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Nyt om navne

Bladets adresse og redaktion er
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: 10/7-2020

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
Her øves tegn med døve og hørehæmmede børn. Indsamlede penge fra tekstede gudstjenester i Danmark går til
REMI-skolen – til hjælp for hørehæmmede og døve børn og deres forældre

Indsamling
MobilePay: 42 55 96 40
Ved tekstede gudstjenester samler vi som regel ind til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest – projekt REMI. Vil
du gerne støtte projektet, modtager vi med tak ethvert beløb
fremsendt til: Regnskabsfører Kristian Hansen, Kirkegade 16,
6623 Vorbasse, gironr. 9599274.
FI-indbetalingskort (via netbank): <01>< ><9599274>
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 Nigeria kan være meget vanskelige. Ved at give penge til vores
indsamling – til undervisning af børnene i kommunikation og
artikulationstræning – vil man give en direkte hjælp til, at børnene kan få en bedre tilværelse, fordi de så bliver i stand til at
kommunikere med deres forældre og kammerater. De vil derved få langt bedre muligheder for at klare sig i deres tilværelse
fremover. Tak for ethvert beløb! Læs evt. mere i Hør Godt, nr.
26/94 (kan hentes på internettet: www.hoergodt.dk/kb/hoergodt_026_094.pdf)
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Hørehæmmede

Så var der højskoledag i Rousthøje
Den 12. januar blev der afholdt den årlige højskoledag i Rousthøje – eller, som den også bliver kaldt: Vinterkirkedag. Vi
startede med tekstet gudstjeneste i Rousthøje kirke, hvor kontaktpræst Charlotte Locht holdt prædiken. Dernæst var der morgenmad med rundstykker og kaffe i Rousthøje forsamlingshus
efterfulgt af foredrag af hospitalspræst Annette Hedensted om
“Livsglæde”. Så var der middag, og efterfølgende tog vi op til
kirken igen, hvor The Fanø Fiddlers underholdt med masser af
glad spillemandsmusik. Det hele var med hørehensyn, naturligvis; teleslynge, højttalerlyd og tekstning. Det blev en rigtig god
dag, hvor det endnu engang blev bevist, at hørehæmmede godt
kan deltage på lige fod med alle andre. Tak til alle medvirkende,
til menighedsrådene og alle frivillige hjælpere og deltagere. Vi
glæder os til næste år!
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Forsiden

Siden sidst har vores kontaktpræst Asger Hørving valgt at stoppe som kontaktpræst. Det betyder også, at han er ophørt med at
repræsentere kontaktpræsterne ved vores møder i Kirkeudvalget. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig en stor tak for
din tid som kontaktpræst – og også for, at du holdt ved hvervet
en lang periode efter din pensionering. Vi har haft stor glæde af
din deltagelse i vores møder i kirkeudvalget, hvor du har været
til stor inspiration for os alle. Tak for dit store engagement i
høresagen – og for god sparring gennem årene. Vi vil alle se
tilbage på din tid som kontaktpræst med stor glæde og taknemmelighed, og ønsker dig og din familie alt godt i tiden fremover.
Samtidig vil vi byde velkommen til vores nye kontaktpræsterepræsentant i Kirkeudvalget. Det er Agnes Haugaard, som
ved konvent for kontaktpræster i februar 2020 blev valgt som
kontaktpræsternes nye repræsentant i Kirkeudvalget. Agnes
Haugaard har været kontaktpræst i Langeland-Ærø Provsti i
Fyens Stift gennem en årrække. Vi glæder os til det fremtidige
samarbejde.
Ligeledes er vores nye kontaktpræst Anna Margrethe Saxild på
kontaktpræsternes konvent 5/2-20 blevet valgt som suppleant
for Agnes Haugaard i Kirkeudvalget. Til lykke med valget!
Kirkeudvalg Vest

