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Læs inde i bladet...
Kunstneriske konfirmander
Kr. Himmelfartsudflugt
MEJLBY
LINDÅ

HÅRUP

BALLE

BENDSTRUP

TODBJERG

Nyt fra TMIF
Gymnastik og Motion
Så ta’r vi cyklerne frem...

GRØTTRUP

Loppemarked i Hårup
Forsamlingshus
Gemt - ikke Glemt
Fællesspisning i
Mejlby Forsamlingshus
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KUNSTNERISKE KONFIRMANDER
Tirsdag d. 17. marts var vi sammen alle
konfirmander fra Todbjerg og Elev i Elev
nye Sognegård fra kl. 12.00 til 16.00.
Vi skulle høre om Ikoner og vi skulle selv
lave hver vores egen ikon med udgangspunkt i det konfirmandord, som hver
konfirmand selv havde valgt.
En instruktør, Helle Noer, kom og hjalp
os i gang.
Konfirmanderne gik til arbejdet med
masser af engagement og det kom der
nogle rigtig flotte ikoner ud af.
Jeg vil udstille Todbjerg-Mejlby-børnenes
ikoner i kirkens våbenhus frem til konfirmationen, hvor konfirmanderne naturligvis skal have deres smukke ikoner med
hjem.
På billederne her kan I se de kunstneriske
konfirmander i aktion.

Tak for en god dag i jeres selskab, søde
konfirmander.
Kærlig hilsen
Vibe
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KR. HIMMELFARTSUDFLUGT
14. maj tager vi traditionen tro på
udflugt.
Vi skal i kirke i Vistoft på Mols.
Derefter til Ebeltoft Park Hotel og
spise, hvorefter turen går til
Vosnæspynt, hvor vi under kyndig
vejledning af Jan Kristiansen skal
samle snapseurter. Jan vil fortælle
os om de enkelte urter og hvordan
snapsen laves. Han vil også medbringe flasker med snaps trukket
på de pågældende urter, så tag selv
et snapseglas med, så vil der være
smagsprøver undervejs. Og tag evt.
en kurv med til indsamlede urter.
Vi skal også have kaffe og kage
undervejs i det grønne.
Vi er hjemme igen ca. mellem 16
og 16.30

Vistoft kirke

Afgang: Mejlby ved kirken kl.
9.30, Hårup ved forsamlingshuset kl. 9.40, Todbjerg ved kirken
kl. 9.50
Tilmelding til Vibe senest 20. april
på tlf. 30 66 60 21.
Det er først til mølle og turen
koster 100 kr.
Ebeltoft Parkhotel
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Så skal der
vælges ny
biskop i Århus
Stift
Vores biskop Kjeld Holm falder for
aldersgrænsen til sommer, derfor skal
vi nu vælge en ny biskop i Århus
Stift. Valgkampen der allerede er godt
i gang, former sig som en duel, da der
kun er to kandidater, der har valgt at
stille op. Fristen for at melde sig på
banen som kandidat er udløbet, så
enten kommer den nye biskop til at
hedde Jens Maibom Pedersen (nuværende forstander for diakonhøjskolen)
eller Henrik Wigh Poulsen (nuværende domprovst i Odense).
Alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Århus Stift er stemmeberettigede og vil med posten modtage
Jens Maibom Pedersen

Henrik Wigh Poulsen

et valgkort d.15. april. Der er i alt
2.269 stemmeberettigede i stiftet.
En biskop står i spidsen for Folkekirken i sit stift. Han/ hun er leder for
præsterne og også præsternes præst.
Biskoppen tegner ’firmaet’
Folkekirken og er ansigtet udadtil i
rigtig mange henseender. Derfor er
det vigtigt at vores nye biskop er en
dygtig teolog og dygtig til at kommunikere i medierne. Her i Århus Stift
har der været tradition for en grundtvigsk biskop, og da begge kandidater
ligger indenfor det felt, bliver der
således ikke ændret ved den ting.
Men, men, det er meget spændende
hvem, der bliver vores nye biskop.
Resultatet foreligger 7. maj, så tænd
for TV.- avisen den dag, hvis du er
interesseret i at se den nye biskop.
Vibe
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’’HUSMOR’’
SØGES
Vi søger en "husmor" til sognegården i Todbjerg.

