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Bestilling

Grundlovsmøde i haven hos
landsdelspræsten
Fredag, den 5. juni 2015 kl. 16:00 til ca 20:30

Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse til: Mette Bang Jeppesen, Dalgårdsvej 170, Askov, 6600 Vejen, Mobil. 29 68 07 09 (SMS) eller Fax: 75 36 22 05 eller E-post:
mette@bangjeppesen.dk

REMI, skolen i Nigeria, har et motto: Børn er guld! (Child is Gold!).
Indsamlede penge fra tekstede gudstjenester i Danmark går til REMIskolen – til hjælp for hørehæmmede børn og deres forældre.

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)
Kirkeudvalg Vest
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Alle er velkomne!
Så er der grundlovsmøde for 6. 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 forfatter, teolog og journalist, generalsekretær for Bibelselskabet Birgitte Stoklund
Larsen, tidl. leder af Grundtvig-Akademiet, redaktør af
Dansk Kirketidende og redaktør, Kristeligt Dagblad. Har
bl.a. skrevet bogen “Paradisskyggen – med Grundtvig i
kærlighed og krise”.
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
2. juni 2015 på SMS eller telefon: 29 66 06 50 eller e-post:
ssj@post6.tele.dk eller fax: 65 92 30 64. I år er der et begrænset antal pladser, så det er “først til mølle-princippet”,
der gælder. Vi glæder os til at se jer på Gamstvej 9, 6600
Vejen. Vel mødt!
Ginny og Søren Skov Johansen

Stjernerejse i Vestslesvig
En rejseoplevelse helt tæt på
10. – 15. juli 2017
Mandag den 10. juli:
Ankomst til Løgumkloster Refugium i løbet af eftermiddagen
Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen fra kl. 14.30 -16.00
kl. 17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
kl. 18:00 Middag – derefter middagste/kaffe
kl. 19:30	Velkomst og introduktion v/Kirsten Bjerrum.
kl. 20:00	Introduktion til tirsdagens tur til Meldorf, hvor Carsten Niebuhr, opdagelsesrejsende og forfatter, boede i
mange år /v Ebbe Juul-Heider.
kl. 21:00	Om dagenes særlige tilbud med skrivetolk, FM-anlæg
mv. – nogle tilbud som kan være til glæde for både
normalthørende og hørehæmmede v/Søren Skov Johansen.

der også har tegnet domkirken i København.
Besøg i Theodor Storms hus.
	Forplejning: Vi tager frokostmadpakke og eftermiddagskaffe med og nyder middagen på et lokalt spisested inden turen igen går mod Løgumkloster.
Fredag, den 14. juli

Tirsdag den 11. juli

Udflugtsdag med tur til Pellworm

Udflugtsdag til Meldorf

07:45-09:15 Morgenmad
08:15-08:30 Morgensang i Kapitelsalen
09:00	Afgang mod Meldorf i bus. Undervejs gør vi holdt ved
Dusenddüwelswarf, hvor der er mindesten og et lille udstillingssted for slaget ved Hemmingstedt i februar 1500.
Ankommet til Meldorf besøger vi kirken.
12:00	Frokost. Bagefter går turen til Dithmarscher Landesmuseum, som bl.a. rummer en lille udstilling om
Carsten Niebuhr, og i disse dage en særudstilling om
Luther. Til museet hører også et gammelt bindingsværk hus opført i områdets typisk byggestil og en rosenhave, som vi skal besøge.
15:30	Eftermiddagskaffe. Bagefter er der en lille byvandring og mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd.
18:00	Aftensmaden nyder vi på et af de lokale spisesteder
inden turen atter går mod Løgumkloster.
Onsdag den 12. juli

Foredrag og koncert

07:45-9:15 Morgenmad
08:15
Morgensang i Kapitelsalen
09:30
Slesvigs historie I (1100-1500) v/ Ebbe Juul-Heider
12:00
Frokost
14:00
Slesvigs historie II (1500-1864) v/ Ebbe Juul-Heider
15:30
Eftermiddagskaffe/-te
16:15	Charlotte von Krogh - en malerinde fra Husum v/
Kirsten Bjerrum
17:30
Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00
Middag og middagskaffe/-te
20:00
Kirkekoncert i Løgumkloster Kirke
Torsdag den 13. juli

