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Læs inde i bladet...
Forårskoncerter med
Todbjerg-Mejlby Koret
Pilgrimsgudstjeneste og
vandring i Mols Bjerge
Konfirmandudflugt 2012
Sogneudflugt
Landsbyprojekt Todbjerg
Valborgaften og Majdag
Byvandring i Lille Todbjerg
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Forårskoncerter
Familiegudstjeneste

Der er traditionen tro forårskoncerter
med Todbjerg/Mejlby-koret i:

Søndag d.13. maj kl. 16.00
i Todbjerg kirke

Mejlby Kirke
torsdag den 31. maj kl. 19.30
Vores børnekor ved Todbjerg-Mejlby Todbjerg Kirke
kirker er vokset. Der er nu ca. 15 børn
i koret og søndag d. 13. maj deltager søndag den 10. juni kl 19.30

de ved gudstjenesten. Og ikke nok
med det, men vi får også besøg af
Birgitte Wedell-Wedellsborg fra Lisbjerg med børnekoret derfra. De to
børnekor vil sammen synge for os og
være med til at gøre gudstjenesten til
noget særligt. Kom og bliv i godt
humør af alle de søde og sangglade
børn.
Kærlig hilsen

Koret akkompagneres af organisten
Louise Boll, som studerer på Det jyske
Musikkonservatorium og bl. a. er
kendt fra sin medvirken i DR2’s ”Spil
for Livet”, hvor hun trakterede
Koncerthusets kæmpeorgel.
Derudover vil koret fremføre en række
af de elskede Spirituals. Der er fri
entre.

Vibe
Næste nummer af
Sognebladet gælder for
både juni og juli.
Så det er nok en
god idé at kigge lidt
længere frem i
kalenderen, hvis
man har nogle
arrangementer, som
skal med i næste
nummer.
Venlig hilsen
Redaktionen

Koret vil fremføre 7 satser af Vivaldis
Gloria, komponistens kendteste kirkelige værk.

H USK!

LOUISE BOLL
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PILGRIMSGUDSTJENESTE
og - vandring i Mols Bjerge
SØNDAG 10. JUNI KL. 9.30 - 16.00

Den Italienske Sti i Mols Bjerge
Kl. 9.30 mødes vi til pilgrimsgudstjeneste i Todbjerg Kirke ved Elisabeth
Lidell og Vibe Boye-Liisberg.
Herefter kører vi i privatbiler til
Femmøller (P-pladsen overfor Femmøller Efterskole), hvor vandringen
tager sit udgangspunkt ad Den
Italienske Sti. Ved Strandkær spises
de medbragte madpakker og efter en
pause går vi videre til Agri. Undervejs
udfolder vi dagens tema i samtaler i
Naturparken.
Vi går ca. 10 km. - bl.a. en strækning i
stilhed, akkompagneret af fuglesang.
I Agri Kirke holder vi en kort andagt,
hvorefter vi vandrer tilbage til
Femmøller ad "Kirkestien" og slutter
med kakao og boller på Restaurant
Overmøllen (for egen regning: 55 kr.).

Lisbeth Aagaard
tlf.: 86 99 96 05
eller på mail: erikhagen@mail.dk eller til
Majbritt Fabech
tlf.: 22 82 12 59 eller på mail:
MFSC@km.dk
gerne med angivelse af, om man kan
tilbyde eller ønsker kørelejlighed.
Tilmelding drejer sig primært om boller og kakao, da Restaurant Overmøllen ønsker at vide antallet af personer. Det koster det 55 kr. pr. person
– som vi samler ind i kirkens våbenhus
på vej til bilerne. Gerne lige penge.
Alle er naturligvis velkomne til pilgrimsgudstjenesten uden tilmelding.
Vel mødt og alle er velkomne på
denne sommertur!

Medbring madpakke og drikkelse
til frokosten samt evt. Den lille pilgrimsbog.

