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Prædiken
3. søndag i advent 2011
Det er ikke alle, der tåler vinteren lige godt.
For nogle af os, minder den os så frygteligt om
døden med al sin kulde og sit mørke, og den
grimme nøgenhed der er over naturen hvis da
ikke lige nyfalden sne dækker over den og lyser
op.
Vinteren her i Norden er lang og der er også
mange mennesker, der bukker under. Der er
flere begravelser om vinteren.
Så er det godt, ja nærmest livsnødvendigt, at
julen ligger her midt i vinteren, hvor mørket er
tættest og dagene kortest. De gamle Nordboere
sad decideret og frygtede at solen og varmen
aldrig kom igen. Så når det hele vendte, fejrede de solhverv. Og det er helt naturligt at den
kristne jul så kom til at ligge her ved solhverv.
Julen, der handler om, at lyset bryder frem
igen. Solopgangen fra det høje. Det er Kristus
der fødes med håb og varme til alle forfrosne
hjerter.
Når det er vinter i naturen, behøver vi et bål at
varme os ved og når det er vinter i hjertet,
behøver vi den varme, der kan forløse os. Og
det er hvad julen bringer.
Vi hører i dag en forudsigelse om julens
komme. Om det, der skal gøre en ende på alle
vores trængsler.
Vi hører det fra Esajasteksten, fra 2. korint.
Brev og fra Zakarias lovsang som jeg skal prædike over her.
Alle tre tekster er lovprisninger af Gud, der
sender lyset ind i verden. Alle tre tekster er
blevet til på en mørk baggrund, men det er jo
også først når det er mørkt, at vi opdager, at
lyset mangler. Det er først på den mørke baggrund, at lyset rigtig skinner.
Karen Blixen siger, at først mod den sorte baggrund ser man den hvide liljes hvidhed.
Kun den, der føler mørket i sit hjerte, ved hvor
hårdt han trænger til lyset.
Ligesom vi ikke selv kan vende naturens gang,
men bare må vente på at sommeren kommer,
ligeså kan vi dårligt frembringe glæden selv.
Vi har brug for, at den kommer til os.
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Livsglæden er ikke noget vi kan fremtvinge. Vi
kan være så lykkelige, at den kommer til os og
overmander os. Når vi mindst venter det, midt
i vores eget mørke.
Et andet menneske kan komme ind i vores liv
og fylde os med glæde. Vi kan have en kunstnerisk oplevelse, der løfter os. Eller vi kan eks.
høre evangeliet som nu her i kirken i dag.
Evangeliet, det glædelige budskab om Gud, der
kommer til verden for at vi ikke skal føle os forladt, det glade julebudskab formidles til os fra
glædens Gud.
Ban Herrens vej i ørkenen, bliver det sagt, det
er måske vores lukkede sind, der menes, vi der
skal åbnes for glæden og skønheden, vi skal
røres her midt i en verden, der ellers kan synes
som en isørken af ondskab og grimhed, så det er
til at fortvivle over.
Det er hvad Evangeliet vil, åbne vores hjerter.
”There is a crack in everything, that’s where
the light gets in” Der er en revne I alting, det
er der lyset kommer ind. Sådan synger den
canadiske sanger Leonhard Cohen. Og det er
jo lige netop det, det handler om.
Jeg var i torsdags inde på Århus teater og høre
hans sange ved en teaterkoncert. Og der blev
det sunget : ”Der er en sprække i alting, det er
der lyset trænger ind”.
Selv i den goldeste ørken, selv i det mørkeste
sind, kan glæden mase sig ind. Det er også det
kristne håb: At glæden kommer til os, lyset
vælder ind ad sprækkerne .
Noget andet, der virkelig kan røre os og åbne
os for skønheden, er kunsten og poesien. Ikke
sådan at forstå, at poesien bare handler om, at
livet er smukt og dejligt. Al god kunst er lige så
lidt sentimental som Evangeliet er det, for poesien er ofte blevet til på en mørk baggrund,
præcis som Evangeliet, men poesien og kunsten åbner os for skønheden fordi den åbner til
det storladne og samtidig rammer noget dybt i
os, noget almenmenneskeligt og derved viser
den os, at vi ikke er alene i verden.
Og bare selve det at vi ikke føler os alene i verden, er en kæmpe trøst.
Det er også den trøst julen handler om. Gud
kommer til os. Gud er med os også i mørket.
Cohens sange har ofte karakter af salmer.
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Klagesalmer nok ret ofte. Sortsynede salmer,
men indimellem også lovsange. Som vi hører
Zakarias bryde ud i lovsang her i dagens tekst,
efter at have været stum i 9 måneder, sådan
kan man også forstå Cohens sange som sunget
på en smertelig baggrund. Som en forløsning af
en slags. Det er som om kunst og sakramente,
musik og skrivning smelter sammen hos ham.
Leonhard Cohen har engang sagt, at ”Berøvelse er poesiens ophav”. Han mistede som
9-årig sin far. Da blev han med eet og i en ung
alder, poet. Hans fars død forsynede ham med
rationalet til at skabe kunst. Cohen blev digter
og sanger. Hele hans liv har været fyldt med
sang, på berøvelsens foranledning. Og når man
hører hans sange, kan man synes at ordene er
som talt ud af ens egen mund eller hjerte. Han
får en til at føle at man ikke er den eneste
lidende i verden, man bliver mindre ensom. På
den måde har kunst og Evangelium noget til
fælles. Jesus fødtes netop til jord og led og
døde, for at vi skal føle os mindre ensomme i
verden.
Nu vi er ved det med sangen, så er der en
anden sanger, som det er relevant at inddrage
her i dag. Vores danske rockmamma Sanne
Salomonsen. Hun var i sidste uge hovedpersonen i TV-programmet: HER ER DIT LIV. Og
her kom hendes lange og svære sygdomsforløb
efter en blodprop i hjernen for nogle år siden,
til at fylde en hel del. D.v.s. det var faktisk ikke
sygdommen,
der kom til at fylde i programmet, men glæden
og taknemmeligheden på baggrund af sygdommen. Taknemmeligheden over livet og over at
være her og over alle de mange mennesker, der
havde støttet hende i den svære tid.
Sanne Salomonsen fortalte, at blodproppen
havde berøvet hende førligheden og sangkraften.
Men nu sad hun her og havde fået det hele
igen. Takket være kærlige menneskers omsorg,
en dejlig hest at træne på og en god portion
hårdt arbejde. Hun havde i bogstaveligste forstand været stum som Zakarias vi hører om i
dagens evangelium, men ligesom ham, fået
sangstemmen igen.
De var begge blevet berøvet, men berøvelsen