Udflugt til Husum

I Husum har de altid holdt øje med vandstanden

07:45-09:15 Morgenmad
08:15-08:30 Morgensang i Kapitelsalen
09:30	Holder bussen for døren og turen går gennem marsk
og kog mod Husum.
11:00
Ankomst i Husum.
	I Husum er der en stor dansk menighed, som i 1991 fik
en ny kirke, som vi besøger og hører lidt om. Dagen
byder endvidere på:
	Besøg på Husum slot, hvor vi ser museet og den
smukke park.
	En lille byvandring langs havnen og i de smukke og
maleriske gader.
	Besøg i Husum kirke, der er tegnet af C. F. Hansen,

“Pellworm var i mange år en del af et stort landområde, men bl. a.
de to store stormfloder i 1362 og 1634 har givet øen den karakter
og størrelse, den har i dag. Øen ligger meget lavt og er helt afhængig af de diger, der beskytter den. Smukke landsbyer, gårde på
værfter og de grønne diger med græssende får er med til at trække
gæster til øen.”
07:45-09:15 Morgenmad
09:30	Tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke v/ Landsdelspræst Søren Skov Johansen
11:00	Holder bussen for døren, og vi kører til Nordstrand,
hvor bussen kører ombord på færgen, der sejler os til
Pellworm.
12:40
Ankomst Pellworm.
13:00	Frokost på lokal fiskerestaurant, inden turen går rundt
på øen. Vi skal høre om øens særlige historie, besøge
kirken og et lille museum, der fortæller historie om de
store landområder, der i dag dækkes af havet.
15:30	Eftermiddagskaffe drikkes undervejs og henunder aften går turen til fastlandet igen.
20:00	er vi tilbage på Refugiet, hvor der venter os et lækkert
måltid med sønderjyske smagsoplevelser.
Lørdag den 15. juli
07:45-10:00 Brunch
08:15
Morgensang i kapitelsalen
Afrejse i løbet af formiddagen
Husk: Der er skrivetolkning, teleslynge –og højttalerlyd ved foredragene i Løgumkloster. Der er skrivetolkning, teleslynge –og
højttalerlyd (via hovedtelefoner) i bussen og på ture i det fri. Der
er skrivetolkning, teleslynge –og højttalerlyd (via hovedtelefoner)
ved aftenspisningen.
Turledere: Ebbe Juul-Heider, Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen og Søren Skov Johansen. Skrivetolkning ved Ginny Skov Johansen.
Priser: Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person kr. 5.495. Enkeltværelse med bad og toilet kr. 5.995. Prisen er for helpension
og udflugter. Der kan tilkøbes ekstra overnatning både før og efter
rejsen. Flere oplysninger samt tilmelding:
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01 (man-fre: 8-15) · fax 74 74 33 25
mail@loegumkloster-refugium.dk
http://www.loegumkloster-refugium.dk
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Kære læser
Fremtidsforskere både herhjemme og i udlandet har fundet ud af, at
luksusbegrebet er ved at forandre sig. Tendensen er, at det bevæger
sig fra at handle om jagten på overflod og nydelse til i fremtiden
at gå i retning af de ting, som bliver en mangelvare: Tid, opmærksomhed, fred og ro.

Kirken som stille sted

Kirken er et af de få steder, hvor vi stadig kan opleve både tid,
opmærksomhed, fred og ro. Kirkens tid er af evighedskarakter, og
så længe man sidder ved gudstjenesten, kræver intet andet vores
opmærksomhed, undtagen at vi er til stede i det nu, vi selv har
valgt at opsøge. Det er der fred og ro til. Og stilhed.
Altså ikke lige, hvis der sidder nogle uopdragne konfirmander
og uafladeligt gennem hele gudstjenesten snakker højlydt på kirkebænken omme bagved. Men mange kirker er også begyndt at
arbejde særligt med stilhed ved at tilbyde særlige stillegudstjenester, hvor man kan komme og gå efter behov, eller retræter og
pilgrimsvandring i Guds frie og stille natur. Se også gudstjenestelisten, hvor der er pilgrimsvandring onsdag, den 14. juni 2017 kl.
19:00 fra Vrejlev kirke – med hørehensyn, naturligvis, så alle kan
høre, hvad der bliver sagt undervejs.

