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SPØRG
PRÆSTEN
Kære Vibe!
Vores ''ligheds- og jeres fagministerium'' har nu givet mulighed for personlig stillingtagen til kirkelig vielse - i
kærlighed - til mennesker af samme
køn.
Mange ''store ledere'' har givet udtryk
for deres holdning - både i Danmark
og nu i USA.
Personligt og sikkert mange i sognene
vil gerne høre din mening - helst uden
for mange henvisninger til ''nye og
gamle bøger''.
Hilsener - varme

Poul Erik Hansen
Mejlbyvej 647
8530 Hjortshøj

Svar til Poul Erik Hansen:
Det kan kun gå for langsomt med at
indføre retten til at vi bøsser og lesbiske i kirken. Spørgsmålet om bøsser og
lesbiske kan få ret til at blive viet i kirken på lige fod med alle andre, er i
bund og grund en ligeberettigelsessag.
Derfor er det også godt at kirkeministeren går ind i sagen. Det er pinligt at
vi i Den danske Folkekirke anno 2012
forskelsbehandler voksne myndige
mennesker ud fra deres seksualitet. Og
set fra et kristent synspunkt, kan der
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slet ikke argumenteres imod bøssers og
lesbiskes kærlighed og ægteskab.
Modstanden bunder i en gammeltestamentlig tankegang, men vi er jo netop
kristne og hverken jøder eller muslimer, som holder sig til Det gamle
Testamente og alle de regler og forbud
der findes der.
Vi er kristne, og for os gælder Det nye
Testamente som rettesnor. Her gives
ingen detailregulering af vores liv. Der
gives kun én lov: Du skal elske din
Gud og din næste som dig selv.
Når der i Det gamle Testamente er forbud mod forskellige former for sex,
herunder sex mellem to mænd (for det
er kun mellem mændene forbuddet
udtrykkes), så bunder det i de forestillinger om biologien, som man havde
på den tid. Og det bunder også i synet
på kønnene : Kvinden var mandens
ejendom, ligesom hans kameler og
telte var det. Og manden kunne have
mange hustruer, ja et helt harem, ligesom han kunne få børn med sine slavinder hvis han ville. Man anså
kvinden for en rugekasse for mandens
sæd. Manden, mente man, havde et
begrænset antal portioner sæd at gøre
godt med, og de skulle udnyttes maksimalt dvs. Så mange børn som muligt.
Gennem børnene var manden nemlig
sikret videre liv. Derfor er der forbud
mod alle former for sex, hvor ” sæden
går til spilde”.
En hustru skulle være tro, for hvis hun
blev gravid med en anden, fratog hun
sin egen mand chancen
for et barn i den tid hun bar på en
anden mands barn. Ægteskabet var til
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for at sikre mandens slægts videreførelse.
Den begrundelse for ægteskabet kan vi
ikke bruge i dag. Ligesom vi heller
ikke kan fordømme sex hvor der ikke
kommer børn ud af det. Vi har et
andet menneskesyn, kvindesyn og en
anden viden om biologi i dag.
Alligevel argumenter man ud fra et
gammeltestamentligt menneske - og
ægteskabssyn når, man vil tale imod
vielse af bøsser og lesbiske. Man siger,
at fordi Gud har skabt os som mand og
kvinde, og fordi der skal to køn til for
at skabe et barn, ja så er kun kærlighed
mellem to af samme køn legitimt.
Vores vielsesritual i kirken rummer
endog nogle læsninger som også bygger på den gammeltestamentlige forståelse af ægteskabet: At det er til for
at videreføre slægten. Måske ritualet
skulle fornyes lidt. Der kunne læses
andre smukke bibeltekster end de, der
tilfældigt er blevet valgt af en for
længst hedengangen kommission.
For Jesus har det ikke været i focus,
det her med slægten, når han har
udtalt sig om ægteskabet. For mig at
se, er det en helt anden ægteskabsforståelse han repræsenterer. Hans udtalelser om ægteskabet handler om,
hvordan forholdet mellem to skal
være, nemlig forpligtende.
Man forpligter sig overfor et andet
menneske i kærlighed. Det er det, det
hele drejer sig om.
Vi kunne jo aldrig drømme om at spørge brudeparret om, hvilke spændende

