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Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05
(Træffes ikke fredag)

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
juni/juli-nummeret er:
Onsdag d. 18. maj 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 ønsker at modtage Sognebladet
elektronisk, skal man blot maile til
kordegn Marianne Vasard på Kirkekontoret: mvn@km.dk

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

Har du brug for præsten?

Læs inde i bladet:
Forårskoncerter
Sogneudflugt 2011
Konfirmandudflugt
Pensionade 2011
Nyt fra Besøgstjenesten
Tur til TV2 Østjylland
Sommer-Zumba
Byvandring i Hårup
60’er Fest
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Prædiken
midfastesøndag 2011

Der er ting, der ikke kan siges direkte. Det
er ikke alt, vi kan udtrykke i konkrete beskrivelser og et rationelt sprog.

Ethvert barn kender Pippi Langstrømpe og
ved derfor, at hun har en kuffert fuld af
guldpenge.

Vi kan beskrive ting og sager. For eks. dette
rum vi sidder i. Det er en kirke og vi kan
sige en masse konkrete ting om den bygning. Vi kan sige, hvilke materialer den er
bygget af. Hvor lang og bred og høj den er.
Det kan vi måle helt nøjagtigt. Og vi kan
udtale os nøjagtigt om, hvilket inventar der
er i den: En døbefont, et orgel af det og det
fabrikat, en prædikestol og et alter. Det kan
vi simpelthen SE.

Dem bruger hun lystigt af, deler gladelig og
generøst ud til højre og venstre. Til vagabonder og tyveknægte, ja enhver som
trænger.
Og hun køber slik i tonsvis til alle byens
børn, ja hele slikbutikken køber hun, så
alle kan få alt det slik de orker at spise. Der
er ingen smalle steder hos Pippi og ingen
bliver snydt.
De guldpenge i den kuffert, som hun i øvrigt har fået af sin far, ja de rækker uendelig
langt.
Hun køber foder til sine dyr, gaver til
Tommy og Annika og til jul køber hun
gaver til alle skolens børn og hænger dem
op i et træ i haven til stor overraskelse for
børnene.
Der er det specielle ved den taske med
guldpenge, at den aldrig bliver tom.
Det er måske noget, vi voksne undrer os
over. De små børn køber bare tanken som
noget selvfølgeligt uden at tænke nærmere
over det.
Pippis guldbeholdning løber aldrig tør.
Selvfølgelig gør den ikke det. Hun har jo
fået tasken af sin vidunderlige far og hun
deler rundhåndet ud af sit guld.
Pippi opfører sig i mange situationer præcis
som Jesus.
Her i dagens evangelium hører vi også
hvordan han deler ud. Fem brød og to fisk
deler han ud og mætter tusinder.
Det er som med Pippis taske: På mystisk vis
slipper goderne ikke op.
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Men hvis vi nu ville prøve at beskrive den
ånd, der hersker her i dag. Stemningen
eller den tro, som mange af os har, ja så
ville det være vanskeligt.
For troen eller ånden er jo hverken noget
vi kan gribe med forstanden eller måle og
veje med instrumenter.
Hvis vi vil udtrykke os om den type emner,
må vi bruge et andet sprog: Poesiens eller
kunstens eller billedsproget. Symbolsproget.
Jesus brugte billedsproget og symbolernes
tale i meget høj grad. For det han så gerne
ville fortælle os om, var jo Gud og Guds
rige, og de hører til den slags, der hverken
kan vejes eller måles.
I dag fortæller Jesus også en historie om
Gud og Guds rige. Men han fortæller ikke
så meget med ord. Han fortæller i handling.
Han VISER hvori Guds rige består.
Det er med Guds rige, som med Pippis
taske fuld af guldpenge: Det er uden ende
og vokser kun ved at blive delt. Når mennesker deler med hinanden, er Gudsrige i
vækst.
Jesus mætter en kæmpe forsamling med
fem brød og to fisk. Det er et tegn, står
der. Et tegn på Guds rige.

