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Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Bryllup med billede og lyd
uden for kirken

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: 15/3-2021

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 på REMI-skolen i Nigeria.

Steffen og Ditte blev gift i Langesø Skovkapel
Pga. corona-restriktionerne er der i flere kirker problemer med,
at menigheden kan være i kirkerummet under gudstjenester,
især ved kirkelige handlinger som bryllup og begravelse. I sidste
nummer af kirkebladet anbefalede vi, at menighedsråd dublerede lyden fra kirkerummet ud til højttalere og teleslynge udenfor,
såfremt man oplevede, at folk måtte stå der under gudstjenesten.
Her er en lille hilsen fra Langesø Skovkapel, som har taget
skridtet videre: I sommer i august blev Steffen og Ditte gift i
Langesø Skovkapel, og de havde selv sørget for at få både lyd
og billede udendørs til de gæster, som ikke kunne være i kirken.
Man skal regne med 6-7.000 kroner i lejeudgift inklusiv opstilling for sådan en installation. Men så var det også med kameramand (m/k) inde i kirken, og de kunne få filmen bagefter. Naturligvis foregik det hele efter aftale med præsten, Hans Sørensen.
Hvis du gerne vil ofre den udgift til dit eget bryllup, så kan
Landsdelspræsten evt. give dig råd om, hvordan du kommer
videre.

Indsamling
Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt (Kirkeudvalget) har på sit sidste møde 22/9-20 besluttet, at vi ikke
længere samler ind til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede
Vest – projekt REMI. Begrundelsen er en – efter vores mening
uforholdsmæssig stor – forøgelse af kravene til administrationen
af indsamlingen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der gennem
årene har bidraget til indsamlingen. Det resterende beløb, som
for øjeblikket står på indsamlingskontoen, vil blive udbetalt som
en engangsstøtte til REMI. Når det nye kirkeudvalg bliver valgt,
vil det være op til dem, om indsamlingen skal fortsætte.

I august 2020 blev Steffen og Ditte gift i Langesø Skovkapel.
Men kunne følge med – også uden for kirken på skærmen.

Menighedsrådsvalg
Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest
Som måske bekendt har vi gennem flere år arbejdet med at få
nye vedtægter på plads vedr. Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Den gode nyhed er, at vedtægterne nu er blevet godkendt af Kirkeministeriet, og vi kan i
princippet nu afholde valg. Imidlertid sætter corona-situationen
også sit præg på gennemførelsen af dette valg. Eftersom de nye
vedtægter meget lægger op til personligt fremmøde ved oprettelse af valglister og ved selve valget, vil det ikke give mening
på nuværende tidspunkt at gennemføre valget. Et valg er en demokratisk proces, hvor alle skal have mulighed for at tage del,
og den deltagelse er i høj grad blevet udfordret i denne tid. Til
gengæld vil vi give besked, når det skal ske, evt. ved udsendelse
af et særnummer af kirkebladet, hvor det i detaljer bliver beskrevet, hvordan man skal forholde sig, såfremt man ønsker at tage
del i valget eller stille op.
Hør Godt

Her kommer gæsterne til kirke. Dem, der ikke er plads til pga. corona,
kan blive ude og følge med på skærmen, som ses til højre.
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Brudgommen Steffen checker lige, at skærmen virker. Bemærk, at der
også er lyd med ud via højttaleren i højre side. Og stole til dem, der
ikke kan være i kirken. Godt gået! Og til lykke med brylluppet!

