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JULESTEMNING
Thomas, Rebekka og Bach
(og suppe)
Hvilken pakke!
Vort fine, trofaste Todbjerg/Mejlbykor synger julemusik, vores nye kirkesanger Thomas Harring Boll, fløjtenist Rebekka Falk og undertegnede
synger og spiller J. S. Bach, og der er
suppe til alle efter Todbjerg-koncerten.
De årlige advents-koncerter finder
sted

Fredag d. 29. november kl. 17.00
i Todbjerg og
Søndag d. 1. december kl. 20.00
i Mejlby.
Kirkesanger Thomas Harring Boll

Julestemning i kirken
Ved en fejl kom der i sidste nummer af Sognebladet til
at stå at adventskoncerten i Todbjerg Kirke fandt sted
d. 29. december.
Koncerten finder naturligvis sted

fredag d. 29. november !
Der er suppe i Sognegården til alle efter koncerten i
Todbjerg Kirke.
Vel mødt.
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JUL FOR BØRN
i Todbjerg-Mejlby
Onsdag d.11. december kl. 9.30
kommer dagplejemødrene med dagplejebørnene i kirke i Mejlby.
Vi synger julesalmer og hører
juleevangeliet fortalt for de mindste.

Tirsdag d.17. december kl. 10.00
kommer Todbjerg Børnehus i kirke i
Todbjerg.
Vi tænder lys i adventskranse, synger
julesalmer og hører
juleevangeliet fortalt for børnehavebørn.

Fredag d. 20. december kl. 8.50
Fløjtenist Rebekka Falk

Efter ”fyraften-koncerten” i Todbjerg
byder menighedsrådet på Vibes suppe
(tak til Vibe) i Sognegården.
Koret fremfører julesalmer i smukke
arrangementer af blandt andet
Anders Öhrwall og Bjørn Hjelmborg
samt et par Bach-koraler. Thomas vil
bl. a. fremføre den store, berømte
Bach-arie ”Grosser Herr und starker
König” fra Juleoratoriet og Rebekka
vil fortsætte med bl. a. Bachs
Siciliano fra fløjtesonate nr. 2 – et
ægte Bach-hit. Jeg akkompagnere på
orgelet og vi vil også synge et par fællessalmer. Der er fri entre.
Kristian Giver
Organist

