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Forsiden
Billede fra Den 
evangelisk-lutherske 
Christkirke i Rendsburg-
Neuwerk, bygget som 
garnisionskirke i årene 
1695-1700. Her ses 
Moses holde prædike-
stolen. Fra vores rejse 
2021.

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: 15/11-2021

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved 
gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gra-
tis 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 i Favrskov Provsti, Aarhus Stift Knud 
Bunde Fries har valgt at give stafetten videre som kon-
taktpræst. Knud Bund Fries har været kontaktpræst siden 
2009, og vi vil gerne takke dig for den tid, du har været 
med. Det er med stor taknemmelighed, vi ser tilbage på 
din tid som kontaktpræst, og ønsker dig alt godt i tiden 
fremover.

Der er allerede udpeget en afløser: Emil Johannes Munk 
Sextus Lunn, sognepræst i Hammel-Voldby-Lading Pa-
storat, Favrskov Provsti, Aarhus Stift har meldt sig som ny 
kontaktpræst i Favrskov Provsti, Aarhus Stift.

Vi byder dig velkommen i flokken, og glæder os til det 
fremtidige samarbejde.

Kirkeudvalg Vest
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Tekstede gudstjenester 
med forandring

Men apropos temaet ”rejse” for dette nummer: Ved alle 
de tekstede gudstjenester laver vi ikke noget om i ritualet, 
pandemi eller ej, blot fordi vi tekster gudstjenesten. Alle 
tekstede gudstjenester ser altid ud nøjagtig som de plejer 
at gøre i den pågældende kirke.

Forandringen er altså ikke, at vi laver noget om, men at vi 
tydeliggør det, der i forvejen foregår. Både hørehæmmede 
og normalthørende vil ofte få oplevelsen af at opdage nye 
ting og detaljer ved gudstjenesten, når de samtidig læser 
med på skærmen. Det er en åndelig forandring – en rejse 
om man vil – der indtræder, selv om man ikke flytter sig 
noget sted hen.

Nye vedtægter og valg
Endelig blev vores nye vedtægter godkendt i Kirkemini-
steriet. Det var godt nok tilbage i december 2020, men 
tiden siden har gjort, at vi ikke har kunnet tage dem i brug 
hvad angår valg til Kirkeudvalget.

De nye vedtægter bygger nemlig på, at vi til valget skal 
mødes i forbindelse med gudstjenester, hvor der både skal 
laves valglister med opstillede kandidater og lister med 
stemmeberettigede.

At afholde valg efter den metode er for tiden direkte ude-
mokratisk, da corona-situationen har sat en forhåbentlig 
midlertidig stopper for et trygt samvær i den størrelsesor-
den, som vi regner med i den forbindelse.

Til gengæld arbejder vi på en alternativ løsning, så vi un-
der alle omstændigheder har mulighed for at afholde val-
get, sandsynligvis i første kvartal af 2022. 

Har vi for travlt med at flytte os
Pandemien har tvunget folk til at være mere hjemme. 
Nogle mener, at det går for trægt efter genåbningen (skri-
ver august 2021), hvor folk stadig ikke kommer til visse 
arrangementer i det omfang som man plejer, herunder kir-
kens gudstjenester.

Der har været mange spekulationer omkring, hvorledes 
man får folk til at komme igen til det, de plejer at gå til. 
Der skal satses og lokkes, holdes særlige arrangementer, 
så man får lyst til at deltage, har tonerne lydt – også i kir-
keligt regi.

Om nogen tid vil forskere sikkert finde ud af, hvad årsagen 
har været. Kan det mon tænkes, at vi under den megen tid 
derhjemme har fundet ud af, at vi indimellem har haft for 
travlt, så arrangementerne er ved at finde sit naturlige leje? 

Vores nye kontaktpræst i Favrskov 
Provsti, Aarhus Stift Emil Johannes 
Munk Sextus Lunn.

Det er nok ingen himmelighed, at pandemien har sat sit ty- 
delige præg på gudstjenesterne, således også de tekstede. 
Vi har været ramt af aflysninger, og har været nødsaget til 
at henvise til hjemmesiden hoergodt.dk, hvor ændringer 
til den trykte annoncering har været offentliggjort. Det er 
dog ikke helt overstået endnu. Der vil stadig forekomme 
ændringer, og eventuelle arrangementer efter gudstjene- 
sterne vil være af forskellig art, om nogen.
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Kære læser!

