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Læs inde i bladet...
Konfirmandgospel
Babysalmesang starter

MEJLBY
LINDÅ

HÅRUP

BALLE

Sådan er det at gå til
præst anno 2015!

BENDSTRUP

TODBJERG
GRØTTRUP

Koncert med Chuck
Brodsky i Todbjerg kirke
Markedsdag i
Hjortshøj Lokalcenter
Generalforsamlinger
i TMIF
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KONFIRMANDGOSPEL

Søndag d. 25. januar var konfirmanderne til gospelworkshop i Todbjerg
Kirke.
Hele dagen sang og øvede vi med
Rune Herholdt og hans Gospelbrothers’, et band bestående af 4
mand. Vi øvede os til eftermiddagens
gospelgudstjeneste. Rune var utrolig

charmerende og fik lynhurtigt
konfirmanderne til at være med på
den. Der blev sunget og skrålet og
grint og danset. På et tidspunkt havde
vi frokostpause. Her gik vi i sognegården, hvor Katja (min tidligere praktikant og nu Sognegårdens rengøringshjælp m.m.) havde stillet et lækkert
frokost-ta’selvbord an til os.
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Efter en dejlig frokost var det over i
kirken og i gang igen.
Lige inden gudstjenesten var der kage
og saftevand, så vores kulhydratdepoter var helt fyldt op til præstationerne ved gudstjenesten.
Gudstjenesten blev et tilløbsstykke.
Der kom folk fra nær og fjern.
Konfirmanderne gav alt, hvad de
havde i sig og sammen med Rune
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Herholdt og bandet fik de hele kirken
til at swinge. Det var en rigtig succes,
som jeg lover at gøre alt for at vi kan
tilbyde gospelworkshoppen med Rune
for de kommende konfirmander.
Tak for en dejlig dag, kære konfirmander. Tak for jeres positive indstilling og gå-på-mod.
Kærlig hilsen
Vibe
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Babysalmesang
Babysalmesan
i Todbjerg
Sognegård
i Todbjerg Sognegård
På utallige opfordringer starter vi nu babysalmesang i
Todbjerg Sognegård.
Vi synger salmer, laver fagtesange, danser og stimulerer
babyens sanser gennem sang og musik.
Her har du mulighed for at lege på gulvet med dit barn og få
ny inspiration til puslebordet hjemme.
Det er ingen forudsætning at du kan synge hverken børnesange eller salmer på forhånd. Alle kan være med.
Vi har et dejligt lokale med varme i trægulvet og klaver, hvor
der er plads til at danse.
Vi har aftalt med musikpædagog Karina Brøgger, som bor i
Todbjerg, at hun vil komme hver torsdag formiddag kl. 10.00 i
Todbjerg Sognegård og spille og synge med forældre og
børn.
Det er gratis at være med.
Vi er i gang, men du kan altid støde til, det kræver ingen
tilmelding.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer og jeres små børn.
Kærlig hilsen
Karina, Vibe og menighedsrådet
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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 ryt-
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melege 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
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Sådan er det
at gå til præst i
Todbjerg anno 2015
Som I kan læse andetsteds i bladet,
har vi afholdt gospelworkshop med
konfirmanderne og Rune Herholdt.
Her brugte vi en søndag sammen i
kirken og sognegården. Det var obligatorisk at være med, for det var en
del af min undervisnings-årsplan.
Selvom konfirmanderne skulle bruge
en søndag på undervisning, tror jeg
nok de syntes at det var fint, for at
synge gospel under ledelse af Rune
Herholdt, var en fed måde at få
kristendomsundervisning på.
Ud over gospelarrangement, prøver
jeg sammen med min gode kollega i
Lystrup-Elev, Hans Boas, at arrangere
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noget godt, sjovt, underholdende og
lærerigt for konfirmanderne. I løbet
af året bliver det til for
eks. filmaftner med spisning, rollespil,
koncert og foredrag ved ’Klezmerduo’
(Vi hørte sublimt godt fremført
jødisk musik og fik fortalt jødernes
europæiske historie ). Vi skal på pilgrimsvandring og vi skal have kunstprojekt og endelig skal vi have besøg
af unge kristne fra Danmission, der
fortæller om at være ung og kristen i
Myanmar.
Alle disse forskellige arrangementer
er fordelt ud over året som ekstra
krydderi for de kære konfirmander.
Der er selvfølgelig også de helt ’almindelige’ tirsdage. Og dem er der
flest af. Her starter vi altid med at gå
over i kirken, hvor konfirmanderne
tager skoene af, finder sig hver en
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plaid og en bænk, lægger sig godt
tilrette og folder ørerne ud. Så fortæller jeg for dem. Det elsker de. Vi
synger også et par salmer eller tre,
beder Fadervor og siger rosbekendelsen. Så går vi i Sognegården og får
kage og juice eller kakao. Derefter
går vi i gang med andre aktiviteter.
For tiden læser jeg ’Menneskesønnen’
højt for dem. De følger med og
nyder billederne imens. Det er en tegneserie af Peter Madsen, hvor han
har kogt de fire evangelier sammen
til en lang fortløbende historie om
Jesus fra fødsel til død og opstandelse.
Der er meget at stoppe op og tale
om undervejs. Vi hører musik, analyserer sangtekster, ser film, spiller spil
og laver opgaver som skal løses
og tales om. Det er min fornemste
opgave at få konfirmanderne til at
tænke og filosofere selv. At få en
dialog med dem om livets store
spørgsmål. Det kræver at de er åbne
og tør byde ind. Jeg synes konfirmanderne er rigtig gode til det, og vi har
nogle fornøjelige og hyggelige timer
sammen.
Snart er det hele forbi, foråret står for
døren og de unge skal konfirmeres.
Det bliver en stor dag.
Jeg glæder
mig og ved at det gør de unge også.
Kærlig hilsen
Vibe
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FRA
KIRKEBOGEN
TODBJERG KIRKE
DÅB:
28.09.2014 Signe la Cour Villumsen
26.10.2014 Silje Filstrup Caspersen
DØDE:
31.10.2014 Søren Hansen Sørensen,
Engtoftevej 10, 8530 Hjortshøj
03.11.2014 Irma Holme-Sørensen,
Rosengården 1, 2, 84, 8543 Hornslet
10.11.2014 Laust Lundgaard Laursen,
Bøggildsvej 42, Todbjerg
25.11.2014 Leif Pedersen
Melosvej 2, Hårup
25-01-2015 Ove Lund Hviid
Bygmarken 76, 8560 Kolind
MEJLBY KIRKE
DÅB:
28.09.2014 Vilhelm Pierdola
Mondrup
26.10.2014 Adrian Michael Mozart
Berthelsen
VIEDE:
17.01.2015 Charlotte Stentoft
Nielsen og Jakob Juhl Fink
DØDE:
01-11-2014 Esther Valborg Nielsen,
Kirkegårdsvej 53, 1. 22; 8000 Århus C
20.01.2015 Ella Ingeborg Bernstorf
Hansen, Sønderskovvej 159, 2-4,
8520 Lystrup
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Folk music i sin reneste form ..!
En mand, en guitar og en håndfuld gode sange. Krydret med
fortællinger og anekdoter om livet set gennem hans øjne.
Det var sådan, den amerikanske folk music startede, og det
er sådan, denne mand nyder at præsentere den. Chuck
Brodsky er navnet – og man kan godt kalde ham en
troubadour; det vil faktisk gøre ham glad. Han er bosat i
staten North Carolina i USA, men rejser verden rundt med sin
guitar og fortæller sine historier gennem velskrevne sange
og med humor, viden og passion.
Chuck Brodsky har en passion for baseball, hvilket har givet
ham en plads i baseball Hall of Fame i USA. Han kan dog
også skrive om andet og har indtil videre lavet 11 (snart 12)
albums. Der lægges stor vægt på, at sangene skrives ud fra
egne oplevelser eller gode historier han er stødt på, på sin
færden rundt omkring i verden.
Fra den første tone bliver slået an, bliver du simpelthen
draget ind i fortællingerne. Og med Chucks humoristiske
vinkel får lattermusklerne også motion.
Han var sidst i Danmark til Tønder Festival 2014, men nu er
han tilbage igen. Og den 26. april optræder han i Todbjerg
Kirke.
Som noget helt unikt er der gratis adgang til koncerten, så
det gælder om at være tidligt ude for at få en plads!