Hvad er der med den stilhed

For hvad er det lige med den stilhed. Hvorfor er det lige, at vi skal
være – og har behov for at være – stille?
Ja, en klog matematiklærer stillede engang et retorisk spørgsmål
ud i min gamle skoleklasse: Han spurgte: ”Hvorfor tror I lige, at
Vor Herre har udstyret os mennesker med to øren, men kun med én
mund”? Da han så, hvordan vi sad og måbede og lignede et stort
spørgsmålstegn, kom han selv med svaret: ”Det er selvfølgelig,
fordi, vi skal lytte dobbelt så meget som vi selv snakker”.

Hørehæmmede ved noget om stilhed

Hørehæmmede ved meget om kommunikation. Er der nogen, der
ved noget om, hvornår, man hører i eksempelvis kirken – og hvornår, man ikke gør det, så er det de hørehæmmede. Derfor er hørehæmmede i vores kirke en vigtig ressource, som enhver præst bør
lytte til. Det gælder også i spørgsmålet om stilhed:

et menneske har et høretab, så hører vedkommende ikke så godt
som de normalthørende, og man har derfor brug for den renest mulige lyd som kompensation for, at man ikke hører så godt. Man skal
som hørehæmmet med andre ord have renere lyd, dvs. renset for
baggrundsstøj. Derfor kan det ikke nytte, at folk taler i munden på
hinanden og vinduet til gaden er åbnet ud til den larmende trafikstøj. Uanset arten af ens høretab, så er det alfa og omega, at der er
stille, når nogen taler.

Kort afstand giver mindre
baggrundsstøj

Hvis der ikke er stille, når nogen taler, så kan man kompensere for
baggrundsstøjen – enten ved at bruge avancerede høreapparater,
der til en vis udstrækning kan filtrere baggrundsstøjen – eller bedre: Ved at sende talelyden direkte ind i folks høreapparater. Det gør
man ved at udstyre taleren med en mikrofon, som trådløst sender
til folks høreapparater. Derved kan man ”springe” over baggrundsstøjen – og sende den direkte, rene lyd ind i øret på tilhøreren. Men
under alle omstændigheder, så er baggrundsstøjen et problem for
mange.

Den undervurderede baggrundsstøj

Desværre er det en erkendelse, som ikke rigtig vil bide sig fast hos
alle. Det er stadig moderne at tale i munden på hinanden og komme
med forstyrrende lyde, når folk i virkeligheden vil høre den anden,
som taler – det er smart at afbryde og tale samtidig, ser vi dagligt i
fjernsynets debatudsendelser. Og talelyd i eksempelvis fjernsynet
bliver konstant blandet med baggrundstøj.

På Herrens mark med skelnetab

Hos mange af dem, som i det offentlige er ansat til at afhjælpe
og behandle høretab hos hørehæmmede medborgere, er der en udbredt opfattelse af, at man hverken kan eller skal behandle folk med
skelnetab. Skelnetab er en lidelse, hvor man godt nok høre lyde,
men man kan ikke skelne lydene fra hinanden. Derfor kan man
ikke forstå, hvad folk siger. Man måler det ved, at borgeren lytter
til nogle ord – og vedkommende skal så gentage ordene. Antallet

