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Nogle gange læser 
man om en kendis der 
har været udenfor me-
diernes søgelys i en år-
række, for så pludselig 
igen at dukke op i spal-

terne. Og så bliver vedkommende 
spurgt: ’Hvor har du været i al den 
tid? Hvor har du gemt dig?’ Det er 
som om vedkommende har været 
ude i mørket, og tiden må have stået 
stille. Ja det er nærmest som om ved-
kommende slet ikke har eksisteret i 
al den tid. Udenfor spotlight er der 
ikke noget liv.

Sådan har mange kendte men-
nesker oplevet det at leve i og senere 
blive glemt af offentligheden. Men 
nu er der sket det, at vi nærmest alle 
kan sole os i spotlightet, og derfor 
føler at kun der er livet. Med alle de 
realityprogrammer og talentkon-
kurrenceprogrammer der er i tv, har 
vi alle chancen for et kvarters be-
rømmelse (eller et kvarters bliven til 
grin, men det er næsten lige så godt), 

Se mig !
Jeg bliver set, altså er jeg

og hvis ikke vi kan få det eftertrag-
tede kvartes berømmelse i tv, så kan 
vi i hvert fald få det på de sociale me-
dier. Og vi tager selfies hvor vi laver 
trutmund og vender den pæne side 
til, og vi manipulerer måske også 
lidt med billedet, så vi kan poste et 
foto af os selv sådan som vi gerne vil 
at andre skal se os. Vi tager fotos af 
den kage, vi har bagt til børnefød-
selsdagen, af den mad vi får serveret 
på restauranten, blomsterne vi har 
fået af manden, vores t-shirt med 
nummeret i maratonløbet, af vores 
smukke hjem, vores børn og vores 
hunde. Alt sammen fint og godt. 
Men problemet er, at vi kun viser 
det, der er fint og godt: Alle 12-tal-
lerne og de store smil, pragtpræsta-
tionerne, de flade maver og de strut-
tende bryster. Og problemet er, at vi 
derfor tror, at alle de andre lever de 
perfekte liv, for det er billeder af og 
historier om perfekte liv, der lægges 
ud på de sociale medier. Fuldstændig 
som kendisserne viser deres glans-
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billedside og deres glansbilledhjem 
når et magasin kommer på besøg for 
at lave en artikel, fremstiller vi vores 
liv og hjem på facebok og twitter. En-
gang var det kun skuespillerne, san-
gerne og andre store kunstnere, der 
levede de eftertragtede perfekte liv. 
Vi kunne se op til dem og misunde 
dem lidt, men de var tilpas fjerne fra 
vores verden til at vi sammenligne-
de os rigtig med dem. Og vi fik ikke 
komplekser af ikke at ligne dem. 
Vores egen rugbrøds-hverdag var 
ok, for sådan var de flestes hverdag. 
Og spotlightet var kun rettet mod 
de, der var noget helt særligt eller 
kunne noget helt særligt. Nu retter 
vi selv spotlightet mod os selv, og vi 
vil vi alle være noget helt særligt, vi 
vil alle være de smukkeste og mest 
vellykkede, og kun karakteren 12 
duer. Det helt enestående er blevet 
det almindelige. Og når man stiller 
op i x-factor får man at vide, at man 
synger helt vildt fantastisk. Alt og 
alle er blevet helt vildt fantastiske. 

Mindre kan ikke gøre det. Åh, hvor 
kan man komme til at savne almin-
deligheden!!! Som man kan savne 
en helt almindelig leverpostejsmad 
efter en uge på charterferie med all 
inclusive. Lad os få hverdagen tilba-
ge med alle dens bøvlerier, snottede 
unger, rodede køkkener, dellede ma-
ver og skænderier. Det er måske ikke 
glansbilledsmukt, men det er ægte, 
det er sjovere i længden, og det er 
livet som det er. Den pæne kulisse 
og de kunstige selvfremstillinger på 
de sociale medier giver i længden en 
tomhedsfølelse, og på et eller andet 
tidspunkt opdager vi, at det jo ikke 
er der vi i virkeligheden lever, men 
netop i den uperfekte hverdag med 
uperfekte mennesker. Det er her vi 
skal se hinanden. Og det er her vi 
rigtig lever. Se mig som jeg er i vir-
keligheden, så kan jeg virkelig leve!!!

Vibe

Alle i Todbjerg og Mejlby sogne ønskes en god sommer 

På Menighedsrådets vegne
Helle Malthe Sørensen, formand



Tak for denne gang
Så er årets konfirmationer overstå-
et, og jeg ser tilbage på en dejlig tid 
med de unge mennesker. På grund 
af min sygemelding sidste år, har vi 
kun været sammen fra nytår, men vi 
har til gengæld nået at have mange 
sjove og indholdsrige dage sammen, 
synes jeg. Vi har haft en hel dag med 
gospelworkshop, hvor der blev gri-
net meget og sunget godt igennem. 
Vi har været på pilgrimsvandring 
og haft filmaften. Vi har været på 
tur til Århus, hvor vi fik en guidet 
rundtur i Domkirken, vi var i teatret 
og se en forestilling om krig og ven-
skab, og som prikken over i’et var vi 
på en ’povertywalk’, en byvandring 
hvor vi fulgtes med to hjemløse/ 
eksnarkomaner, som viste os Århus 
fra en helt anden side end vi er vant 
til. Det var en stærk oplevelse for 