På vegne af
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd

Tilmelding senest onsdag den 6. juni
til:

Elisabeth, Lisbeth og Majbritt
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KONFIRMANDUDFLUGT
2012

Igen i år har konfirmanderne og jeg
været på en heldagsudflugt sammen
med Elev-konfirmanderne og deres
præst Hans Boas.
Tirsdag d. 27. marts drog vi tidligt om
morgenen af sted med bus nr. 18 ind til
Århus, hvor vi besøgte Kirkens

Korshær i Nørregade. Her fortalte
korshærspræst Jørgen Lasgaard om
Korshærens arbejde med byens hjemløse, misbrugere og andre udsatte
mennesker. Vi fik et meget interessant foredrag, som nok rykkede lidt på
konfirmandernes verdensopfattelse og
forhåbentlig på de fordomme,
vi eventuelt måtte være
kommet med. Vi oplevede et
sted hvor der er varme og
omsorg for de mennesker,
som ingen ellers vil have med
at gøre. Det var kristendom i
praksis.
Derefter gik vi hen i Vor Frue
Kirke, hvor vi fik et spændende foredrag om kirken og
klostret.
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Vi spiste vores medbragte mad i
Munkestuen og drog derefter videre
med bus til Moesgaard.
Også her ventede der os vidende og
spændende guider, der førte os fra
vikingetidens asa-tro til kristendommen. Den udvikling var ikke foregået
helt uproblematisk, og det var spændende at høre om.
Trætte, men glade ovenpå en god dag
med godt vejr og godt humør, lod vi os
køre hjem af Todbjerg Busser, direkte
og lige til døren.
Tak for en god dag, kære konfirmander.
Kærlig hilsen

Vibe

KONFIRMATION

2012

MEJLBY KIRKE
Lørdag d. 5. maj kl. 11.00
Sidsel Sinding Andersen
Steven Sinding Andersen
Joachim Hvass Blach
Stine Holm
Camilla Rathcke Theilmann
Knudsen
Mikkel Meldgaard Laursen
Agnes Cecilie Aspegren
Mortensen
Magnus Moulskov
Cecilie Overgaard Nielsen
Kristian Bo Pedersen
Sofie Ditte Hahn Pedersen
Maj Cecilie Rasmussen
Emma Reifenstein
Nanna Rohde
Cecilie Winsløw Saabye
Emil Denhardt Sørensen

TODBJERG KIRKE
Søndag d. 6. maj kl. 11.00
Ida Berg Hastrup Bak
Martin Jensen
Stine Dollerup Rasmussen
Caroline Blach Thomsen
Mark Johan Toft Ustrup
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Foreningen
”Nutidig kristen
spiritualitet”
inviterer til gudstjeneste i Todbjerg
kirke

Torsdag d. 10. maj kl. 19-21.30
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SOGNEKALENDER
1. maj:
TMIF Tennis starter sæsonen
Lørdag d. 5. maj kl. 11.00
Konfirmation i Mejlby kirke

Tema: Hellig ånd og nærværspraksis.
Gudstjenesten er - ud over at være
gudstjeneste – en nysgerrig undersøgelse af betingelserne for nærvær og
intensitet gennem ordentlig beredelse,
indre bøn og nærværspraksis.
Aftenen forløber således:
Beredelse - meditativ bibellæsning

Søndag d. 6. maj kl. 11.00
Konfirmation i Todbjerg kirke
Torsdag d. 10. maj kl. 19-21.30:
Meditativ gudstjeneste
i Todbjerg kirke og forsamlingshus
Søndag d. 13. maj kl. 16.00:
Familiegudstjeneste i Todbjerg kirke

Gudstjeneste
Fælles refleksion
Mødested:
Todbjerg forsamlingshus, Dammen 2
Tilrettelæggelse:
Ole Juel Gade, Terje Nordberg og
Kirsten Berg
Præst ved gudstjenesten: Peter Ruge
Pris for deltagelse: 20 kr. til dækning
af leje af forsamlingshuset.
Foreningens arrangementer har til formål at stille sig nysgerrigt over for en
nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem folkekirke og folkelig
spiritualitet. Du kan læse mere om foreningen på
www.nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Alle er velkomne!

Kirsten Berg

Kr. Himmelfartsdag d. 17. maj:
Den årlige Sogneudflugt
Mandag d. 21. maj kl. 19.30:
TMIF Håndbold afholder
ordinær generalforsamling
Onsdag d. 23. maj kl. 19.00
Byvandring i Lille Todbjerg
Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
Forårskoncert med Todbjerg-Mejlby
Koret i Mejlby kirke
Søndag d. 10. juni kl. 19.30
Forårskoncert med Todbjerg-Mejlby
Koret i Todbjerg kirke
Søndag d. 10. juni kl. 9.30-16.00:
Pilgrimsgudstjeneste i Todbjerg kirke
og efterfølgende vandring i Mols
Bjerge
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SOGNEUDFLUGT

?

