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Forsiden

Hemmet kirke.

Nyt om navne

Efter aftale med sin kollega overtager kontaktpræst Inger 
Frandsen fremover Anna Margrethe Saxilds område som 
kontaktpræst i Rebild Provsti, Aalborg Stift. De to vil dog 
stadig samarbejde om opgaver relateret til hørehæmmede. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig en stor tak, 
Anna Margrethe, for den tid, du har være kontaktpræst i 
Rebild Provsti!

Peter Hjorth Fredensborg, kontaktpræst i Grene Provsti, 
Ribe Stift er blevet provst i Grene Provsti, hvilket betyder, 
at hvervet som kontaktpræst i Grene Provsti nu er ledigt. 
Vi vil også gerne sige dig en stor tak for din tid som kon-
taktpræst i Grene Provsti, og ønsker dig alt godt i tiden 
fremover som provst i Grene Provsti!

På vores konvent for kontaktpræster 7/11-22 blev kontakt-
præst Agnes Haugaard, Langeland-Ærø Provsti enstem-
migt genvalgt som kontaktpræsternes repræsentant i Kir-
keudvalg Vest.

Kirkeudvalg Vest
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Glitterstads, Coca-Cola og Jesus

Af Lone Nyeng

Der er så megen virak i løbet af december, at vi kan kom-
me til at glemme, at julen faktisk har noget med Gud at 
gøre. At det handler om noget, der er større end os selv. 
Det egentlige overdøves af julemænd i Coca-Cola-farvet 
tøj og rensdyr og reklamer for fine gaver. Hvor blev Jesus 
af? Det er dagen for hans fødsel, vi fejrer juleaften. Det 
var da i hvert fald den oprindelige mening. Men er der 
plads til ham i herberget i dag? Dengang i Betlehem var 
alt optaget.

I dag er vi optagede af alt 
muligt andet. Vi mennesker 
har så mange sære ting for. 
Og vi lader vort sindelag 
farve af det, vi nu selv sæt-

ter os for, og ikke af det, som Gud har for. I julen kan der 
måske blive en lillebitte plads i et hjørne til Guds Søn. 
Måske hører vi juleevangeliet og synger et par salmer. Til 
daglig er Jesus også forvist til et lille hjørne i den menne-
skelige hverdag. Han fylder ikke meget. Kun en lille kryb-
befuld. Mennesker søger andetsteds hen.

Men Gud gør noget andet, end vi mennesker forventer. 
Når vi ikke kommer til Ham, så kommer Han i stedet for 
til os. Ikke i storhed og pragt og almagt. Men som et lille 
menneskebarn, fuldstændig overladt til mennesker. Han 
lægger sig i vore arme.

Fødselskirken i Betlehem har en meget underlig indgangs-
dør. Man kan se sporene efter en stor og flot indgangspor-
tal, men på et tidspunkt har man muret den til og lavet 
en ganske lille dør. Den er så lille, at kun et barn kan gå 
oprejst ind. Alle andre må bøje sig for at komme indenfor 
for at se det sted, hvor nogle mener, Jesus blev født. Det 
er sådan set lige meget, om det var netop det sted, Jesus 
fødtes. Men denne lille indgang fortæller os, at vi må blive 
mindre for at se Gud. Hvis vi bøjer os, så kan vi se det vig-
tige. Samtidig fjerner vi vort blik fra al glitterstadsen og 
forlorenheden. Vi bøjer os i forventning, og så kan vi se.

De hyrder, der julenat lå uden for Betlehem og passede 
på deres dyr, oplevede noget ganske særligt. Herrens en-
gel talte til dem om det barn, der var blevet født. Og hyr-
derne skyndte sig hen til stedet. For at se et barn ligge i en 
krybbe, må man bøje sig ned. Sådan gjorde først de fattige 
hyrder, siden gjorde de vise og rige mænd fra Østerland 
det samme. Det samme gælder os: vi må bøje os, så vi ser, 
at det mindste er det største.

Men det kan være svært at høre, hvad julens budskab 
handler om, når hele adventstiden og juletiden syltes ned 
i en kæmpe krukke fyldt med nissehuer og mandariner, 
brunkager og lige så mange kilo svinekød som antallet af 
indkøbte julegaver. Det er ikke, fordi det er forkert at hyg-
ge sig. Overhovedet ikke. Men det må aldrig overskygge, 
at julens budskab handler om Kristi fødsel ind i verden. 
Det lille barn er et under, for det er kærligheden i kød og 
blod. Det var en stor satsning fra Guds side. Og når vi når 
frem til påske, forstår vi hvorfor.