Vest for Storebælt

Der var foredrag med hospitalspræst Annette Hedensted i Rousthøje forsamlingshus

Grundlovsmøde AFLYST
5. juni 2020
Som tidligere annonceret var det meningen, at vi skulle holde
grundlovsmøde i nærheden af vores nye adresse i Hampen.
Desværre er situationen den, at det ikke vil være forsvarligt
at gennemføre arrangementet på nuværende tidspunkt pga.
corona-epidemien.
Ginny og Søren Skov Johansen

Læs mere på www.hoergodt.dk

Kære læser!
På torvet i Wittenberg i Tyskland står der to statuer. Den ene er
af reformator Martin Luther (1483-1546), den anden af Philipp
Melanchton (1497-1560). På trods af den – efter vores forhold –
meget lille tilslutning til den Luthersk-Evangeliske kirke i det
gamle Østtyskland, hvor Wittenberg ligger, så regnes især Luther for yderst populær. Han er næsten at sammenligne med en
popstjerne, en influencer på de sociale medier eller en berømt
skuespiller. Og når bystyret i Wittenberg skal formidle et vigtigt budskab til byens befolkning, er de på det seneste begyndt
at bruge både Luther og Melanchton. Det forlyder, at styret for
tiden jævnligt sætter forskellige skilte på de to statuer, næste
ligesom når vi andre benytter berømtheder i annoncer og i TV,
når et budskab skal frem.
Her står jeg...
I 1521 (15 år før reformationen i Danmark) havde den nyligt
bandlyste Martin Luther fået frit lejde til at deltage som anklaget i den berømte Rigsdag i Worms, som var indkaldt af selveste
den tysk-romerske kejser Karl 5 – og Luther blev her “bedt om”
at tilbagekalde sine kætterske skrifter mod den katolske kirke.

Her skal vi huske på, at kirken ikke alene består af den for øjeblikket lukkede bygning som sådan med de døde sten, eller af
præsteembedet for den sags skyld, som Luther påpegede, hvor
der i flg. Luther ikke længere skulle være nogle særlige formidlere – og dermed afstand – mellem den enkelte og Vor Herre
(”Alt, hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose sig af at være
præst, biskop eller pave”).
Kirken består derimod af “levende stene”, som Grundtvig skriver i salmen “Kirken den er et gammelt hus”. Det vil sige af en
menighed og et menneskeligt fællesskab, både med dem, man
kender og dem, man ikke kender. Det fællesskab skabes af den
usynlige kraft, Helligånden, og er af helt afgørende betydning
for etableringen af “den hellige, almindelige kirke, de helliges
samfund”, som vi siger i Trosbekendelsen. Det “samfund” består, skønt kirken som bygning midlertidig er lukket. Hvis man
ikke er enig i dette kirkesyn, så kan man måske genkalde sig,
hvad Jesus selv gjorde, da han helbredte en mand på en sabbat,
og dermed forbrød sig mod jødernes regler om at helligholde
sabbaten. Jesus valgte her at sætte hensynet til medmennesket
over de religiøse forskrifter og traditioner (Luk 14,1-6).

Men lige meget, hvor meget de prøvede af overtale Luther, holdt
han fast. Og fordi Luther var pinligt bevidst om risikoen, udtalte han ifølge overleveringerne disse ord: “Her står jeg. Jeg
kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Amen”. Luther blev senere erklæret fredløs.

Sådan plejer Luther at se ud på
torvet i Wittenberg

Aflyst! – nej, opstået igen
Du skal bruge lidt tid til at finde kirkelivet igen på internettet (se
tekstboksen andet sted i bladet). Mange steder vil du blive mødt
af påskriften: “Aflyst”. Men lad dig ikke bremse af det – der er
mange gode initiativer i gang. Kirken lever også under coronakrisen, blot på en anden måde!
Glædelig påske!
Bystyret i Wittenberg hænger for tiden skilte op på bronzestatuen af
Martin Luther for at informere befolkningen i byen. Her står der:
“Her står jeg, jeg kan ikke andet. Men I andre bør nok gå hjem”

