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Nyt fra Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
Vi har nu været sammenlagt i næsten et
år. Der er kommet
helt nye med, som
naturligvis lige skal
finde fodfæste, samt
nye “gamle” som før har siddet i de
tidligere menighedsråd, så vi har
alle skulle finde en ny rytme og arbejdsrutine. Det synes jeg går over
alt forventning, det er et rigtig dejligt og dynamisk menighedsråd at
være en del af.
Vi sætter en ære i at samarbejde,
at tage vare på begge sogne og kirker, at arrangere foredrag, koncerter
og aktiviteter, så rigtig mange kan
deltage og få en god oplevelse.

I skrivende stund er vores Præst,
Vibe stadig delvist sygemeldt. Planen er at Kim Clemmensen fortsætter året ud som vikar.
Nu nærmer juletiden sig, og i den
anledning vil vi gøre opmærksom
på at det er muligt at søge om økonomisk støtte, på kr. 1000,- til juletræsfest i de lokale forsamlingshuse
i vore sogne. Der skal blot sendes en
skriftlig ansøgning til Menighedsrådet.
På MR’s vegne – og med ønsket om
en Glædelig Jul, samt et Godt Nytår
Helle Malte Sørensen

BISKOPPEN OG LUTHER I TODBJERG
og Re-formation mentalt raketbrændstof nok til mange spændende livsrejser.

Tekst og foto: Arne Illeborg

Glædeligt Kirke-Nytår!
Det gamle år sender os ind i det
nye med et hav af farvestrålende
gnister. Både Aarhus som Kulturby2017 og 500-års festen for Luthers
idé med at genskabe (reformere) den
kristne kirke, rummer med Re-think

Med 500-års festen fejrer vi en frisættelse af mennesket fra mange
af de vildveje, den katolske munk
Martin Luther kunne se, pavekirken
havde ledt de kristne ud på. Men da
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Martin Luther slog sine 95 kritiske
debat-teser op på Wittenbergs lokale
opslagstavle, kirkedøren, anede han
ikke, hvilken voldsom lavine han
satte i gang.

slagsmål, Luthers tanker bragte til
Danmark.
Konfirmanderne oplevede både
pesten, afladshandlen, djævelen og
de kæmpede som jyske bønder ledet af Skipper Clement mod adlen i
Grevens fejde - et dramatisk stykke
Danmarkshistorie 1534 – 36.

I 1517 var der hverken radio, tv eller
aviser, internet, telefoner, kopimaskiner eller trykkerier. At kopiere
en bog tog tre år, for datidens ’kopimaskiner’, de flittige munke, skrev
bøgerne af i hånden.
Men Johan Gutenberg havde lige
opfundet trykpressen, verdens første massemedie. Den blev det raketbrændstof, der sendte Luthers revolutionerende og brandfarlige tanker
ud over hele Europa. Før skulle man
bruge et år på at kopiere en bog på
300 sider i hånden. Nu kunne man
trykke 300 sider på en dag!

Biskoppens nøgle til Luther
Efter rollespillet Luthers Nøgle 28.
september holdt biskop Henrik
Wigh-Poulsen en Luthergudstjeneste i Todbjerg kirke.
Her biskoppens prædiken i forkortet udgave
-I ser lidt brugte ud, indledte vores biskop sin prædiken.
– Det har I lov til. 850 konfirmander er ikke en spøg, og så er det jo
også et vældigt drama, I opfører
med rollespillet. Et historisk drama
og et personligt drama. Et personligt
drama i et historisk drama.

