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Prædiken
Sidste søndag e. hell.tre konger
Evigt ejes kun det tabte.
Forandring er liv, evig stilstand er død.
Kun den, der tør miste sit liv, skal vinde det.
Hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør,
bliver det kun det ene korn, men hvis det falder i jorden og dør, bærer det mange fold.
Jesus taler om sig selv, om sin forestående død i
dag. Han er dels skræmt ved tanken om fremtiden, ”Nu er min sjæl i oprør”, siger han,
”Hvad skal jeg sige ? Fader frels mig fra denne
time?”
”Nej, siger han så, det er derfor, jeg er nået hertil, til denne time, fordi der er noget jeg skal.
Dels er han også dedikeret til sin opgave.
Den ukendte fremtid kan skræmme, hvis vi
vover noget, hvis vi kaster os ud i et projekt.
Hvis vi satser hele vores karriere, eller hele
vores formue, eller hele vores liv for en sag,
eller hvis vi satser hele vores sjælefred i det vi
kaster os ud i et kæresteforhold…..vi kan blive
så grueligt skuffede. Det kan ende galt, vi kan
blive svigtet. Den elskede kan gå sin vej eller
dø fra os. Formuen kan være væk på et kuldsejlet projekt. Karrieren kan ryge fløjten…..
Men satser vi ikke, tør vi ikke risikere vores liv,
ja så forbliver vi som et hvedekorn der aldrig
bliver lagt i jorden. Alt forbliver trygt og som
det altid har været, men til gengæld er der
ingen udvikling, intet liv.
Jesus ved det. Han ved at han må satse alt på
eet bræt. Hans satsning går ud på at Gud vil
oprejse ham igen efter korsdøden. Han er
angst, det hører vi bl.a. om aftenen i
Getsemanæ Have hvor han går afsides for at
bede: Fader rag dette bæger fra mig, åh nej ikke
som jeg vil, men som du vil, retter han sig selv.
Han er dødsensangst for det der skal komme.
Og da han hænger på korset er han lige så
angst og voldsomt forpint. Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig råber han.
Men selvom han vidste at det ville komme til
at koste ham livet, gik han sin fremtid i møde.
Vi, der hører evangeliet i dag, hører det i bagklogskabens lys, eller i opstandelsens lys, kunne
vi sige.
For at vinde evigt liv, måtte Jesus ofre sit liv
her. For at blive udødelig måtte han dø. Det
forstår vi fordi vi lever efter opstandelsen.
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Jesus vidste det også, d.v.s. han troede det. Han
satsede fuldt ud på det.
Hans samtidige forstod det derimod ikke.
Nogle få troede det, og tvivlede også indimellem, men for de fleste var det skjult.
Det er først i opstandelsens klare lys at vi kan
se hvem Jesus er. Indtil da var det en hemmelighed, sådan som vi også hører Paulus sige det
i den tekst jeg læste fra alteret.
Den hemmelighed hvedekornet gemmer på
bliver åbenbar når kernen lægges i jorden, dør
og genopstår som levende plante.
Kornets skal brydes ned og ud bryder en livskraftig spire, der kommer til at bære mange
fold.
Det største i det mindste. Kraften i svagheden,
det er også pointen med Jesus på korset. Præcis
som det altid gælder i kærlighed.
Vi er aldrig så afmægtige som når vi elsker. Så
vil vi give os fuldt og helt. Vi giver afkald på al
vores ret og magt. Det er slet ikke noget der
tæller. Kun kærligheden tæller. Vi vil gå hele
vejen, vi vil gøre os til en tjener for den elskede, ja vi vil endog gå i døden for den vi virkelig elsker.
Der findes en meget smuk film, jeg har vist
citeret den før, den hedder ”Som i himlen” og
hvis der er nogen som ikke har set den, og som
får lyst at se den her efter prædikenen, må de
gerne låne den af mig.
Her møder vi en verdensberømt dirigent som
efter mange, mange år vender tilbage til den
lille svensk by hvor han er vokset op. Han rejste fra byen som helt ung. Han var en outsider,
mobbet og banket blev han. Men nu har han
på grund af stress fået et hjerteanfald som har
sendt ham på ubestemt pause fra arbejdet. Og
overraskende for ham selv, får han trang til at
gense sin barndoms egn.
Efter i mange år at have levet som en feteret
verdensstjerne, og have dirigeret de største
orkestre på de største scener i verden, vender
han nu hjem til sin fødeby.
Han flytter ind i den nu nedlagte skole og vil
egentlig bare vegetere og leve helt roligt og
afsondret.
Men det rygtes hurtigt hvem han er, den
verdensberømte dirigent. Og han opsøges snart
af lederen for det lokale kirkekor.: Om han dog
ikke vil komme og være deres dirigent !!!
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Han afslår, men en aften går han alligevel hen
for at høre dem, og hans hjerte smelter. Ikke
fordi de er synderligt dygtige. Det er de nemlig
ikke. Præcis som Jesu disciple er de en rigtig
broget flok. Ikke særlig kærlige ved hinanden
og ikke særlig dygtige til at synge. Unge og
gamle, en fuldstændig uhomogen flok, men
utrolig typiske og repræsentative for et bredt
udsnit af os alle sammen.
Han siger ja til at være deres dirigent. Alene
fordi han fatter kærlighed til dem. Og han
giver sig så fuldt og helt for de mennesker. Og
de kommer til at elske ham. De lærer at synge.
Han lærer dem, at de hver især skal finde deres
egen grundtone. De lærer at elske hinanden.
Gamle mobbemønstre brydes, alle bliver forvandlede i mødet med denne dirigent.
Men præsten og nogle få misundelige og
strengt missionske folk i byen synes, at den
måde koraftenerne foregår på nu, er for løsslupne og for sanselige. Og der opstår en lynchstemning præcis som farisæerne og præsterne
forargedes over Jesus og hans disciple og skabte
lynchstemning.
Filmen slutter med en rejse. Koret tager til et
kæmpe korstævne i Salzburg, men bedst som
de selv skal stå på scenen og synge, udebliver
deres dirigent. Han har fået et sidste hjerteanfald på et toilet under koncertsalen. Man ser
han udånde, mens hele salen anført af hans
kor, begynder ligeså langsomt at synge, hver i
sær synger de bare deres egen grundtone. Og
sangen vokser og man ser ham ligge på gulvet
på toilettet og dø, mens deres stemmer flyder til
ham gennem en rist i loftet.
Han gav sit liv for de mennesker og det bar
mangefold frugt. Noget nyt og vidunderligt
voksede frem i de mennesker og imellem dem.
Kærligheden, medfølelsen og musikken var
kommet til den lille svenske by. Alle var forvandlede efter mødet med ham.
Det er helt klart hvor filmen henter sin inspiration fra, og den er da også fast på repertoiret
i min konfirmandundervisning.
Kærligheden er en forvandlende kraft.
Den stærkeste kraft af alle. Selvom den kun
kan komme til os i afmagt. Kærligheden giver
afkald på vold og magt. Alligevel er den, den
stærkeste forvandlende kraft der findes.
De mennesker, der møder kærligheden kan
blive fuldstændig forvandlede af den.
Ligesom kornet der lægges i jorden : Den hårde
skal brydes ned. Noget må dø for at noget nyt

