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Forsiden
På vores rejse med høre
hensyn kom vi i år forbi
Hallig Gröde, hvor det godt
kan blæse. Her søger nogle
af øens beboere ly for natu
rens kræfter. I baggrunden
den moderne teknologi, der
også har fundet vej til den
afsides belliggende hallig.
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Valgresultat og tak
Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest
De udfyldte stemmesedler fra valget i foråret er først ind
kommet efter deadline på sidste nummer, så herunder er
det endelige resultat fra valget til Folkekirkens Udvalg for
Hørehæmmede Vest (Kirkeudvalget). Kirkeudvalget har
siden haft sit første møde den 7/7-22, hvor konstitueringen
foregik. Det samlede udvalg ser derfor sådan ud:
Hans Christian Schack, formand (Region Syd)
Henrik Nielsen, næstformand (Region Midt)
Kristian Krogsgaard Hansen, kasserer og regnskabs
fører (Region Syd)
Lone Nyeng, sekretær (Region Midt)
Lene Thomsen Nielsen (Region Syd)
Ole Vad Nielsen (Region Nord)
Torben Axel Hartmann (Region Midt)
Agnes Haugaard, kontaktpræsterepræsentant
Søren Skov Johansen (landsdelspræst)

Valgperioden følger normalt det almindelige menig
hedsrådsvalg. Men i dette tilfælde sidder det nyvalgte
Kirkeudvalg fra 7/7-22 indtil 1. søndag i advent 2024,
idet vi pga. arbejdet med nye vedtægter først har kun
net afholde valg midt i den seneste valgperiode, som
egentlig startede i 2020.

Tak til det gamle kirkeudvalg,
velkommen til det nye

Med dette nye valg til Folkekirkens Udvalg for Hørehæm
mede Vest siger vi også farvel til flere af de gamle med
lemmer. Der skal herfra lyde en stor tak for jeres indsats
og for det gode samarbejde og den uvurderlige sparring, vi
har haft gennem årene. Tiden med det gamle kirkeudvalg,
vil jeg se tilbage på med stor glæde og taknemmelighed.
Samtidig skal der også lyde et stort Velkommen til det nye
kirkeudvalg! Til lykke med valget og konstitueringen.
Søren Skov Johansen

Her er vi alle samlede til vores første møde efter valget. Agnes Haugaard måtte desværre melde afbud, og er derfor ikke kommet med på billedet. De
andre er fra venstre: Lene Thomsen Nielsen, Torben Axel Hartmann, Henrik Nielsen, Hans Christian Schack, Kristian Krogsgaard Hansen, Ole Vad
Nielsen, Lone Nyeng og Søren Skov Johansen.
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Kære læser!
Vi har næsten glemt det. Sommeren kom, og med den
vendte mange af de aktiviteter, der kendetegner den tid
af året tilbage. Festivaler, Sankthans aften, camping
ture, udflugter, rejser, samvær i haven eller derhjemme
indenfor, alt efter vejret og mulighederne.
Men vi skal ikke længere tilbage end januar i år, hvor
vi var nødt til at aflyse arrangementer pga. corona-epi
demien. Siden er det kun gået fremad hvad angår mu
lighederne for at forsamles. På den ene side er det gået
meget stærkt med at vænne sig til den nye situation,
hvor det igen var tilladt og forsvarligt at være sam
men som vi plejer. På den anden side har der tilsynela
dende alligevel i perioden siden da været et forbehold
for nogle. Måske har man vænnet sig til andre rutiner,
hvor man fortsatte med at være lidt mere alene hjemme
end man egentlig plejer. Man er måske fortsat med at
”lægge mere til” selv, dvs. fortsat med at efterleve nog
le af de gamle restriktioner, fordi man har haft et ønske
om at beskytte sig selv.
Hvad angår gudstjenester, så har jeg i perioden siden
januar ud fra tilbagemeldinger fra forskellige præster
kunnet konstatere, at der sandsynligvis er gået nogen
tid, inden alle de sædvanlige kirkegængere igen har
fundet tilbage til kirkens gudstjenester. Det er svært
at sætte tal på, hvem der har manglet. Men når vi ta
ler om hørehæmmede, så har de gennem corona-epi
demien været langt vanskeligere stillet end så mange

