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Forsiden
Blomsten ”narcisse” 
bebuder forår og 
påske.

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: 18/7-2022

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

Valgresultat
Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest
Der afholdes for øjeblikket valg til ovennævnte udvalg i 
perioden januar til marts måned i år. Valget er ikke afslut-
tet ved deadline for dette nummer, så det samlede resultat 
vil først fremgå i næste nummer af kirkebladet Hør Godt.

Menighedsråd, se her
Konsulentbistand
Nogle gange får et menighedsråd ved en kirke tilbage-
meldinger fra hørehæmmede, som ikke kan høre, hvad 
præsten siger under gudstjenesten. Selv om kirken oven i 
købet lige har haft eftersyn på lydanlægget i kirken, kan 
man trods det opleve, at enkelte kirkegængere stadig kan 
have vanskeligheder med at høre. Dette kan selvsagt være 
en potentiel kilde til både undren – og i visse tilfælde – til 
en lille begyndende mistro. For hvordan kan det lade sig 
gøre, når man som menighedsråd lige har gjort det, man 
kan for at få det hele til at virke. Og i værste tilfælde kan 
den hørehæmmede måske føle sig lidt ilde set, næsten som 
en slags ”brokkehoved”, der bliver ved med at tale om no-
get, man ellers lige har fået ordnet. Har man derfor ople-
velsen af at være ”kørt fast” i en problemstilling omkring 
lytteforholdene i kirken eller menighedslokalet, så er der 
hjælp at hente.

Kontakt den stedlige kontaktpræst for hørehæmmede 
eller Landsdelspræsten. Sidstnævnte vil kunne være be-
hjælpelig med at indkred-
se problemet og komme 
med forslag til, hvordan 
man kommer videre med 
en konstruktiv løsning. 
Det er gratis. Se kontak-
toplysninger på Lands-
delspræst Søren Skov 
Johansen side 2 øverst.
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Grundlovsmøde 5. juni 2022 kl. 15-19

I teltet ved Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20, 6670 
Holsted
Så er der Grundlovsmøde! Efter en pause grundet co-
rona, tager vi traditionen op igen. Da landsdelspræsten i 
mellemtiden er flyttet til ny adresse i hus med meget lille 
have, har vi været på udkig efter et nyt sted til teltet. Her er 
Høreforeningen Vejen Lokalafdeling trådt til og vil frem-
over tilbyde at ”huse” vores grundlovsmøde. Det sker i år 
ved Aktivitetshuset i Holsted, hvor der også er plads til at 
stille telt op. Så: I indbydes hermed alle til grundlovsmøde 
med hørehensyn, hvor Provst Peter Ole Finnemann Vi-
uff vil holde årets grundlovstale.

Vi starter med kaffebord og hjemmebag kl. 15:00 og syn-
ger et par sange fra højskolesangbogen. Herefter grund-
lovstale. Så griller vi ringriderpølser, og der vil være øl, 
vand og et glas vin.

Vi regner med at slutte kl. 19:00, så der er mulighed for at 
nå hjem i ordentlig tid, selv om man evt. kører langt. Husk 
en varm trøje, da det kan være koldt, selv om vi sidder i telt!

Vi bruger naturligvis teleslynge, højttaleranlæg og 
skrivetolkning.

Alle er velkomne, og der er tilmelding senest torsdag, 
den 2. juni 2022 på telefon/SMS: 21 77 99 66 eller e-post: 
mail@hcschack.dk

Der er begrænset antal pladser, så først 
til mølle-princippet gælder. Vi glæder os 
til at se jer!

Hans Christian Schack, 
Ginny og Søren Skov Johansen

Vinterkirkedag i Rousthøje
Flyttet til den 12. juni 2022 kl. 09:00 i Rousthøje kirke
Vi måtte jo pga. corona-situationen aflyse Vinterkirkeda-
gen i januar i år. Til gengæld har menighedsrådet besluttet 
at flytte arrangementet til lysere tider den 12. juni i år.

Her vil der bl.a. være foredrag med Flemming Rishøj: ”Pi-
gerne på Sprogø - de farlige kvinders ø”. Vi starter med 
tekstet gudstjeneste i Rousthøje kirke kl. 09:00, og der 
vil senere på dagen være musik i kirken ved spillemands-
gruppen ”Revl og Krat”. Se komplet program og oplysnin-
ger om tilmelding på bagsiden i gudstjenestelisten.

