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Velkommen til 2020 
– et nyt årti.

Et årti der af 
mange er blevet ud-
råbt til forandringer, 
en milepæl.

I MR vil der også 
ske forandringer, der skal nemlig 
være valg til efteråret. Et valg til 
MR landet over.

Kirkeministeriet og landsfor-
eningen af MR er gået sammen om 
en fælles kampagne, der skal give 
potentielle kandidater viden om ar-
bejdet i et MR og lyst til at stille op.

Vi inviterer til offentligt oriente-
ringsmøde tirsdag d 12. Maj 2020 kl. 
19.00 i sognegården i Todbjerg 

Nyt fra menighedsrådet (MR)
Vi vil orienterer om arbejdet 

i den forløbne funktionsperiode, 
kommende opgaver, datoer og regler 
for valgforsamlingen og antallet af 
kandidater, der skal vælges til MR.

I næste nummer af sognebladet 
vil der komme indlæg fra flere af de 
nuværende medlemmer af MR, der 
vil fortælle om det at sidde i et MR, 
og hvilke opgaver der er, og hvad der 
evt. har motiveret den enkelte til at 
stille op ved sidste valg.

D. 15. september 2020, afholdes 
valget til MR. Opstilling og valg af 
kandidater foregår på mødet. Den 
første søndag i advent 2020, tiltræ-
der det nye MR.

På Menighedsrådets vegne 
Helle Malte Sørensen

Kirkeværgerne orienterer
Vedrørende den ubesatte graverstil-
ling ved Mejlby Kirkegård er der i 
skrivende stund ikke fundet en per-
manent løsning. Begge kirkegårde 
er blevet målt op og pt arbejder MR 
med at finde den bedste løsning for 
vores kirker og kirkegårde.

Alt henvendelse sker fortsat til 
Graver Lars Malte Jensen, tlf. nr. 86 99 
94 01, gravertodbjerg@mail.dk eller 

Kirkeværge for Mejlby 
kirke Inge Buss La 
Cour tlf. nr. 5120 4429 
eller kirkeværge for 
Todbjerg kirke Torben 
Hvid tlf. nr. 5116 3251

På MR vegne
Kirkeværger Inge Buss 

og Torben Hvid
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Kirke og skole

Da vi for efterhån-
den en del år siden 
fik den nye skolere-
form, blev der lagt 
op til, at Folkeskolen 
i højere grad skulle 

samarbejde med de institutioner 
og virksomheder der er i lokalsam-
fundet. Jeg øjnede en mulighed for 
at udvide det gode samarbejde jeg 
i forvejen havde med Hårup Skole, 
og sammen med min gode kollega 
Lene i Elev, foreslog jeg lærerne og 
pædagogerne på Hårup-Elev skoler, 
at vi i fællesskab skulle lave et skole-
kirke-projekt for 3. klasserne. Ideen 
blev taget vel imod, og da det første 
års projekt var en succes, blev vi 
enige om, at gøre det til en tradition. 
Fordelene ved projektet er mange, 
og for både skole og kirke er det en 
win-win-situation: Økonomien deles 
vi om, så der er råd til noget sjovt. 
Lærerne og pædagogerne kender 
børnene indgående, det giver ro og 
tryghed. Vi er mange voksne, så der 
er mange hænder og mange menne-
sker, børnene kan have en god kon-
takt med. Vi præster tager over en 
del af tiden i forhold til det indholds-
mæssige, så lærerne kan være dem, 
der bare er der for børnene. Og en 
del af tiden er det lærerne der tager 
over, så vi præster bare skal hjælpe 
med det praktiske. Og der midt i 
det kreative arbejde, når vi sidder 

sammen med børnene og klipper og 
klistrer, opstår de gode samtaler. Og 
der er tid til at tage dem.

Hvert år inden sommerferien 
mødes alle vi voksne og lægger en 
slagplan: Hvilket tema skal vi vælge? 
Er der et godt teaterstykke, vi kan 
følges ind til Århus og se med bør-
nene? Er der evt. en udstilling på et 
museum, som vil være relevant for 
vores tema? Hvornår skal vi være 
hvor? Hvem står for hvad? Osv. 

Kort efter skoleåret er gået i 
gang, mødes vi så med børnene 
første gang. Og fordelt hen over 
hele 3. klasse mødes vi og er sam-
men 6-8 gange. Fast på program-
met er altid: En dag i Elev Kirke og 
Sognegård, hvor Lene fortæller for 
os hvad Kirken er for en størrelse, 
og hvad der er vigtigt i Kirken og 
kristentroen. Vi synger salmer, or-
ganisten demonstrerer orgelet, og 
vi går på opdagelse i kirken og på 
kirkegården. Loftet og klokken er 
et hit. En anden dag er vi i Todbjerg 
Kirke. Her fortæller Vibe en historie, 
og derefter om Kirkens ritualer, dåb, 
nadver, vielse og begravelse. Vi gen-
nemspiller dåben og nadveren, og 
jeg viser dem præstekjolen, som de 
får lov at prøve. Vi synger salmer, 
og går på opdagelse i kirken og på 
kirkegården. Også her er en tur på 
loftet et hit.
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Vi har en tur til Århus, hvor vi er i 
teatret, og hvis det kan lade sig gøre, 
også en tur i Domkirken med guide 
og indlagt tur op i tårnet.

En dag i foråret har vi kunstpro-
jekt, hvor vi skaber noget billede-
ligt eller skulpturelt over det valgte 
tema. I år er temaet: Hjem-ude-hjem. 
Og de fortællinger vi har haft fokus 
på er bl.a. Det gamle Testamentes 
om Josef, og Det nye Testamentes 
om den fortabte søn. Børnene laver 
kunstværker, som efterfølgende 
udstilles i Sognegården og Kirken. 
En anden dag i foråret mødes vi, og 
Vibe giver et kirkehistorisk rids: Kri-
stendommens vandring fra Jerusa-
lem til Hårup-Elev. Jeg fortæller de 
spektakulære historier, de vigtigste 
highlights fra de 2000 års historie. 
Efter dette foredrag er vi klar til at 
tage på udflugt til Kongernes Jelling. 

