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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

Indsamling
Her øves tegn med døve og hørehæmmede børn. Indsamlede penge fra tekstede gudstjenester i Danmark går til
REMI-skolen – til hjælp for hørehæmmede og døve 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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Provsti, Søren Tolstrup Christensen
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i Ringkøbing
Provsti, Hans Ole
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Søren Skov Johansen er nu vendt tilbage på fuld tid efter sin sygeorlov. Det betyder dog, at der pga. planlægningsmæssige ting stadig kan gå lidt tid, inden alle arrangementer/gudstjenester er tilbage i vant gænge.
Emanuel Pechüle–Christensen som i en årrække har
siddet i Kirkeudvalg Vest, har i den forgangne periode
valgt at træde ud af udvalget pga. alder. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for en lang og trofast
tjeneste, og ønsker dig alt godt i tiden fremover.
Siden sidst har vi fået 3 nye kontaktpræster:
Det er Søren Tolstrup Christensen, som er sognepræst
i Ørum-Viskum-Vejrum Pastorat, Viborg Østre Provsti,
Viborg Stift – og Hans Ole Krebs Lange, som er sognepræst i Ny Sogn-Gammel Sogn Pastorat og Rindum
Pastorat i Ringkøbing Provsti, Ribe Stift – samt Lisbeth
Bukh, som er sognepræst i Vester Hassing Pastorat og
Ulsted Pastorat i Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift.
Et stort velkommen til jer.
Og så er følgende kontaktpræster gået på pension: Jacob Køhn Andersen, som har været kontaktpræst i
Skanderborg Provsti – og Asger Hørving, som har været kontaktpræst i Thisted Provsti. En stor tak for jeres
deltagelse og indsats i de forgangne år. Der arbejdes
i øjeblikket på, om Asger Hørving kan fortsætte som
kontaktpræst efter at han er ophørt med at være sognepræst. Men herom senere.
Kirkeudvalg Vest

æmmede Vest

En af de smukkeste udsigter på Færøerne er fra Bøur på øen Vagar.

for Storebælt

Læs mere på www.hoergodt.dk

Kolind kirke

Dalbyneder kirke

Og så var gudstjenesten tekstet
Et lille eksperiment
I forbindelse med min tilbagevenden fra sygeorloven i
foråret, gik der – som nævnt andet sted i bladet – lidt
tid, inden de nye aftaler om gudstjenester med kirkefrokoster kunne komme i hus. De forskellige kirker skal jo
have tid til at planlægge og annoncere mv. Det betød, at
der i starten efter min tilbagevenden alene var mulighed

for at arrangere tekstede gudstjenester uden frokost og
samvær bagefter, som vi plejer.
Dette blev så anledningen til tanken om at gøre en dyd
ud af nødvendigheden, og lave et lille eksperiment: I
samarbejde med kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer
(Kolind kirke) og kontaktpræst Lone Nyeng (Dalbyneder kirke) ville vi tekste nogle allerede planlagte gudstjenester men uden at annoncere lokalt, at de var tekstet.
Ballancen er altid, at man gerne vil annoncere, at der
er hørehensyn (for hørehæmmede) ved en gudstjenste.
Men samtidig er der altid en vis “risiko” for, at nogle
af de normalthørende, som man gerne vil have med til
gudstjenesten, springer over ud fra den formodning,
at det ikke lige er for dem. Men da vi gerne vil have
denne blanding af både normalthørende og hørehæmmede ved gudstjenesten, fandt vi altså på at afholde
den sædvanlige gudstjeneste, men tekstet – uden at
annoncere dette. Tanken var, at vi bagefter ville spørge
de fremmødte normalthørende, hvad de syntes.
Det blev til 3 tekstede gudstjenester i Kolind samt 2
hos kontaktpræst Lone Nyeng i henholdsvis Dalbyneder og Havndal, herunder en plejehjemsgudstjeneste.
Ved den sidste gudstjeneste i Kolind var fjernsynet
tilmed mødt op, og to af de fremmødte hørehæmmede
(som vidste, gudstjenesten var tekstet) stillede beredvilligt op til interview – og tak for det.
Men konklusionen på det lille eksperiment var fra flere
normalthørende kirkegængere ikke helt uventet: At
sådan noget skulle vi have hver gang.
Søren Skov Johansen

