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De bliver beredt til livet – og sætter spor
Tekst og fotos: Arne Illeborg

Det folkekirkelige børne- og ungdoms-
arbejde sætter spor overalt i det danske 
samfund.

– Samværet og samarbejdet, – det 
var hyggeligt! 

Det var de ord Noah på 11 år og 2. 
års juniorspejder i KFUM spejderne 
Todbjerg-Mejlby kunne grave frem 
om de store oplevelser i Spejdernes 
Lejr 2017 i Sønderborg. 

”Vi sætter spor” var lejrens mot-
to. Og der sad tydeligt dybe spor i 
Noah, tropsspejderne Ida (13) og Ag-
nes (12) og ulveungen Johan (9). Som 
de øvrige 21 spejdere og 6 ledere fra 

sognet, er de mærket af et samvær, 
der ligger langt ud over deres sprogs 
grænser.   

At udspørge de fire unge om op-
levelser, de kommer til at huske hele 
livet, føltes lige så intelligent som at 
bede dem om at pille bladene af den 
fineste lilje, – for derefter at bede 
dem beskrive liljens skønhed. 

Eller lige så skoleagtigt som at gå 
ind blandt 40.000 træer og spørge 
fire af dem, hvor skoven er. 

Det var vildt
– Det var vildt at sidde sammen med 
37.000 andre spejdere fra hele ver-
den til de store lejrbål, var de fire 
spejdere enige om. 

Meddelelse til Todbjerg-Mejlby sogne

Sognepræst Vibeke Boye Liisberg 
er sygemeldt. 

Henvendelser kan rettes til 
Kirkekontoret i Lisbjerg på 
tlf. 87 13 58 36 som henviser til 
en præst.

Der vil blive afholdt gudstje-
nester mv. efter gudstjeneste-
listen – og på hjemmesiden 
http//:todbjerg-mejlby-pastorat.dk / 

vil oplysninger om vikarierende 
præst blive meddelt, så snart det 
kan oplyses.

Med venlig hilsen
Esben Thusgård

Provst
Aarhus Nordre Provsti

Tlf. 5114 7387
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For Ida var det skønt at være me-
get sammen om beslutningerne. Der 
var altid nogen at spørge om hjælp. 
At være ude i naturen hele tiden var 
også skønt for Ida. Også når udfor-
dringerne spændte vidt. 

Som på et natløb hvor spejderne 
både skulle lave et lille kraftværk, 
lave egne glødepærer, lære om det 
binære talsystem og tilmed løfte en 
bil ved hjælp af et sindrigt system 
med rafter. 

For Johan på 9 år var det mere end 
”lidt spændende” selv at skulle gå 
ud og finde en ny ven og tilmed lære 
noget af ham. Mere sjovt var det til 
gengæld at lave mad over bål.

Agnes og Ida havde mere strålen-
de øjnene, da de fortalte, hvordan de 
fik trænet deres kundskaber i en-
gelsk i mødet med nye spejderven-
ner fra andre steder i verden.

Et større fællesskab
Etiske spørgsmål på fordybelses-
møder var også dele af lejrens dag-
ligdag, fortæller en af lederne for 
Todbjerg-Mejlby spejderne, Lisette 
Aagaard. Børnene og de helt unge 
mødte her den vanskelige øvelse 
at tage stilling til og udtale sig om, 
hvordan man skal opføre sig etisk 
forsvarligt for eksempel på de so-
ciale medier.  

En del af træningen i spejdernes 
store verdens-fællesskab er at kunne 
samarbejde med spejdere, der lever 
under helt andre livsvilkår end vore 
egne. Løse opgaver sammen og her-

Samarbejde og fællesskab er kernen for spejdere 
som Agnes, Noah, Johan og Ida
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igennem møde andres holdninger 
ved at se, lytte, undres, tænke for 
derefter at spørge og tale. At danne 
sine egne meninger kræver viden 
om det livsgrundlag, ens egen kultur 
bygger på. 

