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GudstjenestelisteGudstjenesteliste

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
maj-nummeret er:
Mandag d. 18. april 2011

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

Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby 
kirker
LokalBrugsen i Mejlby
Cafeteriet i Hårup-Hallen
SAM’s Pizza- & Grillbar, Todbjerg
Fra redaktionens side vil vi opfordre
til, at man melder sig til at modtage
Sognebladet elektronisk. Dels får man
det hurtigt, dels i farver. Man skal
kunne åbne en pdf-fil. Hvis man øn-
sker at modtage Sognebladet elektro-
nisk, skal man blot maile til kordegn
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

    DATO        TODBJERG MEJLBY

  3. april                        9.30            Ingen        Vibe
  Midfaste

  10. april                     Ingen            9.30         Torben
  Mariæ Bebudelse

  17. april                     11.00           Ingen        Torben - Påskekoret medvirker
  Palmesøndag

  21. april                     Ingen            9.30         Charlotte
  Skærtorsdag

  22. april                     11.00           Ingen        Torben
  Langfredag

  24. april                      9.30            Ingen        Torben
  Påskedag

  25. april                     Ingen           11.00        Vibe
  2. påskedag

  30. april                     11.00           Ingen        Vibe
  Konfirmation

  1. maj                        Ingen           11.00        Vibe - Konfirmation
  1. søndag efter påske
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Læs inde i bladet:

Gudstjeneste med
kirkekaffe og kortæppe

Deltag i Påskekor

Konfirmation 2011

Generalforsamlinger

Nyt galleri i Hornslet

Forårsfest i Todbjerg
forsamlingshus

Fastelavnsfest
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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
Pileflet:
v/Marianne Nielsen, Mejlbyvej 649, 
Hårup, marilars@mail.tele.dk.........28 10 30 63
(Pil, kurve, hegn, hytter, kurser, vejledning m.m.)
Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.
Præst: Majbritt Fabech, Bøggildsvej 19
Todbjerg......................86 99 90 05/21 60 11 05

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.

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 tlf.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

Mejlby kirke:
Mejlbyvej 682,  8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk

Graver:
Søren Villesen  22 88 88 76   

Gravermedhjælper:
Ronny Terndrup

Todbjerg kirke:
Graver:
Lars Malte Jensen  25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj 

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

KIRKELIGT ANSATTE Fælles:
Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk

Kirkesanger, børnekorleder
og babysalmesang:
Kirsten Münster Berg   
30 89 46 01

Hvor er den nærmeste?Hvor er den nærmeste?

Så har I mig tilbage!
Når tiden går godt, flyver den. Sådan
er der fløjet et år for mig siden jeg skrev
i dette blad sidst. Jeg håber også tiden
er fløjet for alle jer andre. Jeg ved i
hvert fald at I i Majbritt har haft alle
tiders søde og kompetente præst i mit
fravær.
Når tiden er fløjet for mig, skyldes det,
at jeg har nydt at gå hjemme med mine
småpiger, Karoline på 5, som har haft
orlov fra børnehaven - og så naturligvis
Katinka, som snart bliver 1 år og som
jo er selve årsagen til al denne udskift-
ning i præsteembedet i Todbjerg-
Mejlby.
Men nu er alt atter ved det gamle.
I vil få mig i røret når I ringer på
86999005 eller min mobil 30666021,
og det er mig, I vil se i kirken.
Det er skønt at være i gang igen.
Jeg glæder mig til al samarbejde og
samvær fremover igen. 
Kærlig hilsen 
Vibe

En stor tak skal lyde...
Til vores præst Majbritt Fabech, som
har været barselsvikar for Vibe.

Menighedsrådet vil gerne benytte lej-
ligheden til at sige tak for det gode
samarbejde.

Maibritt har ud over det kirkelige
arbejde bidraget med kreativitet og
været en aktiv medspiller,især indenfor
aktivitets- og foredragsudvalget.

Vi ønsker dig al mulig held og lykke
i fremtiden.

- og velkommen
tilbage...
I samme åndedrag, vil vi gerne sige 
velkommen tilbage til Vibe.
Hun er startet op igen her pr. 17. marts
2011.

Så nu glæder vi os alle til at fortsætte,
dèr hvor vi slap.

På menighedsrådets vegne
Helle Sørensen

Som medhjælpende redaktør af Sog-
nebladet vil jeg også her sige tak til
Majbritt, for et godt og positivt sam-
arbejde.
Jeg vil samtidig sige velkommen 
tilbage Vibe. 

