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Men efter en tid, viser det sig at der på den
anden side af overgangen ventede en ny
og rigere verden fyldt med sjove og spæn-
dende oplevelser og lege sammen med de
nye kammerater.

Den lille har udviklet sig, er stadig den
samme, men dog forandret.

Jesus bruger hverdagsbilleder, når han skal
forklare os om Guds rige og evigheden. Og
havde der fandtes vuggestuer på Jesu tid,
kunne han sikkert have fundet på at bruge
det billede, jeg lige har brugt.

Vi hører, han taler om kvinden, der skal
føde, det er jo et billedede på det samme,
nemlig en vanskelig og smertefuld proces
eller overgang, som er nødvendig og som
fører noget fantastisk med sig.

Selve fødslen er præget af voldsomme
smerter, men efter den lille er født, glem-
mer kvinden sine smerter af glæde over
barnet. Og selvom hun stadig er den
samme, er hun jo forandret: Hun er mor.

Vi kan forstå det som et billede på det at
dø fra denne verden, til et nyt liv hos Gud.
Vi vil stadige være den samme, men dog så
forandret.

Det nye kan ikke komme i stand uden at
noget gammelt dør og bliver fortid. Og vi
er nok tilbøjelige til at fyldes med æng-
stelse overfor det ukendte og med melan-
koli over at noget snart vil være forbi.

Men hvad siger mor, når hun skal aflevere
sit lille pus ? Jo hun siger : En kort tid ser
du mig ikke, men om en kort tid, så ser du
mig igen. Præcis som Jesus sagde til sine
disciple.

Jesus prøver at trøste dem og forklare dem
det nærmest uforklarlige, at selvom hans
død tager ham bort fra dem, skal de se ham
igen.

De forstår ikke rigtig hvad han mener. Og
vi kan jo også have vanskeligt ved det,

Prædiken
3. søndag e. påske 2011

En mand står ansigt til ansigt med døden
og synger : ”Her tag min hånd kom følg
mig ud, sluk lyset, luk porten jeg vil møde
min Gud, han står lige derovre i hjørnet
og venter.

Hey! Hvad var det i grunden du sagde?
Hvem bliver, hvem bliver efterladt til -
bage? Det’ showtime og alle advarselslam-
perne blinker…..”

Teksten er fra TV2s nye album,
Showtime. En mand står overfor sin død
og er alligevel fortrøstningsfuld. Og det er
lige præcis essensen i det Jesus vil sige til
os i dagens evangelium: At vi kan være
fortrøstningsfulde.

Livet er fuldt af overgange. Ja, alting er i
virkeligheden en overgang indtil den
endelige finale, showtime, den sidste over-
gang, hvor evigheden venter på den
anden side. Hvad denne evighed så end
består i. Det forbliver et mysterium for os
så længe vi lever. Men én ting har vi fået
at vide: Vores Gud vil stå lige derovre i
hjørnet og vente på os når den tid kom-
mer. Og han vil være der i evigheden og vi
skal se ham og være sammen med ham.
Det er blevet os lovet. Det er trygt.
Nærmere kommer vi det så til gengæld
heller ikke.

Livet en én lang række af overgange fra en
tilstand til en anden, fra en fase til en
anden. Og vi ængstes ofte på overgangen
fra noget godt kendt til noget nyt og
ukendt.

Og nogle overgange er smertefulde. Som
for eks. Når det lille barn starter i vugge-
stuen og skal lære at være væk fra mor.
Det kan være en meget svær overgang for
både barn og mor. Fyldt med savn og uvis-
hed og ængstelse.
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fordi vores fornuft siger os, at det er imod
naturen som vi kender den. At noget eller
nogen kan leve efter døden.

Hvordan og hvorledes vi skal møde vores
Gud forbliver en gåde så længe vi lever.
En gåde hvis konturer vi kun aner.

Paulus har sagt det så flot : At endnu ser vi
kun en gåde, som i et spejl, men til den tid
vil vi se ansigt til ansigt.

Vi skal møde vores skaber. Vores Gud vil
stå lige derhenne i hjørnet og vente når
den tid kommer.

Det må vi stole på, for det er blevet os
lovet. Præcis som det lille barn i vuggestu-
en må stole på, at mor kommer igen, for
det har hun lovet.

Stoler den lille ikke på det, fortvivler den
lille og kan slet ikke lege eller overhove-
det nyde timerne i vuggestuen sammen
med vennerne.

Jeres hjerte skal ikke forfærdes, siger Jesus
et andet sted. Tro på Gud og tro på
mig…..når jeg er gået bort kommer jeg
igen og tager jer til mig, for hvor jeg er skal
I også være……

Der findes mange af den slags trøstende
ord fra Jesus til os. Som en anden kærlig
mor, lover han os at hente os igen engang,
når tiden er til det.