KRISTI
HIMMELFARTSDAG
17. MAJ 2012
Så er det tid at tilmelde sig årets
Sogneudflugt, der som sædvanlig
finder sted
Kristi Himmelfartsdag 17. maj 2012.

Vi håber på at nogle af jer vil tage lidt
kaffe/te med på termokander, så vil
udflugtsudvalget bidrage med hjemmebag.

Alle der bor i sognene, et velkomne.
Er man tidligere beboer fra sognet og
f.eks. er flyttet til Hjortshøj Plejehjem,
er man selvfølgelig også velkommen.
Der er dog et begrænset antal pladser og det er efter ”Først til mølle” - princippet.

Tag fornuftigt tøj på, kaffen skulle jo
gerne kunne indtages ude i det fri.

Vi vil ikke røbe, hvor turen går hen i
år, men vi vil løfte sløret med et billede af den kirke, hvor vi skal overvære
gudstjenesten... (Se ovenfor).

Bussen afgår den 17. maj efter følgende plan:
Mejlby kirke P-pladsen kl. 08.30
Hårup skole - den runde P-plads
med flagstangen kl. 08.35
Todbjerg kirke P-plads kl. 08.40
Vi forventer at være hjemme ved
17 - 18 tiden.

Så har du et godt gæt på kirkens placering, så vil vi i bussen samle forslag Tilmelding skal seneste den 10. maj
ind. Der vil blive trukket lod blandt de til:
rigtige svar om en præmie.
Sonna Sørensen - tlf. 86 99 90 48
Anette
Kjærsgaard
Efter gudstjenesten vil menighedsråEmail:
anekj@eg.dk
dene være vært ved en hyggelig middag. Drikkevarer er dog for egen regPå menighedsrådenes vegne
ning.

Sonna og Anette
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ET LANDSBYPROJEKT
– TODBJERG
Forsamlingshusets bestyrelse har i flere
år talt om at etablere en legeplads ved
forsamlingshuset. Vi har bl.a. skelet til
et projekt i Grundfør, hvor man har
anlagt en aktivitetsplads, opstillet en
pavillon og lavet terrasse med borde
og bænkesæt. Et dyrt projekt som
overvejende er finansieret af midler til
udvikling af landdistrikter. Vi er en del
af Aarhus Kommune og har ikke den
mulighed – men måske mange andre,
som fondsmidler og kommunal støtte.
Men der er mange om buddet, og derfor kommer projekter med en vis
nyhedsværdi først i køen. Derfor har
vi udvidet projektet til at omfatte
nedenstående gamle og nye ideer.

PROJEKTETS INDHOLD:
Aktivitetsplads
På forsamlingshusets område opstilles
forskellige aktivitetsredskaber. Redskaberne forventes udover privat brug
også anvendt af spejdere og den lokale
skole og børnehave, som i forvejen
bruger boldbanen og den omliggende
skov bl.a. i forbindelse med forskellige
arrangementer. Aktivitetspladsen kan
være et aktiv, der understøtter udlejningen af forsamlingshuset. Endvidere
forventes det, at bringe flere til pladsen og således styrke det sociale og
lokale fællesskab.
Natur- og kulturstier
De frie naturarealer og små veje giver
muligheder for at etablere stisystemer
til løb og vandring – og til natur og
kulturinformation. På fikspunkter ved
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bl.a. Todbjergtårnet, Kirken og Forsamlingshuset tænkes opsat mindre
plancher med information og med en
stegkode, via hvilken man kan få elektronisk guidning om områdets geologi,
historie, kirke tårn og landsby. Udlægning af GPS-poster kunne være en
mulighed En informationsfolder
kunne evt. udarbejdes.
Opholdsfaciliteter
På kirkearealet ønskes opsat 2 shelters
til fri afbenytning af lokale beboere.
Ved forsamlingshuset tænkes anlagt
en flisebelagt terrasse med borde/bænkesæt.
På sportspladsen tæt ved forsamlingshuset kunne opføres en åben pavillon.
Den kan være et lokalt samlingssted
og også være et centrum for de grupper
(institutioner) der besøger området.
Desuden vil den være et aktiv for forsamlingshuset, både ved de mange
lokale arrangementer og i udlejningssammenhæng.
Ved Todbjergtårnet ønskes opsat nye
borde- og bænkesæt
Sportsfaciliteter
Området rummer i forvejen en fodboldbane, tennisbane og petanquebane. Tennisbanen tænkes udviklet til
en multibane med bl.a. basket-kurve.
Alle faciliteter forventes fremadrettet
at være til fri afbenyttelse.
Ko-mark
På en del af by-jorden er der blevet
etableret en ko-mark. Aarhus
Kommune har bekostet opsætning af
hegn, og lokale landmænd har leveret
et antal kvier. Der er blevet dannet et
ko-laug, som dagligt påtager sig at tilse
dyr og forhold.
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Stengården.
Peter Boller har som ny ejer af
Stengården planer om at lave stedet til
et kulturhistorisk projekt, med mangfoldige udviklingsmuligheder, hvoraf
nogle utvivlsomt vil kunne hænge
sammen med det her omtalte projekt.
Ligesom det måske også kan indgå i
ansøgninger om midler til udviklingsarbejde i lokalområdet.
Derfor er der aftalt et samarbejde
mellem de to projekter.