For tredje år i træk gennemlevede
850 kommende konfirmander fra
Aarhus Nordre Provsti rollespillet
Luthers Nøgle i Todbjerg. Her kunne
de unge på egen krop opleve de store
konflikter, brydninger og regulære

– En af de fascinerende ting i fortællingen om Luther er, hvordan
hans ensomme kamp for at finde
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en nådig Gud udløser et nærmest
verdenshistorisk skred og opbrud af
dimensioner. Det lys, der går op for
ham i klostercellen, nemlig at den
retfærdige skal leve af tro, skaber
ravage i menneskers måde at tro,
tænke og indrette sig på såvel i slot
som i bondestue.

kan komme sit menneske direkte
i møde gennem ordet om Kristus.
Med det store opbrud fulgte had,
vrede og vold. Luther ser sig selv
som den grove skovhugger, der skal
svinge den store økse for at rydde
ny jord for evangeliet. Kampen om
sjælene koster.
– Religion og magtpolitik er en
dødelig blanding, sagde Henrik
Wigh-Poulsen med henvisning til
vore egne terrorplagede årtier.

– Denne dags evangelietekst fra
Johannes 3.16. siger ”For således
elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn
til verden for at dømme verden, men
for at verden skal frelses ved ham”.
Et skriftsted der ifølge Luther burde
skrives med guldbogstaver, ikke på
papir, men på hjertet.

– Trods reformationens blodige følger skal vi holde fast ved kernen i
det, der fik Luther til at sætte den
store, store bevægelse i gang: Luthers proklamation af det kristne
menneskes frihed, står som en stor
modsætning til den tro, der vil tvinge og kræve ofre.

Biskop Henrik Wigh-Poulsens prædiken var en understregning af, at
det er det enkelte menneskes tro,
og ikke pavekirkens forvaltning af
troen, der er det helt centrale for
Luther.

Biskop Wigh-Poulsen flyttede så
tidsrammen frem til den aktuelle
debat (28. sept. red.) om to af ugens
mest omtalte TV-programmer.
– Først var der DRs ’Historien om
Danmark’, hvor reformationens
vældige efterspil var i fokus med
ortodoksien og 30 års krigen. Altså
igen denne fatale blanding af religion og magt og den ensretning og
det hykleri, der fulgte. Det blev anskueliggjort med en obduktion af
en gammel balsameret biskop, der i
sin tid nok havde prædiket afhold og

Fra sjælefængsel til frihed
Reformationstiden beskrev biskoppen som en kamp mod en gammel
udlevet magt, et stivnet profithungrende, verdsliggjort kirkeligt-dogmatisk system, der kunne føles som
et sjælefængsel. Det var revolutionerende nyt, at det enkelte menneskes
forhold til Gud er et forhold uden
mellemmænd. At den nådige Gud
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spægelse, men som tydeligvis havde
haft sin pæne andel af livsstilssygdomme, – ikke mindst forstoppelse.

Tro er bevægelse
– Der er store forskelle på vores og
på Luthers tid og på måden, troen
opfattes på. Usikkerheden på os selv
er også blevet større, ikke mindst
i takt med at mangfoldigheden og
mængden af muligheder er blevet
større. Derfor er vi begyndt at interessere os for troen. Nogle længes
efter dens sikre fundament og andre
er skræmt ved tanken om dens irrationalitet. Troen er blevet til noget,
der skal kæmpes med eller imod. En
troskamp fundamentalister og ateister trods alle forskelle har til fælles.

– Så var der serien ’Herrens Veje’
om den anfægtede københavnske
provst og hans sønner. Om hans
kampe med sig selv, sin tro og magten og æren. Meget dramatisk og
underholdende. Men i begge tilfælde, fornemmes et udefra kommende nysgerrigt indblik på den tro,
der både kan skabe så meget godt
og meget mindre godt i og iblandt
mennesker. Vinklen er meget tidstypisk, tror jeg. Fascinationen af
troen, men også frygten for troen.
Mistroen til troen. Den uberegnelige
tro. Den måske farlige og voldelige
tro. Den – for så mange udenforstående – uforståelige tro med alt det,
flere slår sig på og ømmer sig over i
Lutherfejringen, sagde Henrik WighPoulsen, og fortsatte:

– Måske kan man, – med fare for
at blive fortænkt, – påstå, at vi på
samme vis desperat søger efter en
sikkerhed i os selv i takt med at
autoriteten er falmet, og også Guds.
Længslen efter den forsvundne ydre
autoritet bliver til forsøget på at leve
op til en indre ditto. Og i modsætning til Gud er det med dén autoritet
ofte så som så med tilgivelse.