KIRKELIGT ANSATTE
Mejlby kirke:
Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk
Graver:
Søren Villesen 22 88 88 76
Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

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

Todbjerg kirke:
Graver:
Lars Malte Jensen 25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj
Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25

Hvor er den nærmeste?
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
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SOGNEKALENDER
Onsdag d. 4. maj kl. 18.45-20.00:
Zumba-start i Hårup-Hallen

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

Fem brød og to fisk der viser sig at være
nok til at mætte tusinder.

Onsdag den 16. juni:
Pensionade på Hjortshøj Lokalcenter

Nu plejer det jo at være sådan med brød og
fisk som med al anden mad, at hvis vi
skal dele det, ja så bliver der jo mindre til
os hver, jo flere vi er om at dele.

Torsdag d. 5. maj kl. 19.30:
Forårskoncert i Mejlby kirke

Men ikke her.

Søndag d. 8. maj kl. 19.30:
Forårskoncert i Todbjerg kirke
Mandag d. 23. maj. kl. 19.00:
Lokalhistorisk Forening og Arkivet
Bytur i Hårup
Tirsdag d. 24. maj kl. 19.00-21.00:
Mejlby Husmoderforenings tur til
TV2 Østjylland
Kr. Himmelfartsdag d. 2. juni:
Sogneudflugt 2011

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

Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ................86 99 97 75
Bank:
Nordea, Hundkærvej 11................86 22 08 55
Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet.............50 95 04 20/86 97 42 51
Blomster:
Lykke Blomster, Lindå ....................40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker
Dagli’Brugsen:
Mejlbyvej 683.................................86 99 91 07
Computerhjælp:
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk...............................40 41 00 89
Elektriker:
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup.....................20 22 97 15
Fodklinik:
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup,
8380 Trige.......................................86 23 24 42

Frisør:
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk..................86 99 81 06
Kartofler, blomster, dekorationer,
bårebuketter, udplantning, krukker m.m:
V/M Grønt, Skødstrupvej 179 .......86 99 22 93
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
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Hvilket overflødighedshorn af kærlighed,
glæde og fællesskab, fylde og mening. Og
de fatter, at det er når vi begynder at dele
det hele med hinanden, at det gode vokser.
Jesus viser os, hvad det er, vi skal gøre. Han
er et forbillede til efterfølgelse.

Vi kender jo godt fra vores eget liv til, at
der er ting, der vokser ved, at vi deler dem
med hinanden.

Som kristne får vi ikke stukket en død bog
i hånden med en masse love og regler, vi
blindt skal rette os efter. Nej, vi har en levende Gud, som er iblandt os, som viser os
vejen, ja som selv ER vejen, sandheden og
livet, som han sagde en anden gang.

Oplevelser for eks. Det at I forældre her i
dag får jeres lille dreng døbt, den oplevelse
og glæde, I føler i dag, bliver ikke mindre
af at I deler den med hinanden og jeres gæster. Tværtimod : Jo flere, der deler jeres
glæde, desto større bliver den.

Gud blev menneske og ved sin egen levevis, ved sine handlinger og gerninger, viste
han os, hvordan vi skal leve og at Guds rige
er midt iblandt os. Det er det i samme
øjeblik, vi vil lade kærligheden råde.

Med kærligheden er det på samme måde.
Og med Guds rige. For Guds rige består i
kærlighed.
Det er det, Jesus vil sige med den tegnhandling, vi hører om i dag.
Guds rige er der, hvor vi deler med hinanden. Der hvor kærligheden råder.
Det kunne Jesus have sagt med ord, og
måske ville folkene have forstået, sådan
teoretisk.
Men nu VISTE han dem rent håndgribeligt, hvordan Guds rige er og de forstod det
konkret ved, at de erfarede det.
Egentlig kan vi sige, at Jesus benytter sig af
de allermest moderne erfaringspædagogiske
principper.
De tusinder der bliver mætte ud af næsten
ingenting, som mærker mæthedsfølelsen
hver især og som samtidig ser, at der er
mere tilovers til slut end der var i udgangspunktet, ja de glemmer da aldrig den oplevelse og de fatter på et dybt plan, hvor
fantastisk Guds rige er.

