanuel@mail.dk
(Region Nordjylland)

Kirkeudvalget Vest for Storebælt
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Kontaktpræster for hørehæmmede

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

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

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, Grim-
strup
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

Vesthimmerlands Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@km.dk

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

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

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

Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@km.dk

Hjørring 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

Hadsund Provsti:
Mette Tved Hansen
Teglbakkevej 3, Skelund
9560 Hadsund
meth@km.dk

Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
sgw@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



 

Gamstvej 9, 6600 Vejen

Tekstede gudstjenester – for alle
– tekstet på storskærm 
– teleslyngen anvendes 
– trykt prædiken 
– gratis kirkebil – husk tilmelding! 
Når landsdelspræster deltager, er der desuden: 
– som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe (35 kr.) – husk tilmelding! 
– skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Juleaften lørdag, den 24. december 
2016 kl. 14:00 i Haunstrup Kirke
(Haunstrup Hovedgade 37,  Haunstrup,  
7400 Herning)
Tekstning, teleslynge og 
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommuni- 
kation)
Prædikant: Kontaktpræst Mona Kjær 
Nielsen
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af 
Mona Kjær Nielsen.
Kirkebil, tlf. 97 16 42 33 eller  
mokn@km.dk

Søndag, den 29. januar 2017  
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Erling Bjerrum-Pedersen
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i præstegården ved 
siden af kirken på Kirkevej 3). 
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 74 72 28 50,  fax. 69 80 41 00,  
e-post: ebp@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 12. februar 2017  
kl. 10:30 i Grimstrup kirke
(Egedalvej 3, Grimstrup, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med  
kontaktpræst Charlotte Locht. 
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten.
(35 kroner – foregår Grimstrup Hoved-
vej 20, Grimstrup, 6818 Årre).
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 75 19 10 90,  fax. 69 80 41 00, 
e-post: cloc@km.dk eller  
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 5. marts 2017  
kl. 10:00 i Fredenskirken, Viby J.
(Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.)
Tekstning, teleslynge.
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommu-
nikation) 
Prædikant: Kontaktpræst  
Per Thomsen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af 
kontaktpræst Per Thomsen,
i samarbejde med Center for Tegn-
sprog, Århus.
Kirkekaffe efter gudstjenesten med 
foredrag af Maja Panduro. 
(35 kroner – foregår i kirkens lokaler).
Tilmelding til kirkebil og kaffe,  
tlf. 86 14 21 13 eller  
e-post: kontakt@fredenskirken.dk.

Søndag, den 5. marts 2017  
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 Præste-
gård, Præstebakken 11, 8680 Ry).
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 86 89 13 50, fax. 69 80 41 00 
eller e-post:  
metla@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 12. marts 2017  
kl. 10:30 i Støvring kirke
(Kirkevej 7, 9530 Støvring)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Herluf Christensen
og Høreforeningen Rebild Lokalaf-
deling.
Frokost med skrivetolkning i Sogne- 
gården efter gudstjenesten og foredrag 
af Søren Skov Johansen: “Lidt høre-
hæmmet er man vel altid! – Der er 

forskel på, hvor godt, man hører – alt 
efter, i hvilken sammenhæng, man er. 
Men hvor meget skal der til, for at man 
er hørehæmmet?”
(35 kroner – foregår på Kirkevej 6, 
9530 Støvring)
Tilmelding til frokost og gratis kirkebil 
senest mandag den 6. marts på
tlf. 98 65 30 47, tlf. 30 30 61 55,  
e-post: hsc@km.dk, fax. 69 80 41 00 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 19. marts 2017  
kl. 10:00 i Baunekirken, Herning
(Østerbyvej 10, Tjørring, 7400 
Herning)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med  
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen
og sognepræst René Nord Hansen.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten og foredrag af
Søren Skov Johansen:
”Hvorfor tager det så lang tid at 
erkende sit høretab –
og hvorfor skal man gøre det”? 
(35 kroner – foregår i kirkens lokaler) 
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port senest 16. marts på tlf. 97 26 70 71, 
e-post: rgl@km.dk,fax. 69 80 41 00 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 26. marts 2017  
kl. 10:00 i Lind Sognehus
(Kollundvej 47, Lind, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sogne-
præst Dorte Kirkegaard.
Frokost og højskoledag med skrive-
tolkning efter gudstjenesten 
(100 kroner – foregår i Sognehuset).
Tilmelding til frokost, højskoledag og 
gratis transport, tlf. 97 12 73 12, f 
ax. 69 80 41 00, e-post: enoe@km.dk 
eller SMS: 40 32 09 02.

Søndag den 26. marts 2017  
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge
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

Palmesøndag, den 9. april 2017  
kl. 11:00 i Visborg kirke
(Kjellerupsgade 68, Visborg, 9560 
Hadsund)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Mette Tved Hansen
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i Kirkehuset ved 
siden af kirken på
Gl. Visborgvej 164, Visborg, 9560)
Tilmelding til frokost og gratis 
transport  på tlf. og SMS: 20 20 37 88, 
e-post: meth@km.dk eller  
fax. 69 80 41 00.
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