INFORMATION –
OG KOMMUNIKATION
Todbjergs hjemmeside
www.Todbjergby.dk vil blive opdateret, og som et led i projektet moderniseret, så den fremover kan være landbyens interne og eksterne informations- og kommunikationscentral.
Bl.a. ved automatisk udsendelse af
information via mail til beboerne om
kommende arrangementer og aktiviteter. Hjemmesiden skal også rumme
links til Aarhus Kommune, lokale
institutioner som skole, børnehave,
lokalcenter, kirke o.a.
På hjemmesiden og i Sognebladet vil
man kunne følge projektets udvikling.
Finansiering.
Der venter et stort arbejde med at søge
fonds- og andre midler til finansiering.
En forespørgsel til Århus kommunes
Grønne område har givet en positiv
tilbagemelding om mulig hjælp og vejledning.
Lokalt kan man bidrage med arbejdskraft og mindre økonomiske midler.
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Arbejdsudvalg
Repræsentanter for nedenstående
institutioner deltager i et arbejdsudvalg, der skal arbejde frem mod en
realisering af intentionerne.
Todbjerg Menighedsråd
Ivan Overgaard Jakobsen
Todbjerg Tårnlag
Knud Overgaard Nielsen
Todbjerghus
Søren Madsen
Todbjerg Tennisklub
Jørgen Hansen
Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
Peter Boller
Todbjerg by`s hjemmeside
Christian Ernstsen
Todbjerg Forsamlingshus
Michael Krogh Hansen
Lisette Ågaard
Kontakt til skole og børnehave
Arne Illeborg
Styregruppe - ansøgninger – fototekstbehandling
Poul Jeppesen
Styregruppe - ansøgninger kommune-kontakt
Skulle andre have lyst til at deltage, er
de velkomne og kan henvende sig til
en af ovenstående.

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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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TMIF
TENNIS
TMIF HÅNDBOLD
Indkalder til ordinær generalforsamling
mandag d. 21. maj 2012 kl. 19.30
i Hårup hallens kantine.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3a. Forelæggelse af revideret regnskab
3b. Forelæggelse af budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6a. Valg af bestyrelse i henhold til §4
6b. Valg af suppleanter
6c. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formand Gert Bjerregaard i hænde
senest 7 dage før.
gert.bjerregaard@aarhus.dk
Efter generalforsamlingen vil læge
Jan Krog instruere i brug af
hjertestarter og foreningen er vært
ved et lille traktement.
Vel mødt

Bestyrelsen i TMIF håndbold

Tennissæsonen starter
1. maj 2012
på Centercourt v/ boldbanerne
Hårup skole!
Kontingent for hele sæsonen:
KUN 300,Børn der spiller i tidsrummet
14.00 – 17.00
KUN 150,Kontakt:

Tom Kjærsgaard
på 86 99 95 85
eller tkj@aarsleff.com

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
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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VALBORGAFTEN
OG MAJDAG
Sognebladsredaktionen har et stykke
over midvinter slået et par kløer i
Peter Boller og opfordret ham til at
levere lidt opbyggeligt lokalhistorisk
stof til sognebladet – sådan ved tid og
lejlighed.
Peter er ufortøvet gået med på spøgen
og har generøst tilbudt, at egnsarkivets
medarbejdere på skift i et års tid ca.
hver anden eller tredje måned den 18.
klokken 18 møder med en artikel til
bladet.
Her i førstningen er det gennemgående tema aftalt til at skulle være de
mere verdslige dele af årets højtider,
sådan som de ifølge mundtlige overleveringer og skriftlige kilder afvikledes i
gamle dage her i vores østjyske egn.
Og Peter har selv lagt ud ved i sognebladet for april at beskrive en række af
påskens skikke og traditioner.
Som bekendt indtræffer der udover
jul, påske og pinse i årets løb også
”mindre højtider”, hvortil der er knyttet folkelige traditioner, og dette gælder således den netop nu aktuelle
Valborgdag, 1. maj, der har sit navn
efter helgeninden Valborg eller Valburgis, en engelsk prinsesse, det missionerede i Tyskland i 700-tallet.
Det opleves som absolut belejligt og
velkomment, når Valborgaften, den
30. april, og den efterfølgende Sankt
Valborgdag (Majdagen) dukker op
som højdepunktet af forårsskønhed og
giver en god anledning til at feste lidt.
Man ”kaster kåben væk” eller lader

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

den i hvert fald hænge på sin knag,
man muntrer sig i naturen, man har
madkurven med og lejrer sig i det
grønne og fryder sig over forårets friskhed og ynde. Sådan var det før, og
sådan er det nu og til alle tider.
Jeppe Aakjær har 29. april 1916 skrevet et digt, ”Majnat”, som på smukkeste vis gengiver den stemning, der er
det helt særegne ved årstiden, og
Aksel Agerby har skrevet melodi til.
”Majnat” er med i Politikens ”Danske
sange” i 1954 men findes ikke i højskolesangbogen. Første vers lyder således:
Når vildgaasen larmer Valborg Nat,
hvem lægger sig da til at sove.
Da vandrer man ensomt med Dug paa
Hat
langs Fjord og knoppende Skove.
- Men nu noget om, hvordan astronomien fik indflydelse på Sankt Valborg:
I året 1700 foregik skiftet fra den julianske kalender til den gregorianske,
hvilket kort fortalt gik ud på én gang
for alle at eliminere den skævhed, der
var opstået, fordi kalenderåret ikke var
i trit med jordklodens rotation om
solen. Dette havde specielt givet problemer med jævndøgns indvirkning på
påskens placering iflg. de af kirken
vedtagne regler herfor. Man fjernede i
Danmark og Norge i lighed med, hvad
man allerede tidligere havde gjort i de
katolske lande, 10 dage af februar, man
rykkede simpelthen fra 18. februar
frem til 1. marts 1700 i ét spring og
indførte desuden en ekstra skudårsregel. Der kom hermed styr på jævndøgn-påske problematikken, og man
opnåede, at julen herefter faldt nogen-

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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lunde sammen med vintersolhverv
samt at der vil gå mere end 3000 år, før
afvigelsen ved anvendelse af den gregorianske kalender bliver på 1 døgn.
Dette med de skrottede 10 dage fik
den negative konsekvens, at det, der
før var Valborgdagen – altså 1. maj, fra
og med år 1700 nu var 10 dage koldere, sådan i gennemsnit det ene år med
det andet. Skøn Valborg var stadig
Skøn Valborg, men hun var ikke
længere helt så skøn, som hun havde
været indtil kalenderreformen, altså
klimamæssigt set. Fra at man havde
været vant til, at bøgen var fuldt
udsprunget på Valborgdag, måtte man
herefter nøjes med, at bøgen kun var
på vej til at springe ud den dag.
Valborgaften var en af de forårs- og
sommeraftener, hvor sygdomsplagede
mennesker førhen, dvs. indtil for
omkring 100 år siden, søgte til helligkilderne som f.eks. Skt. Claræ Kilde
nær ruinen af Skt. Nikolajs Kapel på
Drorup Mark mellem Balle og
Krajbjerg (herom kan der læses i
Todjerg-Mejlby Kalenderen 2010, september).
Ligeledes hvad angår Valborgaften, så
var denne her i det østjyske i højere
grad end Skt. Hans Aften den aften,
hvor man brændte bål langs kyster og
på bakker og høje. Valborgblussene
skulle tændes i mørkningen, sådan at
de kunne lyse og vise vej for heksene
på disses natlige flyvetur til Bloksbjerg
eller til Hekla (ad Hekkenfeldt til) på
Island, eller til Troms Kirke i Norge
(ja, hvorfor nu netop derop?),
Storken markerede sig tidligere i højere grad i landskabet end tilfældet er i
dag, det kan man vist roligt sige. Den

