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Bladets adresse og redaktion er

Hør Godt

Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Gamstvej 9, 6600 Vejen

mobil: 29 66 06 50
SMS: 29 66 06 50
tlf.: 65 92 30 33
fax: 65 92 30 64
e-post: ssj@post6.tele.dk

Alle adresseændringer skal meldes hertil.
På side 3 finder du en kupon, som du kan indsende
ganske gratis, hvis du gerne vil modtage bladet Hør
Godt gratis fremover (4 numre årligt). Det er også til-
ladt at kopiere kuponen, hvis du vil tilmelde flere af
dine venner – og du mener, de kunne have glæde af
at følge med i, hvad der her skrives i bladet.
Kuponen kan også bruges ved adresseændring!

Bestilling
Abonnement på prædikener holdt af landsdels-
præsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn
kan erhverves gratis ved henvendelse til: Hedevig
Thomsen, Holmevænget 1, 5592 Ejby, teksttlf.: 64
46 15 14 eller fax: 64 46 15 14 eller FC (Formid-
lingscentret): 70 11 44 11 eller
e-post: hedevig.herborg@ejbynet.dk

Forsiden
Forsidebilledet er et konstrueret billede. Bommen
har aldrig været der. Billedet udsiger altså ikke noget
om adgangforholdene til den konkrete afbildede kir-
ke (Andst kirke), men er blot brugt som eksempel på
en almindelig dansk landsbykirke: Hvordan den
lokale kirke i sognet undertiden kan se ud gennem
den bevægelseshan-
dicappedes briller –
eller den hørehæm-
medes briller. Man-
ge sogne får allige-
vel adgangsforhol-
dene til at fungere,
men Kirkeministe-
riets nye tilgænge-
lighedspolitik sæt-
ter nu ekstra fokus
på området.
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Pinseunderet
Det med pinsen har for mange mennesker altid stået
som en noget uhåndgribelig affære. Med julen og
påsken er det anderledes. Julen handler om en fødsel.
Jesus-barnet blev født - nøjagtig som vi selv er blevet
født. Derfor er det en ganske vedkommende og jordnær
begivenhed - om end det var et særligt barn. Påsken
handler om, at det selv samme menneske, som blev født
julenat døde. Også en erfaring som mennesker kender
til, når graven omslutter den, man var forbundet til.
Men påskens beretning sluttede ikke med den mørke
grav. Noget nyt bliver føjet til, for graven var tom, da de
besøgte den. Et håb blev tændt i det, som før var mørke
- og dette håb var det levende håb. At håbet er levende
betyder, at dette håb skal overleve alt andet. Jesus var
opstået! Og Han havde knækket dødens magt. Jo, Han
var opstået - Han! Men fortællingen er ikke slut før pin-
sens beretning.
Det er først i pinsen, at de forstår, hvorfor Han var ops-
tået. Pinsen er med Helligåndens komme en uhåndgri-
belig og luftig begivenhed. Men lige så uhåndgribelig
den synes at være - lige så jordnær og konkret er det
alligevel samtidig. For pinsen er simpelthen der, hvor
10-øren falder! Det øjeblik kender vi godt. Det er meget
konkret. Vi kan sætte dato og minuttal på. Vi ved ikke
altid hvordan, men vi kender erfaringen. Det var den
erfaring, de fik, da de hørte evangeliet blive forkyndt -
ikke på et mærkeligt fremmedsprog som ikke vedkom
dem - men på deres eget tungemål! På det sprog, de selv
forstod. På de præmisser, de selv havde, der hvor de var.
På den måde, som de havde behov for at høre det. Da
forstod de, at Han ikke kun er opstået. Men han gjorde
det for min skyld. Ikke kun for sin egen og de andres
skyld. Men for min skyld. Glædelig Pinse! Og god
sommer!



Kære læser

komme og tage del i og følge med i
det, der nu skulle foregå - nemlig
gudstjenesten.