Læs mere på www.hoergodt.dk

Kære læser!
Bliver det jul i år? Sådan lød et af spørgsmålene til direktør
for Sundhedsstyrelsen, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Søren Brostrøm på landsdækkende tv sidst i november. Der
var spørgetid, hvor folk kunne skrive ind til studieværterne
om alt vedr. corona-situationen. Og igen, igen, stillede Brostrøm op for beredvilligt at svare på det, han allerede har sagt
hundredvis af gange. Det var ganske banale, simple og forudsigelige spørgsmål, som de fleste hjemme i stuerne formentlig
kunne svare på, hvis det havde været en quiz-udsendelse. Og
derfor fornemmede man, at der var mere i det end som så; at
der bag ved alle spørgsmålene snarere lå en uro og en ængstelse for fremtiden – og ikke mindst den nære fremtid. Og
en seer formulerede det hele meget godt, da turen endelig var
kommet til vedkommendes eget spørgsmål: Bliver det jul i år?
Hvortil Søren Brostrøm svarede, at selvfølgelig bliver det jul.
Ja, selvfølgelig bliver det jul i år. Sådan har det altid været,
lige siden den første juleaften. Dengang, Josef vandrede fra
sted til sted sammen med sin højgravide Maria, kunne de ikke
finde et sted at overnatte. Det var dengang op ad bakke på alle
fronter; der var ikke plads til dem på herberget. Og de stod
i fare for ikke at kunne finde et sted at hvile sig, hvor Maria
kunne føde sit barn. Men de fandt ifølge Lukasevangeliet en
fattig stald. Det ringeste sted, man kunne tænke sig at føde,
når man var et menneske. Trods modgang og lurende fare for
en vordende mor, fandt de et sted. Og midt i det mindste og
ringeste, kom det største til syne: Jesusbarnet, Guds Søn blev
født der, hvor det hele så mest usikkert og skrøbeligt ud.
Det blev jul der, hvor det ikke så ud til at ville blive jul. Jesusbarnet blev født, selv om forholdene ikke var fine og velorganiserede. Og sådan har det altid været, lige siden den første
jul.
Julen har det med at afsløre alt det, vi ikke er. Ligesom Josef
og Maria ikke kunne finde et fint sted at være, sådan har vi
det ofte også. Det kan ikke blive godt nok og perfekt nok. Vi
vil så gerne, at julen skal være nøjagtig ligesom i gamle dage,
måske grundet en erindring, vi har fra barn af, hvor alt gik op

i en højere enhed, og hvor alt var som det skulle være. Sådan
ønsker vi os det igen. Og vi løber så stærkt for at opnå dette:
Den perfekte familie, den perfekte juleand, de perfekte gaver,
det perfekte selskab – og helst flere end dem, vi må være for
øjeblikket.
Men det blev jul, lige netop der, hvor vi mennesker ikke slår
til, og måske føler os magtesløse over situationen. Ja, det er
selve julens budskab, at Gud lod sig føde som et menneskebarn, midt i vores menneskelige skrøbelighed – for at være
sammen med os netop der. Og sådan vil det også være i år.
Uagtet, at julen måske bliver fejret på en anden måde i år.
Glædelig jul!
Status siden sidst
I sidste kirkeblad beskrev vi, hvordan corona-situationen påvirker os alle og måden at være kirke på. Det var dengang,
det blev besluttet at man skulle bære mundbind, når man rejste med offentlige transportmidler. Og det blev nævnt, at den
ordning muligvis skulle udbredes til andre situationer også.
Det kom til at holde stik. Men det er sin sag at omtale en så
skiftende situation i et kirkeblad, der kun udkommer hver 4.
måned. Alligevel gør vi det her, netop fordi udviklingen har
betydning for, hvordan vi kan være kirke sammen. Og der er
ikke noget, der tyder på, at det er ovre foreløbig.
Vaccine om hjørnet
Selv om en vaccine er lige om hjørnet, så vil der gå til hen
mod foråret i Danmark, inden den kan begynde at blive delt
ud – og det sandsynligvis ikke til alle på én gang. Ydermere
skal man regne med, at den tid, hvor vi kan lægge restriktioner bag os, sandsynligvis først vil indtræffe om et års tid. Derfor er det endnu mere vigtigt at holde ud end nogensinde før.
Samtidig med er forsøget på at holde ud desværre også blevet
endnu mere vanskeligt, end nogensinde før. På de næste sider
kan du læse om, at der siden sidst er sket noget afgørende nyt.
Der vil også være gode råd til menighedsråd, præster og andre
kirkegængere i denne tid. Rigtig god læselyst.
Søren Skov Johansen
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Tro og tillid
“Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det,
der ikke ses” (Hebr. 11,1).
Under første del af corona-epidemien har vi været heldige at
have politikere, som har været enige, når de har udtalt sig i offentligheden om de anvisninger og påbud, de gerne ville have
os til at følge.
I november måned 2020 var det så slut, og det uskyldsrene blev
med ét fjernet fra forløbet, da man begyndte at skændes for
åben skærm over for befolkningen. Der blev dermed for første
gang sået tvivl og skabt usikkerhed om beslutningsgrundlag
mv.
I en krisesituation, som den vi har nu – og som flere gange
har været sammenlignet med en krigssituation – hvor der eksempelvis er blevet brugt ord som “krigs-kasse”, når pengene
skulle findes – er det yderst vigtigt, at vores politikere udadtil fremstår som enige – også på tværs af partiskel – som de
gjorde i den første tid. Det var der så nogle, der valgte at se
stort på.
Men da dette blad er et kirkeblad, er det ikke vores opgave her
at tage parti. Men det, der er vores opgave i dette kirkeblad er at
påpege, at der er gået skår i tilliden.
Og tillid er noget af det værste, man kan ødelægge. For så sættes
troen også under pres. Så begynder vi hver især at lave vores
egne regler og tro på dem i stedet for – da vi jo så ikke har
troen på, at de andre kan finde ud af det, eftersom de skændes
indbyrdes.

