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Bestilling
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Indsamling
REMI, skolen i Nigeria,
har et motto: Børn er guld!
(Child is Gold!). Indsamle
de penge fra tekstede guds
tjenester i Danmark går
til REMI-skolen – til hjælp
for hørehæmmede børn og
deres forældre.

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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Hørehæmmedes særlige behov er i reglen så
usynlige og oversete, at
næsten enhver indsats på
området vil bringe glæde
og forbedringer for den
enkelte. For dem, der
arbejder for at forbedre
hørehæmmedes vilkår,
er dette faktum at sammenligne med et udtryk fra
reklameverdenen – “Det blå Ocean”. Det er næsten lige
meget, hvor du stikke hånden ned, så fanger du en fisk.
Det kan forstås både positivt og negativt!”
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Nyt om navne
Så har vores kontaktpræst i Viborg Østre Provsti, Viborg Stift –
sognepræst ved Bjerringbro kirke Gerda Brøchner Jørgensen –
valgt at stoppe som sognepræst. Det betyder naturligt nok, at vi
samtidig – desværre – må sige farvel til Gerda Brøchner Jørgensen
som vores kontaktpræst.
Tusind tak for din tid som sognepræst ved Bjerringbro kirke og
som kontaktpræst for hørehæmmede i Viborg Østre Provsti. Og
ikke mindst for de tekstede gudstjenester i Bjerringbro kirke gennem de sidst 14 år, og som du allerede startede med at arrangere
flere år inden, du i 2012 formelt blev kontaktpræst. Tak for, at du
har brugt tid og ressourcer på at arbejde for noget så usynligt som
de hørehæmmede i vores kirke – og ikke mindst for din forståelse
for, at denne usynlighed gør det endnu mere vigtigt, at der er nogen
– i dette tilfælde dig – der tager sig af de udfordringer, hørehæmmede kan have med at følge med i gudstjenesten. Også tak for dit
gode humør og din venlighed og imødekommenhed. Det har været
et stor fornøjelse at have dig med som kontatkpræst.
Vi ønsker dig og din familie al mulig lykke i tiden fremover, og vil
se tilbage på dit virke som sognepræst – og ikke mindst kontaktpræst – med stor glæde og taknemmelighed.
Kirkeudvalg Vest

Så var der Grundlovsmøde
Igen i år holdt vi grundlovsmøde for 6. år i træk hjemme hos landsdelspræsten i Vejen. Det blev en dejlig dag med et godt fremmøde
på godt og vel 80 personer.
Efter Ginnys hjemmelavede jordbærkage og rabarbertrifli samt
andre lækkerier holdt generalsekretær for Bibelselskabet Birgitte
Stoklund Larsen grundlovstalen om, hvorledes vores demokrati er
uløseligt forbundet til vores kristne og lutherske tradition.
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
4.250 kroner ind. Vi glæder os til næste år!

Kære læser

Højskoledag i Abild med
gudstjeneste og foredrag
af Lilly Krarup om REMI
Søndag den 8. oktober 2017 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Vi starter med en tekstet gudstjeneste i Abild kirke, hvor både
landsdelspræst Søren Skov Johansen (prædikant) og kontaktpræst
Erling Bjerrum Petersen medvirker. Se også gudstjenestelisten på
bagsiden af bladet.
Efter gudstjenesten indbydes alle til fællesspisning i de tilstødende
lokaler i konfirmandstuen. Her vil der blive serveret en varm middagsret, og der vil være kaffe/te. Drikkevarer ud over vand kan
tilkøbes.
Efter spisning er der sang og foredrag ved Lilly Krarup, som vil
fortælle om “REMI – en skole for handicappede børn i Nigeria”.
Ved tekstede gudstjenester samler vi ofte ind til REMI. Kom og
hør, hvordan det går der!
Tilmelding til gratis kirkebil (inden for Provstiet) og højskoledag
med spisning og kaffe og foredrag (100 kroner).
Tilmelding senest tirsdag den 17. oktober 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.
Lilly Kraup holder foredrag ved
højskoledagen i Abild.