I dette nummer af Hør Godt har vi valgt at sætte fokus på 
det at rejse. Anledningen er, at vi pga. epidemien ikke har 
kunnet rejse i det omfang, som mange plejer at gøre. Man 
har så valgt nogle andre løsninger. Måske har man kigget 
nærmere på, hvad vort eget land, Danmark, har kunnet 
tilbyde, og nogle er måske oven i købet kommet til den er-
kendelse, at det ikke nødvendigvis altid er rejsens længde, 
der betyder noget – men mere det, at man er i en anden 
sammenhæng, opdager nye ting, som man før overså.

Min afdøde mormor Anna var sammen med sin mand 
Aage Olsen nogle af de første til at dyrke de senere så be-
rømte Lammefjordsgulerødder fra Lammefjordens nyligt 

indvundne havbund. De var husmænd og arbejdede altid, 
som man nu gjorde dengang. Da de blev pensionister og 
flyttede tættere på byen, blev indkøbsturen til Brugsen for 
Anna på mange måder den store dag. Hun kunne efter-
følgende fortælle i timevis om, hvad hun havde oplevet 
på den få hundrede meter lange tur. Og det er måske et 
meget godt eksempel på, at der kan ske noget, selv om 
man ikke fysisk har bevæget sig særlig langt. En rejse kan 
med andre ord være både en fysisk rejse og en åndelig 
rejse. Sidstnævnte, hvor man oplever sig flyttet, selv om 
man ingen steder går.

Søren Skov Johansen

Arkivbillede fra en af vore rejser. Her Rügen i 2015. Ginny skriver, 
hvad guiden Ziggy siger, og deltagerne kan både læse teksten på små 
iPads og høre talelyden gennem guide-anlægget. Sidstnævnte bruges 
af både hørehæmmede og normalthørende.

Når man er på rundvisning i et slot, eksempelvis, kan det være svært at 
holde deltagerne samlet, og nogle vil ofte befinde sig i et andet rum end 
der, hvor der bliver fortalt. Til det brug er guide-anlægget super, fordi 
både hørehæmmede og normalthørende da kan høre, hvad der bliver 
sagt i det andet rum, og derfor ikke behøver at skynde sig afsted.

Til højre en modtager, som 
modtager talelyden fra guiden 
trådløst. Hørehæmmede med 
høreapparat (som har indbyg-
get telespole) kan tage mod-
tageren om halsen, hvorved 
de får teleslyngelyd. Normalt-
hørende kan benytte hovedte-
lefoner (tv.). Hørehæmmede 
og normalthørende bruger 
altså det samme hjælpemiddel, 
hvilket åbner for nye fordele 
udover ”blot” det at høre, og 
inklusionen fremmes”.

Her ses Augustine tolke med tegnsprog.

Ved rundvisning på en herregård, kan der ofte være flere deltagere, 
end der kan være i det rum, hvor guiden fortæller. Så selv om man 
måtte stå lidt inde i det tilstødende lokale, kan både hørehæmmede og 
normalthørende følge med takket være guide-anlægget.
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Rejse med inklusion
Så var vi på den årlige rejse med hørehensyn arrangeret 
i samarbejde med Løgumkloster Refugium. Der var godt 
40 deltagere, og i år gik turen til Slesvig og Sønderjyl-
land. Det var en såkaldt Stjernerejse, hvor vi overnatter 
på Refugiet og tager endagsture ud derfra. På Refugiet er 
der desuden foredrag og hjemmedag, hvor vi denne gang 
hørte Ebbe Juul-Heider fortælle om den danske guldalder. 

På rejsen er der hørehensyn, så også svært hørehæmmede 
kan følge med, men deltagerne er en blanding af både 
normalthørende og hørehæmmede. Denne blanding er et 
vigtigt element, idet det tilføjer rejsen et ekstra ”lag”, hvor 
deltagerne også lærer noget om hinanden. Ikke mindst 
forsøger vi at udbrede kendskabet til hørehæmmedes vil-
kår: 

Ved hjælp af hørehensynet forsøger vi at nedbryde den 
barriere, som et høretab er. Derved bliver det ikke kun 
den nedsatte hørelse, som de andre ser, men den høre-
hæmmede som et menneske med nøjagtig de samme inte-
resser som dem selv, hvor fællesskabet mellem hørehæm-
mede og normalthørende derved styrkes.

Fælles om hørehensyn
Det er ingen hemmelighed, at hørehensynet fylder meget, 
og man skulle tro, at det blot var med til at cementere, at 
der her er to grupper (de hørehæmmede og de normalthø-
rende), hvor den ene gruppe (de hørehæmmede) er noget 
for sig, og meget anderledes end alle de andre, der ikke 
behøver hørehensyn.

