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Forsiden
Fra vores rejse i 2018: Marine-
mindesmærket “Marine Eh-
renmal Laboe” i Laboe. Et 
mindesmærke oprindeligt la-
vet for at ære de faldne tyske 
flådesoldater i 1. verdenskrig, 
men er i dag et mindesmærke 
for alle nationers faldne flå-
defolk. Mindesmærket blev indviet i 1936 
og er siden 1954 blevet drevet af det tyske marineforbund.

Bladets adresse og redaktion er:
Hør Godt
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gamstvej 9
6600 Vejen
mobil/SMS: 29 66 06 50
fax: 69 80 41 00
e-post: skovjohansen@me.com

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 (SMS) eller fax: 75362205 eller e-
post: mette@bangjeppesen.dk
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Nyt om navne!
Vi har fået ny kontaktpræst i Morsø Provsti. Det er Steen Sunesen, 
som er Sognepræst i Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding Pastorat i 
Morsø Provsti, Aalborg Stift. Et stort velkommen til dig. Vi glæder 
os til det fremtidige samarbejde!
Vores kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer er gået på pension 
1. september 2018, og er derfor også holdt som kontaktpræst. Vi 
vil gerne sige dig en stor tak for dit arbejde som kontaktpræst for 
hørehæmmede i Syddjurs Provsti gennem en lang årrække. Ikke 
mindst for dit store engagement og interesse i formidling af det 
kristne budskab på en måde, så også hørehæmmede kan se, hvad 
præsten siger. Tak også for dit arbejde med tekstede gudstjenester 
i Kolind kirke og ikke mindst for din indsats i det internationale ar-
bejde for hørehæmmede. Vi ønsker dig al mulig godt i tiden frem-
over, og vil se tilbage på din tid som kontaktpræst med stor glæde 
og taknemmelighed. Afløseren for Anne-Kirstine er endnu ikke 
fundet.
Og så mangler vi vist at fortælle, at vores kontaktpræst i Vejle 
Provsti, Katrine Papsø Andersen har fået nyt embede i Nørre Bjert 
Pastorat, Kolding Provsti, Haderslev Stift. Det betyder, at der for 
tiden ikke længere er en kontaktpræst i Vejle Provsti. Også dig vil 
gerne sige en stor tak for din tid som kontaktpræst i Vejle Provsti, 
og ønsker dig hermed alt godt i tiden fremover.
Sidst lovede vi nyt om Asger Hørving, som har været kontaktpræst 
i Thisted Provsti. Han er efter sin pension ansat som afløser i Aal-
borg Stift, og fungerer indtil videre som kontaktpræst i området, 
og fortsætter ligeledes som kontaktpræsternes repræsentant i 
Kirkeudvalg Vest. I efteråret har vores medlem af Birthe Luise 

Fristrup valgt at træde ud af udvalget. Vi vil 
hermed siger dig en stor tak for din mangeårige 
indsats i Kirkeudvalget, og ønsker dig alt godt i 
tiden fremover. Kirkeudvalg Vest

Så var der præstegårdsaften!
Tirsdag den 27. november
Vi genoptog traditionen med præstegårdsaften hos Landsdels-
præsten tirsdag den 27/11-18, hvor vi havde inviteret Ruth Brik 
Christensen, som er tidl. leder af KFUM’s soldaterhjem i Irak og 
Afganistan. Hun holdt et spændende og engageret foredrag om 
sin tid som “soldatermor” for Danmarks udsendte.  Desværre 
nåede vi ikke at annoncere arrangementet i sidste nummer af 
Hør Godt, men der havde alligevel tilmeldt sig over 40 delta-
gere, så vi måtte tage den tilstødende stue i brug. Her blev fore-
dragsholderens billeder også vist tillige med skrivetolkning på 
små skærme, og der var teleslynge overalt. Og så var der Ginnys 
hjemmebagt kage og spørgsmål. Tak for en dejlig aften.