BABYSALMESANG
Så er vi endelig i gang. Karina
Brøgger samler os hver torsdag
kl.10.00 i Sognegården. Jeg er med så
ofte, det er muligt. Så har mødre og
børn mulighed for at lære deres præst
at kende i strømpesokker. Og jeg har
omvendt fornøjelsen af at lære dem/
jer at kende. Det er gratis at være
med og man kan blive ved så længe
det passer i ens hverdag.
Vi synger salmer og sange med og for
de små. Leger forskellige sanse og rytmelege og danser med de små på
armen. Det er meget, meget hyggeligt
for os voksne og helt tydeligt også for
de små. De er dybt koncentrerede og
helt på. Og når de bliver puttet til
middagssøvn, sover de meget tungt og
længe: De er blevet mættet med indtryk og er trætte på en dejlig måde.
Alle forældre og små børn i TodbjergMejlby Sogn er
velkomne.
Kh. Karina og Vibe

Vi mangler en, der kan lave
kaffe og stille brød/kage an
til arrangementer og møder i
sognegården.
Det drejer sig om 10-11
menighedsrådsmøder om året
samt 6-8 arrangementer, som
fortrinsvis ligger i februar,
marts, april - september, oktober, november.
Jobbet indbefatter oprydning,
men ikke rengøring.
Der udbetales timeløn efter
gældende regler.
For nærmere information:
Kontakt Ivan Jakobsen
Tlf. 61 31 31 83
Skriftlig ansøgning senest
d. 21. april 2015 til:
Ivan Jakobsen,
Håruptoften 12,
8530 Hjortshøj
ivanjak65@mail.com
På Todbjerg - Mejlby
menighedsråds vegne
Helle Sørensen
Formand
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nytår 1. april. Nogle af de franske
borgere kunne ikke forliges med den
nye verdensorden og holdt hårdnakket fast ved det gamle system. De
blev som følge heraf drillende kaldt
poissons d´avril (aprilsfisk).
Skikken ses i Nordeuropa tidligst i
Tyskland i det 16. århundrede.
Hvorfor man i protestantiske og
anglikanske lande narrer hinanden på
1. april, også længe før disse landes
overgang til gregoriansk kalender, forklarer teorien ikke.
Nyhedsmedier følger aprilsnarre-traditionen og bringer almindeligvis 1.
april hver især en historie, som ikke
er rigtig, ofte skrevet af en person ved
navn "Ranslirpa" (aprilsnar stavet
bagfra).
Aprilsnar er et drillende tilnavn, som
bruges om dem, der efter skikken bliver narret den 1. april. I Norden kendes en tilsvarende betegnelse (majkat) om den, der lader sig narre den
1. maj.
Det er almindeligvis sådan, at den
drillende part kun har ét drilleri det
pågældende år.
Skikken at narre april stammer ifølge
en teori fra, at man i Frankrig i 1582
indførte den kalenderreform, som
afløste den julianske kalender. Man
havde dog allerede 1564 med pavens
velsignelse ved lov flyttet årets officielle starttidspunkt fra påske til 2.
januar. Hvor nytåret således tidligere
lå ved påsken – i slutningen af marts
eller begyndelsen af april – kunne
man narre folk ved at ønske dem godt

1. april er en af de få mærkedage, der
markeres på internettet. Der er for
eksempel udgivet sjove RFC-er på
denne dato. Et eksempel er RFC 1149
"A Standard for the Transmission of
IP Datagrams on Avian Carriers" –
Internettrafik via brevduer.
Selvom internettet efterhånden har
udbredt aprilsnarreriet, er der stadig
lande – også i den vestlige verden –
hvor skikken ikke er udbredt. Det er
derfor også dårlig skik at bringe
aprilsnar i medier, hvor læserne har
brug for at have fuld tillid til indholdet, f.eks. internationale, faglige tidsskrifter.
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FÆLLESSPISNING
i Mejlby forsamlingshus

Tirsdag 14. april kl. 18:00
Dørene åbnes 17:30
Menu:
Kylling i pestosovs m/ ris og
kartofler.
Kaffe med kage.
Medlemskort for 2015 kan
købes i døren
Pris 10,-

DAGENS
RET

Kylling
i
pestosovs

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle skole
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