Årets grundlovstaler er Provst Peter Ole 
Finnemann Viuff

Vi holder grundlovsmøde igen i år i Holsted
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Kære læser!
I fasten ser vi frem mod påske, gennembruddet. Der er 
mange lighedspunkter mellem fasten og så den situation, 
vi er i lige nu med krigen i Ukraine. Derfor gengives her-
under en prædiken holdt den 6/3-22. Temaet er: Faste, 
frygt og fremtid. Salmer er: 003; 698; 634; 260; 266.

Prædikentekst
1. søndag i fasten, den 6/3-22 (Luk 22,24-32).

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle 
regnes for den største. Da sagde han til dem: “Folkenes 
konger hersker over dem, og de, som udøver magt over 
dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; 
men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og 
lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der 
sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, 
der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der 
tjener.

Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og 
ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager 
jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i 
mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv 
stammer.

Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som 
hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. 
Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.”

Prædiken
”Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle 
regnes for den største”. Kender vi det. Ja, nu gør vi i hvert 
fald. Før fik vi måske associationer til den konkurrence 
ude i haven, vi selv havde som barn: ”Hvem kommer først 
hen til æbletræet”! Eller: ”Min far er stærkere end din 

far”! Man skulle være den største, den bedste, den hur-
tigste. Ganske uskyldigt, tænker vi. Senere i vores liv tog 
nogle den mentalitet med ind i voksentilværelsen og kunne 
ikke slippe den, når der skulle vælges bil, hus og arbejde.

For nylig oplevede vi så i Ukraine, hvad det kan føre til. 
Nu er det ikke forholdsvis uskyldige og tilforladelige dril-
lerier, der udspiller sig. Nu hedder det: Hvem har de stør-
ste raketter, hvem har den største militære hær. Hvem er 
villig til at gå længst. En hel verden holdes for øjeblikket 
som gidsler i nogle få menneskers forgodtbefindende. Det 
sniger sig ind i hverdagen: Frygten, afmagten. Følelsen af 
at være overladt til tilfældigheder, vi ikke kan kontrollere. 
Hvad bliver det næste. Skal vi vente os enden, slutningen 
snart, blot fordi der er nogle, der ikke kan lade være med 
at ville være den største på andres bekostning. Hverdagen 
er blevet infiltreret af en underliggende angst, der hvert 
sekund stiller det djævelske spørgsmålstegn ved hver ene-
ste ting, vi gør. Hvad er det hele er værd? Det kan måske 
slutte alligevel.

Vi er lige nu i det, som kirken kalder fastetiden. I gamle 
dage, helt frem til 1500-tallet fastede man herhjemme til 
minde om Jesu fristelse i ørkenen. Det gjorde man i den 
periode, der er fra fastelavns søndag og frem til påske. 
Man holdt ikke op med at spise i fasten, men man gik uden 
om luksusvarer som kød, æg eller fint hvedemel. Formålet 
var, at man ville sætte sig mere ind i, hvordan det var at 
være udsat og skrøbelig og tilsyneladende overladt til sig 
selv. I 40 dage undgik man bevidst disse luksusvarer, og 
gjorde dermed sig selv mere ”afhængig” af den åndelige 
føde. Man tvang sig altså til at være lidt mere udsat, og 
måske lidt mere sårbar – for på den måde bedre at kunne 
mærke, hvad det så er, der bærer en, når man er sårbar – og 
dermed afhængig af noget andet end det, man kan give sig 
selv. Fasten var kort og godt en besindelse på Gud.
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Vi faster ikke længere på samme måde. Men det er som 
om, at vi ganske ufrivilligt i denne tid bliver tvunget ind i 
en sådan mangelsituation. Priserne stiger. Varmeudgiften 
ligeså. Dieselen tog et hop på 50 øre to gange på få dage. 
De økonomiske sanktioner vil på et eller andet tidspunkt 
give bagslag, så også vi selv bliver ramt. Allerede nu ses 
der bekymret på kornprisen. Kan vi overhovedet få fat i 
korn på længere sigt. Og hvem styrer tilførslen af gas? I 
allerbedste tilfælde er det den virkelighed, vi ser ind i for 
øjeblikket. I bedste fald. For var det bare det, så kunne vi 
klare det. Men under det hele ligger angsten og frygten 
for, at én mand vil trykke på den røde knap og ødelægge 
livet for alle mennesker på denne jord, eller ødelægge 
Europas største atomkraftværk.