Vi nåede jo kun at lave et nummer af
Sognebladet, inden du gik på barsels-
orlov, så jeg ser frem til et fortsat godt
samarbejde i fremtiden.
Leo
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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

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
Frugt, grønt, blomster, dekorationer, ud-
plantning, krukker m.v.:
V/M Grønt, Skødstrupvej 189 .......86 99 33 93
Galleri:
Art Gallery - Malerier ved 
www.birgitbisgaard.dk, Lille Todbjerg 9, 
lige ved Todbjergtårnet...................22 85 55 08
Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66
Hjemmeservice:
Moster Oda v/Henny Torrild,
Birkehaven 19, Lystrup...................60 61 64 94
(tilskud til pensionister)
Hundefrisør:
v/Lone Hastrup Holm
Mejlbyvej 633, Hårup.....................86 99 93 24
Medlem af Landsforeningen for Hundesoignering.
Hundenes Frisørsalon
Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

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

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

Mejlby Forsamlingshus
Birgit Rasmussen (bedst kl.18-20)
Tlf. 86 99 94 57 mobil 28 47 32 57

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

Alle
Sognebladets læsere

ønskes
en rigtig god påske!

Gudstjeneste 
med kirkekaffe og 
kortæppe
Søndag den 3. april kl. 9.30 
i Todbjerg kirke

Efter denne søndags gudstjeneste folder
vi det gamle tæppe ud og klipper det i
stykker. 

Der vil være mulighed for at få en fir-
kant fra det gamle kortæppe med sig
hjem, for dem, som måtte være inter-
esseret. 

Der serveres i denne anledning kaffe og
rundstykker i våbenhuset. 

Tilmelding ikke nødvendig.

Deltag i Påskekor
Der er tradition for, at vi opretter et
lejligheds-kor i kirkeligt regi to gange
om året. Korene er åbne for alle sang-
interesserede, man melder sig bare.
Koret synger som andre år ved guds-
tjenesten 
Palmesøndag den 17. april  
kl. 11.00 og kun i Todbjerg kirke.

Vi øver og lærer det, der skal synges i
løbet af to aftener op til. Jeg gennem-
går stemmerne meget grundigt og det
kræver således ingen særlige forudsæt-
ninger at være med. 

Vi mødes i Sognegården i Todbjerg og
der bydes foruden korsang på kaffe,
kage og hyggeligt samvær. 

Tidspunkterne for øvning:
Onsdag den  6. april kl 19.30
Onsdag den 13. april  kl 19.30

Hjertelig velkommen og ring gerne til
mig og fortæl, at du kommer – jo før,
jo bedre.

PS: Medbring noget at skrive med!

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

Begravet eller bisat:
Egå kirke:
23. marts: 
Anny Lund Johansen, Hårup

Fra Kirkebogen

Ferie 
Jeg holder ferie i dagene den 
6. - 24. april. 
I den periode er det Torben Brink,
som varetager embedet. 

Han træffes på tlf.:  86 23 12 32
(dog ikke mandag). 
Mail: TBR@km.dk 
Med venlig hilsen
Vibe
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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 an-
melde en fødsel, når der ikke har medvir-
ket 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 regi-
streres. Kordegnen udsteder herefter en
fødselsattest.
Du finder oplysning om fødsel og fader-
skab på følgende sider:
Kirkeministeriets borgerportal
Familiestyrelsen
På Personregistrering kan du digitalt an-
melde 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