For KFUM-spejderne betyder det 
konkret, at de giver børn og unge 
kendskab til det kristne evangelium 
ved en levende og aktiv forkyndelse, 
som i praksis kommer til udtryk i 
mange af de aktiviteter børn og 
unge oplever på ture, lejre og ved 
møder. Når det er karakteristisk, at 
spejderarbejdet sætter dybe spor 
i den enkelte, skyldes det, at et af 
spejderarbejdets grundlæggende 
styrker er, at her lader man det en-
kelte menneske selv tage stilling til 

livets og kristendommens mange 
spørgsmål.

Verdens største lederprogram
Verden over sætter spejderarbejdet 
stille, men stærke spor i de sam-
fund, spejdere til dagligt fungerer 
i. Det kom tydeligt til udtryk i DR 
P1 Morgen 29. juli. Her sagde Lars 
Kolind, selv KFUM-spejder og en af 
Danmarks kendte erhvervsprofiler 
med stor international ledelseser-
faring blandt andet:

– De værdier, man kan tage med sig 
(som spejder red.) fra man har lært 
at bygge raftetårn eller lært at binde 
knob, er, at hvis man skal fungere 
som leder i en stor eller lille virk-

Naturen er verdens bedste læringsrum
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somhed, eller for den sags skyld i sit 
eget liv, så skal man: 

1. Kunne identificere målet, 
2. kunne lægge en plan, 
3. kunne få andre med på det, 
4. kunne organisere ideen og få det 
til at ske, 
5. være forberedt på forandringer, 
6. få det til at virke og 
7. evaluere det, man har gjort.

– Omkring 700 mio. mennesker 
har globalt set gennemgået denne 

KFUM-spejderne er ligesom De 
grønne pigespejdere (tidligere 
KFUK-spejderne) og Danske Bap-
tisters Spejderkorps et folkekir-
keligt arbejde, hvis formål er 
at lade børn og unge møde det 
kristne evangelium og i over-
ensstemmelse med den interna-
tionale spejderbevægelses idé at 
oplære til selvstændighed, med-
ansvar, demokratisk livsholdning 
og mellemfolkelig forståelse.

KFUM-spejderne blev grund-
lagt 1910 i KFUM i København.

FDF/FPF (der ikke er medlem 
af Verdenspejderbevægelsen) er 
stiftet 1902 og  er også en del af 
det folkekirkelige arbejde, ofte 
tæt knyttet til den lokale sogne-
kirke.

Lokalt er der store FDF-kredse 
i Hjortshøj og Lystrup.

I slutningen af juli samledes 
40.000 spejdere i Sønderborg til 
spejdernes lejr. Sidste år mød-
tes 25.000 FDF’ere til landslejr 
på Sletten ved Julsø. Man behø-
ver ikke være ret længe i disse 
enormt engagerede og handle-
kraftige fællesskaber, før man 
oplever, hvor stærke de er.

(Kasper Sand Kjær,  
formand Dansk Ungdoms Fællesråd) 

træning på i gennemsnit tre år. Le-
dere med spejderbaggrund finder 
vi overalt i samfundet. Især på de 
øverste lederposter. Fra præsiden-
ter over FNs generalsekretær til vo-
res egen statsminister, så har man 
spejderbaggrunden og de værdier, 
spejderbevægelsen står for.

– Blandt den lille million dan-
skere med spejderbaggrund er det 
netop de kritiske situationer, de hu-
sker. Der, hvor de bare skulle finde en 
løsning, – og det gjorde de så.

– Derfor er spejderbevægelsen 
langt det største leder-udviklings-
program i verden- og i Danmark.

– Naturen – og især naturen un-
der lidt vanskelige vilkår – er det 
bedste læringsrum, man overhove-
det kan forestille sig. Og det er derfor, 
spejderarbejdet virker, fortalte Lars 
Kolind, der er medlem af bestyrelsen 
for the World Scout Foundation.
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Koncert i Todbjerg kirke 8. november 2017 kl. 19.00 med

Ester Brohus: Country musikkens Hjerter Dame

Todbjerg- Mejlby Menighedsråd 
slår dørene op til Todbjerg Kirke kl. 
18.30, til en gratis koncert med Ester 
Brohus. Koncerten starter klokken 
19:00. Der serveres et glas vin og 
snack i pausen. 