og andet kan vokse frem.
Det gamle liv eller det gamle menneske må dø,
for at det nye kan komme til. Det er også det,
der er pointen i ordene ved dåben, hvor vi
hører at dåben er en død og en opstandelse til
et nyt liv.
Vi må give afkald på noget for at få noget
andet. Vi må ofre vores vilje til magt hvis vi vil
leve et nyt liv i kærlighed .
Sindets hårde frøskal brydes ned og alt i os bliver kærlighed.
Det kan ske ved mødet med kærligheden. Det
kan være den jordiske kærlighed eller det kan
være den himmelske i troens møde med
Kristus.
Når det sker, kan vi sige at Jesus mission bærer
frugt. Hans fars navn herliggøres, sådan som
han taler om i dag. Herliggørelsen er vel når
spiren bryder ud af den hårde skal op gennem
jorden, ud i lyset og viser kærlighedens enorme
kraft.
Når livet overvinder døden.
Kristentroen og kærligheden vokser frem af
den Jesus, der døde på korset. Og den vokser ud
over hele jorden op gennem alle tider og derfor
sidder vi her i dag. Som en del af det liv og den
kærlighed, Gud plantede i verden, da Jesus fødtes.
Jesus vidste, at han måtte dø for at den kærlighed, han bragte fra Gud, kunne nå ud til hele
verden.
Som person var han bundet til tid og sted, han
måtte dø for at overskride de grænser og blive
til evigt liv for alle.
Hvedekornet måtte falde i jorden og dø for, at
det kunne komme til at bære de mange fold.
Det vidste Jesus, da han talte de ord, vi har hørt
i dag. Og det ved vi, der i dag hører de ord i
opstandelsens klare lys, for det, Jesus satsede
hele sit liv og al sin troværdighed på, det viste
sig at være sandt:
Opstandelsen af døden er en virkelighed
Amen!
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Deltag i påskekor