Prædiken 3. søndag 
i fasten 2011
Hvis vores immunforsvar er svagt, har vores krop
vanskeligt ved at forsvare sig imod og nedkæmpe
indtrængende vira og bacterier.
Så kan vi blive rigtig syge, hvis vi smittes med
noget.
Hvis vi derimod har et stærkt immunforsvar, skal
det nok holde onderne fra døren.
I dag hører vi, at Jesus befrier en mand der er besat
af en dæmon, og at Jesus til slut siger: Salige er de,
der hører Guds ord og bevarer det.
Guds ord eller det at have en stærk tro, kan ud-
mærket sammenlignes med en vaccine eller et
stærkt immunforsvar.
Ved en vaccination lader man kroppen møde en
given virus i svækket form sådan at kroppen lærer
den at kende og derefter kan opbygge sine egne
våben imod den.
Er vi for eks. Vaccineret imod kopper eller tuber-
kulose, som man blev det i min barndom, ja så er
man derefter immun overfor den givne sygdom.
Hvis er vi altså er grundigt vaccineret eller hvis vi
for eks. Får en modgift mod et slangebid vi pådra-
ger os, ja så har ondet ingen magt over os.
Ligesådan med livsmodet og troen.
Kristentroen vaccinerer os med et håb der trodser
fortvivlelsen.
Nu sagde jeg før at vaccinen lærer kroppen det
onde at kende, altså gør immunforsvaret opmærk-
somt på den farlige virus, så kroppen selv kan
kæmpe ondet ned.
Kristendommen vil også lære os, os selv og vores
mørke sider at kende.
For uden selvindsigt kan vi ikke for alvor be-
kæmpe vores egne indre dæmoner.
Uden selvindsigt er vi svage.
Oftest vil vi nok helst fortrænge vores skyggesider,
for de er smertefulde at erkende.
De kan være pinlige eller endog meget, meget
skamfulde eller skyldfremkaldende.
Derfor er vi ofte tilbøjelige til at feje og pryde
vores hus, så alt tager sig pænt ud på overfladen.
Altså vi er tilbøjelige til at fremstille os selv som
bedre end vi er. Også overfor os selv. Vi bilder os
gerne ind, at vi gør alting i bedste mening og at vi
selv har rene motiver og at vi har retten på vores
side.
Men ofte er det selvbedrag.
Og den mand i Jesus, lignelse her i dag, da han
troede at være et godt menneske, der ikke havde
nogen dæmoner boende i sit hus, fordi han havde
fejet og prydet, ja da var han netop offer for det
store selvbedrag og derfor stod hans sinds bagdør
på vid gab. Han var svag uden at være klar over
det.

Fortsættes side 5...

Konfirmation 2011
Lørdag den 30. april kl. 10.00
i Todbjerg kirke:
Mark Kjær Andreasen
Anders Boe Bredholt
Jesper Høy Sandholm Jørgensen
Mikisuluk Rasmus Fleischer Kjeldsen
Kasper Lading
Monica Vembye Madsen
Frederik Bach Meiner
Britt Søholt Hauser Petersen
Daniella Høstrup Sønderholm
Maria Vester

Søndag den 1. maj kl. 11.00
i Mejlby kirke:
Christian Johannes Heykoop
Casper Kretzschmar Tagesen

Konfirmandudflugt
Hele konfirmandholdet var tirsdag den
29. april på den traditionelle konfir-
mandudflugt. Denne gang gik turen til
Moesgaard.

Nærmere følger i næste nummer af
Sognebladet.
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SOGNEKALENDER

Søndag den 3. april kl. 9.30
Gudstjeneste efterfulgt af kirkekaffe
og kortæppe i Todbjerg kirke

Tirsdag den 5. april kl. 19.30
Generelforsamling i TMIF’s
hovedforening

Onsdag den 6. april kl. 19.30
Påskekoret øver i Sognegården

Fredag den 8. april
Kirkens Korshær åbner nyt galleri på
Eskerodvej 18 i Hornslet

Lørdag den 9. april kl. 18.00
Forårsfest i Todbjerg forsamlingshus

Tirsdag den 12. april kl. 19.00
Generelforsamling i TMIF
gymnastikafdeling

Onsdag den 13. april kl. 19.30
Påskekoret øver i Sognegården

Onsdag den 27. april kl. 19.00
Dagli’Brugsen i Mejlby afholder
ordinær generalforsamling

Lørdag den 28. maj
60’er Fest i Hårup forsamlingshus

Husk nu
60’er festen
som afholdes i
Hårup Forsamlingshus
Lørdag den 28. maj 2011

Hvor du for kun 150 kr. får:
Ta’�selv buffet 
med flere spændende retter
samt 
Dans til kl. 02.00
med et 5 mands band, der spiller alle de
gode 60’er hits.