andre. Her har hørehæmmede nogle udfordringer, som
andre ikke har i den henseende. Man har brug for at
stå tæt på den, man taler med, fordi lyden for mange
hørehæmmede bliver ”ubrugelig”, når den vandrer
langt gennem f.eks. et rum. For mange hørehæmmede
er det derfor en nødvendighed at stå ganske tæt op ad
den, man taler sammen med – og det har man så ikke
kunnet i perioden med restriktioner. Hertil kommer, at
mundbind har umuliggjort den mundaflæsning, man er
afhængig af. Når restriktionerne så er blevet ophævet,
så sidder de dårlige erfaringer der måske stadig i langt
højere grad end hos alle andre. Og vejen tilbage til so
cialt samvær kan være svær. Muligheden for at ”lægge
noget til” selv i form af ekstra afstand med v idere har
man ikke, da alle nu står tæt, og intet længere er ind
rettet på det – og det er dog heller ikke ønskeligt, da
det kan påvirke kommunikationen i negativ retning.
Nu ser disse ting dog ud til at lysne, og vi kan kun glæ
de os over, at samværsformerne igen har blomstret hen
over sommeren. Der er mere i det end risiko for smitte.
Der er også den livsnødvendighed, det er at være sam
men. Derfor vil vi i dette kirkeblad mindes nogle af de
begivenheder, vi har haft sammen i den seneste tid – i
tekst og billede.
Fortsat god sommer – og efterår!
Søren Skov Johansen

Et af sommerens arrangementer: I år blev grundlovsmødet holdt i teltet ved Holsted Aktivitetshus.

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Pinsegudstjeneste i Holsted 2022
I teltet ved Holsted Aktivitetshus
I år var der sammenfald mellem Grundlovsdag og Pinse
dag. Da vi alligevel havde planlagt grundlovsmøde i tel
tet ved Aktivitetshuset i Holsted, hvad var så ikke mere
nærliggende end at holde pinsegudstjeneste i samme telt,
da det alligevel bare stod der. Som sagt så gjort. Med god
hjælp fra Høreforeningen Vejen Lokalafdelings medlem
mer og bestyrelse samt formand Hans Christian Schack
lykkedes det at stable et gudstjenestelokale på benene med
både teleslynge, højttaleranlæg og tekstningsudstyr. Den
lokale kirke stod beredvilligt parat med udlån af hjælpsom
kirkebetjening, og i dagens anledning var kirkesangeren
også suppleret med et kor og en tværfløjtenist! Det blev
en festlig gudstjeneste som optakt til det grundlovsmøde,
som vi holdt i teltet senere samme dag. Tak for hjælpen
til alle!
Søren Skov Johansen

Så er hjælperne færdige med forberedelserne, og afventer nu de øvrige
kirkegængere.

Grundlovsmøde 2022
I teltet ved Holsted Aktivitetshus
Det var med spænding, at vi imødeså grundlovsmødet i år.
For det første var det længe side, vi sidst holdt det, idet der
var 2 år, vi måtte springe over pga. corona. For det andet,
var det første gang, vi holdt det et andet sted end hjemme
hos os på gården i Vejen. Vi flyttede nemlig derfra i star
ten af 2020 til et parcelhus med en ganske lille have, og
derfor skulle vi se os om efter et alternativt sted at holde
det efterhånden traditionsrige grundlovsmøde. Heldigvis
trådte Høreforeningen Vejen Lokalafdeling til, hvor for
mand Hans Christian Schack foreslog at flytte mødet til
Holsted, hvor der var mulighed for at slå teltet op uden