Det er baggrunden for det stort
anlagte projekt ”Tilgængelighed i
folkekirken”, som Kirkeministeriet
netop har afsluttet her i foråret. Det
handler om at synliggøre alle de ste-
der, hvor der står denne for mange
”usynlige bom” og spærrer for
adgangen til kirken og forkyndelsen.
For de steder er talrige. Og de fleste
tænker netop ikke over det. De, der
har deres fulde bevægelighed og
førlighed og alle sanser i frisk
behold – uden at være ramt på hver-
ken synssansen, bevægeapparatet
eller hørelsen – de tænker ikke altid
over, at det, der for de fleste ingen
problem er – at det kan være en
uoverstigelig forhindring for andre i
den samme menighed.

Kirken er for alle i menigheden. Det
er en sund tilgang, som også falder
helt i tråd med evangeliet selv. Om at

Gud blev født som menneske i
Jesus-barnet – for at vise os, at frel-
sen og nåden er kommet til os - midt
i vores menneskelige liv, vel at mær-
ke som det nu engang er. Vi behøver
med andre ord ikke at være en
anden, end den, vi er – for at dette
gælder.

Hvis vores ”forkyndelsesinstitution”
folkekirken ikke skulle virkeliggøre
en eller anden grad af den imøde-
kommenhed: At være kirke på folks
egne præmisser – så er det vanske-
ligt at se, hvem der ellers skulle.
Men uagtet om denne teologiske
synsvinkel har været anlagt som
bevæggrund for projektets tilblivel-
se – det har den nok ikke – så glæder
vi os over resultatet. Det er jo også
bare sund fornuft: At alle bør have
lige adgang til vore kirker – uden en
masse forhindringer!

God sommer.
Søren Skov Johansen
Landsdelspræst for Hørehæmmede

Hør Godt

Landsdelspræst

Søren Skov Johansen

Gamstvej 9

+++ 4201 +++

6600 Vejen

■■ Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af »Hør Godt«
tilsendt ganske gratis. Denne talon kan også benyttes til nye
abonnenter, og den må gerne kopieres.

■■ Adresseændring (skriv den nye adresse)

■■ ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk -
angiv tlf. eller fax. eller e-post

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. og fax:

✃

Tænk, om der stod til som antydet
på forsiden: Kirkens dør står åben.
Kirkelågen står åben. Men foran kir-
ken står en afspærring som gør, at
man alligevel ingen mulighed har
for at tage del i og følge med i alt
det, der foregår inde i kirken. Sådan
er der mange mennesker, der oplever
kirken rum og forkyndelse og guds-
tjeneste! En for de fleste usynlig
barriere er med fotomontagen på
forsiden gjort synlig. Tænk om bil-
ledet var taget kl. 10 en søndag for-
middag. Kirketjeneren og graveren
har gjort klar til gudstjeneste. Kir-
ken er varmet op og pyntet, lysene
tændt, organisten og kirkesangeren
på plads, præsten klar og dørene
slået op. Alt parat til at tage imod
menigheden, der skal komme og
gøre gudstjenesten til en fælles, fest-
lig begivenhed. Hvis der så stod en
bom eller en afspærring foran hele
herligheden, nede på parkerings-
pladsen foran kirkens låge – ville
ens første tanke så ikke være: ”Den
bom skal da væk. Øjeblikkelig”! Jo,
det ville da være det naturlige – for
ellers var alle anstrengelserne – alle
forberedelser jo spildt, hvis folk alli-
gevel ikke havde muligheden for at
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Sidste nyt om det nye ord

Tilgængelighed
I de to foregående numre af Hør
Godt har vi fulgt og beskrevet en
udvikling inden for kirken, som i de
kommende år kan blive af afgørende
betydning for hørehæmmede. Her er
et opsummering af forløbet samt
sidste nyt.

Et historisk blik
Historisk set har Danmark - specielt
inden for de sidste 20 - år udmærket
sig som et land, hvor man generelt
har formået at udvise et udstrakt
hørehensyn i kirkerne. Med dette
menes først og fremmest, at teles-
lyngeanlæg i de danske kirker hel-
digvis er blevet langt mere en selv-
følgelighed - end det modsatte. Det
er i de senere år kommet så vidt, at
der blandt hørehæmmede tilmed har
eksisteret et mundheld, som siger: "I
kirken kan jeg da heldigvis høre...."!
Det vil sige, at mens man som høre-
hæmmet i mange andre sammen-
hænge ofte har haft erfaringen af at
måtte gå hjem fra forsamlinger uden
at have hørt, hvad der blev sagt - så
har der eksisteret en bevidsthed om,
at ved gudstjenesten, da er det hel-
digvis ikke altid sådan.

