Todbjerg-Mejlby Sogneblad

1

SOGNE
BLADET
FOR TODBJERG OG MEJLBY

NR. 1 . JANUAR 2013 . 38. ÅRGANG

Læs inde i bladet...
Over krybben
korset svæver
Minikonfirmanderne
Nyt fra
Todbjerg menighedsråd
Godt nytår fra Egnsarkivet
Julen i Todbjerg
- for 100 år siden...
Lidt om vejret i januar
gennem tiderne
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VIBES
HJØRNE

Over krybben
korset svæver
I Todbjerg Kirke har vi et alterbillede, som
folk ofte kommer rejsende langvejs fra for at
beundre.
Kunstneren, der har malet det, hedder Sven
Havsteen-Mikkelsen og billedet hedder

Julenat og er fra 1979. Troels Tejlgaard, min
forgænger i embedet, har fortalt hvordan
Havsteen-Mikkelsen malede to forskellige
alterbilleder, som det daværende menighedsråd så skulle vælge imellem. De havde
begge malerier prøveophængt i en periode,
og var derefter ikke i tvivl: Det skulle være
’Julenat’. Det andet billede var også flot,
men meget dystert.
Maleriet ’Julenat’ er inspireret af en strofe
fra Grundtvig ’Over krybben korset svæver’.
Og man ser virkelig også korset svævende
over krybben i skikkelse af nogle kraftige,
rodet henkastede loftsbjælker i stalden.
Med en skæv dramatisk korsform lader de os
på symbolsk vis ane den død, det lille barn
senere skal komme til at lide. På den måde
er jul og påske vævet sammen i vores alterbillede.
Fra krybben stråler et kraftigt gyldent lys, ja faktisk
ser man ikke Jesusbarnet i
krybben, men derimod det
kraftige lys, der vælder op
derfra. ( Jesus Kristus er
verdens lys ) Bøjet over
krybben sidder så Maria i
blå kappe ( Man kan altid
kende Jomfru Maria på
hendes blå kappe), Josef og
nogle hyrder. Der er ingen
konger på billedet. Kun de
fattige hyrder og forældrene til den lille.
Julenat er bare et blandt
mange malerier, med kristent eller bibelsk motiv,
som Havsteen-Mikkelsen
har malet. For tiden er der
en udstilling med hans billeder på Museet for religiøs
Kunst i Lemvig.
Udstillingen varer til d.20.
januar, og er måske en tur
værd.
Vibe
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Nyt fra
Todbjerg
menighedsråd

Fra Kirkebogen
Døbte:

Onsdag d. 28. november holdt
Todbjerg menighedsråd sit konstituerende møde og har nu konstitueret sig
på følgende vis:

Mejlby kirke:
Malthe Ødegård Jensen

Helle Malte Sørensen:
Formand

Todbjerg kirke:
Poul Anker Mønster
Peter Johannes Mikkelsen
Mejlby kirke:
Rasmus Sørensen Gye

Peder Bork:
Næstformand
Karin Fonnes bæk Madsen:
Kasserer
Ivan Overgaard Jakobsen:
Kontaktperson
Sonja Vinther:
Kirkeværge
Lisbeth Kjeldsen:
Aktivitetsudvalget
Vibe Boye Liisberg:
Sekretær og aktivitetsudvalget
Majbritt Fabech:
Suppleant
Jørgen Møller:
Suppleant
Lisbeth Aagaard:
Suppleant
Har du lyst til en gang imellem at
give en hånd med ved et arrangement
i kirken eller Sognegården, så hold
øje med Sognebladet.
Vi vil indkalde til et møde for
interesserede.
Vibe

Begravelse/bisættelse:

KIRKEKONTORET
har fået

NYE ÅBNINGSTIDER
fra 1. januar 2013:
Mandag-fredag kl. 9-13
Onsdag tillige kl. 16-18
KIRKEKONTORET
Lisbjergvej 15A
8200 Aarhus N
Tlf. 87 13 58 36
Mail: mvn@km.dk

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
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Hårup
Linedance

HJEMMESIDEN
Her kan du bl.a. læse Sognebladet i
farve samt følge med i diverse arrangementer i sognene.
Gå ind på:
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

