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Prædiken 
6. søn. e. påske 2011 (Grundlovsdag)

I dag er det Grundlovsdag.

Og i denne uge fylder Amnesty International
50 år .

Og i dag 6. søndag efter påske læser alle landets
præster denne tekst højt fra prædikestolene,
hvor jesus siger at kristne vil blive slået ihjel
for deres tro, men at de der slår ihjel i Guds
navn, hverken kender jesus eller Faderen.

I 1849 da Danmarks Riges første Grundlov
blev vedtaget, fik vi for første gang religionsfri-
hed.

Indtil da var Kirken en statskirke. Og derfor
kun én lovlig religion. Nu fik vi en Folkekirke.
Og religionsfrihed.

I 1789 lød startskuddet i Paris med den Franske
revolution og sloganet om frihed, lighed og
broderskab. Snart fulgte USA trop med borger-
rettighedserklæringer, og i 1849 fik Danmark
så sin Grundlov.

Grundloven sikrer alle at tænke , tro og tale
frit.

Og i 1948 efter 2. Verdenskrig vedtog man så
på et mere verdensdækkende plan, menneske-
rettighederne.

Og for 50 år siden stiftedes så Amnesty Inter -
national, netop som en vagthund, der skal
vogte over de vigtige menneskerettigheder.

Egentlig en trist ting, at at det var nødvendigt,
for det vidnede jo om, at menneskerettigheder-
ne, selvom de fleste er enige om at de er uni-
verselle, alligevel langt fra bliver overholdt.

Mennesker bliver stadig udsat for tortur og slås
ihjel fordi de har en bestemt hudfarve, sexuali-
tet, politisk overbevisning eller religion.

Og der er derfor desværre også en trist
sammenhæng mellem Amnestys fødselsdag og
så dagens evangelietekst.

For Jesus forudsiger, at kristne vil blive slået
ihjel for deres tro, og hvis man holder Kristeligt
Dagblad, har man den sidste måneds tid kun-
net følge med i en artikelserie med temaet :
Kristenforfølgelser.

For det var ikke bare på Jesu tid og i de første
århundreder, at kristne blev forfulgt og dræbt.
Også i dag, verden over, sker der forfølgelser og
drab.

Ifølge en kirkeorganisation, der hedder OPEN
DOORS, udsættes 100 millioner kristne ver-
den over for forfølgelser.
Der er slået flere kristne ihjel for deres tro i de
sene ste 100 år end i de foregående 19
ÅRHUNDREDER !!!

Især i muslimske lande bliver det værre og
værre. Her tolereres kun ÉN religion: Islam.

Amnesty International er mindst lige så vigtig
en institution i dag som for 50 år siden.

Og Jesus’forudsigelse desværre lige så aktuel.

Men når det nu forholder sig sådan, at nogle
slår ihjel i den tor at det er i Guds navn, eller
Allahs navn, ja så kan vi sige at der mere end
nogensinde er brug for at den kristne tanke og
tro udbredes.

Den kristne etik, den kristne kærnetanke at
hvert eneste menneskes liv er helligt, at man
aldrig må bilde sig ind at have Gud på sin side
når man slår andre ihjel for deres tro eller sex-
ualitet eller hudfarve eller politiske overbevis-
ning eller noget som helst
andet.

Den, der dræber i Guds eller Allahs navn,
tager så grueligt fejl.

Jesus siger da også direkte, at de, der slår ihjel
på den måde, gør det fordi de hverken har
kendt ham eller Faderen.

Kender man nemlig Jesus Kristus og har man
taget hans livssyn til sig, kan man ikke hade
andre fordi de er anderledes end en selv.

Alle mennesker er i en kristen tankegang brø-
dre og søstre. Alle mennesker er Guds børn.
Ethvert liv er helligt.

Kender man Jesus Kristus, altså hvis man lever
i hans ånd, er hadet og volden ikke acceptable
muligheder.

Jesus vidste hvad der ville komme, for han
kendte mennesket.

Han vidste hvilken modstand kærlighedens
budskab til enhver tid ville være oppe imod.
Og han siger til sine disciple - og dermed også
til os der lever anno 2011, at der vilkomme en
talsmand, Helligånden, som skal vejlede os.
Som skal vidne om Jesus.