Søren Skov Johansen

I vore dage kan turister i Wittenberg købe sokker med indskriften af Luthers berømte ord “Her står jeg, jeg kan ikke andet”. Og
for nylig hang et skilt omkring halsen af bronzestatuen af Luther på torvet i Wittenberg med en lille tilføjelse: “Her står jeg,
jeg kan ikke andet. Men I andre bør nok gå hjem”! (”Hier stehe
ich, ich kann nicht anders. Aber Ihr geht bitte nach Hause”).
Gå nu hjem
Men når vi nu skal gå hjem pga. corona-epidemiens smittefarer, hvorledes kan man da være kirke og fejre påske? Forsamlingsforbuddet gælder også for øjeblikket ved gudstjenester, og
forbuddet mod at forsamles ved almindelige gudstjenester blev
alligevel ikke ophævet i påsken, som kirkeministeren en overgang lagde op til.
Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kirke på afstand
Jeg vil opfordre til, at man kigger efter de mange tiltag, som
præster rundt omkring sætter i værk ved f.eks. online-gudstjenester og andagter på internettet. Folkekirken har også samlet
en oversigt: www.folkekirken.dk/aktuelt/kirkekalenderen (søg
på onlinegudstjeneste).
Du kan også se en oversigt på Kristeligt Dagblad: www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/her-kan-du-se-gudstjeneste-online
eller søge på din kirke på “Tuben”: www.youtube.com.
Desværre er ingen af dem tekstet ordret for øjeblikket, undtagen
dem fra DR1, og lydkvaliteten er meget svingende. At begge
disse ting – tekstning og god lyd – er i orden, er meget afgørende
for rigtig mange hørehæmmede.

Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen holder gudstjeneste i Abild
kirke på Youtube

Her vil jeg som alternativ henvise til de mange skrevne prædikener og opmuntrende og trøstende ord, man kan finde på internettet fra mange præster. Specielt vil jeg fremhæve min gode
kollega Peter Hansens opbyggelige ord på Facebook (www.facebook.com/pg/hhoestdk/posts/)

Kontaktpræst Susanne Knudstorp holder gudstjeneste i Lyng kirke på
Youtube
Peter Hansen har facebook-side med mange læsværdige betragtninger
her i kirke-lukketiden: www.facebook.com/pg/hhoestdk/posts/

Kontaktpræst Søren Tolstrup Christensen holder gudstjeneste i Ørum
kirke på sin hjemmeside https://www.oevv.dk/gudstjeneste

Udsnit af folkekirkens liste over påskens online-gudstjenester fra
http://www.folkekirken.dk/aktuelt/kirkekalenderen/

Tre kontaktpræster har eksempelvis lagt videogudstjenester
på nettet. Det er Erling Bjerrum-Petersen (Abild kirke: https://
abildkirke.dk), Susanne Knudstorp (Lyng kirke: https://www.
youtube.com) og Søren Tolstrup Christensen (Ørum kirke: https://www.oevv.dk/gudstjeneste).

Det forlyder endvidere her ved redaktionens slutning før påske,
at der påskedag, søndag den 12. april klokken 15, vil være drivein-gudstjeneste i Billund på parkeringspladsen ved Legolands
koncertplads – kaldet “P2”, hvor Legoland har lagt parkeringsplads til med pladser til 500-800 biler. Gudstjenesten bliver
sendt over et FM-bånd, så folk kan høre det hele over deres radioer i bilen (hvis man altså har en FM-radio).
Husk også, at alle præster er tilgængelige, inklusiv landsdelspræsten, pr. mail eller telefon. Endvidere har biskopper og præster etableret en landsdækkende fortrolig tjeneste for sjælesorg
på https://www.sjaelesorg.nu, som har åben for henvendelse
hver eneste dag fra kl 10 til 22!
Brug gerne en “livline” i familien, som over telefonen eller
mail/SMS kan hjælpe dig i gang, hvis du ikke er så fortrolig
med internettet.
Søren Skov Johansen
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Stjernerejse 2020 med hørehensyn
Mandag den 6. juli til lørdag den 11. juli – program.
Vi bor på Løgumkloster Refugium, hvorfra vi kører ud på
endagsture.
Husk: Der er skrivetolkning og teleslynge ved foredragene i
Løgumkloster, i bussen og på rundvisninger i det fri (!!). Der
er skrivetolkning og teleslynge ved aftenspisningen. Vi bruger guideanlæg, hvor alle har mulighed for at låne en modtager, således at guidens tale kan blive sendt direkte til ens hovedtelefoner eller høreapparat. Der vil også være mulighed for
at låne en iPad, så man kan læse med på, hvad der bliver sagt.