Vi hyrer en bus fra Todbjerg Busser, 
og triller til Jelling. Her udforsker vi 
det spændende museum, og dygtige 
guider viser os rundt ude i området, 
og fortæller os en masse gode histo-
rier om vikingetiden, om de første 
danske konger og om dengang Dan-
mark blev et kristent land. Vi har 
altid en pragtfuld dag. Hele forløbet 
afsluttes på festlig vi i Elev Sogne-
gård en dag hen mod sommer med 
en fernisering. Her fortæller Lene og 
viser lysbilleder fra året, der gik. Der 
er sodavand og snacks, som sig hør 
og bør ved sådan en lejlighed, og alle 
kan beundre børnenes kunst, inden 
den bliver pillet ned og fragtet hjem 
til familien.

Kirke-skole-projektet er noget vi 
alle nyder, både lærere, pædagoger, 
børn og præster.

Vibe

Lav din egen gudstjeneste... 
eller vær præst for en dag
Søndag d. 8. marts kl. 19.00 kan du 
opleve en lidt anderledes og meget 
stemningsfyldt gudstjeneste i Tod-
bjerg Kirke. Tre modige kvinder 
fra Todbjerg har sammen med mig 
skabt en gudstjeneste, hvor jeg nok 
er med og i præstekjole, men hvor de 
står for det meste. For eksempel vil 
det ikke være mig, der går på præ-

dikestolen. Efter gudstjenesten vil 
der blive serveret lidt mundgodt og 
et glas i våbenhuset. Kom og bak op,  
og sammen med os gøre aftenen til 
en god oplevelse. Og overvej evt. om 
du selv vil prøve kræfter med guds-
tjenesten næste år ved samme tid.
 

Kh. Astrid, Betina, Karin og Vibe
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SOGNEINDSAMLING, søndag den 8. marts kl. 10.30 i Sognegården. 
Kontakt Torben Hvid på 5116 3251, hvis du har lyst til

 at gå en tur med indsamlingsbøssen 

FRIVILLIG-GUDSTJENESTE, søndag den 8. marts kl. 19.00 i Todbjerg Kirke 
arrangeret af tre skønne frivillige piger fra lokalområdet

FANGEKORET, søndag den 22. marts kl. 14.30 i Todbjerg Kirke. 
Dørene åbnes kl. 14:00, Max plads til 150 personer

FORÅRSSANGAFTEN, onsdag den 1. april kl. 19.00 i Sognegården

SALMESWING og ÆGGEJAGT, Palmesøndag den 5. april kl. 11.00 i Todbjerg 
Kirke med efterfølgende påskeæggejagt i det grønne område.

GUDSTJENESTE MED MELLEMØSTLIG TEMA, skærtorsdag den 9. april 
kl. 17.00. Der serveres lækker tapas i våbenhuset efter gudstjenesten.

MUSIKGUDSTJENESTE, Langfredag den 10. april kl. 17.00 i Todbjerg Kirke

 GUDSTJENESTE 75 ÅR FOR BEFRIELSEN, mandag den 4. maj
kl. 19.30 i Todbjerg Kirke

FRILUFTSGUDSTJENESTE, 2. Pinsedag den 1. juni kl. 14.00 i Elsted Kirke

SNAPS OG URTER, torsdag den 4. juni kl. 19.00 i Sognegården

SOMMERGOSPEL-GUDSTJENESTE, søndag den 7. juni kl. 11.00 i Mejlby Kirke

Husk at alle arrangementerne kan der læses om i dette og 
de kommende Sogneblade, opslag i skabene ved kirkerne, 
på vores hjemmeside; www. todbjerg-mejlby-pastorat.dk, 
i Lokalavisen; Livet i Kirken og ikke mindst på Facebook. 

Ret til ændringer. 

På aktivitetsudvalgets vegne
Susanne Mikkelsen

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Gospel programmet forår 2020

Vi øver i Todbjerg Sognegård ons-
dage i ulige uger kl. 19-21.30 – 11/3, 
25/3, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6

Der er Gospel gudstjeneste den 
14/6

NØRKLERIER 
Buschaufføren har lært at hækle. 
Hundetrænerens hunde bliver træ-
net, så hun ikke kommer for sent til 
vores godbidder – som der er masser 
af. Dog var de ved at blive blandet 
med smulderet fra en sivskammel, 
der skal syes sammen. Den autono-
me får fif så det ikke løber helt løbsk 
med tilbagestrikningen.

Ja vi er så meget i gang, at vi kan 
sige, der vil altid være nogen at 
komme ned i Sognegården og for-
nøje sig med, sammen med en slags 
håndarbejde.

Datoerne ses nedenfor.

Glæder os til at mødes.

Forårshilsen Helle og Marianne 

20. februar: Nørkleri i Gl. Sognegård
12. marts: Nørkleri i Gl. Sognegård
2. april: Nørkleri i Gl. Sognegård
23. april: Nørkleri i Gl. Sognegård
14. maj: Nørkleri i Gl. Sognegård 
(sidste gang inden efteråret)

Har du lyst til at være med så mød 
op eller ring til Karin Fonnesbæk 
Madsen på tlf. 3068 8852 

Kh. Karin 
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BESØG AF FANGEKORET
Søndag den 22. marts kl. 14.30 i Todbjerg Kirke

Velklingende toner fra de hardcore 
sangere med de rå stemmer! 

 Fangekoret består af indsatte 
på udgang samt tidligere indsatte, 
som er fortsat med at synge efter 
løsladelsen. Korleder igennem 22 år, 
Louise Adrian, synger med indsatte 
i 5 fængsler og koret optræder rundt 
i de danske kirker. 

Koret optræder med sange, som 
korsangerne selv har skrevet samt 
information om korets virke og livet 
bag murene. Teksterne er vedkom-
mende og handler om skyld, tro, 
fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger. 

