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Glimt fra Rejse 2019

Med hørehensyn naturligvis
Det blev skønne dage med Løgumkloster Refugium på tur. I 
perioden 8.–13. juli 2019 udforskede vi Slesvig Holsten dels 
gennem foredrag på Refugiet og dels gennem ture ud i det nord-
tyske landskab. Ebbe Juul-Heider gjorde os klogere på Slesvig-
Holstens historie, og var også guide på udflugter sammen med 
Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen. Trine Aaløkke var med på 
turene som hjælper. Endelig havde vi en dag på Amrum, hvor 
Sort Safaris ejer og stifter Iver Gram viste os rundt. Søren Skov 
Johansen havde et nyt mobilt teleslyngeanlæg med, så lyden af 
guidernes stemmer kunne sendes trådløst til deltagerne, enten 
gennem hovedtelefoner eller teleslynge eller direkte til delta-
gernes høreapparater. Ginny havde på turene sin klapstol med, 
og var klar til at sætte sig og skrive, når guiderne fortalte. Tek-
sten blev sendt ud til mini iPads, som man kunne låne, så det 
var muligt at læse, hvad der blev fortalt undervejs. Både nor-
malthørende, hørehæmmede samt døvblevne deltog, og vi var 
i alt 42 deltagere foruden guider, hjælpere og chauffør. Endnu 

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
Deadline for indlæg til næste nummer: 10/11-19

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: 75 36 22 05 eller 
e-post: mette@bangjeppesen.dk

Så var der grundlovsmøde

5. juni i haven hos landsdelspræsten
Det blev et godt og velbesøgt grundlovsmøde i år. Tidligere 
har vi måttet udbygge det sædvanlige telt lidt efter lidt, pga. 
stigende tilslutning. Denne gang havde vi flyttet teltet ud på 
gårdspladsen, så der kunne blive plads til et lidt større telt fra 
start. Vi blev cirka 100 deltagere, som blev budt velkommen til 
stort kaffebord med hjemmebag og sang. Kl. 17:30 holdt præst 
og forfatter Poul Joachim Stender grundlovstalen, der som sæd-
vanlig skulle handle om krydsfeltet mellem kristendom og de-
mokrati. Med udgangspunkt i sin nye bog “Hullerne i livet – og 
livet i hullerne” pointerede Poul Joachim Stender, at der er mere 
i alting. Kan vi lære at se det, så baner det vejen for et højere og 
lykkeligere liv. Efter grundlovstalen var der ringriderpølser til 
alle, og Lone og Gunnar styrede grillen. Der var desuden høre-
hensyn til alle, dvs. højttalerlyd, teleslynge og skrivetolkning. 
Det var jo valgdag, så vi holdt en anelse tidligere end annonce-
ret, så man kunne nå at komme hjem og følge valget i tv – og se, 
hvordan ens favoritparti klarede folketingsvalget.

Tak for en god dag, vi glæder os til næste år!
Ginny og Søren Skov Johansen

OBS! OBS! HUSK! HASTER!

Frekvensomlægning – igen
Sidder du i menighedsrådet eller er præst, så skal du læse her: 
Energistyrelsen er for øjeblikket i gang med at ændre på brugen 
af de frekvenser, som kirkerne hidtil har anvendt til trådløse 
mikrofonsystemer. For at skabe mere plads til 5G, 4G, mobil-
telefoner samt digitalt-TV, inddrager man netop nu visse fre-
kvenser. Den vigtigste ændring i forhold til kirkerne er, at 700 
MHz-båndet ikke længere må bruges, men der er også andre 
ændringer!

Så: Er du ansvarlig for lyden i kirken og i menighedslokalet, 
så GØR DETTE NU: Kontakt jeres leverandør af lydanlæg 
og få dem til at se, om jeres trådløse mikrofoner stadig kan 
bruges. BEMÆRK: Der kommer sandsynligvis INGEN be-
sked fra Energistyrelsen til Folkekirkens sogne om dette – an-
det end denne lille notits. Undgå at lade det bero på en tilfældig-
hed, om jeres næste gudstjeneste bliver ødelagt af støj fra jeres 
mikrofonmodtagere, og handl NU. Omlægningen ventes fuldt 
gennemført 3. april 2020.