kom ifølge tradtionen og B.S. Ingemann ”som gæst til Skøn Valborgdag”,
og på Ingemanns tid og længere hen i
attenhundredetallet i større tal, end
man næsten er i stand til at forestille
sig. I Virring, hvor vidtstrakte enge og
den nærtliggende Randes fjord udgjorde et godt forrådskammer, var der tilbage i tiden ikke færre end 64 storkereder på byens tage.
Her omkring har der selvfølgelig også
været storke - i Mejlby på Spørringvejen og flere steder i Todbjerg samt i
Lindå. Den sidste lokale storkefamilie
var den på Sophie Amaliegårds ladetag.
Omkring 1950 fløj den, som den var
vant til ”mod høsten bort, men den
kom ikke igen ”ad åre”.
Tidligere havde man i landsbyerne måske også her på vore kanter - den
skik, at man ”red sommer i by” eller
”dansede om majstangen”- eller begge
dele. Og til Valborgaften og Valborgdag knyttede sig desuden traditionen blandt ungdommen med ”gadelamsgilder”. Herom findes der mange
beretninger fra egnen syd og vest for
Århus og fra en række landsbyer på
Djursland. Det skulle være mærkeligt,
om der ikke også har været den slags
traditioner i vore sogne. Måske er der
nogen, som véd et eller andet om disse
skikke?
Lokalhistorisk Forening
ønsker god maj måned

Kristian Bredholt
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For at afklare nogle af disse spørgsmål
inviterer jeg til et nyt møde onsdag,
den. 9. maj kl 19.30 i gårdens østlænge. Her vil vi drøfte mulighederne
for foreningsdannelse, muligheder for
støtte/frivillig arbejde i ”Stengårdens
Venner”, muligheder for professionelt
engagement i butikker, værksteder,
kurser og muligheder for en koordineret indsats for fonds- og støttemuligheder.

STENGÅRDEN
- fortsat...
Tak for den store opbakning og støtte
omkring aktivitetsmødet på Stengården den 11. april.
På mødet lagde Peter for med et indlæg om baggrunden for project
”Stengården – fra før verden gik af
lave”. Først og fremmest for de markante bygningers bevarelse i landsbyen men også for at vi sammen skal
udfordre og stimulere fællesskabet og
livet i sognet.
Steen Møller fra Friland i Feldballe
fortsatte med en inspirerende snak om
at vi selv må tage sagen om ”det gode
liv” i egen hånd og generobre plads i
vores civile liv fra pengemagten og
staten.
Herefter blev der fremlagt konkrete
planer om hvad jeg har forestillet mig
med rammerne på gården. Mange nye
forslag kom til – for ideer er der masser
af – men kan de realiseres – og vil der
være opbakning omkring dem – og
hvad med økonomien?

Vel mødt - også til dem der ikke var
med d. 11. april!
Mvh

Peter Boller

BYVANDRING
… i Lille Todbjerg
Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening inviterer til ”byvandring på toppen af bakken”

onsdag d. 23. maj kl. 19.00
Vi mødes på pladsen foran Todbjergtårnet og afslutter med en kop
kaffe - og måske en sang – nede i Peter
Bisgårds hal.
Vi vil fortælle om møllen og tårnets
historie – om Møllegården – om smedens og degnens marker – om den
gamle vej fra Skårupgård til Bendstrup
– og sognefoged Simonsen – om flippede kollektiver fra 70èrne og om
meget, meget mere.
Vel mødt – fra Lokalhistorisk Forening
Mvh

Peter Boller
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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

14

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)

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

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
juni/juli-nummeret er:
18. maj 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
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 .....................86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Kloakmester:
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet .....................86 99 92 11
Jørgen Andersen ApS, Bøggildsvej 52,
Hårup ........................86 99 92 16/ 20 92 99 61
j.a.aps@mail.dk
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
4. maj

TODBJERG MEJLBY
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

9.30

11.00

Vibe

9.30

Ingen

Pilgrimsgudstjeneste

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe - Familiesgudstjeneste

Ingen

11.00

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Bededag

4. søndag efter påske

13. maj
5. søndag efter påske

17. maj
Kristi himmelfart

20. maj
6. søndag efter påske

27. maj
Pinsedag

28. maj
2. pinsedag

3. juni
Trinitatis

10. juni
1. sønd. efter trinitatis

17. juni
2. sønd. efter trinitatis

24. juni
3. sønd. efter trinitatis

1. juli
8. juli
5. sønd. efter trinitatis

15. juli
6. sønd. efter trinitatis

22. juli
7. sønd. efter trinitatis

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

4. sønd. efter trinitatis