Kærligheden bliver aldrig mindre af at
blive delt ud. Generørisitet som Pippi eller
Jesus viser, er nøgleordet: Det er magisk.
Og det er ikke noget, vi kan gøre rede for
videnskabeligt eller rationelt. Det er ikke
noget, vi forstår med forstanden.
Men med hjertet forstår vi godt, hvad historien i dag handler om. Kærlighedens
gerninger. Og måske går vi en lille smule
forandrede hjem fra kirke efter at have fattet det i hjertet. At Guds rige er der, hvor
vi deler det gode med hinanden. Og at det
gode vokser ved at blive delt
Amen
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Vejviser fra vugge til grav

Forårskoncerter
med Todbjerg-Mejlby Koret:
Kormusik og klaverspil af Liszt
De årlige forårskoncerter med vores lokale kor Todbjerg-Mejlby Koret under
ledelse af Janos Ferenczi finder sted i:
Mejlby kirke
Torsdag den 5. maj kl. 19.30
Todbjerg kirke
Søndag den 8. maj kl. 19.30
Dette forår vil korets sang blive
flankeret af klavermusik af
ingen ringere end Franz Liszt,
der er 200-års jubilar i 2011.
Liszt var ungarer og 1800-tallets største klaver-virtuos, og
som sådan revolutionerede han
klavermusikken med kompositioner i en helt ny stil og med
uhørte tekniske krav. Liszt tilhørte den ny-tyske skole af
komponister, der tillod musikken at skildre ikke-musikalsk
indhold (digte, billeder, natur
osv).
Da både Janos Ferenczi og undertegnede er uddannede pianister, vil vi bidrage med hvert sit
indslag af Franz Liszt, ligesom
koret vil fremføre den sene

komposition Trauung for damestemmer
og orgel. Derudover bliver der plads til
korromancer og et par fællessalmer.
Der er som sædvanlig fri entre.
Kristian Giver
Organist

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
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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Vellykket gymnastikopvisning

SOGNEUDFLUGT 2011

Todbjerg-Mejlby
Gymnastikafdeling
havde en vellykket opvisnings dag lørdag d. 26 marts i Hårup hallen.
Mange tilskuere var mødt frem, for at
se små som store gymnaster vise, hvad
man havde muntret sig med i vinterens
løb.
Der var god salg i boden, så foreningen
fik et pænt beløb ind fra sponserede
kaffe, juice (Dagli`Brugsen, Mejlby) og
kage, sponseret af forældre til gymnasterne.
Foreningen siger mange tak for det.
Tak til gymnaster, vores dygtige trænere og alle fremmødte.
Afvikling af generalforsamling
Den nye bestyrelse ser herefter således
ud:
Formand: Susanne Bredholt
Kasserer: Else Iversen
Bestyrelsesmedlem: Susanne Kvist
Bestyrelsesmedlem: Lotte Brøgger.

Bestyrelsesmedlem: Lotte Andersen
Bestyrelsesmedlem: Tina Elfrom
Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Sørensen
Todbjerg-Mejlby Gymnastik
Bestyrelsen

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

Sogneudflugt
Kr. Himmelfartsdag
Vi vil gerne invitere dig til vor årlige
sogneudflugt.
Turen går i år til……..
Ja, det er ikke helt fastlagt endnu, men
vi tror på, at det bliver et sted i nordøstlig retning.
Undervejs deltager vi en gudstjeneste
og herefter er menighedsrådene vært
ved en middag. Drikkevarer er dog for
egen regning.
Vi vil gøre nogle ophold undervejs, så
tag derfor en termokande og drikkekrus
med, så tager vi lidt sødt med.
Turen er berammet til
Kr. Himmelfartsdag den 2. juni