Forsiden
Forsidebilledet er et piktogram (grafisk 
symbol), som bruges, hvor der er installeret 
teleslynge
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Grundlovsmøde 2019 i det store telt. Taler var Poul Joachim StenderIver Gram for Sort Safari fortæl-
ler på Amrum. Der er teleslynge 
i det fri og skrivetolkning – Gin-
ny sidder og skriver

En lille gruppe rejsedeltagere 
taler sammen gennem trans-
portabelt teleslyngeanlæg – og 
Ginny skrivetolker ved bordet

engang viste konceptet med hørehensyn sig optimalt for alle 
deltagere. Der var mange normalthørende, som også takkede ja 
til at få talelyd sendt direkte til hovedtelefoner, hvilket højnede 
kvaliteten af rejsen for alle, fordi man overalt kunne få infor-
mationer om tingene, samtidig med at man så dem. Tak for en 
dejlig tur!

Søren Skov Johansen
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2Kontaktoplysningerne er opdateret i forhold til den oprindelige udgave af Vejledningen fra 2009

1I den oprindelige Vejledning fra 2009 blev der henvist til det dengang aktuelle Bygningsreglement BR15. Denne henvisning er nu rettet til det 
gældende BR18, og citatet er ligeledes rettet i overensstemmelse hermed.

Kære læser!

I år er det 10 år siden, at Kirkeministeriet udgav “Vejledning om 
teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler”. Vejledningen 
kom efter at Kirkeministeriet 2. juni 2006 afskaffede det såkaldte 
“Teleslyngecirkulære”, som var det sted, hvor der stod beskrevet, 
hvilke minimumskrav et teleslyngeanlæg i kirker skulle leve op 
til. Den efterfølgende Vejledning er nu 10 år efter stadig den ene-
ste gældende egen udgivelse fra Kirkeministeriets side på om-
rådet. Her står beskrevet hvorledes man får et godt resultat ved 
installation og vedligeholdelse af et teleslyngeanlæg.

Eftersom teleslyngeanlæg stadig er det bedste kollektive hø-
rehensyn, vi har – og stadig er en “moderne”, tidssvarende og 
hensigtsmæssig måde at sende præstens talelyd til høreappa-
ratbrugere på, så er det stadig aktuelt at anvende Vejledningen. 
Vejledningen har dog aldrig være udgivet på papir, undtagen for 
cirka 30 numre siden af dette kirkeblad. Desuden har der på re-
daktionen længe ligget et ønske om genoptryk af Vejledningen, 
hvorfor vi omsider – i anledningen af jubilæet – vil reservere 
dette nummer af Hør Godt til formålet.

Vi er klar over, at denne disposition for en del læseres vedkom-
mende sandsynligvis føre til en form for kedsomhed, såfremt 
man vælger at tygge sig igennem Vejledningen ord for ord. Men 
her bedes man tænke på, at for de beslutningstagere blandt me-
nighedsråd, præster og andre, som i anledning af genoptrykket 
vælger at bruge Vejledningen i deres arbejde for bedre lyd for hø-
rehæmmede, kan Vejledningen vise sig at være det stykke værk-
tøj, der i sidste ende gør, at der netop kommer et velfungerende 
teleslyngeanlæg i din kirke.

Til andre, som ikke rigtigt synes, det er relevant, vil vi henvise til 
kommende numre af Hør Godt eller til gamle numre, som findes 
på www.hoergodt.dk med stof af mere almen karakter. Rigtig 
god fornøjelse.

