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SOGNE
BLADET
FOR TODBJERG OG MEJLBY

NR. 1 . JANUAR 2011 . 36. ÅRGANG

Læs inde i bladet...
Indvielse af kortæppe i
Todbjerg kirke
Koncert i Todbjerg kirke
Hvordan ser en
reserveklokke ud?
Nytårsbrev fra Egnsarkivet
Musikaften på
Lokalcenteret
Fredagsklubben stopper

sognebladet januar 2011_Nyt sogneblad juni 2010.qxd 21-12-2010 20:29 Side 2

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

2

VINTERTANKER!
Det smukke bøvl...
Hvor besværligt det end er med
alt den vinter, især når vi bor på
landet – så må vi jo indrømme, at
vinteren byder på nogle pragtfulde landskaber. Flere gange har
jeg været af sted med kameraet –
og mødt andre ivrige fotografer på
vejen, især ved Todbjergtårnet.
At gå en tur gennem landskabet,
hvor det eneste man hører er
sneen, der knirker under fødderne, giver en særlig oplevelse af
stilhed. For sneen har det med at
indhylle alt i en særlig form for
vinterstilhed ud over det smukke
hvide tæppe. Og de lyde, der så
møder en på vejen er mere intense og klare. Og lyset, som man
ellers godt kan savne om vinteren,
er virkelig lyst på en solskinsdag i
vinterlandskabet.
Alting har sin tid
Også vinteren – som jo er en
smuk del af vores årstidscyklus.
Selvom vi ved det, så er det alligevel forunderligt at tænke på, at
under dynen af sne og frost ligger

livskraften på lur. Den hviler til der
kommer lunere tider. For det gør
der jo – om en tre-fire måneders
tid. Foråret kan virke langt væk i
skrivende stund. Men vi ved, at
det kommer. Det bringer varme og
endnu mere lys med sig og livet
begynder at pible frem i alle
kroge, der rummer en lille solplet.
Men indtil da bør vi give os selv
den gave at nyde de smukke vinterlandskaber.
Jeg ved snart ikke, hvad der er
smukkest – et landskab, der stråler i solen, når alt er dækket i hvidt – eller en efterårsskov med alle de
pragtfulde farver. Men
måske er det ikke en konkurrence – begge dele er
en gave.
Hver årstid har sin charme
– jeg vil ikke undvære
nogen af dem.
Majbritt
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Vi begynder med
Festgudstjenste kl. 14.00
i Todbjerg kirke
Efterfølgende afsløring af det nye
tæppe.
Menighedsrådet vil bagefter være
vært ved et traktement i kirken og i
våbenhuset.

Indvielse af kortæppe

Vel mødt til en begivenhedsrig og
hyggelig eftermiddag.

Søndag d. 9. januar 2011 kl. 14.00 Venlig hilsen
Så kommer endelig dagen, hvor det Sydamerne og
nye kortæppe skal tages i brug. Kom Todbjerg Menighedsråd
og se det flotte resultat af mange flittige og kyndige hænders værk.

Sådan ser
en reserveklokke ud…
Vi er glade for at kunne præsentere
vores reserveklokke, som vi skal bruge
indtil Todbjerg kirke får en ny klokke.
Dens klang er noget anderledes end

vores oprindelige klokke – men den
kan, som den gamle klokke, høres på
lang afstand. Den gamle klokkes nye
afløser er bestilt i Frankrig og vil være
klar til sommer. Indtil da ringer graver
Lars Malte Jensen for os ved hjælp af
et tov og manuel ringning.
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Jochen Brusch er kunstnerisk leder af
musikfestivalerne Junginger Herbstkonzerte, Alte Synagoge Hechingen
og Musik am Fürstenhof, og han har
undervist ved adskillige kurser i
Danmark, Tyskland, Bulgarien og
Italien.
Som koncertmusiker har han givet
mere end 1500 koncerter i mange europæiske lande og USA.