”Vi spiller fordi vi ikke kan lade vær”, 
citat; Ester Brohus.

Ester Brohus er født i 1961, og alle-
rede som barn optrådte hun med sin 
familie med kristen musik, særlig 
gospel, og har i sin 30-årige karri-
ere fundet inspiration til sine numre 
gennem de mange skæbner, hun 
har mødt på sin vej. Hun formår at 
binde en række skæbnefortællinger 
sammen i et unikt og udfordrende 
musikalsk univers, hvor hun med 
stædighed holder fast i sine rødder 
og musikalske udtryk: Country og 
folk. En koncert med Ester Brohus 
er mere end en musikalsk oplevelse. 
Det er levende fortællinger fra de 
mange koncerter indenfor murene, 
fra rejserne til USA og fra livet som 
sangskriver. Det er bl.a. det, som 
sangerinden kan tilbyde, når hun 
afholder en koncert med sit sam-
menspillede og trofaste band. Ester 
Brohus byder på et bredt udvalg af 

egne sange, hvor der altid er knyt-
tet  en anekdote til. ”Har man mu-
sikken i sit liv, er det meningen, at 
andre skal nyde godt af det. Jeg har 
en stærk fornemmelse af, det kom-
mer til at vare så længe, jeg formår 
at stå oprejst”!
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Børnehøstgudstjeneste

Søndag den 1. 
oktober holder 
vi børnehøst-
gudstjeneste i 
Todbjerg kirke 
kl. 11.00. 

Alle er vel-
komne og I må 

alle meget gerne tage en lille høst-
gave med til vores auktion, som 
vi holder i Sognegården bagefter. 

Det kan være noget fra din egen 
have, mark eller køkken. Et glas 
hjemmelavet syltetøj, saft, brød, 
kage, blomster, blommer, æbler, 
kartofler, et græskar, ja hvad som 
helst. 

Efter en kort gudstjeneste går 
vi i Sognegården, hvor der er hot-
doggilde og auktion over de med-
bragte gaver. 

Derfor: Husk også kontanter, 
så du kan byde på de lækre varer. 

Overskuddet går til et godt for-
mål. 

Kh. Vibe

Børnegudstjeneste 
med David og Goliath
Søndag den 19. november kl. 15.00 
holder vi børnegudstjeneste med 
dukketeater: David og Goliath i Tod-
bjerg Kirke.

Vi starter med en kort guds-
tjeneste og derefter vil Svanen 
dansk-tjekkisk dukketeater vise 
en hånddukkeforestilling om Da-
vid og Goliath. Stykket er lavet i 
samarbejde med den prisbeløn-
nede forfatter Josefine Ottesen. 
Forestillingen er støttet af Odense 
Kommune, Marius Pedersens Fond 
og Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond.

Fortællingen om den lille hyr-
dedreng, der overvinder en stor 
kæmpe med sin slynge, er kendt i 
både jødiske, kristne og muslim-
ske kulturer, og Svanens udgave 
tilbyder en spændende, action-
fyldt og humoristisk fællesoplevel-
se på tværs af sprog og baggrund. 
Igennem alle tre religioner går øn-
sket om retfærdighed, om at ingen 
små skal tyranniseres af de store. 
Selv om David er en god hyrde, der 
passer godt på sine får, bliver han 
hånet af sine brødre, fordi han hel-
lere vil spille harpe og synge end 
at slås. Men David kan noget an-
det. Han har indføling og omsorg 
og er ikke bange for at forsvare 
dem, der bliver forfulgt og hånet, 
uanset om det er vildfarne får el-
ler en fortvivlet konge.
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Kom og byt dit tøj

Ryd op i dit og/eller børnenes klæ-
deskab, kom og lav en byttehandel 

Lørdag den 28/10 
kl. 14.00-16.00 i sognegården 
i Todbjerg.

