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Kære Løvschal

SPØRG
PRÆSTEN
Hej Vibe!
Jeg har været i adskillige kirker i forskellige anledninger, nogle glædelige
og andre desværre sørgelige. De fleste
steder, jeg har været, har der stået et
stort skilt i våbenhuset, hvorpå der
står:
Fotografering forbudt i kirken!
Jeg vil gerne spørge dig,, hvordan du
ser på det i dine kirker. Jeg er helt med
på, at man ikke fotograferer til de mere
triste begivenheder, men at man ikke
må fotografere til en barnedåb eller et
bryllup, som er en glædelig begivenhed, det forstår jeg ikke.
Kan du fortælle her i bladet, hvordan
man skal forholde sig, hvis man vil
fotografere i kirken - hvis man må?
PS! Jeg har også været i en kirke, hvor
der var et skilt ved hovedindgangen,
hvorpå der stod:
I forbindelse med bryllup er det
ikke tilladt at smide ris eller andet
i området foran kirken.
Er kirken og dens omgivelser virkelig
så sart, at den ikke kan tåle lidt ris - og
hvornår startede traditionen med at
kaste ris på brudeparrene efter vielsen?
Kærlig hilsen
Løvschal

Du har ret i, at det er meget forskelligt
hvilken fotopolitik man har rundt om
i landets kirker. Præsten er den, der
har myndigheden under gudstjenester
og kirkelige handlinger. Det er derfor
præsten, der bestemmer om der må
fotograferes eller ej. Det vil sige, selvom præsten er for, kan menighedsrådet dog forbyde det.
Jeg har personligt intet imod fotografering og videooptagelse, når blot det
sker diskret og hensynsfuldt og i forhold til visse regler, som jeg altid forklarer ved bryllups- og dåbssamtaler.
Reglerne her i Todbjerg-Mejlby er som
følger: Ved bryllupper er der frit slag.
Jeg lader det være op til brudeparret at
bestemme i hvilket omfang, der skal
fotograferes.
Ved barnedåb forholder det sig anderledes. Dåben foregår under en almindelig søndagsgudstjeneste, hvor der er
andre kirkegængere end dåbsbarnets
gæster. De andre kirkegængere skal
ikke risikere at havne i fremmede
menneskers fotoalbums. Derfor må der
kun fotograferes ved indgang og
udgang og det, der foregår oppe ved
døbefonten. Jeg henstiller også altid
til, at man er diskret så der ikke
eksempelvis står en kødrand af fotografer i midtergangen som knipser løs
under hele dåben.
Vi lever jo i en tid, hvor billederne er
en vigtig del af vores måde at lagre
minderne om de store dage i vores liv.
Derfor synes jeg, det er vigtigt at give
plads til fotografering i kirken.
Fortsættes på side 3.....
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Dit andet spørgsmål gik på skikken
med at kaste ris efter brudeparrene.
Hvornår denne skik er opstået og
hvorfor der i visse kirker er forbud
mod at kaste ris.
Til det første kan jeg sige, at jeg simpelthen ikke aner, hvor og hvornår
skikken er opstået, men den er et
udtryk for, at man ønsker brudeparret
mange børn. Det er udtryk for en
magisk tænkning, altså forestillingen
om, at man ved besværgelser eller
magiske ritualer kan have indflydelse
på virkeligheden og fremtiden. Det er
udtryk for et frugtbarhedsønske. Jeg
tror derfor skikken er gammel.
Når visse kirker forbyder, at man kaster ris, kan det have flere årsager. En
kan være den, at graveren får meget
ekstra rengøringsarbejde, hvis der kastes ris indenfor.
En anden kan være den, at man
mener, at fuglene bliver syge af risene,
som svulmer op i kråsen på dem.
Derfor ønsker nogle, at man bruger
fuglefrø i stedet.
Venligst

Vibe

Nyt i Sognebladet :
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 , så godt jeg kan.
Kærlig hilsen