Det er ikke til at holde ud. Det er en total magtesløshed, 
vi udsættes for i disse dage, hvor vi ser vores egen skrøbe-
lighed i øjnene. Vi har lige haft en Corona-epidemi, hvor 
vi har kigget os over skulderen hvert øjeblik med stress og 
angst til følge. Nu kommer der så noget, der kan udvikle 
sig til det, der er værre. Det er næsten ikke til at være i, og 
vi bliver irritable og mister vores overskud, snerrer måske 
ad hinanden, og vi drømmer os tilbage til dengang, hvor 
alt var trygt og godt, og hvor der var sikkerhed.

Nu er det ikke for at forklejne den nuværende situation og 
anbefale, at man ingenting gør. Det er langt fra. Men ret 
beset har vi aldrig nogen siden været sikker i vores tilvæ-
relse. Vi har til alle tider været underlagt de gaver, vi har 
fået i vores liv af vores skaber. I gamle dage hed det ”Om 
Gud vil”, eller ”Gud i vold”. Når vi har sendt vores børn 
i skole, så har der altid været en risiko for, at de kunne 
komme galt afsted i trafikken. For de fleste skete det ikke, 
selv om det lige så godt kunne være sket. Når vi har været 
ramt af sygdom, så er mange af os blevet raske igen, selv 
om det lige så godt kunne være gået anderledes. Når vi 
ikke troede, der skulle komme en ny dag, så kom den al-
ligevel trods det. Solen stod op og skinnede som en gave, 
vi fik, hver eneste dag. Kærligheden kom til os gennem et 
andet menneske. Det kunne lige så godt ikke have været. 
Men det skete alligevel. På samme måde, da Jesus blev 
korsfæstet og lagt i sin grav. Der tydede alt på, at det var 
slut. Men han opstod fra de døde på den tredje dag.

Det er, hvad fasten er sammen med den truende mangelsi-
tuation med frygt, bæven og afmagt: En besindelse på den 
Gud og skaber, vi alle er dybt afhængige af – og altid har 
været afhængig af. Det er blevet ganske tydeligt lige nu.

Hvor er Gud så henne, vil mange spørge. Griber han ind? 
Vi ved det ikke. Men vi ved, at Gud er kærlighed. Vi ved, 
at Gud er den skabende Gud, der hver dag indtil denne dag 
gav os livet, hvor det lige så godt ikke kunne have været. 
Vi ved, at han sendte sin Søn til denne jord for at tjene 
os, for at vise os, at vi hver især er uendeligt meget værd 
i Guds øjne: ”Men jeg er iblandt jer som den, der tjener”. 
”….ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdra-
ger jeg det til jer”. Vi er allerede en del af Guds Rige. Vor 
Herre husker på os. Han tilgiver os al vor synd, og lønner 
os ikke efter fortjeneste. Underet er sket: Gud er med os 
alle dage. Det er den nåde og barmhjertighed vi har, og 
som vi skal vende os imod.

Men Simon Peter fornægtede som bekendt Herren. Han 
var i vildrede, ligesom vi måske er det nu, og han vidste 
for et øjeblik ikke, hvem han skulle vende sig imod, og 
var i et frygteligt dilemma. Derfor siger Jesus til ham og 
os: ”Og når du engang vender om, så styrk dine brødre”. 
Det er en direkte opfordring til, at vi også skal styrke vore 
brødre nu. Det vil sige tjene hinanden med nåde og barm-
hjertighed – ligesom vi selv er mødt af nåde og barmhjer-
tighed fra Gud. For i tjenesten bevarer vi troen på, at alt 
ender godt. Ellers kunne vi lige så godt lade være.

Men når alting alligevel bliver for meget, så stol på og 
vend dig mod Guds nåde og barmhjertighed. Gå ud i ha-
ven og gør den forårsklar. Gør de ting, du plejer at gøre. 
Tro på, at du har en fremtid. Svigt ikke i troen. Det er ikke 
kun krigen, men frygten for at mangle tro, der gør dig 
bange. Og husk: Jesus selv beder for dig, ligesom han bad 
for Simon Peter, da også han var i vildrede. Amen.

Glædelig påske til alle!

 
 

Søren Skov Johansen
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Stjernerejse i Slesvig 2022 – med de luxe hørehensyn

Mandag den 11. juli til lørdag den 16. juli
Vi bor på Løgumkloster Refugium, hvorfra vi kører ud på 
endagsture. Der er skrivetolkning og teleslynge ved fore-
dragene i Løgumkloster, i bussen på turene og på rundvis-
ninger i det fri (!!) samt ved aftenspisningen, hvis ønske-
ligt. 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.
Bemærk: Der kan forekomme ændringer i programmet.