– Det må være vores opgave at fortælle og forkynde, at denne mere
spektakulære og seervenlige konfliktbefængte yderside af troen, er
noget ganske andet end troens inderside. Luthersk forstået er det en
stor modsigelse, at alt det, mange vil
forbinde troen med, nemlig angsten,
vreden, tvangen, præstationen, hykleriet, tvært imod skal ses som det,
troen befrier fra.

Men Luther lærte for 500 år siden, at. . .
tro ikke er en feberagtig kamp med dig
selv.
Tro er modtagelse.
Tro er ikke en opvisning af min overbevisning.
Tro er at sætte sig selv til side.
Tro er ikke at nå i mål med et en særlig
livsforståelse og et særligt adfærdskodeks.
Tro er at lade sig noget sige.
Tro er ikke at stå urokkeligt fast på en
urokkelige grundvold.
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frugter, som er kærlighed til næsten.
Og her lader jeg Luther selv få ordet:

Tro er at lade sig bevæge af Helligånden.
Tro er ikke at kæmpe sig frem til Gud,
– men at høre og fatte tillid til, at Gud
er kommet til mig.
Tro er ikke at vokse i overbevisning og
ret levevis,
– men at blive mindre for at Gud og din
næste kan blive større.
Tro handler ikke om, hvad jeg skal gøre,
– men om hvad Gud har gjort for mig.

”Sådan er det, som jeg nu ofte har sagt det,
at troen gør os til herrer, kærligheden til
tjenere,
ja gennem troen bliver vi til guder og delagtige i Guds natur og navn …
Men gennem kærligheden bliver vi lig med
de allerfattigste.
Ifølge troen har vi ikke brug for noget og
har nok af alt.
Ifølge kærligheden tjener vi enhver.
Gennem troen modtager vi goder fra oven,
fra Gud.
Gennem kærligheden lukker vi dem ud fra
neden, over for vor næste”.
”Den kristne er som et rør”, siger Luther.

Troen handler først og sidst om Kristus,
om Guds enbårne søn i hvis skikkelse
Gud kom til os.
I skikkelse af Kristus gjorde Gud sig til
ét med vi mennesker.
Fra himmel til jord, fra Gud til menneske.
Det er troens bevægelse.
Ikke omvendt.

Og med billedet af det kristne menneske som en kanal, kærligheden og
troen skal strømme igennem og ikke
opbevares i, sluttede biskop Henrik
Wigh-Poulsen sin Lutherprædiken.

Luthers egne ord
– Og så til allersidst, formaningen.
For troen står aldrig alene. Der er
også, hvad den udvirker i os, dens
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Sognebladet har modtaget dette indlæg
fra Henriette Møller Andersen
Kære Menighedsråd
Min datter Berta (6 mdr.) og jeg vil
gerne sige tak.
Vi går til baby-salmesang/rytmik
hver tirsdag kl. 10.00 i Todbjerg sognegård. Det er en unik oplevelse og
vi er meget taknemmelige for muligheden.
En særlig tak til Karina og Vibe
for at være imødekommende og
nærværende, og for at gøre hver
tirsdag til en hyggelig dag for mange
mødre og deres babyer.
Med venlig hilsen Henriette

ESTER BROHUS
En helt igennem utrolig dejlig
aften.
Aktivitetsrådet takker for opbakningen ved arrangementet.

ESTER BROHUS’ dejlige country og
gospelsange fyldte Todbjerg Kirke
den 8. november, hvor en masse
glade mennesker i en fyldt kirke,
fik en god times gratis underholdning med sange og fortællinger fra
Ester Brohus med band.
Koncerten sluttede med en fællessang “Jeg ved et lille Himmerig”.
Efter koncerten fik gæsterne mulighed for at tale med Ester Brohus,
købe en cd og ikke mindst, nyde et
glas vin og lidt snack.
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Luciaoptog i Mejlby Kirke
Søndag den 10. december klokken 11:00
Det gælder især i den vestlige del
af landet, hvor traditionen byder,
at gårdens unge piger vækker alle
med kaffe og de specielle Lussekatter, som er safransboller, i den kulsorte, tidlige morgenstund.

