Hør Godt
– i kirke og menighed

Nr. 51/119
APRIL

2021

MAJ

2021

JUNI

2021

JULI

2021

Tema:

Frygt ikke!

Se i bladet:
· Påske, pinse og
nærhed
· Kirken er åben,
men for alle?

· Tillidsskabende
tiltag i Lyng kirke

· Grundlovsmøde
udsættes til 2022?

· Rejse for Hørehæmmede 2021
· Nyt om navne

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Påske, pinse og nærhed

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: 15/07-2021

I år går rejsen med hørehensyn til Slesvig – se side 5 i bladet.

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

Nyt om navne
Vores kontaktpræst gennem mange år Jacob Køhn Andersen, som har været sognepræst og provst i Skanderborg
Provsti har skiftet embede til Budolfi sogn i Aalborg, hvor
han tillige er blevet domprovst i Aalborg Budolfi Provsti.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig en stor tak
for din tid som kontaktpræst i Skanderborg Provsti. Det
har været en stor glæde at have dig med i gruppen af kontaktpræster, og du har gennem årene medvirket til, at hørehæmmede har kunnet erfare, at de er blevet både set og
hørt. Vi vil tænke tilbage på dit virke som kontaktpræst i
Skanderborg Provsti med stor glæde og taknemmelighed,
og du og din familie ønskes alt godt i tiden fremover.
Kirkeudvalg Vest
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Påske er vores store højtid, og i skrivende stund er det stadig meget usikkert, om vi får lov at fejre den i kirken som
vi plejer. Påske er Jesu Kristi opstandelse fra de døde, og
et håb blev tændt i dødens mørke. Der var liv, hvor det så
ud som død. Da kvinderne ifølge Lukasevangeliet gik ind
i graven for at finde Jesu legeme og genfinde – i det mindste – lidt af den nærhed, de var vant til mens han levede,
fandt de ham ikke. Jesus var ikke kun blevet slået ihjel,
korsfæstet, men den døde var der heller ikke. Da blev de
mødt af to mænd i lysende klæder, og kvinderne blev forfærdede og bøjede deres ansigter mod jorden. Mændene
sagde da til dem: Hvorfor leder I efter den levende blandt
de døde? Han er ikke her, men han er opstanden. Og Matthæusevangeliet tilføjer: ”Og se, han går i forvejen for jer
til Galilæa. Dér skal I se ham”. Den brudte nærhed til Jesus – samt Jesu død og forsvinden – skuffede både kvinderne og disciplene, og de kunne ikke forstå det. Og da
Lukasevangeliet lige efter beretter om Vandringen til Emmaus – drøfter disciplene indbyrdes på vejen den nedtur,
det har været, at Jesus har forladt dem. Da slår en fremmed følgeskab med dem, og han udspørger dem om, hvad
de har oplevet. Og de fortæller, at den mand – dvs. Jesus
– som de satte hele deres lid til, og som de troede skulle
være Israels frelser – han er nu død og helt borte. Som om,
at Jesus ingenting betød alligevel. Senere inviterer de den
fremmede med ind for at spise. Da han bryder brødet, åbnes deres øjne, og de genkender ham. Det er Jesus, opstået
fra de døde, for at være hos dem, der, hvor de var. Nærheden var der altså alligevel. Ja, det var for at være hos dem
i hele deres menneskelige tilværelse, at Jesus døde. Kun
sådan kunne han være i alle aspekter af deres liv – tillige
med den dag, hvor de selv skulle dø. For han havde selv
prøvet det nu. Og han levede trods det. Nærheden fra Vor
Herre kunne ikke slås ihjel.
Tabet af nærhed til andre mennesker er en af de største
udfordringer i coronatiden. Påsketidens evangelier fortæller, at uanset, hvor meget nærhed, vi mister – så mister vi aldrig meningen med vores liv. For meningen er,
at Gud elsker os og er os nær, sådan som vi er, lige nu.
Og bedst, som vi tror, at vi har mistet meningen og dén
nærhed, da er den der alligevel. Da åbnedes deres øjne,
og de genkendte ham som den opstandne Kristus. Efter at
have vendt og drejet alt dette i deres hjerter, blev Jesus ved
Himmelfarten endelig taget fra dem, da han fór til himmels og forsvandt for deres øjne.
Men Helligånden kom til dem i pinsen. Og de erfarede
der, at Jesu Kristi opstandelse fra de døde, ikke kun var
hans opstandelse, men også deres. Gud var ikke borte,
men blev ved med at være nær. Og da startede den første
menighed med at fortælle om dette, for at også vi – der
lever så mange år efter – kunne få det at vide. Glædelig
påske – og pinse!
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Frygt ikke!