Ginny og Søren

Rejse til Slesvig Holsten
8.-13. juli 2019 – Med høre-
hensyn naturligvis.
Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen i ovennævnte peri-
ode i uge 28. For også i 2019 
skal vi på tur. Programmet 
er endnu ikke fastlagt, men 
konceptet bliver: Ophold på 
Løgumkloster Refugium, 
hvor vi vil bo og høre fore-
drag i relation til rejsemålene. Herfra tager vi på endagsudflug-
ter, hvor vi bl.a. sejler til Vadehavsøen Amrum, hvis historie er 
tæt knyttet til Danmark, og som med sin smukke og særegne 
natur hvert år besøges af mange gæster. Ejdersted med byen Tøn-
ning ved Ejderens udmunding er udflugtsmål en anden dag, og 
en tredje dagsudflugt går til Slesvig og Vikingemuseet i Hedeby.
Der vil være hørehensyn, så også hørehæmmede kan deltage på 
lige fod med andre: Teleslyngelyd, højttalerlyd og skrivetolkning 
overalt, også på turene.
Medvirkende er cand.mag. Ebbe Juul-Heider (lektor og fore-
dragsholder), Landsdelspræst Søren Skov Johansen (ansvarlig 
for hørehensyn), Viceforstander Kirsten Bjerrum samt Sogne-
præst Erling Bjerrum-Petersen.
Pris pr. pers.: kr. 5.595 kr. (i dobbeltværelse); kr. 5.995 kr. (i en-
keltværelse). Tilmelding til Løgumkloster Refugium, tlf. 74 74 
33 01 eller epost: mail@loegumkloster-refugium.dk.
Men kig efter næste kirkeblad, hvor det færdige program vil 
blive offentliggjort.

Steen Sunesen er vores nye kontaktpræst i Morsø 
Provsti, Aalborg Stift

Et udsnit af den fremmødte forsamling. Resten sidder i den tilstødende 
stue
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Kære Læser

Når man bliver hørehæmmet, så oplever mange hørenedsættel-
sen som et personligt problem, man selv er ansvarlig for at få 
gjort noget ved. Det er dog ens egen hørelse, der er problemer 
med, tænker man ofte, og heraf slutter man naturligt nok, at det 
derfor også er ens eget problem at gøre noget ved det.
Imidlertid er nedsat hørelse aldrig ens eget problem. Hørelsen 
er et socialt redskab, som man bruger til at være sammen med 
andre mennesker med. Derfor er der i kommunikationen altid er 
andre end en selv, og det er derfor i lige så høj grad omgivelser-
nes ansvar, at man kan være med.
Hørehæmmede altid har brug for den bedst mulige lyd. For nogle 
kan det måske lyde mærkeligt. For “hvorfor skal hørehæmmede 
have den bedste lyd – de kan jo alligevel ikke høre noget”! Men 
man kan ikke både være belemret med et høretab – og så oven 
i hatten være henvist til en dårlig lyd. Man skal med andre ord 
have noget at gøre med, når den hørerest, man har, skal udnyttes.
I dette kirkeblad sætter vi fokus på “den gode lyd”, så man selv 
måske bedre bliver i stand til at opsøge den, hvor den gives. En 
god lyd kan for mange være en uhåndterlig størrelse, for hvad 
er det? Her vil vi koncentrere os om baggrundsstøjen, som er 
“hørehæmmedes værste fjende”. Den gode lyd er altså i den for-
bindelse en lyd med mindst mulig baggrundsstøj. Rigtig god læ-
selyst – og glædelig jul og med ønsket om et godt nytår!

