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vest for Storebælt Ingrid Sand Simonsen, Præstebrovej 52, 6818 årre, mobil/SMS 40 88 80 92.
Mail: iss@hjortkaer.dk

Rejse med hørehensyn

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

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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Forsiden
Forår er oprunden og
snart står påsken for døren, men hvorfor ligger
den hvor den ligger, og
hvad fejrer vi de enkelte
dage?
Få svaret i Asger Høvrings gennemgang af
påsken
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Mandag den 9. juli
Ankomst i løbet af eftermiddagen, Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen
fra kl. 14.30-16.00
17.30 Aftensang i Løgumkloster Kirke
18.00 Middag - derefter middagste/-kaffe
19.30 Velkomst og introduktion til dagene v. Kirsten Bjerrum
Ebbe Juul-Heider vil fortælle om dagene og introducere tirsdagens tur Kiel. Søren Skov Johansen vil fortælle om denne
turs særlige tilbud med skrivetolk, FM anlæg mv. Nogle tilbud som kan være til glæde for både hørehæmmede og normalt høren-de.
Tirsdag den 10. juli
09.00 Udflugtsdag til Kiel
Onsdag den 11. juli
09.00 Gudstjeneste v. Søren Skov Johansen
10.30 Glimt af Holstens historie v. Ebbe Juul-Heider
14.00 Eutin og Flensborg - fortælling om de kommende dages udflugtsmål I v. Ebbe Juul-Heider
16.30 Jomfru Fanny – den synske prinsesse v. Kirsten Bjerrum
17.30 Aftensang i Løgumkloster kirke
20.00 Orgelkoncert i Løgumkloster Kirke v. Martina Kürschner
Torsdag den 12. juli
08.45 Udflugt til Eutin
Fredag den 13. juli
09.00 Udflugtsdag til Flensborg
Lørdag den 14. juli
07.45. Brunch
08.15 Morgensang i kapitelsalen. Afrejse i løbet af formiddagen
PRAKTISK INFORMATION: Pris pr. person: Dobbeltværelse:
5.595 kr. Enkeltværelse: 5.995 kr. Prisen er inkl. program, overnatning og fuld forplejning. Der er linned og håndklæder på værelset.
Værelset er til rådighed til kl. 10.00 på afrejsedagen. HUSK PAS
TILMELDING: www.loegumkloster-refugium.dk eller
mail@loegumkloster-refugium.dk eller telefon 74 74 33 01.

Handicappris
til
Ole Madsen

Kirkeblad udgiv
et af Folkekirken

Orientering

s Arbejde for Høreh

æmmede Vest

for Storebælt

Dansk kirke smukt beliggende i det danske sommerlandskab.
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Stjernerejse i Slesvig-Holsten i dagene 9. juli-4. juli 2018.

Vores præst Søren Skov Johansen er pr. 1. marts begyndt at arbejde
½ tids. Hvornår Søren går på fuld tid ved vi ikke endnu.
Der bliver ikke afholdt Grundlovsmøde i Gamst i år.
På Kirkeudvalgets vegne / Ingrid Sand Simonsen