Det er tid for mundbind.

Gode råd til kirke og menighed
I sidste kirkeblad kom vi med forskellige gode råd og fif til,
hvordan man kan være menighed i denne tid. Det skal heller
ikke skorte på flere af den slags denne gang. I det følgende kan
du læse om, hvordan man kan lette ventetiden, inden vaccinen
kommer:

Hold ud
Det er, hvad der er kommet oveni i den forløbne tid, og det rammer os alle – og er med til at gøre det endnu vanskeligere at
holde ud, og hvem ved, måske vil det endda påvirke smittetallet.
Det er som to forældre, der ikke er enige om, hvordan de vil
opdrage deres barn. Det kommer der kun noget godt ud af, hvis
miraklet indtræffer.
Men miraklet kan indtræffe, det er set før. Så budskabet herfra
er alligevel: Hold ud. Det er vigtigere end nogensinde.
For at kunne gøre det, er det godt at få sat navn på alt det, vi slås
med i denne tid. Også at tilliden og dermed troen er under pres.
Bare det at få det sagt hjælper, for det bliver der ikke gjort så
meget ud af i medierne i denne tid.
Kommunikation
Når man skal få befolkningen – dvs. os – til at følge anbefalingerne, skal man også kunne kommunikere klart ud, og medierne
skal være i stand til at formidle indholdet, så det er til at forstå.
Der kører for tiden talløse beretninger i radio og tv om folk, der
ikke kan forstå hvorfor nogle må forsamles så og så mange, når
andre ikke må.

Partnermikrofonen gives til den,
man vil tale med, og den sender
talelyden trådløst ind i høreapparatet hos den hørehæmmede
– også gennem et visir!

Hørehæmmede i kirken
Hørehæmmede har det særligt svært i denne tid. At skulle
holde afstand går ud over den lyd, som mange hørehæmmede
har brug for at få med henblik på, at deres høreapparater har
noget at arbejde med. Lyden bliver ganske enkelt dårligere for
den hørehæmmede, jo længere den skal vandre gennem luften.
Hertil kommer, at hørehæmmede (og i øvrigt alle andre) i stor
udstrækning benytter sig af kropssprog, særligt mundaflæsning.
Sidstnævnte umuliggøres af mundbind. Derfor kan det anbefales at bruge ansigtsvisir, men der har vi så et problem med,
at lyden bliver bremset af visiret. Det kan en partnermikrofon
imidlertid rette op på, som beskrevet i sidste kirkeblad. Brugen
af teleslynge er et andet kneb, der kan skabe en bedre lyd for
hørehæmmede, trods afstand.