konfirmanderne og mig, at høre om 
livet på gaden. Endelig var vi en dag 
på ’Sletten’ FDF’s store naturområde 
ved Himmelbjerget. Her var vi på et 
orienteringsløb med både kristent 
indhold, fysiske udfordringer og 
godt med samarbejdsopgaver. Tak 
til de forældre som har deltaget i 
turene. Og tak til jer, søde konfir-
mander. Det har været en fornøjelse 
at lære jer at kende. Jeg ønsker jer 
alt godt i livet fremover.

Kh. Vibe
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Tillykke til årets Konfirmander 

Mejlby kirke 5. maj 2018
Anna Laura Langballe Løvschall
Asbjørn Tau Utoft
Axel Krøyer Kaae
Danni Kuntz Nielsen
Emil Hoffmeister Simonsen
Kristine Bøjstrup Hansen
Lau Mathias Balle Nielsen
Lucas Elkjær Larsen
Mathias Frislev Kalstrup
Mathias Thyregod Mikkelsen
Mikkel Leth Mikkelsen
Oliver Møller
Simon Leicht Jensen
Tobias Malte Plauborg
Nanna Frank Nielsen
Signe Linnemann Andersen
Tanja Fuglsang Rasmussen

Todbjerg kirke 6. maj 2018
Agnes Uldall Aagaard
Anna Sejerskilde Schmidt
Anne Katrine Bak Just
Annika Kloppenborg Kristensen
Asger Ustrup Mogensen
August Nestor Perez Vinther
Christine Nedergaard Nielsen
Emilie Damkjær Dreyer
Ida Andersen
Ida Gorm Christensen
Katrine Vitt Bagner
Laura Cirkeline Wilkens
Lucca Balstoft Andersen
Magnus Udengaard Anthonsen
Maja Reifenstein
Mathilde Krog Bruhn
Matias Lindek Bjørn
Mikkel Sønderholm Karlsen
Signe Staun Djervad Nielsen
Victoria Primdahl Pedersen
Victoria Cosedis Strand

Kirkelige handlinger 2017
Todbjerg Kirkenettet 
Dåb
08.01.2017 William Leth Harboe Lading
29.01.2017 Theo Karl Kirkegaard
26.02.2017 Emil Langhoff
26.02.2017 Caroline Cecillie Rieper Knudsen
02.04.2017 Molly Hvass Delaney
16.04.2017 Rose-Marie Mollerup
21.05.2017 Lilli Kjærsgaard
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11.06.2017 Anton Storm Le Nissen
24.06.2017 Anne Katrine Bak Just
24.06.2017 Alexander Herstmark Helleland
19.08.2017 Malthe Møller Dyrendom
22.10.2017 Lærke Filstrup Caspersen

Vielser
27.05.2017 Marie Bundgaard Königs Jakobsen og Tim Jan Königs
24.06.2017 Sabrina Victoria Møller Lindskrog 
  og Henrik Møller Lindskrog
24.06.2017 Christina Sjørup Rhiger og Tine Sjørup Rhiger
12.08.2017 Line Schneider Øvlisen og Mathias Schneider Jensen
19.08.2017 Kathrine Møller Dyrendom og Christoffer Møller Dyrendom
26.08.2017 Michelle Askholm ogTroels Askholm
23.09.2017 Siff Katrine Selmar Erdmann og Bjarke Rolighed Jeppesen

Begravelser
30.12.2016 Kaj Simonsen
18.01.2017 Gunner Forsmann
09.02.2017 Kristen Jørgensen Jensen
22.02.2017 Martha Pedersen
09.03.2017 Poul Brunhøj Jensen
15.04.2017 Jens Bonne Rasmussen
02.05.2017 Ragna Margit Kudahl Jensen
08.05.2017 Svend Aage Berg
24.05.2017 Tommy Christiansen
22.06.2017 Vagn Hjortshøj
28.09.2017 Ejvind Sørensen

Mejlby
Døbte
13.04.2017 Anna Abena Mondrup
13.08.2017 Agnes Lynge Thomsen
03.09.2017 Harald Brøsted Roost
09.09.2017 Anders Jacob Wellner
14.10.2017 Tristan Würtz Eriksen
26.11.2017 Victoria Lai Elsman K Kristensen

Begravelser
25.07.2017 Bodil Jensen
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Musik mellem Bibel og Meditation
Todbjerg Kirke søndag d. 9. september 2018 kl. 19.30 

Musikken, den kristne fortælling, 
ritualet og eftertanken har gennem 
tiderne indgået frugtbare forbindel-
ser. I respekt for disse præsenterer vi 
hermed en form, hvor musikken er 
et omdrejningspunkt for det kristne 
og en meditativ, åben, stille indstil-
ling – i kirkerummet.

