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Forsiden
I Sankt Petri Kirke i Malmø 
i Sverige pynter de til jul 
med julekrybbe foran det 
12  meter høje alter fra 1611.

Bladets adresse og redaktion indtil 1/2-2020:
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

Bladets adresse og redaktion efter 1/2-2020:
Hør Godt
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Kirkebakken 27 • 7362 Hampen
mobil/SMS: 29 66 06 50
fax: 69 80 41 00
e-post: skovjohansen@me.com

Deadline for indlæg til næste nummer: 10/3-2020

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

Indsamling
MobilePay: 42 55 96 40
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 Vorbasse, gironr. 9599274.
FI-indbetalingskort (via netbank): <01><  ><9599274>
Der kan også sendes penge via MobilePay: 42 55 96 40
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)
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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

Stjernerejse 2020 med hørehensyn
Mandag den 6. juli til lørdag den 11. juli
Igen i den nye år arrangerer vi kombineret Refugieophold og 
rejse med de-luxe hørehensyn. Holder du af at rejse men savner 
ordentlig talelyd fra guiderne, så er det her måske noget for dig:

Vi tilbyder teleslyngelyd og højttalerlyd overalt, både ved ind-
ledende foredrag og på tur i det fri. Desuden er der skrivetolk 
med, og der vil være mulighed for at låne en lille skærm, så man 
tillige kan læse, hvad der bliver sagt – overalt – både indendørs 
og udendørs på tur. Med udgangspunkt fra Refugiet byder disse 
dage på udflugter og oplevelser i Sydslesvig og Sønderjylland. 
Turene forberedes ved foredrag på Refugiet. Der vil bl.a. være 

Nyt om navne
Pr. 1/2-20 flytter landsdelspræst Søren Skov Johansen og hustru 
Ginny adresse fra Gamstvej 9 i Vejen til Kirkebakken 27, 7362 
Hampen. Rent praktisk betyder det, at der skal findes et nyt sted 
til det årlige grundlovsmøde (se andet sted i bladet). Der vil i 
så fald blive lidt længere for nogen og lidt kortere for andre. 
Hampen ligger dog lige midt i Jylland.

Vores kontaktpræst Lisbeth Bukh, som har været sognepræst 
i Vester Hassing Pastorat og Ulsted Pastorat i Aalborg Nordre 
Provsti, Aalborg Stift er flyttet til nyt embede på Sjælland. 
Derfor er hun naturligt nok ophørt som kontaktpræst i Aalborg 
Nordre Provsti.

Vores kontaktpræst Kirsten Munkholt, som tidligere var sog-
nepræst i Tårs-Ugilt Pastorat, Hjørring Søndre Provsti og Hjør-
ring Nordre Provsti, Aalborg Stift er ligeledes ophørt som kon-
taktpræst i Hjørring Nordre Provsti. Det skyldes, at hun nu er 
sognepræst i Tårs Pastorat, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg 
Stift, altså et pastorat, hvor vi allerede har en kontaktpræst.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer begge en stor tak 
for jeres tid som kontaktpræster – og ønsker jer alt godt i tiden 
fremover.

Og så har vores kontaktpræst i Rebild Provsti Herluf Chri-
stensen ligeledes fået nyt embede. Herluf har tidligere været 
sognepræst i Rørbæk-Grynderup-Stenild Pastorat i Rebild og 
Mariager Provsti, Ålborg Stift, men er nu blevet sognepræst i 
Sahl-Gullev og Bjerringbro Pastorater. Det betyder ligeledes, 
at Herluf Christensen er stoppet som kontaktpræst i Rebild 
Provsti.

Vi vil gerne sige dig en stor tak for din tid som kontaktpræst 
og ikke mindst for det gode samarbejde, du har haft med vores 
landsdelspræst gennem en årrække siden 2011. Vi ønsker også 
dig alt godt i tiden fremover.