Opmærksomme og bevidste menig-
hedsråd har sørget for at installere
teleslyngeanlæg i kirken til glæde

for de hørehæmmede. Et korps af
kontaktpræster har ved deres særlige
uddannelse bistået med eksempelvis
rådgivning, når det rigtige valg af
teleslyngeanlæg skulle træffes. I
situationer med spareiver og forståe-
lig loyalitet over for lokale handels-
drivende har kontaktpræsterne kun-
net påpege, at der her var andre hen-
syn, der vejede tungere: Nemlig, om
man fik købt et anlæg, som også vir-
kede efter hensigten - og ikke mindst
af et firma som tillige var i stand til
ved målinger at dokumentere, at
anlægget også levede op til den stan-
dard, som man havde brug for.

Baggrund for et cirkulære
I 1986 indførte Kirkeministeriet i
samarbejde med den daværende
høreforening LBH nogle tekniske
mindstekrav til teleslyngeanlæg i
vore kirker. Det blev en standard,
som blev nedfældet i et cirkulære -
det såkaldte Teleslyngecirkulære -
og dette cirkulære blev et vigtigt
arbejdsredskab for menighedsråd og
ikke mindst kontaktpræster i deres
rådgivning. Ikke alene var der her
beskrevet, hvad et anlæg skal kunne
ved indkøbet; men beskrivelsen af
ydeevnen på teleslyngeanlæg gjaldt
også, når et anlæg havde fået flere år
på bagen. Med indkøb af et teleslyn-

geanlæg er det nemlig præcis som
ved køb af en bil eller et andet styk-
ke forbrugsgode. Man kan ikke bare
regne med, at det nyindkøbte vil vir-
ke af sig selv også i årene fremover -
uden at det skal have opmærksom-
hed indimellem - som når man kører
bilen til vaskehal eller mekaniker -
med i øvrigt den største selvfølgelig-
hed. Teleslyngeanlæg har ingen
bevægelige dele, men komponenter-
ne kan ældes af f.eks. varme eller
det kan gå ud af justering. Og her
adskiller teleslyngeanlægget sig fra
bilen, idet en funktionsfejl kan gå
upåagtet hen i meget lang tid. Når
bilen oser eller ikke vil starte er det
synligt for enhver - men ingen
lægger mærke til, om teleslyngean-
lægget bliver ved med at virke som
det skal. De hørehæmmede oplever
det - men de siger sjældent selv til -
og for andre er det som regel over-
hovedet ikke et emne på dagsorde-
nen. Det er usynligt for øjet, og der-
for ofte også for bevidstheden.
Nøjagtig som hørehandicap er et
usynligt handicap - og derfor let bli-
ver et glemt og forbigået emne for
omverdenen.

Du skal - huske
Her trådte Teleslyngecirkulæret til
som et vigtigt arbejdsredskab - ikke
mindst fordi det i sin cirkulæreform
havde et indbygget påbud: Du skal!
Når man af gode grunde ikke havde
opmærksomhed på - og for den sags
skyld indsigt i - om teleslyngean-
lægget var godt nok eller stadig vir-
kede som det skulle, så kunne cirku-
læret minde menighedsrådet om,
hvad man skulle: I praksis overdrage
cirkulæret til leverandøren og bede
om, at denne sørgede for resten. Ikke
mindst var cirkulæret som sagt vig-
tigt for kontaktpræsterne, idet det
blev deres argument for, at kontakt-
præstens rådgivning havde bund i en
af eksperter saglig og gennemarbej-
det norm. Det gjaldt ved nyindkøb,
men det gjaldt også ved den stadige
vedligeholdelse. Teleslyngecirku-