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

Der er tradition for, at vi opretter et
lejligheds-kor i kirkeligt regi to gange
om året. Korene er i princippet åbne
for alle sanginteresserede, man melder
sig bare.
Koret synger i år ved gudstjenesterne
Palmesøndag, som i år falder den 1.
april - kl 9.30 i Mejlby samt kl. 11.00 i
Todbjerg.
Vi øver og lærer det, der skal synges i
løbet af to aftener op til. Jeg gennemgår stemmerne meget grundigt, det vil
dog være en fordel med et vist nodekendskab.
Vi mødes i Todbjerg kirke og der bydes
foruden korsang på kaffe, kage og hyggeligt samvær.
Tidspunkterne for øvning:
Torsdag den 22. marts kl 19.30
Torsdag den 29. marts kl 19.30
Hjertelig velkommen og tilmelding pr.
telefon eller mail, gerne snarest.
PS: Medbring noget at skrive med!

Kristian Giver
Organist
Tlf 8620 2996, 509 13579
k.giver@stofanet.dk

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

5

for magt og afmagt, med nye udfordringer og muligheder - og de er troende på nye måder. Men hvad kendetegner egentlig det moderne menneskes måder at tro på? Og hvordan kan
nye salmer tale ind i det moderne
menneskeliv?
Iben vil i foredraget fortælle om det
moderne menneskeliv og kristendom i
dag ud fra sin egen salmedigtning.
Hun tager udgangspunkt i sin salmesamling ”Vi som er søgende”.
Undervejs vil hun fortælle om salmernes tilblivelse og baggrund, og hun vil
desuden som religionsforsker komme
med betragtninger om samtiden: Hvad
er det for en tid, vi lever i? Og hvordan
opfatter moderne danskere kristendommen? Undervejs i foredraget bliver en række af salmerne sunget som
fællessang og der vil være tid til
spørgsmål og debat.

"Vi som er søgende
- salmer til
moderne mennesker" Dårlig lyd i Todbjerg!
Foredrag og salmesang med
Iben Krogsdal i Mejlby kirke

Torsdag d. 1. marts
kl. 19.30
Iben er salmedigter, novelle- og romanforfatter. Og gift med vores nabopræst i Hjortshøj.
Hendes foredrag handler både om nye
salmer og om den verden, vi lever i. I
dag lever mennesker med nye former

Vi har i lang tid haft problemer med lydanlægget i
Todbjerg kirke.
Nu har vi haft en ekspert ude
og problemet er løst, så kom
endelig i kirke, nu kan du
atter høre hvad præsten
prædiker...
Kh. Vibe
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Nyt fra

BRUGERRÅDET
’’Kropsvedligeholdelse’’
Selvtræning på Hjortshøj Lokalcenter
for 60+ og førtidspensionister.
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SOGNEKALENDER
Torsdag d. 1. marts kl. 19.30:
Foredrag og salmesang med Iben
Krogsdal i Mejlby kirke

Vi har fået et fint træningshus med
diverse redskaber og fitness maskiner
på Hjortshøj Lokalcenter.

