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Vi jonglerer med bioteknologi og kirurgi og
silicone for at fortrænge at vi bliver gamle og
grimme.

Vi jonglerer også med sproget, hør bare Jan
Lindhardt, hvilke iagttagelser han gjorde sig i
forbindelse med at han nærmede sig de 70:

”Engang var en 70 årig en olding, men jeg vil
aldrig blive gammel, for det er der ikke nogen,
der gør mere. Til man er ni år er man barn. Så
træder man ind i ungdommens rækker, og den
træder man ud af når man er 99 år, men så er
der nogle interessante nuancer undervejs. Man
er ung, til man bliver 35 år. Så bliver man
yngre. En yngre kvinde er ældre end en ung
kvinde. Når man er 45 år, er man ungdomme-
lig, og det bliver man ved med at være, til man
kommer op i slutningen af 50’erne, hvor man
bliver frisk. Som 70 årig er jeg stadig en ”frisk”
mand, og om et par år vil jeg forhåbentlig blive
betegnet som åndsfrisk. Skulle jeg en dag flytte
på plejehjem, vil jeg kunne møde nogle af vore
ældre medborgere, men gammel vil jeg aldrig
blive.”

Så vidt Jan Lindhardt og således opmuntret
kan vi gå videre i teksten:

Led os ikke i fristelse og fri os fra det onde.
Sådan lyder det i Fadervor, og når vi laver alle
de her nytårsforsætter, som vi gør i disse dage,
så handler de rigtig tit om, netop at vi ikke vil
lade os friste mere af alt det usunde, for vi vil
gerne undgå det onde, der hedder sygdom og
død.

Vi siger til os selv: Jeg vil ikke lade mig lede i
fristelse, jeg vil fri mig fra det onde.

Vi glemmer at bønnen i Fadervor faktisk lyder
ske din vilje. Altså Guds vilje og ikke min. At
bede sådan er at lægge det over til Gud, hvor-
dan skæbnen skal forme sig.

Men sådan tænker vi ikke når vi laver nytårs-
forsætter. Så vil vi gøre hvad vi kan for at styre
selv.

Og i den anledning nægter vi fra nu af os selv
en hel masse af bordets glæder og spanker os
selv på spinningscyklen til vi er ved at besvime.
Med døden åndene os i nakken, løber vi for
livet.

Men som Jan Lindhardt lakonisk bemærker, så
er der ikke nogen genvej. Ligegyldigt hvor

Nytårsaften 2011
En gammel, nu for længst afdød moster i vores
familie, endte sine dage på alderdomshjem,
som det hed dengang. Her sad hun så og ham-
rede sin stok i gulvet og råbte : ”Jeg vil ikke
dø”.

Det var hendes protest imod livets umogænge-
lige vilkår. Hun var en viljefast dame, men lige
meget hjalp det jo.

Jeg har tit lyst til at råbe som hende. Og det har
de fleste nok i virkeligheden hvis vi tænker
efter. Og sådan skal det være. For livet er pragt-
fuldt og vi skal ville leve. Vi skal netop ikke
ville dø.

Om nogle få timer skyder vi det nye år ind.

I morgen ligger de fleste af os med tømmer-
mænd, og om nogle dage vrimler landevejene
og fitnesscentrene med danskere, der fra NU af
vil anlægge en sundere livsstil. For vi vil netop
ikke dø. Men ikke nok med det, vi vil heller
ikke blive gamle. Det vil sige, det er lige netop
det vi vil, men man må ikke kunne se det på os,
at vi bliver gamle.

Og hvis I som jeg, altid spidser ører når talen er
om ny viden indenfor sundhed og helse, og om
hvordan vi kan bevare kadaveret så smukt som
muligt så længe som muligt, ja så vil I måske
have hørt, at det sidste nye er, at det ikke er
nok at trave en lang tur, nej vi skal løbe, spur-
te, tonse af sted som sindssyge. Pulsen skal op,
helt derop hvor sveden hagler og hjertet er ved
at hamre ud af brystet på os. Mindst ti minut-
ter mindst én gang om dagen. Så hvis der fra nu
af er endnu flere, der ser lidende ud på landvej-
ene, ja så er det fordi de har hørt det samme
som jeg.

Rigtig mange nytårsforsætter handler om sund-
hed. Vi vil drikke mindre, løbe mere, spise
mindre fedt og flere grøntsager, for vi vil gerne
se unge ud så længe som muligt og helst udsky-
de døden i det uendelige.

