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Forsiden
Trinitatis kirke,
Fredericia

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: 15/11-2020

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

Så var der rejse
”Det lyder som et eventyr”
Vores planlagte refugieophold i Løgumkloster med rejse til 
Slesvig-Holsten måtte vi i år ændre i sidste øjeblik pga. de 
nye forhold under corona-epidemien. Rejsen kunne selvsagt 
ikke gennemføres med det oprindelige program, da grænsen 
til Tyskland og dermed Slesvig-Holsten var lukket. Derfor blev 
det besluttet at ændre i programmet, så rejsen blev til en fore-
dragsrække på Løgumkloster Refugium om Genforeningen 
med titlen “Det lyder som et eventyr”. Titlen er fra Henrik Pont-
oppidans (1857-1943) digt offentliggjort første gang i Ude og 
Hjemme juledag 1918, kun godt en måned efter afslutningen af 
1. verdenskrig – og henviser til, at krigen er slut, og at Sønder-
jylland nu kan blive genforenet med Danmark efter krigen mod 
Preussen og nederlaget i 1864.

Nyt om navne
Vores kontaktpræst i Frederikshavns Provsti, Aalborg Stift, 
Arne Holmgaard har pr. 1/8-20 valgt at gå på pension som sog-
nepræst. Det betyder også, at Arne Holmgaard samtidig op-
hører med at være kontaktpræst i området. Arne Holmgaard 
blev valgt som kontaktpræst i februar sidste år, og vi vil gerne 
benytte lejligheden til at sige dig en stor tak for, at du trådte til 
som kontaktpræst – og for den periode, du nåede at beklæde 
pos ten, lige indtil for nylig. 

Vi ønsker dig alt godt i tiden fremover. Det betyder også, at vi 
for øjeblikket ikke har en kontaktpræst i Frederikshavns Prov-
sti, men vi håber, at der snart kan findes en afløser for Arne 
Holmgaard.

Og så har vi fået ny kontaktpræst i Horsens 
Provsti. Det er Troels Bering, som er sogne-
præst i Vier Herreds Pastorat, som består af 
Ørridslev sogn, Søvind sogn, Kattrup sogn, 
Vedslet sogn, Tolstrup sogn og Gangsted 
sogn. Pastoratet ligger i Aarhus stift. Et stort 
velkommen til dig – og vi glæder os til det 
fremtidige arbejde.

Kirkeudvalg Vest

Rejse for hørehæmmede blev i år konverteret til en foredragsrække 
om Genforeningen. Det hele blev tekstet, og vi brugte naturligvis 
teleslynge

Ny kontaktpræst i 
Horsens Provsti, 
Troels Bering



Kære læser!
Så er kirkerne blevet åbnet igen efter 1. del af corona-krisen 
i foråret. I dette nummer af Hør Godt vil vi sætte fokus på 
genåbningen og hvad der deraf følger for den almindelig kir-
kegænger med særligt henblik på hørehæmmede.

Lige siden Danmark blev lukket ned den 10. marts har for-
målet været at beskytte sundhedsvæsenet, så det kunne følge 
med. Selv om statsministeren gentagne gange har bedyret, at 
vi skal passe på de ældre og sårbare – og sikkert også ment 
det, så er det næppe første prioritet. Det handler nok snarere 
om, at sundhedsvæsenet ikke skal bukke under – eller i bed-
ste fald om at klare sig igennem indtil en vaccine bliver ak-
tuel. Hensynet til den enkelte er derfor ikke i første omgang 
et individuelt hensyn, men et slags kollektivt hensyn med et 
individuelt tilsnit, der kommer af, at sundhedsvæsenet stadig 
vil være intakt, når den enkelte bliver syg og har brug for in-
dividuel hjælp.

Der har imidlertid gennem åbningen været en udbredt opfattel-
se af, at regeringens corona-tiltag inklusiv åbning OG vareta-
gelse af den personlige sikkerhed er det samme. Det er det ikke. 
Måske er det derfor, at der er så mange forskellige opfattelser 
af, hvor hurtigt, man skal gå frem. Nogen presser anvisninger-
ne til det yderste, andre lægger mere til selv, og vil hellere blive 
hjemme for at være sikker. Andre igen synes komplet ligeglade.