FORÅRSSANGAFTEN 
I SOGNEGÅRDEN
”Det er forår og alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli ŕ fem år ældre ved hvert 
indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli ŕ jeg ung.”

Denne smukke forårssang, og mange 
flere, vil vi synge på vores FORÅRS-
SANGAFTEN, som i år er ONSDAG 
DEN 1. APRIL kl. 19.00 i Sognegår-
den.

Lad os sammen 
byde foråret velkom-
men i dejligt, muntret 
og syngende selskab.

Der vil blive serve-
ret kage, kaffe/the. 

Gratis adgang. In-
gen tilmelding. 

Vi glæder os til at se rigtig mange 
til en glad sangaften. 

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget. 
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Salmeswing og æggejagt
Søndag den 5. april kl. 11.00 i Todbjerg Kirke 

Palmesøndag er optakten til påsken, 
og i år får vi besøg af SALMESWING, 
som kommer og giver koncert. 
Salmeswing består af duoen Sille 
Grønberg og Palle Windfelt, der har 
dannet par i 30 år og har et alen-
langt musikalsk cv med udgivelser 
og tournéer bag sig. De spiller ca. 
130 koncerter årligt i ind- og ud-
land. Parret står bag musikken til 
Ramasjang-programmet "Rosa fra 
Rouladegade", som de også turne-
rer med og har desuden udviklet en 
klassisk “syng med” børnekoncert i 
samarbejde med Det Kgl. Teater. 

KOM OG SYNG MED på de mest 
elskede salmer og klassikere fra den 
danske børnesangskat. Koncerten, 
med duoen Sille og Palle er målrettet 
de yngste børn m. forældre og tænkt 
som en børnevenlig, levende, glad 
og supermusikalsk indføring i den 
danske salmeskat. Netop dette er en 

sag, der ligger de to musikere meget 
på sinde! Når Sille og Palle holder 
Salmeswing-koncert, må der gerne 
både klappes, synges og danses i 
midtergangen. Kom og syng med på 
de mest elskede salmer og klassikere 
fra den danske børnesangskat, når 
Sille og Palle spiller musik til hjertet, 
til sanserne og til dansebenene.

Derudover kommer Spirekoret 
og deltager. 

Efter gudstjenesten er der på-
skeæggejagt på det grønne område 
ved kirken. Vi håber Påskeharen har 
været forbi, og i våbenhuset vil der 
blive budt på noget lækkert til både 
voksne og børn. 

9



Langfredag den 10. april 2020 kl. 16.00 
i Todbjerg Kirke: Musik af Gurdijeff 

Langfredag er 
der musikguds-
tjeneste i Tod-
bjerg Kirke kl. 
16.00 med Vibe 
(Vibeke Boye 
Liisberg) som 

liturg. Her vil langfredags-temaet 
blive ledsaget af musik af den græsk-
armenske mystiker, filosof og lærer 
George Ivanovich Gurdijeff, som døde 
i 1949 i en høj alder i Frankrig, fød-
selsåret er usikkert. 

Gurdijeff levede og virkede i Rus-
land, Georgien, Tyrkiet og endelig 
Frankrig, hvor han 1922 grundlagde 
sit eget ”Institute for the Harmo-
nious Development of Man” i nærhe-
den af Paris (Wikipedia). Herforuden 
rejste han i det meste af verden.

Gurdijeff havde et dybt kendskab 
til de kristne traditioner såvel som 
østlige. Han var én af de første, som 
formåede at bygge en bro mellem 
østlig og vestlig åndelighed. Med sin 
ekstraordinære intuition var Gur-
dijeff også et menneske, som igen 
og igen udtrykte sig musikalsk. Han 
var en uskolet musiker og indgik i 
midten af 20’erne et samarbejde 
med komponisten Thomas de Hart-
mann (1885-1956), som formåede at 
nedskrive Gurdijeffs mange og ved-
varende musikalske indfald. Disse 

mange noder er i de senere år blevet 
trykt og udgivet, hvorved musikken 
er blevet velkendt og tilgængelig.

Musikken er præget af bl. a. kau-
kasisk folkemusik og også i høj grad 
den russisk ortodokse tone, som 
mange kender som særdeles stem-
ningsskabende. Stykkerne er enkle 
og har ofte titler, som ikke sjældent 
referer til kristne højtider og te-
maer. Den inderlige og dybe tone i 
denne musik gør den meget velegnet 
til at indgå i en langfredagssammen-
hæng.

Stykkerne er noteret for klaver 
og bliver spillet af undertegnede, 
organist Kristian Giver

Armenske korssten anvendes både som 
gravsten, mindesten, pyntesten m.v.
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75 ÅR SIDEN BEFRIELSEN

Der er ikke så mange tilbage der hu-
sker befrielsen den 4. maj 1945, men 
den er stadig lige aktuel, og det vil 
Todbjerg-Mejlby Pastorat markere 
med en Gudstjeneste i Todbjerg 
Kirke mandag den 4. maj kl. 19.30.

Rytmisk gudstjeneste

Efter Gudstjenesten går vi alle i 
Sognegården hvor der vil blive trak-
teret med noget lækkert.

Både Kirken og Sognegården vil 
være oplyst med levende lys. 

Vi glæder os til at se rigtig mange 
til en hyggelig mindeaften. 

Søndag d. 17. maj kl. 11.00 er der ryt-
misk gudstjeneste i Todbjerg Kirke. 
Vi har prøvet det nogle gange efter-
hånden, med svingende succes. Det 
vil sige selve gudstjenesterne har 
været tip top, musikerne har leveret 
en fantastisk indsats, men menighe-
den er ikke mødt så talstærkt op. Vi 
ved ikke, om det skyldes manglende 
annoncering eller manglende inte-
resse. Nu prøver vi en sidste gang, 
for at se om der er tilslutning til den 
form for gudstjeneste eller ej. Selve 

liturgien, altså handlingsgangen i 
gudstjenesten er den traditionelle. 
Salmerne er bare arrangeret i en jaz-
zet form, og i stedet for orgel er der 
Kristian på klaver, Karina Brøgger 
Johanson på klarinet og Sune Liis-
berg på bas, og vores dygtige sanger, 
Ellen, synger. Efter gudstjenesten 
vil der være lidt lækkert til ganen i 
våbenhuset.

