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40 års jubilæum

40 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT
I TODBJERG KIRKE
LØRDAG D. 4. OKTOBER KL. 16.00
Todbjerg-Mejlbykoret kan i år indlede sin 40. korsæson.
Koret blev etableret i 1974 af daværende sognepræst Bent Lumholt i
samarbejde med organisten Anne
Ruth Ferenczi, der på det tidspunkt
var ansat ved Todbjerg og Mejlby kirker.
Siden da har koret skiftet dirigent
flere gange. Janos Ferenczi, der er
korets nuværende dirigent, er det for
anden gang, idet han også ledte koret
i en periode tidligere i korets historie.

Igennem alle årene har man jævnligt
kunne høre koret ved koncerter i sognets kirker.
Det er også blevet til koncerter udenfor sognet, ja endda udenfor landets
grænser.
Nu skal jubilæet fejres med en koncert, hvor koret opfører Gabriel
Faurés meget smukke Requiem, i samarbejde med Lystrup Koret. De to kor
har optrådt sammen ved flere koncerter i tidens løb.
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sange af Fauré med Kristian Giver
ved klaveret.
Jacob Evald, som ved flere lejligheder
har optrådt sammen med TodbjergMejlbykoret, er uddannet fra Det
jyske Musikkonservatorium i Århus,
og har en mangeårig erfaring som
sangsolist og korsanger.
Orgelstemmen til Faurés Requiem
(som er et arrangement af orkesterpartituret) bliver spillet af Lars
Nabe-Nielsen, organist ved Lystrup
Kirke.
Desuden medvirker Kristian Giver,
som akkompagnatør og organist.

Camilla Illeborg

Der er to solister ved koncerten:
Camilla Illeborg, sopran, og
Jacob Evald, baryton.

Efter koncerten vil der være lejlighed
til at nyde et glas vin/sodavand i
våbenhuset.
Der er gratis adgang.

Man kan vist godt sige, at Camilla
Illeborg har, som datter af Arne med
samme efternavn, en vis lokal tilknytning.
Hun har fået sin sangeruddannelse
dels ved Det kgl.danske
Musikkonservatorium i København,
og dels ved forskellige operaskoler i
Italien. Her har hun bl.a. modtaget
undervisning af den verdensberømte
sopran Mirella Freni. Camilla har i de
seneste år optrådt med stor succes på
forskellige operascener i ind og udland. Ved koncerten vil Camilla foruden sit soloparti fremføre en buket

Gabriel Fauré
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Todbjerg
på den
anden ende!!!
Fredag d. 3. oktober

Kirkekaffe !!!
I menighedsrådet har vi fået den ide
at stille an med en kopkaffe/ the og
en småkage i våbenhuset efter
kirketid en gang imellem. Der vil
også altid være en juice til børnene.
Vi ved at mange synes det er hyggeligt lige at blive hængende fem-timinutter og sludre lidt inden vi alle
sammen igen går hjem hver til sit.
Vi har sat datoer på kirkekaffen, så I
ved, hvornår I kan forvente en tår og
en kage.

vil I opleve at Todbjerg bliver forvandlet til noget der ligner en festivalplads. Busser
med konfirmander fra hele Nordre
Provsti vil komme i en lind strøm fra
morgenstunden gennem Todbjerg.
På det grønne areal bag kirken og
omkring præstegården og sognegården vil der være et mylder af
mennesker i middelalderkostumer.
Hvis I som forbipasserende kigger
nøje efter, vil I måske kunne genkende en af provstiets præster eller
en todbjergborger forklædt som
munk, pestlæge, biskop, djævel,
handelsmand eller andet.

2. November (Alle Helgen)
Todbjerg kl. 15.00
Mejlby kl. 16.30

Rollespillet er et samarbejde mellem
alle præster og menighedsråd i hele
Nordre
Provsti som omfatter: TodbjergMejlby, Trige-Ølsted-Spørring,
Skejby-Lisbjerg, Hjortshøj-Egå,
Lystrup-Elsted-Elev, Skæring,
Skødstrup, Risskov, Vejlby, Ellevang,
Skelager.