Glædelig påske!
Påsken er simpelt hen kristendommens vigtigste højtid. Ja, nu kan
det godt være, at der kommer mange flere i Danmarks kirker juleaften. Juleaften er jo juleaften! Det meste af verden holder vejret
sammen i det ene døgn, det tager julenat at bevæge sig rundt til alle
milliarderne, og invitere os med til verdens største fest. Større end
VM i fodbold, Formel 1 og OL. Tilsammen!
Festen for at Gud kommer ind i menneskers verden som et lille
sårbart og skrøbeligt barn.
Født under de værst tænkelige forhold, nærmest uden for lands
lov og ret. Og så alligevel som den hverdagsbegivenhed i enhver
familie, der er Guds fortælling i menneskers historie.
Festen for at i hvert lille barn, også i barnet i os selv – hvor snotnæset eller fattigt, det er – er det også Gud selv, vi møder. Festen for,
at børn er og bliver verdens og historiens vigtigste råstof.
Selvfølgelig må den fortælling begynde med et barns fødsel.
Alligevel er det stadig påsken, der er den vigtigste begivenhed.
Der er flere grunde til, at påsken har tre vigtige helligdage, og julen
faktisk kun har en.
Og at selve højtiden sådan set begynder allerede søndagen før og
varer en hel uge med flere højdepunkter, flere gudstjenester, der
supplerer hinanden.
Palmesøndag er søndagen inden påske. Dagen, hvor Jesus gør så
meget opmærksomhed som muligt på sin ankomst ved at ride ind
i Jerusalem på et æsel og dér blive modtaget af masserne som en
konge med jubelråb og viftende palmeblade.
Det er også dagen, hvor han bliver salvet af kvinden fra Betania.
Skærtorsdag fejrer vi gudstjeneste, for at Jesus den sidste aften
inden sin død mødtes med sine disciple for at spise sammen med
dem, og dermed indstiftede det nadvermåltid, som vi stadig afholder søndag efter søndag, året igennem, hvor vi på samme måde
sammen spiser lidt brød og drikker lidt vin i troen på et dybt fællesskab med Jesus – og med hinanden.
Aftenen efter tilbragte de med at vente, indtil han, midt på natten
til fredag, i løbet af kun 12 timer, var blevet taget til fange, forhørt,
uskyldigt dømt, tortureret og til sidst dræbt på et kors.
Langfredag kalder vi dagen, der blev en ganske særlig stille dag,
og som i mange år har været en sørgedag, hvor man efter traditionen hverken har pyntet med blomster eller tændt lys i kirken.
I taknemmelighed for, at han i sin uendelige kærlighed gjorde det,
han gjorde, for at mennesker kan leve sammen i det kærlige fællesskab, Gud har skabt os til.
Disciplene og hans nærmeste nåede at begrave ham inden lørdagens sabbat og fortvivlede antiklimaks, hvor de tydeligvis havde
mistet alt håb – og var tæt på at gå hver til sit. Men kvinderne
manglede én ting, som de ikke nåede fredag. Derfor tog de ud
til graven for at salve ham så godt, som de kunne komme til det.
Det påbød traditionen. Men de fandt kun den tomme grav, hans
ligklæder – ja, og lidt efter hvem vi spørger – engle og Jesus selv,
der fortalte, at han var stået op fra de døde!

For børn og voksne. Alvorlige og festlige. Lige fra leg med æg over
levendegørelser til pragtgudstjenester med tusinder af deltagere.
Og på forskellige datoer! Selv den kristne påske kan opleves to
gange, især hvis man rejser efter det. Det skyldes, at den kristne
kirke i 1054 blev delt i to: østkirken, den ortodokse, og vestkirken,
hvor den katolske kirke er den største.
Ganske vist er påsken placeret i kalenderen på samme måde i begge kirker. Det vil sige på den første søndag efter første fuldmåne
efter forårsjævndøgn. Og så alligevel ikke samtidig, for den ortodokse kirke tager ikke, som vi, udgangspunkt i det astronomiske
jævndøgn, men i en bestemt dato, nemlig den 21. marts.
Dernæst lægger den ortodokse kirke stadig den julianske kalender
til grund for beregningen, og der er simpelt hen 13 dages forskel
på den julianske og den gregorianske kalender (vores kalender).
Endelig skal påsken falde efter den jødiske påske.
Det betyder, at påsken i den ortodokse kirke og den vestlige kirke
i nogle år kan ligge temmelig langt fra hinanden. I 2018 vil påskedag i den vestlige kirke således falde den 1. april og i den ortodokse kirke den 8.april. I nogle år vil alle kristne kunne fejre
påsken samtidigt.
Den jødiske påske beregnes helt anderledes. Vi har nemlig ikke
samme kalender, idet den jødiske begynder med verdens skabelse,
og derfor er nøje bestemt i forhold til Bibelen.
I 2018 vil vi opleve de to jødiske kalenderår, 5778 og 5779, fordi
nytår altid er den 1. dag i den jødiske måned nisan – om foråret.
Påsken ligger altid på aftenen mellem den 14. og den 15. nisan.
Ydermere har det jødiske år kun 354 dage, hvorfor det med mellemrum er nødvendigt med en ekstra måned for at justere kalenderen.
Den jødiske påskeuge ligger i 2018 mellem den 31. marts og den
7. april.