Alle er velkomne. 

Kh. Vibe



FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Mandag den 1. juni kl. 14.00 i Elsted Kirke, 
Elsted kirkeplads 1, 8520 Lystrup

Traditionen tro afholder vi friluft-
gudstjeneste i samarbejde med Elev 
og Skejby-Lisbjerg Menighedsråd. 
Spirekoret medvirker ved gudstje-
nesten.

Medbring selv stol eller tæppe til 
at sidde på. Gerne en picnic kurv. Vi 
sørger for kaffe og kage.

Snaps og urter og en hel del 
om middelalderens munkevæsen

4. juni kl. 19.00 kan man komme med 
på en vandring med snapse – og ur-
teekspert Jan Kristiansen. Mange vil 
nok kunne huske ham, da han har 
gæstet Todbjerg Sognegård for et 
par år siden. Jan vil tage os med på 
en lille vandring op til tårnet, og un-
dervejs vil vi samle urter, som egner 
sig til kryddersnapse. Jan vil fortælle 

for os, og lære os hvad de enkelte 
urter er gode for. Tilbage i Sogne-
gården vil der være et lille oste – og 
pølsebord, snapsesmagning og et 
foredrag ved Jan om middelalderens 
munkevæsen, og om munkenes vi-
den om lægeurter. 

Alle er velkomne. Vi mødes ved 
Sognegården kl. 19.00 

Kh. Vibe
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Hvad er Todbjergs melodi?
Tekst og fotos: Arne Illeborg

Inden DR/TV sendte julegudstje-
nesten fra Todbjerg kirke, ringede 
udsendelsens producer Flemming 
Stentoft til mig og spurgte: "Arne. 
Hvad er Todbjergs melodi?" 

- Pause – !
Vi har da ikke vores egen melodi.
Eller har vi? – Todbjergs melodi? 
Ved nærmere eftertanke fornem-
mede jeg alligevel noget under over-
fladen. 

En stemning, en klang, noget musik. 
Udsendelsens speaker, journalist 

Anders Laugesen havde forinden be-

skrevet vores sogn som noget, der 
ligner Astrid Lindgrens Bulderby. 

Især høstfesterne i vore forsam-
lingshuse har været karakteristiske 
for vore landsbysamfund. Og grund-
stemningen blandt børnene min-
dede om ’Alle vi børn i Bulderby’ med 
enkelte indslag af ’Emil fra Lønneberg’. 

Sådan var det, indtil smartpho-
nes og iPads frarøvede børnene de-
res glæde ved at lege som børn fra ti-
dernes morgen har leget: Udendørs!

Astrid Lindgren: Her var koden 
til min musikdetektor.

Lars Lilholt (tv) og journalist Anders Laugesen forbereder optakten til TV-udsendelsen sammen 
med producer Flemming Stentoft (med ryggen til)

13



Jeg havde fået en weekend til at 
grave musikken frem.

Landsby? Ja! – Carl Nielsen og 
spillemandsmusik? Fynsk forår? 

Hvilken musik lyder hjemligt i 
forsamlingshuset og rummer sam-
tidig en vis højtidelighed?

Søren Ryge skabte i sine udsendel-
ser fra Færøerne en fortættet stemning 
ved hjælp af rigsspillemand Rune Tons-
gaard og Dreamers Circus. 

Tre spillemænd, der fik hjertet 
til at vibrere. 

Rune Tonsgaards indspilningen 
af Ostindiens Velkomst – ramte stem-
ningen.

Tilfældet ville, at jeg også havde 
lånt Peter Bastians Bastians Ballader 
på biblioteket.

Dér var melodien!

På sin bløde, fyldige balkan-klari-
net spiller Peter Bastian på skæring 
8 Ostindiens Velkomst. En sønderho-
ning. Dansemusik fra Sønderho på 
Fanø, der kan føres 300 år tilbage.

Ved DRs mellemkomst har vi i 
Todbjerg – Mejlby sogn nu fået 'vo-
res egen melodi’, der både er absolut 
danselig og sangbar. 

Nu mangler vi bare teksten. Mon 
ikke også den snart dukker op.

Søger du Rune Tonsgaard og Ost-
indiens Velkomst kan du høre den på 
YouTube. 

Rune Tonsgaard er en del af Den 
danske Strygekvartet, der i år har 
fået P2s Lytterpris. Grund: De fire 
musikere kan, ud over deres klas-
siske repertoire, skabe forrygende 
nordisk spillemandsmusik.

DRs sendevogn

14



Sognets unikke størrelse

Todbjerg-Mejlby sogn har 2097 ind-
byggere. Heraf er 1706 medlemmer 
af Folkekirken. (Danmarks Statistik 
pr. 1/1 2020)

Todbjerg, Hårup og Mejlby er tre 
små overskuelige bysamfund:

1500 personer ser ud til at være 
grænsen for, hvor mange menne-
sker, vi almindeligvis kan genken-
de! 500 er grænsen for, hvor mange 
personer, vi aktivt kan forholde os 
til. Vi kan rumme 150 som menings-
fulde kontakter. Det højeste antal 
venner vi kan have, viser sig at være 
50, og siger du, at du har flere end 15 
rigtig gode og nære venner, passer 
det sikkert ikke! 5 er den helt tætte 
familiestørrelse.

Tallene viser sig at være univer-
selle størrelser. De er resultater af 
undersøgelser, som den engelske 
Oxford-professor i udviklings-psy-
kologi og antropologi Robin Dunbar 
i 1990'erne er blevet verdenskendt 
for.