Kære læser
Mens landmændene sukker efter regn, nogle desværre
for alvor, nyder vi andre solens og sommerens varme.
I den forbindelse har jeg valgt “Sommerhilsener” som
temaet for dette kirkeblade.
Det er dog ikke anderledes, end at de forskellige artikler alligevel har en eller anden form for relevans og
rød tråd i forhold til det at være hørehæmmet. Der er
beretningen fra en gudstjeneste på Færøerne – med
betragtninger over, hvordan det er at være til gudstjeneste, når man ikke helt forstår det, der bliver sagt.
Og der er glimt fra et projekt i Jelling kirke, hvor der
er andre, nemlig (kristne) asylansøgere fra fortrinsvis
Iran, der heller ikke umiddelbart kan forstå, hvad der
bliver sagt i kirken.
Endelig er der et tilbageblik på rejse for hørehæmmede og normalthørende, som i år gik til SlesvigHolsten. Her var der rig mulighed for at demonstrere,
at de mangeartede og forskellige lyttesituationer ikke
behøver at være en hindring for, at der kan laves hørehensyn, så alle deltagere kan føle sig inkluderet – og
dermed få det fulde udbytte af sådan en rejse.
Og endelig et eksperiment fra Kolind og Dalbyneder kirker, der i al sin uvidenskabelighed peger på, at
tekstning er et godt fællesskabsskabende hjælpemiddel, når både hørehæmmede og normalthørende skal

være sammen om den samme gudstjeneste.
Rigtig god læselyst – med ønsket om en fortsat god
sommer og et godt efterår.
Søren Skov Johansen

De har mange smukke kirker på Færøerne. Her er det Bøur kirke på
øen Vagar. I øvrigt en bygd med en af Fæøernes flotteste udsigter.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Glimt fra Rejse til Slesvig-Holsten
Med hørehensyn naturligvis
Også i år blev rejsen tilrettelagt, så også hørehæmmede
kunne deltage. I vanlig stil har vi valgt at beholde konceptet med at bo på Løgumkloster Refugium, hvorfra
vi tog på en-dags-udflugter til det nordlige Tyskland.
Det blev nogle dejlige dage med sommer og sol, tekstet
gudstjeneste i Løgumkloster kirke, foredrag af Ebbe Juul-Heider, guidede ture, spændende og givtigt samvær
rejsedeltagerne imellem.
Vi var omkring 40 deltagere, en blanding af både normalthørende og hørehæmmede. Vi havde guide-anlæg
med, således at hørehæmmede gennem personlig teleslynge kunne høre, hvad guiden sagde. Svært hørehæmmede blev tilbudt små skærme, så de kunne se, hvad der
blev sagt undervejs – godt hjulpet af vores medbragte
skrivetolk.
Også mange normalthørende benyttede lejligheden til
at bruge lytte-udstyret, der så var forbundet til hovedtelefoner. Det gav frihed til at vandre omkring og se
de tilbudte seværdigheder i eget tempo, så man ikke altid skulle stå tæt på guiden for at høre, hvad der blev
fortalt. Der blev også undervejs tid til at tale med flere
“normalthørende” om de høreproblemer, man måske
ikke havde gjort noget ved endnu.
Af mindeværdige rejsemål kan bla. fremhæves Helligåndskirken i Flensborg, hvor vi så den udsmykning,
som Bjørn Nørgaard færdiggjorde til kirken i 2013,
godt hjulpet af en donation fra Den A. P. Møllerske
Støttefond. Særligt Bjørn Nørgaards bronze-skulptur af
“Pinseporten” var et kig værd. Her anskueliggøres Babels-tårnet på forsiden af skulpturen, hvor alle verdens