Har du lyst til at

VÆRE MED
... 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

Så er vi klar til en ny sæson, som
starter
Torsdag den 10. januar kl. 19.00
Vi har altid plads til nye begyndere,
så mød bare frem.
Tilmelding til:
Helle Tlf. 86 99 99 33
Birte Tlf. 86 99 95 52

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Bedst mellem 18-20
Helle Pedersen tlf.: 86 76 10 31
mobil: 21 65 26 71
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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GODT NYTÅR
- tak for det gamle!
Hermed en nytårshilsen til gamle og
nye medlemmer af Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening.
I maj havde vi endnu en byvandring –
denne gang på ”Lille Todbjerg” ved
Todbjergtårnet.
Fortælleopgaverne var fordelt til flere
tovholdere og vi startede med geologien og udsigten fra Tårnet. Vi gik så
vestpå ad Gl. Møllevej med de gamle
smalle byjorder mod syd. Ad Lille
Todbjerg blev der fortalt om den
gamle vejføring og de nuværende
ejendomme.
I Bisgårds nye hal var der dækket op
med kaffe og omdelte sange. Gunnar
Sørensen fortalte udførligt om Møllen
og Tårnets historie og Bisgård om
beboerne og livet på Lille Todbjerg
siden 70èrne. Alt i alt en vældig hyggelig aften – hvor snakkelysten fortsatte til langt efter lukketid – blot ærgerligt, at ingen af alle de mange unge tilflyttere viste historien interesse. En
særlig tak til Gunnar Sørensens fine
indlæg og Birgit og Peters gæstfrihed.
Som det sikkert allerede er bekendt af
de fleste, har vi afsluttet udgivelsen af
de historiske kalendere, som Kristian
Bredholt var tovholder for. I stedet for
arbejder vi på et lokalhistorisk årshæfte, vi kalder ”Gemt – ikke glemt”.
Sidste år var temaet ”Idrættens historie” og i år har vi arbejdet med sognerådene indtil kommunalreformen i
1970. Hans Kjeldmand har ført pennen stærkt tilskyndet af sine tro væbnere Sofie og Søren Rasmussen og
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Kristian Bredholt. Hæftet uddeles gratis til alle medlemmer, men kan også
købes i arkivet.
Ved generalforsamlingen 2012 lovede
vi at arbejde for en sommerudflugt.
Det blev til en efterårstur til Glud
Museum. Den første dag i efterårsferien var museet og dets indbyggere vakt
til live og gav os en fornøjelig og
udbytterig dag – hvor vi også fik
opfrisket hvad østjysk byggeskik går ud
på.
Næste år vil vi dog forsøge at placere
turen lidt tidligere på sommeren – en
tur til ”Karensminde” ved Billund er
allerede i støbeskeen.
Det daglige arbejde i arkivet styres stadig af Sofie og Søren – 4 dage om
måneden. Alle er meget velkomne i
åbningstiden – også gerne med aflevering af nyt (altså gammelt) materiale
så vore menige arkivarer har noget at
rive i.
Men året begynder jo med generalforsamlingen – som i år afholdes den 27.
februar i Hårup Forsamlingshus kl. 19.
Vi arbejder i skrivende stund med at
finde materiale og foredrag til en god
aften om sognerødderne indtil kommunesammenlægningen i 1970.
Specielt vil vi gerne invitere personer
som var med i lokalt kommunalt
arbejde før 1970 – og også gerne ved
overgangen. Måske kan nogle af jer
være med til at give kolorit på aftenen. Alle er velkomne – også nye
medlemmer – vel mødt!
Hilsen – og godt nytår fra TodbjergMejlby Lokalhistoriske Forening
Peter Boller
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JULEN I TODBJERG
- for 100 år siden...
Kalenderredaktionen fra arkivet
springer selvfølgelig ikke julen over og Vibe har jo allerede så udmærket
berettet om julens dage og traditioner
i decembernummeret.
Vores beretning om julen tager sit
udgangspunkt i en juleartikel i Familie
Journalen fra 1965, som Inger og
Gunnar Sørensen har fundet i deres
gemmer.
Den drejer sig om Kristian Andersen,
der var ringer og graver ved Todbjerg
kirke på det tidspunkt. Han boede i
det lille hus (Engtoftevej 4), hvor han
selv blev født (i 1904), og hvor han
sammen med sine søskende tilbragte
den barndom, der var så stærkt præget
af nød og fattigdom trods et næsten
umenneskeligt slid af hans mor og far.
Far var arbejdsmand hos bønderne, og
også mor måtte gå ud på gårdene for at
vaske, hvis man skulle gøre sig håb om
at holde mad i huset hver dag. Kristian
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løb byærinder for brugsforeningen, der
dengang lå på Engtoftevej12, hvor
Gudrun og Gunner Pilgård nu bor.
Artiklen er på flere sider og beretter
om livet i små kår - og stoltheden ved
selv at kunne klare sig.
Kristian mindedes ofte sin barndom i
det fattige hjem, hvor moderen sjældent havde tid eller råd til at gøre
noget ud af julen for sine egne børn.
Og der var et år, hvor end ikke juletræet var købt og pyntet….
”Mor kom hjem juleaftensdag henad
aften. Forslidt, forslæbt og forgræmmet. Hun gik i gang med forberedelserne til julekagen, men der var
ikke skygge af juletræ noget sted. Et
par af os børn gik udenfor og græd, vi
ville ikke vise far og mor, at vi var
kede af det.