Efter et tillokkende kagebord med alskens forskellige
kager inklusiv den traditionsrige jordbærkage, var der
grundlovstale ved Provst Peter Ole Finnemann Viuff,
naturligvis med hørehensyn, dvs. teleslynge, højttalerlyd
og tekstning på storskærm. Peter Ole Finnemann Viuff
bibragte os dels gode erindringer om sin tid i realitypro
grammet ”Hjem til gården”, hvor han vandt – og dels en
nu til dags vel tiltrængt opsang til tidens nymoralisme.
Her er det vigtigt at fastholde kristendommens menneske
syn, hvor vi alle er syndere for Vor Herre – og at der derfor
ingen er, der er bedre end andre. Det har også betydning
for demokratiet, når vi anser hinanden for lige værdige og
lige vigtige, fordi vi derved opdrages til at tage hensyn til
hinanden og lade hinanden komme til orde. Et underhol
dende og indholdsrigt foredrag.
Så var der tid til fadøl og grillpølser og mere hyggeligt
samvær. Tak til alle for en dejlig eftermiddag – og tak til
alle jer, der var med til forberedelserne og gjorde det hele
muligt!
Søren Skov Johansen

Grundlovsmødet var vel besøgt. Grundlovstaler var i år Provst Peter
Ole Finnemann Viuff. Der var selvfølgelig teleslynge -og højttalerlyd
samt tekstning.

for Aktivitetshuset. Som sagt så gjort. Med god hjælp fra
Høreforeningens medlemmer og bestyrelse lykkedes det
at få det hele forberedt med kager og kaffe/the, grillpølser
og fadøl, veldækkede borde – og alt, hvad vi plejer at have
klar. Og det viste sig heldigvis, at flytningen af grundlovs
mødet ikke påvirkede tilslutningen i nedadgående retning.
Tværtimod, så var der godt 100 tilmeldte, som gerne ville
deltage i det hyggelige arrangement med grundlovstale.
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Inden grundlovsmødet startede blev en af vore vigtige sponsorer
naturligvis hentet standsmæssigt i veteranbil. Her gøres der klar til
modtagelsen.

Læs mere på www.hoergodt.dk

Vinterkirkedag i Rousthøje 2022
Rousthøje kirke og forsamlingshus

fortalte den spændende og også skræmmende historie om
pigerne på Sprogø, der pga. anderledeshed blev tvangs
forflyttet til et isoleret liv på øen, hvilket foregik helt op
til 1961! Der var selvfølgelig teleslynge, højttalerlyd samt
tekstning af foredraget.
Så blev der serveret middag af alle de gode hjælpere, med
dejlig mad og kaffe, og bagefter var der koncert i Roust
høje kirke med spillemændene ”Revl og Krat”. En dejlig
dag. Tak for det hele, og vi glæder os til næste år!
Søren Skov Johansen

Her er der foredrag ved vinterkirkedag i Rousthøje forsamlingshus,
hvor Flemming Rishøj holdt et spændende og skræmmende foredrag
om Pigerne på Sprogø. Naturligvis med teleslynge -og højttalerlyd
samt tekstning.

Vinterkirkedag arrangeres af Rousthøje og Grimstrup
sogne i samarbejde med kontaktpræst Charlotte Locht og
Kirkeudvalg Vest samt landsdelspræsten. I januar måned
i år måtte vi aflyse arrangementet pga. corona, og det blev
derfor besluttet at flytte Vinterkirkedag til juni måned.
Vinterkirkedag blev til sommerkirkedag, men hvilken
dag! Vi startede tidligt om morgenen med tekstet gudstje
neste i Rousthøje kirke. Så var der rundstykker, kaffe og
the. Og så var årets foredragsholder på. Flemming Rishøj

Vinterkirkedag blev sluttet af med koncert i Rousthøje kirke med spillemændene ”Revl og Krat”.

Rejse med hørehensyn 2022
Løgumkloster Refugium
Den årlige rejse for hørehæmmede blev denne gang gen
nemført med en blanding af deltagere, der både var hø
rehæmmede og normalthørende. Vi havde fuldt hus, dvs.
cirka 40 deltagere + venteliste. Som sædvanlig var der
rig lejlighed til undervejs at demonstrere de hjælpemid
ler, som de hørehæmmede skulle bruge for at følge med.
Det resulterede da også i, at mange ikke hørehæmmede
og uerkendte hørehæmmede benyttede nogle af de samme
hjælpemidler, nemlig det såkaldte FM-anlæg, som er en
transportabel udgave af teleslyngeanlægget. Hvis man

I kobbermøllen i byen Kupfermühle var vi på rundvisning i små grupper. Her var støjniveauet så højt, at det her også var næsten umuligt at
høre, hvad der blev sagt. Heldigvis havde vi vores guideanlæg med, så
lyden blev sendt til både høreapparater og hovedtelefoner, og man kan
se skrivetolken sidde på sin klapstol og skrive til medbragte iPads.