Gud er ikke en fjern og utilnærmelig Gud, som vi kan 
forledes til at tro, især når livet får krusninger i overfladen 
og endnu mere hvis vi er ude i store storme og tror os 
gudsforladte. Gud er svær at begribe. Han er underfuld og 
gådefuld. Han er også underet og gåden i vore liv. Men vi 
ser Hans ansigt i barnet i krybben. Kærligheden fik krop. 
Hvordan vil vi tage vare på det barn? Hvordan vil vi nære 
kærligheden og gengælde den?

Mon ikke alle kender Nordahl Griegs sang ”Kringsat af 
fiendar”. I sidste vers lyder det:

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord. 
Vi vil ta vare på 
skjønnheten, varmen 
som om vi bar et barn 
varsomt på armen!

Glædelig jul!
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Kære læser!

I dette nummer af Hør Godt sætter vi fokus på, at der i 
øjeblikket verserer vedholdende rygter om, at teleslyn-
gens afløser omsider er fundet! Disse rygter er i de sidste 
mere end 25 år dukket op med jævne mellemrum, og vi 
er efterhånden vant til at tage dem med et gran salt, fordi 
forudsigelserne aldrig er blevet til virkelighed. Men denne 
gang er det anderledes, og det vil vi forsøge at forklare på 
de næste sider.

Hidtil har teleslyngen været det bedste kollektive høre-
hensyn, der nogensinde er opfundet til hørehæmmede, 
og den har eksisteret i mange årtier! Og jo længere tid, 
der går, jo mere undrer man sig over, at et stykke elek-
tronik kan blive ved med at være moderne i så lang tid, 
når computere til sammenligning ofte bliver skiftet hvert 
5.-6. år!

Hvorledes er det dog muligt, at teleslyngen er blevet brugt 
og stadig bruges som et velfungerende kollektivt hørehen-
syn, der indtil nu har kunnet konkurrere med mere moder-
ne teknologi? Svaret er, at der indtil dato ikke har været 
noget, der kunne gøre det bedre end teleslyngen!

Derfor er det med store forventninger, at mange nu måske 
kan se frem til et alternativ. Men lige så store, som for-
ventningerne kan være, lige så stor er uroen måske også.

For mange er teleslyngen det afgørende hjælpemiddel, 
som gør, at man kan følge med i, hvad der bliver sagt ved 
f.eks. gudstjenester, møder og foredrag. Hvad nu, hvis te-
leslyngen inden for en overskuelig årrække bliver skrottet 
til fordel for et nyt system, som så i praksis viser sig ikke 
at virke lige så godt. Så er tingene jo gået fra vanskeligt 
til værre.

Der er ikke bare tale om et stykke elektronik, som diverse 
høreapparatfirmaer har interesse i at markedsføre, men vi 
taler om den enkelte hørehæmmedes mulighed for fortsat 
at være social og deltage i fællesskabet – med alle de føl-
ger, det giver, hvis man ikke kan det fremover. Og hvad 
med de mennesker, som har ansvaret for et velfungerende 
hørehensyn i kirker, sognegårde og andre steder?

Vil man fra nu af allerede holde op med at vedligeholde de 
eksisterende teleslyngeanlæg og holde op med at installere 
nye – i forventning om, at det er spild af penge, hvis der 
alligevel måske snart kommer et alternativ? Ja, spørgsmå-
lene er mange på nuværende tidspunkt, og vi vil forsøge at 
indkredse nogle svar på de følgende sider.

Rigtig god læselyst – og glædelig jul.

Søren Skov Johansen

Så var der kaffe efter gudstjenesten

Tekstet gudstjeneste i Rousthøje kirke

Den 13. november havde vi tekstet gudstjeneste i Roust-
høje kirke. Almindeligvis er det menighedsrådet og gra-
veren Anja, der sørger for kaffen. I år var det Høreforenin-
gen Varde Lokalafdeling, der gav en hjælpende hånd med 
forberedelserne og serveringen. Det blev en god dag.