Søren Skov Johansen

Højskoledag i Rousthøje og Grimstrup sogne
13. januar 2019 kl. 9:00 – Med hørehensyn, naturligvis
Højskoledagen er en “Vinterkirkedag”, arrangeret af Rou-
sthøje og Grimstrup sogne i samarbejde med kontaktpræst 
Charlotte Locht og Kirkeudvalg Vest. Alle er velkomne!
Vi starter i Rousthøje kirke med gudstjeneste (se gudstjene-
stelisten på bagsiden), hvorefter der er kaffe og rundstykker i 
Rousthøje forsamlingshus på Byvejen 16, 6818 Årre.
Dernæst hører vi foredrag af Jesper Stentoft i forsamlingshu-
set. Jesper Stentoft vil bl.a. fortælle om udvælgelsen og forbe-
redelserne, inden man bliver sendt til Nordøstgrønland, samt 
om 26 måneders tjeneste ved Sirius Patruljen. Via billeder 
fortælles der om dagligdagen som Patruljemand, om slæde-
rejserne og om, hvordan kulde og den barske natur opleves på 
nært hold. Vi kommer ind under huden på Sirius manden og 
hvordan han oplever de lange slæderejser med temperaturer 
ned til -50°C. Slæderejserne byder på fantastiske naturople-
velser i en unik natur, men er til tider både psykisk og fysisk 
belastende.
Efter en frokost i forsamlingshuset, er der koncert i Roust-
høje kirke med Mette og Børge Solkær. Mette og Børge driver 
Café Ellegaard. Ellegaard er en gammel hærvejskro fra 1740. 
Den gamle kostald er nu ombygget til spillested og har siden 
1991 dannet rammen om folkemusikarrangementer.
Der er naturligvis tekstning og teleslynge i kirken, teleslynge 
og skrivetolkning (tekstning) ved foredraget og koncerten.

Programmet er som følger:

09:00 Gudstjeneste i Rousthøje kirke
10:00  Kaffe/rundstykker i Rousthøje forsamlingshus
 (Byvejen 16, Årre)
10:30 Foredrag ved Jesper Stentoft om Siriuspatruljen
12:00 Frokost i forsamlingshuset
13:30  Koncert og fællessang i Rousthøje kirke med Mette 

og Børge Solkær
15:00 Afslutning

Man kan deltage i gudstjenesten eller hele arrangementet. 
Ved sidstnævnte mulighed er prisen for mad og drikkevarer 
på hele vinterkirkedagen 100 kr, som betales på selve dagen.
Tilmelding til “Vinterkirkedag” senest 6. januar til Charlotte 
Locht, tlf. 75 19 10 90 eller e-mail: cloc@km.dk

Høreapparater bliver med tiden bedre og bedre. Her en gammel model
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Kirken er ofte et vanskeligt rum at høre i – for alle. Arkitektu-
ren gør, at der er meget efterklangstid. Det vil sige, at lyden fra 
præstens tale reflekteres i gulv, loft og vægge. Den lyd kastes 
altså tilbage og blander sig som baggrundstøj i præstens direkte 
talelyd.
For alle kirkegængere vil det være hensigtsmæssigt at der sættes 
højttalere op. De rigtige højttalere er søjleformede, hvor højtale-
renhederne er sat oven på hinanden. På den måde danner højtta-
lerne en lydsøjle, som er sammenpresset i en flad vifte, som ret-
tes mod kirkegængerne. Talelyden sendes derfor i et begrænset 
omfang mod vægge, gulv og lofter – men når hen til kirkegæn-
geren som en mere direkte lyd med begrænset baggrundsstøj. 
Husk, det nytter ikke at lade præsten tale højere, for så sender 
han/hun lyden i uhensigtsmæssige retninger, som netop giver 
baggrundsstøj. Derfor skal man ikke være så ked af det, hvis ens 
præst ikke er så god til at tale højt. Tværtimod giver installation 
af højttaleranlæg præsten mulighed for at sænke sin stemme-
føring og lade højttalerne gøre det gode arbejde med at sende 
lyden de rigtige steder hen.
Men højttalerlyd gør det som bekendt ikke alene. Mange høre-
hæmmede er ikke hjulpet af et godt højttaleranlæg. Det er mange 
derimod af teleslyngelyd. Teleslyngen er endnu bedre end højt-
talere til at nedsætte baggrundsstøjen. Det gøres ved at teleslyn-
gesystemet sender præstens tale direkte ind i høreapparaterne 
på kirkegængerne, forudsat at man har indbygget telespole i sine 
høreapparater.
Men det er ikke den hørehæmmede selv, der hverken skal el-
ler kan være ansvarlig for, om den gode lyd er i kirken. Det er 
menighedsrådets ansvar. Det er heller ikke kirkegængeren, der 
er herre over, om præsten taler tydeligt og artikulerer og bruger 
kropssprog, så det er lettere at aflæse.