Vibe
Tlf. 86 99 90 05
Mail: vbl@km.dk

Kom ud af
busken!!!
Skriv din historie
til Sognebladet
Går du og gemmer på en rigtig god historie af lokal interesse, så kan du skrive den til os. Har du for eks. levet dit
liv her i sognene og kan fortælle sjove
ting fra din barndom eller ungdom
her?
Leo og jeg kommer også gerne hjem til
dig med kamera og notesblok og laver
et interview, hvis du har noget spændende at berette.
Kærlig hilsen

Vibe og Leo
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KONFIRMATION

2012

MEJLBY KIRKE
Lørdag d. 5. maj
Sidsel Sinding Andersen
Steven Sinding Andersen
Joachim Hvass Blach
Stine Holm
Camilla Rathcke Theilmann Knudsen
Mikkel Meldgaard Laursen
Agnes Cecilie Aspegren Mortensen
Cecilie Overgaard Nielsen
Kristian Bo Pedersen
Sofie Ditte Hahn Pedersen
Emma Reifenstein
Nanna Rohde
Cecilie Winsløw Saabye
Emil Denhardt Sørensen

TODBJERG KIRKE
Søndag d. 6. maj
Ida Berg Hastrup Bak
Martin Jensen
Magnus Moulskov
Maj Cecilie Rasmussen
Stine Dollerup Rasmussen
Caroline Blach Thomsen
Mark Johan Toft Ustrup

SOGNEUDFLUGT
17. MAJ 2012
Igen i år tager vi bussen til årets
Sogneudflugt Kr. Himmelfartsdag, og
vi vil gerne røbe, at Ove igen sidder
bag rattet.
Men målet for turen afsløres traditionen tro ikke - men alle kan deltage.
Bestil endelig plads i god tid, da der er
et begrænset antal pladser.
Bussen samler op i Mejlby, Hårup og
Todbjerg mellem 8.30 og 8.45.
Vi forventer at være hjemme igen ved
17 – tiden.
I får mere detaljeret besked i maj nummeret.
Tilmelding kan foretages allerede nu
til:
Sonna Sørensen - tlf. 86 99 90 48
Anette Kjærsgaard Email: anekj@eg.dk
På menighedsrådenes vegne

Sonna og Anette
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Meditativ gudstjeneste
i Todbjerg kirke
Glæd dig til en anderkedes gudstjeneste med Helligånds-tema i Todbjerg
kirke

Torsdag d. 10. maj om aftenen
Nærmere oplysninger følger i næste
nummer af Sognebladet, men allerede
nu kan vi love dig introduktion til
meditativ bibellæsning samt tid til
individuel fordybelse under stilhedsperioderne i gudstjenesten.
Alle er velkomne!
Venlig hilsen
Kirsten Berg

Har du lyst til at

VÆRE MED
... i

Besøgstjenesten
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj

Sæt X i kalenderen...

Kridt eller puds
vandrestøvlerne!
Søndag den 10. Juni drager menigheden Todbjerg - Mejlby på pilgrimsvandring. Vi begynder dagen med en pilgrimsgudstjeneste og drager derefter af
sted til Mols bjerge, hvor vi vil vandre
på egne fødder, men under kyndig vejledning af pilgrimspræst for Århus
stift, Elisabeth Lidell.
Glæd jer til at gå sommeren i møde
med denne vandring gennem Guds
grønne katedral.
Læs mere i næste Sogneblad.
På vegne af
Todbjerg-Mejlby menighedsråd

Majbritt Fabech

som besøgsven eller vært, eller
ønsker du ydeligere oplysninger,
kan du kontakte:
DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04
SONNA SVEJSTRUP
Tlf. 86 99 90 48
LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05

Fra Kirkebogen
Døbte:
Todbjerg:
Emma Grosen Klostergaard Nielsen

Begravelse/bisættelse:
Todbjerg:
Bodil Slotsbo-Nielsen
Laurits Ejnar Sørensen
Poul Lasse Haubak
Mejlby:
Ernst Madsen
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Nyt fra

BRUGERRÅDET
Kryds i kalenderen
d. 19. april kl. 14.00!
Vi har været så heldige at formå 14
medlemmer af Aarhus Byorkester at
komme og spille for os

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

HOVEDAFDELINGEN
indkalder til ordinær generalforsamling

onsdag d. 18. april kl. 19.30
i Hårup hallens kantine
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af forslag

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

5. Fastsættelse af kontingent til
hovedforeningen.

På gensyn

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6

Brugerrådet

Valg af 2. suppleanter
Valg af 2. revisorer
Valg af 2. revisorsuppleanter
7. Eventuelt
Forslag, der ønsket behandlet, bedes
senest den 10. april sendt til
formand Mogens Brix
mogens.brix@os.dk
Vel mødt!