Julehygge i Hemmet præstegård

Tekstet gudstjeneste i Hemmet kirke

Den 30. november holdt kontaktpræst Martin Jensen igen 
tekstet adventsgudstjeneste i Hemmet kirke. Bagefter var 
der julehygge i præstegårdens menighedslokale med kaffe 
og Birgits kage. Der var også oplæsning og skrivetolk-
ning. Den nye formand for Høreforeningen Ringkøbing-
Skjern Lokalafdeling takkede for et godt arrangement og 
kvitterede med en hilsen fra afdelingen til Martin og Bir-
git. Det blev en god eftermiddag.

Kontaktpræst 
Martin Jensen 
i Hemmet kirke 
ved adventsguds-
tjensten.

Medlemmer fra 
Høreforeningen 
Varde Lokalaf-
deling stod for 
kaffen i år. Fra 
venstre Johan-
nes, Lene, Ingrid, 
Inger og graver 
Anja.
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Det nye Auracast?

Forestil dig, at du bor i Jylland og køber billet til Kø-
benhavn, hvor du skal deltage i en festgudstjeneste i 
domkirken. Du skal undervejs bruge både tog, bus og 
metro, og det kan være svært at navigere i sådan en rejse 
som hørehæmmet, fordi man undervejs har brug for in-
formation om hvilken perron, man skal gå ned på, og 
hvor bussen står, som man skal tage, og hvornår, man 
skal stige af.

Fordi transportselskabet ved købet af din billet allerede 
kender dine høreapparater, vil der på ethvert tidspunkt 
på din rejse blive sendt informationer direkte til dine 
høreapparater, hvad enten du befinder dig i bussen, i 
toget i metroen eller på perronen, uanset om der er tele-
slynge på stedet. Lyden vil tilmed være af langt højere 
kvalitet end den kendte teleslyngelyd, og vil ikke blive 
begrænset af, at du f.eks. flytter dig nogle meter fra et 
område, hvor en traditionel teleslynge ville virke. Her-
udover vil der alle steder, hvor der findes en højttaler, 
fremover – langt billigere end nu – også kunne sendes 
direkte til dine høreapparater. Nogenlunde sådan vil det 
blive med Auracast, hvis det kommer til at virke.

Men hvorfor er den kendte teleslynge så god?
Hvis du har lært, hvordan den gammelkendte teleslynge 
fungerer, så ved du også noget vigtigt om hørehæmme-
de. For teleslyngens funktion fortæller noget om, hvad 
hørehæmmede har brug for.

Ja, såååh…
Ikke alle hørehæmmede er hjulpet af høreapparater 
alene. Teleslyngen er et såkaldt ”høreteknisk udstyr”, 
som virker som ekstraudstyr til høreapparater, forudsat 
at man har indbygget telespole i sine høreapparater.

Hørehæmmede har brug for den bedst mulige lyd. Som 
hørehæmmet kan man ikke både have et høretab og så 
oven i ”hatten” være belemret med en dårlig lyd. Det 
trækker i den forkerte retning. En af de bedste måder 

at hjælpe en hørehæmmet på er derfor at sørge for, at 
talelyden bliver bedst mulig, dvs. uden baggrundsstøj.

Men vi laver alle sammen baggrundsstøj, når vi taler i 
et rum. Pga. akustikken kastes lyden af vore stemmer 
frem og tilbage mellem lofter og gulve og vægge og 
havner som forvrænget, ”mudret” og forsinket lyd hos 
modtageren, dvs. hos den hørehæmmede – og blander 
sig med den lyd, som kommer direkte fra munden på 
den, der taler (= den gode lyd). Men det er den gode, 
direkte lyd, man gerne vil høre som hørehæmmet, for-
di det hjælper en med at lytte til netop den! Problemet 
med dårlig lyd bliver værre og værre, jo længere man 
står væk fra hinanden.

Derfor er det egentlig bedst at stå meget tæt på den 
hørehæmmede og tale ganske almindeligt og tydeligt. 
Men det kan man ikke altid, og derfor har man op-
fundet teleslyngen, som via en mikrofon på taleren 
sender lyden direkte ind i den hørehæmmedes høreap-
parater. Herved kan man undgå at bruge den lyd, der 
skal vandre over en længere afstand i et rum, og som 
undervejs bliver dårlig af baggrundsstøj. Teleslyngen 
”springer” let og elegant over den fysiske afstand fra 
taleren til lytteren ved at sende talelyden trådløst via 
et magnetfelt direkte til den hørehæmmede uden om 
akustikken i rummet. Teleslyngen er kort sagt trådløs 
overførsel af lyd. Og det er det, hørehæmmede har 
brug for og skal gå efter, hvis de vil have en god lyd. 
Det er udstyr, der så at sige kan “trække” lyden hen til 
øret. Det giver den bedste lyd, og det sker med f.eks. 
TV-bokse og partnermikrofoner.

