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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.dk

Bestilling

Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved guds-
tjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved hen-
vendelse til: Mette Bang Jeppesen, Dalgårdsvej 170, Askov, 6600 
Vejen. Mobil: 29 68 07 (SMS) eller fax: 75362205 eller e-post:  
mette@bangjeppesen.dk

Nye undertekster på X Factor

Nu bruger TV2 skrivetolke
I den forløbne forårssæson har TV2 som noget nyt benyttet Hø-
reforeningens skrivetolke til de direkte live-udsendelser af X-
Factor. Der har været en del kritik af den hidtidige ordning med 
talegenkendelse, og nu har man forsøgt sig med skrivetolke. Det 
har set ud som om, at det blev en succes. Sidste udsendelse her i 
foråret var 12. april, men mon ikke, det vil blive benyttet frem-
over til andre direkte underholdningsudsendelser.

Søren Skov Johansen

Nyt om navne!

Vi har fået ny kontaktpræst i Frederikshavn Provsti. Det er 
Arne Holmgaard, som er sognepræst i Åsted-Skærum Pastorat, 
Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift. Et stort velkommen til 
dig! Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Og så er vores kontaktpræst i Hjørring Søndre Provsti, Aalborg 
Stift Viggo Noe gået på pension. En stor tak til dig, Viggo, for 
dit mangeårige virke som kontaktpræst, hvor du i dit præste-
embede gennem årene har haft en stor og uundværlig opmærk-
somhed rettet mod de hørehæmmede i menighederne. Vi vil se 
tilbage på din tid som kontaktpræst med stor glæde og taknem-
melighed, og ønsker dig alt godt i tiden fremover!

Samtidig har vi været så heldige at få en ny kontaktpræst i Hjør-
ring Søndre Provsti, Aalborg Stift. Det er Kirstine Rosa Rebec-
ca Rafn, som er sognepræst i Vrejlev-Hæstrup Pastorat, Hjør-
ring Søndre Provsti, Aalborg Stift. Kirstine har i forvejen god 
erfaring med tekstede gudstjenester, og har også erfaring med 
hørehensyn på udflugter (skrivetolkning og teleslyngelyd). Vi 
glæder os, og ser frem til det fremtidige samarbejde med dig!

Kirkeudvalg Vest

Indsamling
Her øves tegn med døve og hørehæm-
mede børn.  Indsamlede penge fra tek-
stede gudstjenester i Danmark går til 
REMI-skolen – til hjælp for hørehæm-
mede og døve børn og deres forældre

Ved tekstede gudstjenester samler vi som regel ind til Folke-
kirkens 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 Vorbas-
se, 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 Ni-
geria 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 bør-
nene kan få en bedre tilværelse, fordi de så bliver i stand til 
at kommunikere med deres forældre og kammerater. De vil der-
ved 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/hoer-
godt_026_094.pdf)

Kirkeudvalg Vest

Forsiden
Så bliver det snart forår. Påskeliljen, 
forårsbebuderen, gjorde Grundtvig 
berømt i 1817 gennem et stort digt på 
21 vers ved navn Paaske-Lilien. Dog 
kaldte han der påskeliljen og sig selv 
for Bondeblomst: “Siig mig, Blomst! 
hvad vilst du her? / Bonde-Blomst fra 
Landsby-Have”. Bondeblomsten er 
ikke helt det samme som Narcissus 
Pseudonarcissus, som vi kender som 
vore dages påskelilje. Bonde-
blomsten var en pjusket halvvejs 
ukrudtsblomst, som nogen måske stadig 
husker og har i deres have.
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Grundlovsmøde 

Grundlovsmøde 5. juni 2019 
kl. 16:00 til ca. 20:30
Hos Landsdelspræsten, Gamstvej 9, 6600 Vejen
Alle er velkomne