Luciadag er den 13. december. Lucia kommer af det latinske lux, der
betyder lys.
Sankta Lucia var en italiensk
helgeninde, som led martyrdøden
og har helgendag den 13. december,
som ifølge den Julianske kalender i
det 14. århundrede var årets korteste dag i dag er det dog den 21. december, som er årets korteste dag.
Traditionen med Luciaoptog er
relativt ny og stammer fra 1928,
hvor en svensk avis kårede Stockholms Lucia. I dag har hver eneste
svenske by sin egen Lucia, som findes lang tid før 13. december. Alle
Luciaerne deltager nemlig i konkurrencen om at blive hele Sveriges Lucia. En titel der ikke kun betyder, at
man skal køre i kortege til Skansen i
Stockholm, men også at den heldige
skal en pr-tur til Italien og Siracusa,
hvor den oprindelige Lucia kom fra.
Svenskerne har dog fejret Lucianatten, eller Lusse-natten, som de
kalder den, siden 16-1700-tallet.

Luciadags-sang
Lucia har ikke noget med jul at gøre,
hvad man også kan se i antallet af
sange, som der synges. Svenskerne
har et væld af Lucia-sange og -viser,
hvorimod danskerne kun kender en
enkelt, der oprindelig handler om
lokaliteten Lucia syd for Napoli. Indledningen lyder “Sul mare luccica...”.
I Danmark var det første Luciaoptog i Scala under besættelsen.
Sidenhen er det blevet en fast del af
de fleste skolers julefest, men nogen
selvstændig betydning som i Sverige,
hvor Lucia-firandet (som man kalder
Lucia-fejringen) er en ting og julen
en anden, har Lucia ikke fået endnu
i Danmark.
I Todbjerg-Mejlby Sogn har vi valgt
at fejre Lucia med et Luciaoptog i
Mejlby Kirke Søndag den 10. december klokken 11:00.
Efter optog og korsang af Spirekoret
vil der blive serveret Luciabrød og en
forfriskning i våbenhuset.
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Julekoncert i Todbjerg Kirke
Lørdag 16. december
kl. 14.30

Nytårskoncert
i Todbjerg sognegård
Søndag d. 7. januar 2018
kl. 16.00

Det er snart en fast tradition at
Århus Brass Band invitere til Julekoncert med dirigent Rene Bjerregaard Nielsen i Todbjerg kirke.

Den 7. januar kl. 16.00 er der nytårskoncert i Todbjerg Sognegård
med barokgruppen Ensemble Saltorello, som med passion blander
renæssance og barokmusik med
folkemusik og nyere viser og salmer.

Århus Brass Band er en del af Århus’ kulturliv. Vi forsøger at være
synlige ved festlige lejligheder.
Århus Brass band kunne fejre sit
90 års jubilæum i 2014. Ved Danmarksmesterskaberne i 2016 fik
vi bronzemedalje og kåring som
Jyllands bedste Brass Band. Derfor
hører vi til i den højeste division
blandt Brass Bands i Danmark.

Ved denne lejlighed vil de spille
værker af Telemann og Vivaldi,
men også af tidlige italienske
komponister såsom Cima, Marini
og Ucellini. De fire erfarne kammermusikere vil guide publikum
gennem koncerten med korte
kommentarer, som kæder musikken sammen, og der vil ligeledes
blive plads til både fællessang og
en forfriskning.

Ved koncerten kan man glæde sig
til en oplevelse både med gamle
og velkendte danske julesalmer,
krydret med traditionelle velklingende nordisk julemelodier.