Derfor giver det god mening at bevare sin egen kritiske sans, 
og hele tiden vurdere, om de forskellige anvisninger er nok 
for, at man selv føler sig på sikker grund. Det gælder også 
som kirkegænger: Er man utryg ved at gå til gudstjeneste, så 
forlang information om, hvordan kirkegangen foregår, hvis 
det ikke er offentliggjort. Specielt altergangen kan være en 
udfordring, fordi der er så mange muligheder for kontakt, og 
fordi der er så mange forskellige måder at gøre det på. Bruger 
kordegnen eller præsten handsker under uddelingen? Er det 
nok, hvis handsken alligevel rører altergæstens hånd under 
uddelingen, og derved bringer eventuel smitte videre til næste 
altergæst? Bliver der sagt noget under uddelingen over brød 
og vin, så eventuel spytregn havner over alterbrød eller kalk? 
Det værste er at blive sat i en situation, hvor man ikke har mu-
lighed for at bakke ud, hvis det ikke foregår på den måde, man 
selv synes er forsvarlig. Det gælder også ved sammenkomster 
i menigheden, og ved udflugter, særligt i bus.

På de følgende sider er der forskellige gode råd til hørehæm-
mede og andre til at gebærde sig som kirkegænger i den kom-
mende tid.

God læselyst.

Søren Skov Johansen
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Menighedsrådsvalg
Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest
I år er der valg til menighedsrådene i Danmark. Normalt er der 
samtidig med menighedsrådsvalgene også valg til Folkekirkens 
Udvalg for Hørhæmmede Vest.

Imidlertid har godkendelsen af vore nye vedtægter været for-
sinket, og vi når derfor ikke at afholde valg inden 1. søndag i 
advent i år, som man ellers skal. Men vi arbejder på det, og der 
kan for øjeblikket forventes et valg i første halvdel af det nye år.

Foredragssalen måtte maximum rumme 50 personer, og vi måtte ikke synge. Derfor gik vi uden for, da vi fik lyst til en sang.

Det blev nogle rigtig gode dage med mange kvalificerede og 
spændende foredrag af bl.a. Hans Jørgen Lysholm, cand. mag. 
Ebbe Juul-Heider og lokalhistoriker Frede Gotthardsen. Fore-
dragene var tekstede, og vi brugte teleslynge. Sanger og kompo-
nist Aksel Krogslund Olesen gav koncert i Løgumkloster kirke, 
og der var naturligvis også tekstet gudstjeneste samme sted ved 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen.

På trods af corona havde der meldt sig cirka 50 deltagere til da-
gene, en sædvanlig blanding af normalthørende og hørehæm-
mede, og det var maximum-deltagerantal på refugiet i Løgum-
kloster, da vi selvfølgelig skulle overholde myndighedernes 
retningslinjer vedr. forsamlinger. Tak til alle deltagere og med-
virkende for et vellykket arrangement!

Søren Skov Johansen
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Gode råd til hørehæmmede og andre kirkegængere under corona
Hold afstand
Især hørehæmmede har det ekstra svært i denne tid. Kravet om 
at holde afstand gør, at mange hørehæmmede ikke kan komme 
tæt nok på samtalepartneren for at forstå, hvad denne siger. Kort 
afstand til den, man taler med, er afgørende for hørhæmmede, 
fordi den mindsker den baggrundsstøj, som almindeligvis gør, 
at man ikke kan høre, hvad der bliver sagt.

Nu forlyder det så, at Danmarks befolkning i visse situationer 
skal til at bruge ansigtsmaske. Det betyder, at den hørehæm-
mede så ikke længere har mulighed for at mundaflæse den, der 
bærer maske. Mundaflæsning er vigtigt for hørehæmmede, for-
di den understøtter den mangelfuld lyd, man ellers har at gøre 
med.

De forhold gør, at ensomhed kan stortrives hos en del hørehæm-
mede under corona-tiden – især hvis man bor alene – og ikke 
har nære relationer her, man kan tale med. Og det er selvsagt 
ikke godt.

Stress og frygt
Man skal også være opmærksom på, at godt nok har der væ-
ret mange positive bivirkninger under den første del af corona-
tiden i form af mere tid sammen med familien, og mange har 
derfor også oplevet fordele ved den første nedlukning i foråret 
– især, hvis man har været økonomisk sikret, selv om man f.eks. 
blev hjemsendt. Der skal nok været en have hist og her, der er 
blevet grundig rengjort i den tid. Men husk på, at nedlukningen 
og oplukningen igen også rummer stærke elementer af stress. 
Det er ikke sikkert, man har været eller er opmærksom på det, 
måske fordi man oplever de nævnte positive ting også. Men un-
der det hele ligger et lag af stress og frygt, som kan påvirke en i 
høj grad. Man skal ikke alene tage vare på sig selv, og sørge for, 
at man ikke kommer for tæt på andre, og sørge for, at man ikke 
bliver syg. Men man skal også – når man eksempelvis handler 
ind – holde øje med alle andre. Hvor er de nu? Kommer de for 
tæt på? Er den nogen, der hoster lige ved siden af? Og gør de det 
i ærmet, som man skal? Det er ikke længere den samme fornø-
jelse at gå i butikker, som det har været. Især er det situationer, 