Det overskydende tøj doneres til Kir-
kens Korshær i Hornslet.

Todbjerg - Mejlby Menighedsråd

Frokosthygge med
CHRISTIAN FOGED
der vil fortælle om Jeppe Aakjær 
– hans liv og sange

Vi skal høre nogle af de kendte 
og mindre kendte sange fra Aak-
jærs hånd, og vi skal med på en 
humørfyldt vandring ud over 
heden.

Todbjerg sognegård 
13. september 2017 
kl. 11.30 til 14.00

Pris 30 kr. Tilmelding senest 
11.september til Sonja 22 62 54 61 
eller Lisbeth 61 27 15 64

Kreativ 
Kvindekomsammen
Der er Kreativ Kvindekomsammen 
i Sognegården den sidste tirsdag i 
måneden. Der snakkes, lyttes og for-
tælles mens der nørkles.

Efterårets komsammen er
Tirsdag den 26. september 
kl. 19:30 – 22:00, Sognegården.
Tirsdag den 31. oktober 
kl. 19:30 – 22:00, Sognegården.
Tirsdag den 28. november 
kl. 19:30 – 22:00, Sognegården.

Alle er velkomne.  

Venlig hilsen, Karina Brøgger 
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Gospel-start onsdag 
den 16. August 2017

Så starter Todbjerg-Mejlby Gospel-
kor igen til en ny sæson.

Første koraften i denne sæson er 
onsdag den 16. august kl. 19-21.30 i 
Sognegården i Todbjerg.

Vi øver i alle ulige uger og datoerne 
er følgende i denne sæson:
16/8, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 
8/11, 22/11, 

Den 3. december er der gospelguds-
tjeneste kl. 19.00 i Todbjerg kirke.

Babysalmesang

Gå ikke glip af sang og samvær 
i sognegården i Todbjerg. Baby-
salmesang hver tirsdag kl. 10.00. 
Med musikpædagog Karina 
Brøgger.

Vi er i gang og du skal bare møde 
op – det er gratis at være med. 
Vi glæder os til at se dig  

Karina
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Arrangementsliste 
Todbjerg – Mejlby sogne 2017

Onsdag den 13. september kl. 11:30 – 14:00, Sognegården 
Frokosthygge. Tilmelding senest 3 dage før til:

Sonja; 22 62 54 61 / Lisbeth; 62 27 15 64

Søndag den 1. oktober kl. 11:00, Todbjerg Kirke
Børnegudstjeneste med høstaktion samt hotdog-gilde

Onsdag den 11. oktober kl. 11:30 – 14:00, Sognegården 
Frokosthygge. Tilmelding senest 3 dage før til:

Sonja; 22 62 54 61 / Lisbeth; 62 27 15 64

Søndag den 15. oktober kl. 19.00, Todbjerg Kirke
Jagtgudstjeneste

Søndag den 22. oktober kl. 10:00, Todbjerg Kirke
Radio-Gudstjeneste.

Der serveres lidt mundgodt efter Gudstjenesten

Lørdag den 28. oktober kl. 14:00 – 16:00, Sognegården
Tøjbyttedag. Se omtale her i bladet. 

Onsdag den 8. november kl. 11:30 – 14:00, Sognegården 
Frokosthygge. Tilmelding senest 3 dage før til:

Sonja; 22 62 54 61 / Lisbeth; 62 27 15 64

Onsdag den 8. november kl. 19:00 KONCERT, Todbjerg Kirke
Kirkekoncert med Ester Brohus. Se omtale her i bladet

Søndag den 12. november kl. 16:00, Mejlby Kirke
Strikke-gudstjeneste. Se omtale her i bladet

Søndag den 19. november kl. 15:00, Todbjerg Kirke
Børnegudstjeneste med dukketeater; ”David & Goliat”

Søndag den 3. december kl. 19:00, Todbjerg Kirke
Jule-gospelkoncert
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HØSTFEST
Så er det nu…… Kom til høstfest i 
Todbjerg forsamlingshus

Lørdag den 30. september kl. 18 
(Dørene åbner kl. 17.30)

Bestyrelsen for forsamlingshuset 
inviterer til høstfest. Kom og få en 
hyggelig og morsom aften med dine 
by- og sogne fæller, venner og na-
boer.