Udflugt til Fanø med
tekstet gudstjeneste i Nordby
Søndag, den 24. september 2017 kl. 11:00 i Nordby kirke
(Hovedgaden 105A, Nordby, 6720 Fanø)
Høreforeningen Vejen og Billund lokalafdelinger har i samarbejde
med landsdelpræsten arrangeret tekstet gudstjeneste i Nordby
kirke i forbindelse med udflugt til Fanø. Bagefter er der frokost,
som foregår på Fajancen, Sønder Land 5, Sønderho, 6720 Fanø.
Der er transportabel skrivetolkning og teleslynge på hele turen,
også udendørs.
Tilmelding til udflugt (200 kroner) eller kun frokost (35 kroner – man
sørger selv for transport til kirken/Fajancen): Kristian Hansen på
karinogkristian@gmail.com eller tlf. 30 12 83 51 eller til Hans
Chr. Schack på mail@hcschack.dk eller tlf./SMS 21 77 99 66 eller
fax: 69 80 41 00.

Måske er du bekendt med, at der kommer en tid, hvor man
af den ene eller den anden grund ikke selv kan klare alt
det, man ellers plejer at gøre. Det kan være alderen eller
helbredet, der en dag skal tages mere hensyn til.
Så er det godt, at vi bor i et velfærdssamfund, og at vi her
kan få hjælp fra det offentlige til mange ting. Er alderen
begyndt at trykke, og ryggen og benene blevet noget svagere end førhen, så kan man f.eks. få hjemmehjælp. Man
ringer til kommunen og fremlægger sin sag – og man får
kontakt til en sagsbehandler, som skal tage affære ud fra
de regler, der nu foreligger på området. Så kommer der en
fra kommunen på besøg for at få bekræftet, at det nu også
er rigtigt, at man ikke længere selv kan klare opvasken og
støvsugning eller hvad det nu kunne være. Måske skal der
endog flere besøg til, inden man kan få overtalt kommunen
til at give hjælp.

Visitationen

Denne proces kan være lang eller kort, men det handler i al
sin enkelthed om, at man skal visiteres, som det hedder.
Som udgangspunkt tror man altså ikke på, hvad borgeren
siger, men det skal verificeres af medarbejdere fra det offent
lige, som bla. sørger for, at kommunen/staten ikke kommer
til at bruge for mange penge på noget, som ikke er nødvendigt, og som der ikke er lovhjemmel til i gældende regler.
Der skal derudover nok være en del sagsbehandlere, der
med sig selv ved, at de har god samvittighed, og at en evt.
langstrakt sagsbehandling for dem også handler om, at de
vil sikre borgerne deres rettigheder.

Pas på pengene OG borgeren!

Men det, som er den økonomiske drivkraft i visitationen
er, vi skal passe på “de offentlige midler”, som det hedder.
Vi skal ikke bruge penge på noget, som er for luksuriøst og
ekstravagant, således at økonomien løber løbsk. Eller som
det også hedder i folkemunde: “Det skal jo ikke være et
tag-selv-bord”.
Derfor visitationen. Den skal både sikre, at “økonomien
ikke løber løbsk” – OG, at man også får tildelt borgeren
den hjælp, som borgeren har ret til.

Som at slå i en dyne

Nogle gange er det bare sådan, at man som borger mest
oplever den ene side af visitationen, nemlig der, hvor man
ikke rigtigt kan trænge igennem “systemet”. Og man op
lever visitationen som noget negativt, der alene bliver en
forhindring for, at man får den hjælp, man selv mener at
have behov for. Det er de situationer, hvor borgeren klager
over en dårlig behandling, og føler, at man ikke bliver hørt.
Man føler måske, at der er en helt anden dagsorden, end at
man skal have bevilget hjælp – og man kan ikke gennemskue, hvorfor det til tider skal være så svært. Man har oplevelsen af, at det alene handler om andre ting (økonomi?)
– og ikke om, at man skal hjælpes.

Nytænkning

I dette kirkeblad vil jeg gerne slå et slag for en nytænkning
af visitationen i det offentlige, nærmere bestemt i den offent
lige høreomsorg – og samtidig komme med den påstand, at
det især inden for den offentlige høreomsorg ikke er den
hørehæmmede, som benytter sig af et “tag-selv-bord”.
Søren Skov Johansen

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Så var der rejse med hørehensyn
Vores rejse med hørehensyn gik i år til Vestslesvig, hvor vi brugte
Løgumkloster Refugium som vores “base” og overnatningssted. Herfra tog vi på endagsture ud med vores kyndig guide Ebbe Juul-Heider.
Inklusiv medarbejdere og chauffør var vi i alt cirka 50 deltagere. Det
hele med hørehensyn, naturligvis (transportabel teleslynge og mobil
skrivetolkning). Det blev en rigtig god oplevelse.