Det kan måske i første omgang lyde mærkeligt, at hørehæmmede er
eksperter i stilhed. For umiddelbart, så kan man jo sige, at stilhed
netop er noget en hørehæmmet ikke burde ønske sig, fordi stilhed
jo er ensbetydende med, at man ikke hører noget af det, som bliver
sagt til en. Derfor vil mange sikkert sige, at stilhed er en uønsket
tilstand hos hørehæmmede. Man kan måske også indvende, at for
mange hørehæmmede så er stilhed ikke noget, de overhovedet kender til. Sammen med et høretab følger ofte også tinnitus. Hos nogle
en invaliderende og uafladelig støj af brummen og hylen, som aldrig forsvinder, uanset hvor meget, de end opsøger stilheden. Dertil
kommer de mennesker, som sammen med deres høretab er blevet
lydoverfølsomme, og for hvem stilheden er det eneste, der er svært at
finde. Og så har vi ikke nævnt de døvblevne, som har lært tegn. Her
bliver baggrundsstøj mere et spørgsmål om visuel støj, hvilket er en
lidt anden historie, som vi kan gemme til en anden gang.
Så hvordan kan hørehæmmede da vide noget om stilhed – og hvorfor kan vi lære noget af dem.
Det kan vi, fordi hørehæmmede er meget hurtigere end alle andre
til at erfare, at stilhed er en forudsætning for, at vi kan høre, hvad
der bliver sagt.

Baggrundsstøj er stilhedens uregerlige fætter

Det er, fordi baggrundsstøj er hørehæmmedes værste fjende. Når
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Mange gange kan det være svært at høre stilheden på grund af baggrundsstøjen”

Læs mere på www.hoergodt.dk

Så var der højskoledag
i Lind Sognegård

Her ses Radmila mellem sin mand og sin gode veninde Karin

Fra høreapparatets barndom, hvor det kun gjaldt om at få mere lyd ind
i øret. Baggrundsstøjen blev også forstærket.

af rigtigt gentagede ord ud af 100 angiver skelneevnen i procent.
Hvis man rammer rigtigt 50 gange ud af 100, så er skelneevnen 50
% og skelnetabet er resten, altså 50 %, hvilket er meget stort. På
den andet øre kan skelnetabet være kun 32 %. Men selv ned til et
beskedent skelnetab på 5 % kan man risikere at få den besked, at
skelnetabet ikke kan behandles, og – vel at mærke – at man derfor
heller ikke ville kunne få det bedste høreapparat, da det alligevel
ikke kan afhjælpe ens skelnetab. Man risikerer altså at blive diskvalificeret fra at få hjælp, fordi man har et beskedent skelnetab.
Det er en bekvem besked at give, når der skal spares i den offentlige høreomsorg. Det er dog rigtigt, at et skelnetab ikke kan afhjælpes, men man glemmer bare, at testen for skelnetab ofte foregår i et
stille og kontrolleret miljø. Nå man så kommer hjem, så er der baggrundsstøj, hvilket gør, at skelnetabet forøges markant yderligere.
Det, man kan gøre, men ikke altid gør, er altså at hjælpe borgeren
af med risikoen for, at skelnetabet bliver endnu værre pga. baggrundsstøjen – altså at der bliver føjet spot til skade – i det daglige
miljø. Det gør man ikke, fordi man åbenbart anser et høreapparat for et apparat, der kun forstærker lyde, hvilket ikke hjælper på
skelnetab. Den yderligere forøgelse af skelnetabet kunne man blive
hjulpet af med, hvis man fik et høreapparat af god kvalitet, som
også computerbehandlede lyden og rensede den for baggrundsstøj.
Der mangler altså en anerkendelse af baggrundsstøjens betydning
for afhjælpning af yderligere forringelser i skelneevnen. Når den
anerkendelse først mangler i høreapparatbehandlingen, så er det
ulige meget sværere at få hjælp, når det kommer til kommunikationscentrene, som skal bevilge de ekstra hjælpemidler, som virkelig
batter i bekæmpelsen af skelnetabets følger: Den trådløse mikrofon. Den trådløse mikrofon holdes foran munden af den, der taler,
og sender lyden direkte ind i ens høreapparater. Det er, hvad man
har brug for, når man har skelnetab. Selv et stort skelnetab på 50
% på et ene øre og 32 % på det andet kan afhjælpes ved ekstern
mikrofon af god kvalitet, da det lige nøjagtigt giver det nødvendige
lydmæssige supplement til den visuelle mundaflæsning, som den
hørehæmmede i dette tilfælde har tilegnet sig.

