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PRÆDIKEN
Konfirmations-
prædiken 2014
2. søndag i påske

Når jeg kører bil, hører jeg næsten altid
radio. Og når mine børn er med i bilen, 
zapper de lynhurtigt væk fra radio 24-7
eller p. 1 - som jeg måske havde indstillet 
radioen på - og hen på p. 3 eller Radio
Nova og skruer godt op for popmusikken.

Og jeg har ikke spor imod det. Der er
mange fede numre, som man kan skråle
med på mens man ruller derudad.

Et af vores favoritnumre for tiden, er
Avicii’s ’Hey Brother’.

Og en dag slog det mig, at den sang sag-
tens kunne være skrevet af Jesus.

Prøv at høre:

Hey Brother, hey sister synger Avicii
Altså Hey bror, hey søster. Hvis himlen
skulle falde ned over dig, vil jeg være der
for dig, der er intet i denne verden, jeg
ikke ville gøre for dig. Og uanset om jeg
er langt hjemmefra, vil jeg høre dig, hvis
du kalder. 

Hvis du mister alt, vil jeg hjælpe dig. Er
du fanget, vil jeg hjælpe dig ud. Åh, bror,
åh, søster, der er intet i denne verden, jeg
ikke vil gøre for dig.

Det er faktisk sådan Jesus’ forhold er til
os mennesker. Han omtaler her i dag sig 
selv som en hyrde. En hyrde passer godt
på sine får og beskytter dem. Andre
gange omtaler han Gud som sin far, og
vores far og sig selv som vores bror. Jesus
er som en bror, der går hele vejen for os.
Som altid hører os når vi kalder. Som vil
befri os og altid være der for os.

Her afspilles sangen ’hey brother’ på
boomblaster Søskendekærlighed.
Sammenhold. Venskab og hjælpsomhed
mellem mennesker. 

Hvis vi skærer helt ind til benet i forhold
til hvad der virkelig betyder noget her i 
livet, så er det jo det.

Rigdom og berømmelse betyder intet i
forhold til kærligheden og venskaberne.

Jesus siger et sted: saml jer ikke skatte på
jorden hvor rust og møl fortærer, nej saml 
jer skatte i himlen, for hvor din skat er,
vil dit hjerte også være. 

Med det mener han jo at penge og mate-
rielle ting og det perfekte udseende ikke 
er det der gør os lykkelige. Og vores hjer-
te skal ikke hænge ved pengene og alt
det materielle og det smarte. Vi skal der-
imod indse at vores skat, altså det koste-
ligste og dyrebareste af alt, er noget helt
andet, nemlig kærlighed og venskab. Det
at vi vil være der for hinanden, som
Avicii synger om. Ja måske endda gå hele
vejen for at hjælpe et andet menneske.
Det er der vores hjerte skal være. 

Vi hører her i dagens tekst, at Jesus
sammenligner sig selv med en hyrde. Det
er for at sige, at han holder af os og vil
passe på os, ligesom en hyrde passer på
sine får, for hans hjerte er hos os.

En hyrde på Jesu tid, stod virkelig inde
for fårene med sit liv. Han levede sam-
men med flokken og forsvarede dem mod
ulve og løver. Hyrden var også den, der
skulle finde vejen og lede fårene til det
gode græs og det rene kildevand. Så
mennesker på Jesu tid forstod straks hvad
han mente hvis han sammenlignede sig
med en hyrde.

Vi kan nok bedre bruge billedet med en
bror. Eller en virkelig ven. En bror eller
ven, der vil gå hele vejen for os. Som,
selvom han er langt væk hjemmefra, ja
helt i oppe himlen, alligevel altid hører
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os når vi kalder eller beder til ham. Og
straks smider hvad han har i hænderne
for at være der for os. En bror eller virke-
lig ven, som vil komme og befri os, som
endda vil gå i døden for os.

Sådan er Jesus Kristus. Og det, der skete i
påsken, hans død og opstandelse, handler 
netop om det. Han gik hele vejen for os.
Han sparede ikke sig selv. Han led og
døde for at vise os at Gud kender vores
lidelse. Og han genopstod for at vise os at
vi ikke skal frygte døden, for vi skal hjem
til vores far. Vi skal genopstå som Jesus
gjorde det. 