måder de har sex på, når de kommer til
præsten for at blive gift. Vi kunne jo
heller aldrig drømme om at spørge om
de er i stand til at få børn. Nej, vi taler
om den kærlighed, der binder dem. Og
det er den kærlighed vi beder om
Guds velsignelse over i kirken. Ikke
deres sexliv eller frugtbarhed. Det er
kærligheden og den forpligtethed vi
skal have overfor hinanden, det er
sådanne ting, der begrunder vielsen
anno 2012, og her er kærligheden lige
smuk og lige legitim mellem to af
samme køn som mellem to af hver sit
køn.
At Paulus så kan trækkes frem som en
nytestamentlig person, der forbander
homoseksualitet, skal ikke skræmme.
Paulus sagde og skrev flere forskellige
ting, der alene kan henføres til, at han
var mand af sin tid. Når Paulus siger,
at kvinder skal bære tørklæde og tie i
forsamlinger, og når han forbander
homoseksualitet, så har det intet med
kristentroen at gøre. Jesus kan ikke
tages til indtægt for det. Paulus
udtrykker blot den på den tid og i den
kultur herskende mening.
Nu skriver vi 2012. Vi har demokrati.
Vi har ligestilling mellem kønnene.
Og vi skal selvfølgelig have lige ret til
vielse uanset seksualitet.
Derfor: Hver gang to voksne myndige
mennesker kommer og henvender sig
for at blive viet i Den danske
Folkekirke,fordi de elsker hinanden,
skal de mødes af et: Velkommen, og
må Gud velsigne jer.

Vibe
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KONFIRMATION 2012
MEJLBY KIRKE

TODBJERG KIRKE
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Familiegudstjeneste
med spisning og spændende
oplevelser

Johanne
Eagleroad

Vi vil gerne invitere til en dejlig
spændende og oplevelsesrig dag for
børn, forældre, bedster, unge og
alle, der har lyst til en uforglemmelig
dag.
- Kort sagt en dag for hele familien.

Søndag d. 17. juni kl. 11.00
i Todbjerg kirke
Vi begynder i kirken med familiegudstjeneste og derefter går vi til kirkens
grønne område, hvor der vil blive serveret en let frokost.

Derefter får vi besøg af Johanne
Eagleroad. Johanne har været gift
med en Souix indianer og boet på
reservatet. Hun vil fortælle om livet
hos en indianerstamme i
Nordamerika og deres traditioner,
religion og deres forhold til naturen
og livet på prærien.
Johanne vil også lege indianske børnelege med os. Johanne er en spændende og levende fortæller, så mød op
til en god og lærerig dag.

Arrangementet er gratis!
Hilsen

Aktivitetsudvalget
ved menighedsrådene
Lisbeth Aagaard
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Sogneudflugt Kr. Himmelfartsdag
Selvom vejrguderne havde lovet masser af blæst og byger og én-cifrede
temperaturer på dagen for årets
Sogneudflugt 17. maj 2012 havde alligevel alle trodset varslerne og mødt op
til udflugten. Mange havde gjort et
godt research arbejde for at finde frem
til første mål for turen – nemlig gudstjeneste i Saxild Kirke. Ikke mindre en
20 deltagere havde svaret rigtigt, og
der måtte en lodtrækning til at kunne
udløse præmien.
Efter gudstjenesten i kirken fortalte
Sognepræst Kirsten Lundager om kirkens historie og kunne fortælle anekdoter, der var knyttet til altertavle,
skib m.v. Herefter fortsatte vi til
Restaurant Bondehuset ved Saxild
Strand og fik en god middag.
Mætte og godt tilpas førte Ove og bussen os videre i landskabet ned mod
Alrø. Traditionen tro blev turen beriget med Ove’s fantastiske viden om
også dette område.
På den sydlige spids af Alrø gjorde vi
holdt og med bussen som læ mod
Så er der ved at være klar til den traditionelle
kaffetår.