Søndag d. 4. marts kl. 19.30:
Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Træningscentret er fortrinsvis tiltænkt genoptræning under opsyn af
fysio - eller ergoterapeut, hvilket sker
dagligt i tidsrummet kl. 9-00-15.00.

Tirsdag d. 6. marts kl. 18.00:
Fællesspisning i
Todbjerg Forsamlingshus

Når træningshuset ikke benyttes af
visiterede borgere, kan det bruges af
”selvtrænere”, der er fyldt 60 år eller af
førtidspensionister i tidsrummet kl.
7.00-8.00 og kl. 15.00-17.00 mandagfredag. Det er dog endvidere en forudsætning, at man har fået undervisning
i maskinernes brug.
Alle bedes læse og følge det regelsæt,
der er opslået i træningshuset. Det er
vigtigt at understrege, at der af sikkerhedsmæssige årsager altid skal være to
selvtrænere til stede og at al træning
foregår på eget ansvar.

Brugerrådet

Lørdag d. 17. marts kl. 10.30:
Generalforsamling i TMIF Fodbold
Tirsdag d. 20. marts kl. 10-14:
Påskemarked på Hjortshøj
Lokalcenter
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00:
Mejlby Husmoderforenings modeopvisning hos Otto Sørensen, Rønde
Lørdag d. 24. marts kl. 10-12:
TMIF Gymnastiks forårsopvisning i
Håruphallen
Torsdag d. 22/29. marts kl. 19.30:
Øvning til Påskekor i Todbjerg kirke

Hjortshøj
Lokalcenter

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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Nyt fra

Kryds i kalenderen
d. 19. april kl. 14.00!

PÅSKEMARKED

Vi har været så heldige at formå 14
medlemmer af Aarhus Byorkester at
komme og spille for os

BRUGERRÅDET
Hjortshøj Lokalcenter holder påskemarked i Cafeen

tirsdag d. 20. marts kl. 10-14

Torsdag d. 19. april kl. 14.00
på Hjortshøj Lokalcenter.

2 retter for kun kr. 65,50.

Grib en enestående chance for at
møde medlemmer af byens eget symfoniorkester og ikke mindst høre dem
spille – om det bliver Strauss, Mozart,
Brahms eller Schubert ved vi ikke.
Lad det være en overraskelse, for symfoniorkesteret spænder vidt – fra
barokken til nutiden, fra det seriøse til
det lystige, for publikum fra 4 til 104
år, fra familiekoncerter til Festuge
Classic. Så bare mød op og lad dig
overraske!

Kom og vær med til en hyggelig dag.
Alle er velkomne!

Århus Kommune har velvilligt sponsoreret koncerten, derfor skal der kun
betales for kaffe og kage.

Brugerrådet

På gensyn

Der vil være boder med mange spændende ting:
Oporto Sko, Carina Dyhr tøj, tasker,
smykker og meget andet.
Cafeen vil bage lækkert brød, som kan
købes med hjem.
Onkel Kurt kommer og spiller for os.
Og i cafeen kan man købe månedens
fødselsdagsmiddag:

Brugerrådet

14 af disse medlemmer af Aarhus Symfoniorkester kommer og underholder i Hjortshøj
Lokalcenter Torsdag den 14. april.
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Skudår?
Jeg vidste godt, at der er noget, der

