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Læs inde i bladet...
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Orienteringsmøde i
Mejlby Forsamlingshus
Orienteringsmøde i
Todbjerg kirke

Så kom hun
- indianeren fra Ry...

Indvielse af Sognegården

Klubdag i TMIF håndbold

Start af TMIF løbeklub
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Inge Lise Pedersen

Kirkeminister Manu Sareen

Hvert fjerde år er der valg til menig-
hedsrådene landet over. 

Og det er så i år d. 13. november.

I den forbindelse afholdes der en stor

PANELDEBAT 
om Folkekirken og dens
fremtid
mandag d. 10. september 
kl.18.30
på Lisbjerg skole 

Kom og oplev vores kirkeminister på
nært hold. 

Fortsættes næste side...

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012
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Kom og hør ham og tre andre panel-
deltagere debattere:

Hvem bestemmer 
i Folkekirken?
Er det biskoppen og Stiftet,
er det ministeren og 
ministeriet, 
eller er det medlemmerner af
Folkekirken og dermed
menighedsrådene?

Ud over kirkeminister Manu Sareen
er deltagerne : 

Inge Lise Pedersen
formand for Landsforeningen af
Menighedsråd

Morten Aagaard
Direktør for LEGO fondene

Kristian Dissing
Direktør for Danmarks Kirkelige
Mediecenter.

Hør deltagerne give deres bud på
Folkekirken: 

Hvordan ser den efter deres
mening ud?

- Og hvordan kan den se ud?

Folkekirken er inde i en periode med
store forandringer. 

Kom og vær med til en spændende
aften.

Arrangementet er støttet af
Elev, Elsted, Lystrup,
Ølsted, Trige, Skejby,
Lisbjerg, Todbjerg, Mejlby
og Spørring menighedsråd

Kristian Dissing

Morten Aagaard
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Menighedsrådsvalg 
i Mejlby Sogn
I henhold til lov om valg til menig-
hedsråd § 32 bekendtgøres det herved,
at der
tirsdag den 13. november 2012
vil blive afholdt valg af 5 medlemmer
til menighedsrådet.

Afstemningen sker i henhold til kan-
didatlister, der kan indleveres på en
godkendt blanket på nedennævnte
adresse(r) fra tirsdag den 25. septem-
ber 2012 kl. 19.00, til tirsdag den 2.
oktober 2012 kl. 19.00.

De personer, hvortil kandidatlister
kan indleveres, træffes i nævnte
tidsrum alle hverdage.      

Kandidatlister skal indgives på en
autoriseret blanket, som findes på
www.menighedsraad.dk, www.km.dk
eller kan fås hos formanden for valg-
bestyrelsen. Blanket til evt. anmel-
delse af liste/valgforbund kan ligeledes
fås hos valgbestyrelsens formand eller
findes på www.menighedsraad.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten,
har ret til på en medbragt genpart af
listen at få kvittering for listens indle-
vering med angivelse af tidspunkt for
indleveringen.

• Krav til kandidatlisten
Kandidatlisten skal mindst indeholde
navnet på en kandidat og antallet af
navne må ikke overstige det dobbelte
af det antal, der skal vælges.

• Kandidatlisten skal være underskre-
vet af mindst 5 og højst 15 stillere.
• Ingen kan være kandidat for mere

end en liste, en kandidat kan ikke
være stiller for den liste vedkommen-
de er opstillet på, men godt for en
anden. Man kan kun være stiller på en
liste.

• Alle kandidater og stillere skal være
opført med det fulde navn, adresse og
CPR samt underskrift.

• Kandidaterne skal opføres i den
rækkefølge de ønskes opført på stem-
mesedlen.

• Det skal på blankettens forside an -
gives om listen er prioriteret eller side-
ordnet.

• Det skal angives, hvilken stiller
valgbestyrelse kan rette henvendelse
til vedrørende listen.

• Kandidatlister kan anmelde til valg-
bestyrelsen, at de vil indgå liste/valg-
forbund med hinanden.

• Ved sideordnet opstilling skal det
angives, hvilke af listens kandidater,
der skal være medlemmer af menig-
hedsrådet og hvilke der skal være sted-
fortrædere i tilfælde af, at afstemning-
en bliver aflyst. Samtidigt skal det
oplyses hvilken kandidat, der anses for
først valgt i tilfælde af, at afstemnin -
gen bliver aflyst.

Oplysninger og vejledning om valget
og opstilling kan fås hos valgbestyrel-
sens formand eller på 
www.menighedsraad.dk.

Valgbestyrelsen for Mejlby Sogn
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Der skal vælges nyt menighedsråd i
Mejlby Sogn bestående af 5 medlem-
mer. 