For Jesus selv, var i sinkropslighed bundet til
tid og sted. Men feter ham skulle alt ikke være
tabt. Det hele skulle leve videre. Hans ånd
skulle leve videre iblandt os.
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Hans tanker og ord. Hans kærlighed. Alt dette
skulle gives videre fra generation til generation
og vidne om, at kærligheden og ikkevolden
ALTID er en mulighed hvis vi vil og tør. Og
vidne om, at verden er et helt andet vidunder-
ligt sted hvis vi vælger at være modige og kær-
lige i Jesu ÅND.
Jesus viste med sit eget eksempel at HAN ville
og turde.
En mand som Gandhi ville og turde også. Han
frasagde sig volden som mulighed. Og påvirke-
de derved millioner i en god og ikkevoldelig
retning.

I perioder hvor verden ser rigtig grum ud, må vi
holde os til, at der rent faktisk har levet men-
nesker, der ville og turde. Og at de gjorde en
kæmpr forskel.
Vi må vende os imod Evangeliet og jesus
Kristus . Vi må forsøge at leve i hans ånd. Lade
os inspirere ( Inspirere betyder også direkte
oversat at få ånden ind i sig )
Helligånden, Jesus talsmand skal vi lade inspi-
rere os og tale gennem os så kærligheden vok-
ser blandt mennesker.

Og vi kan starte i det små. Vi behøver ikke se
ud i den store verden for at finde steder hvor
der er brug for mere Kristusånd.
Vi kan bare se på os selv og vores egne små ver-
dener. Krig og vold kan være så meget. Det kan
også være psykologisk. Det at slå ihjel behøver
ikke at være en fysisk ting. Og tortur kan have
mange former.
Jesus sætter det på spidsen et sted og siger, at
blot du hader din bror i dit hjerte og tænker
ondt, begår du drab.
Og så er vi vist alle dækket ind.
Vi behøver ikke se til Iran eller Nordkorea for
at finde ondskaben.
Men hvad stiller vi op ? 
Hvordan griber vi det an ?
Hvordan udbrede Helligånden så kærligheden
vokser ?
Ja vi kan jo starte med, som nu I, at gå i kirke
og høre det glade budskab om Guds kærlighed
og syndernes forladelse.
Og så kan vi jo hver især gå her fra , ud i ver-
den og hjem i familien og give det videre.
Glæden og kærligheden.
Sangeren og entertaineren, master Fatman stif-
tede engang kærlighedspartiet for at sprede

kærligheden og den gode karma,som han kal-
der det. Lidt en sød joke, men der er også en vis
alvor i det. Nemlig den indsigt at alle mennes-
ker i virkeligheden skal have en masse kærlig-
hed og knus og kram.
Ja, at det er det der grundlæggende er galt : Vi
får for lidt .
Det onde skal simpelthen ELSKES væk.
Det var også Jesus’ filosofi : Elsk din næst og
elsk din fjende. Og vend den anden kind til i
stedet for at slå igen. Gengæld ikke ondt med
ondt, men gengæld ondt med godt.
Det onde skal elskes væk. Kysses og krammes
væk.
Den, der er hadefuld og bitter og ondskabsfuld
og voldelig, har i virkeligheden fået for lidt
kærlighed.
Så vi kan starte med vores egne liv i det små,
med at øve os i kærlighed.
Vise storsind, være tilgivende, smile lidt mere
til andre, kysse og kramme vores nærmeste
meget mere.

Hverken børn eller ægtefæller kan få for
mange kys og kram.

Jo mere elsket man er, desto større selvværd får
man. Og desto større selvværd man har, desto
mere overskud får man til selv at være generøs
og kærlig og smilende og tilgivende og social.

Den med et stort selvværd, som ved sig elsket,
har aldrig brug for at mobbe eller hade eller for-
følge andre.

Så det er bare om at komme i gang : 
Gå hjem fra kirke, ud i verden ,hjem i familien
og ELSK, KYS, KRAM og hjælp derved Hel -
ligånden til at brede sig.

Amen!
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lægger han navn til dette anderledes
kor, som laver forestillinger, hvor
sangen går i frugtbart samspil med tek-
ster, drama og scenografi. Musikalsk
tages udgangspunkt i det nordiske,
med hyppige afstikkere til jazz, pop og
verdensmusik.

