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Bestilling
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

Sygeorlov
Vores præst Søren Skov Johansen er sygemeldt på ubestemt tid
grundet følgevirkninger af ubehandlet høretab.
Dette kirkeblad bliver derfor anderledes end Søren plejer at lave
det. Det må i kære læsere bære over med. Vi ønsker god bedring til
Søren og håber, han snart er tilbage i arbejdet igen, vi savner /
mangler ham!
På Kirkeudvalgets vegne
Ingrid Sand Simonsen

Stjernerejse i Slesvig-Holsten
– en rejseoplevelse helt tæt på i
samarbejde med Løgumkloster
Refugium

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.

Turen er tilrettelagt, så også hørehæmmede gæster tilgodeses.
Mandag den 9. – lørdag den 14. juli 2018.
Med udgangspunkt på Refugiet byder disse dage på udflugter og
oplevelser i Sydslesvig og Holsten. Turene forberedes ved foredrag
på Refugiet.
En dag går turen til “Holstenske Schweiz”, hvor vi bl.a. besøger
byen Eutin med sit fine slot og smukke natur.
Kiel er hovedstaden i delstaten Slesvig- Hosten, og vi vil bruge en

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

Forsiden
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Nr. 40/108

dag på at gå på opdagelse i byen. Flensborg er målet for tredje udflugtsdag.
Medvirkende: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand. Mag. og Søren Skov
Johansen, præst for hørehæmmede.
Pris pr. person: 5.595 kr. i dobbeltværelse; 5.995 i enkeltværelse.
Kirsten Bjerrum,
viceforstander, Løgumkloster Refugium
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Husk: På vore rejser er der skrivetolkning og teleslynge ved
foredragene i Løgumkloster. Der er skrivetolkning og teleslynge i bussen og på rundvisninger i det fri (!!) på turen.
Der er skrivetolkning og teleslynge ved aftenspisningen.
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Slottet i Eutin, som vi skal besøge en af udflugtsdagene.

æmmede Vest

Hørehensyn for normalthørende
Vore deltagere er både normalthørende og hørehæmmede.
Derfor foregår det på den måde, at alle får tilbud om at låne

for Storebælt

Læs mere på www.hoergodt.dk

Fri bevægelighed med teleslynge

Det er ofte et stort problem at høre en guide, hvis man som hørehæmmet er med på en rundvisning, både indenfor og udendørs.
Der er dog hjælp at hente med teknikken.
I Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling har vi stor glæde af et sæt
små transportable teleslynger. Det fungerer ved at guiden/taleren
udstyres med en mikrofon, og deltagerne (med telespole i høreapparatet) får en lille slynge med modtager om halsen. På den måde
får man talen direkte i øret gennem høreapparatet, så man oven i
købet kan dæmpe støjen fra omgivelserne – fx stemmer og trafik.
Det giver helt nye muligheder og bevægelighed for deltagerne.
Hvis man er på udstilling, kan man gå rundt og kigge, mens man
stadig hører, hvad der fortælles. Guiden behøver ikke råbe, men
får uden besvær den fulde opmærksomhed fra alle, da rækkevidden er overraskende stor.

Det kan være ganske grænseoverskridende og en ny erfaring for
guiden, at gæsterne bare vender ryggen til eller går omkring!
Vi har benyttet systemet under meget forskellige forhold. En vandretur i Rebild Bakker med naturguide, en rundvisning på Godsbanen med meget støjende omgivelser, besøg i Den Gamle By med
folk omkring os. Hver gang med stor succes.
Som al anden fin teknik er udstyret desværre ret kostbart, men vi
har været så heldige at få det som en sponsorgave fra Lions Club.
Det betyder også, at vi passer meget godt på det og ikke udlåner
det, med mindre vi selv deltager i arrangementet.
Lisbeth Leicht Thomsen,
sekretær i Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling

en såkaldt FM-modtager. På turen vil guiden altid tale i en
trådløs mikrofon, som sender til disse FM-modtagere. De
normalthørende kan vælge at tilslutte et par hovedtelefoner, så man altid kan høre guidens stemme tydeligt, selv
om man befinder sig et stykke væk. Det er ganske praktisk
også på steder, hvor der er meget baggrundsstøj.

slynge til den lånte FM-modtager. Man vil dermed få et
teleslyngesignal, som man kan bære med sig, nøjagtig ligesom det teleslyngesignal, man kender fra kirken.