Vi skal med andre ord ikke frygte døden og
den sidste store overgang.

Nogle af jer, der sidder her, vil nok sige:
Jamen det gør vi da heller ikke. Og nogle
vil også sige, at de da heller aldrig har brug
for tanken om en kærlig Gud. Og måske
det bare er et udtryk for at alt er godt. At
vi har det godt og at livet er let, når vi kan
sige sådan. Som når den lille er faldet godt
til i vuggestuen og uden problemer forta-
ber sig i legen og nuet og glemmer alt om
mor.

Men selv den lykkeligste og den der tager
livet allerlettest, vil på et tidspunkt blive
konfronteret med døde og afskeden.

Og som den lille straks græder på mor, når
savnet eller ulykken rammer, ja så kan vi
voksne også opleve os totalt afmægtige og
skrøbelige og håbet om en almægtig og
kærlig magt vi kan henvende os til, kan
melde sig.

Mindet om at blive løftet op som et lille
barn af far eller mor, op på armen i en
stærk og kærlig favn, kan vi nok alle gen-
kalde os.

Det er, når vi er i den situation, vi forstår
hvad Jesus siger i dag. Og det er når vi er i
den situation, at ordene om at vi skal se
ham igen, er enormt trøstende. For de
betyder at vi ikke er ladt alene, selvom vi
føler det. Vi er ikke alene i et tomt og dødt
univers.

Vi er ikke glemt.

I forældre, som i dag har fået jeres børn
døbt, I gør dem en stor tjeneste ved at for-
tælle dem gennem deres opvækst, hvad
det betyder at være døbt og kristen. At vi
har en kærlig Gud, som ikke glemmer os.
At han er der også selvom vi måske
overhovedet ikke kan mærke det.

Det er en kærlighedsgerning at lære dem
troen at kende, så de kan leve frygtløst og
med håb og den dag, hvor det bliver show-
time og alle advarselslamperne blinker, at
de da fortrøstningsfuldt kan sige som
Steffen Brandt: Her, tag min hånd, kom
følg mig ud, sluk lyset, luk porten, jeg vil
møde min Gud, hans står lige derovre i
hjørnet og venter.

Amen!
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Søndag d. 15. maj kunne man i
Todbjerg kirke opleve en gudstjeneste,
der var noget anderledes end sædvan-
ligt. 

Kirkesanger Kirsten Berg, havde tilret-
telagt forløbet, som includerede både
det nuværende babysalmesangshold
og børnekoret. Præsten Vibe, havde
taget en lille gæst med, dukken Ib,
som opførte sig nogenlunde pænt.
Gudstjenesten bestod meget af sang og
musik og alle var aktivt med, lige fra
babyer til bedsteforældre og os andre,
der bare var med. Børnekoret sang så
alle hjerter smeltede.Til sidst dansede
vi alle anført af Kirsten, babyer og
mødre ud af kirken under kildrende
latter til sangen ”Digge, digge, dam,
dam.” 

Til de, der ikke selv var med, kan jeg
kun sige: Grib chancen når vi engang
til efteråret gentager succesen.

Vibe

ANDERLEDES FAMILIEGUDSTJENESTE



5 Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

Liedkoncert
i Sognegården 
lørdag den 18. juni kl. 16.00
Franz Schubert: Die Schöne Müllerin

Fremføres af Brian Stenger Poulsen,
tenor og Kristian Giver, klaver.

Die Schöne Müllerin er den gru-
somme historie om møllersvenden,
der drager ud i verden, for at finde
arbejde og kærlighed. Han finder
arbejde ved en mølle og forelsker sig i
møllerens datter, men kan ikke fortæl-
le hende om sine følelser. Møl -
lerdatteren løber af med en jæger i ste-
det, og møllersvenden tager sit eget
liv. Den rislende bæk er møllersven-
dens trofaste følgesvend hele vejen
igennem cyklussen. Den er beting-
elsen for hans erhverv, den viser ham
vejen til den næste mølle, det er den,

mølleren spørger, når han skal have
svar på livets store spørgsmål, og det er
i bækkens favn han kaster sig, når han
til sidst føler sig fortabt. 

Teksten er skrevet af Wilhelm Müller,
der levede på samme tid som
Schubert, i Dessau i den østlige del af
Tyskland. 

Der er dog intet der tyder på, at han
nogen sinde nåede at høre om en
Franz Schubert fra Wien, der i så høj
grad kunne skabe melodier til hans
digte. 

Schubert skabte med de to Müller
cyklusser Winterreise og Die schöne
Müllerin to værker, der den dag i dag
stadig står som noget af det ypperste
indenfor den tyske Liedgenre.