Korets nye forestilling hedder The
time is always Now, og er bygget på en

roman af den norske forfat-
ter Erlend Loe: Naiv.Super
hedder den. Forestillingen
er en komedie  med eksis-
tentielle undertoner. Kort
fortalt beskriver den en flok
menneskers sammenbrud og
søgen efter ny mening i til-
værelsen, herunder en stor
undren over tidens væsen. 
Forestillingen veksler mel -
lem korsang, tekster, drama
og bevægelse. Musikken
spænder vidt: der er nordisk
korromantik såvel som pop,
jazz og  latin fra Argentina
og Cuba.  

Følg det lettere utilpassede
kor på en rørende, tænksom
og skævt humoristisk rejse
hen imod 'sjælens renselse
gennem leg og glæde'.

Der er fri entre

Kristian Giver
Organist

opfører Boreas Korteater under ledelse
af Catharina Bosæus forestillingen
The time is always Now i Todbjerg
kirke.

Boreas er nordenvindens gud i den
græske mytologi. Bomstærk, skægget
og ilter. Han ejer tolv hopper, som kan
løbe hen over en moden kornmark,
uden at knække et eneste aks. Og så

BOREAS KORTEATER 
i Todbjerg kirke

Søndag den 30. november kl. 16.00
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Todbjerg Kirkes gamle klokke var rev-
net. Derfor har vi i lang tid haft en
erstatningsklokke hængende i et lille
stativ på kirkegården mens en ny klok-
ke blev støbt til os. Nu er den nye
klokke færdig og vil blive hængt op i
tårnet en gang i uge 35. 

Søndag d. 4. september
vil vi derfor fejre den nye klokke med
et stykke kransekage og et glas cham-
pagne i våbenhuset efter gudstjenes-
ten.
Pmv. 
Vibe

Reserveklokken ringer snart for sidste gang....

Todbjerg kirke får ny klokke

Fantastisk koncert
i Mejlby kirke
Det græsk-tyrkiske ensemble Vuslat
spillede i Mejlby kirke onsdag den 24.
august, og det blev en formidabel kon-
cert med kæme applaus, dels fordi
musikken var meget udtryksfuld, dels
fordi musikerne var enormt dygtige og
sammenspillede i en grad man sjæl-
dent hører. Vi var små tredive tilhøre-
re og det slog mig, hvor privilligeret
det er, at gå ind i sin lokale landsby-

kirke og høre noget så enestående gan-
ske gratis. Man kunne have ønsket sig,
kirken havde været fuld, for publi-
kums skyld og også for de tre musikere,
som spillede for et beskedent honorar.
Organisten fik omgående lyst til at
gentage denne koncert, hvis de tre
kommer hertil igen. Og da må du ikke
snyde dig for at få en oplevelse ud over
det sædvanlige.
Kristian Giver
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Torsdag den 18. august inviterede
Besøgstjenesten for Todbjerg, Mejlby
og Hjortshøj til den årlige udflugt for
alle besøgsvenner. I indbydelsen stod
der, at der var ikke nogen, der fik at
vide, hvor vi skulle hen, men dog at
det var Ove Just, der havde tilrettelagt
turen og så var alle mere rolige, for så
kunne det ikke gå galt.

Vi startede fra Lokalcentret i Hjorts -
høj, hvor vi steg ombord i bussen og
Ove var straks klar ved rattet. Da vi
havde fundet vore pladser, blev vi
budt velkommen og Lisbeth løftede
lidt af sløret for, hvor vi skulle hen, da
vi skulle køre rundt på Mols. Herefter
overtog Ove mikrofonen og fortalte
om alle de steder, vi kom forbi. Første

stop var ved Kalø Slotsruin, hvor vi
indtog en kop kaffe med friskbagte
boller med tilbehør. Vejret var pragt-
fuldt og humøret var højt.

Efter Kalø kørte vi rundt i området
med den flotte natur og næste stop var
Ebeltoft. Her fortalte Lisbeth, at der
var ca. to timers stop og man kunne
f.eks. vælge at besøge Glasmuseet eller
Fregatten Jylland.