Enhver, der til daglig arbejder 
med organisationer eller forenin-
ger, kan sikkert nikke genkendende 
til disse tal. 

Hårup og Elev skoler har 490 ele-
ver. Heraf er de 94 på Elev skole. En 
skolestørrelse mange lærere og ele-
ver føler sig godt tilpas med.

Siden Romerriget har man også 
vidst, at disse grupperinger var de 
mest effektive militære enheder.

Landsby i særklasse
Todbjerg har – ud over kirken fra 
1100-tallet – 14 bygninger, der er 
klassificeret som bevaringsværdige. 
Sammen med landsbyen Borum ind-
tager Todbjerg en særstilling blandt 
klasse 1-bebyggelserne i Aarhus 
kommune med mere end dobbelt 
så mange indbyggere som de andre 

landsbyer i gruppen. Gadenet, byg-
ninger og bevoksning er med til at 
placerer de to lokalsamfund blandt 
de allerbedste af kommunens lands-
byer. Mejlby har 12 klassificerede 
bygninger plus kirken fra omkring 
1200-tallet (Kilde: Landsbymiljø i Århus 
Kommune 1974)

MR-valget 2020
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De andres kultur – og din egen

Tekst og fotos: Arne Illeborg

Hver eneste dag møder vi skræm-
mende nyheder om ’de andre’. TV, 
radio og aviser fanger os i frygtens 
spindelvæv af konflikter, der ud-
springer af forskellige livsopfattel-
ser. Ikke kun i Mellemøsten, men 
også i vore nabolande, i større by-
samfund, ja, selv på vore arbejds-
pladser møder vi mennesker, hvis 
livsholdninger kan sende blodtryk-
ket i vejret.

Når ansvar og moral tilmed skri-
der hos velbetalte, offentlige ansat-
te, som vi i Danmark altid har haft 
stor tillid til, hvilke værdier skal vi 
som borgere så leve ud fra?

Mere kontrol – Mere politi 
– Strengere straffe 
Det er de automatiske reaktionerne 
hos politikere og højtråbende bor-
gere. 

Men er det løsningen? – Hvad er 
årsagen?? – Hvilken kultur, hvilke 
tanker og holdninger, hvilket ‘mind-
set’ (for at tale lidt nu-dansk), styrer 
vor handlinger? 

Findes der et fundament, et vær-
disæt, som min egen og vores fælles 
kultur står på?

I dagligdagen styres vi af materi-
elle rammer, økonomi, familiens for-
ventninger, helbred, arbejdsliv, lyst, 
følelser og samfundets krav. Dertil 
vidt forskellige kulturmønstre. Re-
sultat: de unge og et stigende antal 
voksne, lider af forvirring, stress og 
angst for ikke at slå til. 

Hvorfor er vi – verdens rigeste sam-
fund – blevet så utrygge?
Hvor bliver glæden af? – Erstatter vi 
den med underholdning?
Hvor bliver kærligheden af? – Er-
statter vi den med den evige jagt på 
lykke og forelskelser?
Hvor bliver jeg selv af? – Er jeg god 
nok, som jeg er?
Hvor bliver håbet af?

 Et Frygtløst Hjerte
På et tidspunkt stopper nogle op. 
– Jagten på materielle goder viser 
sig bare at skabe endnu mere begær. 

Flere og flere søger nu svarene 
i forskellige spirituelle sammen-
hænge.

En af Dalai Lamas nærmeste 
medarbejdere, Thupten Jinpa, bor 
i dag som familiefar med to teena-
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gedøtre i Nordamerika. Under sine 
studier på universiteterne Cam-
bridge i England og Stanford i USA 
har han fundet frem til nogle af de 
redskaber, der kan være med til at 
klare dagliglivets udfordringer i en 
usikker verden.

I sin bog Et Frygtløs Hjerte skriver 
han, at begrebet ‘medfølelse’ (eng.: 
compassion) “…viser sig at være det 
fælles terrain, hvor læren i alle de store 
religioner og humanistiske traditioner 
mødes. Selv på den politiske kampplads 
er medfølelse en af de værdier, som alle 
i det politiske spektrum er ivrige efter 
at hævde, de har.” 

 Livet er en vidunderlig skov med 
rigtig mange stier.

Hvilken sti vælger du at gå?
 – Følg de mennesker, der søger sand-

heden. skrev en af Europas store 
statsmænd, Vàclav Havel, - - - men 
flygt fra dem, der har fundet den.

De andres tanker – og dine egne
DR programmet Supertanker (P1 tirs-
dag d. 28. januar) viser, hvordan vi i 
dag lever i et felt mellem frihed og 
tryghed, mellem frygt og håb. Pro-
grammets vært, Carsten Ortmann, 
taler med Bjørg Tulinius, den ene af to 
forfattere til bogen Mellem Frygt og Håb. 

For ud over de skræmmende ny-
heder føler vi os også kvalt i alle de 
positive muligheder, vi konstant 
skal vælge imellem. I bogen fortæl-
ler psykologen Finn Skårderud, at 
mange af de mennesker han møder, 

er tynget af den skyld, vi giver os 
selv, når vi oplever, at livet konstant 
er vores eget valg. 

For bare en generation siden hed 
det: “Det er samfundets skyld”. I dag 
påtager vi os selvskyld i en grad, 
mennesket ikke kan bære. 

Mange forældre oplever, hvor-
dan børn lige fra børnehaveklas-
sen sættes over for forventninger 
om personlig vækst og individuelle 
handleplaner. “Du kan blive bedre” 
– er det samme som at sige: “Du er 
ikke god nok.” 

Vi accepteres ikke som den, vi er.
Mennesket er efterhånden blevet 

til en vare, der skal passe til marke-
det. Imens markedsfører vi os selv 
på de sociale medier. Af angst for 
ikke at få et passende antal ‘likes’. 
Er jeg nu god nok?