14. december:
Todbjerg 11.00 (gløgg)

Vi håber alt forløber uden de store
gener for de lokale borgere.

Kærlig hilsen
Vibe og menighedsrådet

Kærlig hilsen
Vibe

Datoer for kirkekaffe:
12. oktober:
Mejlby kl. 11.00
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BØRNE HØSTGUDSTJENESTE

TODBJERG KIRKE, 5. OKT. KL. 11
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Kœre
Mejlby og Todbjerg Sogn
Mit navn er Katja Stritzinger
Jeg har den fornøjelse at vœre i
praktik som prœst hos Vibe frem til
januar 2015, som en del af mit
Teologistudie på Aarhus Universitet.
Det er mit sidste semester inden
specialet, som skal skrives i foråret.
Jeg er 34 år, har to små børn og er
gift med Maximilian, som er lektor i
Fysik og Astronomi på Aarhus
Universitet.
Flere af Jer har jeg allerede hilst på
og jeg ser frem til at møde endnu
flere i sognet. Der er adskillige planer for dette praktikforløb. Blandt
andet deltager jeg i skole-kirke
samarbejdet med 3. klasses eleverne Jeg har lœrt dem om de allerførste kristne og vi har
vœret på en spœndende tur til
Jelling.
Konfirmanderne vil jeg følge helt
frem til deres konfirmation i maj og
glœder mig isœr til Rollespillet den
3 oktober, hvor der kommer ca.
700 konfirmander til Todbjerg.
Vi har adskillige planer om børn og
unge med gudstjenester her i efteråret og julen.
Blandt andet bliver der en høstgudstjeneste for børn og unge den
5 oktober, som vi laver i samarbejde
med Spirekor, Bigband og spejderne.

Der håber jeg at også I har lyst til at
deltage. Nogle søndage kommer
jeg til at prœdike for Jer i kirken.
Med Jeres tilladelse vil jeg gerne
deltage ved samtaler hos prœsten
angående bryllup, barnedåb, konfirmation, begravelse og sjœlesorg.
Jeg har selvfølgelig
den samme tavshedspligt som Vibe.
I meget velkomne til at kontakte
mig på email: ejstrupkatja@hotmail.com.
Jeg ser frem til at møde Jer,
Venligst
Katja Stritzinger
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Hvordan
FRA
vedligeholder
KIRKEBOGEN man parforholdet?
TODBJERG KIRKE
Dåb:
31.08.2014: Baldur Wilfred Boye
Astrup
31.08.2014: Walter Borup Johansen
14.09.2014: Anne Madsen Bauer
Døde:
27.07.2014: Preben Karl Jessen
Møller
15.09.2014: Jørgen Linnemann
Andersen
MEJLBY KIRKE
Døde:
11.08.2014: Marie Pedersen
16.09.2014: Johannes Madsen

Nyt fra

MENIGHEDSRÅDET
Todbjerg og Mejlby kirker
tilbyder nu en helt ny service.
Du kan nu få direkte besked om
alle aktiviteter i de 2 kirker.
Ca. 2 gange om måneden får du
en SMS på din telefon med
besked om alle aktuelle
aktiviteter.
Tilmeld dig ved at
sende en SMS til
2119 5478 skriv 1

Vi får besøg af foredragsholder,
forfatter og parterapeut Mikael
Hoffmann, som vil give os
svaret på dette !