hvor man bliver ført ud i nogle sammenhænge, som man ikke 
længere har kontrol over. Altså det, at man bliver overrumplet, 
hvis andre overskrider ens grænser, f.eks. hvis de kommer for 
tæt på. Det kan opleves som om, at man bliver irritabel, meget 
vred, ude af sig selv, ulidelig at være sammen med. Og hvis man 
døjer med depressive tendenser, kan det virke forstærkende hvis 
man ikke erkender, at denne stress og frygt findes, og den kan 
dermed give næring til en langt dybere angst, der får lov at leve 
sit eget liv og styre en, uden at man er opmærksom på, hvad der 
er på færde.

Mange hørehæmmede oplever i forvejen, grundet deres høre-
tab, at meget af deres energi går med at fokusere på – og an-
strenge sig for – at høre, hvad der bliver sagt. Man er derfor som 
hørehæmmet desværre særligt udsat for den stress og frygt, der 
huserer hos den enkelte i denne tid, fordi man måske ikke har så 
meget overskud som andre til at stå imod med.

Et råd er derfor at erkende, at dette forhold af stress og frygt 
findes i denne tid. Først, når man ved det, kan stress og frygt 
forvandle sig og blive til hensigtsmæssig rutine i adfærd, hvor 
man følger anvisningerne om afstand og afspritning, uden hele 
tiden at lade det blive et spørgsmål om stess og frygt.

Partnermikrofonen
Der er små tricks, man kan benytte sig af som hørehæmmet. 
Hvis du som høreapparatbruger ikke allerede har tilbehør til 

Det færdige resultat fra Trinitatis kirke i Feredericia, hvor vi for nylig ved en begravelse duplikerede lyden fra kirken udenfor: Nede ved bilen står et 
par højttalere, som får signal fra kirkens teleslyngeforstærker. Desuden er der lagt en teleslynge ud, og arealet dækker frem til fotografen, hvor højt-
talerlyden også kan høres. Læg mærke til skiltene. Nærmest fotografen, uden for billedet til venstre er hovedindgangen til kirken, hvor folk kommer ud.

Partnermikrofonen, som kan 
tilsluttes høreapparatet findes 
i mange udformninger. Her 
en fra Oticon. Fælles er, at de 
sender lyd fra samtalepartneren 
direkte ind i høreapparatet, 
så man kan holde afstand. 
Mikrofonen skal discinficeres 
efter brug med servietter egnet 
til elektronik
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dit høreapparat i form af ekstern mikrofon, så overvej hurtigst 
muligt at kontakte dit kommunikationscenter og forhør dig om 
mulighederne. Partnermikrofonen gør, at man kan få lyden 
sendt herfra til sine høreapparater. Det kræver dog, at man først 
giver den til den, man vil tale med, hvorefter man så kan ind-
tage den behørige afstand til den, der taler. Efter endt samtale er 
der så den udfordring, at udstyret – ligesom ens egne hænder – 
skal discinficeres. Her er det uhensigtsmæssigt at bruge almin-
delig sprit eller håndsprit, idet meget elektronik ikke kan tåle 
den behandling. I stedet bør man få fat i desinfektionsservietter 
beregnet til formålet. Det kan f.eks. være disse:

https://www.ctcoin.dk/forbrugs-produkter/rengoring-af-beta-
lingssystemer/teknisk-anvendelse/288-desinfektion-klud-til-
alle-kontor-maskiner

For ikke at skrive hele adressen, så kan du nøjes med ctcoin.dk 
og søg herefter på “corona”, så popper mulighederne op.

Teleslyngen
Teleslyngen er et velkendt hjælpemiddel til hørehæmmede. Li-
gesom partnermikrofonen gør den det, at man får lyden sendt 
direkte til sine høreapparater fra den, der taler i teleslyngemi-
krofonen, og man kan derved overholde afstandskravene samti-
dig med, at man hører taleren tydeligt. Det forudsætter, at man 
har indbygget telespole i sit høreapparat, og har man ikke det, 
er det tiden at få det fixet. Det er ligeledes tiden af få toptunet sit 
teleslyngeanlæg, hvis man er arrangør af diverse forsamlinger, 
og husk at bruge det!