Mandag, den 11. 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, og 
guideanlæg mv. v/Søren Skov Johansen og 
Kirsten Bjerrum

17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00 Middag – derefter the/kaffe
19:30 Foredrag v/Ebbe Juul-Heider

Tirsdag, den 12. juli
Udflugtsdag til Haderslev og Kobbermølle
07:45-09:15 Morgenmad
09:15 Morgensang i Løgumkloster kirke
09:45  Bussen holder for døren, klar til dagens ud-

flugt: Vi kører først til Haderslev, hvor vi be-
søger Domkirken og hører om dens historie. 
Herefter går turen til et lokalt spisested, hvor 
vi får frokost, inden turen går over grænsen 
til Kobbermølle. I løbet af eftermiddagen 
drikker vi eftermiddagskaffe inden turen går 
hjem til sen aftensmad på Refugiet.

Onsdag den 13. juli
Hjemmedag med gudstjeneste, foredrag, udstilling
og koncert
07:45-09:15 Morgenmad
09:30  Tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke v. 

Søren Skov Johansen
11:00  Guidet besøg på museet Holmen – Anne Juul 

Christophersens udstilling: Opstandelse
12:00 Frokost
14:00 Hansestaden Lübeck I v/Ebbe Juul-Heider
14:00  Hansestaden Lübeck II v/Ebbe Juul-Heider
17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00 Middag – middagskaffe/-te
19:30  Koncert i sommeraftenen ved pianist Chri-

stina Wagner Smitt og Ebbe Juul-Heider

Torsdag den 14. juli
Udflugtsdag til Lübeck
07:45-09:15 Morgenmad
Kl. 9:00  Afgang fra Refugiet. Undervejs mod Lübeck 

drikker vi formiddagskaffe, og på turen vil 
Ebbe Juul-Heider fortælle mere om Slesvigs 
historie. I Hansemuseet kan vi opleve han-
sestædernes historie tæt på. Efter frokosten, 
som vi spiser på et lokalt spisested, besøger 
vi ”Günther Grass-Haus”. Og der bliver mu-
lighed for at se lidt mere på byen inden vi 
kører mod Løgumkloster. Middagen spiser 
vi undervejs hjem.

Fredag den 15. juli
Udflugtsdag til Hallig Oland og Hallig Grøde, arrangeret 
af ”Sort Safari”
07:45-09:15 Morgenmad
09:15 Morgensang i Løgumkloster kirke
09:00  Afgang fra Refugiet mod nogle af de mindste 

beboede Halliger i Vadehavet, Hallig Oland 
og Hallig Grøde. Dagens udflugt arrangeres 
af ”Sort Safari”, og turen går med en lille 
færge over til Halligerne, og på en af Hal-
ligerne indtager vi vores frokost. Sejlturen 
giver også god mulighed for at se det spæn-
dende dyreliv i Vadehavet.

18:30 Festmiddag på Refugiet

Lørdag den 16. juli
Afrejse
07:45-09:15 Brunch
09:15 Morgensang i kapitelsalen
  Afrejse i løbet af formiddagen

Praktiske oplysninger
Pris: Dobbeltværelse 5.895 kr.
 Enkeltværelse 6.395 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 600 kr. per pers. Husk pas.

Tilrettelæggere og medvirkende på rejsen:
Ebbe Juul-Heider, cand. mag. i historie og kristendom;
Ginny og Søren Skov Johansen, skrivetolk og landsdels-
præst; Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen, tidl. vicefor-
stander og sognepræst; Trine Aaløkke, refugievært.

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



Dette er den nuværende sammensætning af ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”.

Vi når desværre ikke denne gang at annoncere det nye udvalg, da valget ikke er overstået ved deadline for dette nummer. 
I næste nummer af Hør Godt vil de nye medlemmer fremgå her.

Kirkeudvalget Vest for Storebælt

Formand Ingrid Sand Si-
monsen
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, 
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 Witte 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 Vestre Provsti:
Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold
9510 Arden
Tlf. +45 98 52 53 11
E-post: ifr@km.dk

Aalborg Nordre Provsti:
Kathrine Fischer
Kapelvej 2
9400 Nørresundby
Tlf. 21 22 37 58
E-post: kafi@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



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! 

