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Læs inde i bladet...
Boreas Korteater
i Todbjerg kirke
Bon Camino foredrag
Foredrag: Soldat i
Afghanistan
Klokkeindvielse i Todbjerg
Halfest i Hårup
Offentligt borgermøde
om Multihus i Hårup
Det er godt at ha’
en rigtig ven....
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BOREAS KORTEATER

i Todbjerg kirke
Søndag den 30. OKTOBER kl. 16.00

opfører Boreas Korteater under ledelse
af Catharina Bosæus forestillingen
The time is always Now i Todbjerg
kirke.
Boreas er nordenvindens gud i den
græske mytologi. Bomstærk, skægget
og ilter. Han ejer tolv hopper, som kan
løbe hen over en moden kornmark,
uden at knække et eneste aks. Og så

lægger han navn til dette anderledes
kor, som laver forestillinger, hvor
sangen går i frugtbart samspil med tekster, drama og scenografi. Musikalsk
tages udgangspunkt i det nordiske,
med hyppige afstikkere til jazz, pop og
verdensmusik.
Korets nye forestilling hedder The
time is always Now, og er bygget på en
roman af den norske forfatter Erlend Loe: Naiv.Super
hedder den. Forestillingen
er en komedie med eksistentielle undertoner. Kort
fortalt beskriver den en flok
menneskers sammenbrud og
søgen efter ny mening i tilværelsen, herunder en stor
undren over tidens væsen.
Forestillingen veksler mellem korsang, tekster, drama
og bevægelse. Musikken
spænder vidt: der er nordisk
korromantik såvel som pop,
jazz og latin fra Argentina
og Cuba.
Følg det lettere utilpassede
kor på en rørende, tænksom
og skævt humoristisk rejse
hen imod 'sjælens renselse
gennem leg og glæde'.
Der er fri entre

Kristian Giver
Organist
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BON CAMINO!
Torsdag den 3. november
kl. 19.00

Deltag i adventskor
i Todbjerg/Mejlby
Der er tradition for, at vi opretter et
lejligheds-kor i kirkeligt regi to gange
om året. Korene er åbne for alle sanginteresserede, man melder sig bare.
Koret synger i år ved gudstjenesterne
1. søndag i advent, som i år falder den
27. november - kl 9.30 i Mejlby samt
kl. 11.00 i Todbjerg.
Vi øver og lærer det, der skal synges, i
løbet af to aftener op til, jeg gennemgår stemmerne meget grundigt, og det
kræver således ingen særlige forudsætninger at være med. Vi mødes i
Sognegården i Todbjerg og der bydes
foruden korsang på kaffe, kage og hyggeligt samvær.
Og tidspunkterne for øvning:
Torsdag den 17. november kl 19.30
Torsdag den 24. november kl 19.30
Hjertelig velkommen og tilmelding pr.
telefon eller mail, gerne snarest.
PS: Medbring noget at skrive med!
Kristian Giver
Organist
Tlf 86 20 29 96, 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk

trækker vi i vandrestøvlerne og vil
sammen i ord og billeder vandre ad
den berømte pilgrimsvej ”Caminoen.”
Den går på tværs i det Nordspanske
landskab, op i bjerge, ned i dale, langs
markveje og landeveje, gennem landsbyer og større byer. En meget smuk og
varieret tur – både i det ydre og indre.
Sognepræst Jane Enna og sognepræst
Majbritt Fabech vil berette om deres
pilgrimsvandring i det Herrens år
2004.
Menighedsrådet påtænker at indbyde
til en pilgrimsvandrig gennem det
smukke danske landskab engang til
foråret.
Vel mødt til en hyggelig sogneaften,
som foregår i
Sognegården i Todbjerg.
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FOREDRAG:

”SOLDAT I
AFGHANISTAN”
l

Bogen ”Soldat i Afghanistan – en
hverdag ved frontlinjen” er en personlig beretning fra Afghanistans frontlinje i 2008. Forfatteren Michael
Kattrup Lassen fortæller ærligt og
åbent om hans inderste tanker og
maler stærke billeder af de ekstreme
situationer han var ude for. Samme
situationer som danske soldater har
været ude for i NATO-missionen,
ISAF, siden 2006. Den danske indsat
har til dato kostet 42 danske soldater
livet, og endnu flere har måttet betale
med fysiske eller psykiske mén.