hedder skudår - og skuddag - men jeg
blev alligevel nysgerrig og gik på nettet for at blive lidt klogere. Det virker
lidt teknisk det hele, men jeg håber, at
læserne måske kan få lidt ud af det.
Her bliver det enkelt illustreret hvilken dag skudåret er. D. 29 februar en
gang hvert 4. år. Skudår er år med 366
dage i den almindelige gregorianske
kalender mod normalt 365 dage.
Februar har i så fald 29 dage mod normalt 28. I skudår betragtes 24. februar
som skuddag, dvs. den ekstra dag, hvilket dog ikke har nogen praktisk betydning.
Et år er et skudår hvis årstallet er deleligt med 4. Dette gælder dog ikke årstal delelige med 100, bortset fra dem,
der er delelige med 400. År 1900 var
således ikke et skudår, men år 2000
var.
I gennemsnit vil der dermed være
365,24219 dage pr. år. Derudover korrigeres med ujævne mellemrum for
små variationer i jordens omdrejningshastighed ved indsættelse af et skudsekund.
Skudåret er indført for at sikre, at
kalenderen ligger fast i forhold til årstiderne. Med en fast længde af året på
365 dage ville tidspunktet for forårsjævndøgn flytte sig én dag i løbet af
ca. fire år. Efter 730 år ville kalenderen
være skredet i forhold til årstiderne, så
foråret ville falde i september og efteråret i marts.
Med et skudår hvert fjerde år passer
det næsten. De ekstra regler om at
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springe skudåret over ved århundredeskiftet, og så alligevel have et skudår
hvert 400. år, er indført for at få det til
at passe endnu bedre. Det blev dog
først indført af pave Gregorius i 1582,
så der var nået at komme en kæmpe
tidsforskel, det blev løst, ved at man
simpelthen fjernede 10 dage, man gik
derfor direkte fra den 4. oktober, til
den 15. oktober.
SKUDDAG
Den 24. februar er skuddag i skudår. I
den gamle romerske kalender var
februar den sidste måned, som
oprindelig havde 23 dage. Da kalenderen ikke passede helt godt til årstiderne, skød man sommetider en skudmåned af variabel længde ind. Denne
placering af skuddag på d. 24. februar
blev bibeholdt af Cæsar i den julianske kalender og senere også da den
gregorianske kalender blev indført.
PAS NU PÅ!
Ifølge en gammel tradition skal mænd,
der afviser kvinders frieri på skuddag, i
stedet give frieren 12 par silkehandsker. Ifølge overleveringen stammer
traditionen fra et dekret i 1288 af
dronning Margaret af Skotland.
PS!
Hvis det skulle ske for os mænd i
sådan en situation nu om dage, må vi
håbe på, at handsker er på tilbud
denne dag - men nu der da er trods alt
fire år til at spare sammen i!!!
L.T.
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Generalforsamling
i TMIF Fodbold
Lørdag den 17. marts
kl. 10.30
i Hårup Hallens kantine.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag til dagsorden skal sendes
senest 7 dage før til formand Stef
Heykoop på mail-adresse:
stef@danjord.dk

HOVEDAFDELINGEN
indkalder til ordinær generalforsamling

onsdag d. 18. april kl. 19.30
i Hårup hallens kantine

Klubben byder på kaffe og brød
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i
TMIF-fodboldafdelingen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent til
hovedforeningen.
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
Valg af 2. suppleanter
Valg af 2. revisorer
Valg af 2. revisorsuppleanter
7. Eventuelt

FÆLLESSPISNING

Forslag, der ønsket behandlet, bedes
senest den 10. april sendt til
formand Mogens Brix
mogens.brix@os.dk

tirsdag d. 6. marts kl. 18.00

Vel mødt!

TMIF
Bestyrelsen

i Todbjerg Forsamlingshus
Tilmelding senest d. 4 marts kl. 18.00
Minna & Jens - tlf. 86 99 91 25
Inger & Gunnar - tlf. 86 99 91 57
Grethe tlf. - 40 29 13 13
Anne Marie & Ib - tlf. 86 99 95 25
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LADY WALK
VED TANGKROGEN I ÅRHUS
Mandag den 21 maj
Vi mødes kl. 18.00 og går 7 km.
Pris ca. 120 kr. inkl. T-shirt med logo.
Se mere på www.ladywalk.dk

Mejlby
Husmoderforening

Tilmelding til:
Aase, tlf. 26 29 92 89
eller aase.haislund@youmail.dk
senest den 1. april.
Husk at angive T-shirt størrelse.
Betaling sker til foreningens konto,
ligeledes senest 1. april.