Vi lever i en ungdomsfixeret kultur og skønhed
og sundhed er blevet en religion.

Der forskes i at udskyde aldringsprocessen alt
imens vi spiser quinoa og fisk og sveder på
løbebåndet og evt. får ansigtet og brysterne
strammet lidt op på en klinik.
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sundt vi spiser, og hvor meget vi kører på cykel,
så ender det galt.

På en måde er det befriende, synes jeg. Det
betyder jo, at vi er Gud i vold.

Vi kan roligt give slip og erkende, at vi ikke er
dem, der styrer alting, og så nyde livet. Nyde
turen så længe den varer. Og hvis vi så nyder at
løbe eller spinne i fitnescentret, så er det jo dej-
ligt, men hvis vi hellere går en rolig tur og
ellers i øvrigt også nyder at spise og drikke godt,
så fred med det da.

Og så kan vi ellers bede som vi hører i dag Jesus
lærer os: Fadervor, du som er i himlene, ske din
vilje. Det hedder jo netop ikke ske min vilje.

Der ligger en kæmpe befrielse i at sige : Ske din
vilje. Det at give sig Gud eller skæbnen i vold.

Det er lidt ligesom at springe ud på de halv-
fjerds favne.

Vi laver os de mange nytårsforsætter i et forsøg
på at få styr på vores liv. Og til en vis grænse er
det jo også fint nok. Men ofte sætter vi os
nogle lidt desperate mål, som så kun holder en
måned eller to og når vi så kaster håndklædet i
ringen, og opgiver vores fine forsætter, ja så får
vi dårlig samvittighed og måske lidt mere selv-
had end vi havde i forvejen. Og så er vi lige
vidt.

At bede bønnen Fadervor og sige ”Ske din
vilje” er at erkende at det meste i vores liv i vir-
keligheden er ude af vores hænder.

For tiden er vi inde i en bølge hvor det vrimler
med coaches og selvhjælpsbøger, der vil vise os
hvor enkelt det er at tage styringen over vores
eget liv. Og de har sikkert ret en del af vejen.
Og vi kan sikkert hver i sær blive mere bevid-
ste om, at vælge den rigtige vej og ikke bare
bevidstløst lade os føre af strømmen. Men at
turde sige: Ske din vilje, er at tage troens
spring. Det er at turde give slip på kontrollen
og lade os overraske.

At sige Ske din vilje, er lidt det samme som at
synge Vær velkommen Herrens år sådan som
vi gør her nytårsaften.

Vi synger velkommen til fremtiden. Den frem-
tid som er i Guds hånd. I tillid til at Gud råder.

At sige ”Ske din vilje ” når vi beder fadervor, er
også at blive lettet for en masse skyld som i vir-
keligheden ikke er vores.

Selvfølgelig er det godt at lytte til sundhedssty-
relsens anbefalinger, men det er altså også godt
at lytte til Jan Lindhardts tørre, humoristiske
bemærkning om, at lige meget hvor sundt vi
spiser og lige meget hvor meget vi kører på
cykel, så ender detgalt. For vi er inde i en tid,
hvor vi får at vide, at det er vores egen skyld
hvis vi bliver syge. Vi er selv ude om det.

Og det kan medføre to reaktioner den dag vi
får en eller anden diagnose. Vi kan enten høre
til dem, der siger: ”Det er også min egen skyld,
jeg har ikke levet ordentligt nok. Det her er
straffen.” Og så har vi den skyldfølelse oven i at
vi er syge.

Eller vi kan høre til dem, der fornærmet siger :
”Det er urimeligt. Jeg har hverken røget eller
drukket og altid motioneret. Min nabo, der-
imod lever som et svin. Hvorfor er det så lige
mig ???”

I begge tilfælde føler vi sygdommen og det at vi
skal dø som en straf. Rimelig eller urimelig.

Og i begge tilfælde ville det være en befrielse
at kunne sit Fadervor. Og her bede: Ske din
vilje.

Jeg vil lade det stå som en opfordring til et nyt-
årsforsæt der virkelig vil kunne rykke noget
ved vores liv i det nye år: Hver dag et sige: Ske
din vilje.

Det er et eksperiment værd.