Hørehensyn for hørehæmmede
Har man høreapparat med indbygget telespole, kan man i
stedet for hovedtelefoner vælge at tilslutte en såkaldt hals-

Hørehensyn for svært hørehæmmede – Mobil tekstning
Der er desuden skrivetolkning overalt, dvs. svært hørehæmmede kan på selve turen låne en lille trådløs skærm
(iPad), som man kan tage med sig rundt. Her kan man
læse alt det, der bliver sagt. Har man selv en iPhone, vil
der være mulighed for at få sendt teksten til denne. Denne
løsning kan naturligvis kombineres med den transportable
teleslynge.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Høstgudstjeneste i Nordby Kirke og udflugt

Nordby Kirke.

Flot pyntet kirke til Høstgudstjeneste.

Nordby

tekstet på storskærm, og Rørkærkoret sang efterårssange, der var
endvidere 2 barnedåb og altergang.
En rigtig flot gudstjeneste i flot kirke.

Hørforeningen Vejen og Billund lokalafdelinger havde i samarbejde med landsdelspræst Søren Skov Johansen arrangeret tekstet
Høstgudstjeneste i Nordby Kirke søndag den 24. september 2017,
hvor det var tid til at takke for høsten og livet.
Nordby Kirke var smukt pyntet, og vi sang nogle af efterårets dejlige salmer. Ved gudstjenesten prædikede sognepræst Nanna D.
Coln og Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjenesten var

Sønderho

Efter gudstjenesten kørte bussen til Sønderho hvor der var der frokost på Fajancen.
Udflugten fortsatte med lokalguide Rober Pellk. Bussen køre til en
naturlegeplads, hvor vi drak vores medbragte kaffe.
Derefter fortsatte turen, hvor vi kørte på til stranden ved Fanø Bad.
Undervejs fortalte Robert om Fanøs befolkning og øens dyreliv,
øens størrelse og øens tilblivelse og meget meget mere. Vi kørte
videre ad Strandvejen til færgen. Sidst på eftermiddagen forlod vi
Fanø, meget klogere på øen og dens charmerende historie samt beriget af en fantastisk naturoplevelser. I gennem tiden har der været
op- og nedgang for Fanø, og fanøboerne har altid måttet tilpasse
sig naturens luner.

Sognepræst Nanna D. Coln og landsdelspræst Søren Skov Johansen.

Alteret i Kirken hvor salmerne er på storskærm.
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Rundvisning i Sønder Ho med skrivetolk og lokalguide.

Læs mere på www.hoergodt.dk

Hørehæmmedes plads i
Folkekirken

Bække Kro hvor aftensmaden blev indtaget.

Da vi var tilbage på fastlandet, satte vi kursen mod øst igen og
kørte til Bække Kro hvor vi fik aftensmad.
Kl. 19.30 kørte vi fra Bække Kro efter en lang og begivenhedsrig
dag. Vi kørte til Vorbasse og satte de deltagere der var stået på her
af, herefter kørte vi til Vejen og her sluttede udflugten.
Hans Chr. Schack
Høreforeningen Vejen