Alteret i Lyng kirke
ved Fredericia. Når
lyset slukkes i kirken,
brænder den midterste
lampe over alteret stadig døgnet rundt som
et vågeblus.
Det har den gjort
siden 11. marts 2011.
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Kære læser!
Der er opbrud i corona-restriktionerne i denne tid (marts
2021). Og alle glæder sig til den dag, hvor vi kan vende
tilbage til en mere normal hverdag med de arrangementer,
der plejer at høre den til. Vi har alle været ramt af aflysninger, men i dette kirkeblad vover vi bl.a. at annoncere den
førhen årlige rejse med hørehensyn.
Forleden kunne man i TV-avisen se, hvordan unge mennesker festede løs i hundredevis i Holland midt under nedlukningen. Det var dog et nøje tilrettelagt videnskabeligt
eksperiment, der skulle afdække faren ved at samles så
mange mennesker i festligt lag. Og det var tydeligt, at man
efter måneders indelukkethed med afsavn og ensomhed
endelig fyrede den af i stor stil ved festlighederne – som
havde man vundet i lotteriet.
Man får lyst til at storme ud og købe øl, som Jens Rosendal skrev i sangen ”Du kom med alt det der var dig”.
Måske ikke lige nu, men når dagen en dag oprinder.
På lignende måde skal der nok være et og andet menighedsråd og en og anden præst, der spekulerer på, hvordan
man skal fejre den dag, hvor kirken endelig igen kan slå
dørene op som den plejer – så også de, er har været væk
fra kirken igen kan få lyst til at besøge den. Hvordan skal
man mon lokke dem til? Men ret beset har kirken – med

undtagelse af en nedlukning i 9 uger sidste forår – stort
set været åben hele tiden under coronatiden, ligesom den
er det nu – men den har bare ikke været for alle! Og det er
måske det største problem. For kirken er for alle. Vi står
ikke og sorterer i kirkegængerne ved indgangsdøren og
spørger til medlemsbevis, før døren lukkes op. Men der
har sandsynligvis været en kerne af faste kirkegængere,
som er blevet væk. Ikke fordi de selv har valgt det som
sådan, men fordi de har været tvunget til det for at passe
på sig selv. Der er ingen, der helt ved, hvor mange det drejer sig om. Og det er muligt, at den påstand er mere eller
mindre rigtig, alt efter, hvor i landet, man spørger eller
hvilken menighed, det er. Men i hvert fald har coronatiden
været specielt hård for hørehæmmede, der har brug for
at stå meget tæt på den, de taler med – for at få den bedste lyd. Og det forhold må siges at have indvirket negativt
på de muligheder, hørehæmmede har haft under de givne
omstændigheder.
Men at lade som om, at alle har haft den samme lyst til
at gå i kirke under epidemien, vil ikke give svar på, hvad
man bør lægge vægt på, når kirkedøren igen står på vid
gab – og man skal forsøge at genfinde en normal ”hverdag” inden for i kirkerummet og de andre tilstødende menighedslokaler.
Søren Skov Johansen