Præstegårdsaften med soldater“mor” Ruth Brik Christensen
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19:00 på Gamstvej 9, 6600 Vejen
Ruth Brik Christensen er uddannet pædagog og diakon. Som leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth både være med de danske
soldater i Irak, Libanon og senest i Afghanistan i 2013, og hendes
foredrag tager sit udgangspunkt i oplevelserne som forstående og
lyttende “mor” for udsendte danske soldater.
KFUMs Soldaterhjem er et civilt fristed fra den militære hverdag, hvilket giver mange gode oplevelser med soldaterne. Det
bliver en spændende og anderledes vinkel på Danmarks militære
engagement i verdens brændpunkter.
Ruth blev i 2010 kåret til “Årets helt” af Jyllands-Posten og efterfølgende er bestselleren “Ruth i krig” solgt i flere oplag.
Kom og vær med til en spændende og indholdsrig stund. Vi får
kaffe/te og hjemmebag – og der er selvfølgelig tekstning og teleslynge –og højttalerlyd.
Det hele er gratis, og der er
tilmelding senest søndag den
19. november til Ginny på
tlf./SMS: 28 83 26 74 eller
mail: ginny@mail.dk eller
fax.: 69 80 41 00.
Vel mødt!

Ruth Brik Christensen
holder foredrag ved næste
præstegårdsaften”.

4

Udendørs Reformationsspil
med teleslyngelyd
25., 26. og 27. august 2017 kl. 19:00
(Riber Kjærgaard, Kjærgårdsvej 31, Hunderup, 6740 Bramming)
To sogne i to århundreder. Et friluftsspil på Kjærgaard om
Vilslev og Hunderup efter reformationen. Der vil være et
velfungerende teleslyngeanlæg på stedet.
Arrangør: Vilslev menighedsråd.
Pris: 50 kroner. Gratis for børn op til konfirmationsalderen.
Billetbestilling på mail – eller på telefon nedenstående mandage (billetter betales ved indgangen):
Mandag, den 26/6. Mandag, den 7/8. Mandag, den 14/8. og
Mandag, den 21/8.
Kontaktoplysninger:
Lisbet Knudsen: lisbet_knudsen@hotmail.com, tlf. 30 32 36 08
Jan Skovsgaard Christensen: ljsc58@gmail.com, tlf. 40 14 79 68

Læs mere på www.hoergodt.dk

Det blå Ocean
Meget at gøre

På trods af alle positive indsatser på høreområdet, mangler der
stadig meget at blive gjort, hvad angår hensynet til hørehæmmede.
I et bachelorprojekt fra 2013 af Stine Søe Pedersen under faget
Teknisk Audiologi er 15 teleslyngeinstallationer i Odense kommune blevet undersøgt. Hun konkluderer: Der var “….ingen af
de målte offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer, som
levede op til standardens krav (den internationale norm IEC
60118-4 – red.) indenfor alle målingerne”. Tre af de målte installationer var kirker! 15 ud af 15 anlæg levede ikke op til
normen, dvs. INGEN!

Usynligheden selv

Det er et meget godt eksempel på, at et hørehandicap er meget
usynligt. Man kan ikke se på en person, om vedkommende er
hørehæmmet. Man kan heller ikke se, om hjælpemidler til hørehæmmede virker tilstrækkeligt, inkl. teleslyngeanlæg. Det er
i bedste fald kun brugere af teleslyngen, der kan konstatere det.
Andre normalthørende, eksempelvis menighedsrådet på stedet, har ikke en chance for at konstatere, om det virker, medmindre de får en serviceordning ved et anerkendt firma, der
efterser anlægget – for de bruger det jo ikke selv.
Omvendt kan en hørehæmmet heller ikke altid konstatere, om
et anlæg virker, fordi vedkommende måske sjældent eller aldrig har været et sted, hvor teleslyngeanlægget har fungeret
som det skal. Og i de tilfælde, hvor brugeren synes, at der er en
dårlig teleslyngelyd, kan brugeren forledes til at tro, at det er
sådan det skal være – for man har aldrig haft andre oplevelser.
Sådan er det også med høreapparater og hjælpemidler dertil.
Man kan have sine egne meninger, om det er godt eller skidt,
men som bruger ved man ikke, om det er den bedste løsning,
man har fået. Det er der andre, der bestemmer, og man bliver
simpelthen nødt til at stole på den visitation og vurdering, der
har ført til de hjælpemidler, man har fået.