På Kirkeministeriets nye
hjemmeside om "Tilgænge-
lighed" kan du læse alt om,
hvordan adgangsforholdene
kan gøres bedre - også for
hørehæmmede. Se:
www.tilgaengelighed.km.dk
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læret var simpelt hen argumentet for
- ikke alene, at man skulle købe et
anlæg, som virkede - men at man
også skulle vedligeholde dette anlæg
- fordi det også efter indkøbet skulle
leve op til mindstekravene. Cirku-
læret blev et nødvendigt argument
for, at man også skulle sørge for at
bestille eftersyn jævnligt på
anlægget – og derved tog det hånd
om den situation, hvor man af gode
grunde - p.g.a. usynligheden - glem-
te alt om det teleslyngeanlæg, man
engang havde indkøbt til kirken.

Nye boller på suppen
Da Kirkeministeriet 2. juni 2006
afskaffede Teleslyngecirkulæret
opstod der derfor et enormt tomrum
- set fra den hørehæmmedes side.
Den aktuelle situation var pludselig,
at alle firmaer i princippet kunne
opstille en kasse og trække en led-
ning rundt i rummet og kalde det en
teleslyngeanlæg. Ethvert argument
for, hvor godt et anlæg skulle være
bortfaldt. Ethvert argument for, at
man også skulle vedligeholde et
anlæg bortfaldt. Et tilbageskridt - et
stort tilbageskridt!

Det nye ord ”Tilgængelighed”
Heldigvis var der snart godt nyt.
Godt i tråd med internationale
ønsker om bedre standarder på til-
gængelighedsområdet iværksatte
Kirkeministeriet et banebrydende
arbejde for en bred politik på dette
område. Bedst som hensynet over
for hørehæmmede så ud til at blive
kastet bort med badevandet, skete
der det, at man begyndte at samle
alle ønsker fra forskellige handica-
pgrupper under en og samme poli-
tik: ”Tilgængelighed”. Dermed
introduceredes altså dette nye ord.
Det er ikke fordi, det som sådan er et
nyt ord, men sammenhængen, hvori

det nu bliver brugt, er sikkert ny for
mange. "Tilgængelighed" plejer at
være noget om, hvorvidt oplysnin-
ger er tilgængelige - eller om man
kan komme hen til noget, sådan
generelt. Men når Kirkeministeriet
lancerer en politik, der handler om
tilgængelighed, så er ordet brugt i en
mere snæver forstand: Det handler
ganske vist om, at kirken skal være
tilgængelig for alle, men ordet "Til-
gængelighed" bruges med særligt
henblik på de ofte marginaliserede
grupper, som har særlige behov for
hensyn. "Tilgængelighed" kommer
til at handle om, hvorvidt kørestols-
brugere, gangbesværede, synshandi-
cappede, hørehæmmede osv. kan
komme til kirken og deltage i
menighedslivet på deres egne
præmisser. Spørgsmålet om at vise
hensyn over for hørehæmmede bli-
ver derfor også nu kaldet for ”Til-
gængelighed”. 

Menigheden er mange 
forskellige mennesker
Der har aldrig før været en samlet
politik på tilgængelighedsområdet i
kirken. Det betyder konkret, at der
nu er et formuleret ønske om, at kir-
kens bygninger og lokaler nu bør
være indrettet, så alle har mulighed
for at være med. Uanset handicap og
særlige behov for hensyn. Bygnin-

gerne søges indrettet efter de men-
nesker, der bruger dem - og ikke
omvendt. Som sådan er det et kæm-
pe-fremskridt, idet man således for
første gang officielt vedkender sig,
at menigheden består af mange for-
skellige mennesker. Men det bedste
ved det hele er - set fra den høre-
hæmmedes side - at kampen for et
hørevenligt miljø i kirken nu ikke er
den ensomme kamp, hvor høresagen
i folkekirken var isoleret for sig selv.
Høresagen og interessen for det
hørevenlige miljø er nu bundet sam-
men med andre lignende og fami-
liære interesser - alle under over-
skriften: ”Tilgængelighed i folkekir-
ken”! Hørehensyn er nu lig med
"Tilgængelighed". Kirken skal være
tilgængelig - også for den hørehæm-
mede.