Søren Skov Johansen

Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler

Indledning
Dette er en kort vejledning til menighedsrådene om teleslynge-
anlæg i kirker og menighedsrådslokaler. Teleslyngeanlæg kaldes 
også trådløse høreanlæg. Teleslyngeanlæg er en uvurderlig hjælp 
for mange hørehæmmede og opfattes af mange som en forøgelse 
af høreapparatets muligheder. Et teleslyngeanlæg vil ofte være 
en høreapparatbrugers eneste mulighed for at følge med i, hvad 
der bliver sagt i kirken eller menighedslokalet. Det er derfor vig-
tigt at teleslyngeanlægget altid er tilsluttet, når kirken eller me-
nighedslokalet er i brug.

Det er ifølge Bygningsreglementet1 (BR18) et krav ved byggeri, 
der kræver byggetilladelse, at der i større forsamlingslokaler med 
offentlig adgang er en fast installeret teleslynge: “§218: I forsam-
lingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter 

såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der 
være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installati-
oner på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg. Stk. 2: De 
nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, bio-
grafer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der 
er offentligt tilgængelige for publikum.” (Bygningsreglementet 
BR18). Bestemmelsen gælder også for kirker. Det vil være natur-
ligt, at man stiler efter at have tilsvarende forhold i eksisterende 
kirkebygninger. De fleste kirker har allerede i dag et teleslynge-
anlæg, men det fungerer ikke hensigtsmæssigt alle steder. Denne 
vejledning er derfor ment som en hjælp til menighedsrådene. Den 
angiver bl.a., hvad man skal være opmærksom på, når man køber 
et teleslyngeanlæg, samt hvordan man vedligeholder det.

Mere information og vejledning ved indkøb og vedligeholdelse2

For mere information og vejledning ved indkøb 
og vedligeholdelse af et teleslyngeanlæg er me-
nigheds-rådet velkommen til at kontakte:

Søren Skov Johansen, Præst for Hørehæmme-
de Vest for Storebælt, e-mail: skovjohanen@
me.com, mo-bil 29 66 06 50. Se endvidere hjem-
mesiden http://www.hoergodt.dk

Peter Hansen, Præst for Hørehæmmede Øst for 
Storebælt, e-mail: peha@km.dk, tlf. 38 33 11 61. 
Se endvidere hjemmesiden http://www.hhoest.dk

Ang. højttalere og akustik:
Jan Voetmann, Rådgivende Ingeniør, Forhåbnings-
holms Allé 2, 5. th, 1904, Frederiksberg C, e-mail: 
jv@akustikjav.dk, tlf. 20 12 50 09. Se endvidere 
hjemmeside https://www.voetmann-akustik.dk

Kontaktpræsterne
Statens Byggeforskningsinstitut
Center for Ligebehandling af Handicappede
Det Centrale Handicapråd
Danske Handicaporganisationer
Høreforeningen
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Hvad er et  
teleslyngeanlæg?
Et teleslyngeanlæg består af en eller flere 
mikrofoner, der opfanger lydsignaler, en 
teleslyngeforstærker samt en teleslynge 
som transporterer lyden til høreapparat-
brugere i en renere udgave, end den lyd 
et høreapparat kan levere igennem sin 
egen mikrofon. Et høreapparat er ofte 
ikke tilstrækkelig hjælp til, at en høre-
hæmmet kan høre, hvad der bliver sagt 
i en forsamling. Det hjælper heller ikke 
at tale højere til den hørehæmmede – det 
kan tværtimod virke forstyrrende. Det 
skyldes, at al tale reflekteres og bliver 
til baggrundsstøj, som slører det direkte 
budskab, fordi et høreapparat ikke kan 
skelne lyd fra støj. Jo større afstand der er 
til den der taler, desto mere baggrunds-
støj er der i den talelyd, der når frem til 
lytteren. Er lytteren hørehæmmet, har 
vedkommende brug for en renere tale-
lyd end en normalthørende for at kunne 
høre, hvad der bliver sagt. Det er den 
opgave, et teleslyngeanlæg kan løse. I et 
rum med et teleslyngeanlæg er der lagt 
en ledning hele vejen rundt langs væggen 
(slyngen). Lyden fra mikrofonen sendes 
som strøm rundt i slyngen, hvorved der 
dannes et magnetfelt. Når man sidder 
inden for slyngen i rummet opfanger te-
lespolen i et høreapparat impulserne og 
omdanner den til forståelig lyd for den 
hørehæmmede.