Det er så uforståeligt. Helt ufatteligt. Og
vi tænker som regel ikke så meget over 
det. Og vi har heldigvis også meget sjæl-
dent brug for at tænke på det, for livet er
jo herligt. Og I, kære konfirmander, er
unge, smukke og raske og skal kun tænke
på at leve og nyde livet. 

Men en sjælden gang imellem, kommer
døden jo og bryder ind i vores tilværelse. 

Måske mister vi én vi holder af. Og det er
i de der svære øjeblikke og perioder, at 
det kan være en kæmpe trøst at tænke
på hvad Jesus Kristus har lovet os, nemlig
at der er en opstandelse af døden. 

Det kan måske også være en hjælp og
trøst at vide, at han altid hører os når vi 
kalder. 

Gud, som jo er usynlig, blev menneske i
Jesus for at vi kunne se ham og vide
hvordan Gud er. 

Alle de fortællinger der er i Det Ny
Testamente om Jesus, viser os hvordan
Gud er.

Og Jesus kom og viste os at Gud er kær-
lighed. Så enkelt kan det siges. Han kom
for at give os noget smukt at tro på og
håbe på. Han kom også for at vise os
hvad der er det vigtigste i livet, hvad det

er vi skal prioritere højere end alt andet:
Nemlig kærligheden, venskaberne,
omsorgen, tilgivelsen.

Vi har tit talt om ’Den gyldne regel’. Og
jeg har sagt til jer at det er noget af det
som er allervigtigst I husker fra jeres kon-
firmandundervisning. Altså: Du skal elske
din næste som dig selv, eller anderledes
formuleret: Alt, hvad I vil at mennesker
skal gøre mod jer, det skal I gøre mod
dem. 

Det lyder så enkelt og indlysende rigtigt.
Men i praksis er det jo ikke altid så let at 
efterleve.

Men ikke desto mindre er det vigtigt at
vi virkelig prøver. Prøver at vise venlig-
hed. 

Prøver at tilgive. Prøver at være hjælp-
somme. Prøver at lade være at sladre
ondt om andre.

Der er en dansk filosof, der hedder
Løgstrup. Han sagde en gang: ’Vi har
aldrig med et andet menneske at gøre,
uden at vi holder noget af dets liv i vores
hånd. Det kan være meget lidt, en forbi-
gående stemning, en oplagthed man får
til at visne, eller som man vækker, en
lede man uddyber eller hæver. Men det
kan også være forfærdende meget, så det
simpelthen står til én, om den andens liv
lykkes eller ej.’

Det er en vigtig ting at huske på. Når I er
i skolen sammen. I holder en del af de 
andres liv i jeres hænder. Husk det. Og
når I er sammen i fritiden og ikke mindst
når I er på de sociale medier. Tonen kan
være ret hård, og man tænker måske ikke
lige over at de andre er ligeså følsomme
og sårbare som man selv er. Man kan
nemt tage humøret og glæden fra et
andet menneske.

Men man kan omvendt også nemt sige
eller skrive noget, der redder dagen for en 



4 Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

anden eller tænder glæden. Det er tit
kun ganske lidt, der skal til. 

Så kære, søde, dejlige konfirmander:
Glem aldrig Jesus’ næstekærlighedsbud
og hans gyldne regel. Jeg kender jer nu
efterhånden en lille smule, og ved at I er
nogle skønne unger. Og jeg ved derfor at
I kan sprede glæde og smil og være med
til at gøre verden til et lidt bedre sted at
være.

Og jeg håber at der livet igennem også
vil være nogen, der vil sprede glæde og 
smil for jer. Jeg ønsker I må blive lykkeli-
ge. Og at I ikke skal møde alt for megen 
modgang. 

Men ingen mennesker går gennem livet
uden at møde modgang. Og der er det at 
jeg håber, at I når I skal igennem noget,
der er svært og hårdt, at I da husker hvad 
jeres præst har fortalt jer, nemlig at vi har
en bror i himlen, som altid hører os når
vi kalder på ham. Som altid vil være der
for os. Som vil gå hele vejen sammen
med os. 