Påskedag får vi altså den endelige bekræftelse af Guds almagt.
Hvis nogen ellers skulle have været i tvivl. Og selvfølgelig er der
al mulig grund til at fejre netop dét!
Holde fest for Livet med stort for fulde gardiner. Fejre at det var
ved at gå gennem lidelse og død og derefter opstå, at Jesus for
mennesker baner vejen til livet. Livet nu – og livet altid.

Jøder og kristne fejrer altså påske nogenlunde samtidig, selv om
baggrunden ikke er den samme.
Når jøder fejrer påske, mindes de folkets frelse fra slaveri i Egypten og rejsen mod deres hjemland. Når kristne fejrer påske, sker
det til minde om Jesu lidelse, død og opstandelse.
Alligevel er det vigtigt at forstå, hvordan de to ting hænger sammen, og hvorfor Paulus og evangelisterne gør så meget ud af, at
Jesus indstiftede nadveren i forbindelse med fejringen af påsken
netop den aften, at han blev uskyldigt korsfæstet netop dagen efter
og trods det opstod netop påskemorgen.
Altså hvordan begivenhederne i de sidste dage af Jesu liv ikke var
et tilfældigt sammenfald, men at de netop udfolder betydningen til
at handle om Guds frelse for ethvert menneske. Glædelig påske!

Derfor er påsken alle kristnes vigtigste højtid. Gennem årtusinderne er den blevet fejret verden over på et ukendt antal af måder,
med et ukendt antal af arrangementer og traditioner.

Asger Hørving, sognepræst
Hunstrup-Østerild-Hjardemål pastorat,
Kontaktpræst i Thisted provsti.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Om at tolke for døve i FCS
Fellowship of Christian Students (Svarer til dansk KFS)
Hvad det har gavnet os indtil nu.
En kort indledning
Ideen til at få tolket bibelstudier og gudstjenester holdt af FCS
opstod i et samarbejde mellem Kevin, Samuel og Mama Lilly og
blev forelagt vores inspektør på REMI, Yakubu Pam. I november
2016 var Mama Lilly i Nigeria i forbindelse med indvielsen af den
nybyggede kirke for døve, som er bygget på domkirkens grund i
Jimeta. Hun besøgte os på REMI skolen i den forbindelse.
De to tolke, som er udvalgt til skiftevis at stå for ansvaret for tolkningen er Serah Maiwando og Talatu Jediel. De to tolke arbejder
for os fredage og søndage. Siden begyndelsen i december 2016 har
de uge efter uge fået 1000 Naira (ca 17 kr) pr tolkning. De bliver
betalt på månedsbasis fra penge givet af donorer i Danmark gennem Mama Lilly.
Pengene bliver udbetalt af vores inspektør, mens Kevin med hjælp
fra Samuel bistår tolkene.

Den gavn vi får af tolkningen
Fra det tidspunkt, hvor FCS startede med at holde bibelstudier og
gudstjenester, var de kristne, døve elever oftest overladt til sig selv.
Somme tider ville nogle af de hørende elever, som er gode venner
med døve, forsøge at tolke for dem. De er jo dem, der havde lært
dem det tegnsprog, som de kan. Ofte endte det med, at de hørende
elever måtte nøjes med at stave nogle få ord på håndalfabetet og
slet ikke magtede at tolke.
Vi takker Gud for, at i dag er der tolke her på skolen, som kan vores
sprog og derfor peger udviklingen i den rigtige retning. Vi, Kevin
og Samuel, har snakket med de døve elever og her er de ting, som
de har påpeget:
1. Guds ord bliver forkyndt for alle på samme tid, ingen står udenfor.