Hvem kan bruge et 
teleslyngeanlæg?
En teleslynge kan bruges af hørehæmme-
de, som bærer høreapparat med indbyg-
get telespole. De fleste høreapparater har 
en telespole, hvilket gør det muligt at bru-

ge et teleslyngeanlæg uden at anskaffe sig 
yderligere teknisk udstyr. Endvidere kan 
teleslyngen bruges af hørehæmmede, der 
ikke har et høreapparat med en telespole, 
såfremt der stilles en telemodtager – ofte 
kaldet “stangtelefon” – til rådighed.

Hvilken type teleslyn-
geanlæg skal menig-
hedsrådet vælge?
Der findes flere forskellige typer teleslyn-
geanlæg, og det er ikke lige meget, hvil-
ken type man vælger. Det kan imidlertid 
være en vanskelig opgave at undersøge 
om det teleslyngeanlæg, menighedsrådet 
har tænkt sig at købe, er det bedst egnede 
til at varetage behovet der, hvor der er 
brug for det.
Det er derfor altid en god ide, at menig-
hedsrådet rådfører sig med f.eks. lands-

delspræsterne for hørehæmmede eller en 
af kontaktpræsterne. Det kan også være 
en god ide at kontakte Statens Bygge-
forskningsinstitut før udvælgelsen og in-
stallationen af et teleslyngeanlæg. Derud-
over er det en god ide, at menighedsrådet 
gør sig overvejelser om, hvilke krav de 
stiller til bl.a. mikrofontyper, afbrydere 
til mikrofonen og eventuelle højttalere. 
Det er også en god ide at overveje, om 
flere teleslyngeanlæg skal fungere samti-
digt, og hvordan menighedsrådet vil ved-
ligeholde teleslyngeanlægget.

Mikrofontype
Vær opmærksom på, at det bedste resul-
tat nås ved, at der er kort og konstant af-
stand til mikrofonen. Der findes forskel-
lige mikrofontyper. Den der sørger for 
den bedste lyd, er umiddelbart en trådløs 
hovedbåren mikrofon, men der kan være 
grunde til, at menighedsrådet foretræk-
ker en anden mikrofontype. Hvis flere 
mikrofoner anskaffes, f.eks. til præst og 
kordegn, bør det sikres, at de kan være 
tændt samtidig.

Stangtelefon, 
hvor teleslyn-
gens lyd kommer 
ud af en lille 
højttaler. Til dem, 
som endnu ikke har 
anskaffet sig høreap-
parat med indbygget 
telespole.

Fast mikrofon  
- med ledning

Trådløs håndholdt  
mikrofon med indbygget sender

Clipsmikrofon med  
trådløs lommesender

Hovedbåren mikrofon  
med ledning til  
trådløs lommesender



5Læs mere på www.hoergodt.dk

Installation af højtta-
lere (nu eller senere)
Der kan være penge at spare, hvis man 
allerede ved køb af teleslyngeanlæg ta-
ger højde for, om anlægget skal kunne 
anvendes sammen med højttalere (nu 
eller i fremtiden). Sagkyndige teknikere 
kan foretage såkaldte STI-målinger for at 
finde ud af, om der er brug for højttalere i 
kirken eller menighedslokalet.