Bussen er i:
Todbjerg ved kirken 8.35
Hårup ved forsamlingshuset 8.40
Hårup ved skolen 8.45
Mejlby ved kirken 8.50
Tilmelding:
Senest onsdag den 25. maj
til :
Sonna Sørensen
Tlf. 86 99 90 48
Anette Kjærsgaard
Mail:
anette_kjaersgaard@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer.
På menighedsrådenes vegne
Sonna Sørensen
og Anette Kjærsgaard
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Konfirmandudflugt 2011

BYVANDRING
I HÅRUP
Så ligger datoen for byvandring i Hårup
klar.
Det bliver
Mandag den 23. maj kl. 19.00
Vi mødes ved forsamlingshuset.
Lokalhistorisk Forening og Arkivet har
sammen med lokale beboere gennem et
par mødeaftener forberedt en byvandring i ”Hårup centrum”.
Olav Vinther har lovet at stå ved rorpinden og vi håber, at vi kan belyse
mange spørgsmål som f.eks: Vejens for-

Hele holdet foran Stavkirken på Moesgård.

Munkestuen i Vor Frue kirke
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Velkommen til

løb igennem byen før i tiden. Hvad var
det med det store gadekær midt i byen?
Boede smeden i forsamlingshuset og
havde han sin egen dam? Hvilke gårde
er udstykket fra hvad? Og hvorfor
ejede Århus Hospital flere af gårdene
her i begyndelsen af 1800-tallet?
Er du interesseret i din by - og har du
spørgsmål til dens historie, så kan det
være, at vi sammen kan svare på nogle
af dem. Vi går en runde i byen på ca.
en time og slutter af med en kop kaffe,
en småkage - og noget mere snak.
Alle er velkommen.
Vel mødt ved forsamlingshuset.
Peter Boller

60’ER FEST...

SÅ ER DET NU...
du skal tilmelde dig 60’er festen, som
afholdes i Hårup Forsamlingshus

Lørdag den 28. maj 2011
For kun 150 kr. får:
Ta selv buffet
med flere spændende retter.
Dans til kl. 02.00
med et 5-mands band, der spiller alle de
gode 60’er hits.
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: Den 14. maj 2011
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Husk tilmelding til

Tur til
TV2 Østjylland
Tirsdag den 24. maj
fra kl. 19.00-21.00
Vi mødes ved Mejlby kirke
kl. 18.30
og fylder bilerne op.
Jeres mænd er velkommen.
Pris: 50 kr. pr. pers.
incl. kaffe og kage.
Tilmelding: Senest den 13. maj
til:
Bestyrelsen

H USK!
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

Kære alle!
Så er det en realitet! Vi laver et megahold med Zumba i hallen i Hårup.
Første gang er
Onsdag d. 4. maj kl. 18.45-20.00.
Efterfølgende uger foregår det mandag
samme tid. Det drejer sig om 8 gange i
alt, så sidste gang er mandag d. 20. juni
2011.
For alle 8 gange koster det 200 kr.
Betales første gang (lige penge).
Hvis man har venner, familie og andet
godt, der også gerne vil med en gang i
mellem, er de velkomne.
De skal give 30 kr. pr. gang
(lige penge).
Så kridt skoene og lad os lave en Zumbafest. Send mailen til veninderne, så
vi bliver rigtig mange.
Jeg glæder mig helt vildt!!!
Mange Zumba-hilsner
Annemette Drescher
Zumba instruktør
TMIF

Tirsdag den 29. marts tog konfirmanderne fra Hårup skole på tur til Århus
sammen med deres præster Vibe Boye
Liisberg og Hans Boas. Holdet består af
konfirmander både fra TodbjergMejlby og Elev. Vi begyndte med morgenkaffe i Lystrup kirke, hvor der blev
givet en kort introduktion til dagen. Så
kørte vi med bybussen ind til Vor Frue
kirke, hvor vi fik en grundig og medlevende forklaring på kirken, der består
af "tre i én" - Kryptkirken, Klosterkirken og Vor Frue kirke. Derefter kørte
vi med bybus til Moesgård Museum,
hvor vi så den rekonstruerede stavkirke
og blev vist rundt i den nyåbnede udstilling 7 vikinger. Der blev også tid til
at boltre sig på legepladsen.
Tak til konfirmanderne for en dejlig
dag!
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Der skal også være tid til leg...
Moesgård Vikingeudstilling