Violinvirtuos
i Todbjerg kirke
Søndag den 27. februar kl. 16.00
Den tyske violinist Jochen Brusch og
organist Marie-Louise Reitberger glæder sig meget til at komme og spille i
Todbjerg kirke den 27. februar kl.
16.00. De har sammensat et spændende og varieret program for violin og
orgel, soloviolin og solorgel med værker af bl.a. Händel, Bach, Paganini,
Ole Bull og romantisk musik i lyttevenlige og lækre arrangementer.
Jochen Brusch – Violin
Jochen Brusch er uddannet ved musikkonservatorier i Duisburg, Essen og
Hannover. Solistdiplom ved Royal
College of Music, London i 1980.
Jochen Brusch var 1980-86 violinist i
Herning Stadstrio, og efter et par år
som koncertmester ved Philharmonie
Essen kom han i 1988 til Sydtyskland.
Her er universitetsbyen Tübingen
basis for hans aktiviteter, som omfatter
undervisning, komposition, direktion
og CD-produktioner. Han er desuden
medlem af ensemblet Tango-Komplott, som spiller både traditionel og
nyere tangomusik.

Marie-Louise Reitberger - Orgel
Marie-Louise Reitberger har diplomeksamen som pianist fra musikkonservatoriet i Århus. Ansættelse som
organist på Mols i 1974.
Har undervist i klaver siden 1979 ved
musikskoler og aftenskoler.
Organisteksamen i 2008, videregående orgelstudier ved det Jyske
Musikkonservatorium 2010-12.
Koncerter i udlandet, bl.a. i Ungarn,
Schweiz, Tyskland, Tjekkiet.
Siden 2006 ansat som organist ved
Gjerlev og Enslev kirker, leder af
børne- og voksenkor.
Siden 2007 leder af det rytmiske kor
LUNA i Randers.
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Her sluttede vi af med at danse rundt
om træet, mens vi sang ”Nu det jul
igen”. Så sagde vi pænt farvel til
Simon staldkarl.
Tak til alle for en dejlig tur, hvor vi
kom i den rette julestemning.
Aktivitetsudvalget
Stemningsbillede fra
en velbesøgt
familiegudstjeneste.

Tak for
en hyggelig tur….
Her er et par stemningsbilleder fra en
hyggelig juletur ind til Den gamle by.
Vi var en pæn stor flok af sted i alle
aldre. Rigtig mange andre havde også
fået den geniale idé at drage i Den
gamle by en lørdag i december. Så der
var mange mennesker derinde. Der
var en rigtig hyggelig stemning i Den
gamle by med julemarked, mange
boder og hele den lille by, pyntet op til
jul. Da mørket faldt på mødtes vi med
Simon staldkarl, som viste os rundt og
fortalte eventyr og Nissefortællinger.
Og vi lærte alle den vigtige morale, at
man skal være god ved nisserne, for
ellers laver de rav i den. Vi så på historiske juletræer – og det sidste vi
mødte på vores vej rundt i husene var
fra 1864, holdt i rød – hvide farver.

Tak til børnekoret for
en herlig
sæson.
Venlig hilsen
Kirsten og
Majbritt
Vi glæder os
til at se jer
igen!

Fra Kirkebogen
Døbte:
Todbjerg kirke:
5. december: Alberte Kryger Cordes
5. december: Mikkel Pagh Ax

Begravet:
Todbjerg kirke:
23. december: Jørgen Snog
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Fredagsklubben
stopper!
På grund af manglende deltagere, har
vi valgt at stoppe fredagsklubben.
Vi vil gerne sige tak for stor opbakning
igennem alle årene til Todbjerg og
Mejlby menighedsråd og en stor tak til
alle jer forældre, der har bakket op om
klubben og særlig stor tak til alle de
børn, der er kommet i klubben igennem de sidste 27 år.
Det har været nogle gode år med
mange dejlige oplevelser.
Grethe, Karin, Christian og Nina

Todbjerg-Mejlby
Hovedforening
Todbjerg-Mejlby hovedforening har
anskaffet en længe ønsket hjertestarter. Denne er opsat mellem toiletdørene i gangen i Hårup hallen. Foreningen har modtaget et bidrag fra
Pensionisternes Støttegruppe og fredagsbanko, til hjælp. Kr. 1000,00.
Dette beløb er vi yderst taknemmelige
for, da hovedforeningen og de øvrige 4
underafdelinger ellers måtte deles om
hele udgiften. Hjertestarteren koster
18.500 kr. ink. Skab. Derfor en stor
tak.
Vi håber selvfølgelig aldrig, den vil
komme i brug, men hvis uheldet er
ude, så kunne redde liv. Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget undervisning af brug. Efter jul, vil alle trænere og brugere af hal og kantine få en
invitation.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Todbjerg-Mejlby
Rigtig godt nytår!!