Vi starter kl. 18 med en dejlig hjem-
melavet tre retters menu.
 Herefter er der revy/underhold-
ning på scenen.

Ca. kl. 21.30 bliver der spillet op til 
dans, så der bliver fut i danseskoene.

Pris: 200 kr. pr. person

Tilmelding senest 24/9 til 
Kirsten: 50 82 09 39 eller
Bodil: 21 39 49 39

Sidste år var der rift om pladserne 
– så jo før du tilmelder dig, jo større 
er chancen for at få årets høstfest 
oplevelse.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Mejlby Husmoderforenings modeshow
hos Otto Sørensen, Rønde 

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 
19.00 I det nye OTTO er der lækkert 
tøj til alle piger, både unge og ældre. 
Vi får ideer og inspiration, hygge og 
lidt rabat. Der serveres vin, sand-
wich, kaffe og småkager Pris 50 kr., 
som betales ved indgang. Tilmelding 
senest fredag den 8. september 2017. 

Generalforsamling 
i Mejlby Forsamlingshus 
Torsdag den 23. november 2017 
kl. 19.00 

Generalforsamling afholdes 
fra 19.00-19.30. 

Dagsorden iflg. vedtægt. Herefter 
kommer Hanne Hansen, Hornslet 

Blomster, og giver os inspiration til 
årets juleudsmykning og -dekora-
tioner. Kreationerne udloddes ef-
terfølgende. 

Foreningen byder på stjerneskud, 
et glas vin, kaffe/te og chokolade. 
Tilmelding senest fredag den 17. no-
vember 2017

Tilmelding til bestyrelsen eller 
mail: mejlbyhusmor@gmail.com. 

Husk at følge os på facebook: 
Mejlby Husmoderforening.

Mejlby forsamlingshus

• Fællesspisning 6. sep. - Stegt flæsk
• Dilettant infoaften 21. sep. 
  kl. 19:30 – Er du interesseret så 
   mød op denne aften.
• Fællesspisning 30. okt.
• Fællesspisning 1. dec. – Juleafslut-

ning med juletræ og godteposer til 
børnene. Efter spisningen er baren 
åben til en hyggelig fredag aften. 

Tilmelding senest 3 dage før fælles-
spisningerne til 
Mejlby.hus@gmail.com 
eller 40951506

13



Stop OP og HOP dag – for HELE familien

Hårup Hallen vil blive opdelt i for-
skellige zoner – så der vil være ud-
fordringer for ALLE !

Søndag den 17/9 2017 
kl. 10.00 – 12.00 
– 20 kr. pr. person

KOM OG PRØV VORES HOLD INDEN 
SÆSONSTART!

Tumlebane – Springbane

Der vil være salg af kaffe, saftevand 
mm.

VI SES - til en sjov og hyggelig dag 
for HELE familien

Hilsen TMIF Motion

Se mere på tmif.org/motion
Vi modtager kontanter og mobilePay

Tak til alle vores sponsorer til pandekageløbet 2017

Støt vores sponsorer – de støtter os!
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Den nye sæson i TMIF Motion 
starter mandag den 4. september 2017

Sæsonplanen ser foreløbig således ud:

Mandag:  17.30-18.30  Puls og styrke
 18.30-20.00  Styrke og motion for mænd

Tirsdag:  15.30-16.30  Hip Hop og ShowDance 0. - 3. klasse
 16.30-17.30 Børnegymnastik 4-5 årige
 17.00-18.30 You Turn – Livstilsændring 12 ugers forløb
 18.45-20.00  Motionsdamer
 18.00  Cykling