På turen til Hallig
Oland blev der også
fortalte udenfor. Her
var lytteudstyr en god
hjælp for alle – også
de normalthørende.

ikke er hørehæmmet og ikke bruger høreapparat eller te
leslynge, kan man få glæde af dette anlæg ved at tilkoble
hovedtelefoner, så man kan høre guiden tydeligt på turen.
Der var faktisk flere steder på vore ture, hvor det var umu
ligt for selv normalthørende at høre, hvad der blev sagt,
f.eks. i kirker med dårlig akustik – med mindre man tak
kede ja til lytteapparatet. Ved festmiddagen, som er en del
af arrangementet, havde vi samlet de svært hørehæmmede
ved det samme spisebord, og hver deltager fik mikrofon,
skærm og teleslynge, så vi kunne tale sammen ved hjælp
af skrivetolken og det tekniske udstyr.
Vi havde som sædvanlig en rigtig god tur med hyggeligt
og godt samvær samt gode faglige og pædagogiske fore
drag af Ebbe Juul-Heider. Der var også tekstet gudstje
neste i Løgumkloster kirke. Tak til alle deltagere, tilret
telæggerne Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen, og til
vores hjælper Trine Aalykke. Vi har allerede planlagt at
fortsætte traditionen til næste år.
Søren Skov Johansen

Læs mere på www.hoergodt.dk
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Her er det nye kirkeudvalg
Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest
Dette er den nye sammensætning af ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”. Udvalget varetager
interesserne for alle hørehæmmede i folkekirken,

Formand
Hans Christian Schack
Søgårdsvej 3
6670 Holsted
Tlf. 21 77 99 66
mail@hcschack.dk
(Region Syddanmark)

Medlem
Ole Vad Nielsen
Hjulmagervej 6, 1.
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 65 16
olevad1@outlook.dk
(Region Nordjylland)

Sognepræst
Agnes Haugaard
Strandvejen 33
5960 Marstal
Tlf. 21 42 82 95
agneshaugaard@gmail.com
(Kontaktpræsterepræsentant)

Næstformand
Henrik Nielsen
Ribersgade 2
8700 Horsens
Tlf. 75 66 73 83
uglehuset@gmail.com
(Region Midtjylland)

Medlem
Lone Nyeng
Haldvej 8 A, Hald
8983 Gjerlev J
Tlf. 86 47 43 42
lkny@km.dk
(Region Midtjylland)

Medlem
Torben Axel Hartmann
Pallisvej 41
8220 Brabrand
Mobil. 22 80 99 33
tah43@hotmail.com
(Region Midtjylland)

Medlem
Lene Thomsen Nielsen
Klintingvej 3D
6830 Nørre Nebel
Tlf. 21 18 29 39
nielsenlene@mail.dk
(Region Syddanmark)

Regnskabsfører
Kristian Hansen
Kirkegade 16
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 33 14
karinogkristian@gmail.com
(Region Syddanmark)

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,
sti – Fåborg Provsti – Hjallese
Grimstrup
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 Witte 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 – Frederiks
havn 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 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

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 – Randers 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

Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe
7620 Lemvig
Tlf. 97 83 61 29
E-post: ito@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)

(Højmosevej 5, Erritsø,
7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med
kontaktpræst Susanne Knud
storp og Høreforeningen Billund
Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i lokalerne
ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til frokost og gratis
transport inden for provstiet, tlf.
30 63 17 77 eller fax. 69 80 41 00
eller e-post: lyngkirke@lyng
kirke.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Jerup og kontaktpræst Mona
Kjær Nielsen.
Efter gudstjenesten er der gratis
kirkekaffe og rundstykker i
Kirkehuset, på Markedspladsen
14, 7490 Aulum.
Her holder Søren Skov Johansen
et oplæg:
”Er nedsat hørelse kun mit eget
problem eller har andre også
en interesse i, at jeg kan følge
med?”
Tilmelding til gratis transport
inden for provstiet, tlf. 51 15 30
97 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: jisc@km.dk eller eller
SMS: 29 66 06 50.