Hvad skal man være 
opmærksom på ved 
installationen?
Menighedsrådet skal være opmærksom 
på, hvilket areal det ønsker, at teleslyn-
geanlægget skal dække. Teleslyngens 
dækningsareal er typisk det areal, der 
er inden for den ledning, der er trukket 
langs væggen. Af hensyn til de høre-
hæmmede kirkegængeres mulighed for 
deltagelse, er det en god ide, hvis dæk-
ningsarealet omfatter hele kirken. Hvis 
flere teleslyngeanlæg skal fungere samti-

Skiltning om  
teleslyngeanlæg
Menighedsrådet kan rekvirere et te-
leslyngeskilt ved den leverandør, som 
leverer anlægget. Skiltet bør sættes op 
ved indgangen(e) til kirken eller menig-
hedslokalet. Ligeledes bør der (hvis det 
ikke er muligt at teleslyngedække hele 
kirkerummet) være en kortskitse over te-
leslyngens dækningsareal i kirkerummet. 
Således kan den hørehæmmede nemt ori-
entere sig om, hvor vedkommende kan 
forvente at kunne høre noget.

Hvordan vedligehol-
der man teleslyngean-
lægget?
Et teleslyngeanlæg kan gå ud af justering, 
derfor er det vigtig, at man vedligehol-
der det. Det kan være svært for hørende 
at kontrollere, om teleslyngeanlægget 
virker, som det skal. Selv om man som 
hørende kan konstatere, at der kommer 
lyd igennem, er det ikke en garanti for, at 
lyden er optimal for den hørehæmmede. 
At en bestemt hørehæmmet person kan 
bruge anlægget er heller ikke garanti for, 
at anlægget fungerer godt, fordi hørehan-
dicaps er forskellige. Det tilrådes derfor, at 
teleslyngeanlægget efterses regelmæssigt. 
Menighedsrådet kan f.eks. tegne et abon-
nement på en eftersynsordning, hvor en 
sagkyndig tekniker kommer og foretager 
en gennemmåling og udfærdiger en stan-
dardiseret målerapport. Målerapporten er 
som nævnt menighedsrådets garantibevis 
for, at teleslyngeanlægget fungerer og er 
vedligeholdt. Det vil også være en god 
ide, hvis menighedsrådets indarbejder te-
leslyngeanlæggets stand som et naturligt 
punkt ved provstesynet. Her vil en stan-
dardiseret målerapport kunne dokumen-
tere teleslyngeanlæggets tilstand.

Afbrydere til mikrofonen
Vær opmærksom på, om der er brug for 
afbryderknapper til mikrofonen i kir-
ken. Der er afbryder på den sender, som 
præsten har i lommen, men det er også 
muligt at få eksterne afbryderknapper 
installeret centrale steder i kirken f.eks. 
ved alterbordet, prædikestolen, døbe-
fonten osv.

Der er endvidere nogle krav, som menig-
hedsrådet kan forlange, at leverandøren 
af et teleslyngeanlæg skal leve op til.

Afbryderknap til præstens mikrofon

Den rigtige højttaler-
type til et kirkerum. 
Søjlehøjttaleren pres-
ser lydsøjlen sammen i 
en “vifte”, der sender 
lyden ud i hovedhøjde, 
så der sendes mindst 
muligt lyd ind i vægge, 
lofter og gulv. Derved 
mindskes baggrunds-
støjen i kirken med 
større taleforståelig-
hed til følge

En målerapport laves i forbindelse med 
et årligt eftersyn af teleslyngeanlægget. 
Den bruges bl.a. til at dokumentere, 
at menighedsrådet har opfyldt deres 
forpligtelse til at vedligeholde teleslyn-
geanlægget forsvarligt. Husk: En gang 
om året!

Menighedsrådets overvejelser
1.  Hvilken mikrofontype og hvor 

mange passer til jeres behov, og 
hvilke afbrydere til mikrofonen, 
er der brug for?

2.  Skal der senere installeres højt-
talere?

3.  Skal flere teleslyngeanlæg kunne 
fungere samtidigt i tilstødende lo-
kaler?

4.  Skal der tegnes en serviceordning, 
hvor teleslyngeanlægget efterses?

Krav til leverandøren
1.  Menighedsrådet skal sikre sig, at 

teleslyngeleverandøren lever op til 
den gældende DS/EN  60118-4 
norm. Kontakt evt. landsdelspræ-
sterne for hørehæmmede eller en 
af kontaktpræsterne  for nær-
mere information.