Og så med glimt i øjet sige til os selv, at lige
meget hvad, så ender det jo galt. Det er befri-
ende. Og således opløftede kan vi her efter
gudstjenesten nyde et stykke syndig kransekage
og et glas bobler med hinanden i våbenhuset
og ønske hinanden et godt nytår  Gud i vold!
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 guds-
tjeneste 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 bis-
kopper da Danmark var vært ved sid-
ste bispestævne. De har også spillet
en del kirkekoncerter og ved musik-
gudstjenester som denne. 

For eks. I Sct. Paus kirke i Århus i
festugen 2011.

Kom og få en anderledes gudstjeneste -
oplevelse.

Kh. 
Vibe
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Indsamling til 
Folkekirkens 
Nødhjælp

Søndag d. 4. marts
Vil du gå ud med raslebøssen

denne dag for at støtte et
godt formål, så ring til:

Sognepræst 
Vibe Boye Liisberg
Tlf. 86 99 90 05

SOGNEGÅRDEN
På grund af uventet forsinkelse i forbindelse med færdiggørelsen af
vores Sognegård, kan vi først tage den i brug på den anden side af
sommerferien. Den festlige indvielse bliver derfor også udskudt til
efter sommerferien. 

Pmv. Vibe



6Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

Syng med din baby 
i Mejlby kirke
De glade babyer og deres mødre er
atter gået i gang med sanglege og sal-
mer i Mejlby kirke. Hver torsdag for-
middag mødes babysalmesangsgrup-
pen fra 10.15 – 11.00. Sang, dans og
leg med babyerne i centrum står på
programmet i kirkens smukke og tryg-
ge omgivelser sammen med musiklæ-
rer Kirsten Berg. Bagefter byder kirken
på te/kaffe og kiks og så er det tid til
snak og hygge.

Gruppen er tilrettelagt for børn
mellem 2 og 10 mdr., og der er stadig
ledige pladser for nye børn og foræl-
dre. Det er ganske gratis at deltage, og
man skal blot melde sig til hos Kirsten
på 30 89 46 01.

Her i foråret fortsætter gruppen frem
til 7. juni.

Vel mødt i musikkens favn!

Kirsten Berg

Børnekoret får logi 
på Hårup skole
I de kommende måneder er Sogne -
gården i Todbjerg lukket på grund af
fjernvarmearbejde mm.

Børnekoret ved Todbjerg og Mejlby
kirker har været så heldigt, at det har
fået midlertidigt logi på Hårup skole.
Et fint lokale med klaver lige ved
siden af SFOen betyder, at koret kan
holde korprøver om tirsdagen kl.
15.00, som det plejer.

Samtidig betyder den nemme adgang
til korprøverne, at nye sangere er kom-
met til, så det er en rigtig win-win situ-
ation for koret og for skolens elever.

Der er stadig plads til flere sangglade
børn fra 1. – 4. klasse. Alle bliver taget
godt imod, og det er helt gratis at del-
tage. I koret lærer børnene danske sal-
mer, både ældre og nye, samt sange fra
hele verden. Man lærer også noget om
rytmer og noder – og frem for alt lærer
man at bruge sin stemme godt, så den
bliver stærk og smidig. I år lærer man
oven i købet også body percussion!

I foråret skal koret medvirke ved fami-
liegudstjeneste d.25. marts og d.13.
maj, hvor vi også får besøg af vore kor-
venner fra Skejby-Lisbjerg kirkekor.

Spørgsmål angående børnekoret be -
svares af: 
Korleder Kirsten Berg på 30 89 46 01
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Vellykket 50 års jubilæum
Mejlby Husmoderforening havde lør-
dag den 14. januar inviteret til deres
50 års jubilæum og ca. 135 feststemte
gæster mødte op - mændene havde
fået lov at komme med denne gang.

Formand Anni Elgaard bød velkom-
men og håbede, at deltagerne ville få
en festlig og fornøjelig aften. Anni
udråbte samtidig Søren Just som toast-
master og han startede med at fortælle
lidt om, hvad der skulle ske i løbet af
aftenen. Derefter blev der budt på en
flot og velsmagende 3-retters menu +
kaffe og hjemmebagte småkager.
Under middagen spillede musiker
Flemming Baade hyggemusik, så der
var allerede en god stemning. Imellem
de forskellige retter var der tid til lidt
underholdning. Der var bl.a. Bodil,
som gav den som Kirsten Hyttemeier.
Hun ville lære os mænd, hvordan
man laver en whiskykage. Søren Just

var offeret og jeg vil nok aldrig nogen
sinde lave en whiskykage efter Bodils
opskrift.