Selve valget finder sted
tirsdag den 13. november 2012 
men det er nu forberedelserne går i
gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde

Tirsdag den 11. september 
kl. 19.00
i Mejlby Forsamlingshus

Aftenens program:

1. Velkomst.

2. Menighedsrådets opgaver og 
kompetencer.

3. Redegørelse for menighedsrådets
arbejde siden sidste valg.

4. Redegørelse for kommende opgaver
for menighedsrådet.

5. Redegørelse for regler vedr. 
opstilling af kandidater til 
menighedsrådsvalget.

6. Afslutning.

I Mejlby Sogn er der tradition for at
aftalevalg, dvs. kandidaterne bliver
valgt på et opstillingsmøde, hvilket
bliver det reelle valg.

I forlængelse af orienteringsmødet vil
der - hvis de fremmødte ønsker dette -
være mulighed for at afholde et

Opstillingsmøde

Med f.eks. følgende dagsorden:

1. Fastlæggelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Beslutning af valgform og valg 
af kandidater og stedfortrædere til 
en fællesliste til menighedsråd

5. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere

6. ”Bemyndigelse” af stillerne

7. Eventuelt

Opmærksomheden henledes særligt
på, at afstemningen aflyses, hvis der
ved indleveringsfristens udløb den 2.
oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleve-
ret én gyldig kandidatliste til valgbe-
styrelsen.

Med venlig hilsen

Mejlby Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2012 i Mejlby Sogn
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Menighedsrådsvalg 
i Todbjerg Sogn
I henhold til lov om valg til menig-
hedsråd § 32 bekendtgøres det herved,
at der
tirsdag den 13. november 2012
vil blive afholdt valg af 5 medlemmer
til menighedsrådet.

Afstemningen sker i henhold til kan-
didatlister, der kan indleveres på en
godkendt blanket på nedennævnte
adresse(r) fra tirsdag den 25. septem-
ber 2012 kl. 19.00, til tirsdag den 2.
oktober 2012 kl. 19.00.

De personer, hvortil kandidatlister
kan indleveres, træffes i nævnte
tidsrum alle hverdage.      

Kandidatlister skal indgives på en
autoriseret blanket, som findes på
www.menighedsraad.dk, www.km.dk
eller kan fås hos formanden for valg-
bestyrelsen. Blanket til evt. anmel-
delse af liste/valgforbund kan ligeledes
fås hos valgbestyrelsens formand eller
findes på www.menighedsraad.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten,
har ret til på en medbragt genpart af
listen at få kvittering for listens indle-
vering med angivelse af tidspunkt for
indleveringen.

• Krav til kandidatlisten
Kandidatlisten skal mindst indeholde
navnet på en kandidat og antallet af
navne må ikke overstige det dobbelte
af det antal, der skal vælges.

• Kandidatlisten skal være underskre-
vet af mindst 5 og højst 15 stillere.
• Ingen kan være kandidat for mere

end en liste, en kandidat kan ikke
være stiller for den liste vedkommen-
de er opstillet på, men godt for en
anden. Man kan kun være stiller på en
liste.

• Alle kandidater og stillere skal være
opført med det fulde navn, adresse og
CPR samt underskrift.

• Kandidaterne skal opføres i den
rækkefølge de ønskes opført på stem-
mesedlen.

• Det skal på blankettens forside an -
gives om listen er prioriteret eller side-
ordnet.

• Det skal angives, hvilken stiller
valgbestyrelse kan rette henvendelse
til vedrørende listen.

• Kandidatlister kan anmelde til valg-
bestyrelsen, at de vil indgå liste/valg-
forbund med hinanden.

• Ved sideordnet opstilling skal det
angives, hvilke af listens kandidater,
der skal være medlemmer af menig-
hedsrådet og hvilke der skal være sted-
fortrædere i tilfælde af, at afstemning-
en bliver aflyst. Samtidigt skal det
oplyses hvilken kandidat, der anses for
først valgt i tilfælde af, at afstemnin -
gen bliver aflyst.

Oplysninger og vejledning om valget
og opstilling kan fås hos valgbestyrel-
sens formand eller på 
www.menighedsraad.dk.

Valgbestyrelsen for Todbjerg Sogn
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Der skal vælges nyt menighedsråd i
Mejlby Sogn bestående af 5 medlem-
mer. 