TMIF
Bestyrelsen
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Todbjerg Tennisog Petanqueklub
har afholdt generalforsamling.
Bestyrelsen blev genvalgt:
Lars Dalsgaard 86 99 95 61
Jørgen Steen Hansen 86 99 90 26
Frank Nielsen 86 99 95 76
Knud Overgaard 86 99 97 62
Bent Hald 86 99 95 76
Poul Jeppesen (formand) 86 99 96 69
Nye medlemmer tager vi gerne imod der er masser af ledig spilletid - og prisen er i særklasse - 100kr. for enkeltperson og 200 kr. for familiemedlemsskab. Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Tennisbanen er spilleklar midt i april.
Petanquebanen er til fri afbenyttelse.
Grundlovsfest ved Todbjergtårnet
arrangeres igen i år. Vi har i den anledning lagt beslag på Århus-borgmester
Jacob Bundsgaard som grundlovstaler
– reserver dagen allerede nu.
Petanqueturnering arrangeres i forbindelse med det årlige gademarked i
august.

Forårsfest

I TODBJERG

Det er blevet forår og det vil vi fejre
med en fest i Todbjerg Forsamlingshus

Lørdag d. 14. april kl. 18.00
afholder vi forårsfest for alle med lyst
til fest.
Der vil være velkomstdrink, dejlig
mad, dans til ’’Hesrts Club Trio’’ samt
natmad
Pris pr. næse 250,Der vil være mulighed for at købe øl,
vin, vand og spiritus.
Festlige indslag, sange og lign. er
meget velkomne.
Su. senest den 10. april til:
Bodil 21 39 49 39
Michael 28 51 54 06
Mvh.

Bestyrelsen
Todbjerg Forsamlingshus
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Nyt fra Arkivet og
Lokalhistorisk Forening
Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening har netop afholdt generalforsamling og fortælleaften om
emnet: Idrættens historie i TodbjergHårup-Mejlby – gennem godt og vel
hundrede år. Vi havde en hyggelig
aften med god tilslutning og snakkelyst. Et forslag til nye tiltag var at forsøge - gennem Sognebladet - at redigere en serie artikler, der for eksempel for et år kunne være: ”Vigtige/
markante træer eller bevoksninger i
sognet”, ”Årets gang for landbohusholdningen” eller ”Højtider og traditioner i gamle dage”. Vi har efter en
hurtig beslutning valgt det sidste – og
vil efter bedste evne forsøge at
beskrive emnet fra et lokalt synspunkt – med et indslag ca hver
anden eller hver tredje måned.
PÅSKE
Ifølge en beslutning, der blev taget
på et kirkemøde i byen Nikæa allerede år 325, falder påskesøndag altid på
den første søndag efter første fuldmåne efter 21. marts.
Påskedag kan derfor i praksis falde
mellem 22. marts og 25. april. Den
såkaldte ”stille uge” begynder med
palmesøndag. Denne uge blev også
kaldt ”dimmeluge”. Navnet kommer
af navnet dymbill, der betegner en
træknebel, som kunne sættes i kirkeklokken i stedet for den sædvanlige
af metal – så klokken får en mere
dæmpet klang.
De steder, hvor man ikke kunne
påmontere en træknebel, viklede