Fremgangsmåden er imidlertid, at vi forsøger at få de nor-
malthørende til at benytte det samme hørehensyn, som de 
hørehæmmede bruger, fordi det er en fordel for normalt-
hørende også.

Tekstningen
Foredragene i forbindelse med rejsen er simultantekstede 
på storskærm, så hørehæmmede har mulighed for at følge 
med. Imidlertid viser det sig, at også normalthørende har 
fordel af indimellem at kigge på den skærm, som de hø-
rehæmmede bruger til læse, hvad der bliver sagt. Foredra-
gene er ofte historiske med masser af information.

Der kan være en del årstal, og er man uopmærksom et 
øjeblik, kan man som normalthørende lige kigge et par 
linjer tilbage i teksten for at få det hele med alligevel. 
Desuden er det et kendt fænomen, at man som normalthø-
rende har glæde af at få informationerne ind både gennem 
øret og øjet. Vi kender det fra TV, hvor mange læser med 
på underteksterne, selv om de mener, at de egentlig ikke 
behøver det. 

Det gør man ikke for sjov, men fordi det hjælper på forstå-
elsen. Og fordi der ved foredragene også er et ønske om at 
opnå en vis form for indlæring (det er ofte historiske fore-
drag), er det vigtigt at få den bedst mulige ”lyttekomfort”. 
Så skal man ikke bruge for meget energi på at anstrenge 
sig for at forstå de ord, der bliver sagt – og der bliver mere 
overskud til at forstå det indholdsmæssige. Endelig er der 
altid en gruppe af ”normalthørende”, som i virkeligheden 
er hørehæmmede, men som ikke har erkendt det endnu.

På endagsturene har vi naturligvis mobil tekstning med, 
hvor svært hørehæmmede kan læse med på små iPads, 

som vi låner ud. De normalthørende låner sjældent så-
dan et apparat, men brugerne af disse har allerede her en 
forståelse fra omgivelserne, da mange normalthørende i 
foredragssituationen kender til fordelen ved at læse med.

Det mobile teleslyngeanlæg
Vi har naturligvis mobilt teleslyngeanlæg med på endags-
turene. Alle rejseguider er udstyret med en mikrofon, 
som de taler i, og alle deltagere får tilbud om at låne en 
modtager, som de hænger om halsen. Fra mikrofonerne 
sendes talelyden direkte til disse modtagere, og slyngen 
om halsen fungerer som en teleslynge, således at brugerne 
har teleslyngesignal med sig over alt. Det benytter så godt 
som alle høreapparatbrugere sig af.

I foredragssituationerne er der selvfølgelig også tele-
slynge i lokalet. Men de normalthørende bruger den af 
gode grunde ikke, for dertil skal man jo have høreappa-
rat med indbygget telespole. Hvorledes giver man da de 
normalthørende mulighed for at få glæde af dette system 
på udflugterne? Modtagerne har tillige med teleslyngen 
en hovedtelefonudgang, hvortil der kan kobles et par ho-
vedtelefoner eller ear-pods. Hermed kan modtagerne med 
stor fordel benyttes af normalthørende eller hørehæm-
mede, som ikke har høreapparat eller indbygget telespole 
i deres apparater. Faktisk kalder man også det mobile te-
leslyngesystem for et guide-anlæg, underforstået at det 
primært er beregnet til normalthørende.

Ved at bruge disse modtagere som normalthørende, opnår 
man et væld af fordele. Man kan få guidens talelyd sendt 
direkte ind i ørerne, uanset hvor man befinder sig ved ek-
sempelvis rundvisninger. Man kan gå i sit eget tempo og 
alligevel høre, hvad der bliver sagt og behøver ikke at 
skynde sig hen til guiden, når denne taler. Når alle bruger 
systemet, kan guiden være sikker på, at der bliver lyttet, 
og man kan derfor få informationer om ting, man ser un-
dervejs, uanset hvor og hvornår. Det løfter kvaliteten af 
rejsen betydeligt.

Inklusion
Ved at gøre hørehensynet universelt som noget både nor-
malthørende og hørehæmmede benytter sig af, forsøger 
vi at nedbryde den barriere, et hørehandicap normalt er. 
Ofte er det hørenedsættelsen, som andre ”ser”, og så bli-
ver det ved det, og man når ikke ind til mennesket bag. 
Men her bliver hørehensynet – hvor meget den end i prak-
sis fylder – normalt og derved ”usynligt”, fordi det bare 
er noget, der er der for alle. Og fordi alle synes, det er 
en god idé, så fremstår hørehæmmede ikke længere som 
”anderledes” og som nogen, der kræver særligt hensyn og 
i værste fald i andres øjne synes ”mærkelige”.