Som siger : Hey bror, hey søster, der er
intet i denne verden som jeg ikke vil gøre
for dig. Du er ikke alene, der er en, der
følger dig. Og det’ helt på det rene, han
har det li’som dig.

Kristentroen handler om sammenhold
mellem Gud og mennesker og mennesker 
imellem. 

Kristentroen er en lys og varm tro. Det er
en tro, som man kan leve på fordi den 
handler om at kærligheden er den stær-
keste kraft overhovedet. Og den stærkes-
te kraft kalder vi Gud. Gud er kærlighed. 

Så kære, dejlige unge mennesker: Hold
fast i troen på Jesus Kristus. Hold fast i
det gode. Hold fast i håbet og kærlighe-
den. Så klarer I den nok uanset hvad der
sker.

Tillykke med dagen og alt godt ønsker jeg jer. 

Amen

KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
i Todbjerg kirke 
Onsdag 18. juni kl. 19.00
Onsdag d. 18. juni kl.19.00 afholder
vi en gudstjeneste for kommende
konfirmander og deres forældre og
søskende i Todbjerg Kirke (alle andre
er naturligvis meget velkomne !!!!).

Efter gudstjenesten går vi i Sogne -
gården, hvor der vil være pizza fra
vores lokale pizzeria. 

Her vil der blive udleveret indskriv-
ningsblanketter og jeg vil informere
om det kommende års konfirmand-
undervisning.

Vel mødt!!!

Kærlig hilsen 
Vibe
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Gospelkoret sluttede sæsonen
af med en gospelgudstjeneste i
Todbjerg kirke  søndag den 18.
maj. Der var liv og glæde og
masser af sang - en rigtig god
eftermiddag.

Gospelkoret starter igen efter
sommerferien onsdag den
27. august 2014 kl. 19 i
Todbjerg Sognegård.

GOSPEL-
GUDSTJENESTE
Søndag d. 18. maj 2014

Alle Sognebladets
læsere ønskes en 

rigtig god sommer
Næste nummer af Sognebladet

udkommer 1. august. 
Sidste frist for indlevering af stof:

18. juli

Sommerhilsen fra redaktionen
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Fredag d. 3. oktober
afholder vi rollespil for alle kon-
firmander i hele Nordre Provsti i
Todbjerg!!!

Der vil i løbet af dagen komme
ca. 700 konfirmander, for at del-
tage i spillet, som handler om
overgangen 

fra katolicisme til protestan -
tisme.

Hvert sogn i provstiet skal stille
med statister, som får små roller,
der skal udfyldes som en del af
spillet.

Her i Todbjerg skal vi bruge
minimum 7 personer, der har lyst
til at blive iklædt middelalder-
dragter og udfylde en lille rolle.
Derudover har vi brug for nogle,
der vil være med i et kor den
dag. Og vi har brug for nogle,

Rollespil for konfirmander...Rollespil for konfirmander...
der vil være med til at farbrikere
rekvisitter og dragter. 

Torsdag d. 2. oktober vil være
øvedag, hvor de to ankermænd,
der erfarne rollespilspædagoger
Hans og Kristian, kommer og
sætter os alle ind i sagerne.

Vil du være med, 
så ring til Vibe 86 99 90 05
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!

Friluftsgudstjeneste for hele familien 
2. Pinsedag i Lisbjerg 

Mandag d. 9. juni klokken 14.00 
Boldbanen v. Lisbjerg Kirke 

Medbring pinsekurv med kaffe, samt tæppe el. klapstole.  
Vi sørger for kagebord! 

Samarbejde mellem Todbjerg - Mejlby, Elsted, Skejby - Lisbjerg sogne 
!
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Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening har i de foregående 3 år
holdt velbesøgte sommeraftens-
byvandringer i henholdsvis Hårup,
Lille Todbjerg og Mejlby.