Som af løser for Herluf Chri-
stensen har vi fået ny kon-
taktpræst i Rebild Provsti. 
Det er Anna Margrethe Sa-
xild, som er sognepræst i Aa-
restrup-Haverslev Pastorat, 
Rebild Provsti, Aalborg Stift. 
Et stor velkommen til dig, og 
vi ser frem til at samarbejde 
med dig!

Kirkeudvalg Vest
Anna Margrethe Saxild er ny 
kontaktpræst i Rebild Provsti
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Föhr – et af rejsemålene på Stjernerejse 2020

udflugt til Vadehavsøen Föhr med besøg på Museum Kunst der 
Westküste og en tur til området omkring godset Emkendorf i 
nærheden af Kiel. En tur til Sønderborg, godset Sandbjerg og 
Als byder turen også på.

Medvirkende: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.; Søren Skov 
Johansen, landsdelspræst; Kirsten Bjerrum, viceforstander; Er-
ling Bjerrum-Petersen, præst.

Pris pr. person, alt inklusiv:
Kr. 5.595 i dobbeltværelse.Kr. 5.995 i enkeltværelse.

Tilmelding til: www.loegumkloster-refugium.dk eller mail@
loegumkloster-refugium.dk eller telefon 74 74 33 01. Sæt alle-
rede kryds i kalenderen nu. Nærmere program offentliggøres i 
næste kirkeblad.

Grundlovsmøde
5. juni 2020
Nu da landsdelspræsten flytter adresse – som beskrevet andet 
sted i bladet – vil der måske være nogen, der spørger sig selv, 
hvad der så sker med det årlige grundlovsmøde, som vi hidtil 
har afholdt på den gamle adresse Gamstvej 9 i Vejen.

Derfor vil vi allerede nu løfte sløret for, at vi påtænker at tage 
arrangementet med til Hampen, således at der her vil blive 
Grundlovsmøde 5. juni 2020.

Helt præcis hvor i Hampen, det bliver, ventes at blive afgjort, 
når vi har fundet de rette samarbejdspartnere på stedet. Der vil 
blive annonceret nærmere i næste kirkeblad.

Nye undertekster på Vild med Dans
Et stort ønske om gode live-undertekster til underholdningspro-
grammet i TV2 Vild 
med Dans efterkom-
mes nu.

Efter succesen med 
skrivetolkning på X-
factor har TV2 beslut-
tet, at Høreforeningens 
skrivetolke Ginny og 
Susanne også skal live-tekste Vild med Dans i efteråret 2020, 
ligesom de live-tekstede X-factor i foråret 2019. De skal ligele-
des live-tekste X-factor i foråret 2020.

Høreforeningens skrivetolke Ginny og Susanne skal live-tekste  
Vild med Dans i efteråret 2020 - ligesom de også skal live-tekste  
X-factor i foråret 2020

Så kommer der live-tekster på lavet af Hø-
reforeningens skrivetolke

Højskoledag med start i 
Rousthøje kirke

12. januar 2020 kl. 9:00
Igen i det nye år arran-
gerer kontaktpræst Char-
lotte Locht, Rousthøje og 
Grimstrup menighedsråd 
samt Kirkeudvalg Vest 
Vinterkirkedag. Vi star-
ter i Rousthøje kirke på 
Kirkevejen 20, Rousthøje, 
6818 Årre, hvor der er 
tekstet gudstjeneste (se 
gudstjenestelisten bag på 
bladet).

09:00  Tekstet gudstjeneste i Rousthøje kirke 
(prædikant: Charlotte Locht)

10:00  Kaffe/rundstykker i Rousthøje forsamlingshus 
(Byvejen 16, Årre)

10:30  Foredrag ved Annette Hedensted: Livet er ikke det 
værste, man har - og om lidt er kaffen klar

12:00  Frokost i forsamlingshuset
13:30  Koncert og fællessang i Rousthøje kirke med  

Rissspillemand Tove de Fries og The Fanø Fiddlers
15:00  Afslutning

Der vil være teleslynge – og højttalerlyd samt tekstning hele 
dagen. Ansvarlig for hørehensyn: Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen.