Torsdag d. 13. oktober
kl. 19.00
i Sognegården
Den 13. oktober har vi inviteret
Michael til at fortælle om hans udsendelse, hvorfor de danske soldater gør
det, hvordan det er at komme hjem og
hvorfor han ikke ville have været foruden. Foredraget skaber et billede af
tilværelsen den danske soldat lever
under og handler især også om selvudvikling. Michael kan godt lide at stille
åbne spørgsmål til debat så kom endeligt med en spørgelystent og gerne kritisk sind. For Michael handler det om
at skabe en fælles forståelse af hvem
soldater er når de kommer hjem, så
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pårørende, mødre, fædre, venner,
bekendte osv, bedre kan forstå dem
når de returnerer. De fleste af os kender folk som har gjort tjeneste i
Helmand provinsen i det sydlige
Afghanistan, eftersom vi har 1400 soldater af sted pr. år – ellers er der stor
chance for, at du vil opleve det i fremtiden.
Hvis du ønsker at købe Michaels bog Kirkeværge Sonja Vinther tager godt imod den nye
tager han nogle stykker med, som han klokke. (Foto: Arne Illeborg)
sælger og signerer efter foredraget.
Prisen er 250,- pr. bog.
Mejlby og Todbjerg
Foredragsudvalg

Høstfesten 2011
i Todbjerg er
aflyst – igen!!!
Høstfestkomitéen i Todbjerg
har valgt at opløse sig selv.
Årsagen til dette drastiske
skridt er, at der i de sidste 2 år
ikke har været opbakning til
arrangementet.
I 2010 var der 22 tilmeldte og
i 2011 var vi helt nede på 15
tilmeldte.
Vi har derfor valgt at opløse
komitéen og overgive alle
papirer til Forsamlingshuset
i håb om, at der om nogle år
igen vil være basis for at tage
traditionen med høstfest
op igen.

Klokkeindvielse
Søndag d. 4. sep. 2011 blev den nye

klokke indviet i Todbjerg kirke.
Efter gudstjenesten var der et lille glas
champagne og kransekage i våbenhuset.
Den gamle klokke slog for sidste gang
i efteråret 2010, da den havde fået en
skade - en revne - så den ikke længere
kunne bruges. Den slog i 156 år.
Så skulle der en ny til, den blev bestilt
og har så været flere måneder undervejs.
Den ankom tirsdag i uge 37 om formiddagen og var på plads i tårnet,
inden dagen var omme.
Den er nu finjusteret og klar til at
ringe solen op og ned hver eneste dag.
Det har vi også savnet i sognet, det at
høre klokken morgen og aften.
På klokken står skrevet hvor og hvornår den er fra og til hvilken kirke, den
er støbt og derudover har Menighedsrådet valgt en tekst, som lyder:
"Jeg ringer til kirke og dagligt virke Jeg ringer om livet som gud har givet"
Nu håber vi så, at den kan holde i
mange år frem i tiden.
På Todbjerg Menighedsråds vegne
Helle Sørensen
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Få en hyggelig aften og støt samtidig MultihusMu
gav for alle
projektet i Hårup - et hus til glæde og gavn
lb Hå
å
generationer i Todbjerg, Mejlby,
Hårup
og opland...



%LOOHWSULVNU

Inkl. velkomstdrink,,
forret, stor spændende bufffet og dessert kl. 18
18.30
3 .
Dørene åbnes kl. 17.30.
Ikke spisende gæster fra kl. 21.30.
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Multihus i Hårup
TMIF har sat sig i spidsen for projekt
Multihus til Hårup. Målet er at skabe
nye faciliteter til gavn for alle på arealerne ved hallen. Med et multihus og
nytænkning for udendørsarealerne
mellem hal, skole, klub, børnehave og
fodboldbaner ønsker vi at skabe nye
muligheder for at være aktiv og mødes
på tværs af aktiviteter og generationer.
Vi har været i gang med projektet et
stykke tid og er på vej til at gøre projektet mere konkret i form og indhold
samt ikke mindst vedr. økonomi. I
løbet af projektet har vi haft samarbejde med ikke mindst skolen vedr.
ønsker og muligheder.
Fælles for alle de borgere, brugere,
institutioner og foreninger, som vi
hidtil har diskuteret projektet med, er
to ønsker – flere rum til aktiviteter til
flere aktiviteter på en gang og muligheden for at mødes også uden aktivitet.

Målet for projektet er derfor at skabe
en tilbygning til hallen med mulighed
for sportslige, kulturelle og undervisningsaktiviteter både af den organiserede og uorganiserede form. Det er
ønsket, at faciliteterne til sammen
med skolen skal summe af liv fra tidlig
morgen til sen aften og at alle brugergrupper skal opleve området som et
naturligt samlingspunkt. Derfor er det
ligeledes et klart mål, at der også skal
være et café / kantinemiljø, som kan
benyttes i forbindelse med aktiviteter
og samtidig bare være et sted, man kan
mødes.
Projektgruppen arbejder med en klar
vision om at udbygge trivsel og aktivitet i lokalområdet og hele dagen.
Som det kan ses andet steds i sognebladet, så holdes der 19. november
halfest til støtte for projektet.
Vi opfordrer alle til at deltage og dermed støtte projektet.
Med venlig hilsen
TMIF Multihusudvalg