Derefter blev der delt en sang rundt på
melodien Heksedansen, som vi gæster
skulle synge, mens der var to rengø-
ringsnarkomaner, der nussesede rundt
med kost og spand. Begge to indslag
høstede stort bifald hos publikum.

Der blev også solgt amerikansk lotteri,
hvor lokale sponsorer havde givet
gaver. Det var meget imponerende så
mange, der havde givet til et godt for-
mål. 

Nu var klokken efterhånden blevet
omkring 24.00, før man kunne tage
dansegulvet i brug og det var der selv-
følgelig mange, der benyttede sig af,
selv om pladsen var lidt trang.
Tak for en dejlig og hyggelig fest fra

- En glad og fornøjet deltager.
De friske aktører
er her kaldt på
scenen efter
deres optræden.
Fra venstre:
Søren Just, prø-
veklud og stik-i-
rend-dreng.
Derefter Helle
med sin spand
og Bodil
Hyttemeier.
Til sidst Gitte
med sin støve-
klud, eller hvad
det var, hun
rendte rundt
med.
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Holgers Jordbær, Bendstrup
Tømrer Henning Jensen, Risvang
Jensen & Jørgensen, Mejlby
Henning Knudsen, Mejlby
Madkassen, Risskov v/Bjarne Jensen
Mejlby Transport, Alstrup
Inge Bendix Smykker, Hjortshøj
JUST Engineering, Trige
Mejlby Forsamlingshus
Holger Elgaard & Co. A/S, Lystrup
Pileflet v/Marianne Nielsen, Hårup
Hud- & Fodplejeklinikken, Hornslet
Skobox, Hornslet
Bøger & Papir, Hornslet
Værtindeshoppen, Risskov
F. H. Rendegraver, Hårup
Dagli’Brugsen, Mejlby
Madkompagniet, Hornslet
Spørring Planteskole
Fysioterapeut Mette John, Lystrup
Mr. Jesper, Hadsten
Kop & Kande, Hadsten
Butik Natalie, Hadsten
Mrs. Jones, Hadsten
Frisør Helle Jedig, Voldum
Lykke Blomster, Lindå
Jensens Slagtehus, Voldum
Smedemester Henrik Sørensen, Hårup
Købmand Niels Schjeldahl, Hjortshøj
Søby-Skader-Halling Sparekasse

Klink for Hud- og Fodpleje, Hårup
Marienlundmassage v/Anette Strandgaard
Føtex Food, Skæring
Gadeberg, Hadsten
Frisør Lykke
FILT, Hornslet
MB Anlæg, Hårup
JPA, Hårup
Nordea, Hjortshøj
Dtandard, Hadsten
AS Auto, Mejlby
Vinbonden, Segalt
Vineriet, Todbjerg
Hanne Utoft, Hårup
Hårup Malerforretning
De Grå Busser
Hornslet Blomster
TMIF Håndbold
TMIF Fodbold
TMIF Gymnastik
Matas, Hadsten
Hadsten Blomster
Thomic, Lindå Hede
Hornslet Isenkram
LN Brænde, Mejlby
Frisør Reykjavik, Hårup
KR El-Teknik, Bendstrup
TMF Biler, Mejlby
Mejlby Autoværksted
Lene Lykke, Hinnerup

MODEOPVISNING
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00
hos OTTO SØRENSEN, Rønde
Der er plads til 50 pers., så det er først
til mølle...

Mejlby
Husmoderforening

Pris: 50,- kr., 
som betales ved indgangen.
For den får I: 1 times opvis-
ning, 1 glas vin, sandwich, 
kaffe/the og småkager
+ 10% RABAT på jeres køb.
Tilmelding nødvendig 
senest den 29. februar til:
Ninna - Tlf. 86 999 455
Dørene åbnes kl. 18.30.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Mejlby Husmoderforening takker for den store opbakning til
vores 50 års jubilæum

og en stor tak til de mange sponsorer:
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TODBJERG-MEJLBY SANGEN
Skrevet af Per Juulstrup

Melodi: Flickorna i Smaaland

Som hele Danmarks centrum, mellem bakker, skov og strand,
så skønt som intet andet sted i hele Danmarks land,
med Hårups flade sletter lunt imellem bakkers ly,
og hvor det gamle Todbjergtårn sig strækker imod sky.
:: Det er stedet, hvor vi mødes, det er stedet, hvor vi bor.
Her er bønder, her er byfolk samlet på dehn smme jord,
folk som mødes, når de fester, folk som sammen ta’r en tørn,
mildt har tiden formet landet, milde blev vi landets børn. ::