Ensemble Saltarello har Aarhus
som base og består af Morten
Skott – barokguitar, Jytte Kusk –
blokfløjte, Anna-Karina Bennedbæk Knudsen – barokcello, Sophia
Larsdotter – barokviolin

Der er gratis entre.

Der er fri entre
til arrangementet.
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Matador i ord og toner
– Et koncertforedrag, TODBJERG KIRKE,
onsdag den 7. februar 2018 klokken 19:00
Gratis adgang
Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador med passionen for musik og interessen for
historie? Man får følgende cocktail:
”Matador i ord og toner – et koncertforedrag.”
Musikken, der indgår i Matador,
er et relativt uudforsket område,
som Toner af Guld med stor entusiasme har kastet sig over. Tidens
toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af
glæde, vemod, munterhed og drama.
Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige
lieder samt indslag på Postgaarden
af finkulturel karakter. Toner af
Guld guider publikum på en musikalsk tidsrejse
fra 1929-1947, hvor
genrerne er bredt
repræsenteret med
alt fra operette til
revyviser og jazz.
Numrene bindes
sammen af små
fortællinger om
TV-succesen, musikken og perioden,

og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde
Holms sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.
Den midtjyske duo, Toner af Guld,
består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran
og en klaverspillende bedemand.
Helle og Dynes har gennem ni år
optrådt sammen ved talrige kirkeog sognekoncerter og private og offentlige arrangementer med et bredt
repertoire, bestående af operette,
musical, wienermusik, viser og evergreens samt den danske salme- og
sangskat. De har begge en fortid som
skuespillere på sommerspillet Busbjerg, hvor de traf hinanden i 2008.
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Frokosthygge
i Todbjerg
Sognegård
I det nye år har vi igen planlagt 3
frokostarrangementer:
• 10. januar
• 14. februar
• 14. marts

Arrangementsliste
Todbjerg
– Mejlby sogne

Til frokosthygge-arrangementerne mødes vi i sognegården, spiser
frokost og får en kop kaffe. Der
vil være planlagt et lille foredrag
til hver gang, og vi synger et par
sange fra højskolesangbogen i løbet af arrangementet.

Søndag den 3. december kl.
19:00, Todbjerg Kirke
Gospel-julekoncert
Søndag den 10. december kl.
11:00, Mejlby Kirke
Luciaoptog og Spirekor *)

Praktiske informationer
• Vi mødes klokken 11:30
• og vi slutter klokken ca. 14:00
• Pris: 30 kroner pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før til
Sonja (22 62 54 61) eller Lisbeth
(61 27 15 64)
• Hjælp til transport: Hvis man
har behov for at blive hentet,
skal det blot oplyses ved tilmelding.

Søndag den 7. januar kl. 16:00,
Sognegården
Nytårskoncert *)
Gratis adgang
Onsdag den 7. februar kl. 19:00,
Todbjerg Kirkee
”Matador i ord og toner
– Et koncertforedrag” *)
Gratis adgang
*) Se omtale i bladet.

Alle er velkomne, og vi håber at se
rigtigt mange til hygge
og godt samvær.
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Kom til Juletræstænding
Søndag den 3. december
kl. 17:30 i anlægget
i Todbjerg midtby

JULE-BANKO
Der afholdes familie-julebanko i
Todbjerg Forsamlingshus.
Søndag den 3. december kl. 13
Flotte sponsorerede gevinster.
Der kan købes gløgg og æbleskiver, kaffe, øl og vand.
Tag hele familien med til en
hyggelig eftermiddag.

Vi håber, at I vil komme til byens
traditionsrige tænding af byens juletræ.
Der vil blive talt ned, og så tænder vi lysene!
Derefter synger vi en julesang eller to og danser omkring juletræet.
Når vi har sunget og danset,
går vi over på Sam´s Pizza, hvor vi
hygger os med æbleskiver, gløgg og
juice.
Kom og vær med til at byde julen
velkommen til Todbjerg!
Medbring gerne nissehue og pandelampe.
Med venlig hilsen
Todbjerghus bestyrelse

Hilsen Bestyrelsen
for Todbjerg Forsamlingshus.