Man kan deltage ved gudstjenesten eller vælge hele arrange-
mentet: Tilmelding til Rose Marie Sørensen på rosem999@
gmail.com eller på telefon 24 59 80 35 til graver ved Rousthøje 
Kirke Anja Jessen.
Pris for mad og drikkevarer på hele vinterkirkedagen er 100 kr., 
som betales på selve dagen.

Rousthøje kirke
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Kære læser!
I vores kirke er der teleslynge, desværre brugte præsten den 
ikke den dag min mand blev begravet, det var jeg ked af.” 
Det citat blev i sin tid efter aftale med en 77-årig hørehæm-
met kirkegænger offentliggjort af vores salige kontaktpræst 
Elin Post. Det viser med al tydelighed, at nedsat hørelse ikke 
bare handler om, at øret ikke længere fungerer som det skal. 
Nedsat hørelse har utallige påvirkninger på ens sociale liv og 
velbefindende.

Høretab og hukommelse
Den påvirkning er der i de senere år blevet sat mere og mere 
fokus på, og senest har man i hørehæmmedes kredse eksem-
pelvis talt meget om sammenhængen mellem hukommelse 
og høretab. Altså hvordan hørehæmmede bruger uforholds-
mæssig meget energi på at finde ud af, hvilke ord, der bliver 
sagt – og derfor under en samtale eller ved et foredrag ikke 
får tid til at forholde sig til indholdet af det, der bliver sagt. 
Følgelig får man så ikke lagt indholdet/meningen af det sagte 
ned i hukommelsen, fordi der hele tiden bliver sagt noget nyt, 
som man igen skal bruge tid på finde ud af, hvad er. Når man 
så kommer hjem og dykker ned i hukommelsen for at huske, 
hvad der blev sagt, så finder man ingenting, fordi det ganske 
simpelt aldrig er blevet lagt derned.

Mange, specielt uerkendte hørehæmmede, vil derfor have 
oplevelsen af, at de hører godt nok, fordi det langt hen ad 
vejen vitterlig lykkes for dem at regne ud og gætte sig frem 
til, hvilke ord, der blev sagt. Til gengæld vil de have ople-
velsen af at huske dårligere – og være mere trætte, end de 
plejer, fordi hjernen er på overarbejde i jagten på at finde ud 
af, hvilke ord, der bliver sagt. Denne gætteproces maskerer i 
lang tid ens høretab, og man vedbliver længe at benægte, at 
der skulle være noget i vejen med ens hørelse. Man husker 
måske dårligere og er mere træt, men at det skulle have noget 
med hørelsen at gøre, aner man i lang tid ikke.

Høretab og demens
En anden ting, der for øjeblikket er meget fokus på, er sam-
menhængen mellem høretab og demens. Frank Lin M.D, 
Ph.d. fra John Hopkins Universitetet udgav i 2011 studier, 
der viste, at mennesker med moderat ubehandlet høretab har 
89% større risiko for at udvikle demens. Ved moderat ube-

handlet høretab er risikoen tredoblet. Ved svært ubehandlet 
høretab er risikoen femdoblet!

Det skyldes efter sigende, at hjernen degenererer og indtræ-
der i en slags sanselig forarmelse, hvis den ikke får lov at 
behandle de lydindtryk, som den ellers ville få. En anden for-
klaring kunne være, at man ikke får brugt og vedligeholdt 
de kognitive egenskaber jf. ovenstående, når man hele tiden 
kun bruger energi på at finde ud af hvilke ord, der bliver sagt, 
men aldrig når til at reflektere over, hvad ordene betyder for 
mig (det indholdsmæssige). Og den sidste og måske vigtig-
ste grund er, at man ved nedsat ubehandlet hørelse har en 
tendens til at trække sig tilbage fra sociale sammenhænge, 
fordi man ikke får noget ud af det. Man bliver ked af det, 
når man er sammen med andre uden at kunne høre, hvad de 
andre siger, og man trækker sig og bliver hjemme og isolerer 
sig. Derved får hjernen ikke de stimulanser det giver at være 
sammen med andre mennesker.