Selv journalister har svært ved at forstå logikken, og de giver
derfor taletid til dem, som heller ikke kan forstå det. At man som
medie ikke er i stand til at kommunikere og fortolke det videre,
som politiker og fagfolk allerede har sagt, er problematisk, fordi
også det giver et unødvendigt slid på tilliden.
Derfor nævner vi det her, eftersom logikken er helt klar:
Nogle må forsamles færre for at andre kan være flere sammen!
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Der er mange fortolkninger af,
hvor lang 2 meters afstand er.

Kirke – også for de sårbare og de hørehæmmede
Kirken har historisk set altid taget sig af og værnet om de svage.
Hvorfor ikke gøre noget mere ud af det i denne tid. Det er nemlig ikke kun de hørehæmmede, der har det svært. De sårbare i
vores samfund lider også ekstra. Det gør de bl.a. fordi anvisningerne for denne gruppe er to meters afstand til andre. Og så
godt som alle de restriktioner, der findes for gennemførelse af
arrangementer, beskriver mindstekrav til afstand mellem mennesker på 1 meter, såfremt man ikke synger. Det er derfor også
de afstandskrav, folk i almindelighed samt arrangører forsøger
at gå efter: 1 meters afstand. Men det betyder også, at det er meget vanskeligt at finde arrangementer og samværsformer, hvor
man som sårbar kan være med, fordi så godt som intet tilrettelægges ud fra et afstandskrav på 2 meter. 1 meter er nemlig
ikke nok for den sårbare, dvs. for folk over 65 år og kronisk syge.
Ved 1 meters afstand lander spytregn fra en talende på ens trøje,
sandsynligvis noget på ansigtet og andet lige under ansigtet.

hen over både brød og vin ved f.eks. indstiftelsesorden. Herved
er en evt. smitte fra præsten videregivet til det, som deles ud.
Man kan også flere steder opleve, at f.eks. kirketjeneren – helt
efter retningslinjerne – har gummihandsker på, når denne deler
brød ud. Men man kan altså også opleve, at fingeren hos altergæsten rører gummihandsken, når brødet modtages. I sådan et
tilfælde er det den samme gummihandske, der tager de næste
brød, som så bliver inficeret med evt. smitte og givet videre til
de øvrige altergæster. Selvfølgelig har alle kirkegængere forud
for gudstjenesten sprittet deres hænder af, og det er nok det, man
forlader sig på. Men hvor mange gange kan man ikke nå at røre
sit eget ansigt under gudstjenesten, inden man går til alters? Det
kan godt være, at risikoen er lille – og sådan opfattes den sikkert
også af mange, selv om rigtig mange af gudstjenestens deltagere
tilhører risikogruppen. Så det handler i høj grad også om signalværdi, troværdighed og tillid: Om man har styr på det.