Søsat
Så vidt så godt. Og nu er projektet
"Tilgængelighed i folkekirken" altså
blevet søsat. Arbejdet er afsluttet, og
kan beses på Kirkeministeriets hjem-
meside www.tilgaengelighed.km.dk

Hvordan i praksis
Som tidligere beskrevet er ideen
den, at menighedsråd får tilsendt et
spørgeskema til hver bygning, de
bestyrer, herunder kirken. Her skal
de krydse af, hvordan det ser ud med

Her er et udsnit af det spørgeskema, som menighedsråd
skal besvare - specielt vedr. forhold, som er relevante for
hørehæmmede.  Man er også opmærksom på de moderne
visuelle hjælpemidler - så som installerede skærme i kirken.



Siden sidst er der fundet en afløser for Else Nielsen, som tidligere sad i
udvalget fra Fyn. Med Else Marie Christensens indtræden i udvalget er vi
nu fuldtallige. Vi siger velkommen til hende! Bemærk, at vi stadig bruger de
gamle henvisninger til Amterne (i parentes), når vi skal angive, hvor folk er
valgt. Dette ændres ved næste valg.

Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede
Vest for Storebælt

Formand
Ingrid Sand Simonsen
Præstebrovej 52, Hjortkær
6818 Årre
Tlf. 75 19 11 09
Fax: 75 19 14 88
iss@hjortkaer.dk
(Ribe Amt)

Næstform. og sekretær
Hans Særkjær
Østervang 1B
6900 Skjern
Tlf. 97 35 47 36
saerkjaer@skjern-net.dk
(Ringkøbing Amt)

Sekretærafl. Henriette
Refslund Jakobsen
Bovlund Bygade 4
6535 Branderup
Tlf. 74 83 53 57
Fax: 74 83 53 58
henrietterj@dlgnet.dk
(Sønderjyllands Amt)

Medlem 
Svend Kristensen
Klitgårdsvej 1, Binderup
9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 25
s.p.kristensen@mail.dk
(Nordjyllands Amt)

Medlem 
Johan Helm
H.P. Simonsens Allé 42
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 22 17
Fax: 66 17 23 16
(DBA)

Medlem 
Astrid Andresen
Ullerupdalvej 135, st.tv.
7000 Fredericia
Fax: 75 93 32 38
(Vejle Amt)

Medlem 
Kaj Strømgaard Jensen
Sennelsvej 145, Hov
7700 Thisted
Tlf. 97 98 52 19
Fax: 97 98 52 19
(Viborg Amt)

Medlem Hedevig
Herborg Thomsen
Holmevænget 1
5592 Ejby
Tlf. FC: 70 11 44 11
Fax: 64 46 15 14
hedevig.herborg@ejbynet.dk
(DBA)

Medlem
Inger Kristensen
Holmstruphøjvej 78
8210 Århus V
Tlf. 86 10 37 76
inger.kristensen@mail.tele.dk
(Århus Amt)

Medlem Else Marie
Christensen
Dankvart Drejersvej 36
5230 Odense M
Tlf. 65 90 77 36
em@christensen.mail.dk
(Fyens Amt)

Sognepræst 
Per Thomsen
Skovdalsvej 18
DK-8260 Viby J.
Tlf. 86 14 76 56
pthomsen@fredenskirken.dk
(Kontaktpræsterepræs.)

Landsdelspræst 
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, Gamst
DK-6600 Vejen
Tlf. +45 65 92 30 33
Fax: +45 65 92 30 64
ssj@post6.tele.dk
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f.eks. døråbningers bredde (af hen-
syn til kørestolsbrugere), om der er
trapper (af hensyn til gangbesvære-
de) og eksempelvis, om der er instal-
leret teleslyngeanlæg, og om det er
efterset inden for det sidste år, osv.
Skemaerne skal være udfyldt senest
ved provstesynet, som nu foregår
hvert fjerde år. Og således er der nu
givet startskud til en samlet registre-
ring af de faktiske adgangsforhold
til kirkens bygninger. Tanken er så
den, at skemaerne skal gøre det syn-
ligt for menighedsrådene hvor det
måske halter lidt med hensynet. Og
hvis man så ønsker at gøre noget ved
det, så klikker man altså ind på Kir-
keministeriets hjemmeside, hvor
man kan hente de relevante råd og
anvisninger til, hvordan tingene
gøres bedre.