De fleste konfirmandstuer er udmærket velegnede til oplæring 
af konfirmander. Man må dog betænke, at der kommer flere og 
flere høreskader blandt ungdommen, især pga. mp3-afspillere i 
bl.a. telefoner. I gamle dage i kassettebåndoptagerens tid, skru-

ede man ned for lyden, når den var for høj, fordi det lød forfær-
deligt. Det gør man ikke mere, da al musik er digital. Det giver 
renere lyd, men til gengæld får man ingen advarsler, når lyden er 
for høj. Også tiden, hvorigennem man bruger de nye musikspil-
lere har en afgørende rolle.
Herudover skal man også betænke, at der kommer flere og flere 
opererede – ellers døve – ind i konfirmandrækkerne. Så godt 
som alle nyfødte døve bliver i disse år opererede med Cochlear 
Implant (CI). Det betyder, at de i bedste fald bliver hørende, men 
hørehæmmede. Det stiller store krav til miljøet i konfirmand-
stuen. Tænk også her på baggrundsstøjen. Er lokalet beklædt 
med fliser på gulvet, hårde vægge og lofter, så lover det ikke 
godt. Måske bruger menigheden også lokalet, og hvis man der 
oplever vanskeligheder med at høre hinanden, selv når man sid-
der ved siden af hinanden ved kaffebordet, så kan det være tegn 

Den forhåbentlig velkendte hvide søjlehøjttaler i en landsbykirke 
presser lydsøjlen sammen så mindst mulig lyd spredes mod vægge, 
gulv og loft

Renovering af Karup kirkes konfirmandstue. Her vises loftbeklædning 
med en vis lyddæmpning. Højttalerne i baggrunden kunne man måske 
overveje at skifte til søjlehøjttalere

Den gode lyd i kirken

Den gode lyd i konfirmandstuen
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Har man hørenedsættelse og høreapparat, så gælder reglen om 
at nedsætte baggrundsstøjen også. Mange høreapparater er ud-
mærkede, og de fungerer ved, at en mikrofon på ydersiden af 
høreapparaterne opfanger omgivelsernes lyd og sender det ind 
i øret, korrigeret for det høretab, man nu har. Mange lader sig 
nøjes med det. Men ikke alle høreapparater er lige gode til at 
sortere baggrundsstøj fra. Og et høreapparat ved jo ikke, hvad 
man gerne vil lytte til. Derfor er det en god ide at hjælpe høreap-
paratet, forstået på den måde, at man – hvor det er muligt – får 
sendt den lyd, man gerne vil høre, direkte til sine høreapparater. 
Derved omgår man baggrundsstøjen, og får en bedre lyd at gøre 
godt med. Mange høreapparater har noget, man kalder en “strea-
mer”, som man kan hænge om halsen. Har man samtidig en boks 
ved f.eks. fjernsynet, som er beregnet til at sende fjernsynets lyd 
til streameren, så kan streameren modtage TV-lyden direkte og 
herefter sende det op i høreapparaterne, i øvrigt uafhængig af 
TV-fjernbetjeningens lydstyrke. Det samme kan gøres med ra-
dio og andet lydanlæg. Nogle høreapparater kan modtage lyden 
direkte fra TV-boksen, hvor man så ikke behøver “streameren”.
En “streamer” eller tilsvarende kan i nogle tilfælde også bruges 
som partnermikrofon, hvor man så hænger den om halsen om 
den, man vil kommunikere med, og lyden sendes så direkte ind i 
høreapparaterne. Det er velegnet alle steder, også ved kaffebor-
det og i bilen og på gåturen.
Endelig er der den mere velkendte metode, hvor mobiltelefonen 
ligeledes tilsluttes høreapparaterne – enten direkte (hvor du skal 
bruge telefonen til at tale i) eller via en “streamer”, som samtidig 
kan fungere som mikrofon (hvor du ikke behøver at tage telefo-
nen op af lommen). Herved får man en langt bedre lyd.
Fælles for disse løsninger er, at lyden sendes som bredbånds-
lyd. Det vil sige cirka i området 200-10.000 Hz i bedste fald, 
alt afhængig af høreapparat. Men er “streameren” forbundet til 
høreapparaterne via en halsslynge, så ødelægger man den brede 
”streamerlyd”, fordi frekvensområdet så bliver beskåret til, hvad 
teleslyngelyden kan klare. En teleslynge er det bedste kollektive 
hørehensyn, som vi har. Men båndbredden er begrænset til max 
5.000 Hz.
Det er der ikke mange, der husker på, heller ikke i kommuner-