Søndag, den 26. marts 2017 havde vi højskoledag i Lind
Sognegård, som hører under Rind Sogn, Herning Søndre
Provsti i Viborg Stift. ognepræst ved kirken Dorte Kirkegaard og menighedsråd samt andre gode kræfter på stedet var
med til at gøre det arrangement muligt, som Kirkeudvalg
Vest stod for i samarbejde med Høreforeningen Herning Lokalafdeling. Søren Skov Johansen prædikede i kirken, og
derefter var der spisning og foredrag ved Radmila LukicBardak, som med sin mand kom til Danmark som flygtning
fra Bosnien efter Jugoslaviens sammenbrud i 1992. Radmila
gav os et levende og medrivende indblik i vilkårene som
flygtning – og i hendes og familiens kamp for at stable et
helt nyt liv på benene som dansk statsborger med familie,
arbejde og eget hus i Kibæk. Radmila fortalte bl.a., hvordan
hendes og familiens største drøm var at skabe sig en tilværelse i sit hjemland, men hvor det ikke længere var muligt
pga. forfølgelser og trusler på livet. Med humor og sans for
de lyse sider fortalte hun om vanskelighederne med at lære
det danske samfund at kende gennem sit arbejde og frivillige engagement. Bl.a. gav hun morsomme eksempler på de
sproglige misforståeser, der kan opstå, når man skal lære det
danske sprog. Fejlhøringer, som mange af de hørehæmmede
deltagere kunne nikke genkendende til.
Det blev en rigtig god dag, og mange kom kørende langvejs
fra – og der var organiseret fælles transport fra både Billund og Vejen. Flere end 50 mennesker deltog i højskoledagen – og endnu flere var med i kirken, hvor der var fuldt
hus. Tak til alle deltagere.
PS!
Og skulle du nu sidde som medlem af en af Høreforeningens Lokalafdelinger og savne arrangementer, så vil det
være oplagt at tage kontakt til kirkeudvalget (se adresser
på side 6) og høre, om I ikke skulle være sammen om et
lignende arrangement et andet sted Vest for Storebælt.
Kirkerne har ofte ressourcer at tilbyde i form af lokaler
og frivilligt/lønnet personale – og ikke mindst er kirkerne
selvfølgelig interesserede i at fastholde de hørehæmmede
menighedsmedlemmer i et aktivt menighedsliv.

Tilbage på sporet

Baggrundsstøjen trænger altså til at blive anerkendt som et problem, og dermed også nødvendigheden af stilhed. Det er ikke
kun et problem for de hørehæmmede. De opdager det bare
først. Nej, det er et problem, (vi) andre skal lære af og tage alvorligt: Der skal være stille for at man kan høre noget. Det gælder også
ved forkyndelsen af evangeliet i kirkens gudstjeneste, hvor vi er
kommet – ikke kun for at høre os selv.
Søren Skov Johansen
Radmila holdt foredrag ved højskoledagen i Lind Sognegård
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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 +45 40 88 80 92
Fax 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Region Syddanmark)

Medlem
Mette Bang Jeppesen
Dalgårdsvej 170, Askov
6600 Vejen
Mobil +45 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 +45 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
Mobil +45 29 25 46 16
s.p.kristensen@mail.dk
(Region Nordjylland)

Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, Gamst
6600 Vejen
Mobil +45 29 66 06 50
Fax +45 69 80 41 00
ssj@post6.tele.dk

Medlem
Hedevig Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
Mobil +45 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)
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	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
Vesthimmerlands Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
ifr@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

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

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

Randers Nordre Provsti:
Lone Nyeng
Haldvej 8 A, Hald
8983 Gjerlev J
Tlf. 86 47 43 42
lkny@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

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)