I år ser vi os om i Bendstrup, hvör vi
med Lars Pedersen*, Hårup, som
guide og pålidelig kilde får indblik i
den lokale historie:

Udgangspunktet for gåturen gennem
byen er Hanne og Peter Bachs gårds-
plads, Clemensvej 6, hvor biler kan
parkeres.

Selve vandringen vil nok vare en god
times tid, hvorefter vi drikkeri kaffe
og lytter til og bidrager eventuellt
selv med mere lokalhistorie i Hanne
og Peters jordbærbutik, der vil være
velmøbleret med borde  og stole til
formålet.

Foreningen byder på kage til kaffen,
men termokaffe til eget forbrug bedes
medbragt.

BYVANDRING I BENDSTRUP
Tirsdag den 12. august kl. 19.00

Købmandsbutikken, som lå på hjørnet af
Mejlbyvej og Korsvej i Bendstrup.

Billedet, som er udlånt af Lars Pedersen,
er fra ca. 1955.



Har du lyst til at
VÆRE MED
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*) Lars Pedersen, som  for forholdsvis
nylig er gået på pension efter 37 år
som lærer, havde den første del af sin
barndom i Bendstrups tidligere køb-
mandsforretning på hjørnet af
Mejlbyvej og Korsvej.

Fra den tid og fra god kontakt med
lokale folk gennem årene vèd Lars
meget om Bendstrup. 

Så  mød op og vær med, sådan at vi
sammen får en god aften ud af det!

Venlig hilsen
Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening

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

Nyt fra

Benzintanken, som hørte til købmands-
butikken,lå på den modsatte side af
Mejlbyvej. Billedet er fra  1954.
Billedet udlånt af Lars Pedersen.

... i 
Besøgstjenesten

Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj
som besøgsven eller vært, eller
ønsker du ydeligere oplysninger,

kan du kontakte:

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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TODBJERG-MEJLBY

EGNSARKIV

40 ÅRS
JUBILÆUM
- ja det er utroligt

men sandt...

De gamle billeder og avisartikler fra
arkivets start blev studeret med stor
interesse.

Se mere på næste side....
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Torsdag d. 22. maj fejrede vi dagen
ved at holde åbent hus i Arkivet,
hvor der var mulighed for at se, hvad
der gemmer sig af sjove ting.

Det blev en rigtig dejlig aften, hvor
mange mødte op og fik en snak om
tiden, der var blevet GEMT - ikke
GLEMT, i form af foto samt diverse
artikler, der var skrevet i aviserne i
1974.

Og så blev det en ekstra god aften,
ved at Rasmus Hougaard kom. Han
var nemlig med til at starte Arkivet
op for 40 år siden.

Egnsarkivets bestyrelse siger tak for
en dejlig ”varm” aften og på gensyn
til Byvandring i Bendstrup d. 12.
august.

Venlig hilsen
Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening

Den nuværende
bestyrelse i Todbjerg-
Mejlby Egnsarkiv. 

Bagest fra venstre:
Hans Kjeldmand,
Kristian Bredholt og
Theo Berkhoudt.

Pigerne fra venstre:
Lene John, Johanne
Fischer og Hanne
Folkmann.

På billedet herunder
ses de trofaste 
daglige ledere af
Egnsarkivet, Sofie og
Søren Rasmussen
(til højre) i samtale
med gårdejer Henning
Andersen.



12Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

GRUNDLOVSFEST
ved Todbjergtårnet
Torsdag 5. juni kl. 18

Danmarks riges Grundlov er stadig
vores samfunds lovmæssige grundlag,
og selvom det store fællesskab EU
bliver stadig mere bestemmende og
begrænsende for vores suverænitet, så
er vores gamle værdigrundlag stadig
værd at fejre. Og det gør vi traditio-
nen tro ved Todbjergtårnet. 

Så kom og vær med til at skabe en
festlig aften med levende ord, sang,
musik og lege for børn. 

Karen Fink Bjerregaard er
grundlovs taler.

Vi har tradition for at skiftende borg-
mestre og rådmænd leverer passende
ord til lejligheden. 

Sådan bliver det også i år. Hvad nogle
måske ikke ved, har vi to byråd i
Aarhus. Det ”andet ”er Børn- og
Unge byrådet, som består af 31 unge,
som laver politisk arbejde og leverer
forslag til voksen-byrådet. 