5

Den gode lyd derhjemme

Her et eksempel på en æske, der kan overføre bredbåndslyd i stereo 
fra f.eks. TV direkte til ens høreapparater

på dårlig akustik. Tæpper på gulvet og gardiner vil her gøre en 
mærkbar forskel. Hvis problemet fortsætter, må man have fat i 
en akustiker.
Men i konfirmandlokalet gælder det samme som i kirken. Lyden 
fra præsten og de talende konfirmander skal kunne høres. Hvis 
ikke konfirmanderne oplever, at de kan høre, hvad præsten eller 
kammeraterne siger, så kan det af den enkelte blive opfattet som 
om, at det, der foregår, ikke har noget med den enkelte at gøre. 
Så begynder man ganske naturligt at lave andre ting, mens de 
andre snakker, f.eks. genere sidemanden eller lave ballade.
Det vil være en god ide at eksperimentere med mikrofon, højt-
taleranlæg og teleslynge, hvis man har det installeret. Herved 
opnås flere ting. Bl.a. kan der blive kompenseret for præstens 
måske begyndende høretab, som vedkommende ikke har er-
kendt endnu. Det er en meget god lejlighed og ”undskyldning” 
for at komme i gang, og det vil konfirmanderne synes var ok. 
Resultatet er, at også konfirmanderne kan høre, hvad der fore-
går – og de, som har brug for teleslyngelyd, får tillige også den. 
Alle vil opleve undervisningen som endnu mere relevant for 

dem – og støjniveauet/behovet for at forstyrre undervisningen 
vil falde. Det næste er, at mikrofonen skal gå på omgang for 
at bruge anlægget, og det vil skabe en naturlig talerække, hvor 
man taler en ad gangen, hvilket er en fordel for alle. Og sidst, 
men ikke mindst: Uden anlæg ved hverken præsten eller konfir-
mander hvor meget hver enkelt konfirmand ellers skal anstrenge 
sig for at høre. Jo mere, de flittige konfirmander anstrenger sig 
for at høre, jo mindre energi og tid er der tilbage til at forholde 
sig til indholdet af det, der bliver sagt. Men den gode lyd vil 
servere budskabet for den enkelte, og der vil blive ressourcer 
til at forstå indholdet. En god lyd vil med andre ord give kloge 
konfirmander!
Men igen – det er ikke konfirmanden eller menigheden, der er 
ansvarligt for installation og brug af sådan et lydanlæg.

nes kommunikationscentre, hvor de ofte vil forsøge at tilbyde 
dig en teleslyngeløsning til f.eks. fjernsynet. Men her kan du 
benytte ”fritvalgs-ordningen”, hvor du selv betaler differencen 
til bredbåndslyden.
Som du kan læse, er der her meget, du selv kan tage fat om. For 
ikke alle løsninger, du får tilbudt, er det bedste. Derfor er det 
nødvendigt selv at sætte sig ind i sagerne.



 

Hør Godt

+ + +  17230 + + +

7993 Sydjylland – Fyn USFB

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:

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. Udvalget blev 21. no-
vember 2018 konstitueret med Ingrid Sand Simonsen som formand og Torben Axel Hartmann som næstformand. Desuden blev Kristian 
Hansen valgt som regnskabsfører. Birthe Luise Fristrup har valgt at træde ud af udvalget.