Så er der grundlovsmøde igen, og vi starter med 
kaffebord og hjemmebag i det store telt. 
Grundlovstalen holdes af: Forfatter, sognepræst 
og tidl. præst i Los Angeles Poul Joachim Sten-
der.
Efter grundlovstalen griller vi ringriderpølser, 
og der vil være sodavand, fadøl og et glas vin.
Vi regner med at slutte senest kl. 20:30, så der er 
mulighed for at nå hjem i ordentlig tid, selv om 
man evt. kører langt. Husk en varm trøje, da der 
kan være koldt i teltet!
Det hele er gratis, men der vil være mulighed for at 
give et bidrag til vores indsamling til Projekt REMI. 
Tilmelding senest søndag, den 2. juni 2019:
 • SMS eller telefon: 28 83 26 74
 • E-post: ginny@mail.dk
 • Fax: 69804100
Der er begrænset antal pladser, så det er “først 
til mølle-princippet”

Vel mødt! Ginny og Søren Skov Johansen

Højskoledag i Gundersted 
– med hørehensyn, naturligvis
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 17:00
Vi starter kl. 17:00 med tekstet gudstjeneste i Gundersted kirke 
(Høeg Hagens Vej 5, Gundersted, 9240 Nibe), hvor Landsdels-
præst Søren Skov Johansen prædiker. Kontaktpræst Inge Frand-
sen medvirker som liturg. 

Herefter tager vi til Gundersted Multihus (Gunderstedvej 28E, 
9240 Nibe), hvor vi skal spise aftensmad.
Efter aftensmaden er der foredrag med Thomas Boesdal:
Ulven kommer – betragtninger over Danmark som ulve-land

Thomas Boesdal er ulveobservatør fra Hjerm, og bruger mange 
timer på at afdække ulvens færden i den danske natur. Hans 
observationer bliver brugt af Aarhus Universitet, hvor de er de i 
gang med at kortlægge ulvens færden i Danmark.

Efter foredraget er der tid til kaffe og spørgsmål.
Der er skrivetolkning (tekstning) og teleslynge samt højttaler-
lyd.
Hele arrangementet koster 100 kroner, som betales på dagen.
Tilmelding til aftensmad, kaffe, højskoledag og gratis transport
inden for provstiet, tlf. 98 52 53 11 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: ifr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søren Skov Johansen

Thomas Boesdal holder 
foredrag om ulve

Ulven, elsket og hadet

Grundlovstaler 2019:  
Povl Joachim Stender

Kære Læser
For nylig var jeg på en studietur til Hamburg, nærmere bestemt 
bydelen Alsterdorf. Vi skulle høre om liturgi og diakoni, og sy-
gehuspræsten Christian Möring ved den lokale kirke, St. Nico-
laus i Alsterdorf, fortalte om diakoni i den evangeliske kirke i 
Tyskland. En efterfølgende rundvisning på stedet, afdækkede et 
enormt spændende projekt, hvor en tidligere diakonal institution 
for hovedsalig psykisk udviklingshæmmede gennem årene har 
påvirket en hel bydel med visioner om tilgængelighed for alle.
Se mere på siderne 4 og 5