Hvad vi fik at spise den aften, har jeg
glemt. Kartofler og brun sovs, vel sagtens. Vi spiste, mens duften af den traditionelle kage hang i næseborene og
lokkede. Men hvilken jul, intet juletræ. Så fattig havde vi dog aldrig følt
det før. Gråden sad i halsen, vi kunne
Interiør fra Brugsforeningen i Todbjerg for 100 år
dårligt
synke.
siden. Fra venstre uddeler Kresten Sørensen, hans
søster Annette og hans broder Søren. Havde
bydrengen også været med på billedet – ville det
være Kristian Andersen som 8 årig.

Vi var ved at være færdige med at
spise, da det bankede på døren. Mor
gik ud og lukkede op og da hun lidt
senere åbnede døren ind til stuen, så
vi, at der i primussen derude var plantet det dejligste juletræ med flag, lys,
fehår og engle! Skønnere juletræ er
aldrig set, det er jeg sikker på. Hvor
det var kommet fra? Da mor dødtræt
var gået hjem fra arbejde hos en af
egnens rige bønder, og man havde sat
sig til et hyggeligt julebord på gården,
var der en eller anden, der var kommet
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i tanke om, at de da vist ikke fik juletræ i fattighuset i år. Så havde man i
huj og hast pyntet et træ og båret det
op til os. Det var vist den gang i mit
liv, hvor jeg har troet stærkest på
Vorherre!
Hvilken vidunderlig juleaften var det
dog ikke! Og mere end det: Der var
julegave den juleaften.
Den eneste jul i min barndom, hvor
jeg mindedes at have fået en julegave.
Der lå en lille pakke til mig og da jeg
åbnede den, var der noget så vidunderligt som en sukkerfløjte. Jeg havde
hundrede af gange kigget på kassen
henne i Brugsen, hvor de mageløse
fløjter, der først kunne fløjte og senere
gøre godt i en drengemave, der aldrig
smagte sukker, helt havde bjergtaget
mig. Men det forekom mig at være så
temmelig uopnåelig. Den kostede jo 2
øre. Nu lå den her pludselig, lidt fedtet

Kristian Andersen i 1965.

i papiret, men et mirakel alligevel.
Åh, hvor jeg fløjtede. Jeg tror aldrig
nogen sinde, en sukkerfløjte varede så
længe, som min gjorde det. Hver dag
lidt fløjteri og et enkelt sut på sukkeret, for dette var et klenodie så stort, at
det ikke var til at fatte. Jeg har aldrig
siden i mit liv fået en julegave smukkere og bedre end sukkerfløjten til 2
øre.”
Og nu ingen løftede pegefingre om
nutidens materielle overforbrug og
mangel på rigtige værdier...
Kristian Andersen døde i 1981. Det
var også ham, der igennem mange år
havde etableret en lokalhistorisk samling, som han havde udstillet i et hus i
baghaven – men herom senere.
På kalenderredaktionens vegne