Høretab og depression
Sammenhængen mellem ubehandlet høretab og depression 
har været kendt længe. Det siger næsten sig selv, at når man 
ikke kan få lov til at deltage i fællesskabet, fordi man ikke 
kan følge med i, hvad de andre siger, så får man heller ikke 
lov til at udfolde de evner, man har og bidrage med den, man 
er. Man bliver ked af det, og man trækker sig måske tilbage 
fra fællesskabet, og er ens psyke til det, så vil det klart på-
virke ens livsudfoldelse med dårligt humør og i visse tilfælde 
depressive tendenser til følge.

På med vanten
Der findes en hel række andre utilsigtede konsekvenser af 
ubehandlet høretab, bl.a. koncentrationsproblemer, stress, 
angst, forringet livskvalitet, ensomhed, rygsmerter, mobning 
og overgreb. Dem kan vi ikke nå at komme ind på her. Så der 
er bare på med vanten og få undersøgt sin hørelse, hvis man 
ikke allerede har fået det gjort. Så vil man i øvrigt også bedre 
kunne høre hvad præsten siger i kirken, hvis altså denne har 
husket at tænde for teleslyngeanlægget – og hvis man selv har 
husket at få telespole i sit høreapparat. Husk det nu!

Rigtig glædelig jul – og godt nytår!

Glimt fra Højskoleeftermiddag
Ulven kom 13. august 2019
Sidste højskoledag foregik i Gundersted den 13. august 2019, 
hvor kontaktpræst Inge Frandsen og landsdelspræst Søren Skov 
Johansen medvirkede. Efter den tekstede gudstjeneste i Gun-
dersted kirke om eftermiddagen drog vi til Multihuset i Gun-
dersted, hvor der var dækket op til aftenspisning.

Thomas Boesdal holdt herefter et spændende og meget oply-
sende foredrag om Ulve i Danmark. Trods det kontroversielle 
emne, blev det hele afviklet i god ro og orden, og så var der kaf-
fe med kage og stor spørgelyst. Der var selvfølgelig hørehensyn 
med tekstning, teleslynge og højttalerlyd. Tak for en dejlig dag.

Thomas Boesdal holdt foredrag ved højskoleeftermiddag i Gundersted. 
Han havde selv medbragt en ulv. Den var dog udstoppet.
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Frekvensomlægning. Husk det nu!
Frekvensomlægning – igen
Energistyrelsen er for øjeblikket i gang med at ændre på brugen af de frekvenser, som folkekirkens kirker 
og sognegårde hidtil har anvendt til trådløse mikrofonsystemer. Ændringerne sker for at give mere plads 
til mobilt bredbånd og digital-TV. Ændringerne sker gradvist i de forskellige dele af landet, og de vil 
være fuldt gennemført til april 2020.

Såfremt ændringerne påvirker netop jeres mikrofonsystem i kirken og sognehuset, vil det typisk op-
leves som vedvarende eller periodisk stærk støj, der fra mikrofonsystemet bliver sendt videre til både 
teleslyngeanlæg og højttaleranlæg. For at undgå, at jeres kommende gudstjenester og øvrige arrange-
menter bliver ødelagt af støj, anbefales det, at man snarest – hvis ikke det allerede er gjort – kontakter 
sin leverandør af lydanlæg:

Leverandøren bør klarlægge, hvorvidt jeres mikrofonsystem vil blive påvirket af den ændrede brug 
af frekvenserne.
Der vil være disse mulige scenarier, og de er uafhængige af, hvor gammelt eller nyt systemet er:
1.  Jeres trådløse mikrofonsystem er ikke i fare for at blive påvirket.
2.  Jeres trådløse mikrofonsystem vil blive påvirket af frekvensomlægningen men kan omstilles 

til en anden frekvens (kræver kun teknikerbesøg).
3.  Jeres trådløse mikrofonsystem vil blive påvirket af frekvensomlægningen men kan ikke 

omstilles – og skal derfor repareres eller udskiftes helt.