Her burde man måske som kirke i flere steder end nu tage konsekvensen af mangel på arrangementer for de sårbare, hvor afstanden mellem deltagere konsekvent er 2 meter, også når man ikke
synger. Altså i de tilfælde, hvor folk stadig tør og må forsamles i
denne tid. Kirkerne råder ofte over store lokaler, ud over kirkens
rum, hvor det er muligt at holde 2 meters afstand. I de perioder, hvor vi skal begrænse samværsformerne kraftigt, bliver den
slags tiltag naturligvis uaktuelle.
Men husk: Fordi afstanden er så stor som 2 meter mellem deltagerne ved sådanne arrangementer, så brug trådløse mikrofonsystemer og halsteleslynger, som beskrevet i sidste kirkeblad. Det
kan være nogle dyre anlæg (op til cirka 5.000 per person). Men
netop derfor bør det være kirken, der tilvejebringer og bruger
disse anlæg. Sammenholdt med de øvrige udgifter, der er ved
en kirke, så er det småpenge; særligt i forhold til den gevinst,
der er ved, at mennesker i menigheden kan tale sammen, selv
om de overholder retningslinjerne for sårbare og endog sidder
to meter eller mere fra hinanden, og endda samtidig er hørehæmmede. En yderligere gevinst er, at disse anlæg ikke bliver
uanvendelige engang, når coronaen er tilstrækkeligt bekæmpet.
De selvsamme anlæg vil herefter (og i øvrigt allerede nu) bl.a.
kunne bruges på udflugter for menigheden, hvor man så hver i
sær kan få teleslyngeanlæg med, så man kan høre guiden tydeligt på trods af afstand til den, der taler.
Landsdelspræsten vil være behjælpelig med råd og vejledning
i, hvad man skal gøre for at komme i gang med at bruge ovennævnte hjælpemidler.
Gode råd om nadver i kirken
Der er i “Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund” udfærdiget af Kirkministeriet og
Styrelsen for Patientsikkerhed beskrevet, hvorledes kirkerne
skal/bør forhold sig ansvarligt under corona-epidemien. Det er
værd at bemærke, at det eneste der er krævet under altergangen
er, at der bæres handsker under uddeling af brød. Resten – foruden afstandskravet – er op til den enkelte kirke. Imidlertid bør
man tænke på, hvilket signal man sender til menigheden, når
altergangen foretages.
Der er nok mange, der vælger at blive hjemme, fordi de ikke har
fået klar besked på forhånd om, hvordan det foregår i detaljer.
Ikke alle ønsker at blive “fanget” i en situation, hvor man ikke
er tryg, og kan man ikke blive informeret på forhånd, er der
sandsynligvis nogle, der vælger ikke at gå i kirke. Man bør heller ikke undervurdere menigheden. De kan godt se, hvornår det
ikke foregår helt hensigtsmæssigt. F.eks. kan man stadig opleve,
at en præst står og indstifter nadveren, mens han eller hun taler

Her sidder skrivetolken et helt andet sted og skriver det, som bliver
sagt på et virtuelt møde, hvor alle sidder derhjemme. På brugerens
computerskærm vil man kunne se skrivetolkningen samtidig med et
billede at den, der taler.

Tal sammen på afstand
Er du opmærksom på, at du som hørehæmmet har mulighed for
at tale med dine pårørende og andre menighedsmedlemmer ved
hjælp af computeren – vel at mærke samtidig med, at det hele
bliver tekstet på skærmen simultant af en skrivetolk – gratis!?
Hvis du gerne vil prøve det, så gør som følger: Installer gratisprogrammet Zoom på din computer, Mac eller iPad. Skriv og
bestil skrivetolkning hos Høreforeningen, hvor du samtidig
opgiver e-mailadresserne på dem, du gerne vil holde et møde
med. Når mødetidspunktet oprinder, vil skrivetolken sende en
mail til alle deltagerne. Alle skal så klikke på linket i mailen,
og så er man i gang. Så kan du se den, der taler, samtidig med
at det meste af skærmen bliver brugt til skrivetolkning. Husk,
at skrivetolken kan vejlede om, hvad man gør, hvis der skulle
opstå betjeningsproblemer undervejs. Bemærk, at det er vigtigt, at lade Høreforeningens skrivetolk invitere til mødet via de
omtalte mails, da man derved benytter Høreforeningens licens
til Zoom. Hvis man holder mødet uden om Høreforeningen, vil
man – medmindre man selv køber en licens – blive afbrudt efter
3 kvarter i gratisversionen af Zoom.
Ved du, at Høreforeningen arrangerer møder gennem Zoom,
bl.a. ølsmagning, fællesspisning og møder med psykolog, der
kan hjælpe med at sætte ord på de særlige udfordringer, man har
som hørehæmmet i en coronatid? Det kan alt sammen anbefales.
Bemærk, at der har været kritik af specielt Zoom for uklarheder
omkring fortroligheden. Men blot man ikke bruger det til statsog forretningshemmeligheder, vil fordelen ved programmet for
den “almindelige” dansker ofte overskygge de ulemper.
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Kirkeudvalget Vest for Storebælt
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.