Det samme men alligevel lidt nyt
– en god tradition
Det ligner sig selv. Kirken er den samme. Gudstjenestetidspunktet
er det samme. Liturgien er den samme. Alligevel er der noget, der
er helt anderledes, synes folk i sognene. Noget, som kommer, som
et frisk pust, et nyt indslag, selvom vi har oplevet det så mange
gange, at det for længst er blevet en tradition.
Vi glæder os til gudstjenesten. Oftest første søndag i februar. En
gang om året. Folk kender præsten for hørehæmmede – Sørens –
autocamper, der står parkeret foran kirken, den ene gang om året.
De ved godt, at han skal være med i gudstjenesten, og ikke mindst,
at han skal prædike. Det er blevet en god tradition, synes de. Indenfor ligner kirken sig selv, men noget nyt er sat op igen. Nemlig
lærredet som teksten fra gudstjenesten vises på. Og folk i byen
glæder sig over at kunne byde en ekstra flok velkommen, som har
søgt kirken specielt den dag, fordi gudstjenesten er med hørehensyn og lavet i samarbejde med Søren. Det er blevet tradition med
den årlige gudstjeneste – og den årlige gudstjeneste er en tradition,
vi er rigtig glade for. Det er også blevet en tradition, at samværet
ikke sluttes i kirken.
Vi kører samlet fra kirken til konfirmandstuen, hvor frivillige har
sørget for frokostbord til alle der har lyst til at dele et måltid. Her er
alt fra sild til lune frikadeller og massevis af kaffe i kanderne og
snakken går lystigt over bordene. Folk lærer hinanden at kende og
deler erfaringer. Der er ingen jag men masser af tid, såmænd også
til at give præstegårdens gadekryds en hundekiks eller to. Det er en
tradition, at Søren fortæller om fremtidige arrangementer og nyheder, og at jeg fortæller lidt lokalhistorie fra området, så folk der
kommer langvejs fra, hører lidt om egnen de besøger, inden folk
hjælpes ad med opvask og oprydning under snak og grin.
Det kan godt ske, at det er det samme vi laver hvert år, men vi er
glade for traditionen, så tusind tak til landsdelspræsten Søren og
Kirkeudvalget, for at gøre det muligt. Vi glæder os til den særlige
gudstjeneste hvert år. Den søndag, hvor alting næste er som det
plejer at være, men alligevel lidt anderledes. I 2018 er det søndag 4.
februar kl. 10.30 i Grimstrup Kirke.
Sognepræst i Grimstrup og Rousthøje sogne
Kontaktpræst f. hørehæmmede Skads og Varde Provsti
Charlotte Locht

Folkekirkens sogne har deres menighedsråd, der vælges
for 4 år ad gangen.
Men udover disse menighedsråd findes der to menighedsråd der adskiller sig fra de andre, da deres medlemmer er
valgt fra en hel landsdel. De kaldes ikke menighedsråd, da
de jo ikke er traditionelle menighedsråd med egen lokal
kirke eller egen lokal menighed, men de har så til gengæld
alle menigheder i deres landsdel som arbejdsområde.
Udvalget hedder “Folkekirkens udvalg for hørehæmmede
vest for Storebælt”, i daglig tale “Kirkeudvalg vest”. Udvalget har valgt en præst til at dække dette område – Søren
Skov Johansen.
I dag er der mange hørehæmmede mennesker i Danmark,
og når der kun er én præst til at dække det store geografiske område, bliver der langt mellem disse gudstjenester.
Før i tiden blev der afholdt separate gudstjenester med hørehensyn – altså ikke f.eks. ved den ordinære højmesse.
Det er heldigvis ændret, så det nu er sognets almindelige
gudstjenester, der kan få besøg af hørehæmmedes landsdelspræst, der sammen med sognets præst afholder gudstjenesten med hørehensyn. For nogle år siden oplevede jeg
ved en af vore gudstjenester med hørehensyn, at der kom
en ældre kirkegænger hen til mig og sagde: “I dag kunne
jeg også få det hele med!” Med andre ord, han kunne læse
det, han ikke hørte så godt!
Kirkeudvalgets opgave er i godt samarbejde med landsdelspræsten.
• At fremme det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og
døvblevne
• At skabe gode høreforhold i kirkerne
• At samarbejde med præsten for hørehæmmede om rammerne for hans/hendes arbejde.
Udvalget står under tilsyn af biskoppen over Haderslev
stift og provsten i Fredericia provsti. Ja, sådan står der bl.a.
i vedtægterne!
Vedtægterne – de nuværende kan læses på hjemmesiden.
Udvalget har i 2017 indsendt forslag til vedtægtsændringer. Det er mest vedrørende valgproceduren, vi ønsker ændringer til. De ligger nu til godkendelse i Kirkeministeriet.
Kirkeudvalget bliver valgt hvert 4. år – samme år som andre menighedsråd har valg. Så snart der kommer en afgørelse på evt. ændringer, vil de blive beskrevet i dette blad.
Medlemmer til udvalget – ja du kan godt begynde at
tænke over, om det er et arbejde, du kunne tænke dig at
være med i. Du vil senere få mulighed for at opstille til
valget. Der skal vælges 3 fra hver region. I vort område er
det Region Nord – Region Midt – Region Syddanmark.
Jeg tror ikke du vil fortryde det. Det er et meget vigtigt
arbejde, som jeg kunne fortælle meget mere om.
Ingrid Sand Simonsen
Formand f. kirkeudvalg vest
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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
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
oc37ma@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
Liden Kirstensvej 4 B
7770 Vestervig
Mobil +45 21 75 30 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
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