MODEOPVISNING
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00
hos OTTO SØRENSEN, Rønde

Venlig hilsen

Mejlby Husmoderforening
Bestyrelsen

Der er plads til 50 personer,
så det er først til mølle...

Pris: 50,- kr.,
som betales ved indgangen.

LEJ ET FORSAMLINGSHUS

For den får I: 1 times
opvisning, 1 glas vin,
sandwich, kaffe/the
og småkager.

Hårup Forsamlingshus
Bestyrelsen (bedst kl. 18-20)
24 67 00 52

I denne anledning
gives der

Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
51 50 11 21

+ 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 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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NU KOMMER
DER LIDT MERE
LANDSBYSTEMNING!
Måske har du lagt mærke til, at der er
sat hegn op syd for forsamlingshuset?
Noget af den gamle landsbystemning
kommer tilbage med køer og kalve, der
græsser på forsamlingshusets areal.
Der kommer nok 2 Jersey-køer med
kalve. Dyrene ejes af Thorkild Nissen
og Peder Rasmussen, som driver I/S
Økokalv i Elev.
Indhegningen er lavet sådan, at stien
til Bakkevej bevares og der bliver 2
fenner at skifte med.
Desuden bliver der en sti langs den
gamle kirkemur og op langs hegnet
mod øst. Denne sti skal efter planen
fortsætte helt op til Todbjerg-Tårnet.
Vi vil starte en kogræsserforening i
Todbjerg, og indhegningen er klar, så
der kan komme et par køer og nogle
kalve ud på græs fra først i april.

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

Til efteråret slagtes dyrene og medlemmer af kogræsserforeningen forpligter
sig til at købe kødet, eller finde andre
aftagere. Der er naturligvis både en
lille prismæssig gevinst ved at være
med i kogræsserforeningen, udover at
man får førsteret til kødet. Ud over at
aftage kødet, forpligter foreningens
medlemmer sig til at holde opsyn med
dyrene. Det vil sige kontrollere, at
dyrene går i indhegningen, at der er
strøm i hegnet, vand til dyrene og at
de i det hele taget har det godt. Der vil
blive tale om en turnusordning. Er
nogle interesseret i at komme med i
denne forening, kan man henvende
sig til nedenstående.
Dyrene kommer fra økologisk opdræt
og er af racen Jersey, som gang på gang
vinder smagstest, over de mere traditionelle kødracer.
Med venlig hilsen
Bjarne Madsen tlf. 20 91 97 09 og
Dorthe Kloppenborg tlf 26 99 69 60
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MULTIHUSET I HÅRUP
Vejen til Multihuset er lang, men der
er hele tiden fremskridt i planerne. Vi
har fået lavet en fuld projektbeskrivelse og er nu i gang med at få lavet
tegninger for byggeriet. Vi glæder os
meget til at dele dem med jer alle.
Her i begyndelsen af februar begyndte
en afgravning af jord. Jorden skal graves væk fra arealet mellem Hårup
Hallens kantine og boldbanerne. Der
er omkring 300 vognlæs jord der bliver gravet op og kørt væk.
Afgravningen er fase 2 - efter rydning
af træer og buske - i at få mere
sammenhæng i området med hallen
og boldbanerne.
I det lange løb letter det også arbejdet
med at bygge Multihuset, når den tid
kommer.
Arbejdet er kommet i stand igennem
flere gavmilde sponsorer både fra
lokalområdet og udefra.
Tusind mange tak for det!!