Der er fri entre.

Brian Stenger Poulsen.
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Så er vi igen i gang med en ny sæson
minikonfirmander.
Hver onsdag 
fra kl. 13.45 til kl. 15.45
er vi nogle timer sammen i Sog ne -
gården, kirken og omegn.  

Hvis der skulle være nogle få stykker,
som endnu ikke har meldt sig, men
som gerne vil være med, er I velkom-
ne. Vi synger (Vibe klimprer på guita-
ren, så godt hun formår), hører histo-
rier, ser film, diskuterer livets store og
små spørgsmål og har kreative aktivi-
teter. 

Kærlig hilsen 
Susanne og Vibe

Minikonfirmander

Ferie 
Jeg holder ferie i dagene  
25. juni -17. juli. 
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

Et plejehjem er et sted, hvor man
opbevarer gamle mennesker og truer
dem til at dele værelse med nogen de
ikke kan lide. De får medicin og frika-
deller, og hver lørdag får de formkage
med rosiner.

På plejehjemmet sidder tænderne
løse. Alle tager tænderne ud om afte-
nen og lægger dem på plads om mor-
genen. Og så er der morgenbøn bagef-
ter.

Ældreomsorg er noget, de gamle må
vænne sig til, hvad enten de kan lide
det eller ej.

Ældreomsorg er at dele sine sorger
med de ældre.

Det bedste jeg kan lide ved morfar er,
at han er sig selv og ikke lader, som om
han er et eller andet normalt menne -
ske.

Hvad børn 
dog siger
om de gamle!!!
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Udvidelse af
Sognegården
Som alle sikkert har bemærket, er vi
begyndt på udvidelsen af Todbjerg sog-
negård. Vi har i de sidste mange år
arbejdet på at få en ny sal til sognegår-
den. Det har været en meget lang pro-
ces og sidste år fik vi så endelig en byg-
getilladelse, men pga. byggepriser mv.
har vi været igennem flere besparel-
sesrunder. Lige efter påske lykkedes
det så at komme til en fornuftig løs-
ning og vi havde lidt travlt, da bygge-
tilladelsen udløb den 15. maj 2011. Så
i løbet af en uge skulle vi rydde den del
af sognegården, som byggeriet ved -
rørte.

Byggeriet skal efter planen være fær-
dig sidst i november måned 2011, men

vi vil løbende informere om byggeriets
forløb..

Med venlig hilsen
Todbjerg Menighedsråd
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PROGRAM:
18.00: Spisning. 
Der kan købe grillmad, salat, brød,
drikkevarer og is

18.30: Lege for børn

19.00: Jagthornsblæserne fra Tod -
bjerg-Mejlby indleder festprogrammet.

19.20: Grundlovstale v. Laura Hay

19.45: Todbjerg/Mejlby - koret under-
holder – fællessang

Alle fra nær og fjern er velkomne

På udvalgets vegne
Poul Skovbjerg Jeppesen
86 99 96 69

Grundlovsfest 
ved
Todbjergtårnet
Søndag den 5. juni kl. 18.00

Grundloven er stadig værd at fejre –
trods hård konkurrence fra EU.
Så det gør vi traditionen tro ved
Todbjergtårnet.
Kom og vær med til at skabe en festlig
aften.

Rådmand Laura Hay er årets taler ved
festen.
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Dagens program:
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

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

Med venlig hilsen
Todbjerg-Mejlby og 
Hjortshøj Pensionistforening

PPensionadeensionade

på Hjortshøj Lokalcenter
Onsdag den 15. juni 2011

Pensionade

ppåå HjortshHjortshøøj Lokalcenterj Lokalcenter
Onsdag den 1Onsdag den 15. juni 2015. juni 20111

Labyrint Vandkanonen

For 24. gang!
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SANKT HANS 
i Todbjerg 
Torsdag den 23. juni kl.18.00 ved 
Todbjerg Forsamlingshus

Program: 
Kl.18.00: Syv-mands fodboldkamp
mellem Hårup/mejlby og Todbjerg. 
Kl. 18.30: Spisning (inde hvis det er
dårligt vejr). Menuen står på kartoffel-
salat med frikadeller, franske hotdogs
eller pølser med brød. 
Kl. 18.45: Børnelege og 
konkurrencer.
Kl. 19.30: Båltale ved vores 
sognepræst Vibe.
Kl. 19.45: Sankt Hans bålet tændes.
Der kan købes: Øl, vin, sodavand,
kaffe, the, kage og is. 
Vi håber på stort fremmøde til en 
hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for 
Todbjerg Forsamlingshus

GADEMARKED
Der afholdes gademarked
ved Todbjerg forsamlingshus
Søndag d. 21 aug. 2011

Ønsker man at have en bod
så ring til :

Lisette:    28 62 63 82
Lanternen:  87 13 80 89

Kom ned til en hyggelig efter-
middag og gør en god handel.