Selve valget finder sted
tirsdag den 13. november 2012 
men det er nu forberedelserne går i
gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde

Onsdag den 12. september 
kl. 19.00
i Todbjerg kirke

Aftenens program:

1. Velkomst.

2. Menighedsrådets opgaver og 
kompetencer.

3. Redegørelse for menighedsrådets
arbejde siden sidste valg.

4. Redegørelse for kommende opgaver
for menighedsrådet.

5. Redegørelse for regler vedr. 
opstilling af kandidater til 
menighedsrådsvalget.

6. Afslutning.

I Mejlby Sogn er der tradition for at
aftalevalg, dvs. kandidaterne bliver
valgt på et opstillingsmøde, hvilket
bliver det reelle valg.

I forlængelse af orienteringsmødet vil
der - hvis de fremmødte ønsker dette -
være mulighed for at afholde et

Opstillingsmøde

Med f.eks. følgende dagsorden:

1. Fastlæggelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Beslutning af valgform og valg 
af kandidater og stedfortrædere til 
en fællesliste til menighedsråd

5. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere

6. ”Bemyndigelse” af stillerne

7. Eventuelt

Opmærksomheden henledes særligt
på, at afstemningen aflyses, hvis der
ved indleveringsfristens udløb den 2.
oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleve-
ret én gyldig kandidatliste til valgbe-
styrelsen.

Med venlig hilsen

Todbjerg Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2012 i Todbjerg sogn
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Søndag d.17. juni havde vi sidste fami-
liegudstjeneste inden sommerferien,
hvor også vores børnekor medvirkede.

Temaet for gudstjenesten var naturen.
Efter gudstjenesten tog Johanne
Eagleroad over og hun sang indianske
sange for os i kirken. 

Hun fortalte om indianernes kultur og
religion og deres forhold til naturen.
Indianerne siger ikke, at vi ejer jorden,
nej det er jorden der ejer os. Det giver
jo et helt andet natursyn end det, vi
har her i den vestlige verden. Omsorg
og respekt for naturen og alt levende
var således et gennemgående tema i
alt hvad Johanne kunne fortælle os. 

Så kom hun...
- indianeren fra Ry, 
Johanne Eagleroad
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Hun havde også mange
spændende effekter med
fra indianernes verden,
som vi fik lov at se på og
røre ved. Johanne tog os
også alle med på en
drømmerejse, inden vi
gik ud i det gode vejr,
om på det grønne areal,
hvor vi lærte nogle ind-
ianske fællesdanse. 

Til slut hentede Johanne en kasse med
remdier og så kunne man lave sin egen
drømmefanger eller sin egen amulet-
pung i skind.

Vi startede kl. 11 i kirken og det var
godt, at Lisbeth med hjælp fra Bodil
og Anette havde fremtryllet en lækker
buffet, vi kunne mætte os ved efter
gudstjenesten, for arrangementet var
så godt, at vi blev ved til kl. 16.00.

Vibe

Foto: HENNING STAUN
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Traditionen tro afholdes der

Høstgudstjeneste
i vore kirker.
I år foregår det
Søndag d.30. september
Todbjerg kirke kl. 9.30
Mejlby kirke kl. 11.00
Mvh.
Vibe

SOGNEKALENDER
Torsdag d. 6. september kl. 19.00:
Hårup Linedance starter den nye
sæson

Lørdag d. 8. september kl. 9.30:
Klubdag/familiedag i TMIF håndbold

Mandag d. 10. september kl. 18.30:
på Lisbjerg skole
Paneldebat om Folkekirken og dens
fremtid 

Tirsdag d. 11. september kl. 19.00:
Orienteringsmøde i Mejlby
Forsamlingshus omkring menigheds-
rådsvalget d. 13. november 2012

Onsdag d. 12. september kl. 19.00:
Orienteringsmøde i Todbjerg kirke
omkring menighedsrådsvalget d. 13.
november 2012

Søndag d. 23. september kl. 14.00:
Indvielse af Sognegården i Todbjerg

Lørdag d. 13. oktober kl. 9.30:
Lokalhistorisk Forening arrangerer
udflugt til Glud Museum

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

På ovenstående billede er der meget 
aktivitet omkring høsten.
I dag ser det helst anderledes ud:
To mand klarer hele høsten.
En i mejetærskeren og en på traktoren.
PS! Jeg har ikke taget ovenstående 
billede, men vil godt lægge navn til det
nedenunder. (Leo)
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Klubdag/familiedag 
i TMIF håndbold
lørdag den 8. september
Traditionen tro holder TMIF hånd-
bold et arrangement i Hårup Hallen,
hvor ungdomsafdelingens spillere, søs-
kende, forældre, klubbens trænere og
bestyrelse mødes til en hyggelig dag i
hallen.