Vor sagas mange minder taler her sit tavse sprog,
fra bronzehøjens gravhøj op til Jomfru Bøggilds bog,
fra tinghøjsmødepladsen til din bys forsamlingshus,
hver ting, der blev af hænder skabt, hver ting der sank i grus.
:: Det er stedet, hvor vi mødes .... ::

Vel hat vi ingen Agridysse, intet Clausholm Slot,
mod bjergene på Mols der synes vores Balshøj småt, 
hvad er det da, der gør, at vores egn er speciel?
Ja, det er da så ligetil: Her bor vi nemlig selv!
:: Det er stedet, hvor vi mødes .... ::

Jeg var så heldig at blive inviteret med til Mejlby Husmoderforenings 50 års jubilæumsfest af
min kæreste, Birte.
På et tidspunkt blev der delt en sang rundt og jeg blev meget forbavset.

Fandtes der en Todbjerg-Mejlby sang?

Nu har jeg efterhånden boet i området i 15 år og jeg har aldrig hørt om den og der er sikkert
mange andre, der som jeg aldrig har hørt om den, så jeg synes, at alle, der læser Sognebladet,
skal have mulighed for at se den.
Det kunne jo være en oplagt mulighed at bruge den ved festlige lejligheder.

TODBJERG-MEJLBY SANGEN
Hvis der er nogen, der er interesseret, har jeg sangen liggende på en PDF-fil, som pas-
ser til A4. Send en mail til mig og jeg skal straks sende den til dig.
Venlig hilsen
LEO THOMASSEN
Tlf. 86 99 95 52 - Mail: birtefigo@gmail.com
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GENERALFORSAMLING
- for Todbjerg-Mejlby 
Lokalhistoriske Forening
Vi tager fat på en ny sæson i Arkivet
og Lokalhistorisk Forening
– og starter med generalforsamling
Onsdag d. 22. februar kl. 19.00
i Todbjerg Forsamlingshus

Først afholder vi ordinær generalfor-
samling i henhold til foreningens love
og herefter vil vi hygge os med fortæl-
leaften om ”Idrættens historie i Tod -
bjerg-Hårup-Mejlby gennem godt og
vel hundrede år”, som jo var temaet
for dette års historiehæfte.

Alle gymnastik- og idrætsledere var i
første halvdel af det 20. århundrede
stærkt inspireret af Niels Bukh`s gym-
nastik og hans opbygning af Ollerup
Gymnastikhøjskole. Det var således
også baggrunden for gymnastikken her
på egnen.

Jeg har været i kontakt med Ollerup
Gymnastikhøjskole og den tidligere

forstander Gunner B. Hansen – der nu
er 78 år gammel. Han har holdt mange
foredrag om dette emne, men skal des-
værre indlægges på sygehus i uge 8 –
hvor vi netop holder generalforsam-
ling.

Men han var behjælpelig med en del
filmmateriale – så jeg forventer at vi
kan sammensætte en hyggelig aften
med Niels Bukh-film - bl.a. fra ”Den
Nordiske Olympiade” i 1935 og vore
egne billeder. 

Alle gamle idrætsfolk vil være mere
end velkomne – så kan vi måske høre
om foreningslivet ”fra dengang”.

Det vil være muligt at købe det nye
årshæfte (løssalg 30,- kr) samt at forny
sit medlemskab. 

Nye medlemmer er også velkomne.

Vel mødt!

På vegne af Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening
Peter Boller

Den navnkundige
smed Anton Jensen -
Mejlby - i en kraftfuld
håndstand - omkring
år 1910.

Fra bogen
’’Gemt - ikke glemt’’
Idrættens historie.
Udgivet af 
Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske
Forening.
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Generalforsamling 
i Foreningen 
Todbjerg Forsamlingshus

Der afholdes generalforsamling i
Foreningen Todbjerg Forsamlingshus
tirsdag d. 28. februarkl. 19.30 
i Todbjerg Forsamlingshus.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede 
årsregnskab

4. Indkomne forslag
5. Orientering om bestyrelsens budget
6. Fastsættelse af årskontingent
7. Valg af
a Bestyrelsesmedlemmer
b Bestyrelsessuppleant
c Revisor
d Revisorsuppleant

8. Evt. (hvorunder intet kan besluttes)

Indkomne forslag skal afleveres skrift-
ligt til Michael Krogh Hansen
Engtoftevej 6c 8530 Hjortshøj
- eller mail:
michaelkroghhansen@gmail.com
senest d. 14. februar 2012.
Bestyrelsen

TODBJERG
FORSAMLINGSHUS

Hårup Forsamlingshus havde indkaldt
til den årlige ordinære generalforsam-
ling tirsdag den 17. januar.