bliver til poesi, til inspiration, til kunst, til
sang. Lovsang
Zakarias bryder ud i lovsang over, at trængslernes tid er ovre.
Sanne ligeså.
Den første cd hun udgav efter sin sygdom, har
en sang, der er ren opstandelsesglæde. Den
hedder HEL IGEN, her synger hun om det, at
være hel igen, og om at hele verden ligger
åben. Om solen og lyset der bryder igennem.
Præcis som Zakarias.
Vi mennesker har det med at bryde ud i sang,
når vi er rigtig glade. Ligesom vi også kan synge
om smerten, om sorgen og savnet. Det er som
om, at når de stærke følelser skal have udtryk,
ja så synger vi.
Og når vi synger, deler vi vores følelser med
andre. Og ligesom med al anden kunst, så får
poesien og sangen os til at føle os mindre
ensomme. Når andre synger om deres smerte
eller glæde, deler de det med os, og vi kan
synge med og gøre ordene til vores egne. Præcis
som når vi synger salmerne her i kirken.
Vi kan identificere os med ordene. De udtrykker noget vi måske selv har svært ved at formulere, men som vi føler er sandt også for os.
Og Zakarias ord om, at solopgangen fra det
høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, de ord kan vi
hver især godt forstå noget ved.
Berøvelse er poesiens ophav, ja, og poesien bliver omvendt også trøsten når vi føler os berøvede.
Samme pointe er kristendommens : Berøvelsen
er troens ophav, og omvendt bliver troen trøsten, når vi erfarer os berøvede.
Alle julens dejlige salmer handler om dette :
At lyset bryder frem i mørket, at rosen spirer
frem midt i den kolde vinter, at sorg bliver til
glæde vendt.
Julebudet til os, der bygge, her i mørket og
dødens skygge, det er det lys, som aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt, åbner udsigten fra det lave, trøster mildelig mellem grave.
Det budskab er det, vi tager forskud på i dag.
Zakarias jubler, og ligeså skal vi.
Amen!
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Musikgudstjeneste
med sange af Leonhard Cohen
i Todbjerg Kirke
søndag d. 5. februar kl.19.00
De to sognepræster, Carsten
Tranberg-Krab, Hornslet og Peter
Danielsen, Rimsø, kommer med deres
guitarer og skaber en musikalsk gudstjeneste med sange af Leonhard
Cohen.
De to har i over ti år optrådt i hele
landet med personlige fortolkninger
af Cohens sange.
Bla. Spillede de for de nordiske biskopper da Danmark var vært ved sidste bispestævne. De har også spillet
en del kirkekoncerter og ved musikgudstjenester som denne.