Det forventes at selv afgravningen
afsluttes primo uge 7.
Vi vil gerne nævne vore gavmilde
sponsorer som er:
Jordkørslen: Vognmand Alstrup
Mejlby, AA Transport & Service
Skødstrup, Gert Svith fra Grenå
Verner Mikkelsen & Sønner
Langå.

fra
fra
og
fra

Jordmodtagelse: Entreprenør Jørgen
Andersen, Hårup samt Niels Åge
Arvej, Mejlby.
Afgravningen: Dan Jord A/S.
Til foråret skal der så pyntes af og sås
græs igen.
Vi søger en sponsor til græssåningen
som skal udføres dér.
Hvis du har spørgsmål, gode ideer,
input - eller måske en indre ildsjæl der
brænder for at hjælpe til med arbejdet
for at få et Multihus i Hårup - kan vi
kontaktes på e-mail:
haarup-multihus@forum.dk
Vi vender selvfølgelig tilbage med
information når
der er nye relevante nyheder.
Med venlig hilsen

Multihusudvalget
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TMIF GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Lørdag d. 24. marts kl. 10-12
i Håruphallen

DAGENS PROGRAM:
Forårssang
Opvisning fra puslinge - børn 5-6 år spring - showdance og Zumba.
(rækkefølgen er ikke fastlagt)
Fælles afslutning
Vi vil gerne igen i år have nogle frivillige til at bage kage eller
komme med lidt frisk frugt til boden.
Overskuddet går til indkøb af nye redskaber.
Kontakt venligst Tina på mail: tinaelfrom@gmail.com
hvis i tager noget med - eller meld det på jeres gymnastikhold.
Der er mulighed for at købe:

The-kaffe-juice og kage/frugt i boden
Vi takker vore sponsorer:

Sparekassen Himmerland Dagli’Brugsen og Master Light
Vel mødt
Bestyrelsen
Hjemmeside adresse:
tmif.org@gymnastik

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Fra Yrsa Nørskov, tidligere Todbjergbeboer, har vi modtaget følgende:

Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?

Tanker
omkring Todbjerg!

Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby
kirker
LokalBrugsen i Mejlby
Cafeteriet i Hårup-Hallen
SAM’s Pizza- & Grillbar, Todbjerg

Hvor er det dejligt at modtage Sognebladet og se alt det, der sker i Todbjerg, Hårup og Mejlby. Gid jeg ikke
boede så langt væk. Jeg ville gerne deltage i nogle af arrangementerne.
Har heldigvis fået heftet omkring
idrættens historie tilsendt. Her var
både min far og mor afbildet + flere
andre, jeg har kendt.
Heftet går nu til Sverige til min søster
Gunver, som endnu har vort gamle
barndomshjem. Jeg vil imidlertid forsøge at deltage i en byvandring i Lille
Todbjerg.
Men-men, et lille hjertesuk Hvor var
der få deltagere til Alle Helgen gudstjenesten. Den skønne kirke og præst
(jeg læser med glæde hendes prædikener i Sognebladet) fortjener bedre.
Her i Vestjylland er der et rigt kirkeliv.
Mange hilsener fra

Yrsa Nørskov
Tidligere bosat Lille Todbjerg 4
NB:
Også Todbjerg bogen, som vi har flere
eksemplarer af i familien, fortjener
stor ros.

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
april-nummeret er:
18. marts 2012

Redaktion
Ansvarshavende redaktører:
Vibe Boye Liisberg
og Leo Thomassen
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
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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Gudstjenesteliste
DATO
4. marts

TODBJERG MEJLBY
9.30

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe - Familiegudstjeneste

11.00

9.30

Vibe

17.00

15.30

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

11.00

9.30

Vibe

Ingen

11.00

Torben

9.30

Ingen

Torben

Ingen

9.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Torben

5. maj

Ingen

11.00

Vibe - Konfirmation

6. maj

11.00

Ingen

Vibe - Konfirmation

16.00

Ingen

Vibe - Familiegudstjeneste

2. søndag i fasten

11. marts
3. søndag i fasten

18. marts
Midfaste

25. marts
Mariæ bebudelse

1. april
Palmesøndag

5. april
Skærstorsdag

6. april
Langfredag

8. april
Påskedag

9. april
2. påskedag

15. april
1. søndag efter påske

22. april
2. søndag efter påske

29. april
3. søndag efter påske

4. maj

4. søndag efter påske

13. maj
5. søndag efter påske

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Bededag