Mejlby Forsamlingshus
• 1. Dec. Fællesspisning – Juleafslutning med juletræ og
godteposer til børnene. Efter
spisningen er baren åben til en
hyggelig fredag aften
• 17. Jan. Fællesspisning
• 26. Feb. Fællesspisning
• 9 & 10 Marts M.A.T.F. opfører
dilettant (Vi er i gang)
• HUSK Tilmelding senest 3
dage før fællesspisningerne til
Mejlby.hus@gmail.com el.
40951506
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Sæt

TMIF Motion

TMIF Motion

Arrangerer

sæsonplan

X i kalenderen allerede nu

 12. december 2017 Julefrokost voksenhold

Træn til HALV PRIS resten af sæsonen
gældende fra 1. januar 2018*

Fællestræning kl. 18.00 – 19.00
Spisning kl. 19.30 - ?
 Uge 51

Juleafslutningsuge for børneholdene

 2. januar 2018

Opstart af alle hold

 9. januar 2018

You Turn info aften

Mandag: 16.30-17.30

Puls og styrke

18.30-20.00

Styrke og motion for mænd

Tirsdag: 15.30-16.30

Kl. 18.30 Hårup Hallen

Hip Hop og ShowDance 0. - 3. klasse

17.00-18.30

You Turn – Livstilsændring 12 ugers
forløb
opstart 16. januar 2018

18.45-20.00

Motionsdamer

12 ugers livstilsændrings forløb
 14. januar 2018 Stop OP og HOP dag kl. 10-12

Børnegymnastik 4-5 årige

17.30-18.30

Onsdag: 15.00-16.00

Spring 3. kl. og opefter –

 16. januar 2018 You Turn opstart

16.00-17.00

Spring 0.-2. klasse -

 25. februar 2018 Stop OP og HOP dag kl. 10-12

17.00-17.55

CrossGym Teens 6.-9. klasse

 17. marts 2018

Forårsopvisning kl. 10-12

 24. maj 2018

Pandekageløbet 2018

Nærmere info kommer løbende - så følg med på vores
Facebookside – søg på TMIF Motion – eller på vores hjemmeside
www.tmif.org.

18.00-19.00

Forældre/barn gymnastik 2-3 år

Lørdag: 9.00-10.00

CrossGym

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


Med undtagelse af You Turn

TMIF Fodbold

TMIF Motion

indendørs

You Turn
- Livstilsændring
(UGXNODUWLOHQUHWQLQJV QGULQJ"

CrossGym

Torsdag: 16.30-17.30

Vi spiller indendørs fodbold og vi

<RX7XUQHUHW1<7WLOEXGWLOGLJVRPKDUO\VWWLODWNRPPHL
JDQJPHGHQVXQGHUHOLYVVWLO

vil gerne have dig med.

XJHUVIRUO¡EDI±WLPHUVYDUULJKHG
ƅ9DQHUƅ6XQGKHGƅ%HY JHOVH

Vi spiller i Hårup Hallen hver lørdag

9LDISU¡YHUIRUVNHOOLJHEHY JHOVHVIRUPHUDIRJVDPPHQ
ILQGHUYLJO GHQYHGDWY UHI\VLVNDNWLY
7LPHUQHEHVWnUDIHQYHNVOHQPHOOHPWHRULRSO JRJI\VLVN
WU QLQJ±KHUXQGHU
ƅ0XVNHOVW\UNHƅ0XVNHOXGKROGHQKHGƅ
.UHGVO¡EVWU QLQJƅ%DODQFHƅ.RRUGLQDWLRQƅ
6PLGLJKHGƅ'L WLVW
ƅ0LQGIXOQHVV
'HUHU,1*(1RSWDJHOVHVNUDYSn<RX7XUQ'XVNDOEORW
KDYHO\VWWLODW QGUHSnGLQOLYVVWLOInQ\LQVSLUDWLRQRJILQGH
HOOHUJHQILQGHJO GHQLEHY JHOVHPHGDQGUH
9LWDJHUQDWXUOLJYLVKHQV\QWLOV UOLJH¡QVNHURJEHKRYVn
GXKROGHWInUVW¡UVWPXOLJWXGE\WWHDI<RX7XUQ