17:30
18:00
20:00

Aftensang i Løgumkloster kirke
Middag – middagskaffe/-te
Sommerkoncert i Løgumkloster Kirke

Torsdag, den 9. juli

Udflugtsdag til Føhr
Kl. 9:00 holder bussen for døren, og vi er hjemme igen til
middag kl. 19:00. Dagen er tilrettelagt af “Sort Safari”, hvorfra vi har naturvejleder med.

Mandag, den 6. juli

Ankomst i løbet af eftermiddagen
14:30-16:00 Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen
16:15	
Velkomst og introduktion til dagene og til
denne turs særlige tilbud med skrivetolk, FManlæg mv. v/Søren Skov Johansen og Kirsten
Bjerrum
17:30
Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00
Middag – derefter the/kaffe
19:30
Dansk Guldalder I v/Ebbe Juul-Heider

Tirsdag, den 7. juli

Udflugtsdag til Sandbjerg Gods og Cathrinesminde Teglværk
Kl. 9.00 kører vi til Sandbjerg slot, hvor vi ser slottet og nyder
vores medbragte madpakke.
Efter en tur op på udsigtsplatformen på 16. etage ”Point of
view Alsik”, besøger vi Cathrinesminde teglværk på Broagerland. Middagen nydes på et lokalt spisested, inden turen
atter går til Løgumkloster..

En strandstol på Föhr

Fredag, den 10. juli

Udflugtsdag til Emkendorf og Bordesholm
Kl. 9:00 holder bussen for døren. Vi kører til herregården
Emkendorf, der ligger sydøst for Rendsborg i Holsten. Vi får
en rundvisning på godset, spiser vores frokost her og derefter kører vi til Bordesholm, hvor vi ser deres smukke kirke
og nyder eftermiddagskaffen. Sidst på eftermiddagen er vi
tilbage på Refugiet, hvor der venter os en lækker festmiddag.

Lørdag, den 11. juli

Afrejse
07:45-09:30 Brunch
08:45
Morgensang i kapitelsalen
Afrejse i løbet af formiddagen

Praktiske oplysninger
Pris:

Dobbeltværelse 5.595 kr.
Enkeltværelse 5.995 kr.
Prisen er inkl. program, overnatning og fuld forplejning. Der
er linned og håndklæder på værelset. Værelset er til rådighed
til kl. 10.00 på afrejsedagen. Husk pas.

Vi skal se udsigten fra Hotel Alsig på 16. etage

Corona og evt. aflysning: På trods af den aktuelle si-

tuation med begrænsninger i størrelsen på offentlige forsamlinger regner vi med, at rejsen bliver gennemført. Men skulle
det ske, at vi pga. corona-situationen til den tid må aflyse, så
vil deltagerne få alle deres penge retur.

Du kan stadig nå det

Klik ind på hjemmesiden:www.loegumkloster-refugium.dk
og find programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du kan også
maile eller ringe – se info nedenfor. Når du har tilmeldt dig,
vil du modtage en bekræftelse med betalingsoplysninger.
Betalingen bedes foretaget forud for opholdet. Ønsker du en
ekstra overnatning før eller efter programmet er der mulighed herfor til 695 kr. per pers.