Frihed over alt
Det er, som man kan regne ud, et
system, hvor friheden og selvbe-
stemmelsen hos menighedsråd væg-
tes meget højt. Man kan selv vælge,
om man vil gøre noget ved "Tilgæn-
geligheden".

Den sidste krølle på halen
Hvad skete der så med Teleslynge-
cirkulæret? Ja, det er det eneste, der
mangler på nuværende tidspunkt.
Der er udarbejdet et forslag til en
erstatning for Teleslyngecirkulæret -
og den bliver efter al sandsynlighed
"reduceret" til en Vejledning, hvor
Vejledningens ramme ikke har ordet
"skal" i sit ordforråd. Denne Vejled-
ning om trådløse høreanlæg til kir-
ker og menighedslokaler (som den
sandsynligvis kommer til at hedde)
er stadig under udarbejdelse, og den
skal herefter i høring. Måske bliver
den fyldestgørende – måske bliver
det en folder. Når det er sket, så ved
vi, hvordan resultatet af anstrengel-
serne m.h.t. de hørehæmmede bli-
ver. Vejledningen vedr. teleslynge-
anlæg vil finde sin plads på oven-
nævnte hjemmeside, hvor den tæn-
kes offentliggjort til fri afbenyttelse.
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Fyens Stift

Ærø Provsti: Agnes Haugaard,
Vester Bregninge 11, 5970 Ærøs-
købing. Tlf. 62 58 14 31
E-post: ahau@km.dk

Middelfart Provsti: Asta Madsen,
Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup. Tlf.
64 88 11 11. E-post: aima@km.dk

Hjallelse Provsti: John P. Ramskov,
Sanderumvej 131, 5250 Odense SV.
Tlf. 66 17 06 54.
E-post: johnramskov@hotmail.dk

Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey, 
Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby.
Tlf. 65 39 10 98.
E-post: frey@adslhome.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

Odense Sankt Knuds Provsti: Tom-
my Hegner, Åsumvej 93, 5240 Oden-
se NØ. Tlf.66 10 43 20
E-post: hegner@post6.tele.dk

Haderslev Stift

Vejle Provsti: Birgitte Arffmann,
Bøgevang 15, 7100 Vejle. Tlf. 75 82
13 24. E-post: bca@km.dk

Sønderborg Provsti: Ole Werth
Sørensen, Præstegårdsvej 1, 6430
Nordborg. Tlf.74 45 11 42.
E-post: ows@km.dk

Fredericia Provsti: Susanne Knud-
storp, Blåhøj 82, 7000 Fredericia.
Tlf.75 94 00 86. E-post: sck@km.dk

Ribe Stift

Tønder Provsti: Erik A. Monrad,
Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylder-
up-Bov. Tlf.74 76 22 63.
E-post: erm@km.dk

Ribe Domprovsti: Jørgen Hanssen,
Vestermarksvej 28, 6760 Ribe. Tlf. 75
44 30 20. E-post: joha@km.dk

Malt Provsti: Knud Fensteen Mad-
sen, Baungårdsvej 1A, 6600 Vejen.
Tlf.75 36 00 16. E-post: kfm@km.dk

Grene Provsti: Kristian Torben Chri-
stensen, Søndergårdvej 16, 7323
Give. Tlf. 75 73 00 10. 
E-post: ktc@km.dk

Skjern Provsti: Martin Jensen, Vand-
møllevej 3, 6893 Hemmet. Tlf. 97 37
50 98. E-post: marj@km.dk

Viborg Stift

Holstebro Provsti: Asger Grove Kor-
sholm, Lysgårdvej 7, 7480 Vildbjerg.
Tlf.97 13 11 42. E-post: agko@km.dk