Så hvis du ikke allerede har sat kryds i
kalenderen, eller tilmeldt dig,
SÅ GØR DET NU 

Tilmelding kan ske til: 
Jan Boesgård
86 99 99 25/40 87 94 49
Helle Sørensen
86 99 99 33/24 43 52 05
Lone B. Terndrup
86 99 93 19/25 34 60 22 

Sidste tilmelding er den 14. maj 2011

Hvis vi ikke tør se det onde i os selv direkte i øj-
nene, vil det have desto større magt over os.
Men det gør jo ondt at se det i øjnene. Det at vi
ikke er de gennemgode mennesker vi gerne vil se
os som.
Men her kommer kristendommen os igen til
hjælp. For Vi tilsiges vores synders forladelse.
Hver gang vi græmmer os over os selv og fortviv-
ler, skal vi tænke på Jesus ord til os om at vi tilgi-
ves al vor skyld. Vi bliver set som dem vi er på
godt og ondt. Vi er kendt af Gud. Gennemskuet
helt i bund. OG elsket som dem vi er.
Kristentroen er modgift mod skammen og skyld-
følelsen.
Kristentroen vil så at sige vaccinere os med en
kærlighed og en tilgivelse og et håb, der trodser al
fortvivlelse.
Hvis ikke vi har andet end os selv at håbe på og
ikke andet end dette jordiske liv at håbe på, kan
det i visse situationer være meget svært at mobi-
lisere det livsmod der skal til.
Salige er derimod de, der hører Guds ord og beva-
rer det, siger Jesus.
Han havde netop hjulpet en mand ud af stumhe-
dens fængsel.
Dæmoner er jo af så mange slagse. Men altid med-
fører de ufrihed i én eller anden form.
Er man besat er man netop ikke fri.
Er man angst for eks. Er man ikke fri, for angsten
æder sjælen op og beslaglægger al vores opmærk-
somhed og energi.
En pragtfuld ung mand har i mange år været pla-
get af angst og depression og tvangstanker om un-
dergang og ulykke. OCD kaldes lidelsen. Nu har
han fået en medicin der virker og pludselig er han
fri. Fri til at leve og til at bruge sin energi og op-
mærksomhed på andet end angsten.
Der er lidelser som hans, der kræver medicin og
lægehjælp.
Men vi kender jo alle til angsten og tankerne om
undergang og ulykke uden det er i en sygelig grad,
for vi lever i forudgribelsen af det, der skal komme,
og har vi ikke troen på at det er noget godt, der
venter, fortvivler vi naturligvis.
Her kommer kristentroen os til undsætning. Jesus
lover os, at det gode vil sejre i sidste ende. Livet
vil sejre over døden.
Møllehave har ladet sig interviewe til en bog om
det at blive gammel og dø. Bogens titel er en ju-
beloptimistisk påstand, den hedder nemlig ” Det
ender godt”.
Det er jo en fantastisk påstand når nu al erfaring
siger os, at det netop ender skidt.
Altså med døden.
Men Møllehaves jubeloptimisme bunder jo i hans
stærke tro på Kristus og hans endegyldige overvin-
delse af døden.
Møllehave må have fået et ordentligt skud kri-
stentro ind med modermælken og han har derfor

megen styrke at stå imod med når mismodet og
dæmonerne melder sig.
Den vaccine imod den totale fortvivlelse, skal vi
give vores børn. Det er lige så livsvigtigt som at vi
sørger for at de følger lægens vaccinationspro-
gram.
At lade sine børn døbe og oplære dem i den
kristne tro, er en uvurderlig gave at give dem.
Dæmonerne kommer nemlig til os alle. I alskens
former og truer med at ødelægge vores liv.De kan
være vores egen egoisme og kulde, de kan være
sygdom eller angst.
For tiden ser verden flere steder ret fortvivlende
ud, for eks.
Vi kan bare åbne for TV-avisen, så konfronteres
vi med Japanernes mareridt og krigen i Libyen.
Begge steder er der tale om mennesker der lever
under ufrihed og stærkt angstprovokerende til-
stande.
30 millioner indbyggere i verdens største by,
Tokyo, kan for eks. Ikke flygte nogen steder hen
selvom radioaktivitetsniveauet er for højt.
Japanernes desperate situation, kan ses som et bil-
lede på vores alles eksistentielle vilkår: Vi kan ikke
flygte fra den verden vi er sat i og vi kan ikke
flygte fra vores egen krop. Vi må stå livet igennem
uanset om det indimellem viser sig at være et
sandt mareridt.
Det eneste der kan trøste eller hjælp i situationer
hvor vi er fanget i et mareridt, besatte og ufrie,
magtesløse og fortvivlede, er troen.
Håbet om at alt ender godt.Troen på at det der for-
tælles om Krisris opstandelse påskedag for mange
år siden, er en virkelig realitet, som også gælder
for os.
Det er modgiften mod desperationen når vi føler
os fangede af angsten og smerten.
Min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig.
Sådan råbte Jesus på korset. Også han oplevede at
være desperat og angst.
Men til stor opmuntring for os, viste det sig, at
Gud var med ham selv der. Og påskedag stod Jesus
op fra de døde.
Det er en virkelighed vi har fået lovet, også gælder
os.
Derfor bør vi være ligeså jubeloptimistiske som
Møllehave uanset hvor sort det ser ud.