Her nydes den smukke udsigt fra tårnet på
Ejer Baunehøj.

Vestenvinden, blev der dækket op til
kaffe - og kage bord. Underholdning
fik vi i form af et par atletiske kitesurf’ere.
Vi fortsatte herefter til Ejer Bavnehøj.
Vejret var klart, så det meste af
Østjylland kunne ses fra tårnet eller
bare fra P-pladsen.
Herefter satte vi næsen hjemad.
Udflugtsudvalget takker for en dejlig
tur med masse af oplagte deltagere og
et vejr, der viste sig meget bedre end
varslerne.
På de 2 menighedsråds vegne

Sonna Sørensen
og Anette Kjærsgaard
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PILGRIMSGUDSTJENESTE
VANDRING

og i Mols Bjerge
SØNDAG 10. JUNI KL. 9.30 - 16.00

Den Italienske Sti i Mols Bjerge
Kl. 9.30 mødes vi til pilgrimsgudstjeneste i Todbjerg Kirke ved Elisabeth
Lidell og Vibe Boye-Liisberg.
Herefter kører vi i privatbiler til
Femmøller (P-pladsen overfor Femmøller Efterskole), hvor vandringen
tager sit udgangspunkt ad Den
Italienske Sti. Ved Strandkær spises
de medbragte madpakker og efter en
pause går vi videre til Agri. Undervejs
udfolder vi dagens tema i samtaler i
Naturparken.
Vi går ca. 10 km. - bl.a. en strækning i
stilhed, akkompagneret af fuglesang.
I Agri Kirke holder vi en kort andagt,
hvorefter vi vandrer tilbage til
Femmøller ad "Kirkestien" og slutter
med kakao og boller på Restaurant
Overmøllen (for egen regning: 55 kr.).

Lisbeth Aagaard
tlf.: 86 99 96 05
eller på mail: erikhagen@mail.dk eller til
Majbritt Fabech
tlf.: 22 82 12 59 eller på mail:
MFSC@km.dk
gerne med angivelse af, om man kan
tilbyde eller ønsker kørelejlighed.
Tilmelding drejer sig primært om boller og kakao, da Restaurant Overmøllen ønsker at vide antallet af personer. Det koster 55 kr. pr. person –
som vi samler ind i kirkens våbenhus
på vej til bilerne. Gerne lige penge.
Alle er naturligvis velkomne til pilgrimsgudstjenesten uden tilmelding.
Vel mødt og alle er velkomne på
denne sommertur!

Medbring madpakke og drikkelse
til frokosten samt evt. Den lille pilgrimsbog.

På vegne af
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd

Tilmelding senest onsdag d. 6. juni til:

Elisabeth, Lisbeth og Majbritt
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Fra Kirkebogen
Døbte:
Todbjerg:
Lill Vorsaa Langvad
Fie Rask Lajer
Theodor Boye Astrup
Mejlby:
Benjamin Juliussen Koustrup

Begravelse/bisættelse:
Todbjerg:
Gerda Nielsen
Jørgen Møller Jensen
Finn Kroman
Mejlby:
Knud Ogstrup
Margrethe Jensen
Erik Ankjær Skovsen
Har du lyst til at være med i

Besøgstjenesten
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj
som besøgsven eller vært, eller
ønsker du ydeligere oplysninger,
kan du kontakte:
DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04
SONNA SVEJSTRUP
Tlf. 86 99 90 48
LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05

Forårskoncerter
Der er traditionen tro forårskoncerter
med Todbjerg/Mejlby-koret i:

Mejlby Kirke
torsdag den 31. maj kl. 19.30
Todbjerg Kirke
søndag den 10. juni kl 19.30
Koret vil fremføre 7 satser af Vivaldis
Gloria, komponistens kendteste kirkelige værk.
Koret akkompagneres af organisten
Louise Boll, som studerer på Det jyske
Musikkonservatorium og bl. a. er
kendt fra sin medvirken i DR2’s ”Spil
for Livet”, hvor hun trakterede
Koncerthusets kæmpeorgel.
Derudover vil koret fremføre en række
af de elskede Spirituals. Der er fri
entre.
LOUISE BOLL
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Grundlovsfest
ved Todbjergtårnet
Tirsdag 5. juni kl. 18.00
Danmarks riges Grundlov er stadig
vores samfunds lovmæssige grundlag,
og selvom det store fællesskab, EU bliver stadig mere bestemmende og styrende, er vores gamle værdigrundlag
stadig værd at fejre. Og det gør vi traditionen tro ved Todbjergtårnet.
Så kom og vær med til at skabe en
festlig aften.
Alle fra nær og fjern er velkomne.
Borgmester Jakob Bundsgaard er
årets taler ved festen.
Borgmester Jakob Bundsgaard
holder årets tale ved
Grundlovsfesten

Todbjergtårnet
er klar til fest...
PROGRAM:
Spisning
Lege for børn
19.00: Jagthornsblæserne blæser
festen ind.
19.20: Grundlovstale
19.45: Todbjerg-Mejlby Koret underholder – fællessang.
Der serveres grillpølser og salatbord,
øl, vand, vin og is.
På festudvalget vegne

Poul Skovbjerg Jeppesen
86 999 669
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Emnet omhandler, hvad det er, vi
siger med vores kropssprog.
Alle er velkomne - tag manden og
noboen med.
Pris 50 kr. betales ved indgang.
Kaffe, øl og vand kan købes i kantinen.

Mejlby
Husmoderforening
Kommunikation,
kropssprog og humor
Tirsdag den 28. august kl.19.30
i Hårup Hallens kantine.
Kom og få rørt lattermusklerne, når
skuespiller og moderne nar, Brian
Hansen, holder foredrag, som
sætter fantasi og tanker i sving.

Tilmelding senest
mandag den 20. august til:
Anni - tlf 21 70 98 45
Ninna - tlf 86 99 94 55
Mejlby Husmoderforening
Mejlby Husmoderforening
ønsker alle en god sommer!

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Birgit Rasmussen (bedst kl.18-20)
Tlf. 86 99 94 57 mobil 28 47 32 57
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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Todbjerg Marked
Nu er sommerferien i sigtet og har du
ikke bestilt ferie til langtbortistan, så
fortvivl ikke. Brug din ferie til at få
ryddet op i gemmerne og sælg det på
Todbjerg Markedet d. 19. august.
Tilmelding til:

Lisette Aagaard

SANKT HANS
i Todbjerg
Lørdag den 23. juni kl.18.00 ved
Todbjerg Forsamlingshus
Program:
Kl.17.00: Syv-mands fodboldkamp
mellem Hårup/Mejlby og Todbjerg.
Kl. 18.00: Spisning (inde hvis det er
dårligt vejr). Menuen står på kartoffelsalat med frikadeller, franske hotdogs
eller pølser med brød.
Kl. 18.45: Børnelege og
konkurrencer.
Kl. 19.30: Båltalen holdes i år af
Jørgen Møller
Kl. 19.45: Sankt Hans bålet tændes.
Der kan købes: Øl, vin, sodavand,
kaffe, the, kage og is.
Vi håber på stort fremmøde til en
hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Todbjerg Forsamlingshus

på tlf. 28 62 63 82
I år er prisen for en bod

KUN 25,Nærmere information i Sognebladet
for august.
Vi ser frem til en hyggelig dag.
Vh.