Onsdag:  15.00-16.00  Spring 3. kl. og opefter
 16.00-17.00  Spring 0.-2. klasse
 17.00-17.55 CrossGym Teens 6.-9. klasse
 18.00-19.00  CrossGym

Torsdag:  16.30-17.30  Forældre/barn gymnastik 2-3 år

Lørdag: 9.00-10.00  CrossGym
 

Vi forbeholder os ret til ændringer, så følg med på vores Facebookside 
– søg på TMIF Motion – eller på vores hjemmeside www.tmif.org/motion.

Tilmelding til hold og løb foregår via hjemmesiden, hvor I også kan læse 
mere om de enkelte hold og priser.

Vi åbner op for tilmelding ultimo august 2017.

Vel mødt til en ny sæson! 
TMIF Motion
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 Godt modtaget i sognet
Tekst og fotos: Arne Illeborg

De to unge stod og trykkede sig lidt 
stille op af hjørnet på Christian Bred-
holdts bindingsværksgård i Lindå. 
Andre gik mere muntert rundt og 
hilste på hinanden. Også på de unge, 
der var overvældet. Tænk at der i så 
lille en landsby dukkede så mange 
mennesker op til byvandring 1. 
august, som Egnsarkivet havde ar-
rangeret.

Bare en måned før var Else Marie 
og Ronni flyttet ind i ”Børge Smeds” 
ejendom på Nabovej i Lindå.

Men i dag kom ikke kun nabo-
erne, Lene og Ole Baasch, og tog vel 
imod de to unge tilflyttere. 116 lokale 
og andre fra sognet var også mødt op.  

 - Det er dejligt, at folk vil hinan-
den herude, siger Else Marie. Folk 
kom og bød velkommen, da vi flyt-
tede ind og virker oprigtigt interes-
seret i hinanden. 

 - Det ser ud til at I har et godt 
fællesskab herude, fortsætter Ronni, 
der glæder sig til senere at komme til 
fællesspisning i Todbjerg.

For de unge, der før boede i Aar-
hus og Højbjerg, er det helt nyt, at 
naboer kommer og spørger, hvornår 
de er hjemme, så naboerne lige kan 
komme et smut forbi den berømte 
smedie.

 - Og så kan jeg igen høre fuglene, 
slutter Ronni, der efter nogle år med 
meget trafikstøj i Højbjerg, mindes 
sin barndom på landet. 

Kunst og håndværk 
Camilla Schliemann og Frederik 
Pilgård Jensen følte sig også straks 
meget velkomne til Lindå, da de flyt-
tede fra Aarhus til Lindå Østergård i 
julemåneden 2015. 

 - Noget af det første der skete var, 
at Erik Bredholdts mor, Yrsa, kom til 
døren med en buket blomster. 
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En dejlig oplevelse for de nye, der 
ikke i forvejen kendte nogen i Lindå. 
Men det kom de til, for naboernes 
indstilling er:  

- I skal bare sige til, hvis I har brug 
for hjælp.

Valget faldt på Lindå Østergård, 
for her har Camilla og Frederik plads 
til værksteder, hvor de kan udfolde 
sig.  Frederik, med en bachelor som 
arkitekt, er nu i lære som møbelsned-
ker og Camilla arbejder med keramik 
og fotokunst. 

Selv om den historiske vandring 
tog udgangspunkt i lokalsamfundets 
byggeskik og mest markante ejen-
domme, gav de menneskelige fortæl-
linger fra flere slægter et rigtig godt 

indblik i fundamentet i det samfund, 
tilflytterne nu er en del af.

Og den helt store historiebog blev 
for alvor åbnet, da Erik Bredholdt for 
de over 100 interesserede medbor-
gere ved et godt kaffebord på ’Edels-
lund’ rullede hele sin slægts historie 
på gården ud fra 1848 til i dag. 