Det blå Ocean

Fordi høreområdet er så usynligt og overset – og fordi der er så
meget at gøre, eftersom området lider under at være usynligt
og overset – og fordi de fejl, der bliver begået, af samme grund
forbliver skjulte, så vil enhver sober indsats på området altid
være velkommen og altid føre til en forbedring af den enkelte
hørehæmmedes vilkår:
Det er det, der i reklamesproget og i ledelsesfilosofien hedder
“Det blå Ocean” (”Blue Ocean”). “Det blå Ocean” er et udtryk
for en markedssituation, hvor der ingen konkurrenter er, og
hvor man derfor på baggrund af udfoldelsen af sin egen kreativitet kan få lov at agere i fred og ro uden konkurrence, modstand og indblanding. “Det blå Ocean” er med andre ord et
“tag-selv-bord”: Lige meget, hvor du stikker din hånd ned, så
fanger du en fisk. Men dem, der fanger fisk, er altså ikke nødvendigvis de hørehæmmede selv.

negårde, at arbejdet for hørehæmmede langt hen ad vejen vitterlig er et “tag-selv-bord”. Men sådan at forstå, at det det ikke
er de hørehæmmede, der “tager selv”. Men at de, der arbejder
for hørehæmmede såvel i det offentlige som i det private – i
stor udstrækning kan gøre, hvad de vil. De vil aldrig – eller i
bedste fald sjældent – blive draget til ansvar for noget som helst
som følge af en evt. forkert beslutning eller en fejlagtig installation – eller for den sags skyld en fejlfortolkning af nogle regler.
Dette stiller efter min mening så meget desto større krav til de
mennesker, der arbejder for de hørehæmmedes sag – i det offentlige såvel som i det private – at de skal have en høj moral,
god integritet og superb faglighed.

Nytænkning

Vil man derfor nytænke visitationen, så kan man f.eks. starte
der: Med at neddrosle ressourceforbruget til visitationen og
mistænkeliggørelsen af de hørehæmmede som nogen, der kun
venter på at malke statskassen eller kommunekassen. Man
kunne f.eks. starte med at give folk, hvad de selv mener at have
brug for – i stedet for at fokusere på at give sig selv arbejde med
at kontrollere og verificere om det også passer. Det kunne føre
til en nedbringelse af ventelister og en hurtigere ekspedition.
Det forholder sig efter min erfaring nemlig sådan, at ingen vil
være hørehæmmet. Det er bare noget, man bliver. Det tager for
mange hørehæmmede enormt lang tid at erkende et høretab, og
mange vægrer sig mod at starte på en høreapparatbehandling,
med mindre det er absolut nødvendigt. Et høreapparat er en
overvindelse, og når hørehæmmede skal bruge skrivetolk er
overvindelsen endnu større. Det er ikke noget, man gør for
sjov, når man skal til at bære høreapparat eller får stillet en
skærm med tekst op i en forsamling, så alle derved kan se, at
man ikke kan høre.

Inspiration

Vil man søge inspiration til nytænkning, kan man f.eks. kigge
på den lynhurtige og usædvanligt flexible visitation, der ligger
hos Den nationale Tolkemyndighed i Aabenrå, som formidler
tolkning for hørehæmmede. Denne er et eksempel på en myndighed med et ganske få ansatte, der alligevel formår at løfte
den opgave, de har. En af grundene er, at man har valgt at udvise en høj tillid til de hørehæmmedes egne udsag om, hvornår
de behøver hjælp og til hvad. Her har man – selv om man naturligvis har et effektivt kontrolsystem – endnu ingen erfaring
af misbrug fra de hørehæmmedes side. Og det afstedkommer,
som jeg forstår det, frigivelse af ressourcer, man så kan bruge
på den virkelige mission: At hjælpe den hørehæmmede.
Rigtig god sommer!
Søren Skov Johansen

Hørehæmmede tager ikke selv!