På udflugten
Mange har set frem til at komme på bustur med menigheden el-
ler andre, og mange er begyndt at arrangere dem igen. Her skal 
man gøre op med sig selv, om man vil det. Mange mundbind be-
skytter kun mod, at man smitter andre. Type 2 mundbind siges 
at kunne beskytte en selv også. Men hvad så med den hørehæm-
mede på tur? Her bør man bruge transportabelt FM-udstyr eller 
lignende. Det er en lille modtager, som rejsearrangøren uddeler 
til deltagerne. Herfra kan der kobles en halsslynge på, så man 
får sit eget lille teleslyngeanlæg med på rejsen, og derved får 
sendt lyden direkte til sine høreapparater. De normalthørende 
kan koble et par hovedtelefoner på og derved også drage nytte at 
et sådant anlæg, hvorved man kan holde langt større afstand til 

Her er en æske mundbind med 50 stk. af type II, som siges at beskytte 
både en selv og andre. Det giver en stykpris på 8 kroner

Her er et typisk lyd-
anlæg i en kirke. Ofte 
er der et stik bag på 
teleslyngeforstærkeren 
(øverst), hvorfra man 
kan trække en ledning 
ud i det fri, så man 
kan sende lyden fra 
kirken herud til et par 
højttalere

gennem landskabet i denne tid, kan man undertiden se forsam-
linger, der f.eks. under en begravelse står uden for kirken. Det 
er nok ikke et springende punkt til daglig, men netop især til 
bryllupper og begravelser kan anvisningerne om afstand gøre, 
at man ikke kan bruge hele kirken, fordi hver anden bænk ek-
sempelvis kan være spærret af. Følgelig kan en del af menighe-
den være tvunget til at stå udenfor. Det er også et problem for 
hørehæmmede, der så ikke kan komme ind i kirken og høre 
forkyndelsen gennem det teleslyngeanlæg, som kirken selvføl-
gelig råder over.

Et godt råd til menighedsrådene er, at man får sit lydfirma til 
at installere et linje-signal-stik i telelsyngeforstærkeren, så man 
kan trække et lydkabel fra kirkerummet ud til et areal uden for 
kirken. Her opsættes så et par højttalere med indbyggede for-
stærkere. Måske findes stikket allerede i teleslyngeforstærke-
ren. Det bliver så 2-3.000 kroner cirka og opefter. Vil man gøre 
det godt for hørehæmmede, og det vil man jo, så bør der også 
lægges en teleslynge ud i et areal uden for kirken med afmærk-
ning af, hvor teleslyngen er. Har man ikke et transportabelt te-
leslyngeanlæg, kan man måske gå i samarbejde med den lokale 
høreforening om at låne et til lejligheden. Landsdelspræsten vil 
også kunne være behjælpelig i særlige situationer.

Når der er behov for det, kan de fra menigheden, der ikke kan 
være i kirken, have mulighed for at stå uden for kirken, og dog 
lytte med i alt, hvad der foregår indenfor. Man kan overveje at 
lave udendørsarealet et stykke væk fra døren til kirken, så der 
ikke bliver problemer med menneskemylder, når eksempelvis 
en kiste med følge skal bæres ud fra kirken. Husk, at højtta-
lerne skal kunne præstere et godt lydtryk i tilfælde af regnvejr 
og blæsevejr, hvor baggrundsstøjen er større end ved stille vejr.

Husk at markere på skilte, hvor der er teleslynge

andre medrejsende, hvis det er muligt og hvis man ønsker det. 
Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at få anskaf-
fet sig et sådant anlæg, hvis man arrangerer ture eller udflugter. 
Det fås nu fra kr. 5.500 pr. person helt ned til en tiendedel af den 
pris, dvs. cirka 550 pr. person – en engangsinvestering.

Dublering af lyd uden for kirken
I denne tid, og sandsynligvis i tiden fremover, vil mange me-
nigheder opleve, at deres kirker er blevet for små. Kører man 



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.

Ang. valg, se andet sted i bladet.