KONCERT MED
CHUCK BRODSKY
Todbjerg Kirke
26/4 kl. 19.00
Todbjerg Kirke arrangerer, sammen med Dan Knudsen, denne
unikke koncert med en af den amerikanske folk musics ypperste
historiefortællere.
Kom og få en fantastisk musikalsk oplevelse og hør
interessante, rørende og sjove anekdoter fra verden omkring os.
F
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Mejlby
Husmoderforening

Markedsdag
på Hjortshøj lokalcenter

Tirsdag d. 10. marts kl 10-12
Kom og gør en god handel og se
vores forskellige boder
Der vil være salg af...
PILEFLET
GLASKUNST
BLOMSTER
TØJ
KORT- GARN-TØRKLÆDER
MM...
SMYKKER
Cafeen tilbyder ...
SALG AF BRØD OG KAGER
Husk også vores takeaway.
Se opslag i cafeen.
Kl. 12 tilbyder cafeen:
TA SELV BORD - pris 70,00 kr.

FOREDRAG
v. Ole Juul,
tidl. Sognepræst i Ødum-Hadbjerg

Torsdag den 23. april kl 19.00
i Hårup Hallens kantine

"Af en landsbypræsts dagbog"
Et causeri/muntert-alvorlig fortælling
om 35 år som præst i ØdumHadbjerg.
Om husbesøg, mødet med gamle og
unge, kirkelige handlinger, refleksion
over landsbyen og kirken.

Pris 50 kr.
som betales ved indgangen.

Der er også mulighed for køb af
1 cafe ret til 30,00 kr.
samt salat bar til 20,00 kr.