Det faktum synes jeg det er på tide at reagere på. Det er min
erfaring fra 22 år som dels kontaktpræst for hørehæmmede, og
heraf 13 år som landsdelspræst for hørehæmmede, og dels som
Kirkeministeriets konsulent vedr. teleslynger i kirker og sog-
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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)

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
E-post: ahau@km.dk
Hjallese Provsti:
John P. Ramskov
Sanderumvej 131
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 06 54
E-post:
johnramskov@hotmail.dk
Assens Provsti:
Leni Ulla Hansen
Langgade 34
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 10 23
E-post: luha@km.dk
Nyborg Provsti:
Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
E-post: mls@km.dk

Haderslev Stift
Vejle Provsti:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10, st., Starup
6040 Egtved
Tlf. 75 55 31 66
E-post: kpa@km.dk
Sønderborg Provsti:
Leif Jordt
Mommarkvej 245, Tandslet
6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 13
E-post: lejo@km.dk
Fredericia Provsti:
Susanne Knudstorp
Blåhøj 82
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 00 86
E-post: sck@km.dk

Ribe Stift
Skads og Varde Provsti:
Charlotte Locht
Grimstrup Hovedvej 20,
Grimstrup
6818 Årre
Tlf. +45 75 19 10 90
E-post: cloc@km.dk

Tønder Provsti:
Erling Bjerrum-Petersen
Kirkevej 3, Abild
6270 Tønder
Tlf. 74 72 28 50
E-post: ebp@km.dk
Malt Provsti:
Henrik Skov-Pedersen
Lynggårdsvej 21
6600 Vejen
Tlf. 75 36 03 59
E-post: hspe@)km.dk
Skjern Provsti:
Martin Jensen
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Tlf. 97 37 50 98
E-post: marj@km.dk
Ribe Domprovsti:
Ole Madsen
Vilslevvej 67, Vilslev
6771 Gredstedbro
Tlf. +45 75 43 10 59
E-post: om@km.dk
Grene Provsti:
Peter Hjorth Fredensborg
Præstevang 1 A
7190 Billund
Tlf. 75 33 10 44
E-post: phfr@km.dk

Viborg Stift
Viborg Østre Provsti
(indtil 31/7-17):
Gerda Brøchner Jørgensen
Nørregade 33a
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 11 36
E-post: gbj@km.dk
Lemvig Provsti:
Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
E-post: ito@km.dk
Vesthimmerlands Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
E-post: ifr@km.dk

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

Aalborg Stift
Thisted Provsti:
Asger Hørving
Hunstrupvej 21
7700 Thisted
Tlf. 97 99 50 10
E-post: ahoe@km.dk
Frederikshavn Provsti:
Erik Colding Thaysen
Lendumvej 65
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 41 18
E-post: ect@km.dk
Rebild Provsti:
Herluf Christensen
Aagade 17, Rørbæk
9500 Hobro
Tlf. 98 55 72 92
E-post: hsc@km.dk
Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 38 90 92
E-post: ifr@km.dk
Hjørring Nordre Provsti:
Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33
9830 Tårs
Tlf. 98 96 10 83
E-post: kimu@km.dk
Aalborg Nordre Provsti:
Mette Krogholm Pedersen
Øster Hassing Vej 18
9310 Vodskov
Tlf. 98 25 64 16
E-post: mkpe@km.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk

Hadsund Provsti:
Mette Tved Hansen
Teglbakkevej 3, Skelund
9560 Hadsund
E-post: meth@km.dk
Jammerbugt Provsti:
Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 80 38
E-post: sgw@km.dk
Hjørring Søndre Provsti:
Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
E-post: vno@km.dk