Karen Fink Bjerregaard (15 år) fra
Risskov er Børn- og Unge borgmester,
og hun har indvilget i at holde årets
grundlovstale. Vi håber det valg vil
inspirere flere unge til at møde op til
lejligheden. 

Alle fra nær og fjern er velkomne.

PROGRAM: 

18.00: Spisning 

18.30: Lege for børn 

19.00: Todbjerg/Mejlby jagthornsblæ-
sere underholder

19.20: Grundlovstale ved borgmester
Karen Fink Bjerregaard 

19.45: Todbjerg/Mejlby-koret under-
holder – fællessang. 

Der serveres grillpølser og salatbord,
øl, vand, vin og is.

På festudvalget vegne 
Poul Skovbjerg Jeppesen
86 999 669

Todbjergtårnet
er klar til fest...
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SANKT HANS 
i Todbjerg 
Mandag den 23. juni kl.18.00 
ved Todbjerg Forsamlingshus

Program: 
Kl.17.00: Syv-mands fodboldkamp
mellem Hårup/Mejlby og Todbjerg. 
Kl. 18.00: Spisning (inde hvis det er
dårligt vejr). Menuen står på kartoffel-
salat med frikadeller, franske hotdogs
eller pølser med brød. 
Kl. 18.45: Børnelege og 
konkurrencer.
Kl. 19.30: Båltalen holdes i år af ???
Kl. 19.45: Sankt Hans bålet tændes.
Der kan købes: Øl, vin, sodavand,
kaffe, the, kage og is. 
Vi håber på stort fremmøde til en 
hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for 
Todbjerg Forsamlingshus

GADEMARKED 
Der afholdes gademarked ved
Todbjerg forsamlingshus 

Søndag d. 17. august 2013

Ønsker man at have en bod 
(25 kr. pr. bod)

Så ring til : 
Lisette 28 62 63 82

Kom ned til en hyggelig eftermiddag
og gør en god handel.

Nærmere info følger i august numme-
ret af Sognebladet

Venlig hilsen
Markedsudvalget

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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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

KIRKELIGT ANSATTE 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 elek-
tronisk, skal man blot maile til kor-
degn Marianne Vasard på 
Kirke kontoret: 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 
august-nummeret 2014 er:
18. juli 2014

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?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

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

Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne Utoft, Mejlbyvej 648 ..Tlf. 28 74 89 11
Alt i blomster og plantestyling, brugskunst, deli-
katesser, 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
Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66

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

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

Kloakmester:
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet .....................86 99 92 11
Jørgen Andersen ApS, Bøggildsvej 52,
Hårup ........................86 99 92 16/ 20 92 99 61
t.mail@j-a-aps.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.

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

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



GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

1. juni 11.00 Ingen Vibe - Børnegudstjeneste
6. søndag efter påske

8. juni 9.30 11.00 Vibe 
Pinsedag

9. juni Ingen Ingen Friluftsgudstjenste i Lisbjerg
2. pinsedag

15. juni 9.30 11.00 Vibe
Trinitatis

22. juni 11.00 Ingen Vibe
1. søndag e. trinitatis

29. juni 9.30 11.00 Vibe 
2. søndag e. trinitatis

6. juli Ingen 9.30 Vibe 
3. søndag e. trinitatis

13. juli 9.30 Ingen Vibe 
4. søndag e. trinitatis

20. juli 11.00 Ingen Vibe 
5. søndag e. trinitatis

27. juli Ingen 11.00 Vibe 
6. søndag e. trinitatis

3. august 9.30 Ingen Torben 
7. søndag e. trinitatis

10. august 11.00 Ingen Torben 
8. søndag e. trinitatis

17. august Ingen 9.30 Torben 
9. søndag e. trinitatis

24. august 9.30 Ingen Torben 
10. søndag e. trinitatis

31. august 11.00 Ingen Vibe 
11. søndag e. trinitatis

7. september 9.30 11.00 Vibe
12. søndag e. trinitatis
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