En typisk rundvisning (på slottet i Eutin). Guiden til højre i billedet
fortæller om et af værelserne i slottet. Fordi hun er udstyret med en
mikrofon, kan hun sende talelyden til deltagerne, som har lånt en
FM-modtager. Nogle har teleslynge tilsluttet, andre har hovedtelefoner.
Skrivetolken Ginny sidder i billedet helt til venstre på en klapstol. Hun
hører gennem en FM-modtager og tilsluttede ear-pods hvad guiden
siger, og laver den danske tale om til dansk skriftsprog, som sendes til
små skærme, som nogle af deltagerne (i midten af billedet) benytter sig
af. De kan så læse, hvad der bliver sagt. Læg mærke til, at der til højre
i billedet kommer et par deltagere gående ind i rummet gennem døråbningen. Det er også meget sigende for situationen, at man kan gå i sit
eget tempo, fordi man til stadighed kan høre, hvad guiden siger – også
selv om man måske ikke er færdig med at beskue det foregående rum.
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Fra rundvisningen på slottet i Eutin, riddersalen: Læg mærke til, at
rejsedeltagerne står ret spredt i det store lokale. Man behøver pga.
hørehensynet ikke nødvendigvis skynde sig at stimle sammen henne
omkring guiden, som fortæller. Men man kan gå i sit eget tempo og
alligevel høre/læse, hvad der bliver sagt (se også billedbeskrivelsen af
det andet billede).

folkeslag forsøger at nå det perfekte liv, “himmeriget”,
ved egen hjælp og magt – ved at samarbejde på tværs af
alle sprog. Som bekendt var det en fejlslagen strategi, og
Gud gjorde dette klart ved at give alle folk forskelligt
sprog, så forehavendet mislykkedes. Men skulpturen er
indrettet således, at man gennem huller kan kigge igennem og ind bagved “Babelstårnet”. Og fordi der er et
spejl bag skulpturen, ser man her bagsiden af skulpturen, der forestiller selve Pinseunderet, hvor Gud taler til
os på tværs af alle tungemål og alle forhindringer – også
høretab, for den sags skyld. Og man ser pga. spejlet, at
man selv er en del af Pinseunderet, Guds fællesskabsskabende ord, som den, man er: Et nyt fællesskab med
kærligheden fra Gud som fortegn, som skal bruges til at
gøre noget for hinanden - og ikke, som babelstårnet er
symbol på, kun at gøre noget for sig selv.
Skulpturen står sammen med tre udsmykninger i tre
vinduer som et samlet kunstværk.
En stor tak til alle for en rigtig god rejse og et godt samvær!

Bagsiden af “Babelstårnet” er
“Pinseunderet”

Læs mere på www.hoergodt.dk

Billede af Bjørn Nørgaards bronzeskulptur i Helligåndskirken i
Flensborg. På forsiden “Babelstårnet” – på bagsiden “Pinseunderet” – tilsammen “Pinseporten”