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

Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Kirkebakken 27
DK-7362 Hampen
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

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

 
 
Medlemsnr.: ________________________________________________

Navn: ______________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. og by: _______________________________________________

E-mail: _____________________________________________________

Tlf. og fax: __________________________________________________
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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

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

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 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 
Provsti – Salling Provsti – Skive 
Provsti – Struer Provsti – Vesthim-
merlands Provsti – Viborg Dom-
provsti – Viborg 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 og
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 – Frederikshavn 
Provsti – Hadsund Provsti – Hjørring 
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

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

Aalborg Nordre Provsti:
Bodil Bolding Kristensen
Vodskov Kirkevej 60
9310 Vodskov
Tlf. 98 29 30 56
E-post: bbk@km.dk

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

Aalborg Østre Provsti:
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
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 18 41
E-post: ssu@km.dk

ÅRHUS STIFT
Favrskov Provsti – Hobro-Mariager 
Provsti – Horsens Provsti – Nord-
djurs Provsti – Syddjurs Provsti 
– Odder Provsti – Randers Nordre 
Provsti – Randers Søndre Provsti 
– Silkeborg Provsti – Skanderborg 
Provsti – Aarhus Dom Provsti – Aar-
hus 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

Horsens Provsti
Troels Bering
Kirkestien 2, Søvind
8700 Horsens
E-post: tbn@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 inden for provstiet – husk tilmelding!

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

Søndag den 13. september 2020
kl. 10:00 i Hedeagerkirken
(Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Annette Birk-Sørensen.
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. 51 50 66 48 eller fax. 69 80 41 00 
eller e-post: abi@km.dk eller eller 
SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 20. september 2020
kl. 10:30 i Klosterkirken, Horsens
(Borgergade 30, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med 
udflugt arrangeret af Høreforeningen 
Vejen og Billund Lokalafdelinger – i 
samarbejde med Høreforeningen 
Horsens Lokalafdeling og sognepræst 
Peter Stentoft. Frokost med skrive-
tolkning efter gudstjenesten.
(foregår i Klostergården,
Havneallé 12 A, 8700 Horsens).
Tilmelding til udflugt senest onsdag 
den 16. september til Kristian Hansen, 
mail: karinogkristian@gmail.com 
eller tlf. 30 12 83 51 eller til Hans Chr. 
Schack, mail: mail@hcschack.dk eller 
SMS. 21 77 99 66.

Tilmelding uden udflugt til gratis 
frokost og gratis transport (inden for 
provstiet) senest 30. august 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 4. oktober 2020
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Erling Bjerrum-Pedersen
Frokost med skrivetolkning efter 
gudstjenesten (35 kroner – foregår i 
præstegården ved siden af kirken på 
Kirkevej 3).
Tilmelding til frokost og gratis trans-
port, tlf. 74 72 28 50 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post:
ebp@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 11. oktober 2020
kl. 11:00 i Strandby kirke
(Strandvej 67 9970 Strandby)
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogne-
præst Peter Thøgersen (liturg).
Frokost med teleslynge og skrivetolk-
ning efter gudstjenesten (30 kroner 
– foregår i Kirkecenteret ved siden af 
kirkerummet). Oplæg ved Søren Skov 
Johansen: At leve med nedsat hørelse 
– gode råd til den hørehæmmede og 
den pårørende.

Tilmelding til frokost og gratis
transport inden for provstiet, e-post: 
tar@km.dk eller tlf. 98 48 07 44 fax. 
69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 25. oktober 2020
kl. 11:30 i Dedsbøl kirke, Tyskland
(Deezbüller Straße 59 D-25899 
Niebüll).
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med
udflugt arrangeret af Høreforeningen
Billund Lokalafdeling og i samarbejde 
med pastor Sanne Dahlin (liturg 
ved gudstjenesten). Frokost efter 
gudstjenesten i Aventoft Sognegård 
med teleslynge og skrivetolkning (Am 
Pegelgraben 2, D-25927 Aventoft). 
Tilmelding til udflugten hos:
Kristian Hansen, mail: 
karinogkristian@gmail.com
eller tlf. 30 12 83 51.

Søndag den 15. november 2020 
kl. 10:30 i Vejgaard kirke
(Vejgaard kirkevej 11, 9000 Aalborg)
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Mette Krogholm Peder-
sen. 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.

Onsdag den 2. december 2020 
kl. 14.00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst
Martin Jensen.
Tekstet gudstjeneste arrangeret 
af kontaktpræst Martin Jensen i 
samarbejde med Høreforeningen 
Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling og 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen. 
Julehygge i Hemmet præstegård efter 
gudstjenesten med gratis kaffe og 
kage (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet).
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 
eller e-post: marj@km.dk