Program:
Kl. 09.30 starter årets sjoveste turne-
ring, hvor der spilles på blandede hold
med deltagere i alle aldre (mindst 6
år).
Når sulten melder sig, giver TMIF
håndbold en frokostbolle/hotdog +
vand til spillerne.

Der vil være kaffe/the/saftevand og
kagebord i løbet af eftermiddagen

Kl. 17.30 er der fælles aftensmad for
spillere, bænkevarmere og heppekor

Kl. 20.30 Tak for i dag.

Pris: Håndboldafdelingens børn og
søskende under 12 år, 50 kr. for aften-
smad. Forældre og søskende over 12
år, 75 kr. for aftensmad.

Kom og vær med til hele eller dele af
dagen. Arrangementet er en god lej-
lighed til at møde spillere, forældre,
bestyrelsesmedlemmer og andre frivil-
lige i håndboldafdelingen.

Vigtigt: For at vi kan sætte hold, skal
man melde sig til med navn og alder.
Vi skal også vide hvor mange der vil
spise med til aftensmad.

Tilmelding på mail eller SMS til 
Gitte Vinther, og@dlgtele.dk eller 
tlf. 23 93 73 02

SU: Senest 5-9-12

Vi glæder os til at se så mange som
muligt.

Se mere om TMIF håndbold, træ-
ningstider, hold, mm. på www.tmif.org

Vel mødt
Bestyrelsen i TMIF håndbold
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Jernkvinder 
og jernmænd 
på markedsdagen 
i Todbjerg
Tusind tak for en fornøjelig eftermid-
dag med 1/10 Ironman i Todbjerg og
omegn.
Igen i år blev 400 m svømning, 18
km cykling og 4,2 km løb udført i flot
stil og højt humør.
Alle gav hvad de havde i sig i det
fantastiske sommervejr, hvilket resul-
terede i flotte præstationer og svedige
trøjer.

Tiderne blev:
Mænd:
Carsten .........................1 t. 2 min. 15 sek.
Kasper Olsen.............1 time. 8 min. 9 sek.
Michael Johansson .......1 t. 17 min. 7 sek.
Hans Kristensen1........1 t. 17 min. 30 sek.
René......................1 time. 19 min. 16 sek.
Michael Plauborg........1 t. 22 min. 17 sek.
Torben S. ......................1 t. 25 min. 5 sek.
Klaus Løvschall...........1 t. 28 min. 37 sek.
Torben Rohde.............1 t. 34 min. 16 sek.

Kvinder:
Lone............................1 t. 27 min. 59 sek.
Sanne Rohde ..............1 t. 30 min. 32 sek.
Betina Zedelfune1 .. time. 33 min. 12 sek.
Soffi.............................1 t. 34 min. 24 sek.
Lene Lykke .................1 t. 40 min. 21 sek.
Annette Danielsen...1 time. 49 min. 29 s.
Kirsten ........................1 t. 49 min. 33 sek.
Inge Buss..................2 timer. 3 min. 0 sek.

Til nye deltagere: 
Der er et helt år at træne i  !!!

Hyggelige hilsner fra 
Annemette og Annette

September måneds 
velsignelser
Så er efteråret skudt i gang. I september
kommer overgangen fra sommer til efterår.
Høsten er måske ikke helt færdig, men
meget korn er allerede i hus og det er i år
guld, der køres hjem fra markerne. Kornet
har stået flot og priserne skulle i år blive
rigtig gode. Så er landmændene nok for en
gangs skyld rigtig tilfredse.

September byder på andet end korn i
laderne. September er for eks. også den
måned i året, hvor makrelfiskeriet er rigtig
godt. Makreller er blandt de bedste fede
spisefisk. Dobbelt så mange d-vitaminer
som i laks, findes der i makrellen og det er
jo noget, vi trænger til her i det kolde
nord, hvor solen ikke skinner ret meget.
Makreller er sjove og vilde at fange. Så en
rigtig god septemberoplevelse kan du få
hvis du tager ud med fiskestangen og fisker
makreller. Og så bagefter hjem til komfu-
ret.

Er man mere samler end jæger, er der både
hyben og svampe at gå efter nu. Hyben er
en rigtig lille vitaminbombe. Der er dob-
belt så mange c-vitaminer i hyben som i
citrusfrugter. Hyben er superfood. Vita -
miner og næringsstoffer i hyben er afba-
lanceret i forhold til menneskets vitamin-
behov. Så ud med kurven. Supper og mar-
melader m.m. kan fremtrylles af de søde
røde små.

Og er man en rigtig gourmet, så må man
ud efter kantarellerne nu. Det er et rigtig
godt svampeår i år. Masser af regn i for-
sommeren og gode varme perioder: Bang,
de er der nu.