Teglværket Cathrinesminde

Onsdag, den 8. juli

Hjemmedag med foredrag og gudstjeneste
07:45-09:15 Morgenmad
09:00	Tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke v.
Søren Skov Johansen
10:30
Dansk Guldalder II v/Ebbe Juul-Heider
12:00
Frokost
15:00
Dansk Guldalder III v/Ebbe Juul-Heider

Løgumkloster Refugium
Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01 · fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
hjemmeside: www.loegumkloster-refugium.dk

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
Dette er den nuværende sammensætning af “Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”.
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.
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 Hedevig Herborg
Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 12
Mobil. 28 90 87 14 (SMS)
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(Region Syddanmark)

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

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

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)

Kontaktpræst Agnes
Haugaard
Vester Bregninge 11
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 14 31
ahau@km.dk
(Kontaktpræsterepræsentant)

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

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

Landsdelspræst Søren Skov
Johansen
Kirkebakken 27
DK-7362 Hampen
Mobil. +45 29 66 06 50
Fax: +45 69 80 41 00
skovjohansen@me.com

Kirkebakken 27, 7362 Hampen

	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
Evt. medlemsnr.:_____________________________________________
Navn:_______________________________________________________
Adresse:____________________________________________________
Postnr. og by:________________________________________________
E-mail:______________________________________________________
Tlf. og fax:___________________________________________________

Hør Godt
+ + + 17230 + + +
7993 Sydjylland – Fyn USFB

Kontaktpræster for hørehæmmede
Under hvert Stift er en liste med Stiftets Provstier. Dem med “fed” har kontaktpræst.

FYENS STIFT

Skads og Varde Provsti:

Vesthimmerlands Provsti:

Aalborg Budolfi Provsti:

Assens Provsti – Bogense Provsti
– Fåborg Provsti – Hjallese Provsti
– Kerteminde Provsti – LangelandÆrø Provsti – Middelfart Provsti
– Midtfyn Provsti – Nyborg Provsti
– Odense Sankt Knuds Provsti –
Svendborg Provsti

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

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

Mette Krogholm Pedersen
Bellahøj 3
9000 Aalborg
Tlf. 29 39 06 70
E-post: mkpe@km.dk

Tønder Provsti:

Herning Nordre og
Søndre Provsti:

Aalborg Østre Provsti:

Langelands-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

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
Fredericia Provsti – Haderslev Dom 6771 Gredstedbro
Tlf. +45 75 43 10 59
Provsti – Hedensted Provsti – Kolding Provsti – Sønderborg Provsti – E-post: om@km.dk
Vejle Provsti – Aabenraa Provsti

HADERSLEV STIFT

Grene 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

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

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

Mette Tved
Gulnarevej 8
9260 Gistrup
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
Brønderslev Provsti – Frederikshavn
7900 Nykøbing Mors
Provsti – Hadsund Provsti – Hjørring
Tlf. 97 72 18 41
Nordre Provsti – Hjørring Søndre
E-post: ssu@km.dk
Provsti – Jammerbugt Provsti –
Morsø Provsti – Rebild Provsti
– Sydthy Provsti – Thisted Provsti –
Aalborg Budolfi Provsti – Aalborg Favrskov Provsti – Hobro-Mariager
Nordre Provsti – Aalborg Vestre
Provsti – Horsens Provsti – Norddjurs
Provsti – Aalborg Østre Provsti
Provsti – Syddjurs Provsti – Odder

ÅRHUS STIFT

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

Frederikshavn Provsti:

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:

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

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

Aalborg Nordre Provsti:

Favrskov Provsti:

Bodil Bolding Kristensen
Vodskov Kirkevej 60
9310 Vodskov
Tlf. 98 29 30 56
Herning Nordre Provsti – Herning E-post: bbk@km.dk
Søndre Provsti – Holstebro Provsti –
Ikast-Brande Provsti – Lemvig Prov- Aalborg Vestre Provsti:
sti – Salling Provsti – Skive Provsti Inge Frandsen
– Struer Provsti – Vesthimmerlands Nysumvej 6, Rold
Provsti – Viborg Domprovsti – Vi- 9510 Arden
borg Østre Provsti
Tlf. +45 98 52 53 11
E-post: ifr@km.dk

VIBORG STIFT

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

Lemvig Provsti:
Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
E-post: ito@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

7

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 (35 kr.) – husk tilmelding!
– skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

AFLYST

Søndag, den 26. april 2020 kl. 14:00 i
Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Charlotte Locht.
Kaffe efter gudstjenesten.
(gratis – foregår i graverhuset ved
siden af kirken).
Tilmelding til kaffe og gratis transport
inden for provstiet, tlf. 75 19 10 90
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post:
cloc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

AFLYST

Søndag den 17. maj 2020 kl. 10:30 i
Nøvling kirke
(Bakken 14, 7480 Vildbjerg)
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst René Vejen Jensen og
kontaktpræst Mona Kjær Nielsen).
Frokost efter gudstjenesten med
skrivetolkning og teleslynge.
(koster 35 kroner og foregår i Vildbjerg kirkecenter på Burgårdsvej 6,
7480 Vildbjerg)
Tilmelding til frokost og gratis
transport inden for provstiet,
tlf. 64 46 11 20 eller fax. 69 80 41 00
eller e-post: jcr@km.dk eller eller
SMS: 29 66 06 50.
Pilgrimsvandring onsdag, den 17. juni
2020 kl. 19:00 fra Hæstrup kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Vandrende gudstjeneste i det fri med
hørehensyn: Mobil tekstning (iPads,
iPhone), teleslynge og højttalerlyd på
gåturen. Alle er velkomne.
Arrangeret af kontaktpræst Kirstine
Rosa Rebecca Rafn i samarbejde med
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Vi går fra kirken kl. 19:00, stopper
undervejs og synger salmer, bekender
vor kristne tro, hører bibellæsninger
eller en lille historie, holder altergang
m.v. Vi slutter i Hæstrup kirke med
velsignelsen og en salme.
Herefter nyder vi et glas rødvin eller
sodavand og hinandens selskab.
Fornuftigt fodtøj anbefales.

Arrangementet er gratis.
Ansvarlig for hørehensyn til både
normalthørende og hørehæmmede:
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Tilmelding til gratis transport inden
for provstiet, 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 21. juni 2020 kl. 10:15 i
Thyborøn kirke
(Vesterhavsgade 125A, 7680 Thyborøn)
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Jim Sander Christensen
og kontaktpræst Iben Tolstrup).
Frokost efter gudstjenesten med
skrivetolkning og teleslynge.
(koster 35 kroner og foregår i Menighedslokalet i kirken)
Tilmelding til frokost og gratis
transport inden for provstiet, tlf. 97
83 10 69 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: jisc@km.dk eller eller SMS:
29 66 06 50.
Onsdag den 8. juli 2020 kl. 09:00 i
Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse
for hørehæmmede.
Alle kan deltage.

Søndag, den 16. august 2020 kl. 10:15
i Biersted kirke
(Nørhalnevej 51, Biersted, 9440
Aabybro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Sofie Gjørup Winkel og
Pastor Ejler Winkel (liturg ved gudstjenesten)
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten.
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 26 80 38 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
sgw@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

www.rosendahls.dk

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 sognepræst Jens Christian Rothmann.
Frokost efter gudstjenesten med
skrivetolkning og teleslynge.
(koster 35 kroner og foregår i
konfirmandstuen på Nørregade 97,
Gl. Ejby, 5592 Ejby) . Tilmelding til
frokost og gratis transport inden for
provstiet, tlf. 64 46 11 20 eller fax. 69
80 41 00 eller e-post: jcr@km.dk eller
eller SMS: 29 66 06 50.