2.  Teleslyngeleverandøren skal ved 
afslutningen af installationen af 
teleslyngeanlægget, samt efter 
hvert eftersyn kunne levere en 
standardiseret målerapport. Må-
lerapporten fungerer som et ga-
rantibevis for, at anlægget opfyl-
der de krav, som menighedsrådet 
har stillet.

Kunde:

Betegnelse for lokale :

Forstærker: 

AGC (ja/nej):

Fabrikat:

HT-tilsluttet forstærker(ja/nej) :

Serienr.:

HT-regulering uafhængigt af teleslyngen(ja/nej): 

Teleslyngens dækningsområde:

Tråddiameter:
Højde over gulv:

Antal vindinger:
Årsag til evt. døde felter:

Dækningsareal:(ca. % af samlet areal)

Indenfor dækningsområdet må feltstyrken ikke variere over +- 3 dB. (IEC 60118-4 6.7)

Marker dækningsområdet på en skitse.

Stationære mikrofoner 

Placering.
Fabrikat:

Karakteristik:

Placering.
Fabrikat:

Karakteristik:

Placering.
Fabrikat:

Karakteristik:

Placering.
Fabrikat:

Karakteristik:

Trådløst mikrofonanlæg: 

Sender: Fabrikat:
Frekvens:

Antal:

Modtager: Fabrikat:
Frekvens:

Antal:

Rummikrofon: Fabrikat:
Placering:

Systemudmåling:

   IEC 60118-4:

Baggrundsstøj re 100 mA/m*
A vægtet: 

   - 20 dB(langtidsmidlet)

Feltstyrke re 100mA/m @1000 Hz

   0 dB (langtidsmidlet)

Overstyringsevne re 100 mA/m

   min. +12 dB (langtidsmidlet)

Forvrængning THD @ 1 kHz**

   Max 5 %

Frekvensgang: -+ 3 dB 100- 5 kHz IEC 660118-4 6.6.6

dB 

6
3
0
-3
-6

100 500 1000 2000 3000 5000 Hz

Er funktionaliteten af teleslyngen blevet verificeret af høreapparat brugere ?

Opsætning og verifikation af ovenstående teleslynganlæg er udført i henhold til IEC 60118-4:

Firmanavn:

Udført af:

Underskrift:

Sted 
Dato:

* I IEC 60118-4 Ed. 2 2006, er referencen for 0 dB feltstyrke ændret til 400 mA/m målt med en 

midlingstid på 125 ms. Dette svarer til 100 mA/m målt langtidsmidlet.

** IEC 60118-4 Stiller ikke krav til forvrængning i den nuværende version.

Certifikat for teleslynger opsat i henhold til IEC standarden 60118-4

digt i forskellige rum, skal det installeres 
på en bestemt måde. Det vil leverandøren 
forhåbentligt vide, men ellers er det en 
god ide at få rådgivning herom, f.eks. hos 
præsterne for hørehæmmede. Det instal-
lerende firma bør levere en danskspro-
get betjeningsvejledning til ophængning 
f.eks. der, hvor der tændes for anlægget, 
således at det er nemt for vikarierende 
kirkepersonale at betjene anlægget.
Se endvidere Statens Byggeforskningsin-
stituts tjekliste og anvisninger for instal-
lation af teleslyngeanlæg.



 

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.

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)

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



Gamstvej 9, 6600 Vejen
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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 1. september 2019 kl. 
10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fre-
dericia) Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken. Gudstjeneste i samarbejde 
med kontaktpræst Susanne Knudstorp 
og Høreforeningen Vejen Lokalafde-
ling. Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten.
(35 kroner – 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 15. september 2019 kl. 
10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. 
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen. Gudstjeneste i samar-
bejde med kontaktpræst Kirstine Rosa 
Rebecca Rafn.
Gratis kaffe med skrivetolkning i 
våbenhuset efter gudstjenesten
Tilmelding til gratis transport, tlf. 98 
98 60 43 eller fax. 69 80 41 00 eller 
e-post: krr@km.dk eller SMS: 29 66 
06 50.