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
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

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

Juleaften, den 24.december 2017 kl.
13:15 i Snejbjerg Kirke
(Bjergkvarteret 2, Snejbjerg, 7400
Herning)
Prædikant: Kontaktpræst Mona Kjær
Nielsen.
Tekstning, teleslynge og TSK-tolkning
(Tegnstøttet Kommunikation)
Alle er velkomne.
Søndag den 21. januar 2018 kl. 10:30
i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge
anvendes og 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 4. februar 2018
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 Hovedvej 20, Grimstrup,
6818 Årre).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 75 19 10 90
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
cloc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 18. marts 2018 kl. 10:30
i Haderup kirke
(Kirkevej 2, 7540 Haderup)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Christian Kjær Bjerre.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (50 kroner – foregår i
Haderup kirkehus, Jens Jensensvej 4,
7540 Haderup)
Foredrag ved Søren Skov Johansen:
“Er folk med høreapparat mere religiøse end andre?”
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet til: Britta Høj
Andersen: britta.falkevej17@mail.dk
eller tlf.: 21 43 01 80 eller fax. 69 80 41
00 eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 8. april 2018 kl. 10:30 i
Øster Hornum kirke
(Til Kirken 10, Øster Hornum, 9530
Støvring)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Ingeborg Bruun Sebbelin og
kontaktpræst Herluf Christensen samt
Høreforeningen Rebild Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner – foregår i
Konfirmandhuset ved siden af kirken)
Foredrag af Søren Skov Johansen:

“Gode råd ved anskaffelse af høreapparat”
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 55 72 92 eller fax. 69 80 41
00 eller e-post: hsc@km.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Om gudstjenester
Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt
arrangerer gudstjenester med særligt hørehensyn.
Gudstjenester med særligt hørehensyn er for alle – ikke kun hørehæmmede.
En gudstjeneste med særligt hørehensyn er som den plejer at
være – med den forskel, at den er tekstet på storskærm; teleslyngen er kontrolleret – at den virker, og der er som regel kirkekaffe
eller kirkefrokost bagefter, hvor der er skrivetolkning.
Man skal helst tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage i samværet bagefter – af hensyn til bestilling af mad/kaffe. Traktementet koster som regel 35 kroner – hvis ikke andet er angivet.
Husk også at melde til, hvis du ønsker kirkebil til gudstjenesten.
Kirkebilen er gratis!
Landsdelspræsten deltager sammen med den lokale sognepræst
– med mindre andet er angivet i gudstjenestelisten.
Da gudstjenester med særligt hørehensyn er for alle – både normalthørende og hørehæmmede – så foregår de så vidt muligt
også på det tidspunkt, hvor der ellers ville have været en gudstjeneste i den lokale kirke.
For den hørehæmmede er tekstningen en stor hjælp – men husk,
at også den normalthørende kan have glæde af tekstningen!

www.rosendahls.dk

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
i samarbejde med Høreforeningen
Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
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