6

Musikaften
På Lokalcenteret i Hjortshøj
den 12. januar 2011
kl. 19.00
med

EvaSun Nyo
- Den lille pige
med den store stemme
Se mere i vores grønne folder
eller på www.hjortshoj.dk under
kalender.
Tilmelding til:
Else Madsen senest den 3. jan.
2011 på tlf. 86 22 04 18
- bedst mellem kl. 16 og 18.
Pris for medlemmer: kr. 50,00
ikke medlemmer: kr. 75,00.
Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj
Pensionistforening af 1993
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Generalforsamling
i Todbjerg
Forsamlingshus
Der indkaldes til generalforsamling i
Foreningen Todbjerg Forsamlingshus
tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægter
Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til Jørgen Hansen, Smøgen 6,
8530 Hjortshøj senest d. 18. januar
2011.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tak til alle sponsorer, der støttede dette års
julebanko i Todbjerg forsamlingshus
KONTEC
JYLLANDS FRØHANDEL
SPØRRING PLANTESKOLE
FYSIOTERAPEUT
BETTINA ZEDELFUNE
VINERIET
GREJBIKSEN
BØSSEMAGER NYSTRØM
OG KRABBE
DEN GULE GÅRD - GRØTTRUP
HJORSHØJ FORSAMLINGSHUS
WERNER BYG
FLEMING MOGENSEN
ENTREPRENØR FINN JENSEN
ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD
BAGNER REVISION
SLAGTER LUND
HÅRUP FODTERAPI V/AGNES BALLE
AS AUTO
SPAREKASSEN HIMMERLAND
MADKASSEN V/ BJARNE JENSEN
RENEE – EGÅ
LYKKES BLOMSTER
MATAS - HORNSLET
HANNE UTOFT – HÅRUP
KR. ELTEKNIK
MEJLBY AUTOVÆRKSTED
HAUMANNS VVS
BAGEREN LYSTRUP
SLAGTEREN LYSTRUP
DJURSLANDS BANK
DANSKE BANK
REMA 1000 – TRIGE

COLORAMA V/ LARS DALSGÅRD
REGNSKABSKONSULENT
IB SØRENSEN
SAM’S PIZZA
HÅRUP MALERFIRMA
MALERFIRMAET TIPSMARK
BRUGSEN MEJLBY
KLINIK FOR FODTERAPI
V/ JYTTE BJERREGÅRD
TOFTEGÅRDEN’S PILEFLET
V/ MARIANNE NIELSEN
SALON REYKJAVIK
KH - KLOKBAKKEN
TRAKTOR OG HØSTSPECIALISTEN
CARLSEN LØGTEN
DE 4 BØNDER – PETER FOGED, POUL
SØRENSEN, KURT NØRGÅRD OG
JAKOB KRISTOFFERSEN
LINDÅ BALLE MASKINSTATION
TODBJERGHUS
SALON GITTE
HJORTSHØJ TØMRER OG
SNEDKERFORRETNING
PRÆSTEMARKENS TRÆVÆRKSTED
V/PETER BOLLER
ANNETTE DANIELSEN
LYSTRUP FARVEHANDEL
CLASSICA HOUSE
SMED – HENRIK SØRENSEN
TØMRERFIRMAET HENNING JENSEN
SALLY’S AUTO
W.OSCHÄTZCHEN AARHUS A/S
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Nytårsbrev 2011
- fra Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og
Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening
2010 blev så året, hvor vi fik startet på
at digitalisere arkivet. Et par medarbejdere har været på Arkibas-kursus.
Det er et computerprogram, der kan
sammenkoble og gemme alle lokale
historiske data fra hele landet. Men
dette sker nok ikke ”over-night”, for
materialet er omfattende og mandskabstimerne er få. Vi vil derfor
bestræbe os på at indlæse alt ny-indleveret materiale i Arkibas. Alt materiale vil i øvrigt også blive arkiveret på
gammeldags vis, således at vi har tilgang til originalerne - mens den videre søgning og sammenkobling kan ske
via PC. Har vi kun materialet til låns
for kopiering, arkiveres det kun i
Arkibas.
I arkivet gik det daglige arbejde med
Sofie og Søren til at passe ”butikken”
fire torsdage om måneden.
1. og 3. torsdag er der åben 15-17 og
2. og 4. torsdag er der åben 19-21.
De er nu begge over 80 år og klarer
ærterne forrygende - når de ellers kan
komme frem for sne!
Vi havde planlagt en byvandring i
Hårup i 2010. Det kræver lidt forberedelser, som vi kom for sent i gang med
- så vi har ”oprettet en interessegruppe” for historisk interesserede i Hårup.
Vi har allerede haft en hyggelig aften i
november - og vi fortsætter d. 13.
januar kl. 19. Alle der er interesserede
i Hårups historie er velkomne til at