2. Nogle af de døve elever, som ikke kendte meget til Biblen og
bibelstudier kan nu følge med.
3. Det er nu den generelle oplevelse at også døve kan være med til
at lede bibelstudier og gudstjenester ved hjælp af tolke.
4. Døve elever, som tidligere ikke kunne bede en fællesbøn i kirken, gør det nu ved hjælp af tolke.
5. Både døve elever og lærere, vil meget nødigt gå glip af bibelstudier eller gudstjenester, da der nu er tolke til stede.
6. Døve elever kan nu byde ind med specielle indslag i gudstjenesten, fordi deres sang og lignende bliver stemmetolket.
7. Brenda, som blev uddannet under projektet på REMI i 2013, tolker nu i Abuja, Nigerias hovedstad. Så hele landet har haft gavn
af det projekt (med penge fra Dansk Mission Råds Udviklingsafdeling 2010-2013.

Andre områder, som har brug for tolkning for både døve elever
og lærere
1. Vi har brug for tolkning både i forbindelse med morgensamling
og morgenbøn til gavn for døve elever og lærere.
2. Viceinspektøren i ’afdelingen for børn med specielle behov’ er
døv og har brug for en personlig tolk for at kunne kommunikere
med besøgende og forældre. Ligeledes er der behov for en tolk i
forbindelse med ledermøder på skolen.
3. Ved undervisning ud af skolen, ekskursioner og andre vigtige
begivenheder er der brug for en tolk. De to tolke, vi har i forbindelse med FCS arrangementer, er selv lærere på skolen og er
derfor ikke til rådighed i skoletiden.
4. Vore muslimske elever, som regelmæssigt deltager i MSS (muslimske studerende) har brug for en tolk for at vi kan vise religiøs
tolerance både på og udenfor skolen.
5. Også døvekirken under LCCN (Kristi Lutherske Kirke i Nige-
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Læs mere på www.hoergodt.dk

ria) har brug for en tolk, eftersom lærere fra REMI ofte tager del
i gudstjenesten der. Døvekirken inviterer undertiden hørende
prædikanter og så er der brug for penge både til kørsel og til
tolkning.
Af Kevin og Samuel, døve døvelærere på REMI

Jeres hjælp gør en stor forskel
For nogle måneder siden ringede Ingrid Sand Simonsen for
at spørge, hvad jeg ville mene, I bedst kunne bidrage med
for at støtte de døve og hørehæmmede elever på REMI i
den nuværende situation. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl.
For et år siden hørte jeg, at alle elever på skolen skulle deltage i bibeltimer fredag aften og i den efterfølgende gudstjeneste søndag formiddag. Jeg spurgte forundret, hvordan
de hørehæmmede elever fik noget ud af det, og fandt ud af,
at de dybest set ’bare sad der’ uden noget udbytte.
Det kunne jeg slet ikke holde ud at tænke på. Så da jeg først
på året holdt et foredrag i en Mission Afrika genbrugsbutik
i Vojens, og de spurgte mig, om jeg havde et specielt ønske
med de penge, de kunne tænke sig at give til arbejdet på
REMI, svarede jeg: Ja. Kunne de mon tænke sig at betale
for to tolke, som skiftevis ville tolke fredag og søndag. Og
det kunne de helt sikkert.
De penge er nu brugt. Så det kom ’som sendt fra himlen’,
da Ingrid ringede og spurgte, om jeg havde er forslag til,
hvordan nogle af jeres indsamlede penge kunne bruges
på REMI. Jeg følte virkelig, at det var bønnesvar. Med de
5000 kroner kan vi nu betale for tolkning for resten af dette
år og hele næste år.
Kevin og Samuel er begge døvblevne og har et udmærket
både tale- og skriftsprog, men de kan heller ikke følge med
i en forsamling uden tolk. Jeg har derfor bedt dem skrive
om, hvad det betyder for både børn og voksne, at de nu har
mulighed for at få bibeltimer og gudstjenester tolket. Det
har de gjort og jeg har så oversat det. Desuden sendte de
nogle billeder med.
De har skrevet tak, men jeg vil gerne tilføje min tak for
jeres mangeårige støtte til REMI, Skolen for børn med specielle behov. I gør en stor forskel på den skole.
Af Lilly Krarup, Herning, døvekonsulent.