Kirkeudvalget Vest for Storebælt

Formand 
Ingrid Sand Simonsen
Præstebrovej 52, Hjortkær
6818 Årre
Tlf. 75 19 11 09
Mobil. 40 88 80 92
Fax: 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Region Syddanmark)

Medlem
Mette Bang Jeppesen
Dalgårdsvej 170, Askov
6600 Vejen
Mobil. 29 68 07 09 (SMS)
Fax: 75 36 22 05
mette@bangjeppesen.dk
(Region Syddanmark)

Medlem
Anna Emilie Johansson
Sønderbykærvej 5
6900 Skjern
Tlf. 97 36 90 04
anna.kjaerhuset@mail.dk
(Region Midtjylland)

Regnskabsfører
Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
karinogkristian@gmail.com
(ikke medlem)

Sognepræst
Asger Hørving
Tyttebærstien 23
9690 Fjerritslev
Tlf. 40 43 20 23
hrving@gmail.com
(Kontaktpræsterepræsentant)

Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, Gamst
DK-6600 Vejen
Mobil. +45 29 66 06 50
Fax: +45 69 80 41 00
skovjohansen@me.com

Næstformand 
Torben Axel Hartmann
Pallisvej 41
8220 Brabrand
Mobil. 22 80 99 33
tah43@hotmail.com
(Region Midtjylland)

Kasserer
Ole Madsen
Herluf Trollesvej 2, 1.tv.
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 88
olmmtf@gmail.com
(Region Midtjylland)

Medlem
Hedevig Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
Mobil. 28 90 87 14 (SMS)
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(Region Syddanmark)
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Kontaktpræster for hørehæmmede

Under hver Stift er en liste med Stiftets Provstier. Dem med “fed” har kontaktpræst – de andre har ikke.

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

Langeland-Ærø 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
Fredericia Provsti - Haderslev 
Domprovsti - Hedensted Provsti - 
Kolding Provsti - Sønderborg Prov-
sti - Vejle Provsti - Aabenraa Provsti

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
Grene Provsti - Malt Provsti - Ribe 
Domprovsti - Ringkøbing Provsti 
- Skads Provsti - Skjern Provsti - 
Tønder Provsti - Varde Provsti

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

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

Ringkøbing Provsti:
Hans Ole Krebs Lange
Gadegårdsvej 3, Kloster
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 70 11
E-post: hokl@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
Skovparken 112
7190 Billund
Tlf. 75 33 10 44
E-post: phfr@km.dk

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

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

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

AALBORG STIFT
Brønderslev Provsti - Frederikshavn 
Provsti - Hadsund Provsti - Hjør-
ring 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

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

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 52 53 11
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:
Lisbeth Bukh
Houvej 196, Ulsted
9370 Hals
Tlf. 98 25 40 78
E-post: ibu@km.dk

Aalborg Budolfi Provsti:
Mette Krogholm Pedersen
Bellahøj 3
9000 Aalborg
Tlf. 29 39 06 70
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

Morsø Provsti:
Steen Sunesen
Indmarken 4
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 18 41
E-post: ssu@km.dk

Hjørring Søndre Provsti:
Viggo Noe
Skarreklitvej 6, Skallerup Klit
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 80 22
E-post: vno@km.dk

ÅRHUS STIFT
Favrskov Provsti - Hobro-Mariager 
Provsti - Horsens Provsti - Norddjurs 
Provsti - Odder Provsti - Randers 
Nordre Provsti - Randers Søndre 
Provsti - Silkeborg Provsti - Skan-
derborg Provsti - Syddjurs Provsti 
- Aarhus Domprovsti - Aarhus Nor-
dre Provsti - Aarhus Søndre Provsti 
- Aarhus Vestre Provsti

Skanderborg Provsti:
Jacob Køhn Andersen
Sneptrupvej 4
8660 Skanderborg
Tlf. 61 20 66 65
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



Gamstvej 9, 6600 Vejen

Tekstede gudstjenester – for alle
– tekstet på storskærm 
– teleslyngen anvendes 
– trykt prædiken 
– gratis kirkebil inden for provstiet – husk tilmelding! 