Liljens befriende kraft
Blandt bogens ‘Supertænkere’ finder 
vi også idéhistoriker Dorthe Jørgen-
sen fra Aarhus UNI. Hun ser nyt. I 
vores vanemæssige sort/hvid tanke-
gang kan vi efterhånden kun skelne 
mellem viden eller tro. Men ligesom 
Leonard Cohen synger: There is a 
crack in everything. That’s how the 
light gets in”. (Der er en revne i alt. 
Det er sådan lyset kommer ind.) fin-
des der et stort spektrum af noget u-
udgrundeligt. Noget større. Mange 
kalder det Spiritualitet, ‘Gud’ eller 
‘Resonans’. En metafysisk erfarings-
verden, hvor hvor oplevelserne ikke 
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kan måles og vejes. Hvor sproget 
ikke rakte, har mennesker til alle 
tider valgt at beskrive det uudgrun-
delige gennem Kunst og Æstetik. 

Dorthe Jørgensen besøgte en kol-
lega, der var indlagt på psykiatrisk 
hospital i Risskov med en dyb de-
pression. Kort tid efter bankede det 
på hendes dør. Udenfor stod der til 
hendes forundring en helt frisk, rask 
og vital mand, der lige var blevet ud-
skrevet. Hun blev chokeret.

Kollegaen fortalte, at det, der 
havde gjort hele forskellen, var, at 
Dorthe Jørgensen var kommet og 
havde sat en lille bitte påskelilje på 
hans bord.

For Dorthe havde det blot været 
en lille påskelilje. For kollegaen blev 
liljen nøglen, der åbnede hans blik 
for verden og fjernede hans dyster-
hed.

Hvor ser I håb
Journalist Bjørg Tulinius og kul-
turredaktør Michael Bach Henrik-
sen, Kristeligt Dagblad, har i bo-
gen Mellem Frygt og Håb opsøgte 18 
anerkendte forfattere og tænkere 
i Europa og USA og spurgt dem: – 
Hvor ser I håb?

Find Supertanker på DR/P1 tirs-
dag d. 28. januar med titlen Lad os 
alle håbe.
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Aktiviteter på Stengaarden

Stengaarden over for Todbjerg kir-
ke er meget original bevaret, men 
i dårlig stand. Hvis den ikke red-
des, mister Todbjerg en af de mest 
markante og samlede gårdanlæg i 
landsbyen.

Med den baggrund overtog Peter 
Boller gården i 2012.

I 2013 danner vi støtteforeningen 
”Stengaardens Venner”, der har til 
formål at bevare og renovere bygnin-
gerne i deres nuværende udtryk – og 
skabe rammerne for et aktivt sam-
lingspunkt for hele byen og oplandet.

Ambitionerne er at lave fælles-
værksteder for landsbyen, køkken 
og folkestue, faciliteter for foredrag 
og undervisning, og lokalt centrum 
for ”verdslig kultur” som f.eks.: Æb-
lepresning, pilefletning eller ølbryg-
ning. Kurser i gamle håndværk som 
rebslagning, restaurering af gamle 
møbler eller spånfletning. Forsla-
gene kan være mangeartede, men 
emnerne vil opstå efter brugernes 
ønsker og engagement.

De første år har vi haft travlt med 
at sikre øst- og sydlængen med nyt 
tag og understøbning af soklerne. 
Nu arbejder vi på at færdiggøre det 

nye metalværksted, som har fået nyt 
støbt og isoleret gulv med gulvvar-
me, nye vægge og loft samt forsats-
vinduer og døre/porte.

Sideløbende med byggeriet har 
vi haft travlt med at lave fælles-
arrangementer i gårdspladsen som 
loppemarked, musikarrangementer 
og markedsdage. Alt sammen for at 
skabe interesse og støtte til projek-
tet. Vi vedlægger her et program for 
allerede planlagte aktiviteter i 2020 
og håber at rigtig mange vil deltage.

I år supplerer vi aktiviteterne 
med ”værkstedsdag” onsdag kl 12-
18 og arbejdsdagene er lavet om til 
hver den første lørdag i måneden. 
Om onsdagen arbejder vi fortsat på 
at indrette værkstedet, men du kan 
også tage dine egne fixerier med og 
endda få meget klog bistand til dem.

Hvis du er interesseret i noget 
af dette så duk op til en af aktivite-
terne eller send din mailadresse til 
peterboller@hotmail.com så modta-
ger du nyhedsbrevet fra os.

Vel mødt!
Med venlig hilsen 

”Stengaardens Venner” 
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Tilrettelagte aktiviteter på Stengaarden 2020

25. februar  Rasmus Klumpdag med pandekager til store og små
18. – 19. april Forårs-loppemarked
31. maj  Søndagsmatinè med pinsefrokost

og Duro Lund m. forstærkning
17. juli Bålmad i skoven
7. august Afslutning af Music-camp fra Mainhouse-Music
29. – 30. august Gammeldags Markedsdage
7. november ”Julefrokost” med billedlotteri!

Muntre arbejdsdage på Stengaarden



Årets næste arrangement i Egns-
arkivet og Lokalhistorisk Forening:
 
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 15 til 
20 fejrer vi arkivets 46 års 
fødselsdag 
Som tidligere år holder vi et ”åbent- 
hus” arrangement. I år vil vi have 
fokus på Genforeningen. 

Det er begrænset, hvor mange 
billeder vi har om dette emne – men 
ligger du/I inde med fotos, fortæl-
linger eller lignende om emnet, er 
vi meget interesseret i at høre om 
det og evt. låne fotos for at få dem 
scannet ind.

Endvidere er følgende arrangement 
under planlægning:

Byvandring 2020 
Vi planlægger som tidligere år at 
arrangere en byvandring – i år er 
det vores tanke, at det skal være på 
Lindå Hede – hvordan og hvornår 
det skal foregå er endnu ikke fast-
lagt.