Old Boys kl. 8-10
MiniMix årg. 2011-13 kl. 10-11
Drenge årg. 2008 kl. 10-11
Drenge årg. 2005-2007 kl. 11-12

Det er aldeles uforpligtende at komme og prøve det.
Medbring indendørs sko og drikkedunk, og så er du klar.

TMIF er en lokal idrætsforening, der ønsker at lbyde beboerne i Todbjerg-HårupMejlby området, en mulighed for at ﬁnde glæde ved at dyrke idræt sammen.

HÅNDBOLD
I TMIF Håndbold ønsker vi ikke bare at lbyde børn at
spille håndbold, som er et sjovt holdspil for alle. Vi lægger også rig g stor vægt på klubånden, fællesskabet i
hallen, og sjov på tværs af holdene. TMIF Håndbold
har hold for børn i alle aldre.

MOTION
TMIF Mo on lbyder forskellige former for
gymnas k og mo on. Vi er en forening for børn og
voksne i alle aldre.
For børn har vi gymnas k- og
motorikhold, som:

De yngste spiller minimix-håndbold,
hvor drenge og piger spiller sammen. Børn kan begynde at spille minimix e er sommerferien det år, de
bliver fem år. E er minimix spiller
man på hold for hhv. piger eller drenge. Alle børn er velkomne l at komme og prøve, om håndbold er den
gode fri dsak vitet for dem, og det er
aldrig for sent at begynde at spille
håndbold, for vores trænere er gode
l at hjælpe og udfordre alle spillere,
uanset deres håndbolderfaring.

x

Forældre/barn 2-3 år

x

Børnegymnas k 4-5 år

x

Børnespring 0. klasse og
op

x

HipHop & ShowDance
0.-3. klasse

Men også CrossGym Teens 6.-9.
klasse som handler om styrke og
kondi onstræning for piger og
drenge.
Kom og få en prøve me.
Sæson 2017/18 starter den
4. september 2017.

FODBOLD
TMIF Fodbold har hold l ALLE—fra de mindste
(U6) l de ældste (oldboys), for både drenge og
piger.
x

Minimix (U6)

x

Drenge og piger (U8)

x

Piger (U13)

x

Drenge (U12 og U13)

x

Årlig DBU fodboldskole —
i sommerferien

Der er plads l alle, øvede som
uøvede spillere.
Sæson 2017/18 starter e er
skolernes sommerferie.

BADMINTON
TMIF Badminton ønsker at give alle børn en
mulighed for at dyrke en idrætsform, hvor både det
sportslige, det konkurrencemæssige og det
sociale kan forenes.
Vi har et børnehold of et ungdomshold, som træner torsdage i Hårup
Hallen:
x

MINITON—piger og drenge
6– 10 år

x

UNGDOM—piger og drenge
11-18 år

I løbet af sæsonen er der mulighed
for at deltage i stævner/
holdturneringer/ individuelle turneringer (for de der har lyst, ingen
tvang).
Sæson 2017/18 starter den
7. september 2017.

HÅRUP FORSAMLINGSHUS
– det lokale samlingssted!
Julemarked

Julefrokost

Lørdag-søndag
den 2.-3. december kl. 10-16
Der vil være forskellige kreative
boder med bl.a. fantasifulde nisser,
juledekorationer og alt, der hører
julen til.

Lørdag d. 9. december kl. 13.00
Her serverer vi traditionel julefrokost med sild og lune retter.
Øl, vin og vand m.m. kan købes
Pris: Kun 125 kr. for voksne
og 60 kr. for børn under 12 år

NYHED FOR BØRN
FIND NISSEN ET STED I SALEN!