Hørehæmmede har i mange henseender historisk været 
henvist til at være for sig selv – primært for at sikre at der 
blev givet det nødvendige hørehensyn. Men det har selv-
sagt ofte ført til en adskillelse fra andre, normalthørende. 

At normalisere hørehensyn til glæde for alle fører til in-
klusion, hvor vi begynder at møde hinanden som men-
nesker, normalthørende såvel som hørehæmmede. Det er 
det ekstra ”lag” i rejsen, der på den måde også for nogen 
bliver en erkendelsesrejse.

Søren Skov Johansen
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Seneste nyt fra REMI
I forrige nummer af kirkebladet Hør Godt informerede vi om, 
at Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest har stoppet 
indsamlingen til vores projekt i REMI i Nigeria. Det skete på 
baggrund af stærkt forøget administration i forbindelse med 
håndteringen af de indsamlede midler.

Vi har nu fået en hilsen gennem Lilly Krarup, som har været 
vores kontaktperson til REMI-skolen. Hilsenen er fra Augu-
stine Puusmut, som er tegnsprogstolk ved skolen, og den kan 
læses herunder. Bemærk, hvordan tolken på sin ”rejse” mod at 
blive tolk på REMI-skolen fortæller, hvordan grænser bliver 
brudt ned mellem de hørehæmmede/døve børn og så de andre 
normalthørende.

Sigtet var i første omgang at hjælpe børnene med kommuni-
kation ved hjælp af tegn, men fordi de andre også kunne se 
fordelen heraf, indtrådte en forandring, og sidegevinsten blev 
inklusion.

Min oplevelse som tolk på REMI
Mit navn er Augustine Puusmut. Jeg har en uddannelse i spe-
cialundervisning fra universitetet i Jos (Nigeria, red.). Mens 
jeg gik på universitetet, har jeg arbejdet som frivillig tegns-
progstolk ved universitetets kirke. Siden januar 2021 har jeg 
været ansat på REMI-skolen, hvor jeg for første gang har ople-
vet at få løn for mit arbejde som tolk.

Med min passion for at undervise og integrere hørehæmmede i 
samfundet, føler jeg en total tilfredsstillelse ved at kunne fun-
gere som et bindeled til det normalthørende samfund. 
REMI er en skole med en blanding af ganske ”normale” børn 
og børn med alle former for handicaps. Selvom jeg har ret me-
gen erfaring som tolk, har oplevelsen på REMI været en unik 
oplevelse, ved at skulle fungere som tolk til mennesker i alle 
aldre og med forskellige andre handicaps.

Her er der Bibeltime på REMI-skolen i Nigeria.

I begyndelsen var det en stor udfordring for mig at ramme 
børnenes niveau, men det har vist sig, at både børn og tolk har 
været gode til at ’undervise’ hinanden. Det har været en stor 
glæde at se, hvordan børnene vokser i kundskaber og forståelse 
gennem vores samarbejde. Ikke alene lærer de rigtig meget, 
men deres omgang med deres hørende kammerater bliver også 
langt mere gnidningsfri.

Det er en stor fornøjelse at observere, hvor aktive de hørehæm-
mede børn bliver i forbindelse med aktiviteterne i det kristne 
studenterarbejde. Effekten af tolkningen gør, at grænserne 
mellem de to grupper af børn brydes ned. Efterhånden bliver 

de hørende børn også mere og mere interesserede i at lære 
basale tegn og derved oplever de hørehæmmede børn et større 
selvværd og samhørighed med de hørende børn.

Her ses prædikanten og tolken (de to midt i billedet) på REMI-
skolen.

Som lærer og som tegnsprogstolk oplever jeg en kæmpestor ef-
fekt af at være del af både skoleaktiviteter og fritidsaktiviteter. 
Jo mere børnene deltager i det kristne studenterarbejde med 
tolk, jo mere får de udvidet deres ordforråd og des mere kan 
de lære i klasseundervisningen. 

Jeg må sige, at det er svært at overvurdere, hvad jeres støtte til 
tolkning af disse eksterne skoleaktiviteter har betydet og stadig 
betyder for børnene og de unge mennesker her på REMI. Vi 
skylder jeres menighed umådelig stor tak.

Her ses Augustine tolke med tegnsprog.

Tegnsprogstolkning er umådelig vigtig i den sociale, uddannel-
sesmæssige og følelsesmæssige udvikling af et hørehæmmet 
barn. Det er også sådan, det er for børnene på REMI.