Leverandører
Kender man ikke sin leverandør af lydanlæg, anbefales et af de firmaer, som nedenstående 
link fører til. De har kompetencer i installation og vedligeholdelse af såvel teleslyngeanlæg 
som højttaleranlæg og trådløse mikrofonsystemer i kirker og sognegårde. Med dem vil 
man også kunne indgå en service-aftale, såfremt man ikke allerede har en sådan. Man 
kan finde leverandørerne ved at gå ind på http://www.hoergodt.dk og vælge “Adresser” 
nederst i menuen til venstre. Her findes link til “Teleslynge-firmaer”.

Serviceaftale
En service-aftale vil typisk indeholde et årligt besøg, hvor jeres anlæg bliver gen-
nemgået og indjusteret. Der vil i forbindelse hermed blive udfærdiget en målerap-
port på jeres teleslyngeanlæg. Denne målerapport bør vedlægges provstesynet som 
dokumentation for, at menighedsrådet har opfyldt sine forpligtelser til at vedli-
geholde teleslyngeanlægget. Ved eftersynet vil påvirkningen af enhver påtænkt 
frekvensomlægning ligeledes ofte blive undersøgt og forbygget.

Julehygge med hjemmebag i Stalden efter adventsgudstjenesten i 
Hemmet kirke

Der var tekstet adventsgudstjeneste i Hemmet kirke i december

Glimt fra Hemmet kirke
Adventsgudstjenesten 3. december 2019
Så var der igen tekstet adventsgudstjeneste i Hemmet kirke, og 
bagefter inviterede kontaktpræst Martin Jensen på samvær i præ-
stegårdens “Stalden”. Birgit havde bagt kager, og der blev læst 

julehistorie, og der blev sunget og hygget. I det nye år bliver arran-
gementet lagt onsdag den 2. december 2020 kl. 14:00 i Hemmet 
kirke – også med besøg i “Stalden”. Tak for en dejlig dag!



 

Dette er den nuværende sammensætning af “Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”.

Kirkeudvalget har på sidste møde konstitueret sig med Ingrid Sand Simonsen som formand og Torben Axel Hartmann 
som næstformand.

Opgaven for Kirkeudvalg Vest er at varetage interesserne for alle hørehæmmede i folkekirken Vest for Storebælt.

Kirkeudvalget Vest for Storebælt

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:

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)

Kontaktpræst 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 hvert Stift er en liste med Stiftets Provstier. Dem 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

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

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

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

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

HADERSLEV STIFT
Fredericia Provsti – Haderslev Dom 
Provsti – Hedensted Provsti – Kol-
ding 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 og Varde Provsti:
Charlotte Locht
Grimstrup Hovedvej 20, Grimstrup
6818 Årre
Tlf. +45 75 19 10 90
E-post: cloc@km.dk

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

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

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 52 53 11
E-post: ifr@km.dk

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

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

AALBORG STIFT
Brønderslev Provsti – Frederiks-
havn Provsti – Hadsund Provsti 
– Hjørring Nordre Provsti – Hjørring 
Søndre Provsti – Jammerbugt Prov-
sti – Morsø Provsti – Rebild Provsti 
– Sydthy Provsti – Thisted Provsti 
– Aalborg Budolfi Provsti – Aalborg 
Nordre Provsti – Aalborg Vestre 
Provsti – Aalborg Østre Provsti

Rebild Provsti:
Anna Margrethe Saxild
Haverslevvej 111, Aarestrup
9520 Skørping
Tlf. 98 37 50 41
E-post: amsa@km.dk

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

Aalborg Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 52 53 11
E-post: ifr@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