Efter de ca. to timer samledes vi igen i
bussen og fortsatte igennem den smuk-
ke natur forbi Agri Baunehøj, som er
Mols Bjerges højeste punkt - 133 m
over havets overflade (fortalte Ove).
Til sidst gjorde vi holdt ved Restaurant
Holmgård, som ligger mellem Vrin -
ners og Agri. Her fik en dejlig frokost
med efterfølgende kaffe samtidig med
at vi nød den smukke udsigt. Herefter
gik turen tilbage til Hjortshøj efter at
vi igen kørte ud på små veje ved skove
og strande.

Tak til alle. som deltog. Tak til de tre
menighedsråd for en dejlig dag.

Vi glæder os til at se jer igen til næste
år.

Jytte Mikkelsen

UD I DET BLÅ - MED ’’VENNERNE’’
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Håber alle er kommet godt over feri-
en og har nydt den og er klar til start
på en ny sæson i gymnastik.

Vi i gymnastikafdelingen er på nuvæ-
rende tidspunkt ved at være helt klar
med vinterens program.
Der er indskrivningsdag 
Lørdag d. 3. september kl. 11.30
i Hårup hallen.

Foldere samt holdliste bliver hus-
omdelt inden, så husk at se i postkas-
sen.

Vi ser meget gerne også nye 
gymnaster!!

Vel mødt
Bestyrelsen for
Gymnastikafdelingen

KONTINGENT
Efterår/forår 2011-2012:    
Fra 5. september 2011 
til og med uge 13 - 2012:

Showdans 1-4 klasse .........Kr. 450,-
Kamilla   
Mandag kl. 15.30-16.30

Mor/far barn 3-4 år..............Kr. 400,-
Ida   
Mandag kl. 16.30-17.30

Zumba med høj puls ...........Kr. 600,-
Annemette   
Mandag 17.30-18.45

Herretons .............................Kr. 550,-
Åse/Sanne   
Mandag kl. 18.45-20.00

Motionsdamer......................Kr. 550,-
Kirsten   
Tirsdag kl. 18.45-20.00 

Springhold 0-4 klasse .........Kr. 550,-
Pernille/Kamilla
Onsdag kl. 15.00-16.30

Småbørnsgymnastik 5-7 år Kr. 400,-
Pernille   
Onsdag kl. 16.30-17.30

Zumba dansekoreografi .....Kr. 600,-
Nina   
Onsdag kl. 19.15-20.30

Showdance 5-6-7 klasse ....Kr. 500,-
Nanna/Isabella  
Torsdag kl. 16.30-17.30

Latinmix ungdom fra 8. kl...Kr. 600,-
Julie   
Torsdag kl. 17.30-18.45

Step og styrke .....................Kr. 600,-
Tina   
Torsdag  kl. 18.45-20.00

2 voksenhold eget valg.......Kr. 900,-

2 børnehold eget valg .........Kr. 700,-

Rabatprisen gælder samme voksen
eller barn på to forskellige hold.

Se mere på  www.tmif.org/gymnastik

TODBJERG - MEJLBY 
GYMNASTIK
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Billeder fra Markedsdagen:Opfølgning 
på 1/10 Iron Man 
på markedsdagen i Todbjerg
Endnu en gang havde vi nogle fantas-
tisk sjove timer i selskab med jernhår-
de kvinder og mænd. Vi var faktisk 17
igen i år, der gennemførte de 400 m
svømning, 18 km cykling og 4,2 km
løb/gang. Og i år blev tiderne endnu
en gang super gode:

Vinder af kvinderne: 
Sanne Rohde 1.24
(Mia Drescher vandt sidste år på 1.29)

Vinder af mændene:
Michael Johansson 1.11 
(Kasper Olsen vandt sidste år på 1.11
også)

Malene Coultard 1.32
Annette Danielsen 1.41
Lene Lykke 1.36
Inge Buss 1.55
Annemette Drescher 1.30
Betina Zedelfune 1.38
Nanna ? 2.05

Torben Rohde 1.24
Klaus Løvschall 1.16
Poul Mogensen 1.26
Henrik Sørensen 1.28
Hans Kristensen 1.18
Jannik Johansson 1.16
John Kristensen 1.50
Niels Kristensen 2.05

Tak for den flotte indsats. Vi glæder os
til at gøre det om næste år igen �

Mange hilsner fra
Annette Danielsen 
og Annemette Dresche
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Lørdag d. 3. september kl. 11.30:
Indskrivning TMIF Gymnastik