Vedr. Årshæftet for 2019 
”Kalenderbogen”
Vi vil da lige gøre opmærksom på, 
at der stadig kan købes eksemplarer 
enten hos Brugsen i Mejlby eller her 
i Egnsarkivet til 100 kr./stk.

I Egnsarkivet sælger vi ligeledes 
tidligere udgaver af Årshæfterne for 
30 kr./stk. – 4 stk. for 100 kr. 

Åbningstiderne står herunder:

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
og Lokalhistorisk Forening.

Helle Hald 

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk forening

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk

ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00–17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00
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”Kettys kontaktbureau”
i Mejlby forsamlingshus 13-14 marts 2020

Familieforestilling
Fredag d. 13 marts 2020 kl. 19.00 
– døren åbnes kl. 18.15
Efter stykket serveres en let an-
retning. Øl/vand & et glas vin kan 
købes.

Voksne 100,- Børn 50,- (under 18 år)

Festforestilling
Lørdag d. 14 marts 2020 kl. 17.30 
– døren åbnes kl. 16.30
Der serveres Ta’ selv buffet inden 
stykket, øl/vand, vin og diverse lo-
kale drinks kan købes. 

Buffet, dilettant og dans pris kr. 
200,- adgang min. 18 år.

Evt. bordreservation kontakt 
venligst Ole på Tlf. 2448 1126

Billetter skal købes online 
fra d. 1. februar til d. 8. marts via 
MATF.NEMTILMELD.DK

(Ved spørgsmål kontakt Henrik 
på 4095 1506 efter kl. 17)

Medbring gyldigt medlemskort til 
M.A.T.F. Skal tegnes af alle over 18 
år, kan købes i døren.

Mejlby Amatør Teater Forening 
(M.A.T.F.)

 Mejlby Forsamlingshus

• Dilettant 13-14. marts. 
• Fællesspisning 23. april. 

kl. 18.00
• Fællesspisning 27. maj kl. 18.00 

– Sommerafslutning

HUSK – Tilmeldingsfrist altid 3 dage 
før på Mejlby.hus@gmail.com 
/ Henrik på 40951506 evt. sms

Husk antal voksne og børn
 (til og med 12 år.)

Mejlby forsamlingshus holder gene-
ralforsamling torsdag d. 14. maj kl. 
19.30 – Dagsorden iflg. Vedtægterne.

– Forslag fra andelshaverne til be-
handling, skal indgives skriftligt til 
formanden, og være denne i hænde 
senest den 1. april. på mejlbyforsam-
lingshus@gmail.com

– Efterfølgende serverer huset 
kaffe og kage. 

 
På bestyrelsens vegne 

Michael Mikkelsen
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Hårup Forsamlingshus
– Det lokale samlingssted 

Søndag d, 1. marts kl. 10.00-15.00
Loppemarked

Lørdag d. 7. marts kl. 13.00:
Pigefrokost
Kom så piger og slå jer løs! Du med-
bringer selv en ret til 4 personer til 
fælles buffet.

Drikkevarer købes på stedet og 
pris for deltagelse er 30 kr., som 
dækker bl.a. bordpynt og velkomst-
drink.

Efter spisningen vil Anne Bir-
gitte komme og vise os et udvalg 
af smykker.

Ta’ din nabo eller veninde med.
Tilmelding senest 5. marts til
Birthe tlf. 2467 0052
Helle tlf. 2443 5205

Onsdag d. 16. april kl. 18.00:
Fællesspisning

Torsdag d. 16. april kl. 19.00:
Ordinær generalforsamling
Dagsorden ifølge lovene

ÅRSPLAN 2020
FOR TODBJERG FORSAMLINGSHUS

TIRSDAG DEN 24/3  GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 24/5  MARKED
FREDAG DEN 5/6  GRUNDLOVSDAG-TÅRNET
TIRSDAG DEN 23/6  SCT. HANS
LØRDAG DEN 26/9  HØSTFEST
SØNDAG DEN 6/12  BANKO SPIL
SØNDAG DEN 13/12  JULETRÆ FOR BØRN
FREDAG DEN 15/1   2021 NYTÅRSKUR

Sæt allerede nu x i din kalender !!!!!
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Todbjerg vingård
Lykke ś blomster, Lindå
Annette Danielsen, Todbjerg
Klinik for fodterapi v. Jytte Bjerregaard
Småkageriet v. Dinna Herstmark, Todbjerg
Frisør Birgitte Solhøj, Bendstrup
Kirstineborg, Hjortshøj
Den økologiske familie i Bendstrup
KR El-teknik v. Karsten Reifenstein, Bendstrup
Haumann VVS, Todbjerg
Rohde autoteknik, Mejlby
Vineriet v. Peder Bork, Todbjerg
Sams Pizza, Todbjerg
,Trige Tømrer og snedker, Trige
VVS smeden i Åbyhøj
Salon Reykjavik, Hårup
Slagter Lund, Grundfør
Hårshoppen, Lystrup
Nordsjø Ide og Design, Lystrup
Frisørhuset, Lystrup
Lystrup apotek, Lystrup
Præstemarkens træværksted v. Peder Boller, 
Todbjerg
Blomster by Nordiq house, Lystrup
Rema 1000, Trige
Super Brugsen, Lystrup
Magne Kjærs juletræssalg i Todbjerg
Fuglsanggaard Festudlejning, Hæstvej
Stark Risskov
Daglig brugsen, Mejlby
Bent Brandt Gastronomi
Lystrup cykelhandel 
Danske bank, Egå
Nordea, Risskov
Mejlby autoværksted v. Søren Eriksen