8
deltage og give deres besyv med. Vi
giver kaffe og kage.
Kristian Bredholt og hans skriverkarle
fik endnu en kalender på gaden. Den
10. i rækken. Endnu en ambitiøs historiefortælling fra alle sognets hjørner. Men nu er det slut - i hvert fald
med Kristian ved roret og i den form
det har haft indtil nu. Vi siger Kristian
og hans hjælpere tusind tak for den
kæmpe indsats, de har leveret - og vi
har så småt snakket om det er muligt
at fortsætte denne gode tradition på
en eller anden måde. Vi tager snakken
op på generalforsamlingen i februar.
Nu står vi så overfor et nyt år - og nye
udfordringer. Vi begynder med generalforsamling for Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening onsdag, d.
23. februar kl. 19.00 i Mejlby Forsamlingshus. Alle - også nye medlemmer - er velkomne. Vi vil her drøfte
årets tiltag - og vi arbejder på at finde
en foredragsholder til aftenen om
emnet ”Udstykningen til Statshusmandsbrugene”.
Med tak for samarbejdet i 2010 ønsker vi alle et godt nytår.
På vegne af Arkivet
og Lokalhistorisk Forening:
Peter Boller
Der er endnu eksemplarer
tilbage af vores kalender 2011.
Den kan blandt andet købes
hos LokalBrugsen i Mejlby,
Vineriet i Todbjerg og
Lokalcentret i Hjortshøj.
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Vejviser fra vugge til grav
På hjemmesiden www.personregistrering.dk kan man hente mange af de
blanketter, der skal bruges i forbindelse
fødsler, navngivning og navneændring
mv. Her finder man de officielle vejledninger; men man er selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte kirkekontoret
for hjælp og vejledning, hvis man har
spørgsmål.
Ved fødsel:
Fra 1. oktober 2010 registreres en fødsel
på baggrund af jordemoderens anmeldelse
til sognet. Moderen skal således kun
anmelde en fødsel, når der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Er
moderen ugift kan der inden for 14 dage
fra barnets fødsel afleveres en omsorgs- og
ansvarserklæring, hvis faderskabet ønskes
anerkendt samtidig med, at fødslen registreres. Kordegnen udsteder herefter en
fødselsattest.
Du finder oplysning om fødsel og faderskab på følgende sider:
Kirkeministeriets borgerportal
Familiestyrelsen
På Personregistrering kan du digitalt
anmelde fødslen/faderskabet eller
udskrive blanketter.
Ved dåb:
Kontakt sognepræsten og/eller kirkekontoret for at aftale dåbens tid og hvilken
kirke. Kontakt kirkekontoret med
oplysninger om barnets cpr.nr. og navn,
jeres adresse og telefonnummer, gerne på
mail:
mvn@km.dk.
Senest 14 dage før skal kirkekontoret
tillige have navn og adresse på mindst 2
og højst fem faddere.
Ved navngivelse:
Hvis barnet ikke skal døbes, eller hvis der
er brug for en attest inden barnedåben,