Markedsudvalget

Alle Sognebladets
læsere ønskes en
rigtig god sommer
Næste nummer af Sognebladet
udkommer 1. august.
Sidste frist for indleverinf af stof:
16. juli
Sommerhilsen fra redaktionen
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SOGNEKALENDER
Torsdag d. 31. maj kl. 19.30:
Forårskoncert med Todbjerg-Mejlby
Koret i Mejlby kirke
Tirsdag d. 5. juni kl. 18.00:
Grundlovsfest ved Todbjergtårnet

STORT
LOPPEMARKED
på
Hjortshøj Lokalcenter

Søndag d. 10. juni kl. 9.30-16.00:
Pilgrimsgudstjeneste i Todbjerg kirke
med efterfølgende vandring ad
Den Italienske Sti i Mols Bjerge
Søndag d. 10. juni kl. 19.30:
Forårskoncert med Todbjerg-Mejlby
Koret i Todbjerg kirke

Lørdag d. 16. juni kl. 10-15

Lørdag d. 16. juni kl. 10.00-15.00:
Stort loppemarked
på Hjortshøj Lokalcenter

I teltet på plænen kan man
finde alt.

Søndag d. 17. juni kl. 11.00:
Familiegudstjeneste i Todbjerg kirke

F.eks.:
Stole, borde, otiumstole,
malerier, køkkenservice,
lamper, kniplebrædt, computerborde og meget andet.
Overskudet går ubeskåret til de
svageste ældre.
KOM OG BYD!
Venlig hilsen
Brugerrådet

Lørdag d. 23. juni kl. 18.00:
Sankt Hans Fest ved Todbjerg
Forsamlingshus

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle skole
Kaløvej 4 . 8530 Hjortshøj
ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00-17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00
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"Hvor er den nærmeste
- eller aller nærmeste"
Tak for et godt og informativt
Sogneblad.
Den anden sidste side i Sognebladet er
god og informativ om lokale Håndværkere mfl., men her i foråret havde
jeg en oplevelse, der fik mig til at
tænke på:
"Hvor er den aller nærmeste" ?
Jeg skulle starte min havetraktor efter
vinteren og den skulle være klar til
start.

Mejlby
Loppemarkedsby

Jeg satte batteriet på plads og drejede
nøglen, men den startede dog ikke
efter flere forsøg.

HUSK loppemarked i august i Mejlby

Pludselig hørte jeg min nabo Peter
Bork råbe: "Stop Jørgen - stop - jeg
kommer" efter et par minutter dukkede Peter op med værkstøjskassen mm
og efter lidt baksen, sagde Peter "Prøv
så" og ja, så kørte havetraktoren, fordi
"den aller nærmeste" kom til hjælp tak for det.
Så lad os huske den gode gensidige
nabohjælp, når det er muligt.
Mvh

Det er blevet en god årlig tradition at
holde loppemarked i Mejlby.
I år sker det søndag den 26. august –
sæt et mærke i kalenderen.
Som altid er loppemarkedet organiseret på den måde, at det foregår fra
garager, carporte og åbne pladser ved
private huse. Ikke som et stort samlet
kræmmermarked. Det er private mennesker, der rydder op i deres gemmer.
Nogle sælger kaffe, kager etc.

Jørgen Steen Hansen
Todbjerg

Et sted mellem 15 og 20 adresser er
indblandet, så derfor fremstilles der
også et bykort, så gæsterne ikke farer
vild OG sikrer sig, at de får besøgt alle
stederne.
Vil man tilmelde sig eller have flere
oplysninger, kontakt så:

Torben Rasmussen 86 12 18 49
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KIRKELIGT ANSATTE
MEJLBY KIRKE:
Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk
Graver:
Søren Villesen 22 88 88 76
Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

TODBJERG KIRKE:
Graver:
Lars Malte Jensen 25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj
gravertodbjerg@mail.dk
Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25

FÆLLES:
Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk
Kirkesanger, børnekorleder
og babysalmesang:
Kirsten Münster Berg
30 89 46 01
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Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby
kirker
Dagli’Brugsen i Mejlby
Cafeteriet i Hårup-Hallen
SAM’s Pizza- & Grillbar, Todbjerg
Fra redaktionens side vil vi opfordre
til, at man melder sig til at modtage
Sognebladet elektronisk. Dels får man
det hurtigt, dels i farver. Man skal
kunne åbne en pdf-fil. Hvis man
ønsker at modtage Sognebladet elektronisk, skal man blot maile til kordegn Marianne Vasard på Kirkekontoret: mvn@km.dk