pastor Per Bach.
Frokost med skrivetolkning efter
gudstjenesten.
Søndag, den 13. november 2022 (35 kroner - foregår i Kolind
præstegård, Nødagervej 20, 8560
kl. 10:30 i Rousthøje kirke
Kolind).
Søndag den 9. oktober 2022
(Kirkevejen 20, Rousthøje,
Tilmelding til frokost og gratis
Søndag den 4. september 2022
kl 10:30 i Ramme kirke
6818 Årre)
transport, tlf. 24 25 10 34
kl. 10:15 i Balslev kirke
(Algade 49, Ramme,
Tekstning, teleslynge, trykt
7620 Lemvig)
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
(Granlyvej 4A, 5592 Ejby)
prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Prædikant: Landsdelspræst Søren pbac@km.dk eller SMS: 29 66
Tekstning, teleslynge, trykt
Skov Johansen.
06 50.
prædiken.
Skov Johansen.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Gudstjeneste i samarbejde med
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Henning Bjerg
Onsdag den 30. november 2022
Skov Johansen.
kontaktpræst Charlotte Locht.
kl. 14.00 i Hemmet kirke
Mikkelsen og kontaktpræst Iben Kaffe efter gudstjenesten.
Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Jens Christian Roth Tolstrup.
(gratis - foregår i graverhuset ved (Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
mann.
Gratis kaffe i våbenhuset efter
siden af kirken).
Prædikant: Kontaktpræst Martin
Frokost efter gudstjenesten med gudstjenesten.
Tilmelding til kaffe og gratis
skrivetolkning og teleslynge.
Tilmelding til gratis transport
transport inden for provstiet, tlf. Jensen.
(koster 35 kroner og foregår i
inden for provstiet, tlf. 97 88 90 75 19 10 90 eller fax. 69 80 41 00 Tekstet gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Martin Jensen
Balslev Forsamlingshus
11 eller fax. 69 80 41 00 eller e- eller e-post: cloc@km.dk eller
i samarbejde med Høreforeningen
lige over for kirken på Granlyvej post: jisc@km.dk eller eller SMS: SMS: 29 66 06 50.
Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
1, 5592 Ejby).
29 66 06 50.
Tilmelding til frokost og gratis
Søndag, den 20. november 2022 og Landsdelspræst Søren Skov
Johansen (tekstning).
transport inden for provstiet, tlf. Søndag den 23. oktober 2022
kl. 10:30 i Kolind kirke
Julehygge i Hemmet præstegård
64 46 11 20 eller fax. 69 80 41 00 kl 08:45 i Aulum kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
med skrivetolkning efter gudstje
eller e-post: jcr@km.dk eller eller (Kirkegade 20, 7490 Aulum)
Tekstning, teleslynge, trykt
SMS: 29 66 06 50.
Prædikant: Landsdelspræst Søren prædiken.
nesten med gratis kaffe og kage
Skov Johansen.
Prædikant: Landsdelspræst Søren (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Søndag den 25. september 2022 Gudstjeneste i samarbejde med
Skov Johansen.
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37
kl. 10:00 i Lyng kirke
sognepræst Christian Lavdal
Gudstjeneste i samarbejde med
50 98 eller e-post: marj@km.dk

Stibo Complete

Søndag den 28. august 2022
kl. 10:30 i Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup,
7900 Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Steen
Sunesen.
Gudstjeneste i samarbejde med
Landsdelspræst Søren Skov
Johansen.
Frokost efter gudstjenesten med
skrivetolkning og teleslynge.
(35 kroner - foregår i konfirmand
stuen bag kirken på Indmarken 4)
Tilmelding til frokost og gratis
transport inden for provstiet,
tlf. 97 72 18 41 eller fax. 69 80 41
00 eller e-post: ssu@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