Mandag d. 5. september kl. 19.00:
Hårup Linedance starter sæsonen

Torsdag d. 8. september:
TMIF Badmin starter sæsonen

Lørdag d. 24. september kl. 18.00:
Høstfest i Todbjerg Forsamlingshus

Søndag d. 30. november kl. 16.00:
Boreas Korteater i Todbjerg kirke

SOGNEKALENDER

Så er vi klar til en ny sæson og vi
håber at se såvel ’’gamle’’ som nye
deltagere. Første gang er:
Mandag. d. 5. september kl. 19.00
Øvede
Torsdag d. 8. september kl. 18.00
Begyndere og let øvede 
Torsdag d. 8. september kl. 19.30
Øvede
Tilmelding til:
Helle Tlf. 86 99 99 33
Birte Tlf. 86 99 95 52

Hårup
Linedance

HØSTFEST 
i Todbjerg Forsamlingshus 
Lørdag d. 24. september kl. 18.00
- og det er stadig med hat!!!

Entré incl. stort ta’ selv bord, 
hjemmelavet is og kaffe: 
Kr. 200,-

Entré ved egen 
medbragt mad: 
Kr. 100,-

Entre efter spisning: 
Kr. 100,-

Tilmelding senest 
d. 10.  september til: 
8699 98 37 - 8699 9974 - 
5162 5130 - 2862 6382 - 
8698 9518 - 8699 9578.

Vi glæder os til at se jer!

Todbjerg
Døbte:
31. juli:Magnus Schøler Laursen
28. august: Niels Ulrik Nieling

Mejlby:
Døbte:
21. august: Emma Victoria Frislev
Kalstrup

Fra Kirkebogen
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Hvor er den nærmeste?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 udbring-
ning 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
Kartofler, blomster, dekorationer, 
bårebuketter, udplantning, krukker m.m:
V/M Grønt, Skødstrupvej 179.......86 99 22 93
Galleri:
Art Gallery - Malerier ved 
www.birgitbisgaard.dk, Lille Todbjerg 9, 
lige ved Todbjergtårnet ..................22 85 55 08
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
Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

TMIF BADMINTON
Ny sæson Voksne - børn - unge
Første spilledag for børn fra 
6 år/unge: 
Torsdag 8 sept. 2011
for begyndere og tidligere spillere. 
Kom og vær med i tidsrummet
16-18, hvor du også kan komme
og prøve, om badminton er noget
for dig. 
Ketsjer/ bolde kan lånes. 
Første spilledag for voksne:
Mandag d. 5 sept. 2011. 
Baner kan lejes i følgende tidsrum
for de voksne:
Mandag 18.30-21.30
Onsdag 20.30-21.30
Torsdag 15-16 samt 18-19

Overskydende baner sælges
Mandag den 29. august kl. 19 
i Hårup Hallen cafeteria
Banepris fra 800 kr. 
(gælder torsdag 15-16)
Ved spørgsmål: 
Træner Mads Johansen
tlf: 50839742  
madsaarhus1@hotmail.com
Formand Jørgen Damgaard
tlf: 86999786 / mobil 51409250
tmif@live.dk
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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

Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.

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

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

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

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 

Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25    

KIRKELIGT ANSATTE 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

Hvor er den nærmeste?Hvor er den nærmeste?
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DATO TODBJERG MEJLBY

4. september 9.30 11.00 Vibe
11. søndag e. trinitatis

11. september 11.00 9.30 Vibe
12. søndag e. trinitatis

18. september 9.30 11.00 Vibe
13. søndag e. trinitatis Høst Høst

25. september 11.00 Ingen Vibe
14. søndag e. trinitatis

2. oktober 9.30 11.00 Vibe
15. søndag e. trinitatis

9. oktober Ingen 9.30 Torben
16. søndag e. trinitatis

16. oktober 11.00 Ingen Vibe
17. søndag e. trinitatis

23. oktober Ingen 11.00 Vibe
18. søndag e. trinitatis

GudstjenestelisteGudstjenesteliste
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SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
august-nummeret er:
18. september 2011

Ansvarshavende
Ansvarshavende redaktører:
Vibe Boye Liisberg
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 elek-
tronisk, skal man blot maile til kor-
degn Marianne Vasard på Kirke -
kontoret: mvn@km.dk

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