Århus Stift
Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Nødagervej 20
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
E-post: akla@km.dk
Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Nørre Allé 4
8362 Hørning
Tlf. 86 92 32 25
E-post: jaan@km.dk
Favrskov Provsti:
Knud Bunde Fries
Østergade 46
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 33 86
E-post: kbf@km.dk
Randers Nordre Provsti:
Lone Nyeng
Haldvej 8 A, Hald
8983 Gjerlev J
Tlf. 86 47 43 42
E-post: lkny@km.dk
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Gamstvej 9, 6600 Vejen
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Tekstede gudstjenester – for alle
– tekstet på storskærm
– teleslyngen anvendes
– trykt prædiken
– gratis kirkebil – husk tilmelding!
Når landsdelspræster deltager, er der desuden:
– som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe (35 kr.) – husk tilmelding!
– skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 20. august 2017
kl. 10:30 i Bække kirke
(Søndergade 11A, 6622 Bække)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen. Kaffe med skrivetolkning i
våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden
for provstiet), tlf. 75 38 93 77
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
asar@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 10. september 2017
kl. 10:30 i Horsens Klosterkirke
(Borgergade 30, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Peter Bisgaard Stentoft.
Frokost med skrivetolkning i kirkens
tilstødende lokaler (35 kroner).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
”Er hørehæmmede mere religiøse end
andre?”
Tilmelding til frokost og gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 75 66 73 83 eller fax. 69 80 41 00
eller e-post: uglehuset@gmail.com
eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag den 17. september 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.
Søndag, den 24. september 2017
kl. 11:00 i Nordby kirke
(Hovedgaden 105A, Nordby, 6720 Fanø)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Høstgudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Nanna Dusgård Coln
i forbindelse med udflugt arrangeret
af Høreforeningens Lokalafdelinger
Billund og Vejen.
Frokost med skrivetolkning efter guds
tjenesten. (foregår på Fajancen, Sønder
Land 5, Sønderho, 6720 Fanø).
Der er transportabel skrivetolkning og
teleslynge på hele turen, også udendørs.
Tilmelding til udflugt med det hele
(200 kroner) eller kun frokost (35 kro
ner – man sørger selv for transport til
og fra kirken/Fajancen)
Kristian Hansen på
karinogkristian@gmail.com eller
tlf. 30 12 83 51 eller til Hans Chr. Schack
på mail@hcschack.dk eller tlf./SMS:
21 77 99 66 eller fax: 69 80 41 00
Søndag, den 8. oktober 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 kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Højskoledag efter gudstjenesten
(100 kroner – foregår i præstegården
ved siden af kirken).
Foredrag ved Lilly Krarup, som vil
fortælle om “REMI – en skole for
handicappede børn i Nigeria”
Tilmelding til frokost, kaffe, højskoledag og gratis transport
(inden for provstiet), 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 15. oktober 2017
kl. 10:30 i Vind kirke
(Råstedvej 2, Vind, 7500 Holstebro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Edith Mark.
Gratis kaffe med skrivetolkning i
våbenhuset efter gudstjenesten
Tilmelding til gratis transport (inden
for provstiet), tlf. 23 32 60 23 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
em@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 19. november 2017
kl. 10:30 i Lønne kirke
(Houstrupvej 151, 6830 Nørre-Nebel)
Tekstning og teleslynge
Prædikant: Sognepræst Thue Raakjær
Jensen.
Gudstjeneste i samarbejde med landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Efter gudstjenesten kort foredrag i
kirken ved Thue Raakjær Jensen.
Dernæst frokost med skrivetolkning
(35 kroner – foregår på – oplysning
senere)
Tilmelding til frokost og gratis transport (inden for provstiet), tlf. 75 25 51 35
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
trj@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag den 26. november 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.
Søndag den 26. november 2017
kl. 11:00 i Gundersted kirke
(Høeg Hagens Vej 5 Gundersted 9240

Nibe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Inge Frandsen.
Gratis kaffe med skrivetolkning i
våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden
for provstiet), tlf. 98 52 53 11 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
ifr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Tirsdag den 14. november 2017
kl. 14:30 på Plejehjemmet Åbakken
(Bakkevænget 1, Øster Tørslev, 8983
Gjerlev)
Tekstning, teleslyng.
Prædikant: Lone Nyeng
Gudstjeneste i samarbejde med Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Kaffe efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport inden for
provstiet, tlf. 86 47 43 42
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
lkny@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Tirsdag, den 5. december 2017
kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen

www.rosendahls.dk

Søndag, den 13. august 2017
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.
Kaffe med skrivetolkning i våbenhuset
efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden
for provstiet), tlf. 86 39 11 21
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
akla@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