To afgørende egenskaber
Når andre gennem tiderne har forsøgt at finde en mere 
moderne udgave af teleslyngen, så er det aldrig lykke-
des rigtigt, fordi man hidtil ikke har kunnet konkurrere 
med det to stærkeste egenskaber, som teleslyngen har: 
”Universalitet” og ”Konnektivitet”.

Et lille apparat (forrest) 
fra et firma, som hævder 
at være de første til at 
have fremstillet en enhed, 
der kan både kan sende 
og modtage lyd i det nye 
format Auracast. Tanken er, 
at modtagerdelen snart skal 
indbygges i høreapparater. 
Her sammenlignet med en 
lidt ældre, traditionel tele-
slyngeforstærker, som også 
kan sende lyd til mange 
høreapparater samtidig.
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”Universalitet” betyder, at man ikke behøver et bestemt 
mærke af høreapparat for at få glæde af teleslyngen. 
Der skal blot være indbygget telespole i høreapparatet 
– hvilket de fleste høreapparater har eller kan udstyres 
med – og så er man ”på” MED DET SÆT HØREAP-
PARATER, MAN HAR – i det øjeblik, man aktiverer 
denne funktion (i gamle dage med betegnelsen ”T” for 
teleslynge).

”Konnektivitet” betyder ”evnen til at koble sig på” in-
klusiv hvor hurtigt og hvor stabil forbindelsen er. I et 
rum med et velfungerende teleslyngeanlæg BLIVER 
man koblet på i samme øjeblik, man træder ind i rum-
met. Det sker øjeblikkeligt og med så usvigelig sikker-
hed, at ingen indtil dato har kunnet gøre det bedre.

Et lille apparat, mindre end en tændstikæske, kan – når det bli-
ver færdigudviklet - sende højkvalitetslyd til et uendeligt antal 
høreapparater. Her sammenlignet med en moderne strømbe-
sparende, traditionel teleslyngeforstærker, som også sender til 
mange høreapparater samtidig.

Universalitet 2.0?
I det nye alternativ til teleslyngen – også kaldet Aura-
cast – bruger man en ny version af Bluetooth, nærmere 
bestemt Bluetooth 5.2 Low Energy Audio, til trådløs 
overførsel af lyd i stedet for teleslyngens magnetfelt. Og 
allerede her vil nogle sikkert få trætte blikke i ansigtet. 
For hvem har ikke haft dårlige erfaringer med Bluetooth 
gennem årene. Man har måske forsøgt at koble en mo-
biltelefon sammen med en trådløs højttaler eller andet 
høreteknisk udstyr. Det har måske virket, men dagen ef-
ter virker det af uransagelige grunde ikke mere, og man 
bliver nødt til at parre apparaterne igen, igen. Men det 
mest afgørende er måske nok, at høreapparatindustrien 
nu er gået i samarbejde om den nye standard Bluetooth 
5.2 Low Energy Audio, hvilket skulle løse det ene af de 
to store problemer hidtil, nemlig ”Universaliteten”. Man 
er kort og godt blevet enige om en standard, som alle 
høreapparatproducenter fremover kan bruge, således at 
man ikke skal købe et bestemt mærke af høreapparater 
for at det nye system, Auracast, virker. Det skal dog be-
mærkes, at intet høreapparat og intet høreteknisk udstyr 
for øjeblikket er udstyret med Auracast, men at høreap-
paratindustrien presser på, for at det skal ske inden for 
de næste 3-5 år – og dermed blive en fast bestanddel af 
et høreapparat, ligesom telespolen har været det hidtil.