God jagt.

Vibe
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Så er vi klar til en ny sæson og vi
håber at se såvel ’’gamle’’ som nye
deltagere. Første gang er:
Torsdag d. 6. september kl. 19.00
i Hårup Forsamlingshus
Holdet er for alle: 
Begyndere, let øvede og øvede, så
hold dig ikke tilbage, der er plads til
alle...
Tilmelding til:
Helle Tlf. 86 99 99 33
Birte Tlf. 86 99 95 52

Hårup
Linedance

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
Bedst mellem 18-20
Helle Pedersen tlf.: 86 76 10 31
mobil: 21 65 26 71
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86

Udlån af Sognegården 
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen, 
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94

Hvad børn dog siger....
Om graviditet og fødsel
“Når damen har en stor mave, kan det
enten være en baby eller en dreng.”
Martin, 6 år

“Hvis man ikke kan få børn, må man
bare passe sig selv…”
Emilie, 6 år

“Den haletudse, der kommer først ind
i ringen, har vundet.”
Clara, 7 år

“Babyen ligger i en pose, som faderen
har syet”
Susan, 6 år

“Barnet sparker inde i maven, når det
vil ud - for der er jo ikke nogen ring-
klokke.”
Marie, 7 år

“Når barnet kommer ud, skriger det,
fordi det aldrig har været der før.”
Linda, 7 år

“Hvis ikke barnet vil ud, skal man lade
være med at give den mad - så kommer
den ud, når den er sulten.”
Laura, 6 år

“Når barnet ikke vil ud, venter man
bare 2-3 måneder mere.”
Laura, 9 år

“Faderen må ikke røre babyen, før han
har taget rene underbukser på.”
Aske, 8 år
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Lørdag den 13. oktober

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske For -
ening vil forsøge at arrangere en efter-
årstur til Glud Museum, syd for
Horsens Fjord. Vi kører i private biler
herfra kl 10. Jeg koordinerer kørslen
afhængig af tilmeldingen.
Glud Museum er et statsanerkendt fri-
landsmuseum med 14 bygninger fra
Bjerre Herred. Museet viser tiden fra
sidst i 1600-tallet til første halvdel af
1900-tallet. Man kan opleve bondens
bolig fra 1660erne, fiskerens hjem fra
1800-tallet, en smedje, et husmands-
hjem fra omkring år 1900 og meget
mere.

Da Bjerre Herred ligger indenfor den
samme byggetraditionsområde som
vores lokalområde vil der være mange
sammenlignelige træk herfra. Udover
bygninger vil vi se på husholdninger
og landhåndværk ”live”, da museet er
levendegjort i hele efterårsferien.

Mere udførligt program i næste num-
mer af Sognebladet – men tilmeld dig
gerne allerede nu på 40 29 68 69
– alle er velkomne!

På Lokalhistorisk Forenings vegne 

Peter Boller

UDFLUGT TIL GLUD MUSEUM
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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
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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 
gravertodbjerg@mail.dk
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

KIRKELIGT ANSATTE 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 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

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
oktober-nummeret er:
18. september 2012

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
’’ Teknisk’’ redaktør:
Leo Thomassen
sognebladet@gmail.com
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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

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

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.;
Silver Bullet (Før Ting & Tøj i Hornslet)
Gyden 3, Mejlby ............................28 50 62 67
Logo, foto og skrift på tøj. 
Div. gaveartikler (krus, pyntepuder 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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GudstjenestelisteGudstjenesteliste
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DATO TODBJERG MEJLBY

2. september 9.30 Ingen
13. sønd. e. trinitatis

9. september Ingen 9.30
14. sønd. e. trinitatis

16. september 11.00 Ingen
15. sønd. e. trinitatis

23. september Ingen 14.00 Familiegudstjeneste
16. sønd. e. trinitatis

30. september 9.30 11.00 Høstgudstjeneste
17. sønd. e. trinitatis

7. oktober 11.00 9.30
18. sønd. e. trinitatis

14. oktober 9.30 Ingen
19. sønd. e. trinitatis

21. oktober Ingen 11.00
20. sønd. e. trinitatis

28. oktober 11.00 Ingen Familiegudstjeneste
21. sønd. e. trinitatis

4. november 15.15 14.00
Allehelgen

11. november Ingen 11.00
23. sønd. e. trinitatis

18. november 19.00 Ingen
24. sønd. e. trinitatis

25. november Ingen 9.30
Sidste sønd. i kirkeåret

2. december 9.30 11.00
1. søndag i advent

9. december Ingen 14.00
2. søndag i advent

16. december 14.00 15.30
3. søndag i advent