Gudstjeneste på Færøerne
Domkirken i Torshavn

Domkirken i Torshavn
Privat havde jeg i sommer den glæde, at lejligheden bød
sig til at komme en tur til Færøerne. Det er ikke hver
dag, vejen falder forbi disse pragtfulde øer, men det kan
stærkt anbefales. En storslået natur på de mange øer,
både på land og fra vandsiden. En spændende historie
– og så et meget venligt folkefærd. På trods af det relativt lille antal færinger på 50.000, har de deres eget
sprog. Men som dansker kan man sagtens begå sig, for
færingen slår ubesværet over i dansk (som de lærer fra
3. klasse), når de taler med en fra Danmark.
Til dette kirkeblad vil jeg fremhæve søndagsgudstjenesten, som vi var til i Domkirken i Torshavn (se forsidebilledet). Bortset fra den store oplevelsen ved at være
med til den lokale gudstjeneste, så var det også anbefalelsesværdigt, hvis man som normalthørende dansker
vil opleve, hvordan det er at være hørehæmmet ved en
dansk gudstjeneste. Forstået på den måde, at ritualet er
som i Danmark, men sproget er færøsk. Man vil som
mange hørehæmmede opleve, at der er noget, man får
fat i, enten fordi nogle af de sungne salmer er oversættelser fra kendte danske salmer – eller fordi, der er færøske ord, som ligner det, man også har på dansk. Og så
fordi, ritualet er det, som man kender. Ved prædikenen
vil man dog som førstegangsbesøgende uden færøsk
sprogkundskab ofte stå helt af, uanset, hvor koncentreret, man lytter. Nøjagtig som mange hørehæmmede her
i Danmark kan opleve det. Endelig er der enkelte “fælder”, som man kan hoppe i: Normalt rejser man sig op
under dåb. Men fordi færinger er et meget selvbevidst
folkefærd, så kan man godt have forskellig tradition fra
kirke til kirke netop omkring det at rejse sig under en
barnedåb. Og skulle der nu komme en ny præst til en
kirke, så nytter det ikke noget at indføre nye skikke med
at rejse sig under dåben, hvis man ikke plejer det. For
man ved udmærket, hvad man gør i den lokale kirke. Og
så er prædikestolen i øvrigt altid placeret i venstre side
set fra indgangen mod alteret.
Men det, der også er interessant er, at hvis man vil lære
færøsk, så er kirken et godt sted at begynde – fordi der
der allerede er noget genkendeligt, nemlig salmer, læsning og ritual. Og ikke mindst har man mulighed for at
følge med i teksten, hvis man har sin danske salmebog
med. Alt er ikke nyt, og det er en fordel, at man har
nogle rammer, der er genkendelige (Se også artiklen
“Asylansøgere i Jelling kirke”). Søren Skov Johansen

Asylansøgere i Jelling kirke
Gudstjeneste på farsi
Som nævnt i artiklen ”Til gudstjeneste på Færøerne”,
så er kirken i Danmark et godt sted at starte, hvis man
som udlænding vil lære det lokale sprog. Fordelen er, at
der er et fast ritual, hvor man fra gang til gang kan være
sikker på, at rammerne er de samme som sidst. Endelig
kan man i Den danske Salmebog finde ritualet nedskrevet samt finde de læsninger og (ofte) bønner, der hører
til dagen. Her kan man også følge med i teksten, når der
synges. Som udlænding ved en dansk gudstjeneste er
man at sammenligne med en dansk hørehæmmet: Man
hører nogle ord blive sagt, men man forstår ikke, hvad
der bliver talt om.
Biskoppen over Haderslev Stift har for nylig udsendt
statistiske oplysninger sammen med en opfordring til
stiftets sogne om at betænke, hvorledes man vil handle,
når der kommer flere og flere nye danskere til som beboere i de enkelte sogne. Desuden er der til præsterne
udsendt en Vejledning, udgivet af udvalg under stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde på baggrund
af et møde med repræsentanter for Udlændingestyrelsen
(”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb
af muslimske asylansøgere”), som også er gældende for
andre trosretninger. Her står der bl.a., at der påhviler
”et særligt ansvar for menigheden for at være den nye
kristnes netværk og vise omsorg for ham eller hende”.
Netop i Jelling pågår der et kirkeligt arbejde blandt
asylanter, der ønsker at komme til den kristne dåb. Arbejdet ledes af Haderslev Stifts asylpræst for de nordlige Provstier Birgitte Møldrup.
Det drejer sig i øjeblikket mest om (kristne) iranske
asylanter, der har ønske om at deltage i gudstjenesten i
Den danske Folkekirke bla. som forberedelse til dåben.
Folkekirken forholder sig ikke til, hvor stort et tal de nye
naboer skal udgøre, men alene til, at de er her.
Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede har med sin
ekspertise på området taget udfordringen op og stillet
et FM-anlæg til rådighed. Man har ved gudstjenesterne
således en tolk siddende enten på loftet af kirken eller
i våbenhuset, som via en FM-modtager kan høre, hvad
der siges i kirken. Denne talelyd oversætter tolken så
til farsi, og sender lyden til nogle andre FM-modtagere,
som asylanterne kan låne. Asylanterne kan så via hovedtelefoner høre en oversættelse af den danske tale i
kirken til farsi, mens de er med til gudstjenesten, og
på den måde kan de forstå, hvad der foregår, og er ikke
længere udenforstående ”hørehæmmede”.