Når landsdelspræster deltager, er der desuden: 
– som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe! 
– skrivetolkning og teleslynge ved  samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Juleaften, den 24. december 2018 kl. 
15:15 i Studsgård kirke
(Tanderupkærvej 17, 7400 Herning)
Gudstjenesten tekstes på storskærm 
og TSK-tolk medvirker. 
Prædiken ved kontaktpræst for høre-
hæmmede
sognepræst Mona Kjær Nielsen.

Søndag, den 13. januar 2019 kl. 09:00 
i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Charlotte 
Locht
Gudstjeneste i forbindelse med “Vin-
terkirkedag”
arrangeret af kontaktpræst Charlotte 
Locht, Rousthøje og Grimstrup me-
nighedsråd samt Kirkeudvalg Vest.
Man kan deltage ved gudstjenesten 
eller vælge hele arrangementet:
Se programmet inde i bladet på side 3.
Der vil være teleslynge -og højttaler-
lyd samt tekstning hele dagen.
Ansvarlig for hørehensyn: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen.
Tilmelding til “Vinterkirkedag” senest 
6. januar til Charlotte Locht,
tlf. 75 19 10 90 eller e-mail: cloc@
km.dk
Pris for mad og drikkevarer på hele 
vinterkirkedagen er 100 kr.,
som betales på selve dagen.

Søndag, den 20. januar 2019 kl. 11:30 
i Grinderslev kirke
(Klostervej 35, Grinderslev Kloster, 
7870 Roslev)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Mette Gautier.
Frokost efter gudstjenesten med skri-
vetolkning og teleslynge.
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet,

tlf. 97 57 60 60 eller fax. 69 80 41 00 
eller e-post: mega@km.dk 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 27. januar 2019 kl. 10:30 
i Ørum kirke
(Østergade 27, Ørum, 8830 Tjele)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Søren Tolstrup Christensen..
Frokost efter gudstjenesten med skri-
vetolkning og teleslynge.
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
“Hvorfor tager det så lang tid at er-
kende sit høretab”.
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet, tlf. 86 65 
20 28
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: 
stc@km.dk eller eller SMS: 29 66 
06 50.

Søndag, den 10. februar 2019 kl. 10:15 
i Langesø skovkapel
(Dyrehavelund 3, Langesø, 5462 
Morud)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Hans Sørensen.
Gratis kaffe og wienerbrød med skri-
vetolkning
og teleslynge efter gudstjenesten
(foregår i Køreladen ved siden af 
kirken) 
Sognepræst Hans Sørensen vil 
fortælle lidt om den idylliske “bryl-
lupskirke”
Langesø skovkapel, som ligger med 
enestående udsigt over søen.
Tilmelding til kaffe og gratis transport 
inden for provstiet,
tlf. 65 96 40 23 eller eller fax. 69 80 41 
00 eller e-post: hsoer@km.dk 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 24. februar 2019 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 10. marts 2019 kl. 10:30 i 
Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup, 7900 
Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Kon-
taktpræst Steen Sunesen.
Frokost efter gudstjenesten med skri-
vetolkning og teleslynge.
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen 
bag kirken på Indmarken 4) 
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet,
tlf. 97 72 18 41 eller fax. 69 80 41 00 
eller e-post: ssu@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 17. marts 2019 kl. 10:00 i 
Gullestrup kirke
(Løvbakkevej 9, Gullestrup, 7400 
Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sog-
nepræst Camilla S. Lauridsen.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Kirkehuset ved 
siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
“Gode råd ved anskaffelse af høreap-
parater”.
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet,

senest d. 15/3 til Majbritt: kirketje-
ner@gullestrupkirke.dk eller
tlf. 97 21 53 41 eller fax. 69 80 41 00 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 7. april 2019 kl. 10:30 i 
Bælum kirke
(Vestergade 2, 9574 Bælum)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Inger Margrethe Andersen og
kontaktpræst Herluf Christensen. 
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Bælum Sogne-
gård, Smidievej 1, 9574 Bælum).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
Hvorfor har hørehæmmede brug for 
den bedste lyd?
“De kan jo alligevel ikke høre no-
get”!!
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet,
e-post: ima@km.dk eller tlf. 98 33 70 
50 eller fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.
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