Mejlby Amatør
Teater Forening
(M.A.T.F.)
Hele holdet bag dilettant 2015
vil gerne takke alle, der har
støtte op om årets dilettantstykke.
En særlig tak til de 314 gæster,
der ialt valgte at se opførslen af
”Karma Kamma - kvaksalveren
og kontant hjælpen.”
Desuden vil bestyrelsen for
Mejlby Forsamlingshus gerne
sige 1000 tak til alle spillere og
hjælpere gennem hele sæsonen og under de 3 dage, hvor
stykket spilledes.
På gensyn i foråret 2016.
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Nyt fra

TMIF GYMNASTIK
OG MOTION
LØBEKLUBBEN
Den nye sæson, som starter lige efter
påske, medfører følgende ændringer;

INTERVALTRÆNING
I LØBEKLUBBEN
TORSDAGE KL.18.00

NYE TRÆNINGSTIDER:

FÅ BOOSTET DIN KONDITION

Mandag og torsdag kl. 18,
lørdag kl. 9
Torsdags tilbydes intervaltræning
med træner – se opslag andet sted.
Vi fastholder vores lørdagsudflugter
den 2. lørdag hver måned, hvor vi
hele næste sæson inviterer alle, der
har lyst med på vores løbeture. Følg
os på facebook, for at se hvor turen
går hen næste gang.
Kontingentet er på 200 kr. for et år.
Medlemmer af løbeklubben deltager
gratis i vores lokale Pandekageløb.

TMIF Gymnastik og Motion opstarter
fra den 9. april 2015 èn ugentlig træningsaften med fokus på intervaltræning.
”Videnskabelige undersøgelser i
Danmark, Norge og England underbygger en sammenhæng mellem
intensitetstræning og løbehastigheder
gældende på distancerne 60 – 100 –
200 – 400 – 800 – 1500 – 3000 –
5000 – 10000 – 21000 – 42000; alle i
meter.

Vi er lige nu i gang med planlægningen af årets Pandekageløb.

Ligeledes viser resultater sammenhæng mellem intensitetstræning
og hjertekarsygdom, heraf regulering
af blodtrykket.”

Vi har brug for frivillige til forskellige
praktiske opgaver for at kunne afholde arrangementet.

Alle kan deltage, da træningen tager
udgangspunkt i den enkeltes træningsniveau.

Vi mangler pandekagebagere samt
folk, der skal stå på ruten, mens
løbet er i gang.

Vi vil arbejde intensivt i ca. 30 min –
hvis udviklingspotentialet er til stede
øges den effektive træningstid gradvist.

Har du lyst til at hjælpe til, så send en
mail til madseninga@hotmail.com.

Træner: Ejner Læsøe Madsen
Mere på næste side...
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NYT FRA TMIF GYMNASTIK OG MOTION

TEMADAG
Fokus på løbeskader
Forebyggelse og behandling
Lørdag den 11. april
kl. 13.00-14.30
i Hårup Hallen
Mange løbere oplever på et eller
andet tidspunkt ufrivillige pauser i
deres løbetræning pga skader.
Løbeskader er en af de største årsager til, at vi stopper med at løbe.
TMIF Gymnastik og motion har inviteret Rachid Zaatri herud for at gøre os
klogere på mulige årsager til løbeskader, og hvad vi kan gøre for at undgå
dem. Hans oplæg vil være en blanding af teoretisk viden og praktiske
øvelser, så mød op i tøj, du kan
bevæge dig i. Ved arrangementet er
der rig mulighed for at stille spørgsmål til Rachid og at få en masse
gode inputs til din løbetræning.
Rachid Zaatri er atletikudøver og træner unge eliteløbere i Århus 1900.
Han er sprinter og stiller op til EM i
veteran-atletik i Århus i 2017. Han er
tidligere hjælpetræner på det tyske
landshold i atletik.
Alle er velkomne.
Entre til arrangementet: 50 kr. – betales kontant ved indgangen.
Medlemmer af løbeklubben i TMIF
deltager gratis.
Arrangør:
TMIF Gymnastik og Motion

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
i TMIF Gymnastik og Motion

Tirsdag d. 14. april kl. 19.00
i Hårup Hallens kantine
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelægning af revideret regnskab
4. Forelægning af forventet budget
5. Behandling af forslag
6. Ændring af kontingent
7. Valg af bestyrelse:
På valg er: Susanne Kvist, Lotte
Brøgger og Stine Bie
Lotte og Stine modtager genvalg
Valg af suppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Forslag til behandling indsendes til
formanden Pernille Bengtsen på mail
velvaere.pernillebengtsen@live.dk
senest den 6. april 2015
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Så ta’r vi
cyklerne frem....
Foråret er i den grad over os og hvad
er bedre end at cykle en tur ud i det
blå.