Amen!
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Dagli’Brugsen Mejlby afholder
ordinær generalforsamling
i Mejlby forsamlingshus
onsdag d. 27. april 2011 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og fremtids-
planer.
3. Forelæggelse af årsrapport, herunder
meddelelse om resultatdisponering.
4. Forslag til bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse. 

På valg: Conny Lisbeth Nielsen 
og Jan Tosti.
Valg af suppleant. 
På valg Anne Dorthe Jacobsen.                                                                                         

7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 20. april.

Efter generalforsamlingen vil
’’Pottemageregnens 
Amatørteaterforening’’ underholde
med Cabaret 2011. ”Dyr i drift”.

Herefter er Mejlby Dagli`Brugs vært
med smørrebrød og kaffe.

Tilmelding sker i Mejlby Dagli`Brugs
senest onsdag d. 20.april.  

NB. Kun for medlemmer af 
Dagli’Brugsen, Mejlby!!   

Bestyrelsen

Todbjerg-Mejlby 
Hovedforening
Generalforsamling i Hårup hallens
kantine
Tirsdag d. 5. april 2011 kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægterne.

Vel mødt!!
Hovedbestyrelsen

Todbjerg-Mejlby 
Gymnastik
Generalforsamling afholdes 
i Hårup hallens kantine
Tirsdag d. 12. april 2011 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen trænermøde
for nuværende  og kommende trænere.

Vel mødt
Bestyrelsen

Kirkens Korshær 
åbner galleri
Åbningsudstilling med Arne Haugen
Sørensen på nyt galleri i Hornslet.
Den 8. april åbner Kirkens Korshær et
kunstgalleri på adressen Eskerodvej 18,
8543 Hornslet. 
Åbningsudstillingen er med den inter-
nationalt anerkendte danske kunstner
Arne Haugen Sørensen. 
Galleriet har hjemme i dejlige lokaler
med et smukt lys, som giver kunstvær-
kerne mulighed for at udfolde sig, så
gæster og kunder i galleriet virkelig får
en oplevelse ud af at komme der.
På længere sigt er meningen med gal-
leriet, at kunstnere kan hjælpe Kirkens
Korshær ved at donere kunstværker til
salg i galleriet. 
Mange kunstnere har et stort sam-
fundssind og vil gerne være med at gøre
forholdene for de socialt udsatte i sam-
fundet lidt mere tålelige. 
Kirkens Korshær har henvendt sig til
kunstnere med en opfordring til at bi-
drage. Det gælder også, hvis kunstnere
ligger inde med værker, som allerede
har været udstillet flere gange uden at
blive solgt.
Også Picasso og Van Gogh havde svært
ved at sælge deres malerier engang, så
hvem ved? Måske er der virkelig noget
enestående at erhverve sig for heldige
købere i galleriet. 

 

KIRKENS KORSHÆR GALLERI 
Eskerodvej 18, 8543 Hornslet 

 
 

SÆRUDSTILLING 8. APRIL  1. JULI 2011 

Grafiske arbejder m.m.  

Arne Haugen Sørensen 

 

Salgsudstilling i samarbejde med: 

Kunstformidlingen.dk 
Viborgvej 125, Mejrup Kirkeby, 7500 Holstebro v/Søren Nielsen 

Nyt galleri i Hornslet

Åbningsudstillingen er med
Arne Haugen Sørensen.

Motivet her hedder ’’Velkomst’’.

Klassiske Ikoner 
Kirkens Korshær Galleri 
Eskerodvej 18, 8543 Hornslet 

 

 

 