Tilmelding senest den 20. april til:

Vi glæder os til at se jer.
Vel mødt
Cafe udvalget

Denise Just 2992 7530
frujust@hotmail.com

Alle er velkomne.
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HOVEDFORENINGEN
afholder generalforsamling

Tirsdag d. 24. marts kl. 19:30
i Hårup hallens kantine
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent

F O D B O L D

2. Aflæggelse af beretning

Der indkaldes til ordinær generalforsamlig

3. Forelæggelse af revideret
regnskab

Lørdag d. 14. marts kl. 10.30
I Hårup hallens kantine

4. Behandling af forslag

Dagsorden:

5. Fastsættelse af kontingent til
hovedforeningen

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. a. Forelæggelse af det
reviderede regnskab
3. b. Forelæggelse af budget
4. Behandling af forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. a. Valg af bestyrelse i henhold
til §4
6. b. Valg af 2 suppleanter
6. c. Valg af 2 revisorer
6. d. Valg af 2 revisorsuppleanter
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formand Poul Mogensen i hænde
senest 7 dage før.
poulmogensen.tmif@gmail.com
Vel mødt
Bestyrelsen i TMIF fodbold

6. Valg af bestyrelse i henhold
til § 6
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet
under pkt. 4, skal fremsendes
skriftligt til:
info@tmif.org
senest 7 dage før generalforsamlingen.

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
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HÅRUP FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingssted !

Efter en succesfuld aften med Birkballe og Fagernæs
lørdag d. 21. februar er vi klar igen med nye tilbud til alle:

PIGEFROKOST
Så er det nu piger....

FÆLLESSPISNING
Onsdag d. 4. marts kl. 18
genoptager vi vores
populære fællesspisning.
Vi serverer:
Sammenkogt ret med ris og
salat.

Vi fortsætter successen fra sidste
år.
Det sker

Lørdag d. 14. marts kl. 13
Det foregår i løbet af dagen:
VELKOMST med en lille en til
halsen.
FROKOST
Medbring en ret til mindst 4 personer, dit gode humør og penge
til køb af øl, vin eller vand.

Pris:
Voksne 50,- kr.
Børn under 12 år 35,- kr.

PRIS for hele herligheden: 40,Drikkevarer til rimelige priser.

Tilmelding:
Senest den 2. marts til:

Tilmelding til:

Birte: Tlf. 24 67 00 52
eller
danvad@c.dk

Helle: 86 99 99 33
Birte: 86 99 95 52
senest den 12. marts

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Mejlby Amatør Teater Forening
(M.A.T.F.)
præsenterer dilettantstykket

Karma Kamma
Generalforsamling
i Foreningen
Todbjerg Forsamlingshus
Der afholdes generalforsamling i
Foreningen Todbjerg Forsamlingshus

tirsdag d. 4. marts kl. 19.30
i Todbjerg Forsamlingshus.
Dagsordenen er:

- Kvaksalveren
og kontanthjælpen
i Mejlby forsamlingshus
FAMILIEFORESTILLING
Fredag d. 13 marts kl. 19.00
– døren åbnes kl. 18.15.
Der serveres et STJERNESKUD
efter stykket.
Øl/vand og et glas vin kan købes.
Voksne 75.- Børn 50.-

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede
årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Orientering om bestyrelsens budget
6. Fastsættelse af årskontingent

FESTFORESTILLING
Lørdag d. 14 marts kl. 17.30
– døren åbnes kl. 16.30.
Der serveres TA’ SELV BUFFET
inden stykket.
Øl/vand, vin og diverse lokale drinks
kan købes.

7. Valg af foreningsposter
8. Evt. (hvorunder intet kan besluttes)
Indkomne forslag skal afleveres til:
Formand Micharl Krogh Hansen
Engtoftevej 6c
eller på mail til:
michaelkroghhansen@gmail.com
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Foreningen
Todbjerg Forsamlingshus

Buffet, dilettant og dans
pris kr. 195.- adgang min. 18 år.
Evt. bordreservation kontakt venligst
Ole på mb. Tlf. 24 48 11 26.
Billetter kan købes i Brugsen Mejlby
Husk at medlemskab af M.A.T.F. skal
tegnes af alle over 18 år.
Pris 10.- for 2015.
Mejlby Amatør Teater Forening
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VEJVISER FRA
VUGGE TIL GRAV

barnedåben, skal barnet navngives.
Kontakt kirkekontoret senest seks
måneder efter barnets fødsel.

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 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 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

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
er 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

Onsdag tillige kl. 16-18
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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
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:
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
april-nummeret 2015 er:
18. marts 2014

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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Gudstjenesteliste
DATO
1. marts

TODBJERG MEJLBY
11.00

9.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

9.30

Vibe

9.30

Ingen

Torben

14.00

Ingen

Vibe - Familiegudstjeneste

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

11.00

Ingen

Vibe - Konfirmation

Ingen

11.00

Vibe - Konfirmation

9.30

Ingen

16.00

Ingen

2. søndag i fasten

8. marts
3. søndag i fasten

15. marts
Midfaste

22. marts
Mariæ Bebudelse

29. marts
Palmesøndag

2. april
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

3. maj
4. søndag efter påske

10. maj
5. søndag efter påske

17. maj
6. søndag efter påske

Vibe - Gospelgudstjeneste