Rigtig god læselyst – og glædelig påske!
Søren Skov Johansen
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Diakonien, der blev tilgængelighed
Forestil dig, at du står i en lille by midt på torvet. Du kigger over 
på Edeka, som ligger på den anden side og vidner om en ganske 
almindelig bydel. Pludselig kigger du ned og får øje på forhøj-
ninger af metal i torvets belægning. Det går op for dig, at det er 
for at blinde kan finde vej. Da du går ud af restauranten, hvor du 
lige har spist den traditionelle tyske karry-pølseret, er der en ven-
lig udviklingshæmmet ansat, der åbne døren for dig. Han smiler 
og siger “ha’ en god dag”, og du glæder dig over venligheden 
og det gode humør. Du har guide med på turen. Du bliver ledt 
over på den anden side af torvet, hvor der ligger en kunstfor-
retning. I forretningen får vi en imødekommende betjening. Der 
står malerier stablet op i lange baner. Farvestrålende. Du føler 
dig velkommen, og ekspedienten fortæller imødekommende og 
engageret om malerierne. De er alle sammen special-behandlet, 
så de kan tåle at stå udendørs. Ekspedienten fortæller om male-
riernes trærammer. De er af gedigent træ, siger han. Ikke noget 
med discount-træ. Han vender maleriet om og viser os den gode 
tykkelse på trærammen. Og han kommer med trumfkortet som 
en erfaren sælger: Hvis du køber et maleri og fortryder, fordi det 
er for stort, kan du ganske gratis få det ombyttet til et mindre. Vi 
får en rundvisning ude bagved, hvor folk sidder og maler. De er 
ansat til at male, får vi at vide. 17 timer om ugen. Når de sælger 
et maleri, får de alle pengene selv. Hvis de ikke dukker op på 
arbejdet, er der altid en, der tager hjem til dem og hører, om de 
har det godt. Der er omsorg for de ansatte. På vej ud får vi alle et 
gratis postkort med et motiv fra et af malerierne.
I byen er der et stort sygehus. Her kan man få alskens moderne 
behandlinger. Der er også hjemmeservice, så man kan bo hjem-
me selv med en kronisk sygdom, så man ikke behøver at være på 
sygehuset så meget.

Lidt derfra ligger der en sportshal. Vi kigger ind. Det ligner alle 
andre sportshaller med flere haller og omklædningsrum. Der er 
ribber på væggen. Læg mærke til, at ribberne kan lægges vandret 
ud fra væggen, siger guiden. Så kan kørestolsbrugere også træne 
med dem, mens de sidder i deres stole.

I en af hallerne er der liv og glade dage, fuld af børn, som morer 
sig. De løber rundt og leger tagfat. Henne ved omklædningsrum-
mene lægger du mærke til skiltet ved dørene. Navnet på rummet 
er skrevet med både almindelig skrift og med punktskrift.

Lidt derfra ligger der en skole. På skolen går både handicappede 
og ikke-handicappede børn. De bruger alle hallen. En anden 
skole i nærheden har lige fået en pris for at være en af de bedste 
skoler i Tyskland for børn med læsevanskeligheder.

Udenfor hallen er man ved at bygge 50 nye boliger. Halvdelen er 
handicap-venlige boliger, den anden halvdel er normale boliger, 
finansieret af ikke-handicappede mennesker, der gerne vil bo i 
byen. Tæt på parken er der anlagt en særlig snoet sti ned af bak-
ken, så kørestolsbrugere kan køre ned, uden at få for høj fart.

Og sådan kunne man blive ved. Byen hedder Alsterdorf, og er nu 
en bydel af Hamburg. Den er udefra set en stor praktisk øvelse i 
tilgængelighed. Her lever fysisk og psykisk handicappede, syge 
og gamle sammen med såkaldt “almindelige” mennesker. Og der 

er ingen, der synes at være udenfor. Alle vil alle gerne bo der, for 
der er tilsyneladende omsorg nok til alle, uagtet hvilket særligt 
behov, man har. Det er ikke kun kulisser. Det før omtalte Edeka-
supermarked er et vidnesbyrd om, at alt dette foregår i et miljø, 
hvor også private virksomheder kan løbe rundt. Det vil sige, at 
det fungerer!