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)

Sognepræst
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/SMS: +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.
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:

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

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

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
E-post: ssu@km.dk
Nordre Provsti – Hjørring Søndre
Provsti – Jammerbugt Provsti –
Morsø Provsti – Rebild Provsti
– Sydthy Provsti – Thisted Provsti –
Favrskov Provsti – Hobro-Mariager
Aalborg Budolfi Provsti – Aalborg
Provsti – Horsens Provsti – NordNordre Provsti – Aalborg Vestre
djurs Provsti – Syddjurs Provsti
Provsti – Aalborg Østre Provsti
– Odder Provsti – Randers Nordre
Provsti – Randers Søndre Provsti
Rebild Provsti:
– Silkeborg Provsti – Skanderborg
Provsti – Aarhus Dom Provsti – AarAnna Margrethe Saxild
hus Nordre Provsti – Aarhus Søndre
Haverslevvej 111, Aarestrup
Provsti – Aarhus Vestre Provsti
9520 Skørping
Tlf. 98 37 50 41
E-post: amsa@km.dk
Skanderborg Provsti:

AALBORG STIFT

ÅRHUS STIFT

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
Herning Nordre Provsti – Herning
Tlf. +45 98 52 53 11
Søndre Provsti – Holstebro Provsti –
E-post: ifr@km.dk
Ikast-Brande Provsti – Lemvig Provsti – Salling Provsti – Skive Provsti
– Struer Provsti – Vesthimmerlands Hjørring Søndre Provsti:
Provsti – Viborg Domprovsti – Vi- Kirstine Rosa Rebecca Rafn
borg Østre Provsti
Vrejlev Kirkevej 28, Guldager
9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Lemvig Provsti:
E-post: krr@km.dk
Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
E-post: ito@km.dk

VIBORG STIFT

Mette Tved
Gulnarevej 8
9260 Gistrup
E-post: meth@km.dk

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

Horsens Provsti:
Troels Bering
Kirkestien 2, Søvind
8700 Horsens
Tlf. 29 74 50 15
E-post: tbn@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 (35 kr.) – husk tilmelding!
– skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten
– nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Om tekstede gudstjenester i denne tid
Her på bagsiden af bladet finder du som sædvanlig en oversigt over de tekstede gudstjenester i
nær fremtid. Men heller ikke her vil corona-situationen gå ubemærket hen. Du vil bemærke, at
omtalen af de enkelte tjenester er mere sparsom, end den plejer at være. Det skyldes bl.a. at vi
indtil videre har valgt af aflyse alle kirkefrokoster/foredrag. Du bør også bemærke, at tekstningen
af de gudstjenester, som bliver annonceret i dette kirkeblad kan gå hen og blive aflyst/ændret. Det
bedste er derfor at kontrollere hjemmesiden hoergodt.dk inden du bevæger dig ud til en gudstjeneste, som du forventer er tekstet. Der skulle der gerne være de sidste opdateringer, såfremt der
er sket ændringer i programmet.

Søndag, den 10. januar 2021
kl. 19:00 i Hald kirke
(Haldvej 5, Hald, 8983 Gjerlev J)
Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Lone Nyeng.

Søndag den 24. januar 2021
kl. 10:30 i Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup,
7900 Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Steen Sunesen.
Søndag, den 7. februar 2021
kl. 10:30 i Ørum kirke
(Østergade 27, Ørum,
8830 Tjele)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst
Søren Tolstrup Christensen.
Gudstjeneste i samarbejde med
landsdelspræst Søren Skov
Johansen.

Søndag den 14. februar 2021
kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3,
9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst Kirstine
Rosa Rebecca Rafn.
Søndag den 14. marts 2021
kl. 11:00 i Langesø skovkapel
(Dyrehavelund 3, Langesø,
5462 Morud)
Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Hans Sørensen.

Søndag den 28. marts 2021
kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø,
7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Susanne Knuds
torp.

www.rosendahls.dk

Juleaften den 24.december 2020
kl. 14:00 i Haunstrup Kirke
(Haunstrup Hovedgade 37,
Haunstrup, 7400 Herning)
Prædikant: Kontaktpræst
Mona Kjær Nielsen.
Tekstning, teleslynge og
TSK-tolkning.
Alle er velkomne.