Konnektivitet 2.0
Modsat ældre udgaver af Bluetooth er fordelen ved 
Bluetooth 5.2, at man kan forbinde ikke kun et appa-
rat med et andet eller to andre som hidtil, men et ap-
parat med uendelig mange. Det betyder, at man nu kan 

sende trådløs lyd fra et lydanlæg til et uendeligt antal 
høreapparater, eksempelvis. Det nye system kan sende 
en slags ”radioudsendelse”, som er tilgængelig for alle 
uden parring, lidt ligesom en bilradio, hvor man vælger 
P3. Denne ”envejskommunikation” skulle efter sigende 
forøge rækkevidden og ikke mindst stabiliteten, og der-
med være et nyt og bedre modstykke til teleslyngens 
suveræne ”Konnektivitet”. ”Radioudsendelsen” kan til-
lige beskyttes med kodeord, så man kan vælge kun at 
lade dem, som kender kodeordet lytte med. I praksis vil 
det blive sådan, at man skal have en mobiltelefon eller 
andet tilbehør for at vælge den kanal, som man vil lytte 
på gennem sine høreapparater. Herved vil der blive ka-
stet ny brugerinteraktion ind i forhold til teleslyngen. 
Alternativt vil det sandsynligvis blive sådan, at man 
kan stille sig tæt ved en boks på væggen til det lokale, 
man ønsker at høre foredrag i. Her trykker man på sit 
høreapparat, og så er man ”på” og kan høre den talelyd, 
som sendes i det lokale, som man er på vej ind i.

Til venstre en traditionel bluetooth sender/modtager, som al-
lerede kan bruges af høreapparatbrugere. F.eks. hvis man vil 
have lyd sendt fra sin computer til ens høreapparater. Til højre 
den nye Auracast sender/modtager, som gør det samme, men 
kan sende til et uendeligt antal høreapparater samtidig, når 
der engang bliver indbygget Auracast-modtagere i høreappa-
raterne.

Konklusion
Man bør huske, at Auracast er en digital løsning, hvilket 
altid indebærer en indbygget forsinkelse i lydbehandlin-
gen i forhold til det analoge teleslyngesystem; al lyd skal 
derfor gå gennem en computer i den indbyggede elek-
tronik, og det tager tid. Sammen med den ”langsomme-
lighed” og øget risiko for fejlkilder og fejlbetjening, der 
måtte være grundet en lidt mere omstændelig betjening 
og opkobling via f.eks. smartphone, er det nok den største 
udfordring, Auracast vil møde i jagten efter at komme på 
niveau med teleslyngens uovertrufne ”Konnektivitet”. 
Det vil måske netop være brugerinteraktionen eller be-
tjeningen, der vil gøre det tvivlsomt, om Auracast i re-
lation til Bygningsreglementets forskrifter overhovedet 
kan betegnes eller blive godkendt som værende på niveau 
med teleslyngen. Men vi får se.

Det, der i sidste ende betyder noget er brugerens reak-
tion. Et er teori, men vil Auracast også kunne bruges i 
praksis, er det fint. Men kan det ikke, uagtet af hvilken 
som helst grund, så vil det ikke være at betegne som en 
afløser for teleslyngen, men et supplement. Det værste, 
der kan ske er, at man på forhånd erstatter telespolen 
i høreapparater med Auracast-funktionen, så man ”ka-
ster barnet ud med badevandet”. De to funktioner bør i 
en rum tid eksistere side om side, indtil vi kender bru-
gernes reaktioner i praksis. Det er ikke et ”enten eller”, 
men et ”både og”.



Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest

Dette er den aktuelle sammensætning af ”Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt”. Udvalget varetager 
interesserne for alle hørehæmmede i folkekirken.

Kirkeudvalget

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

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

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

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

Sekretær 
Lone Nyeng
Haldvej 8 A, Hald
8983 Gjerlev J
Tlf. 86 47 43 42
lkny@km.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

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

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

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

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 Provsti 
– Fåborg Provsti – Hjallese 
Provsti – Langeland-Ærø Provsti 
– Middelfart Provsti – Midtfyn 
Provsti – Kerteminde-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

Kerteminde-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 
– Herning 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 – 
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

Aalborg Vestre Provsti og 
Rebild 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-
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:
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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Juleaften den 24. december 
2022 kl. 15:15 i Studsgård Kirke 
(Tanderupkærvej 17, 7400 Her-
ning) 
Prædikant: Kontaktpræst Mona 
Kjær Nielsen. 
Hørevenlig gudstjeneste arran-
geret af Kontaktpræst Mona 
Kjær Nielsen. Gudstjenesten 
tekstes på stor skærm, og vi hå-
ber at skaffe en TSK-tolk. 
Alle er velkomne.