Torsdag den 30. oktober
kl. 19.30
i Todbjerg Sognegård
- Kom og få inspiration og
gode råd til dit parforhold .
Todbjerg-Mejlby
menighedsråd
Mikael Hoffmann
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Skønne dage med skønne unger
I år prøver vi noget nyt. Traditionel
minikonfirmandundervisning er
erstattet af skole-kirkesamarbejde.
Det har indtil videre betydet, at Hans
Boas (præst i Lystrup-Elev) og jeg har
været sammen med Hårup Skoles og
Elev Skoles dejlige tredjeklasser og
deres lærere nogle gange her i sensommeren. Vi har været i Århus
i Festugen og set Noahs Ark. En
mand har fået den ide at bygge Arken
i halv størrelse efter de nøjagtige
angivelser. Inde i Arken er der indrettet et meget spændende museum.
Bibelen og dens fortællinger kan her
opleves på mange fine og interessante
måder. Rigtig mange af Bibelens personer kunne vi her møde
som figurer i forskellige flotte tableauer. Vi havde en rigtig spændende
og god dag.
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En anden dag kom alle børnene og
deres lærere til Todbjerg Kirke. Her
sang vi morgensang og Kristian
(vores organist) demonstrerede orgelet for børnene. Det var et hit!!! Vi
fortalte også en masse for børnene
om kirkerummet og om Todbjerg
Kirke. De var på opdagelse på kirkegården og tegnede på livet løs. Endnu
en dejlig dag!!!
En tredje dag foregik oppe på Hårup
Skole. Her fik børnene fortalt om
kristendommens vandring fra
Jerusalem til Hårup. Altså et lille kirkehistorisk rids for børn. Og derefter
fik de fortalt om kristendommens
første tid i Danmark. Om Kong
Harald Blåtand og munken Poppo og
mange andre gode historier. Denne
dag var en slags forberedelse til en tur
til Tamdrup Kirke og Kongernes
Jelling hvor vi var på en heldagsudflugt nogle dage senere.

Alt i alt har vi nu haft fire gode dage
i samvær med elever og lærere. Hans
og jeg er rigtig glade for den positive
opbakning vi møder fra skolen og fra
børnene. Vi glæder os til de andre
ting, vi skal opleve sammen
i efteråret/ vinteren.
Kærlig hilsen
Vibe
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LUFTHAVNSDEBAT
”I Todbjerg vil de ikke være med
til noget som helst”
Sådan lød nogle politiske udsagn
efter, at vi i vores lille landsby tæt
på Thomasminde havde kæmpet
mod kæmpevindmøller ved vores
turistattraktion Todbjergtårnet, og
for 10-12 år siden mod anlæggelsen af det man dengang kaldte
en storlufthavn ved Thomasminde.
I begge tilfælde blev projekterne
taget af bordet, og i årene efter
hørte vi alle politikere ved bl.a.
vores grundlovsfester sige, at lufthavnen ved Thomasminde var en
død sild. Men så død er den
åbenbart ikke efter, at Jakob
Bundsgaard bekræfter det gamle
udsagn om, at man har et standpunk.t til man tager et nyt. Og det
princip må man nok acceptere,
men beslutningen om at puste liv i
en storlufthavn ved homasminde,
må man nærmest ryste på hovedet af.
Billund har for længst sat sig på
det nærmeste man kommer
sådan en betegnelse i Jylland. Og
Jylland leverer ikke et efolkningsgrundlag for noget, der giver
basis for hverken over eller ved
siden af. Så regelmæssige forbindelser til Europas metropoler er
en utopi i en overskuelig fremtid.

Så skal der laves nogen, må det
nærmest sammenlignes med den
gamle Skejby lufthavn, hvor mindre fly kan bringe travle forretningsfolk hurtigt til byen. Og her
ville forslaget om en placering ved
Aarhus havn være den bogstavelig talt mest nærliggende mulighed.
Som sagt mange gange tidligere i
debatten ligger Tirstrup ikke
længere væk fra bymidten end
flertallet af andre europæiske lufthavne. Så hvis det også handler
om en udbygning af chartertrafikken, er det mest logisk at udbygge den. Den gode halve time
transporten tager, kan enhver
(også forretningsfolk) nemt fordrive med elektroniske sysler.
Så lav en lille ny landingsbane
ved havnen, og gør alvor af
Tirstrup, og få så lukket debatten.
Og brug så i øvrigt pengene på at
forbedre infrastrukturen i Aarhus
byområde, så transporttiden her
forkortes. I de seneste år er byen
blevet en pestilens at bil-færdes i
med en masse spildtid for alle, og
til stor gene for forretnings- og
erhvervsliv, hvilket de også højlydt
har gjort opmærksom på - uden
at blive hørt.
Og så – Jylland er jo kun en lille
del af vores Europæiske virkelighed og er det ikke lidt ude af trit
med tiden, at små regionale
områder skal kæmpe med hinanden om at rage virksomheder til
sig.
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Hvad med at tænke jysk og indgå
i et større regionalt samarbejde.
Og skulle det betyde, at vi ikke
vokser og vokser i Aarhus kunne
vi måske fremover glæde os over
bedre trafikale forhold, god plads
ved vor dejlige strande, og andre
rekreative områder.
Det kunne blive en mere interessant debat end den om lufthavnen
– men når lufthavnsdebatten nu er
sat i gang, vil der utvivlsom igen
komme omfattende modstand fra
lokalområdet mod en placering
ved homasminde.
Poul Skovbjerg Jeppesen
Gl Møllevej 9 Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf. 86 99 96 69

