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Prædiken
Allehelgenssøndag 2011
Det ender godt!
Det kan vi være helt trygge ved når vi sætter
en Disneyfilm på dvd-afspilleren for børnene.
Og det ved vi når vi sætter os og læser en bog
for de små, for man må aldrig tage håbet fra
børnene og al god børnelitteratur ender derfor
godt.
For man kan ikke leve uden håb.
’Det ender godt’ er også titlen på en bog for
voksne, skrevet af Johannes Møllehave.
Den bog handler om det at dø. Det ender godt,
påstår Møllehave. Og det påstår han jo, fordi
han er dybt troende kristen.
Hele pointen i kristendommen er nemlig også
den ene, at DET ENDER GODT.
Uanset hvor sort det hele ser ud. Uanset hvor
ulykkelige vi er, så er den kristne påstand, at
det ender godt.
De, der sørger, skal trøstes, hører vi Jesus sige i
dag.
Og det er jo lige præcis det, vi skal høre i dag
Alle helgenssøndag. I dag er jo den dag, hvor vi
i alle landets kirker mindes de døde. I, der har
mistet et elsket menneske, kommer i kirke med
sorg i hjertet og I skal omfavnes af trøstende
ord, for dagen i dag er til for at mindes og ære
og til for at trøste og bringe håb.
Jesus har lovet os, at vi skal leve omend vi dør.
Derfor handler det kristne håb også om at vi
skal ses igen med vores kære.
Hvad der sker og hvordan der er i opstandelsen, ja, det er det store mysterium. Det er
ufatteligt for vores forstand og vi får ikke noget
konkret at vide så længe vi lever. Vi har kun
Jesu ord for, AT der er en opstandelse og at der
hjemme hos vores Gud og skaber intet ondt
findes. Ingen smerte, ingen tårer, kun lys og
glæde.
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Hvis vi vil forestille os noget mere, må vi bruge
vores fantasi og forestillingsevne. Og når vi vil
udtrykke noget om det, må vi tage kunsten,
poesien og billedsproget i brug. Det gjorde Jesus
også.
Hver gang der var nogen, der spurgte ham:
Hvordan er der i Himmerige, ja
så svarede han ved at fortælle en historie, en
lignelse. Han sagde gerne: Med himmeriget er
det ligesom med…. og så kom der en historie
om noget, vi kender og kan forstå og som vi så
kan se som et billede på, hvad og hvordan
Himmeriget er.
Jeg vil fortælle jer en historie om en sø.
Jeg har den fra en film, jeg plejer at vise for
konfirmanderne. Heri er der en lillesøster på en
6-7 år, der elsker og forguder sin voksne storebror. En dag bliver han ved en ulykke dræbt af
et tog, men et par timer forinden har han fortalt hende en historie :
”Her hvor der nu er kornmark, lå der engang
en sø. Vi børn plejede at svømme i den, fiske i
den og vi sejlede i kano på den. En novemberdag for mange år siden, kom en stor flok ænder
og landede i søen. Om natten blev det koldt,
temperaturen faldt så hurtigt, at søen frøs til is
og ænderne frøs fast i isen. Næste morgen lettede hele flokken og tog søen med sig. Den dag
i dag ligger den et sted langt ovre i staten
Georgia. Her vrimler den med fisk og alt muligt
liv.”
Den historie ser jeg som en allegori på hvad der
sker med os, når døden med sin istaphånd kommer og gør skel imellem støv og ånd, som
Grundtvig formulerer det. Altså den nat vi dør.
Som søen fryser til is og bliver båret på vinger
til en anden verden, hvor den atter tør op og
bliver en sø der vrimler med liv, sådan kan vi
også forestille os, at vi, når vi dør, bæres på
vinger hjem til Gud, hvor vi atter skal leve.
Jesus har lovet os det, og hele kristentroen drejer som netop om dette håb, at vi skal genopstå
fra de døde, forenes med vores skaber og med
vores kære.
Det er DEN trøst, vi får, når vi kommer i kirke
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til begravelse og til allehelgensgudstjeneste.
Salige er de, der sørger, for de skal trøstes, siger
Jesus.
Vi synes jo, at de, der sørger, er Usalige, for
salig er man jo, når man er lykkelig. Ikke når
man er Ulykkelig.
Men når Jesus siger som han gør, er det fordi vi
netop skal trøstes i vores sorg.
Kristentroen vender op og ned på alle ting. De
sidste skal blive de første, de døde skal leve og
de, der sørger, skal trøstes.
Når man er rigtig ulykkelig og har voldsom
smerte på grund af sorg, kan man slet ikke forestille sig, at man nogensinde bliver glad igen,
men Jesus påstår det altså og tror vi på, at han
overvandt døden, må vi også tro på, at glæden
skal overvinde smerten.
Sorgen og savnet vil altid være der, når først vi
har mistet og sorgen er jo en form for trofasthed overfor den døde og den, der elsker meget,
skal sørge meget. Det gør ondt, ja, det kan gøre
decideret fysisk ondt at sørge. Det gør ondt, og
man har det, som om man har mistet en arm
eller et ben. Savn er en kærlighed, man ikke
kan komme af med. Man kan for eks. ikke sige
til den anden : Jeg elsker dig.
Men når vi kommer i kirken, som nu i dag,
hører vi, at Jesus siger til os, at smerten ikke
skal stå alene, vi får en trøst som består i, at
Jesus lover os at vores døde er i gode hænder og
at vi skal ses igen. Tror vi på det, kan vi leve
med sorgen, og leve, det SKAL vi jo.
I fredags var der et interview i Kristeligt
Dagblad med filmanmelderen Ole Michelsen, I
ved ham fra Bogart, som for nogle år siden mistede sin datter, Trine Michelsen,som døde af
kræft. Ole Michelsen siger:

ter det. Den kommer altid uventet. Men det
hænder også, at det går den modsatte vej, og
sorgen vendes til glæde. Når jeg tager hen på
kirkegården og står med en blomst, så kommer
sorgen galopperende. Så spørger jeg mig selv:
Hvorfor er der ikke mere tilbage? Er der kun hø
og aske tilbage? Hvorfor kan jeg ikke høre min
datters stemme bare én gang mere? Den lille
sten, der fryser, og den blomst, der blafrer, er en
meget lille erstatning for det voldsomme og
varme liv, der kendetegnede Trine. Så går jeg
ind og tænder lys i kirken. Et lys for Trine og et
lys for mig. Så kan jeg mærke, at jeg kommer et
andet sted hen, et sted, der er varmt og lyst og
hvor det ikke er mørkt og koldt mere. ”
Det er noget vi alle kan gøre, hvis vi har behov
for det: Tænde et lys for vores kære døde.
Sætte det på deres grav. Gå ind i kirken og
sætte os lidt. Måske tænde et lys her. Bede en
lille bøn. Tænke på Jesus ord om, at han er
opstandelsen og livet. Og på at han har lovet os
at være med os alle dage.
Og så kan vi måske opleve det, Ole Michelsen
oplever: At sorgen vendes til glæde. At vi
kommer et andet sted hen end smertens sted.
At vi føler en varme og ser et lys igen.
Når man sørger og er dybt ulykkelig, kan man
blive som død om end man lever. Og hvis man
så oplever glæden vende tilbage, så er det en
veritabel genopstandelse.
Måske den i begyndelsen kun vender tilbage i
små glimt, glæden, men at opleve, at man atter
kan se en slags, er faktisk at opleve en form for
opstandelse af døden allerede her i livet.
Salige er de, der sørger, for de skal trøstes. Det
er Jesus ord til os i dag og fordi han genopstod
fra de døde og overvandt døden, kan jeg sige
her fra prædikestolen med stor kraft, at det
ender virkelig godt.
Amen

”Man kan kalde sorgen for verdens mest diskrete ledsager. Den sidder for eksempel på
sædet ved siden af mig, når jeg kører bil.
Sorgen er der hele tiden et eller andet sted,
selvom den ikke mærkes konstant. Den kommer i bølger og det er altid, når jeg mindst ven-
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Advents
KONCERTER
Adventskoncerter med
Todbjerg/Mejlby-koret
og Asger Troelsen
Også i år bidrager
Todbjerg/Mejlby-koret til
adventsstemningen ved
koncerterne i de to kirker:
I Todbjerg kirke torsdag
den 8. december kl. 19.30
og i
Mejlby kirke søndag
den 11. december kl. 19.30.
Vi skal høre flere af de kendte
advent- og julesalmer i udvidede arrangementer for kor med
orgelledsagelse ved undertegnede og hele to fløjter.
Endvidere vil vi kunne høre
Ravnsbjergkirkens kendte og
meget aktive organist Asger
Troelsen fremføre Gordon
Youngs iørefaldende
’’Juletableaux’er”.
Koret ledes af Janos Ferenczi,
Gæstesolist er foruden Asger
Troelsen den 19-årige fløjtenist
Rebecca Falk.