Inspiration til samfund, også for døve og hørehæmmede?
Så kan det ikke blive mere håndgribeligt med den tilgængelig-
hed. Tankerne går til de døve og hørehæmmede derhjemme. De 
døve, som kæmper for at blive anerkendt med deres sprog og som 
kæmper for at blive anerkendt som de mennesker, de er bagved 
deres døvhed, og få en naturlig plads i samfundet – og hvor deres 
eget døvesamfund nu smuldrer pga. manglende tilgang af nye 
døve. Næsten alle nyfødte døve bliver nu opererede med Coch-
lear Implant (CI), som gør, at de bliver en slags hørehæmmede, 
og derved ikke giver ny tilgang til døvesamfundene, hvilket igen 
betyder, at det sted, hvor døve kan være sig selv, bliver mindre 
og mindre. Og tankerne går til de hørehæmmede, som må traske 
langt for bare at finde et sted, som tager deres handicap alvorligt 
og tilbyder ordentligt hørehensyn, så de også kan tage del i sam-
fundslivet på linje med alle andre. Tyskerne har et godt ord for 
handicappede. Det hedder “Behindert” – altså “forhindret”. Men 
som de siger i et tysk ordspil: Det er ikke den handicappede, der 
er “forhindret”. Det er omgivelserne, der “forhindrer” den handi-
cappede i at blive inkluderet i samfundet.

Guds klenodie
Tænk, at man kan bygge en hel bydel, som tilgodeser alles sær-
lige behov ud fra et menneskesyn om, at hvert eneste menneske 
er “Klenode Gottes” (Guds klenodie), som stifteren Heinrich 
Matthias Sengelmann sagde.

Men det er ikke ud af ingenting, at alt dette er kommet. Hele by-
delen Alsterdorf er rent faktisk en gammel anstalt – “Alsterdorfer 
Anstalten” – for især psykisk handicappede, ejet af den evangeli-
ske kirkes fond “Evangelische Stiftung Alsterdorf”.

Det er først inden for de senere år, at hegnet omkring anstalten er 
blevet revet ned, og det hele blev integreret i et “rigtigt” samfund 
– som har vakt mange en politikers interesse som et forbillede for 
deres egne byer.

Et lille handicappet barn: Ingen glorie!! Hele bydelen Alsterhof var 
oprindelig en anstalt for syge, 
handicappede og udviklings-
hæmmede. Her er de sidste  
rester af det oprindelige 
hegn, der omgav anstalten.

Udsnit af alterbilledet i St. Nicolaus kirke i Alsterhof. Man har 
forsøg at ”camouflere” alterbilledet med små kunstværker, der 
hænger ned foran. Alterbilledet forstiller Jesu korsfæstelse. 
Omkring korset står en række mennesker. De har alle glorie 
omkring hovedet. Undtagen tre handicappede børn.
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Det startede med, at den evangeliske præst Heinrich Matthias 
Sengelmann i 1850 oprettede et lille asyl for socialt belastede 
unge, og gav dem mulighed for at dygtiggøre sig gennem hånd-
værk, gartneri og landbrug. Siden er denne diakoni vokset og 
vedligeholdt gennem Evangelische Stiftung Alsterdorf.

Men det har ikke været uden modgang. I den lokale St. Nico-
laus kirke ser man et alterbillede, der meget godt illustrerer den 
modstand, man har mødt undervejs, specielt i og omkring 2. ver-
denskrig. I 1943 blev 469 handicappede beboere fra Alsterdorf 
deporteret til Hitlers udryddelseslejre, hvor de blev slået ihjel. 
Dertil kommer de mange, der hjemme i Alsterdorf blev udsat for 
racehygiejniske eksperimenter og enten blev sultet til døde el-

Rejse til Slesvig Holsten
8.-13. juli 2019 - Med hørehensyn naturligvis
Vi bor på Løgumkloster Refugium, hvor vi hører foredrag i re-
lation til rejsemålene. Herfra tager vi på endagsudflugter. 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 foredrags-
holder), Landsdelspræst Søren Skov Johansen (ansvarlig for høre-
hensyn), Viceforstander Kirsten Bjerrum samt Sognepræst Erling 
Bjerrum-Petersen.
Pris pr. pers.: kr. 5.595 kr. (i dobbeltværelse); kr. 5.995 kr. (i en-
keltværelse).
Prisen er inklusiv alt, dvs.: Overnatning, forplejning, mellemmålti-
der, transport og entreer mv. Tilmelding til Løgumkloster Refugi-
um, tlf. 74 74 33 01 eller epost: mail@loegumkloster-refugium.dk.