Her mødte der ca. 25 op og det var
meget imponerende, men desværre
kunne generalforsamlingen ikke god-
kende regnskabet, så der indkaldes
derfor til ekstraordinær generalfor-
samling
Tirsdag den 28. februar kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag til generalforsamlingen
bedes senest den 14. februar  
sendt til formand 
John Pedersen, Kretavej 4
Mail: johnpedersen60@hotmail.com

Vi beklager og håber, at ligeså mange
møder frem denne gang.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

HFHårup
Forsamlingshus
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Søndag d. 5. februar kl. 19.00:
Musikgudstjeneste i Todbjerg kirke
med sange af Leonard Cohen 

Onsdag d. 22. februar kl. 19.30:
Ordinær generalforsamling
i Todbjerg-Mejlby 
Lokalhistoriske Forening

Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00:
Ekstraordinær generalforsamling
i Hårup Forsamlingshus

Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Ordinær generalforsamling i 
Foreningen Todbjerg Forsamlingshus

Hver torsdag kl. 10.15-11.00:
Babysalmesang i Mejlby kirke

SOGNEKALENDER

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

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

Bogen
’’Idrættens historie i Todbjerg-
Hårup-Mejlby - gennem godt og
vel hundrede år’’ kan købes i
Egnsarkivet eller bestilles på tlf.
86 999 118 eller 86 999 792

Fastelavnssoldaterne 
kommer 
18.-19. februar
Alle i 3. 4. 5. 6. 7. klasse kan deltage. 

Der vil i alle klasser blive uddelt
tilmeldingssedler.

Ved evt. spørgsmål - Ring til 
Anne Dorthe 21 24 98 96
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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 

Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25    

KIRKELIGT ANSATTE

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

For Todbjerg-Mejlby 
menighedsråd:
Lisbeth Aagaard .........86 99 96 05
Sonna Svejstrup .........86 99 90 48

For Hjortshøj menighedsråd:
Doris Berg...................86 22 68 04
Martha Frandsen ........86 22 17 69

For Hjortshøj Lokalcenter:
Merethe ......................87 13 89 62

BesøgstjenestenBesøgstjenesten

Døbte:
Todbjerg:
Emma Grosen Klostergaard Nielsen

Begravelse/bisættelse:
Todbjerg:
Bodil Slotsbo-Nielsen
Laurits Ejnar Sørensen
Poul Lasse Haubak

Mejlby:
Ernst Madsen

Fra Kirkebogen
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Vejviser fra vugge til grav
På hjemmesiden www.personreg-
istrering.dk kan man hente mange af de
blanketter, der skal bruges i forbindelse
fødsler, navngivning og navneændring
mv. Her finder man de officielle vejled-
ninger; 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 med-
virket 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 regist-
reres. Kordegnen udsteder herefter en
fødselsattest.
Du finder oplysning om fødsel og fader-
skab på følgende sider:
Kirkeministeriets borgerportal
Familiestyrelsen
På Personregistrering kan du digitalt
anmelde fødslen/faderskabet eller 
udskrive blanketter.

Ved dåb:
Kontakt sognepræsten og/eller kirkekon-
toret 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 kirkekon-
toret 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 kirkekon-
toret for tid og hvilken kirke. Tidligst fire
måneder før vielsen kontaktes vielseskon-
toret 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 bede-
mand 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



Hvor er den nærmeste?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 udbring-
ning 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
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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DATO TODBJERG MEJLBY

5. februar 19.00 Ingen Vibe - Musikgudstjeneste
Septuagesima med Leonard Cohen melodier

12. februar Ingen 9.30 Torben
Seksagesima

19. februar 11.00 Ingen Torben
Fastelavn

26. februar Ingen 11.00 Torben
1. søndag i fasten

4. marts 9.30 Ingen Vibe
2. søndag i fasten

11. marts Ingen 9.30 Vibe
3. søndag i fasten

18. marts 11.00 Ingen Vibe
Midfaste

25. marts Ingen 11.00 Vibe - Familiegudstjeneste
Mariæ bebudelse

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

Redaktion
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 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 fredag)
M.v.h. Vibe