kommer 0.-5. klasserne i kirke i
Mejlby.
Børnene går fra skolen til kirken,
hvor de kan hvile benene, imens de
hører juleevangeliet fortalt for de lidt
større børn. Vi skal naturligvis også
synge julesalmer.
Efter gudstjenesten går børnene tilbage til skolen, hvor der er
juleafslutning.
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SPØRG
PRÆSTEN
Hej Vibe!
Jeg er ikke den mest trofaste kirkegænger - jeg kommer der faktisk kun,
når jeg er ’’inviteret’’.
Når jeg er inviteret i byen i en eller
anden anledning, står værtsparret
som regel og tager imod, når gæsterne
ankommer.
Når man ankommer til kirken, er det
noget andet. Da går man ind og
sætter sig og tænker: Er der mon en
præst til stede. Lige inden kirkeklokkerne er færdige med at ringe, træder
præsten frem og vender ryggen til
menigheden. Det synes jeg, er ret
uhøfligt, men det er jo nok en del af
et gammelt ritual.
Efter en salme vender præsten sig og
begynder på sin prædiken. Efter
denne og en salme mere, går præsten
så op på prædikestolen og fortsætter.
Mit spørgsmål:
Hvad er forskellen på, at præsten står
nede på gulvet eller på prædikestolen?
Er præstens ord mere tungtvejende,
når han/hun står på gulvet og mere
højtflyvende, når de står på prædikestolen.
Kærlig hilsen
LLT
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Kære LLT.
Tak for din henvendelse og dine
spørgsmål.
Der er sikkert mange, der ofte undrer
sig over hvorfor præsten i nogle situationer stå med ryggen til menigheden,
og i andre situationer vender sig om
mod menigheden. Og hvorfor dog gå
på prædikestolen midt i det hele?
Allerførst vil jeg sige: Hvis man kommer i kirke ude på landet og ankommer i god tid, vil man oftest kunne
nå at hilse på præsten. Jeg selv går
som regel først op til alteret kort tid
inden klokkerne skal ringe. Da skal
jeg til gengæld også gerne være på
min plads. Når præsten står med ryggen til mens organisten spiller præludiet, er det en form for bøn eller
meditativ stund. Man samler sig om
den gudstjeneste, man skal til at forestå.
Så lægger præsten sig på knæ og folder sine hænder og beder med i sit
indre mens kirkesangeren beder
indgangsbønnen.
Hver gang præsten har ryggen vendt
mod menigheden, er det fordi præsten beder eller bekender den
kristne tro eller synger til Gud på
egne OG menighedens vegne.
Præsten er med andre ord talerør for
menigheden og henvendt mod Gud
og har derfor ansigtet vendt mod alteret.
Når præsten så vender sig om mod
menigheden, er det for at læse op af
Guds ord eller for at lyse Guds
velsignelse over menigheden. Præsten
er her et talerør for Guds ord og derfor henvendt mod menigheden.
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Når præsten på et tidspunkt går op på
prædikestolen, er det for at holde sin
prædiken. Nogle få præster
går op og ned ad kirkegulvet i stedet
og prædiker her i forsøg på at være
mere i øjnehøjde og måske i dialog
med menigheden.
Men når jeg holder mig til prædikestolen, er det bl.a. for at kunne koncentrere mig om det, jeg vil sige.
Nogle få præster prædiker uden
manuskript, men jeg er nødt til at
have mit manuskript for ikke at
komme for langt ud ad en tangent
uden at kunne finde tilbage. Sådan er
stil og temperament forskelligt. Men
langt de fleste præster holder sig dog
på prædikestolen når der prædikes.
Prædikenen er en udfoldelse af
dagens evangelium. Der er en ganske
bestemt evangelietekst til hver
søndag i kirkeåret. Det er således
præcis den samme tekst, der læses og
prædikes over i alle landets kirker
en given søndag. Når man så kommer
til selve prædikenen, er der stor variation. Her er det præstens egen udfoldelse og tydning af teksten, der kommer på banen. Og da prædikestolen
egentlig ligner en talerstol eller den
lærestol, der fandtes og stadig findes
på visse universiteter, ja så hører det
sammen med, at det er her præsten
fungerer som lærer. Resten af gudstjenesten er præsten mere en liturg, en
forvalter af ritualerne, men på prædikestolen skal præsten være pædagog
eller lærer i én eller anden form.

Her skal præsten prøve at gøre
dagens tekst forståelig og vedkommende og aktuel for menigheden.
Det understreges så af, at han/ hun
står på en prædikestol.
Tilbage i middelalderen blev det forordnet at der skulle prædikes ved
gudstjenesterne, og prædikestolen
begyndte derfor at blive et element i
den kirkelige indretning. Ved reformationen blev prædikestolen
obligatorisk inventar i de danske kirker. Martin Luther lagde stor vægt på
ordet og dets forkyndelse; på
at evangeliet blev forkyndt på menighedens modersmål og udlagt på en
måde så hver mand blev oplyst
og opbygget i troen derved. Fra og
med reformationen har prædikenen
og prædikestolen derfor haft en
meget central plads i gudstjenesten.
Venligst
Vibe

SPØRG PRÆSTEN
Har du spørgsmål af religiøs eller kirkelig relevans, som du gerne vil høre
din præsts mening om, er du velkommen til at skrive til mig her i
Sognebladet. Ingen spørgsmål er for
små eller for dumme.
Hvad svarene angår, kan det måske
blive tvivlsomt, men jeg vil forsøge
altid at gøre det, så godt jeg kan.
Kærlig hilsen
Vibe
Tlf. 86 99 90 05
Mail: vbl@km.dk
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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
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86
Bedst mellem 18-20

Nytårsaften i kirken
Som de foregående år, kan man
indlede sin nytårsaften med at gå i
kirke i Todbjerg og Mejlby.

Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94

Gudstjenesterne finder sted:

Mejlby kl. 15.00
Todbjerg kl.16.00

Har du lyst til at

VÆRE MED

Efter gudstjenesterne er der
champagne og kransekage i
våbenhuset.
Her kan vi nå at
ønske hinanden godt
nytår inden vi hver
især går hjem til
vore gæster og fester.

Besøgstjenesten
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj

Vel mødt.

DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04

Kh.
Vibe

SONNA SVEJSTRUP
Tlf. 86 99 90 48

... i

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

LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05
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NYT NYT NYT
Todbjerg og Mejlby kirker
tilbyder fra 1. december 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

BIBELHAVE
ved Todbjerg kirke...
En initiativ gruppe foreslår, at der syd
for Todbjerg kirke bliver lavet en
have med et udvalg af de planter, som
er omtalt i Bibelen.
Jorden syd for kirken ligger i dag delvis hen som græsmark. Marken er en
ideel placering for en Bibelhave.
Tanken bag haven er at lave en have,
som både kan bruges i undervisnings
øjemed og som rekreativt
område.
Endnu er Bibelhaven kun på skrivebordsplan, men udvalget vil gerne i
kontakt med mennesker, som kunne
tænke sig at være en del af projektet.
Send en mail til
todbjergkirke@icloud.com
eller ring til telefon 21 19 54 78
Med venlig hilsen
Menighedsrådet ved Todbjerg &
Mejlby kirke
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ET TOP- OG RODLØST HULT TRÆ I HÅRUP
- eller

Hvordan ”Stubben” fra Dyrgård havnede i min indkørsel?
I 2008 havde min gode ven John
Pedersen fået lavet en rigtig god
brændeaftale med Niels Aage på
Krannestrup. Aftalen handlede om at
få de udgåede elmetræer væk fra skellene i markerne - John P. og undertegnede fik godt brænde til kakkelovnen, mens Niels Aage ikke fik nedfaldne grene i mejetærskeren.
Samtidig blev skellene kønnere at se
på - alt i alt en win-win.

En lørdag eftermiddag var vi i skellet
mellem Tranekær og Dyrgård i
Mejlby nået frem til det tykmavede,
hule træ, som senere blev til
”Stubben”. John var klar med saven,
og den eneste store gren, der var tilbage, røg ned. Men så løb fantasien af
med mig og jeg stoppede John og
overbeviste ham om de eventyrlige
muligheder, det hule træ rummede.
Vi pauserede,
røg lidt tobak
og drak en øl,
og ”Fyrtøjet”
blev mindet.
Så fantaserede
vi lidt om,
hvad sådan en
stub kunne
bruges til - den
ville jo være
flot i enhver
villahave, hvis
der var nogen,
vi skulle drille.
Og så lod vi
den stå ”til
senere brug”.
Her ses Lars
ved ’’Stubben’’,
da den stod i
skellet mellem
Tranekær og
Dyrborg.
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På det tidspunkt havde John allerede
fået ideen!! Men han sagde ikke
noget, og jeg tænkte ikke mere på det
før 2 år efter, da jeg blev 60 – hvor
der var feststemte mennesker på
gårdspladsen på Mejlbyvej 649.
Midt på aftenen blev der et forfærdeligt postyr og pludselig fik jeg øje på
Jørn Møllers gravemaskine, med - ja
– ”Stubben” hængende i frontskovlen
– og bum stod den midt i indkørslen!!! Nå, men der var kun Karl
Lunds gamle Mercedes indenfor, og
da han skulle hjem, viste det sig, at
han lige kunne krybe forbi.
”Stubben”s placering var jo dermed
heller ikke et problem for andre, så
derfor stod den på det samme sted et
par år. Og nu er den på fjerde år på
aftægt et par hanefjed længere mod
nord, hvor den er rimeligt synlig fra
Mejlbyvej.
Vi har nydt og nyder stadig at se på
den. Mange børn har været nede i
den – og jeg er sikker på, at det er
blevet til adskillige gode historier
med ”Stubben” som inspirationskilde.
Men så var det jo faktisk bare Johns
fantasi, der løb af med ham en lørdag
eftermiddag i 2008.
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Egnsarkivets og Lokalhistorisk
Forenings sognebladsinitiativ har i
2013 drejet sig om markante træer
i vore sogne - træer, der på den
ene eller anden måde er
(lokal)historiske, og som derfor
fortjener lidt opmærksomhed.
Det har indtil nu været en snæver
kreds, der har deltaget ”aktivt” i
sognebladsinitiativet. Men andre
vil naturligvis være velkomne til at
bidrage med forslag til emner, og
til eventuelt at følge op med oplysninger, tekst og billedmateriale. Så
hvis de ideer, vi har i forvejen, om
muligt kunne blive suppleret med
nogle nytilkomne, vil vi fortsætte
med at fortælle i Sognebladet om
interessante lokale træer og trægrupper et godt stykke ind i 2014.
Her til Sognebladets decembernummer har vi, som det kan ses
omstående, fået behjertet hjælp af
Lars Pedersen i Hårup, og det siger
vi hjertelig tak for.
Peter Boller / Kristian Bredholt