NYT FRA TMIF GYMNASTIK
OG MOTION

GYMNASTIK
OG LEG

Er du i gang med at cykle, eller går du
med tanken om at starte op, og
kunne du tænke dig nogle andre at
køre sammen med så har du nu
muligheden.
Vi er en blandet flok piger og drenge
i alderen 35 – 50+ som mødes tirsdag
og torsdag ved Hårup Skole kl. 1800
og det er ved Delfivej.

En aktivitets-dag for hele familien!

SØNDAG DEN 26. APRIL
KL. 13-15
i Hårup Hallen

Vi starter ud i samlet trop og deler os
efter et stykke vej i 2 grupper. En
gruppe for de lidt hurtige med ca. 30
km/t i snit og en gruppe med ca. 2325 km/t i snit.

Pris 20 kr pr. næse

Turene er på ca. 30 – 60 km lidt efter

Gymnastikræs, hvor vi indtager hallen
vind og vejr.
med sjove redskabsbaner og udfordrende aktiviteter for de voksne.
Tag hele familien og naboen med og
mød op til en gang sved på panden!

Ikke nok med det, så cykler vi også
en tur i weekenden enten lørdag eller
søndag efter samme procedure.

Har du fået lyst til at prøve at køre
med, så få pumpet cyklen og mød op.
Eller vil du gerne høre mere, så send
en mail til:
mortenlading@mail.tele.dk
eller ring på 28 88 78 89
TEAM HÅRUP
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HÅRUP
FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingssted !

Søndag den 12. april fra 10.00 til 15.00
afholder vi igen loppemarked i Hårup Forsamlingshus!
Har du lopper, som du vil sælge (legetøj, tøj eller andet, der fylder
op i dit depot for den slags), så har du nu chancen for at få solgt
ud af det.
Du kan leje en bod (et bord) i forsamlingshuset denne dag.

Kun 50 kr. pr. bord

Cafeen byder denne dag på kaffe og kage, samt de sædvanlige
gode frikadeller. Vi serverer også øl, vand og vin.

Leje af bord kan ske til Henny på tlf. 2829 9548
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To d b j e r g - M e j l b y L o k a l h i s t o r i s k e F o r e n i n g
Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening har holdt generalforsamling
d. 25. februar 2015.
Der var 37 til generalforsamlingen.
Bestyrelsen takker medlemmerne for
et flot fremmøde og for opbakning til
foreningen generelt.
Efter selve generalforsamlingen var
der kaffe og kage, og så kunne vi byde
velkommen til aftenens foredragsholder, amatørarkæolog Niels Sejersen,
Hornslet.
Niels fortalte om det spændende
arbejde med afsøgning af marker i
vore sogne med metaldetektor. Han
viste lysbilleder fra de afsøgte områder og af de mange forskellige fund.
Der var f.eks. knapper og spænder,
lommeknive og redskaber, mønter og

smykker, affyrede kugler fra våben og
meget andet. Søgningerne sker i samarbejde og forståelse med Randers
Museum, hvorved også reglerne for
fund af danefæ bliver fulgt. Endvidere
bliver de enkelte ting vurderet af
eksperter, som kan tidsbestemme dem
og forklare eventuel landeoprindelse.
Dette gør også fundene interessante i
historisk sammenhæng, netop at få
dem placeret i bestemte tidsperioder
f.eks. under hvilke regerende danske
konger og verserende krige de forskellige genstande er lavet.
Niels havde medbragt eksempler på
fundene samt en metaldetektor, som
han demonstrerede.
Det var et særdeles spændende og
veltilrettelagt foredrag.
Et usanit af deltagerne i generalforsamlingen

13

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

MEJLBY
FORSAMLINGSHUS
Ordinær Generalforsamling afholdes

Tirsdag den 19. maj kl. 19.30.
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Dagsorden indrykkes senere.
Forslag til generalforsamlingen fra
andelshaverne til behandling skal
indgives skriftligt til formanden og
være denne i hænde senest 1. maj.