Handicappris til
Ole Madsen
PRIS Ole Madsen, Herning er årets modtager af Herning Kommunes Handicappris.
– Årets prismodtager har gennem mange, mange år arbejdet for at
gøre det nemmere for handicappede at deltage i det offentlige liv.
Han er en ihærdig lokal debattør – ikke mindst på vegne af døve og
hørehæmmede, lød det fra viceborgmester Kent Falkenvig (V), da
han i byrådssalen overrakte prisen
Ole Madsen er i dag nætformand i Høreforeningens lokalafdeling
i Herning, men har derudover en lang række tillidsposter bag sig
– også på landsplan. Han er selv hørehæmmet, og en af hans mærkesager har været kampen for teleslyngeanlæg i forskellige forsamlinger.
– Du lader ikke os politikere glemme, hvis der er et sted der er
plads til forbedring. Jeg kan iøvrigt oplyse om, at der er teleslynge
her i byrådssalen, sagde Kent Falkenvig med et smil.
En anden vigtig sag for Ole Madsen har været at sikre bedre fremkommelighed for brugere af kørestole og rollatorer i hverdagen i
byrummet og i trafikken.
– Når du støder på ufremkommelige steder, er du klar til at gøre os
opmærksom på det, og du følger løbende med i, om tingene bliver
bedre, sagde Kent Falkenvig.
Han nævnte i den sammenhæng, at Ole Madsen blandt andet har
hentet sin viden om kørestole fra sin frivillige tjans som “skubber”
på plejehjemmet Lindegården.
Til klapsalver fik Ole Madsen overrakt et diplom som symbol på
prisen, med hvilken der medfølger 10.000 kroner.
– At få prisen er en stor ære, lød det fra Ole Madsen til Herning
Folkeblad.
Han er ikke i tvivl om, at han kæmper en vigtig sag.
– Hvis ikke vi gør opmærksom på problemerne, bliver der ikke
gjort en stor nok indsats, sagde han.
Artikel venligst udlånt af Herning Folkeblad.
Tekst og foto: Kenneth Sørensen og Tom Laursen.

Ole Madsen t.v. fik overrakt årets handicappris af viceborgmester Kent
Falkenvig. Foto: Tom Lursen.
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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
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)

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.
Søndag, den 15. april 2018 kl. 10:30 i
Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer.
Tekstning ved Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.

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.
Søndag, den 13. maj 2018 kl. 10:30 i
Dalbyneder kirke
(Kirkebakken 1, 8970 Havndal)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Lone Nyeng.
Tekstning ved Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
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.
Søndag den 20. maj 2018 kl. 10:30 i
Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge
anvendes og gratis våbenhuskaffe efter
gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling
Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50
eller e-post: ebp@km.dk
Søndag, den 27. maj 2018 kl. 09:00 i
Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Anne
Kirstine Langkjer.
Tekstning ved Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
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.

Søndag, den 3. juni 2018 kl. 10:30 i
Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer.
Tekstning ved Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
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.
Søndag, den 10. juni 2018 kl. 10:30 i
Lemvig kirke
(Torvet 15, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Birgitte Krøyer og kontaktpræst
Iben Tolstrup.
Frokost med foredrag og skrivetolkning i Kirkehuset efter gudstjenesten
(35 kroner - forgår i Kirkehuset på
Torvet 10)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 82 07 86
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
lemvig.sogn@km.dk eller SMS: 29
66 06 50.
Tirsdag, den 12. juni 2018 kl. 14:30
på Plejehjemmet Aldershvile
(Kirkevej 2, 8970 Havndal)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Lone Nyeng.
Tekstning ved Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
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.

Søndag, den 17. juni 2018 kl. 11:00 i
Mahulen i Havndal
(Kirkegade 10, 8963 Gjerlev J)
Udendørsgudstjeneste
Teleslynge og højttaleranlæg.
Prædikant: Kontaktpræst Lone Nyeng.
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræsterne Laila Hansen og Peder
Svejgaard
Teleslynge og højttalerlyd ved Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
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.
Onsdag, den 11. juli 2018 kl. 09:00 i
Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse
for hørehæmmede

www.rosendahls.dk

Søndag den 25. marts 2018 kl. 10:30
i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge
anvendes og gratis våbenhuskaffe efter
gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling
Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50
eller e-post: ebp@km.dk