Søndag den 29. september 2019 kl. 
10:30 i Klosterkirken Horsens
(Borgergade 30, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. 
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen. Gudstjeneste i samar-
bejde med sognepræst Peter Bisgaard 
Stentoft og Høreforeningen Horsens 
Lokalafdeling. Høreforeningen er 
vært ved gratis frokost med skrive-
tolkning efter gudstjenesten.
(foregår i Klostergården, Havneallé 12 
A, 8700 Horsens) 
Oplæg ved Søren Skov Johansen: Den 

gode rejseoplevelse.
Tilmelding til gratis frokost og gratis 
transport (inden for provstiet) senest 
22. september til Henrik Nielsen, tlf. 
75 66 73 83 eller fax. 69 80 41 00 eller 
e-post: uglehuset@gmail.com eller 
SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 6. oktober 2019 kl. 10:00 
i Assing kirke
(Vardevej 115, 6933 Kibæk)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. 
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med sognepræst Klaus Buch 
Møberg. Frokost efter gudstjenesten 
med skrivetolkning
(50 kroner – foregår i Sognehuset, 
Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk).
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
Hvorfor tager det så lang tid at 
erkende sit høretab – og hvorfor skal 
man gøre det
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet, tlf. 97 19 10 
43 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: 
elra@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 27. oktober 2019 kl. 10:30 
i Hvorslev kirke
(Kragelundvej 3, Hvorslev, 8860 
Ulstrup)
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste 
i samarbejde med Sognepræst Thit 
Kirkeby-Hinrup og Høreforeningen 
Viborg Lokalafdeling.Frokost med 
skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner – foregår i Sognehuset, 
Skråvej 6B, 8860 Ulstrup). Tilmel-
ding til frokost og gratis transport 
inden for provstiet, tlf. 60 61 08 82 
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: 
hoerforviborg@gmail.com

eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 10. november 2019 kl. 
10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge 
anvendes og gratis våbenhuskaffe 
efter gudstjenesten. Prædikant: Kon-
taktpræst 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 17. november 2019 kl. 
11:00 i Hunderup kirke
(Kirkevej 86, Hunderup, 6740 Bram-
ming) Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken. Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Ole Madsen. Frokost 
med skrivetolkning efter gudstjene-
sten (gratis – foregår i Samlingssalen 
ved siden af kirken på Kjærgårdsvej 
9, 6740 Bramming) Foredrag efter 
frokosten ved Peter Georg Hansen 
fra Din Hørespecialist. 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..

Søndag den 24. november 2019 kl. 
10:30 i Abildgård kirke
(Abildgårdsvej 56, 9900 Frederiks-
havn) Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen Gudstjeneste 
i samarbejde med sognepræst Gurli 
Møller Andreasen. Frokost med skri-
vetolkning efter gudstjenesten (35 
kroner – foregår i Menighedslokalet 
ved siden af kirkerummet)
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
Hvorfor tager det så lang tid at 

erkende sit høretab – og hvorfor skal 
man gøre det? 
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet,
e-post: lind@km.dk eller tlf. 98 42 32 
88 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 8. december 2019 kl. 
10:00 i Sankt Peders Kirke, Holsted
(Kirkegade 4, 6670 Holsted)
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med 
sognepræst Helle Delcin Yskes og 
Høreforeningen Vejen Lokalafdeling. 
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten
(35 kroner – foregår i Holsted Sogne-
gård, Vestergade 15, 6670 Holsted)
Søren Skov Johansen læser en julehi-
storie. Tilmelding til frokost og gratis 
transport inden for provstiet,
e-post: lind@km.dk eller tlf. 98 42 
32 88 fax. 69 80 41 00 eller SMS: 29 
66 06 50.
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