Organist Asger Troelsen

Todbjerg og Mejlby
menighedsråd samt
redaktionen af
Sognebladet ønsker
alle
En rigtig glædelig jul
og
Et godt og
lykkebringende nytår
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Nytårsaften i kirken
Vi har igen i år fået tilladelse fra biskoppen til, at flytte vores nytårsgudstjeneste fra nytårsdag til
nytårsaften.
Det betyder at vi igen i år kan mødes
til en kort gudstjeneste d. 31 december, drikke et glas og ønske hinanden
godt nytår inden vi går hjem til vores
gæster og fester.
I år bliver det i
Todbjerg kl. 15.00
og i
Mejlby kl. 16.15
Vel mødt
Vibe

Børnegudstjeneste
med luciaoptog
i Todbjerg kirke
søndag d. 4. dec. kl. 16.00
Kom i rigtig julestemning ved en gudstjeneste, der ligger ved mørkets frembrud.
Børnekoret vil bl.a. gå luciaoptog.
En lidt kortere gudstjeneste på børnenes præmisser, men absolut også for
voksne.
Vel mødt
Vibe
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MULTIHUS I HÅRUP
Forestil dig at året er 2015. Du ankommer til Hårup og ser et stor tekst på et nyt
skilt ”Hårup Multihus”. Du kører ind ad
vejen der fører ind til centeret af vores
lokalsamfund; forbi børnehaven, ungdomsklubben og hen mod skolen og dér
står det, multihuset vi alle har ventet
på...
Du skal måske til fitness inden du kører
hjemad, til håndbold med en veninde, til
Bridge med de andre pensionister, afhente din tumling hos dagplejerne, på biblioteket, til foredrag om husflid, på café med
mødregruppen eller klæde om til fodboldtræningen med drengene – alt sammen i
det nye fleksible Multihus der kan rumme
det hele og mere til.

Mejlby-Hårup-Todbjerg har fået et
naturligt samlingssted for alle borgerne på
tværs af generationer, kultur og interesser. Her er plads til alle slags udfoldelser,
store og små, vilde og stille, fysiske og
psykiske - her er noget for enhver...
Nu tilbage til virkeligheden, der går
lige lidt tid før alt dette kan blive til
virkelighed, men Multihusudvalget
arbejder benhårdt og meget målrettet
hen mod det!
Vi i udvalget har igennem de sidste to
år blandt andet besøgt flere andre
Multihuse i Danmark. Vi har fundet
stor inspiration og uvurderlig værdi i
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de erfaringer, som andre har oparbejdet i de processer andre har været
igennem før i og efter deres byggerier.
Så nu er Hårup-planerne er ved at tage
form, processen er i gang og vi er på
vej mod næste step, reelle planer, byggetegninger og finansieringsmodeller.
Vi har opsat et stort Mood Board, en
planche med informationer om projektet i hallens kantine til information
men også med mulighed for, at du kan
skrive dine input til os. Mood boardet
hænger der indtil jul.
Onsdag d. 2. november afholdt Multihusudvalget et borgermøde i hallens
kantine på skolen. Der var et flot stort
fremmøde af både private borgere og
repræsentanter fra div. institutioner i
området. Jan Krog præsenterede udvalgets arbejde gennem de sidste par år
med billeder og inspiration.
Jens Mathiasen, Skoleleder på Hårup
og Elev skole, holdt et indlæg om et
kommende Multihus og Hårup Skole
og om hvordan et samarbejde mellem
de to kan bidrage positivt til hele
vores lokalsamfund. Meget inspirerende og fremsynet.
Herefter havde vi gruppearbejde, hvor
alle fremmødte fik taletid og mulighed
for at komme med input og ideer til
bl.a. hvad det nye Multihus skal indeholde – og der blev sprudlet! Alle ideerne har vi samlet sammen og vil indarbejde så meget som muligt i planerne for Multihuset.
Hvis du har gode ideer, input eller
måske en indre ildsjæl, der brænder
for at hjælpe til med arbejdet for at få
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et Multihus i Hårup. Vi kan kontaktes
på e-mail:

haarup-multihus@forum.dk
og vi vender selvfølgelig tilbage med
information når der er nye relevante
nyheder.