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

Herning Nordre Provsti: Inga Metha
Søndergaard, Bjerrevej 1, 7400 Her-
ning. Tlf. 97 16 42 33. 
E-post: inms@km.dk

Skive Provsti: Jørgen Frost, Kirke
Allé 111 A, 7800 Skive. Tlf. 97 52 03
98. E-post: jofr@km.dk

Struer Provsti: Lars Grønbæk Sand-
feld, Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf.
97 87 11 15. E-post: lsa@km.dk

Vesthimmerlands Provsti: Lars
Henrik Lyngberg-Larsen, Sortebrødre
Kirke Stræde 6, 8800 Viborg. Tlf. 86
62 11 42. Tlf. 98 67 44 61.
E-post: lll@km.dk

Aalborg Stift

Morsø Provsti: Bodil Nørager, Gam-
mel Landevej 32, 7900 Nykøbing
Mors. Tlf.97 72 55 20. 
E-post: bon@km.dk

Jammerbugt Provsti: Ejler Winkel,
Hjortevej 1, 9690 Fjerritslev. Tlf. 98
21 70 51. E-post: ewi@km.dk

Hadsund Provsti: Erik Bang, Kirke-
gade 8, 9560 Hadsund. Tlf. 98 57 10
96. E-post: eba@km.dk

Frederikshavn Provsti: Erik Colding
Thaysen, Lendumvej 65, 9900 Frede-
rikshavn. Tlf. 98 48 41 18
E-post: ect@km.dk

Aalborg Budolfi Provsti: Jørn Gin-
deberg Schmidt, Vejgård Kirkevej 9,
9000 Ålborg. Tlf. 98 12 22 13
E-post: jsch@km.dk

Hjørring Søndre Provsti: Kirsten
Munkholt, Vrejlev Klostervej 33,
9830 Tårs. Tlf. 98 96 10 83
E-post: kimu@km.dk

Aalborg Østre Provsti: Kirsten Stag-
høj Sinding, Hovvej 196, 9370 Hirts-
hals. Tlf. 98 25 40 78 
E-post: kss@km.dk

Thisted Provsti: Marian Dahl Amby,
Silstrupvej 34, 7700 Thisted. Tlf. 97
92 17 50. E-post: mda@km.dk

Aalborg Nordre Provsti: Peder
Skamris Pedersen, Lille Borgergade 6, 
9400 Nørresundby. Tlf. 98 17 00 14
E-post: psp@km.dk

Brønderslev-Dronninglund Provsti:
Viggo Noe, Rakkebyvej 293, 9800
Hjørring. Tlf. 98 99 80 22
E-post: vno@km.dk

Århus Stift

Favrskov Provsti: Anders Bonde,
Lyngaavej 85, 8370 Hadsten. Tlf. 96
98 12 24. E-post: anbo@km.dk

Syddjurs Provsti: Anne Kirstine
Langkjer, Nødagervej 20, 8560
Kolind. Tlf. 86 39 11 21
E-post: akla@km.dk

Århus Vestre Provsti: Carsten Har-
der, C.A. Thyregods Vej 30, 8230
Åbyhøj. Tlf. 86 15 70 50
E-post: cawh@km.dk

Horsens Provsti: Elin Post, Vesterby
3, 8700 Horsens. Tlf. 75 68 90 52
E-post: epo@km.dk

Skanderborg Provsti: Jacob Køhn
Andersen, Toftegårdsvej 13, 8362
Hørning. Tlf. 86 92 32 25
E-post: jaan@km.dk

Norddjurs Provsti: Jens Korsager,
Åbrovej 40, 8586 Ørum. Tlf. 86 38 10
85. E-post: jek@km.dk

Århus Domprovsti: Jesper Birkler,
Kystvejen 63, 8000 Århus C. Tlf. 86
13 50 94. E-post: birkler@tdcadsl.dk

Århus Søndre Provsti: Per Thomsen, 
Skovdalsvej 18, 8260 Viby J. Tlf. 86
14 76 56
E-post: pthomsen@fredenskirken.dk