Grundlovsmøde 2021 aflyst
Det kommer nok ikke som en overraskelse, at vi har set
os nødsaget til at aflyse vores Grundlovsmøde igen i år
2021. Tidligt i foråret har vi konstateret, at vi nok ikke
kom tilstrækkelig langt med vaccinationerne til, at kunne

gennemføre et sådant møde forsvarligt. Kig derfor efter
næste års annoncering.
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Ginny og Søren Skov Johansen
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Frygt ikke – vær ikke forfærdede!
Man kunne for nylig i Kristeligt Dagblad læse en artikel,
hvor de beskrev 5 forskellige kirkegængeres oplevelser af
corona-situationen i kirken. Den første handlede om bekymringen om, hvor få, der kunne være med til en begravelse. Den anden om en, der savnede nærværet i kirken.
Den tredje om en far, der måtte vente med at invitere alle
gæster til en barnedåb i kirken. Den fjerde om en ældre
kvinde, der var holdt op med at gå til gudstjenester, fordi
hun ikke måtte synge. Og endelig om en, der måtte vente
med en urnenedsættelse, hvor der kun kunne være 25 deltagere med. Ikke en eneste beretning om nogle, der var
nervøse for at gå i kirke pga. smittefaren.
Og måske husker nogle den biskop, der i anledning af en
stigende bekymring blandt kirkens ansatte ved juletid
meget rigtigt udtalte, at kirken ikke skulle opfinde sine
egne regler på corona-området. Underforstået: Man skulle
hverken agere corona-politi eller bodega-virologer men
burde stole på de anvisninger og restriktioner, der blev givet. Samtidig er det meget sigende for det faktum, at både
biskopper og præster ved siden af at være præster også er
embedsmænd. Dvs. at er der et problem med f.eks. smitte,
så har man ét svar:
At følge anvisningerne fra myndighederne, da man selv er
en del af det samme myndighedsapparat. Imidlertid rejser
det stadig det samme spørgsmål, som tidligere beskrevet
i dette kirkeblad: Der er forskel på personlig sikkerhed og
restriktioner. Restriktioner er udregnet efter matematiske
modeller ud fra den overordnede betragtning, at vi skal
beskytte vores sundhedsvæsen, så det ikke bukker under.
Sikkerheden ligger primært i, at sundhedsvæsenet stadig
er der til at hjælpe os, hvis vi bliver syge. Restriktionerne
taler derfor ikke særligt fyldestgørende om, hvorvidt man
stadig kan blive smittet, selv om man følger anvisningerne
og restriktioner.

Det er et eksempel på en af de rigtig mange kirker, der på
bedst mulig måde forsøger at imødekomme og vende den
frygt, der også findes hos visse af kirkegængerne – med
det formål, at kirken stadig skal være for alle.
Søren Skov Johansen

I Lyng kirke ved Fredericia har de haft mulighed for at skabe afstand
mellem kirkebænkene, så rummet virker meget let og indbydende. Her
vurderer kirketjener Peter og præst Susanne Knudstorp resultatet af
omrokering af bænkene i kirke-rummet i Lyng kirke. Denne opstilling
af bænke med stor afstand vil ikke gå ud over den kommunikation, der
foregår til den hørehæmmede kirkegænger, fordi man stadig har glæde
af teleslyngen - men på-tænker man at gøre noget lignende i kirkens
tilstødende lokaler, f.eks. ved møder, hvor den hørehæmme-de tillige
skal kunne tale til de andre - ja så vil det foruden en teleslynge kræve,
at hver deltager får ad-gang til en mikrofon, så de andre hørehæmmede kan høre talelyden (se de to sidste kirkeblade om høre-hæmmedes
udfordringer ved stor afstand).

Alt dette er for at sige, at vi bør tage den bekymring alvorligt, der er hos visse kirkegængere. Det nytter ikke at lade
som ingenting og så regne med, at det går væk. Om det i
bund og grund handler om, at kirken altid har forkyndt
ordene ”Frygt ikke” er svært at sige. Men når juleevangeliet taler om at vi ikke skal frygte og når påskeevangeliet
taler om, at vi ikke skal være ”forfærdede”, så er det ikke
det samme som at vi skal lade stå til. Rettidig omhu er på
sin plads; selv Jesus brød de religiøse forskrifter, da han
helbredte en mand med vand i kroppen, selv om det var
sabbat.
Træder man lidt uden for kirkelige kredse, så taler man
åbent om den frygt, der er i visse dele af befolkningen.
I TV kunne man således forleden følge museers forberedelser i forbindelse med en forventet genåbning. En af
lederne fortalte, at de forbereder tryghedsskabende foranstaltninger, så folk kan føle, at de tør komme her der igen.
Og selv i Høreforeningen taler man visse steder om, at det
på nuværende tidspunkt ikke nytter noget at lave arrangementer, fordi folk enten er bange for at komme eller kun
venter på vaccinen – som det ser ud lige nu.