For eks. I Sct. Paus Kirke i Århus i
festugen 2011.
Kom og få en anderledes gudstjenesteoplevelse.
Kh.
Vibe

5

?

Sognegården
...hvad nu
Som nogle nok vil have bidt mærke i,
havde vi annonceret, at Sognegården
sandsynligvis ville blive indviet i starten af det nye år.
Nu viser det sig, at det tidligst bliver
engang i marts. Der skal lægges fjernvarme ind m.m. og det tager tid. For
tiden er Sognegården helt lukket på
grund af ombygningen og det vil den
være frem til indvielsen af den nye
fløj.
Konfirmanderne og jeg er derfor i kirken, når vi har undervisning, ligesom
der ikke kan afholdes arrangementer,
da alting henligger i byggerod.
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Nytårsforsæt?
Jeg vil lige starte dette lille indlæg
med at kigge bagud, selv om det ikke
er særligt fremadrettet! Jeg kan i skrivende stund (20. dec. 2011 kl. 16.48)
garantere, at vi ikke får nogen hvid
jul - uanset hvad DMI siger. I morgen
er det den korteste dag, så nu begynder det forhåbentlig at lysne i øst...
Lad det nu være, for julen er overstået på godt og ondt. Nogle kommer
nok i tanke om her i januar, at de
måske har været lidt for gavmilde
med julegaverne, men det må man jo
så finde ud af hen ad vejen på en
eller anden måde!
Her i januar bliver vi alle bombarderet med alskens slankeblade - det ene
mere lovende end det andet. Der er
ingen grænser for, hvad man kan tabe
sig på kort tid. Der er også de berømte billeder: FØR og NU. Dyb respekt
for dem, som går med på de forskellige kure og taber sig...

Vi glæder os til at tage det hele i brug
og til at invitere hele sognet til en festlig indvielse.

Der er også mange, der sværger nytårsaften midt på natten - eller lidt
senere - at man vil holde med at ryge
og drikke eller stoppe med andre af
de laster, man nu går og bærer rundt
på til daglig.

Aktivitetsudvalget er gået i tænkeboks og barsler med et fint arrangement, når den tid kommer.

For mit vedkommende har jeg kun et
nytårsforsæt: Jeg vil arbejde på at
Sognebladet fortsat udkommer.

På festligt gensyn i Sognegården.