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 kontaktpræst 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 inden for provstiet på tlf. og SMS:
20 20 37 88 eller e-post: meth@km.dk
eller fax. 69 80 41 00.
Påskedag den 16. april 2017 kl.
10:45i Sdr. Vium kirke
(Brosbølvej 11A, Sdr.Vium, 6893
Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin
Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Martin Jensen i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling.
Gratis morgenkaffe kl. 9:30 før gudstjenesten i Præstgården (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet) Tilmelding til
kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post:
marj@km.dk
Søndag den 23. april 2017 kl. 10:30 i
Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)

Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Sognepræst Kirstine Rosa
Rebecca Rafn.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret
af sognepræst Kirstine Rosa Rebecca
Rafn. Gratis kaffe i kirken efter
gudstjenesten
Tilmelding til kirkebil, tlf. 98 98 83 60.
Kristi himmelfartsdag, torsdag den
25. maj 2017 kl. 14:00 ved Hunderup
kirke
(Kirkevej 86, Hunderup, 6740
Bramming)
Udendørs fællesgudstjeneste med
teleslynge og højttalerlyd arrangeret af
kontaktpræst Ole Madsen.
Foregår i parken med træmændene i
Hunderup (Tingstedet).
Gredstedbro FDF medvirker.
Medbring selv en stol og et tæppe samt
lidt kaffe, som vi drikker rundt om i
parken efter gudstjenesten. I tilfælde
af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Hunderup kirke. Ansvarlig for teleslynge -og højttalerlyd ved udendørsgudstjenesten er Landsdelspræst Søren
Skov Johansen
2. pinsedag, den 5. juni 2017 kl.
14:00 i Egeskoven, Bjerringbro
(Skovlegepladsen i Egeskoven bag ved
Skovvejen 53, 8850 Bjerringbro)
Udendørsgudstjeneste med teleslynge
arrangeret af kontaktpræst Gerda
Brøchner Jørgensen. FDF-orkestret
medvirker. Efter gudstjenesten 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 11. juni 2017 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 gospelkor. Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner - foregår i
Kirkecenteret ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost gratis transport inden for provstiet, tlf.: 86 68
40 48 eller fax: 69 80 41 00 eller
epost:bjerringbro.sogn@km.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Pilgrimsvandring onsdag, den 14.
juni 2017 kl. 19:00 fra Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Vandrende gudstjeneste i det fri med
hørehensyn: Mobil tekstning (iPads,
iPhone), teleslynge og højttalerlyd på
gåturen. Alle er velkomne.
Arrangeret af sognepræst Kirstine
Rosa Rebecca Rafn i samarbejde med
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Vi går fra kirken kl. 19:00 på en ca.
4½ km tur i terræn.
Vi stopper nogle gange undervejs og
synger salmer, bekender vor kristne
tro, hører bibellæsninger eller en lille
historie, holder altergang m.v. Vi slutter i Vrejlev kirke med velsignelsen
og en salme. Herefter nyder vi et glas
rødvin eller sodavand og hinandens
selskab. Fornuftigt fodtøj anbefales.
Arrangementet er gratis. Ansvarlig for
hørehensyn til både normalthørende og
hørehæmmede: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Tilmelding til gratis
transport inden for provstiet, 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 18. juni 2017 kl. 10:30 i
Hove kirke
(Nejrupvej 3, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Bettina Reese Tonnesen, arran-

geret af kontaktpræst Iben Tolstrup.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten samt foredrag af Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
(35 kroner - foregår i Klinkby Alt-i-Et
Huset, Nejrupvej 2, 7620 Lemvig)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 82 35
90 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
brto@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Fredag, den 14. juli 2017 kl. 09:30 i
Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse
for hørehæmmede
Søndag, den 6. august 2017 kl. 10:30
i Hald kirke
(Haldvej 5, Hald, 8983 Gjerlev J)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Lone Nyeng.
Kaffe med skrivetolkning i kirkens
tårnhus efter gudstjenesten (gratis).
Tilmelding til gratis transport inden
for provstiet, tlf. 86 47 43 42
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
lkny@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

www.rosendahls.dk

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