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

ÅRHUS STIFT
Favrskov Provsti – Hobro-Mariager 
Provsti – Horsens Provsti – Norddjurs 
Provsti – Syddjurs Provsti – Odder 
Provsti – Randers Nordre Provsti – 
Randers Søndre Provsti – Silkeborg 
Provsti – Skanderborg Provsti – 
Aarhus Dom Provsti – 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 (35 kr.) – husk tilmelding! 
– skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Juleaften den 24. december 2019 kl. 
13:15 i Snejbjerg Kirke
(Bjergkvarteret 2, Snejbjerg, 7400 
Herning). Prædikant: Kontaktpræst 
Mona Kjær Nielsen. Julegudstjeneste 
med hørehensyn arrangeret af kon-
taktpræst Mona Kjær Nielsen. Tekst-
ning, teleslynge og TSK-tolkning 
(Tegnstøttet Kommunikation).
Alle er velkomne.

Søndag den 12. januar 2020 kl. 09:00 
i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Charlotte 
Locht.
Gudstjeneste i forbindelse med 
“Vinterkirkedag” arrangeret af kon-
taktpræst Charlotte Locht, Rousthøje 
og Grimstrup menighedsråd samt 
Kirkeudvalg Vest.
Se oversigt over arrangementet andet 
sted i bladet. Der vil være teleslynge 
– og højttalerlyd samt tekstning hele 
dagen. Ansvarlig for hørehensyn: 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Man kan vælge mellem at være med 
til gudstjenesten eller hele dagen.
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 19. januar 2020 kl. 11:00 i 
Tandslet kirke
(Mommarkvej 254, 6470 Sydals)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Leif Jordt. Frokost med 

skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner – foregår i præstegården 
over for kirken). Tilmelding til frokost 
og gratis transport, tlf. 74 40 78 13
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: 
lejo@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 9. februar 2020 kl. 10:30 
i Durup kirke
(Skjoldhøjvej 6, Durup, 9610 Nørager)
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Rikke Wickberg og kontakt-
præst Anna Margrethe Saxild. 
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten. (35 kroner – foregår 
i Sognehuset på Stationsvej 9, 9610 
Nørager). Tilmelding til frokost og 
gratis transport, tlf. 98 65 61 02
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: 
rvw@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 23. februar 2020 kl. 10:30 
i Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup, 7900 
Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Steen Sune-
sen. Gudstjeneste i samarbejde med 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Frokost efter gudstjenesten med 
skrivetolkning og teleslynge. (35 kro-
ner – foregår i konfirmandstuen bag 
kirken på Indmarken 4). Tilmelding 
til frokost og gratis transport 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 23. februar 2020 kl. 10:30 
i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning og teleslynge.

Prædikant: Kontaktpræst Erling 
Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af 
kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Gratis våbenhuskaffe efter gudstjene-
sten. Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 
28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 8. marts 2020 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 
skrivetolkning og teleslynge efter 
gudstjenesten (foregår i Køreladen 
ved siden af kirken). 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 15. marts 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 
skrivetolkning og teleslynge.
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 SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 29. marts 2020 kl. 10:30 i 
Vejgaard kirke
(Vejgaard kirkevej 11, 9000 Aalborg)

Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Mette Krogholm Pedersen.
Gratis kaffe med rundstykker og 
skrivetolkning efter gudstjenesten
(foregår i Sognehuset ved siden af 
kirken).
Tilmelding til kaffe og gratis transport 
inden for provstiet, e-post: mkpe@
km.dk eller tlf. 29 39 06 70 eller fax. 
69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 19. april 2020 kl. 10:15 i 
Ejby kirke
(Smallevej 2, Gl. Ejby, 5592 Ejby)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Jens Christian Rothmann.
Frokost efter gudstjenesten med 
skrivetolkning og teleslynge.
(koster 35 kroner og foregår i konfir-
mandstuen på Nørregade 97, Gl. Ejby, 
5592 Ejby).
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port inden for provstiet, tlf. 64 46 11 
20 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: 
jcr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
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