Kærlig hilsen til alle og godt nytår!
Leo Thomassen

Vibe
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GODT NYTÅR
- og tak for det gamle!
Igennem 10 år har Todbjerg-Mejlby
Kalenderen bidraget til kontakten
mellem egnsarkivet og dets venner og
brugere.
Nu er udgivelsen af kalenderen som
bekendt ophørt, men for at bevare de
gode relationer har vi i år gjort lidt
ekstra ud af det traditionelle nytårsbrev til Lokalhistorisk Forenings medlemmer, idet vi fortæller om et stykke
egnshistorie med et emne af formentlig en vis almen interesse, nemlig i år:
”Idrættens historie i Todbjerg-HårupMejlby - gennem godt og vel hundrede år”.
Det er Hans Keldmand og Kaj
Friedrichsen, der har taget initiativ til
dette omfattende emne. Der har glædeligvis været et rigeligt materiale til
rådighed for historieskrivningen, og
det har været muligt at komme langt
omkring og få meget med, men det har
så til gengæld været vanskeligt at
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vælge ud i det meget righoldige billedmateriale som arkivet råder over.
Vi har mange flere billeder af sportsudøvere med navne påtegnet - inviter
dig selv til en oplevelse i arkivet måske kan du hjælpe ved identifikation af enkelte atleter. Vi har forsynet
os godt med eksemplarer af dette nytårshæfte, som vil blive udsendt til
medlemmer her til nytår. Hvis du er
interesseret i egnsarkivet og vor lokale
historie eller måske specielt i idræt, er
du velkommen til at henvende dig og
få et eksemplar. Løssalg 30,-kr.
Tidligt på året fortsatte vi - det i 2010
opstartede - arbejde med byvandringen i Hårup. Olav Vinther var guide for
ca 50 interesserede deltagere på turen
rundt i ”Hårup midtby” d. 23. maj –
en fin aften med godt vejr, kaffe og en
masse snak. Mange tak til Olav.
Dette vellykkede arrangement giver
mod til at fortsætte med en tilsvarende ”vandring” i 2012 - måske i
Grøttrup eller Lille Todbjerg? Har du
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forslag eller lyst til at være med, hører
vi gerne fra dig.
Det daglige arbejde i arkivet styres stadig af Sofie og Søren – 4 torsdage om
måneden. Alle er meget velkomne i
åbningstiden - og mange har besøgt
arkivet i 2011.
Nyt indleveret materiale bliver nu
registreret i ARKIBAS (computerprogram) og arkiveret i vore gemmer.
Men året begynder jo med generalforsamlingen – som i år afholdes d. 22.
februar i Todbjerg Forsamlingshus.
Vi arbejder i skrivende stund på at
finde film eller foredrag om idræt i fordums tid. En nærmere omtale og indkaldelse vil komme i sognebladet og
lokalavisen.
Hilsen - og godt nytår fra TodbjergMejlby Lokalhistoriske Forening
Peter Boller
Bogen
’’Idrættens historie i TodbjergHårup-Mejlby - gennem godt og
vel hundrede år’’ kan købes i
Egnsarkivet eller bestilles på tlf.
86 999 118 eller 86 999 792

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

HF

RETTELSE

Hårup
Forsamlingshus

Datoen for afholdelse af den ordinære
generalforsamling var desværre forkert i sidste nummer af Sognebladet.
Den rigtige dato er:

Tirsdag den 17. januar 2012
kl. 19.00.
Vi beklager fejlen og håber, at mange
alligevel vil møde op på den rigtige
dato.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Hårup
Linedance

I sidste sæson måtte vi desværre
aflyse mandagsholdet p.g.a. sygdom.
Nu har vi skaffet en ny instruktør og
starter det ’’gamle’’ mandagshold op
igen - dog ikke mandag - men
Onsdag den 11. januar kl. 19.00
Torsdagsholdet starter op igen
Torsdag den 12. januar kl. 18.30
Tilmelding til:
Helle Tlf. 86 99 99 33
Birte Tlf. 86 99 95 52
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TAK TIL ALLE SPONSORER,
DER STØTTEDE DETTE ÅRS JULEBANKO
I TODBJERG FORSAMLINGSHUS
KONTEC
JYLLANDS FRØHANDEL
SPØRRING PLANTESKOLE
FYSIOTERAPEUT BETTINA ZEDELFUNE
VINERIET
BØSSEMAGER NYSTRØM OG KRABBE
DEN GULE GÅRD - GRØTTRUP
HJORSHØJ FORSAMLINGSHUS
WERNER BYG
FLEMING MOGENSEN
ENTREPRENØR FINN JENSEN
ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD
BAGNER REVISION
SLAGTER LUND
HÅRUP FODTERAPI V/AGNES BALLE
AS AUTO
SPAREKASSEN HIMMERLAND
MADKASSEN V/ BJARNE JENSEN
RENEE – EGÅ
LYKKES BLOMSTER
MATAS - HORNSLET
HANNE UTOFT – HÅRUP
KR. ELTEKNIK
MEJLBY AUTOVÆRKSTED
HAUMANNS VVS
SLAGTEREN LYSTRUP
DJURSLANDS BANK
DANSKE BANK
REMA 1000 – TRIGE
JETTE OG LARS DALSGÅRD
REGNSKABSKONSULENT
IB SØRENSEN
SAM’S PIZZA
HÅRUP MALERFIRMA
MALERFIRMAET TIPSMARK
BRUGSEN MEJLBY
KLINIK FOR FODTERAPI V/ JYTTE
BJERREGÅRD
TOFTEGÅRDEN’S PILEFLET
V/ MARIANNE NIELSEN
SALON REYKJAVIK
TRAKTOR OG HØSTSPECIALISTEN
CARLSEN LØGTEN