man i stedet uldne klude om klokkens
metalknebel.
Dagene i den stille uge havde hver sit
navn: palmesøndag, blå mandag,
hvide tirsdag, askeonsdag, skærtorsdag, langfredag, skidenlørdag eller
påskeaften samt påskesøndag eller blot
påskedag.
Palmesøndag - efter Jesu indtog i
Jerusalem, hvis indbyggere modtog
ham med glædesråb og strøede friske
palmegrene på vejen foran det æsel,
som han red på . Hvis det regner på
palmesøndag, varsler det dårlig høst –
er palmesøndag klar, bliver det et
frugtbart år.
Navnet på blå mandag skyldes, at alteret denne dag (i katolsk tid) blev
dækket med en blå dug. Hvide tirsdag
og Askeonsdag modsvarer – egentlig
forkert og lidt forvirrende – tilnavnene fra fastelavn.
Skær – i skærtorsdag – betyder ren og
viser hen til, at Jesus på den dag i al
ydmyghed vaskede diciplenes fødder.
Til middag skulle hele husstanden
spise ”skærtorsdagskål” eller søbe – det
vil sige grønkål med syv eller ni slags
grønt i, for så skulle man ikke få ”kolden”, en slags malaria, det år. Hvis
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påsken faldt meget tidligt, kunne det
jo være svært at få fat i ni slags grønt.
Så klarede man sig med spirer af mælkebøtter, skvalderkål, brændenælder
samt knopper fra træerne.
Denne aften besad også luften ekstra
kraft. Derfor skulle man hænge klæder
og sengetøj ud, for så forsvandt møl,
lopper og lus helt bestemt!
Også på skærtorsdage lagde man
mærke til vejret, for: Skærtorsdags
regn bærer guld i gren. Og: Skærtorsdags tø giver mange læs hø.
Langfredag var og er årets allermest
stille og sorgfulde helligdag. Det er
dagen, hvor Jesu henrettelse erindres.
Det markerede man efter gammel skik,
ved at man spiste den tristeste madret,
som man kendte, og det var rugmelsgrød. Var man så heldig at have honning til at komme på, ville man slippe
for mavepine resten af året!
Påskelørdag er, i modsætning til langfredag, en glædesdag. Den blev også
kaldt påskeaften, eller endnu oftere
skidenlørdag, fordi mange denne dag
spiste ”skidne æg”, dvs. hårdkogte æg i
sennepssovs – en rigtig herreret.
Det var i det hele taget en rigtig
”æggedag”, ikke mindst for børnene,
som løb fra hus til hus og tiggede
nylagte æg. De indsamlede æg blev så
dekoreret, ved at man kogte dem med
løgskaller, i rødbedesaft, kaffegrums
eller sammen med stenmos. Men
inden børnene plumpede æggene i farvebadet, havde de tegnet med tælle
(stearin) på skallerne. De tegnede
mønstre trådte så frem, når æggene
havde kogt nogle minutter i farveba-

det - ren magi eller bare ”æggebatik”.
Når man spørger gamle folk her på
egnen om hvad de husker fra deres
påske i barndomsårene, så er det samstemmende at: ”Så måtte vi få lige så
mange æg som vi kunne spise”. Og
overtroen og varslet herom er da også
at jo flere des bedre – for jo raskere
ville man blive i det kommende år, og
des bedre ville det gå alle husets beboere. Ægget har altid været symbol på
liv og frugtbarhed og er tydeligvis
rester af ældgammel hedensk frugtbarhedskult.
Påskedags morgen måtte bonden og
hans husstand tidligt op for at se solen
danse og glædes over, at Kristus var
opstanden fra de døde. I virkeligheden
var dette ”solmøde” – som i vore dage
kun foregår pinsemorgen – en sidste
rest af ældgammel soltilbedelse.
Påskemorgen skulle alle spise et æble
på fastende hjerte, så blev man fri for
feber i årets løb. Om æblehøsten så
end havde været aldrig så knap, ja så
skulle madmoder nok sørge for at
gemme de sidste æbler til påske.
Vejrvarslerne var vigtige denne dag:
”Østenvind påskemorgen giver lidt
smør og stumpet hør, men vind i vest
giver god græs”.
Det var i øvrigt også meget vigtigt for
bonden at få skaden jaget af gården
denne dag. Den kunne nemlig være
en forklædt heks, som i skikkelse af en
fugl søgte at vinde indpas.
God påske
fra Lokalhistorisk Forening

Peter Boller
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Skrædderen, snedkeren, træskomanden, karetmageren, sadelmageren,
cementstøberen og flere gartnere
opgav ævret og senere forsvandt også
skolen, købmanden og brugsen.
Gårdene er stadig centrale i bybilledet, men et par stykker er forsvundet
helt og kun to er i landbrugsdrift.