          Birthe Raundahl Mikkelsen      Catharina Siemerling 
  

8. april   -   1. juli   2011 
 

to  -  fre  13  -  17   lør  10  -  13 

Der er andre kunstnere repræsenteret,
bl.a.  Birthe Raundahl Mikkelsen

GENERALFORSAMLINGER
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Todbjerg Tennis- og Petangueklub har
afholdt generalforsamling.
Nedenstående blev genvalgt til besty-
relsen:
Knud Overgaard Nielsen 86 99 97 62
Bent Hald 86 99 95 78
Jørgen Steen Hansen 86 99 90 26
Frank Nielsen 86 99 95 76
Lars Dalsgaard 86 99 95 61
Poul Jeppesen (formand) 86 99 96 69
Kontingent: 
1ookr/person, 200kr/familie
– formentlig Danmarks billigste tennis-
kontingent.
Nye medlemmer. 
Vi tager gerne imod nye medlemmer.
Der er masser af ledig spilletid. 
Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Det kunne blive din nye motionsudfor-
dring – eller måske kunne dit barn
blive en ny Caroline Wozniacki ?
Grundlovsfest ved Todbjergtårnet ar-
rangeres igen i år – reserver datoen al-
lerede nu.
Petangue-turnering for alle interesse-
rede arrangeres 21. august – samme dag
som Todbjerg gademarked.
Petanque-aften afholdes hver tirsdag
kl. 19. - start 3. maj.

Todbjerg 
Tennis- og 
Petangueklub

i Todbjerg Forsamlingshus
Lørdag den 9. april kl. 18 til ca. 02
Kom og vær med til at danse foråret ind i samlet 
flok. Vi mødes kl. 18.00 til en lille velkomstdrink 
og får herefter en dejlig menu.
Tag dit talent med - syng en sang - fortæl en historie
- et lille revynummer eller sketch - et musikstykke mv.
Der vil selvfølgelig være fine præmier.
Kl. ca. 22.00 skal vi danse og hygge os til 
live-musik fra ”Two Fools”.
Der serveres drikkevarer til festlige priser.
Velkomstdrink + middag + 
live-musik:175,- kr. pr. prs.
Tilmelding senest den 6.april til:
Jørgen: 86999026 - Jeppe: 86999669 - 
Per: 41428120 - Henrik :86999305 - Michael: 28515406

Husk at bestille barnepige, afmeld hjemmehjælpen
søndag morgen og ta’ vennerne og naboerne med...
Vi ses til en hyggelig  forårsfest!!

Forårsfest

Så kører 
hjemmesiden igen...
Her kan du bl.a. læse Sognebladet i
farve samt følge med i diverse arran-
gementer i sognene.
Gå ind på:
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

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

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

For Hjortshøj Lokalcenter:
Merethe                         87 13 89 62

Læs næmere information fra 
Besøgstjenesten i næste nummer af
Sognebladet.

BesøgstjenestenBesøgstjenesten

FORÅRET
ER PÅ VEJ...



8Todbjerg-Mejlby Sogneblad 9 Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

tede hos enten Kongens
(ældste) eller Prinsens (næ-
stældste) forældre, for først
at tælle dagens udbytte og
derefter nyde en kop velfor-
tjent varm kakao med kage
til. Hvorefter de blev hentet
af deres forældre.

Børnene er stolte over deres
indsats og bliver ekstra
glade, når overskudet efter
alle udgifter er betalt, bliver
delt ud.
TAk for opbakningen ved
indsamling og fastelavnsfe-
sten.

Med venlig hilsen
Forældre til konger, 
prinser, bajaser, 
fanebærere, generaler 
og menige.

Mandag d. 7 marts afholdtes
der traditionen tro fastelavns-
fest i Hårup forsamlingshus.
Alle skolesøgende børn var in-
viteret til indmarch ved de 3
hære samt tøndeslagning,
hvor der blev kåret kattekon-
ger og dronninger i alle kate-
gorier.

136 børn havde sammen med deres for-
ældre, som der var kaffe og kage til,
valgt at benytte sig af tilbudet. der var
højt humør og Candlelight diskotek
spillede op til dans.
Især Limbo var meget populært.

Der var gratis pølse med brød og soda-
vand til alle børn, og der var mulighed
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for at købe lidt slik i den dertil indret-
tede slikbod.

Forud for festen havde de 3 hære be-
søgt alle husstande i sognet, noget af
turen forgik i vogn eller hestetrailer
efter trator, men kun på de mere øde
strækninger, ellers forgik det på gåben.
derfor var der også godt bud efter den
varme mad som blev serveret i Klubben
Lanternen, som var lånt til lejligheden.
TAk for det. 

Flere steder mødes soldaterne af faste
traditioner, nogle har bagt fastelavns-
boller til dem, en anden står klar med
karamel, hvilket gør af dem der har
prøvet det før glæder sig ekstra meget.
TAK   

Ligeledes var det nogle trætte hærer
med røde kinder som var færdige med
ruterne midt på eftermiddagen, de slut-