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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

Fællesspisning i
Hårup Forsamlingshus
Onsdag den 8. oktober kl. 18.00
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)
Menu: Ikke vedtaget på nuværende
tidspunkt, så det bliver en overraskelse!
Tilmelding senest 4. oktober til:
faellesspisning@haarupforsamlingshus.dk eller Birte på 24 67 00 52.
Følg i øvrig med i hvad der sker i
huset på www.facebook.com\Haarup
Forsamlingshus
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Fredag den 22. august havde vi fællesspisning med 115 deltagere.
John P. havde som sædvanlig stået for
grillningen af grisen og den var som
sædvanlig bare perfekt.
Der var forskelligt dejligt tilbehør,
som køkkenpigerne havde sørget for.
Derefter kaffe og forskellige hjemmebagte lækkerier.
Alle morede sig og havde en hyggelig
aften og der var vist ikke nogen, der
gik sultne hjem.

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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EGNSARKIVET
Mejlby Gamle skole
Kaløvej 4 . 8530 Hjortshøj
ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00-17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00

Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE
TORSDAG
D. 23. OKTOBER 2014
KL.19.30
i Sognegården

ANDESPIL
Mejlby Forsamlingshus afholder
Sponsor Andespil

Tirsdag den 4. november
kl. 19.00.

Har du lyst til at

VÆRE MED
... i

Dørene åbnes kl. 18.00

Besøgstjenesten
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj

Tag naboen/konen/ manden/
veninden/vennen med og få en hyggelig aften med gode præmier og
hygge.

som besøgsven eller vært, eller
ønsker du ydeligere oplysninger,
kan du kontakte:

Forsamlingshuset giver kaffe/ the og
kage.
Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Alle over 18 år skal have gyldigt
medlemskort til M.A.T.F.
Medlemskort kan købes ved indgangen.
Vel mødt!
Bestyrelsen
Mejlby Forsamlingshus

DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04
SONNA SVEJSTRUP
Tlf. 86 99 90 48
LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05
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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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

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
oktober-nummeret 2014 er:
18. september 2014

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ...............86 99 97 75
Bank:
Nordea
Hæveautomat, Hundkærvej 11 .....70 33 33 33
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
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

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.

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

Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup .........................86 99 95 20

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

Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
Tlf.: 86999799
www.massageværkstedet.dk –
www.besværilivet.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
5. oktober

TODBJERG MEJLBY
11.00

Ingen

Børnegudstjeneste - Vibe

Ingen

11.00

Torben

9.30

Ingen

Torben

11.00

9.30

Vibe

15.00

16.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

19.00

Ingen

Vibe

Ingen

14.00

Vibe - Gospelkoret medvirker

11.00

Ingen

Vibe

11.00

Ingen

Vibe - Børne julegudstjeneste

Ingen

9.30

Torben

13.30/15.00

16.30

Vibe

11.00

9.30

26. december
2. juledag

Ingen

11.00

Charlotte

28. december

9.30

Ingen

Torben

16. søndag e. trinitatis

12. oktober
17. søndag e. trinitatis

19. oktober
18. søndag e. trinitatis

26. oktober
19. søndag e. trinitatis

2. november
Allehelgen

9. november
21. søndag e. trinitatis

16. november
22. søndag e. trinitatis

23. november
Sidste sønd. i kirkeåret

30. november
1. søndag i advent

7. december
2. søndag i advent

14. december
3. søndag i advent

21. december
4. søndag i advent

24. december
Juleaften

25. december
Juledag

Julesøndag