Kontaktpræster for hørehæmmede



20. maj

1. juli

3. juni

24. juni

27. maj
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17. maj

Berlin
8. maj

Hør Godt
Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9

6600 Vejen

DANMARKPP

Returneres ved varig adresseændring

B

Gudstjenester
med særligt hørehensyn

Tirsdag, den 8. maj 2007 kl. 19:30
i Christianskirken i Berlin (Brien-
ner Strasse 12, Berlin, D-10713).
Tekstning, teleslynge, trykt prædi-
ken. Prædikant: Vibeke Breidahl
Hemmert. Gudstjeneste i forb. m.
rejse for hørehæmmede. Kaffe efter
gudstjenesten.

Torsdag (Kristi himmelfarts dag),
den 17. maj 2007 kl. 10:15 i Bjer-
ringbro kirke (Nørregade 33, 8850
Bjerringbro). Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sog-
nepræst Gerda Brøchner. Frokost
efter gudstjenesten (25 kroner - fore-
går i Kirkecenteret Nørregade 33B).
Tilmelding til transport og frokost,
tlf. 86 68 82 74 eller fax: 65 92 30
64 eller e-post: bjerringbro.sogn@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 20. maj 2007 kl.
10:00 i Vor Frue kirke i Svendborg 
(Frue Kirkestræde 4, 5700 Svend-
borg) Tekstning, teleslynge, trykt
prædiken. Prædikant: Landsdels-
præst Søren Skov Johansen. Guds-
tjeneste i samarbejde med sogne-
præst Jesper Hougaard Larsen. Fro-
kost efter gudstjenesten (25 kroner -
foregår Frue Kirkestræde 4). Tilmel-
ding til transport og frokost, tlf. 62
21 11 61 eller fax: 65 92 30 64 eller
e-post : kordegn@vorfruekirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50

Søndag, den 27. maj (Pinsedag)
2007 kl. 10:00 i Urlev kirke (Urlev
Kirkevej, 8722 Hedensted) Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Frokost efter guds-
tjenesten (25 kroner) på Cast-
berggård (over for kirken). Tilmel-
ding til transport og frokost, tlf. 75
68 79 00 eller tekst-tlf. 76 58 73 33
eller fax. 75 68 77 99 eller e-post:
admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06
50.

Søndag, den 3. juni 2006 kl. 10:30
i Hove kirke (Nejrupvej, Houe,
7620 Lemvig) Tekstning, teleslynge,
trykt prædiken. Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kon-
taktpræst Iben Tolstrup. Frokost
efter gudstjenesten (foregår i teltet
foran kirken). Tilmelding til trans-
port og frokost, tlf. 97 83 61 29 eller
fax. 65 92 30 64 eller e-post:
ito@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 10. juni 2007 kl.
10:00 i Urlev kirke (Urlev Kirkevej,
8722 Hedensted) Tekstning, teles-
lynge, trykt prædiken. Prædikant:
Landsdelspræst Søren Skov Johan-
sen. Frokost efter gudstjenesten (25
kroner) på Castberggård (over for
kirken). Tilmelding til transport og
frokost, tlf. 75 68 79 00 eller tekst-
tlf. 76 58 73 33 eller fax. 75 68 77 99

eller e-post: admin@cbg.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 24. juni 2007 kl.
10:00 i Sønderbro kirke, Horsens
(Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædi-
ken. Prædikant: Landsdelspræst
Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i
samarbejde med kontaktpræst Elin
Post. Frokost efter gudstjenesten (25
kroner - foregår i kirkens lokaler).
Tilmelding til transport og frokost,
tlf. 75 68 90 52 eller fax. 65 92 30 64
eller e-post: epo@km.dk eller SMS:
29 66 06 50.

Søndag, den 1. juli 2007 kl. 10:00 i
Nørresundby kirke (Sankt Peders
Gade 36, 9400 Nørresundby) Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med kontaktpræst Peder
Skamris Pedersen. Frokost efter
gudstjenesten (25 kroner - foregår i
menighedslokalerne). Tilmelding til
transport og frokost, tlf. 98 17 29 45
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post:
sks@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
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