Søndag den 22. januar 2023 
kl. 10:30 i Løgumkloster kirke 
(Slotsgade 11, 6240 Løgum-
kloster) 
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. 
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. 
Gudstjeneste i samarbejde med  
kontaktpræst Erling Bjerrum-
Petersen og sognepræst Heine 
Holmgaard.

Søndag den 29. januar 2023 
kl. 10:00 i Biersted kirke 
(Nørhalnevej 51, Biersted, 
9440 Aabybro) 
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. 
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Sofie 
Gjørup Winkel. Kaffe i kirken 
efter gudstjenesten. 
Tilmelding til frokost og gratis 
transport, tlf. 98 26 80 38 eller 
fax. 69 80 41 00 eller e-post: 
sgw@km.dk eller SMS: 
29 66 06 50.

Søndag den 5. februar 2023 
kl. 10:30 i Ny Sogn Kirke i 
Kloster 
(Klostervej 74, Kloster, 6950 
Ringkøbing) 
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. 
Prædikant: Kontaktpræst Ole 
Lange. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Ole Lange og 
Landsdelspræst Søren Skov Jo-
hansen (tekstning). 
Frokost med skrivetolkning ef-
ter gudstjenesten samt oplæg 
ved Søren Skov Johansen: ”Tro-
en kommer af det, der høres, si-
ger Paulus. Hvordan kan man 
så komme til tro, hvis man ikke 
kan høre, hvad præsten siger.” 
(35 kroner – foregår i konfir-
mandstuen, Gadegårdsvej 3, 
Kloster, 6950 Ringkøbing). 
Tilmelding til frokost og gratis 
transport inden for provstiet, 
tlf. 97 33 70 11 eller fax. 69 80 
41 00 eller e-post: hokl@km.dk 
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 26. februar 2023 
kl. 10:30 i Ørding kirke 
(Bygaden 22, 7990 Øster Assels) 
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. 
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Steen Sunesen. 
Frokost efter gudstjenesten med 
skrivetolkning og teleslynge. 
(35 kroner – foregår i Kirke-
huset ved siden af kirken på 
Bygaden 20, 7990 Øster Assels) 
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.

Søndag den 26. februar 2023 
kl. 10:30 i Abild kirke 
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tøn-
der) 
Tekstning og teleslynge. 
Prædikant: Kontaktpræst Er-
ling Bjerrum-Petersen. 
Hørevenlig gudstjeneste ar-
rangeret af kontaktpræst Erling 
Bjerrum-Petersen. 
Gratis våbenhuskaffe efter 
gudstjenesten.  
Tilmelding til kirkebil, 
tlf. 74 72 28 50 eller e-post: 
ebp@km.dk

Søndag den 19. marts 2023 
kl. 11:00 i Ørridslev kirke 
(Kirkevej 34A, Ørridslev, 
8732 Hovedgård) 
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. 
Prædikant: Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Troels Bering og 
Høreforeningen Horsens Lokal-
afdeling. Frokost efter guds-
tjenesten med skrivetolkning og 
oplæg ved Søren Skov Johansen 
(35 kroner – foregår i konfir-
mandstuen på Præstevænget 17, 
8732 Hovedgård). 
Tilmelding til frokost og gratis 
kirkebil (inden for provstiet), 
tlf. 29 74 50 15 eller tbn@km.dk 
eller fax. 69 80 41 00 eller SMS: 
29 66 06 50.

Søndag den 26. marts 2023 
kl. 10:30 i Snejbjerg kirke 
(Bjergkvarteret 4, 7400 Her-
ning) 
Tekstning, teleslynge, trykt præ-
diken. 
Prædikant: Landsdelspræst Sø-
ren Skov Johansen. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
Kontaktpræst Mona Kjær Niel-
sen. 
Gratis frokost efter gudstjene-
sten med skrivetolk og fore-
drag ved Søren Skov Johansen: 
”Er Teleslyngens dage talte – 
om fremtiden for hørehæmme-
des bedste hjælpemiddel” (fore-
går i Sognegården ved siden af 
kirken). 
Tilmelding til frokost og gra-
tis kirkebil (inden for provstiet), 
tlf. 97 16 20 63 eller snejbjerg.
sogn@km.dk eller fax. 69 80 41 
00 eller SMS: 29 66 06 50.