Og det var jo ikke så ringe endda!!
Med venlig hilsen
til Egnsarkivet,
Lokalhistorisk Forening
og Sognebladets læsere fra
Lars Pedersen

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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Vi har nu haft 2 øve-aftener og vi er

Vi har nu haft 2 øve-aftener og vi er
oppe på 26 medlemmer, så det går jo
strålende.
Man kan stadig nå at være med og vi har
kun 2 mandsstemmer, så mød endelig op,
hvis du har lyst.
Vi mødes igen den 20. november og 11.
december og så er der juleferie indtil 15.
januar 2014 og herefter er det hver anden
onsdag kl. 19-21.30 i Todbjerg Sognegård.
Ta selv kaffe/te med
Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk
Karin Fonnesbæk Madsen Tlf. 3068 8852
eller Sonja Vinther Tlf. 2262 5461
Email: karin.f.madsen@gmail.com
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JULEBANKO
Så er det snart tid til det årlige
julebanko i
Todbjerg Forsamlingshus.
Søndag d. 1. december kl.13.00
går det løs med de sædvanlige fine
sponsorpræmier.
Der bliver serveret gløgg, kaffe,
sodavand og æbleskiver i
pausen.
Vi håber at se mange til en
hyggelig eftermiddag.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Besøg Sognebladets
hjemmeside....
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

Julemarked
i Hårup Forsamlingshus
30. november og
1. december kl. 11-16
Der vil være nisser, gran og det der
hører julen til, samt mulighed for at
købe julegaver, der både varmer,
pynter og smager.

Julemanden kommer begge dage
kl. 14

Caféen
er selvfølgelig også klar med mundgodt og forfriskninger for
både børn og voksne.
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Todbjerg og Mejlby
menighedsråd
samt redaktionen på
Sognebladet
ønsker alle
En rigtig glædelig jul
og
Et godt og
lykkebringende nytår
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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
januar-nummeret 2013 er:
18. december 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
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
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
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
1. december

TODBJERG MEJLBY
Ingen

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

9.30

Ingen

Torben

Ingen

9.30

Torben

14.00/15.15

16.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

16.00

15.00

Vibe

Ingen

Ingen

9.30

11.00

11.00

9.30

19.00

Ingen

11.00

Ingen

16.30

15.00

9.30

Ingen

1. søndag i advent

8. december
2. søndag i advent

15. december
3. søndag i advent

22. december
4. søndag i advent

24. december
Juleaften

25. december
Juledag

26. december
2. juledag

29. december
Julesøndag

31. december
Nytårsaften

1. januar
Nytårsdag

5. januar
Helligtrekonger

12. januar
1 søndag efter H3K

19. januar
2. søndag efter H3K

26. januar
3. søndag efter H3K

2. februar
4. søndag efter H3K

9. februar
Sidste sønd. efter H3K

Vibe - Kyndelmisse