Her ses den flotte arkitektur i Lyng kirke tillige med den nu meget
”luftige”, coronavenlige indretning

Den frygt bør vi tage alvorligt og adressere. Det er ligesom tillid. Tillid skal vækkes. Frygt skal vendes til tillid.
Og det er ikke den, der frygter, der kan gøre det selv. I det
følgende er der nogle billeder, der beskriver, hvad Lyng
kirke ved Fredericia har brugt ventetiden under corona på.
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Her viser kirketjener Peter, hvorledes man i Lyng kirke har fjernet
knæfaldet foran alteret for at skabe
mere plads i kirkerummet.

Stjernerejse 2021 med hørehensyn
Tirsdag den 13. juli til søndag den 18. juli – program:
Vi bor på Løgumkloster Refugium, hvorfra vi kører ud på
endagsture.
Husk: Der er skrivetolkning og teleslynge ved foredragene
i Løgumkloster. Der er skrivetolkning og teleslynge 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, og der vil derfor være mulighed for, at
man kan holde den afstand, man selv synes skal til, samtidig med, at man alligevel kan følge med. Der vil også være
mulighed for at låne en iPad, så man overalt kan læse med
på, hvad der bliver sagt.

Tirsdag, den 13. 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,
FM-anlæg 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

Onsdag, den 14. 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.

Vi skal se udsigten fra Hotel Alsig på 16. etage

Torsdag, den 15. 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
17:30
Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00
Middag – middagskaffe/-te
20:00
Sommerkoncert i Løgumkloster Kirke

Fredag, den 16. 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.

Lørdag, den 17. 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.

Søndag, den 18. juli

Afrejse
07:45-09:30 Brunch
08:45
Morgensang i kapitelsalen
Afrejse i løbet af formiddagen
Praktiske oplysninger
Pris:
Dobbeltværelse
5.895 kr.
Enkeltværelse 6.295 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. Ønsker du en ekstra overnatning før eller efter programmet er der mulighed
herfor til 695 kr. per pers. i enkeltværelse og 595 kr. i dobbeltværelse. HUSK PAS.
Corona og evt. aflysning: På trods af den aktuelle situ
ation 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.
Tilrettelæggere og medvirkende på rejsen:
Ebbe Juul-Heider, cand. mag. i historie og kristendom;
Ginny og Søren Skov Johansen, skrivetolk og landsdelspræst; Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen, tidl. viceforstander og sognepræst; Trine Aaløkke, refugievært.

Teglværket Cathrinesminde

Tilmelding og mere info:
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
hjemmeside: http://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”.
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)

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. +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:

Assens Provsti – Bogense Prov- Charlotte Locht
Grimstrup Hovedvej 20, Grimsti – Fåborg Provsti – Hjallese
strup
Provsti – Kerteminde Provsti
– Langeland-Ærø Provsti – Mid- 6818 Årre
delfart Provsti – Midtfyn Provsti Tlf. +45 75 19 10 90
E-post: cloc@km.dk
– Nyborg Provsti – Odense
Sankt Knuds Provsti – Svendborg
Provsti
Tønder Provsti:
Erling Bjerrum-Petersen
Langeland-Ærø Provsti:
Kirkevej 3, Abild
6270 Tønder
Agnes Haugaard
Tlf. 74 72 28 50
Vester Bregninge 11
E-post: ebp@km.dk
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 14 31
E-post: ahau@km.dk
Ringkøbing Provsti:
Hans Ole Krebs Lange
Hjallese Provsti:
Gadegårdsvej 3, Kloster
6950 Ringkøbing
John P. Ramskov
Tlf. 97 33 70 11
Sanderumvej 131
E-post: hokl@km.dk
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 06 54
E-post: johnramskov@hotmail.dk Malt Provsti:
Henrik Skov-Pedersen
Assens Provsti:
Lynggårdsvej 21
6600 Vejen
Leni Ulla Hansen
Tlf. 75 36 03 59
Langgade 34
E-post: hspe@km.dk
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 10 23
E-post: luha@km.dk
Skjern Provsti:
Martin Jensen
Nyborg Provsti:
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Louise Schousboe
Tlf. 97 37 50 98
Skalkendrupvej 2
E-post: marj@km.dk
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
E-post: mls@km.dk
Ribe Domprovsti:
Ole Madsen
HADERSLEV STIFT Vilslevvej 67, Vilslev
6771 Gredstedbro
Fredericia Provsti – Haderslev
Dom Provsti – Hedensted Provsti Tlf. +45 75 43 10 59
– Kolding Provsti – Sønderborg E-post: om@km.dk
Provsti – Vejle Provsti – Aabenraa
Grene Provsti:
Provsti
Peter Hjorth Fredensborg
Skovparken 112
Sønderborg Provsti:
7190 Billund
Leif Jordt
Tlf. 75 33 10 44
Mommarkvej 245, Tandslet
E-post: phfr@km.dk
6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 13
E-post: lejo@km.dk
VIBORG STIFT
Herning Nordre Provsti – HerFredericia Provsti:
ning Søndre Provsti – Holstebro
Provsti – Ikast-Brande Provsti –
Susanne Knudstorp
Lemvig Provsti – Salling Provsti
Blåhøj 82
– Skive Provsti – Struer Provsti
7000 Fredericia
– Vesthimmerlands Provsti –
Tlf. 75 94 00 86
Viborg Domprovsti – Viborg
E-post: sck@km.dk
Østre Provsti

RIBE STIFT
Grene Provsti – Malt Provsti –
Ribe Domprovsti – Ringkøbing
Provsti – Skads Provsti – Skjern
Provsti – Tønder Provsti – Varde
Provsti

Lemvig Provsti:

Vesthimmerlands Provsti:

Aalborg Budolfi Provsti:

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

Herning Nordre og Søndre
Provsti:

Aalborg Østre 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

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
– 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

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

Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
E-post: ito@km.dk
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Kirkebakken 27, 7362 Hampen
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Tekstede gudstjenester – for alle
– tekstet på storskærm
– teleslyngen anvendes
– trykt prædiken
– gratis kirkebil inden for provstiet – husk tilmelding!

Om tekstede gudstjenester i denne tid

Her på bagsiden af bladet finder du som sædvanlig en oversigt over de tekstede guds
tjenester 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 18. april 2021
kl. 11:00 i Gjøl kirke
(Kirkestien 9, Gjøl,
9440 Aabybro)
Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst
Sofie Gjørup Winkel.
Søndag den 9. maj 2021
kl. 10:30 i Nøvling kirke
(Bakken 14, 7480 Vildbjerg)
Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med

sognepræst René Vejen Jensen
og kontaktpræst Mona Kjær
Nielsen.
Søndag den 16. maj 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 Knudstorp.
Pinsedag den 23. maj 2021
kl. 10:30 i Hygum kirke
(Klostervej 30, Hygum,
7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Iben Tolstrup.
2. pinsedag den 24. maj 2021
kl. 10:30 Kastellet i Fredericia
(Indgang ved siden af Dronningensgade 118, 7000 Fredericia)

Udendørsgudstjeneste.
Samarbejde mellem alle
sogne i Fredericia Provsti.
Tegnsprog, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant/liturg: Præster
fra Fredericia Provsti.
Søndag den 6. juni 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 13. juni 2021
kl. 10:30 i Billund kirke
(Hans Jensensvej 4,
7190 Billund)
Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde
med kontaktpræst
Peter HjortFredensborg.

Onsdag den 15. juli 2021
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 25. juli 2021
kl. 10:30 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.

www.rosendahls.dk

Påskedag den 4. april 2021
kl. 11:00 i Sdr. Vium kirke
(Brosbølvej 11A, Sdr. Vium,
6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst
Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste
arrangeret af kontaktpræst
Martin Jensen.