Tilmelding SENEST
den 7. december til:
Birte tlf. 24 67 00 52
– Helle tlf. 24 43 52 05

SØNDAG KL. 10.00 OG 11.30:
HÅRUP BRAZZBAND SPILLER
Caféen serverer traditionen tro
lækre frokostretter, hjemmebagte
g
kager, kaffe/the, øl/vand m.m.

Julema
n
komme den
r begge
dage kl.
14

HUSK LOPPEMARKED
SØNDAG D. 1. MARTS 2018 KL. 10-15
Leje af boder: EMMA TLF. 30 64 16 40
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Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening afholder generalforsamling Tirsdag, den 20. februar 2018
kl. 19.00 i Hårup Forsamlingshus.
Vi arbejder p.t. på at få fat i en foredragsholder til aftenens arrangement.
Alle er velkomne – også nye medlemmer – vi kan ordne kontingent
ved mødet og sælger i øvrigt tidligere udgaver af kalendere og årshæfter.
Vi serverer kaffe og kage, der kan
købes for 20 kr.

”Dilettant og revy”.
Det er titlen på det 7. årshæfte af
”Gemt ikke glemt” fra 2017 udgivet
af Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening.
Vi har materiale helt fra
1890erne og frem til i år og hæftet
er krydret med mange billeder og
fortællinger fra perioden.
Hæftet er udkommet, og som
medlem af foreningen får man det
tilsendt gratis.
For andre koster det 30 kr., er
på 44 sider og kan købes i Brugsen
i Mejlby, i Egnsarkivet, på generalforsamlingen eller ved henvendelse
på mail til tmegnsarkiv@mail.dk.
Endvidere har vi en stand ved
Julemarkedet i Hårup Forsamlingshus, den 2. og 3. december.
Her kan man ligeledes købe
årshæftet sammen med tidligere
udgivelser.

Vel mødt til en hyggelig aften.
På vegne af Lokalhistorisk Forening
og Egnsarkivet, Helle Hald

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole
Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk
Hjemmeside:
www todbjergmejlbyegnsarkiv.dk
ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00–17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00
17

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

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

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

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

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

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

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

MR MØDER FOR 2018
Torsdag d. 25/1, onsdag d. 21/2 og torsdag d. 22/3.
Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
rg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaff

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?
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

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 – nybegyndere 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
Søndag den 3. december
1. søndag i advent

Søndag den 10. december
2. søndag i advent

Søndag den 17. december
3. søndag i advent

Søndag den 24. december
Juleaften

Mandag den 25. december
Juledag

Tirsdag den 26. december
2. juledag

Søndag den 31. december
Julesøndag/nytårsaften

Mandag den 1. januar
Nytårsdag

Søndag den 7. januar
1. søndag efter H3K

Søndag den 14. januar
2. søndag efter H3K

Søndag den 21. januar
Sidste søndag efter H3K

Søndag den 28. januar
Septuagesima

Søndag den 4. februar
Seksagesima, Kyndelmisse

Søndag den 11. februar
Fastelavn

Søndag den 18. februar
1. søndag i fasten

Søndag den 25. februar
2. søndag i fasten

Søndag den 4. marts
3. søndag i fasten

Todbjerg

Mejlby

19.00 Vibe
Julegospel

ingen

ingen

11.00 Vibe, Børn

9.30 Torben

ingen

13.30 Vibe
15.00 Vibe

16.30 Vibe

11.00 Kim

9.30 Kim

ingen

11.00 Kim

14.30 Vibe

16.00 Vibe

ingen

ingen

11.00 Vibe

9.30 Vibe

9.30 Vibe

11.00 Vibe

11.00 Vibe

9.30 Vibe

9.30 Vibe

11.00 Vibe

17.00 Vibe
Kyndelmisse

ingen

ingen

11.00 Torben

9.30 Torben

ingen

ingen

9.30 Torben

16.00 Fælles gospel i Todbjerg
Vibe og Torben