Pensionade
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Pensionade

I 2011 har vi planlagt 6 sammenkomster.

g!
Fo r 2 4. g a n

Vi startede d.29 april, hvor Niels Vogel
spillede på harmonika og klaver. Vi
sang forårssange og vi havde danseskole.

på Hjortsh
Hjortshø
øj Lokalcenter
Onsdag den 15.
15. juni 2011

Den 7. juni: Udflugt til Todbjerg Tårnet og kaffe hos Lisbeth.
Den 23. august: Sammenslutningsfest.

Dagens
påprogram
Hjortshøj Lokalcenter
Kl. 9.00: Morgenkaffe
Kl. 9.15: Velkomst og
åbnings ceremoni
Kl. 9.30-12.00: Konkurrencer afvikles
Kl. 12-12.30: Middagspause i spillene
Kl. 14.00: Konkurrencerne slutter
Kl. 14.15: Bankospil
Kl. 14.45: Præmieoverrækkelse

Nyt fra Besøgstjenesten

Onsdag den 15. juni 2011
I år vil Pensionaden blive
skudt i gang af
formanden for
Danske Pensionister,
ARNE ROLIGHED.
Spillene er de samme
som sidste år:
• Kuglespil
• Permadikkel
• Labyrint
• Ringspil
• Spørgsmål
• Møntkast
• Kranen

Labyrint

Med venlig hilsen
Todbjerg-Mejlby og
Hjortshøj Pensionistforening
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Vandkanonen

I marts 1993 startede Troels Tejlgård og
Agnethe Mikkelsen Todbjerg-Mejlby
Besøgstjeneste. Den havde og har stadig det mål at besøge mennesker her i
området. Ældre, unge, ensomme eller
du kan bare have lyst til at få besøg engang imellem. Det kan være til en snak
om gamle dage, erindringer eller aktuelle begivenheder, eller man kan gå en
tur, læse aviser eller en bog. Alt er muligt, dog ikke hjælp til rengøring.
En besøgsvært modtager besøg og en
besøgsven besøger.
Da mange af borgerne fra Todbjerg og
Mejlby-området flytter til Hjortshøj
Pleje- og seniorboliger, er der opstået et
fint og varmt samarbejde med Hjortshøj Besøgstjeneste og Lokalcenteret.
Udover besøgene holder vi fællesmøder og hygge og har ca. 5-6 arrangementer om året på Hjortshøj
Lokalcenter. Til disse eftermiddage er
vi ca. 35-45 mennesker og det er nogle
utroligt dejlige og hyggelige eftermiddage fyldt med sang, snak og hygge.
Da vores samarbejde med Hjortshøj
Besøgstjeneste er blevet stort og varmt,
har de to besøgstjenester besluttet at
”slå” sig sammen til en Besøgstjeneste
pr. 1. august 2011.

Den 13. september: Udflugt til Fristedet i Skæring.
Den 11. oktober: Løvfaldsfest på Lokalcenteret.
Den 2. december: Adventshygge på
Lokalcenteret.
Har du fået lyst til at få besøg eller blive
besøgsven eller få lidt mere at vide om
besøgstjenesten, er du velkommen til
at komme til et af vores arrangementer
på lokalcenteret eller kontakte os.
Doris Berg, Hjortshøj, tlf. 86 22 68 04
Sonna Svejstrup, Mejlby,
tlf. 86 99 90 48
Lisbeth Aagaard, Todbjerg,
tlf. 86 99 96 05
Hilsen
Lisbeth Aagaard