Niels Sejersen fortalte om sine mange
spændende fund på markerne.

Årets næste arrangementer i Egnsarkivet og Lokalhistorisk Forening er
planlagt.
Torsdag d. 21. maj fejrer vi arkivets
fødselsdag.
Ligesom sidste år holder vi et åbenthus arrangement. I år vil vi bl.a. fortælle om den nye database arkiv.dk,
hvor man kan søge i materiale, der
opbevares i mere end 500 danske
arkiver. Endvidere vil der være forskellige arkivalier fremme til beskuelse.
I begyndelsen af august er der byvandring i Todbjerg, som Peter Boller
vil stå for.
På vegne af Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening og Egnsarkivet
Johanne Fischer

LEJ ET
FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Karin Øvlisen tlf. 51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86
Bedst mellem 18-20
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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KIRKELIGT ANSATTE
MEJLBY KIRKE:
Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk
Graver:
Søren Villesen 22 88 88 76
Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

TODBJERG KIRKE:
Graver:
Lars Malte Jensen 25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj
gravertodbjerg@mail.dk

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

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

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
maj-nummeret 2015 er:
18. april 2015

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?
Bank:
Nordea Tlf. 70 33 33 33
Hæveautomat ved Brugsen i Spørring

Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66

Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet 50 95 04 20/86 97 42 51

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

Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
Tlf. 86 99 78 33
E-Mail kl@kronjyllands.dk

Klinik for hud- og fodpleje:
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup 86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Blomster:
Lykke Blomster, Lindå 40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker

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
t.mail@j-a-aps.dk

Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne Utoft, Mejlbyvej 648 ..Tlf. 28 74 89 11
Alt i blomster og plantestyling, brugskunst, delikatesser, kaffe, te, gaveartikler og meget mere.
Åbent: tirs., ons. og fredag kl. 13.30-17.30
info@hanneutoft.dk - HanneUtoft.dk
Bygningsingeniør/tømrer:
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687,
Mejlby 28 11 72 77
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen:
Mejlbyvej 683 86 99 91 07
Computerhjælp:
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk 40 41 00 89
Elektriker:
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup 20 22 97 15
Fodklinik:
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup,
8380 Trige 86 23 24 42
Frisør:
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk 86 99 81 06
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk 50 94 52 15

MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouse Music.dk, tlf: 41428120
Undervisning i Guitar, Trommer og bas
For børn og voksne i alle aldre - nybegyndere
såvel som øvede.
Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup 86 99 95 20
Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
Tlf.: 61 33 97 99
www.østjysksundhedsklinik.dk
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
Tlf. 40 29 62 00/86 98 90 75
Tømrer og snedker:
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679 40 15 95 36
Træværksted:
Præstemarkens Træværksted
v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg 40 29 68 69
VVS- og blikkenslager:
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv 5
8370 Hadsten 70 22 44 20
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Gudstjenesteliste
DATO
2. april

TODBJERG MEJLBY
Ingen

17.00

Vibe

Lisbjerg

Lisbjerg

11.00

9.30

Vibe

6. april
2. påskedag

Ingen

11.00

Vibe

12. april

11.00

Ingen

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

11.00

9.30

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

2. maj

11.00

Ingen

Vibe - Konfirmation

3. maj

Ingen

11.00

Vibe - Konfirmation

9.30

Ingen

16.00

Ingen

Vibe - Gospelgudstjeneste

9.30

11.00

Vibe

Skærtorsdag

3. april

Fælles gudstjeneste

Langfredag

5. april
Påskedag

1. søndag efter påske

19. april
2. søndag efter påske

26. april
3. søndag efter påske

1. maj
Bededag

4. søndag efter påske

10. maj
5. søndag efter påske

17. maj
6. søndag efter påske

24. maj
Pinsesøndag

25. maj

Fælles friluftsgudstjeneste i
Trige

2. pinsedag

31. maj

11.00

Ingen

Vibe

9.30

11.00

Vibe

Trinitatis

7. juni
1. søndag efter trinitatis