Nogle af de mange asylanter, som bruger Jelling kirke. Det drejer sig
for øjeblikket mest om iranske kristne. Baggrunden for manges ophold
er ofte humanitær eller politisk. Til højre tolken.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Dette er den nuværende sammensætning af “Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”.
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)

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
Under hver stift er skrevet de provstier, som hører til det pågældende Stift. Provstier med “ fed” har kontaktpræst.

FYENS STIFT
Assens Provsti
Bogense Provsti
Fåborg Provsti
Hjallese Provsti
Kerteminde Provsti
Langeland-Ærø Provsti
Middelfart Provsti
Midtfyn Provsti
Nyborg Provsti
Odense Sankt Knuds
Provsti
Svendborg Provsti

Assens Provsti:
Leni Ulla Hansen
Langgade 34
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 10 23
E-post: luha@km.dk

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

Langeland-Ærø
Provsti:
Agnes Haugaard
Vester Bregninge 11
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 14 31
E-post: ahau@km.dk

Nyborg Provsti:
Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
E-post: mls@km.dk

HADERSLEV
STIFT
Fredericia Provsti
Haderslev Domprovsti
Hedensted Provsti
Kolding Provsti
Sønderborg Provsti
Vejle Provsti
Aabenraa Provsti

Vejle Provsti:

Varde Provsti:

Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10, st., Starup
6040 Egtved
Tlf. 75 55 31 66
E-post: kpa@km.dk

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

RIBE STIFT
Grene Provsti
Malt Provsti
Ribe Domprovsti
Ringkøbing Provsti
Skads Provsti
Skjern Provsti
Tønder Provsti
Varde Provsti

Grene Provsti:
Peter Hjorth Fredensborg
Skovparken 112
7190 Billund
Tlf. 75 33 10 44
E-post: phfr@km.dk

Malt Provsti:
Henrik Skov-Pedersen
Lynggårdsvej 21
6600 Vejen
Tlf. 75 36 03 59
E-post: hspe@)km.dk

Ribe Domprovsti:
Ole Madsen
Vilslevvej 67, Vilslev
6771 Gredstedbro
Tlf. +45 75 43 10 59
E-post: om@km.dk

Ringkøbing Provsti:
Hans Ole Krebs Lange
Gadegårdsvej 3
Kloster
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 06 29
E-post: hokl@km.dk

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

Fredericia Provsti:

Skjern Provsti:

Susanne Knudstorp
Blåhøj 82
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 00 86
E-post: sck@km.dk

Martin Jensen
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Tlf. 97 37 50 98
E-post: marj@km.dk

Sønderborg Provsti:

Tønder Provsti:

Leif Jordt
Mommarkvej 245, Tandslet
6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 13
E-post: lejo@km.dk

Erling Bjerrum-Petersen
Kirkevej 3, Abild
6270 Tønder
Tlf. 74 72 28 50
E-post: ebp@km.dk

VIBORG
STIFT
Herning Nordre Provsti
Herning Søndre Provsti
Holstebro Provsti
Ikast-Brande Provsti
Lemvig Provsti
Salling Provsti
Skive Provsti
Struer Provsti
Vesthimmerlands Provsti
Viborg Domprovsti
Viborg Østre Provsti

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

AALBORG
STIFT
Brønderslev Provsti
Frederikshavn Provsti
Hadsund Provsti
Hjørring Nordre Provsti
Hjørring Søndre Provsti
Jammerbugt Provsti
Morsø Provsti
Rebild Provsti
Sydthy Provsti
Thisted Provsti
Aalborg Budolfi Provsti
Aalborg Nordre Provsti
Aalborg Vestre Provsti
Aalborg Østre Provsti

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

Hjørring Nordre
Provsti:
Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33
9830 Tårs
Tlf. 98 96 10 83
E-post: kimu@km.dk

Herning Søndre
Provsti:

Hjørring Søndre
Provsti:

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

Viggo Noe
Rakkebyvej 293
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
E-post: vno@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

Viborg Østre
Provsti
Søren Tolstrup Christensen
Præstegårdsvej 6
Ørum
8830 Tjele
Tlf. 86 65 20 28
E-post: stc@km.dk