Fra Kirkebogen
Begravelse/bisættelse:
Todbjerg kirke:
18. november: Rita Marion Pedersen

SOGNEKALENDER
Søndag d. 4. december kl. 13.00:
Julebanko i Todbjerg Forsamlingshus
Søndag d. 4. december kl. 16.00:
Børnegudstjeneste med Luciaoptog
i Todbjerg kirke
Torsdag d. 8. december kl. 19.30:
Adventskoncert med TodbjergMejlby Koret i Todbjerg kirke
Sønsdag d. 11. december kl. 19.30:
Adventskoncert med TodbjergMejlby Koret i Mejlby kirke
14. december:
Sidste frist for tilmelding til Mejlby
Husmoderforenings 50 års jubilæum
Onsdag d. 4. januar kl. 19.00:
Ordinær generalforsamling
i Hårup Forsamlingshus
Onsdag d. 11. januar kl. 19.00:
Linedance starter i Hårup
Forsamlingshus
(det ’’gamle’’ mandagshold)
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HF

Hårup
Forsamlingshus

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hårup Forsamlingshus
Onsdag den 4. januar 2012
kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag til generalforsamlingen
bedes senest den 15. december 2011
sendt til formand
John Pedersen, Kretavej 4
Mail: johnpedersen60@hotmail.com
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Hårup
Linedance

Mejlby
Husmoderforening
Mejlby Husmoderforening
ønsker alle

En glædelig jul
samt et godt nytår
Hilsen
Bestyrelsen

Vi håber at rigtig mange vil deltage
i Husmoderforeningens

50 år jubilæumsfest
den 14 jan. 2012 kl. 18.00
i Mejlby Forsamlings hus
I sidste sæson måtte vi desværre
aflyse mandagsholdet p.g.a. sygdom.
Nu har få skaffet en ny instruktør og
starter det ’’gamle’’ mandagshold op
igen - dog ikke mandag - men
Onsdag den 11. januar kl. 19.00
PS! Torsdagsholdene kører som hidtil.
Tilmelding til:
Helle Tlf. 86 99 99 33
Birte Tlf. 86 99 95 52

Bindende tilmelding og betaling til
ANNI 86 99 96 50 / 21 70 98 45
NINNA 86 99 94 55
senest d 14 dec. 2011
INDBETALING KAN SKE PÅ
VORES BANK KONTO
NR.9369-100341-7
Husk navn og antal!
Bestyrelsen
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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
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

JULEBANKO
Søndag d. 4. dec. kl. 13.00
holdes der julebanko
i Todbjerg Forsamlingshus.
Der vil være flotte, sponsorerede
gevinster.
Der kan købes gløgg og æbleskiver,
kaffe, øl og vand.
Tag hele familien med til en hyggelig
eftermiddag.
Bestyrelsen

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Bestyrelsen (bedst kl. 18-20)
24 67 00 52
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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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,

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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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
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
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
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
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Gudstjenesteliste
DATO

TODBJERG MEJLBY

4. december

16.00

Ingen

2. søndag i advent

Vibe - Familiegudstjeneste
med Luciaoptog

11. december

Ingen

11.00

Vibe

9.30

Ingen

Torben

15.00/16.30

13.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

15.00

16.15

Vibe

9.30

11.00

Vibe

3. søndag i advent

18. december
4. søndag i advent

24. december
Juleaften

25. december
Juledag

26. december
2. juledag

31. december
Nytårsaften

8. januar
1. søndag efter H3K

Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05
(Træffes ikke fredag)

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
januar-nummeret er:
18. december 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 elektronisk, skal man blot maile til kordegn Marianne Vasard på Kirkekontoret: mvn@km.dk

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Har du brug for præsten?