Tolkning vil fortsat være af umådelig betydning for børnenes 
muligheder for at vokse op med deres selvværd i behold og 
dermed give dem lyst og energi til at gå ud og være en aktiv 
del af det hørende samfund. Tak!

Hilsen fra Augustine Puusmut 



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.

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/SMS: +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
oc37ma@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 Prov-
sti – Fåborg Provsti – Hjallese 
Provsti – Kerteminde Provsti 
– Langeland-Ærø Provsti – Mid-
delfart Provsti – Midtfyn Provsti 
– Nyborg Provsti – Odense 
Sankt Knuds Provsti – Svendborg 
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

HADERSLEV STIFT
Fredericia Provsti – Haderslev 
Dom Provsti – Hedensted Provsti 
– Kolding 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, Grim-
strup
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 – Her-
ning Søndre Provsti – Holstebro 
Provsti – Ikast-Brande Provsti – 
Lemvig Provsti – Salling Provsti 
– Skive Provsti – Struer Provsti 
– Vesthimmerlands Provsti – 
Viborg Domprovsti – 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 – Frederiks-
havn Provsti – Hadsund Provsti 
– Hjørring Nordre Provsti – 
Hjørring Søndre Provsti – Jam-
merbugt Provsti – Morsø Provsti 
– Rebild Provsti – Sydthy Provsti 
– Thisted Provsti – Aalborg Bu-
dolfi 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-Ma-
riager Provsti – Horsens Provsti 
– Norddjurs Provsti – Syddjurs 
Provsti – Odder Provsti – Ran-
ders Nordre Provsti – Randers 
Søndre Provsti – Silkeborg Provsti 
– Skanderborg Provsti – Aarhus 
Dom Provsti – Aarhus Nordre 
Provsti – Aarhus Søndre Provsti – 
Aarhus Vestre Provsti

Favrskov Provsti:
Johannes Lunn
Sydmarken 36, Lading
8471 Sabro
E-post: ejl@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 landsdelspræsten 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)

Om tekstede gudstjenester i denne tid
Pga. corona-situationen er vi ikke konsekvent begyndt at afholde kirkefrokoster/foredrag 
efter gudstjenesterne. Der kan også stadig forekomme ændringer i annonceringerne
af gudstjenesterne.

Husk derfor at kigge på hjemmesiden hoergodt.dk, inden du begiver dig ud til en
gudstjeneste, som du forventer tekstet. For dér vil der være de sidste opdateringer,
såfremt der er sket ændringer i programmet.

Søndag, den 29. august 2021 
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen. Gudstjeneste i 
samarbejde med kontaktpræst 
Erling Bjerrum-Pedersen
Tilmelding til gratis transport,
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 5. september 2021 kl. 
11:00 i Langesø skovkapel
(Dyrehavelund 3, Langesø, 5462 
Morud).
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Tilmelding til gratis transport,
tlf. 29 66 06 50 eller
fax 69 80 41 00 eller e-post:
skovjohansen@me.com
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 12. september 2021 
kl. 11:00 i Vilslev kirke
(Vesterbyvej 1B, Vilslev,
6771 Gredstedbro)

Tekstning, teleslynge, 
trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde 
med kontaktpræst Ole Madsen.
Frokost efter gudstjenesten,
hvis det er forsvarligt.
(gratis – foregår i konfirmandstu-
en ved siden af kirken på Vilslev-
vej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro) 
Tilmelding til frokost og gratis 
transport inden for provstiet,
e-post: om@km.dk eller
tlf. 75 43 10 59 fax 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50
senest 5. september.

Søndag, den 3. oktober 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 (tekstning).

Søndag, den 17. oktober 2021
kl. 10:30 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.

Søndag den 21. november 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.
Tilmelding til gratis transport,
tlf. 98 98 60 43
eller fax 69 80 41 00 eller
e-post: krr@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Onsdag den 24. november 2021 
kl. 14.00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)

Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin 
Jensen. Tekstet gudstjeneste ar-
rangeret af kontaktpræst Martin 
Jensen i samarbejde med Høre-
foreningen Ringkøbing-Skjern 
Lokalafdeling og Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen (tekstning).
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

Søndag, den 12. december 2021 
kl. 10:30 i Støvring kirke
(Kirkevej 7, 9530 Støvring)
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Inge Frandsen
Tilmelding til gratis kirkebil tlf. 
98 52 53 11 eller epost: ifr@
km.dk eller fax 69 80 41 00 eller 
SMS: 29 66 06 50.