Hvad skal vi med

STENGÅRDEN
i Todbjerg?
Jeg har overtaget prioriteterne på
ejendomsdelen af Stengården i
Todbjerg. Det er den kampestensgård,
Grimsbrovej 1, der ligger lige nord for
kirken.
Karen og Søren - der er de tidligere
ejere - har i flere år overvejet at bevare gården som et aktiv for hele byen.
Men svigtende helbred, usikkerhed i
økonomien og ansvarsfordeling af de
forskellige delprojekter har været
svære at styre til en samlet indsats.
Jeg forsøger nu ved denne henvendelse - og ved overtagelse af ejendommen - at forene det lokale engagement
i gården med en gennemskuelig økonomi i hverdagen.
Landsbyen under pres
Oprindelig – og så sent som for 40 år
siden var ”de 8 gårde” drejningsmoment og dynamoen i hele landsbyen.
Siden er det gået ned ad bakke:

Nu har vi præsten og graveren tilbage
til at sørge for den videre (vel)færd og
pizzariaet til det daglige brød. Men vi
har et meget aktivt frivilligt miljø
omkring forsamlingshuset, ”Todbjerghus” (den gamle brugs), ”Tårnlauget”,
Menighedsrådet og lokalhistorisk
arbejde.
Stengården er meget original bevaret
men i dårlig stand og hvis den ikke
reddes, mister Todbjerg en af de mest
markante og samlede gårdanlæg i den
landsby, kommunen betegner som
bevaringsværdig.
Det er denne baggrund, der gør mig
interesseret i og udfordret af at bevare
Stengården intakt i sit nuværende
udtryk - og gerne som et samlingspunkt for hele byen og opland.
Status
På møder i forsamlingshuset har
udvikling og lokalplaner været drøftet
flere gange. Relevant for dette projekt
har været nævnt: .. hvis der skal bygges boliger, må det gerne ske i en
meget langsom takt .. ikke store parcelhusområder og gerne ungdoms- og
seniorboliger.. muligheder for små
virksomheder og værksteder .. de fysiske rammer skal bevares og der skal
tages hensyn til de grønne områder og
”udkig” fra landsbyen skal friholdes ..
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dagligvarebutik .. styrkelse af lokale
institutioner (børnehaver, skole og
ældrepleje) .. cafe`- liv .. plads til
Kristian Andersens (lokalhistoriske)
Samling, som siden 1982 har ligget til
borebillernes. fornøjelse på loftet af
Sognegården
Plan - kort fortalt
Med baggrund i ovenstående er mit
forslag og ønske at udvikle og omdanne Stengården til blandet bolig, fælleslokaler til landsbyen, faciliteter for
enmandsvirksomheder og centrum for
”verdslig kultur” i bred forstand.
Det er mit håb at projektet kan være
med til at udbygge det sociale liv for
alle - uden at tage noget fra andre aktiviteter i byen - specielt forsamlingshuset. Her ser jeg Stengården som et kultur-historisk projekt, der måske kan
være med til at mindske afviklingen af
landsbyen - og til at bringe lidt dagligliv og liv tilbage.
Men først og fremmest vil jeg gerne
høre din mening - inden vi sammen
beslutter om hvilke ideer, der er bæredygtige og hvilke der må skrues ned
for.
Så derfor vil jeg gerne invitere alle –
fra hele sognet - der har interesse i
Stengården til at deltage i et informations- og aktivitetsmøde onsdag den.
11. April kl 19 i Stengårdens østlænge.