I forbindelse med projektet holdes

OFFENTLIGT BORGERMØDE
i hallens kantine

DEN 2. NOVEMBER KL. 19.30
Alle er meget velkomne til at komme og høre om
projektet og give input.
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Det er godt at ha’
en rigtig ven
- En besøgsven...
I anledning af sammenslutningen af de
tre besøgstjenester holdt Besøgstjenesten Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj,
reception på Hjortshøj Lokalcenter
den 23. august 2011.
Vi havde nogle rigtig hyggelige timer
med sang, musik og taler. Ved alle
borde var der god stemning og snakken gik livligt. En dejlig eftermiddag.
At have en ven er smadderdejligt
At være en andens ven er næsten endnu
bedre
Det er ligesom at vågne og se at solen
skinner
En ven er en man har det sjovt med
Man føler sig aldrig rigtig alene, når man
har en ven
En ven lytter til det man siger og prøver at
forstå hvad man mener

En ven kan lide en også selvom man har
været dum
En ven lærer en at syntes om nye ting.
Ting som man ellers ikke ville have opdaget
Ven er et godt ord, næsten det bedste ord
der findes
Alle kan være venner med en eller anden.
Bare man ikke har så travlt, så man ikke
mærker når der er en der vil være ens
ven.
Ligegyldigt hvor du er i livet har du brug
for en ven.
Kunne du tænke dig at blive besøgsven, så ring og få en snak og få tilsendt
en folder om Besøgstjenesten eller
hent den i Sognegården, Mejlby Kirke
og Todbjerg Kirke.
Vores næste fælles arrangement er på
Hjortshøj Lokalcenter
tirsdag d. 11 oktober kl. 14 -16.
Hilsen
Lisbeth Aagaard
Tlf. 86 99 96 05

Der var en god stemning ved alle borde under sammenlægningsfesten
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Vejviser fra vugge til grav
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
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KIRKELIGT ANSATTE

10

Fra Kirkebogen

Mejlby kirke:

Døbte:

Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk

Todbjerg Kirke
11. september:
Rasmus Uldall Dysted
Mejlby Kirke
03. september:
Isabella Munkholm Brixen
18. september: Tekla Eir Olesen
18. september: Viðja Eir Olesen

Graver:
Søren Villesen 22 88 88 76
Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

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

Fælles:
Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk
Kirkesanger, børnekorleder
og babysalmesang:
Kirsten Münster Berg
30 89 46 01

Kirkelig velsignelse:
Mejlby kirke
03. september: Ann Munkholm
Brixen og Jakob Munkholm Brixen

Begravelser og bisættelser:
Mejlby kirke
24. august: Lille Emilie,
datter af Randi Asferg Stidsig
Todbjerg sogn
10. september: Claus Westhly

SOGNEKALENDER
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00:
’’Soldat i Afghanistan’’
Foredrag i Sognegården
Søndag d. 30. oktober kl. 16.00:
Boreas Korteater i Todbjerg kirke
Onsdag d. 2. november kl. 19.30:
Offentligt borgermøde i Håruphallen
vedr. multihus i Hårup
Torsdag d. 3. november kl. 19.00:
Foredrag om ’’Bon Camino’’
i Sognegården
Lørdag d. 19. november kl. 18.30:
Halfest i Hårup
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Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ...............86 99 97 75
Bank:
Nordea, Hundkærvej 11 ................86 22 08 55
Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet ............50 95 04 20/86 97 42 51
Blomster:
Lykke Blomster, Lindå ...................40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker
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
Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
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
Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.
Rejser:
Team Island, Mejlbyvej 670...........86 12 18 49
www.team-island.dk
Det lille, lokale bureau laver de mest
grundige ture til Island, Færøerne og Irland, ofte
med introducerende foredrag.
Tøj m.m.;
Ting & Tøj, Tingvej 10B, ..............28 50 62 67
Nytorv, 8543 Hornslet. Logo og foto på tøj,
børnetøj, gaveartikler o.m.a.
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27,
Hårup .........................40 29 62 00/86 98 90 75
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
Tømrer og snedker:
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679 ...............................40 15 95 36
Træværksted:
Præstemarkens Træværksted
v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg .............40 29 68 69
VVS- og blikkenslager:
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv 5
8370 Hadsten .................................70 22 44 20
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Gudstjenesteliste
DATO

TODBJERG MEJLBY

2. oktober

9.30

11.00

Vibe

Ingen

9.30

Torben

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

Ingen

14.00

Vibe - Familiegudstjeneste

11.00

9.30

Vibe

Stille

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

15. søndag e. trinitatis

9. oktober
16. søndag e. trinitatis

16. oktober
17. søndag e. trinitatis

23. oktober
18. søndag e. trinitatis

30. oktober
19. søndag e. trinitatis

6. november
Allehelgen

13. november
21. søndag e. trinitatis

20. november
Sidste sønd. i kirkeåret

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

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
november-nummeret er:
18. oktober 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?