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

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

Thisted Provsti:
Asger Hørving
Tyttebærstien 23
9690 Fjerritslev
Tlf. 40 43 20 23
E-post: hrving@gmail.com

Aalborg Nordre
Provsti:
Lisbeth Bukh
Houvej 196
Ulsted
9370 Hals
Tlf. 98 25 40 78
E-post: lbu@km.dk

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

ÅRHUS STIFT
Favrskov Provsti
Hobro-Mariager Provsti
Horsens Provsti
Norddjurs Provsti
Odder Provsti
Randers Nordre Provsti
Randers Søndre Provsti
Silkeborg Provsti
Skanderborg Provsti
Syddjurs Provsti
Aarhus Domprovsti
Aarhus Nordre Provsti
Aarhus Søndre Provsti
Aarhus Vestre Provsti

Favrskov Provsti:
Knud Bunde Fries
Hagenstrupvej 5
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@kPm.dk

Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Sneptrupvej 4
8660 Skanderborg
Tlf. 61 20 66 65
E-post: jaan@km.dk

Syddjurs Provsti:
Anne Kirstine Langkjer
Ørnevænget 12
8560 Kolind
Tlf. 86 39 11 21
E-post: akla@km.dk

Aalborg Budolfi
Provsti:
Mette Krogholm
Pedersen
Bellahøj 3
9000 Aalborg
Tlf. 29 39 06 70
E-post: mkpe@km.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 19. august 2018
kl. 10:00 i Humble kirke
(Brandsbyvej 1A, 5932 Humble).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Allan Helmer Madsen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
konfirmandstuen på Ristingevej 24,
5932 Humble).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 62 57 20
20 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
alhm@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 26. august 2018
kl. 10:15 i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Gitte Korsholm Wamberg og
Høreforeningen Viborg Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten. (35 kroner - foregår i
Kirkecenteret ved siden af kirken).

Tilmelding til frokost og 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.
Søndag, den 16. september 2018
kl. 10:30 i Ny Sogn Kirke i Kloster
(Klostervej 74, Kloster, 6950 Ringkøbing).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Hans Ole Krebs Lange.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950
Ringkøbing).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 33 70
11 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
hokl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 30. september 2018
kl. 10:00 i Jels kirke
(Jels Søndergade 2, 6630 Rødding).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Anne-Marie Moss Hansen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner - foregår i
sognehuset ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 33 70
11 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
hokl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 7. oktober 2018
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
Søndag, den 28. oktober 2018
kl. 10:00 i Fredens kirke, Herning
(Sjællandsgade 34, 7400 Herning).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Alex Dahl Nielsen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i menighedssalen
ved siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
“Hvad skal der til for at være hørehæmmet.
Hvordan er det, og hvad kan man gøre
ved det”.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 24 46 00
30 (mandag-fredag 9:30-12:00) eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
kk@fredenskirke-herning.dk eller
SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 11. november 2018
kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Susanne Knudstorp.
Frokost efter gudstjenesten med
skrivetolkning (foregår i lokalerne ved

siden af kirkerummet). Tilmelding
til frokost og gratis transport inden
for provstiet, tlf. 30 63 17 77 eller fax.
69 80 41 00 eller e-post: lyngkirke@
lyngkirke.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Søndag, den 25. november 2018
kl. 11:00 i Serup kirke
(Serup Skovvej 2, 8632 Lemming).
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Henriette Gosvig Knudsen.
Frokost efter gudstjenesten med
skrivetolkning og teleslynge.
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
“Hvad vil det sige at være hørehæmmet, og hvad kan man gøre ved det”?
(foregår i præstegården på Serup
Tinghøjvej 9 ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis
transport inden for provstiet, tlf. 86
85 53 85 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: hengo@km.dk eller SMS: 29
66 06 50.

www.rosendahls.dk

Søndag, den 5. august 2018
kl. 10:00 i Ærøskøbing kirke
(Kirkestræde 5, Ærøskøbing, 5970
Ærøskøbing).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Jeppe Sørensen.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten (35 kroner).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 62 52 11
72 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
jepso@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