Mandag d. 8. juli
Ankomst i løbet af eftermiddagen
Kl. 14:30 – 16:00 Tag-selv-kaffe/te i Pejsestuen
Kl. 16:15  Velkomst og introduktion til dagene og til 

denne turs særlige tilbud med skrivetolk v. 
Søren Skov Johansen og Kirsten Bjerrum

Kl. 17:30 Aftensang i Løgumkloster Kirke
Kl. 18:00 Middag - derefter middagste/-kaffe
Kl. 19:30  “Livgarden og Sydslesvig”- Glimt af Syd-

slesvigs historie v. Ebbe Juul-Heider

Tirsdag d. 9. juli
Udflugtsdag til Tønning og Ejdersted
Kl. 9:00 – 20:00  Vi kører sydpå gennem det smukke 

marsklandskab til Tønning. Vi besøger 
Vadehavscenteret “Multimar Wattforum”, 
og derefter nyder vi den medbragte fro-
kostmadpakke i Skipperhuset”. Vi går en 
lille tur i byen og ser den smukke kirke 
St. Laurentius, inden turen går ud til den 
store sluse “Eidersperrwerk”. Vi kører en 
lille rundtur på Ejdersted og spiser middag 
på et lokalt spisested, inden turen går hjem 
igen.

Onsdag d. 10. juli
Kl. 7:45 – 9:15 Morgenmad
Kl. 9:00  Tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke 

v. Søren Skov Johansen

Kl. 10:30  “Livgarden og Sydslesvig” - Glimt af Syd-
slesvigs historie v. Ebbe Juul-Heider

Kl. 15:00  Hedeby og Slesvig - fortælling om freda-
gens rejsemål v. Ebbe Juul-Heider

Kl. 20:00  Sommerkoncert i Løgumkloster Kirke: 
Swingit v. Mikael Börresen, klarinet og Mi-
chael Turkat, orgel/klaver

Torsdag d. 11. juli
Udflugtsdag til Amrum
Kl. 8:15-20:00  Bussen holder for døren. Turen ledes af 

guide fra “Sort Safari”, hvor vi tager til den 
ukendte ø Amrum i det tyske Vadehav. Øens 
natur udgøres af smukke klitlandskaber, 
store sandstrande ud mod Nordsøens bølger, 
flotte nåleskove samt en frodig marsk om-
givet af et frodigt Vadehav. De små frisiske 
landsbyer skaber et spændende bygningskul-
turmiljø. I den idylliske landsby Nebel med 
de mange stråtækte huse besøger vi på en 
travetur gennem byen den flotte kirke med 
de “talende” gravsten over de store hvalfan-
gere samt frisermuseet Oömrang Hüs. På en 
busrundtur på øen kommer vi bl.a. til den 
nordligt beliggende by Norddorf, hvor vi kan 
nyde udsigten over Vadehavet til øerne Sild 
og Föhr. Tilbage i havnebyen Wittdün er der 
tid til på egen hånd at opleve hovedbyen, in-
den vi returnerer med færgen til Dagebüll på 
fastlandet”.

Vi er tilbage på Løgumkloster Refugium ud på aftenen.

Fredag d. 12. juli 
Udflugtsdag til Hedeby og Dannevirke
Kl. 9:00 – 19:00  Bussen holder for døren. Turen går til Hede-

by og Dannevirke, som i 2018 blev optaget 
på Unescos Verdens Kultur Arv liste. Sidst 
på eftermiddagen er vi tilbage på Refugiet, 
hvor der venter os et lækkert måltid med 
sønderjyske smagsoplevelser.