TODBJERGHUS
SALON GITTE
HJORTSHØJ TØMRER OG SNEDKERFORRETNING
PRÆSTEMARKENS TRÆVÆRKSTED
V/PETER BOLLER
ANNETTE DANIELSEN
LYSTRUP FARVEHANDEL
SMED – HENRIK SØRENSEN
TØMRERFIRMAET HENNING JENSEN
SALLY’S AUTO
W. OSCHÄTZCHEN AARHUS A/S
NORDEA
ALSTRUP TRANSPORT
TØMRERFIRMAET JENSEN
OG JØRGENSEN
HOULBERG OG WITTRUP
BIRGIT BISGÅRD
FUGLSANGGÅRD
MB ANLÆG
OK ØDUM
DOKA TRIGE
PROFIL OPTIK LYSTRUP
FASSON FRISØR LYSTRUP
TØJ OG GAVEBOKSEN LYSTRUP
ANLÆG OG ENTREPRISE V/ MICHAEL
SAUER
ØDUM VVS OG BLIK
HÅRUP DÆKSERVICE
VESTERGAARD OG OVERGAARD
TFM BILER
SYDBANK
ELLEN SØRENSEN
DGG SERVICE GRØTTRUP
INGE BENDIXEN HJORTSHØJ
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KIRKELIGT ANSATTE
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SOGNEKALENDER

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
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

Tirsdag d. 17. januar kl. 19.00:
Ordinær generalforsamling
i Hårup Forsamlingshus
Onsdag d. 11. januar kl. 19.00:
Linedance starter i Hårup
Forsamlingshus
(det ’’gamle’’ mandagshold)
Torsdag d. 12. januar kl. 18.30:
Linedance starter i Hårup
Forsamlingshus
Søndag d. 5. februar kl. 19.00:
Musikgudstjeneste i Todbjerg kirke
med sange af Leonard Cohen

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Bestyrelsen (bedst kl. 18-20)
24 67 00 52
Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Birgit Rasmussen (bedst kl.18-20)
Tlf. 86 99 94 57 mobil 28 47 32 57
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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Vejviser fra vugge til grav
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 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 barnedåben,

skal barnet navngives. Kontakt kirkekontoret senest seks måneder efter barnets
fødsel.
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 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
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
Torsdag tillige kl. 16-18
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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
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
Galleri:
Art Gallery - Malerier ved
www.birgitbisgaard.dk, Lille Todbjerg 9,
lige ved Todbjergtårnet ..................22 85 55 08
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 .....................23 84 37 88
Lægeex. 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
Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup .........................86 99 95 20
Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.
Rejser:
Team Island, Mejlbyvej 670...........86 12 18 49
www.team-island.dk
Det lille, lokale bureau laver de mest
grundige ture til Island, Færøerne og Irland, ofte
med introducerende foredrag.
Tøj m.m.;
Ting & Tøj, Tingvej 10B, ..............28 50 62 67
Nytorv, 8543 Hornslet. Logo og foto på tøj,
børnetøj, gaveartikler o.m.a.
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27,
Hårup .........................40 29 62 00/86 98 90 75
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
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

TODBJERG MEJLBY

8. januar

9.30

11.00

Vibe

11.00

9.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

19.99

Ingen

1. søndag efter H3K

15. januar
2. søndag efter H3K

22. januar
3. søndag efter H3K

29. januar
4. søndag efter H3K

5. februar
12. februar

Vibe - Musikgudstjeneste
med Leonard Cohen melodier

Septuagesima

Ingen

9.30

Torben

11.00

Ingen

Torben

Ingen

11.00

Torben

Seksagesima

19. februar
Fstelavn

26. februar
1. søndag i fasten

Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05
(Træffes ikke fredag)

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
februar-nummeret er:
18. januar 2012

Ansvarshavende
Ansvarshavende redaktører:
Vibe Boye Liisberg
og Leo Thomassen
sognebladet@gmail.com

Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby
kirker
LokalBrugsen 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

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Har du brug for præsten?