Main House Music v. Per i Todbjerg
Anlægsgartner Kold og Nygaard, Hæstvej
Boghandleren i Hornslet
Hårup autoværksted v. Simon Nissen
Famous sandwich og juice bar, Mejlby
Rådhuscafeen i Århus
Holgers jordbær, Bendstrup
Farmshoppen i Egå
VVS v. Henrik Sørensen, Todbjerg
Plantorama i Skæring
Daglig brugsen i Hjortshøj
Solina
Regnskabskonsulent Ib Sørensen, Todbjerg
Den Gule Gaard, Grøttrup
Todbjerghus
Sallys Auto, Todbjerg
MB Anlæg v/Mogens Brix.
Bettina Zedelfune, Todbjerg
Malerfirmaet DGG-service V/Helle Killedahl
Tømrerfirmaet Henning Jensen, Hårup
Fest og gaver, Hornslet
Hornslet Blomster
Helle og Mogens´ juletræssalg, Todbjerg
Fredagssnolder v. Flemming Høg Christensen, 

Mejlby
CB-Anlæg v. Casper Brandt, Hæstvej
Houlberg og Wittrup, Randers
Lulu, Hornslet
Østjysk svinetransport i Voldum
Lindå Balle maskinstation
Hjortshøj tømrer og snedkerforretning
Vestergaard og Overgaard i Todbjerg
Bøssemager Nystrøm og Krabbe, Trige
Bygma i Risskov

Sponsorer ved årets julebanko Sponsorer ved årets julebanko 
i Todbjerg forsamlingshus 2019i Todbjerg forsamlingshus 2019

Bestyrelsen takker alle vore sponsorer, og er meget taknemmelige for den velvillighed vi mødes med, 
når vi er ude at samle ind.
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Mejlby Husmoderforening 

Besøg hos Andelssamfunde, 
Gammel kirkevej 116A, 8530 Hjortshøj.
Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00
Andelssamfundet i Hjortshøj har 
igennem sin historie fra skabelsen 
i 1992, været og er stadig et levende 
laboratorium for en bæredygtig livs-
stil. Vi bliver vist rundt og får fortalt 
historien.

Tag gemalen med. Vi slutter af 
med kaffe og kage.

Pris pr. pers. 60 kr som betales 
på dagen.

Tilmelding senest tirsdag d. 14. 
april 2020

HusmorWalk ved Egå Engsø
Tirsdag d. 9. juni 2020. 
Vi mødes kl. 17.30 på p-pladsen ved 
Viengevej, overfor Stokagervej.

Sammen går vi en tur rundt om 
Engsøen, der er godt 5 km. Vi følges 
med dem der går i samme tempo. 

Efterfølgende slår vi os ned ved shel-
terne, hvor vi spiser lidt lækkert og 
hygger os. 

Pris pr. pers. 50 kr. som betales 
kontant ved ankomst.

Tilmelding senest tirsdag d. 2. 
juni 2020

Alle tilmeldinger sker til 
bestyrelsen.
Formand Lisbeth Andersen,
tlf. nr. 6171 9914
Denise Just, tlf. nr. 2992 7530
Åse Haislund, tlf. nr. 2619 9289

Foreningens mail: 
mejlbyhusmor@gmail.com

Følg os på facebook.

Nye medlemmer er velkommen. 
Medlemskab kan købes ved henven-
delse til bestyrelsen. Pris 175 pr. år.

Nyt fra kvindegruppen 
"NORDLYSET 8530"

Vi mødes i Hårup forsamlingshus onsdag 26/2 -2020 kl. 10.00
Tovholderne sørger for kaffe og brød – herunder taler vi om planer for 
foråret.

Venlig hilsen tovholderne
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk

Randi Dejgaard Stidsing, Kontaktperson
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117

Michael Johanson, Næstformand
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852

Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

Astrid Grethe Moltved
Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2627 1425 
8621 1425

Inge Buss, KIRKEVÆRGE
(MEJLBY KIRKE)
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Bjarne Madsen 
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709

Susanne Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110

MR MØDER FOR 2020
torsdag den 26/3, torsdag den 30/4 og torsdag den 28/5 
– alle dage kl. 18.00-21.00 

Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaffe

Find os på
http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/
eller hent app’en Kirkekalenderen
og følg med i vores gudstjenester
og arrangementer i sognene

Skriv til os på 8247@.SOGN.DK



Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj – 
tlf.: 87 490 490
Åbningstid: Søndag kl. 10-16 
(fra palmesøndag til jul).
Vi opkøber også rest- og dødsboer
Vi kommer gerne og vurderer

Bedemand
Rosenholm Begravelse
Løgtenvej 18, 8543 Hornslet
tlf.: 8697 9900

Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis 
udbringning til begravelse i Todbjerg og 
Mejlby kirker

Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107

Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715

Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf.: 8699 8106
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf.: 5094 5215
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf.: 2721 4345

Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, 
Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 8699 9211

Maler
Malerfirmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til 
2126 0518 eller helle@dgg-service.dk 

Tømrer
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200/8698 9075

Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536

Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf.: 4029 6869

VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten 19.00 Vibe

Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag den 22. marts
Midfaste 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 29. marts 
Mariæ bebudelse 9.30 MLW

Søndag den 5. april
Palmesøndag 11.00 Vibe

Torsdag den 9. april
Skærtorsdag 17.00 Vibe

Fredag den 10. april
Langfredag Fælles i Todbjerg kl. 16.00

Søndag den 12. april
Påskedag 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Mandag den 13. april
2. påskedag 11.00 MLW

Søndag den 19. april
1.søndag efter påske 11.00 Vibe

Søndag den 26. april
2. søndag efter påske 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Lørdag den 2. maj
Konfirmation 11.00 Vibe

Søndag den 3. maj
Konfirmation
3. søndag efter påske

11.00 Vibe

Mandag den 4. maj
75 år efter befrielsen 19.30 Vibe

Fredag den 8. maj
Bededag
4 fredag efter påske

9.30 CFN

Søndag den 10. maj
4. søndag efter påske 11.00 Vibe

Søndag den 17 maj
5. søndag efter påske

11.00 Rytmisk
Vibe

Torsdag den 21. maj
Kristi Himmelfarts dag 9.30 MLW

Søndag den 24. maj
6 søndag efter påske

15.30 Sandwich
MLW

Søndag den 31. maj
Pinsedag 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Mandag den 1. juni
2. Pinsedag Fælles Elsted