Lørdag d. 13. juli
Kl. 7:45 – 9:30  Brunch
Kl. 8:15  Morgensang i Kapitelsalen
Afrejse i løbet af formiddagen

ler udsat for systematisk overdosering af medicin. I den lokale 
St. Nicolaus kirke ser man endnu det alterbillede, som blev lavet 
netop i de år. Det viser en række forskellige mennesker ved Jesu 
korsfæstelse. De har alle sammen glorie på hovedet. Undtagen 
tre handicappede børn. Nu ønsker man naturligt nok at fjerne 
alterbilledet, og når kirken skal renoveres om et par år, så ryger 
det ud. Men det bliver opsat som et monument et stykke derfra, 
så alle husker, hvad alternativet kan være, hvis man ikke har dia-
koni og hvis man ikke anser alle mennesker for at være “Guds 
klenodier”.

Glædelig påske!
Søren Skov Johansen
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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)

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:
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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 
Provsti - 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

Frederikshavn Provsti:
Arne Holmgaard
Lendumvej 65, Åsted
9900 Frederikshavn
E-post: arho@km.dk

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:
Kirstine Rosa Rebecca Rafn
Vrejlev Kirkevej 28
Guldager
9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
E-post: krr@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 - Aarhus Domprov-
sti - Aarhus Nordre 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
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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! 
– skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag den 28. april 2019 kl. 
10:30 i Grene kirke
(Kirkevej 3, 7190 Billund)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Peter Hjort Fredens-
borg. Gratis sandwich og kaffe i 
våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til sandwich og gratis 
transport inden for provstiet,
e-post: phfr@km.dk eller  
tlf. 75 33 10 44 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 19. maj 2019 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 ar-
rangeret af kontaktpræst Erling 
Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 
28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 19. maj 2019 kl. 14:00 
i Flynder kirke
(Agergårdsvej 12, Flynder, 7660 
Bækmarksbro)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med 
sognepræst Carsten Riis Jensen.

Kaffe med skrivetolkning efter 
gudstjenesten (gratis - foregår 
lige over for kirken, i Kirkehuset, 
Agergårdvej 12, Bækmarksbro)
Tilmelding til gratis transport 
inden for provstiet, 
e-post: crje@km.dk eller 
tlf. 97 88 12 70 
fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Kristi himmelfartsdag den 30. maj 
2019 kl. 11:00 i Vilslev kirke
(Vesterbyvej 1B, Vilslev, 6771 
Gredstedbro)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Ole Madsen.
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner - foregår i konfirmand-
stuen ved siden af kirken
på Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 
Gredstedbro) 
Tilmelding til frokost og gratis 
transport inden for provstiet,
e-post: om@km.dk 
eller tlf. 75 43 10 59 
fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Onsdag den 10. juli 2019 kl. 09:00 
i Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.

Gudstjeneste i forbindelse med 
rejse med hørehensyn.
Alle kan deltage.

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 
17:00 i Gundersted kirke
(Høeg Hagens Vej 5,Gundersted, 
9240 Nibe)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
Kontaktpræst Inge Frandsen.
Aftensmad, højskoledag og kaffe 
med skrivetolkning efter gudstje-
nesten.
Foredrag af Thomas Boesdal:
Ulven kommer. Betragtninger 
over Danmark som “ulve-land”. 
(100 kroner - foregår i Gundersted 
Multihus, Gunderstedvej 28E, 
9240 Nibe).
Se omtale inde i bladet.
Tilmelding til middag, kaffe, høj-
skoledag og gratis transport inden 
for provstiet, tlf. 98 52 53 11 
eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: ifr@km.dk eller 
SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 25. august 2019 kl. 
10:00 i Urlev kirke
(Præstebrovej 12, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med 
kursus på Castberggård.
Kaffe efter gudstjenesten

(35 kroner - foregår på Cast-
berggård, Østerskovvej 1, 8722 
Hedensted)
Tilmelding til kaffe og gratis 
transport inden for provstiet, tlf. 75 
68 79 00
eller teksttlf. 76 58 73 02 
eller fax. 75 58 73 02
eller e-post: admin@cbg.dk eller 
SMS: 29 66 06 50
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