Har du brug for præsten?
Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05
(Træffes ikke fredag)

Kirkekontoret
Har I fået en lille ny, skal I holde dåb,
skal I giftes eller have ændret navn? Så
skal I henvende jer til
kirkekontoret:
Kordegn Marianne Vasard Nielsen
er klar til at hjælpe.
Alle blanketter skal sendes hertil.
Adressen er:
Kirkekontoret, Lisbjergvej 15A
8200 Århus N - Tlf. 87 13 58 36
Mail mvn@km.dk
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
august-ummeret er:
18. juli 2012

Redaktion
Ansvarshavende redaktører:
Vibe Boye Liisberg
og Leo Thomassen
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ...............86 99 97 75
Bank:
Nordea, Hundkærvej 11 ................86 22 08 55
Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet ............50 95 04 20/86 97 42 51
Blomster:
Lykke Blomster, Lindå ...................40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker
Bygningsingeniør/tømrer:
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687,
Mejlby ............................................28 11 72 77
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen:
Mejlbyvej 683 ................................86 99 91 07
Computerhjælp:
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk...............................40 41 00 89
Elektriker:
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup ....................20 22 97 15
Fodklinik:
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup,
8380 Trige ......................................86 23 24 42
Frisør:
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk .................86 99 81 06
Kartofler, blomster, dekorationer,
bårebuketter, udplantning, krukker m.m:
V/M Grønt, Skødstrupvej 179.......86 99 22 93
Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66
Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje:
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642 Hårup .....................86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Kloakmester:
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet .....................86 99 92 11
Jørgen Andersen ApS, Bøggildsvej 52,
Hårup ........................86 99 92 16/ 20 92 99 61
j.a.aps@mail.dk
Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup .........................86 99 95 20
Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.
Psykolterapeut:
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby.
Tlf...................................................61 33 97 99
gunvor@besværilivet,
www.besværilivet.dk.
Rejser:
Team Island, Mejlbyvej 670...........86 12 18 49
www.team-island.dk
Det lille, lokale bureau laver de mest
grundige ture til Island, Færøerne og Irland, ofte
med introducerende foredrag.
Tøj m.m.;
Ting & Tøj, Tingvej 10B, ..............28 50 62 67
Nytorv, 8543 Hornslet. Logo og foto på tøj,
børnetøj, gaveartikler o.m.a.
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27,
Hårup .........................40 29 62 00/86 98 90 75
Tømrer og snedker:
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679 ...............................40 15 95 36
Træværksted:
Præstemarkens Træværksted
v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg .............40 29 68 69
VVS- og blikkenslager:
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv 5
8370 Hadsten .................................70 22 44 20
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Gudstjenesteliste
DATO
3. juni

TODBJERG MEJLBY
9.30

11.00

Vibe

9.30

Ingen

Pilgrimsgudstjeneste

11.00

Ingen

Familiegudstjeneste - Vibe

9.30

11.00

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Torben

9.30

Ingen

Torben

12. august
10. sønd. e. trinitatis

Ingen

9.30

Torben

19. august

11.00

Ingen

Torben

Ingen

11.00

Torben

Trinitatis

10. juni
1. sønd. efter trinitatis

17. juni
2. sønd. efter trinitatis

24. juni
3. sønd. efter trinitatis

1. juli
4. sønd. efter trinitatis

8. juli
5. sønd. efter trinitatis

15. juli
6. sønd. efter trinitatis

22. juli
7. sønd. efter trinitatis

29. juli
8. sønd. efter trinitatis

5. august
9. sønd. efter trinitatis

11. sønd. e. trinitatis

26. august

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

12. sønd. e. trinitatis