Nærmere information følger
i næste nummer af Sognebladet

Markedsudvalget

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

Bøgen er
sprunget ud...
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Mejlby
Loppemarkedsby
I�am back again!
Så er det tid til at overveje om du skal
være med til det stadigt voksende lop-
pemarked i Mejlby. 

Ryd op, men smid det ikke ud! Gem
det til loppemarkedsdag:
Søndag den 28. august 2011 
kl. 10-16
Vi fortsætter traditionen med at holde
loppemarked hjemme i garager, udhu-
se, indkørsel eller i haven.

Vi sørger for annoncering og opsætter
skilte på indfaldsvejene.

Du sørger selv for skiltning til og ved
egen matrikel, og giver et bidrag til
annoncering.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Hold dig endelig ikke tilbage. Det
kunne være sjovt, om vi i år kunne
komme op på 30 forskellige stande.

For arbejdsgruppen
Erik  John
86 999 708

Søndag d. 5. juni kl. 18.00:
Grundlovsfest ved Todbjergtårnet

Onsdag d. 15. juni fra kl. 9.00:
Pensionade på Hjortshøj Lokalcenter

Lørdag d. 17. juni kl. 16.00:
Liedkoncert i Sognegården

Onsdag d. 15. juni:
Pensionade på Hjortshøj Lokalcenter

Torsdag d. 23. juni kl. 18.00:
Sankt Hans Fest ved
Todbjerg forsamlingshus

Søndagdag d. 28. august kl. 10-16:
Mejlby Loppemarkedsby

16.-17. september:
Mejlby Husmoderforenings 2-dagestur
til Læsø, Skagen m.m.

SOGNEKALENDER

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
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Tag med husmoderforeningen 
2 dage til Sæby, Læsø og Skagen.
Det sker d. 16 - 17. september 2011

Pris for medlemmer:   kr.  1.595,-
Pris ikke medlemmer:  kr.  1.745,-

Prisen incl.:
Bustur, færge og hotelophold med
halvpension, aftensmad første dag til
og med morgenmad sidste dag,  udflug-
ter, entre til museumsgården og lokal
guide på Læsø. På hjemturen er der
aftensmad på ’’Havkatten’’ i Øster
Hurup.

Bindende tilmelding og betaling til:
Annie Elgaard, tlf. 2170 98 45 eller
Ninna Sørensen, tlf. 86 99 94 55
senest den 12 august 2011.

Indbetaling kan også ske på 
konto nr. 9369 100341-7
Husk navn og Læsø/Skagen.

NB.: På Læsø kan der købes  3 stk.
smørrebrød til kr. 75,- (skal meddeles
til Anni eller Ninna senst 12. august).

Bestyrelsen ønsker alle en 
RIGTIG GOD SOMMER!

Mejlby
Husmoderforening

Det skal vi bl.a. opleve:
LÆSØ: Museumsgården i Bygum med
tagdækning af tang - karakteristisk for
huse og gårde på Læsø.

DEN TILSANDEDE KIRKE
ved Skagen

HAVNEN I SKAGEN med de karakte-
ristiske fiske huse med restauranter

SKAGENS MUSEUM
hvor man bl.a. kan se

’’Sommeraften ved Skagen’’,
malet af P. S. Krøyer i 1893
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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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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
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

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
august-nummeret er:
Mandag d. 18. JULI 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 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
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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:
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    

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?
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DATO TODBJERG MEJLBY

2. juni Udflugt Udflugt
Kristi himmelfart

5. juni 9.30 11.00 Vibe
6. søndag efter påske

12. juni 11.00 9.30 Vibe
Pinsedag

13. juni Friluft Ingen Vibe
2. pinsedag

19. juni 9.30 11.00 Vibe
Trinitatis

26. juni Ingen 9.30 Torben
1. søndag e. trinitatis

3. juli 11.00 Ingen Torben
2. søndag e. trinitatis

10. juli Ingen 11.00 Torben
3. søndag e. trinitatis

17. juli 9.30 Ingen Torben
4. søndag e. trinitatis

24. juli Ingen 9.30 Vibe
5. søndag e. trinitatis

31. juli 11.00 Ingen Vibe
6. søndag e. trinitatis

7. august Ingen 11.00 Vibe
7. søndag e. trinitatis

Alle Sognebladets
læsere ønskes en 
rigtig god sommer.

GudstjenestelisteGudstjenesteliste
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