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk
www.todbjergmejlby-

egnsarkiv.dk.

ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00–17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
Hs-ms@mail.dk

Randi Dejgaard Stidsing, Næstformand
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117
randistidsing@hotmail.com

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348
mj.todbjerg@gmail.com

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852
karin.f.madsen@gmail.com

Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251
torbenhvid@hotmail.com

Erland Madsen Alstrup, KIRKEVÆRGE
(MEJLBY KIRKE)
Engvej 4, Mejlby
8530 Hjortshøj
8699 9349
erland.alstrup@yahoo.dk

Hanne Vibeke Folkmann
Gyden 12, Mejlby
8530 Hjortshøj
2248 8132
heksemoster@yahoo.dk

Astrid Grethe Moltved
Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2627 1425 
8621 1425
astridmoltved@mail.dk

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429
inge.buss@bios.au.dk

Suppleanter: 

Bjarne Madsen 
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709
frohandel@gmail.com

Susanne Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110
susanne@julenisser.net

MR MØDER FOR EFTERÅRET 2017
Onsdag d. 20/9, torsdag d. 26/10 og onsdag d. 15/11.

Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaff

rg

Find os på
http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/
eller hent app’en Kirkekalenderen
og følg med i vores gudstjenester
og arrangementer i sognene



Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj – 
tlf.: 8749 0490
Åbningstid: Torsdag kl. 14-18 og søndag kl. 
10-16 (fra palmesøndag til jul).
Også en afdeling med lækre specialiteter
Bedemand
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23, 8543 Hornslet
tlf.: 5095 0420/8697 4251
Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
tlf.: 8699 7833 e-mail kl@kronjyllands.dk
Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis 
udbringning til begravelse i Todbjerg og 
Mejlby kirker
Bygningsingeniør/tømrer
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687, 
Mejlby, tlf.: 2811 7277 
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107
Computerhjælp
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk, tlf.: 4041 0089
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715
Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442
Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf.: 8699 8106
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf.: 5094 5215
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf.: 2721 4345

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

Gas- og vandmester (aut.)
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg, tlf.: 7020 8870/4081 8966
Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup, tlf.: 8699 9132
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer
Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, 
Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 8699 9211
Maler
Malerfirmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til 
2126 0518 eller helle@dgg-service.dk 
Musikskole
MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouseMusic.dk, tlf.: 4142 8120
Undervisning i Guitar, Trommer og bas
For børn og voksne i alle aldre – nybegyn-
dere såvel som øvede.
Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
tlf.: 6133 9799 
www.østjysksundhedsklinik.dk
Tømrer
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200/8698 9075
Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536
Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf.: 4029 6869
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag den 3. september
12. søndag efter trinitatis

9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 10. september
13. søndag efter trinitatis

ingen 9.30 Torben

Søndag den 17. september
14. søndag efter trinitatiss

11.00 Charlotte ingen

Søndag den 24. september
15. søndag efter trinitatis

ingen
11.00
Høst

Søndag den 1. oktober
16. søndag efter trinitatis

11.00 Vibe
Børnegudstjeneste

ingen

Søndag den 8. oktober
17. søndag efter trinitatis

ingen 9.30 Vibe

Søndag den 15. oktober
18. søndag efter trinitatis

19.00 Vibe
Jagt

ingen

Søndag den 22. oktober
19. søndag efter trinitatis

10.00 Vibe
Radio

ingen

Søndag den 29. oktober
20. søndag efter trinitatis

Søndag den 5. november
Allehelgen

16.30 Vibe 15.00 Vibe

Søndag den 12. november
22. søndag efter trinitatis

ingen
16.00
Strik

Søndag den 19. november
23. søndag efter trinitatis

15.00 Vibe
Børn/teater

ingen

Søndag den 26. november
Sidste søndag i kirkeåret

ingen 9.30 Torben

Søndag den 3. december
1. søndag i advent

19.00 Vibe
Julegospel

ingen

Torben 11.00 
Fælles reformationsgudstjeneste i Lisbjerg