Peter Boller
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JANUAR
’’Vejret kort’’
Blandt vi danskere er der vel ikke et
større samtaleemne end vejret. Vi kan
ikke åbne radio eller TV, uden der er en
eller anden vejrudsigt fra samtlige
kanaler. Det er lige før, at politiske
begivenheder, sport og andet betyder
mindre, bare vi kan snakke om vejret.
Og det ender jo altid med, at vi bliver
enige om, at det kan vi jo alligevel ikke
rigtig gøre noget vedSognebladet ’’vejrprofet’’ har været på
kig i arkiverne og fundet nogle
statistikker:
Laveste temperatur i januar måned er
målt i 1982 og var på minus 31,2 grader.
Absolut laveste temperatur i Danmark.
Koldeste januar måned var i 1942 med
minus 6,6 grader.
Højeste januar temperatur er målt i
2005 og var på 12,4 grader. Varmeste
januar måned var i 2007 med 5,0 grader.
Maksimum nedbør i januar er 122 mm
målt i 2007.
Minimum nedbør i januar er 6 mm
målt i 1996 og 1997.

8

GAMLE DANSKE
VEJRVARSLER:
Generelt om månedens vejr:
Kraftigt snefald i januar varsler en god
høst.
Megen regn i januar gør marken bar.
Tør januar varsler ganske ofte en våd
juli.
Når januar og februar er milde, bliver
marts kølig.
Blæst i januar varsler en mild marts
måned.
Mild januar lover frost i marts og april.
Mildt vejr i januar er ikke noget godt
varsel for den kommende vækstsæson.
Nytårsdag (1. jan.). Som vejret er på
denne dag, således skal det også blive på
Sankt Hans dag.
Nytårssolskin varsler et frugtbart år.
Hellig tre kongers aften (5. jan.). På
denne aften skulle landmanden og havemanden kunne tage varsel for årets høst
af bælgfrugter.

Det koldeste år, der hidtil er registreret,
var 1879 med en gennemsnitstemperatur
på 5,9 grader.

Fabien og Sebastian (20. jan.). På denne
dag begynder væskerne ifølge gammel
folketro at stige i både urter, buske og
træer. Foråret er på vej.

Det varmeste år, der hidtil er registreret,
var 2007 med en gennemsnitstemperatur på 9,5 grader.

Vincentius (22. jan.). Megen sol på
denne dag varsler, at vinteren snart vil
være forbi.

Det vådeste år, der hidtil er registreret,
var 1999 med 905 mm nedbør.
Det tørreste år, der hidtil er registreret,
var 1947 med 464 mm nedbør.

KORSNÆBBENE
har travlt i vore nåletræsplantager med en ny
ynglesæson. Korsnæb er nåleskovens fugl. I
dag yngler der korsnæb i alle større granplantager, men antallet varierer meget.
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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, børnekorleder
og babysalmesang:
Kirsten Münster Berg
30 89 46 01
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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
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 fredag)

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
februar-nummeret 2013 er:
18. januar 2013

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, Hundkærvej 11 ................86 22 08 55
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 udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker
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
Kartofler, blomster, dekorationer,
bårebuketter, udplantning, krukker m.m:
V/M Grønt, Skødstrupvej 179.......86 99 22 93
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
j.a.aps@mail.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
Psykoterapeut:
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby.
Tlf...................................................61 33 97 99
gunvor@besværilivet,
www.besværilivet.dk.
Tøj m.m.;
Silver Bullet (Før Ting & Tøj i Hornslet)
Gyden 3, Mejlby ............................28 50 62 67
Logo, foto og skrift på tøj.
Div. gaveartikler (krus, pyntepuder o.m.a.)
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27,
Hårup .........................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
6. januar

TODBJERG MEJLBY
11.00

9.30

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Torben

9.30

Ingen

Charlotte

17.00

Ingen

Vibe - Kyndelmisse

Ingen

9.30

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

Ingen

19.00

11.00

9.30

9.30

11.00

14.00

Ingen

17.00

15.45

Ingen

11.00

11.00

9.30

9.30

Ingen

Helligtrekonger

13. januar
Første søndag e. H3K

20. januar
Sidste søndag e. H3K

27. januar
Septuagesima

3. februar
Seksagesimar

10. februar
Fastelavn

17. februar
1. søndag i fasten

24. februar
2. søndag i fasten

3. marts
3. søndag i fasten

10. marts
Midfaste

17. marts
Mariæ bebudelse

24. marts

Vibe - Familiegudstjeneste

Palmesøndag

28. marts
29. marts
Langfredag

31. marts
Påskedag

1. april
2. påskedag

Torben

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Skærtorsdag