Mejlby
Husmoderforening

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
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.
Venlig hilsen

Mejlby Husmoderforening
Bestyrelsen

EGNSARKIVET
Vel mødt!
Mvh

Peter Boller

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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Nu sker der noget...

Efter lang tids planlægning og financeringsproblemer er udvidelsen af
Dagli’Brugsen Mejlby omsider gået i
gang. Hvis alt går vel, er murer og
tømrer færdige med det udvendige ca.
15 april.
Hvorefter det gælder P. anlæg m.v. og
de indvendige dele. Hvis vi er heldige,
håber vi at være klar til indvielse ca. 1
august.
Vi er klar over, der vil opstå besværligheder for både kunder og leverandører
i en periode, men vi vil gøre vores til
at mindske disse.

SOGNEKALENDER

Måske bliver vi af arbejdsmæssige
årsager tvunget til holde lukket et par
dage. Herom senere.

Uddeler og bestyrelse
Dagli’Brugsen Mejlby
GENERALFORSAMLING
afholdes

Onsdag d. 25. april kl. 19.30
i Mejlby forsamlingshus.
Billetter kan afhentes i butikken
senest 23. april.

Onsdag d. 25. april kl. 19.30
Dagli’Brugsen Mejlby holder
Generalforsamling

Lørdag d. 14. april kl. 18.00
Forårsfest i Todbjerg Forsamlingshus

Lørdag d. 5. maj
Konfirmation i Mejlby kirke

Onsdag d. 18. april kl. 19.30
TMIF’ Hovedforenings generalforsamling i Håruphallens kantine

Søndag d. 6. maj
Konfirmation i Todbjerg kirke

Torsdag d. 19. april kl. 14.00
Koncert med Århus Byorkester på
Hjortshøj Lokalcenter

Torsdag d. 10. maj
Meditativ gudstjeneste
i Todbjerg kirke
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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,
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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
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
Torsdag 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
Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25

FÆLLES:
Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk
Kirkesanger, børnekorleder
og babysalmesang:
Kirsten Münster Berg
30 89 46 01
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Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby
kirker
Dagli’Brugsen i Mejlby
Cafeteriet i Hårup-Hallen
SAM’s Pizza- & Grillbar, Todbjerg
Fra redaktionens side vil vi opfordre
til, at man melder sig til at modtage
Sognebladet elektronisk. Dels får man
det hurtigt, dels i farver. Man skal
kunne åbne en pdf-fil. Hvis man
ønsker at modtage Sognebladet elektronisk, skal man blot maile til kordegn Marianne Vasard på Kirkekontoret: mvn@km.dk

Har du brug for præsten?
Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05
(Træffes ikke fredag)

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
maj-nummeret er:
18. april 2012

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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

15

Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ...............86 99 97 75
Bank:
Nordea, Hundkærvej 11 ................86 22 08 55
Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet ............50 95 04 20/86 97 42 51
Blomster:
Lykke Blomster, Lindå ...................40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker
Bygningsingeniør/tømrer:
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687,
Mejlby ............................................28 11 72 77
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen:
Mejlbyvej 683 ................................86 99 91 07
Computerhjælp:
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk...............................40 41 00 89
Elektriker:
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup ....................20 22 97 15
Fodklinik:
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup,
8380 Trige ......................................86 23 24 42
Frisør:
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk .................86 99 81 06
Kartofler, blomster, dekorationer,
bårebuketter, udplantning, krukker m.m:
V/M Grønt, Skødstrupvej 179.......86 99 22 93
Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66
Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje:
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642 Hårup .....................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.
Psykolterapeut:
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby.
Tlf...................................................61 33 97 99
gunvor@besværilivet,
www.besværilivet.dk.
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
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. april

TODBJERG MEJLBY
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

Udflugt

Udflugt

9.30

11.00

Vibe

11.00

9.30

Vibe

14.00

Ingen

Vibe - Friluftsgudstjeneste

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
Bededag

4. søndag efter påske

13. maj
5. søndag efter påske

17. maj
20. maj
6. søndag efter påske

27. maj
Pinsedag

28. maj
2. pinsedag

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Kristi himmelfart