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

skal barnet navngives. Kontakt kirkekontoret senest seks måneder efter barnets
fødsel.
Ved navneændring:
Er det lettest at følge vejledningen fra
www.personregistrering.dk , hvorfra man
henter ansøgningsblanketten og hvor
man også kan betale gebyret for en
navneændring med dankort. Pt. 460 kr.
Ved vielse:
Kontakt sognepræsten og/eller kirkekontoret for tid og hvilken kirke. Tidligst fire
måneder før vielsen kontaktes vielseskontoret på rådhuset, hvor I får udstedt en
prøvelsesattest, der skal afleveres på
kirkekontoret sammen med oplysninger
om navn og adresse på to vidner senest
14 dage før vielsen.
Ved dødsfald:
Kontakt sognepræsten og/eller en bedemand og/eller kirkekontoret
Vedrørende gravsteder:
Kontakt graveren ved den pågældende
kirkegård.

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
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
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KIRKELIGT ANSATTE
Mejlby kirke:

Søndag d. 9. januar kl. 14.00
Indvielse af kortæppe i Todbjerg
kirke

Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk

Torsdag den 6. januar kl. 18.45
Linedance starter i Hårup forsamlingshus (se nedenfor)

Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

Onsdag d. 12. januar kl. 19.00
Koncert på Lokalcenteret i Hjortshøj
Tirsdag d. 1. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Todbjerg
Forsamlingshus
Søndag d. 27. februar kl. 16.00
Koncert i Todbjerg kirke

Graver:
Søren Villesen 22 88 88 76

Todbjerg kirke:
Graver:
Lars Malte Jensen 25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj
Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25

Fælles :

Hårup
Linedance

NY SÆSON
Torsdag d. 6. januar kl. 18.45
Øvede
Mandag d. 10. januar kl. 19.00
Øvede
Nyt begynderhold
Vi forsøger at finde en instruktør
til et nyt begynderhold.
Ring og hør nærmere.
Venlig hilsen
Helle tlf. 86 99 99 33
Birte tlf. 86 99 95 52

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 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
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
Frugt, grønt, blomster, dekorationer,
udplantning, krukker m.v.:
V/M Grønt, Skødstrupvej189..86 99 22 93
Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg..............70 20 88 70/40 81 89 66
Hjemmeservice:
Moster Oda v/Henny Torrild,
Birkehaven 19, Lystrup...........60 61 64 94
(tilskud til pensionister)
Hundefrisør:
v/Lone Hastrup Holm
Mejlbyvej 633, Hårup.............86 99 93 24
Medlem af Landsforeningen for
Hundesoignering. Hundenes Frisørsalon

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje:
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642 Hårup..............23 84 37 88
Lægeex. 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
Pileflet:
v/Marianne Nielsen, Mejlbyvej 649,
Hårup, marilars@mail.tele.dk .28 10 30 63
(Pil, kurve, hegn, hytter, kurser, vejledning
m.m.)
Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg ..................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.
Præst:
Majbritt Fabech, Bøggildsvej 19
Todbjerg ..................................21 60 11 05
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27,
Hårup..................40 29 62 00/86 98 90 78
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
2. januar

TODBJERG MEJLBY
9.30

11.00

14.00

ingen

11.00

9.30

ingen

11.00

Helle Rørbæk Hørby

9.30

ingen

11.00 Majbritt i Skejby

11.00

9.30

ingen

11.00

9.30 Majbritt i Skejby

9.30

ingen

11.00 Majbritt i Lisbjerg

Helligtrekonger

9. januar

Tæppeindvielse

1. søndag efter H3K

16. januar
2. søndag efter H3K

23. januar
3. søndag efter H3K

30. januar
4. søndag efter H3K

6. februar
5. søndag efter H3K

13. februar
Sidste søndag e. H3K

20. februar
Septuagesima

Træffes Maibritt Fabech på telefon:
21 60 11 05
(Træffes ikke fredag)

M.v.h. Majbritt

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
februar-nummeret er:
Tirsdag d. 18. januar 2011

Ansvarshavende
Ansvarshavende redaktører:
Majbritt Fabech
og Leo Thomassen
sognebladet@gmail.com

Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby
kirker
LokalBrugsen 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

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Har du brug for præsten?