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)
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Søndag den 24. april 2022 
kl. 11:00 i Hammel kirke
(Vestergade 9B, 8450 Hammel)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen. Gudstjeneste i 
samarbejde med kontaktpræst 
Johannes Lunn (liturg).
Gratis kaffe med skrivetolkning 
efter gudstjenesten (foregår ved 
siden af kirken i ”Tinghuset” på 
Vestergade 5, 8450 Hammel).
Under kaffen vil der være et lille 
oplæg ved Søren Skov Johansen.
Tilmelding til kaffe og gratis 
transport inden for provstiet,
e-post: hammel.sogn@km.dk
eller tlf. 86 96 93 52 eller 
fax. 69 80 41 00

Bededag den 13. maj 2022
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.
Gratis kaffe med skrivetolkning i 
våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport, 
inden for Provstiett: Tlf. 98 98 
60 43 eller fax. 69 80 41 00 eller 
e-post: krr@km.dk eller 
SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 22. maj 2022 
kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning og teleslynge.

Prædikant: Kontaktpræst Erling 
Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste ar-
rangeret af kontaktpræst Erling 
Bjerrum-Petersen. Gratis våben-
huskaffe efter gudstjenesten.
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 
28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Pinsedag den 5. juni 2022 
kl. 10:30 i teltet på 
Højmarksvej 20 i Holsted
(Højmarksvej 20, 6670 Holsted)
Udendørs pinsegudstjeneste 
arrangeret af Sognepræst Jacob 
Bjorholm og Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen i samar-
bejde med Høreforeningen Vejen 
Lokalafdeling.
Tekstning, teleslynge og trykt 
prædikenen.
Tilmelding til gratis transport 
inden for Provstiet: lvi@km.dk 
eller jbh@km.dk eller tlf. 75 19 
80 32 eller SMS: 29 66 06 50 eller 
fax: 69 80 41 00.
Der er samme dag grundlovs-
møde i samme telt kl. 15 (se 
annoncen i kirkebladet Hør Godt 
eller på hjemmesiden hørgodt.dk).
Vil man deltage i både guds-
tjeneste og grundlovsmøde, vil 
der være mulighed for at spise 
medbragt mad i teltet i ventetiden 
efter gudstjenesten inden grund-
lovsmødet.

2. pinsedag den 6. juni 2022 
kl. 10:30 Kastellet i Fredericia
(Indgang ved siden af Dronnin-
gensgade 118, 7000 Fredericia)
Udendørsgudstjeneste. Samarbej-
de mellem alle sogne i Fredericia 

Provsti. Tegnsprog, udendørs-
teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant/liturg: Præster fra 
Fredericia Provsti. 

Søndag den 12. juni 2022 
kl. 09:00 i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 
Årre).
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst
Charlotte Locht.
Gudstjeneste i forbindelse med 
”Vinterkirkedag” arrangeret af 
kontaktpræst Charlotte Locht, 
Rousthøje og Grimstrup menig-
hedsråd samt Kirkeudvalg Vest.
Man kan deltage ved gudstje-
nesten eller vælge hele arrange-
mentet:
09:00 Tekstet gudstjeneste i 
Rousthøje kirke
10:00 Kaffe/rundstykker i Roust-
høje forsamlingshus (Byvejen 16, 
Årre)
10:30 Foredrag ved Flemming 
Rishøj: ”Pigerne på Sprogø - de 
farlige kvinders ø.”
12:00 Frokost i forsamlingshuset
13:30 Koncert i Rousthøje kirke 
med det lokale folkemusikorke-
ster ”Revl og Krat””
15:00 Afslutning
Der vil være teleslynge- og 
højttalerlyd samt tekstning/skri-
vetolkning hele dagen. Ansvarlig 
for hørehensyn: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. Tilmelding 
til ”Vinterkirkedag” senest 3. 
januar og/eller transport inden for 
Provstiet: Charlotte Locht, tlf. 75 
19 10 90 eller SMS: 40 27 73 90 
eller e-mail: cloc@km.dk

Pris for mad og drikkevarer på 
hele vinterkirkedagen er 100 kr,
som betales på selve dagen.

Onsdag den 13. juli 2022 kl. 09:30 
i Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 
6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. Gudstje-
neste i forbindelse med rejse for 
hørehæmmede. Alle kan deltage.

Søndag den 7. august 2022
kl. 11:00 i Langesø skovkapel
(Dyrehavelund 3, Langesø, 
5462 Morud)
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Tilmelding til gratis transport 
inden for Provstiet: Tlf. 29 66 
06 50 eller fax. 69 80 41 00 eller 
e-post: skovjohansen@me.com 
eller SMS: 29 66 06 50.