Vi er: Teolog og tidligere sogne-
præst Svend Kjærgaard, pianist og 
organist Kristian Giver. Vi er begge 
certificerede mindfulness-instruk-
tører og har der igennem og mål-
rettet udviklet et bevidst forhold til 
de meditative kvaliteter ved musik 
så vel som kristenliv, hver især og i 
samarbejde.

Vi vil præsentere fem ”strenge” 
eller ”porte” indad til fordybet 
nærvær. Disse fem veje er: Krop, 
åndedræt, hjerte, kreativitet og vå-
genhed. Svarende hertil fem bibel-
læsninger, fem meditations-guid-
ninger og fem stykker musik. Fem 
andagter! – og velsignelsen samler 
det hele til sidst. 

Arrangementet varer ca 1½ time 
og kræver ingen særlige forudsæt-
ninger, og det er vores håb, at du 
som deltager tager en inspiration 
og åbenhed med dig, ligesom vi vil 
være til rådighed for spørgsmål og 
din eventuelle lyst til at arbejde vi-
dere med disse ting.

Kristian Giver og Svend Kjærgaard



Koncert i Mejlby Kirke 
søndag den 30. september 2018 kl. 19.30
Trubadouren Jens Stage forestår et 
musikalsk møde med Danmarks sto-
re digter Johannes Jørgensen (1866-
1956), som “ingen” danskere kender, 
selv om han er den danske forfatter, 
hvis værker er oversat til flest sprog 
– næst efter H.C. Andersens.

– Jens Stage har udvalgt 10 digte, 
som han holder meget af at læse og 
dem har han skrevet musik til. Mu-
sikken understøtter de stemninger 

og følelser som den enestående lyrik 
afspejler.

Jens Stage fremfører koncerten 
med guitar og sang og fortæller om 
Johannes Jørgensens begivenheds-
rige livs legende. Stjernedigteren 
der tog sin kristendom alvorligt.

Koncert-foredraget bliver un-
derstøttet af en Power Point vis-
ning og arrangementet varer ca. 
1½ time. 

Foredrag med Charlotte Rørth 
i Todbjerg Sognegård d. 25 oktober, kl. 19-21.30

At holde foredrag og have samtaler om 
tro er nogle af de vigtigste formål med 
mine bøger: "Jeg mødte Jesus" og "Vi 
mødte Jesus", siger Charlotte.

Du får lejlighed til at stille spørgs-
mål til Charlotte og samtale om 
tro. Der vil være et begrænset antal 

pladser ca. 60-70, så 
kom i god tid. Dø-
rene åbnes kl. 18.30.

Mere informa-
tion følger i næste 
nummer af Sogne-
bladet.
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Foråret er over os og alt bliver grønt, lyst og dejligt.

Vi har derfor i aktivitetsudvalget valgt at vi ikke 
arrangerer noget i sommermånederne. 

Vi vil gerne takke for deltagelse til de forskellige arrangementer 
der har været i vinterens løb. 

Vi lægger ud med aktiviteter igen i september, 
hvor planen ser således ud;

MUSIK mellem Bibel og Meditation søndag den 9. september 
kl. 19.30 i Todbjerg Kirke

EFTERÅRSSANGAFTEN onsdag den 19. september 
kl. 19 i Sognegården. 

BØRNEHØST-GUDSTJENESTE søndag den 30. september
 kl. 11.00 i Todbjerg Kirke 

KIRKEKONCERT søndag den 30. september kl. 19.30 i Mejlby Kirke.

JAGTGUDSTJENESTE søndag den 7. oktober kl. 19.00 i Todbjerg Kirke. 

FOREDRAG torsdag den 25. oktober kl. 19.00 med Charlotte Røth. 

KIRKEKONCERT tirsdag den 13. november 
kl. 19.00 med Kristian Lilholt. 

JULEGOSPEL-KONCERT søndag den 2. december 
kl. 19.00 i Todbjerg Kirke

LUCIAOPTOG og SPIREKOR søndag den 9. december 
kl. 11.00 i Mejlby Kirke.

JULEKONCERT søndag den 16. december kl. 19.30 i Todbjerg Kirke. 

HUSK at der kan læses om alle arrangementerne 
i de kommende Sogneblade samt i Lokalavisen; Livet i Kirken. 

Ret til ændringer. 

På aktivitetsudvalgets vegne;
Susanne Mikkelsen



Hør Lyden af Livet

Allerede fra 31. maj og 7. juni kan 
du høre Lyden af Livet i syv af vore 
nærmeste kirker ved sommerens 
Kirkestafet. 

Ud over at synge nye salmer og 
sange på tværs af generationer skal 
vi opleve lyd som biologisk fæno-
men. Musikalske kulturpersonlighe-
der og en politiker kommer og deler 
deres tanker og oplevelser med os 
om den danske sangskats fornyelse 
og bevarelse. 

Læs og download hele det spæn-
dende program på Elsted kirkes 
hjemmeside: 
http://www.elstedkirke.dk/event/
kirkestafet-elsted-3105-2/?event_
date=2018-05-31

eller på 8520.dk Lystrup-Elsted-
Elev-Nye Fællesråds hjemmeside:
ht tp://8520.dk/wp-content/
uploads/2018/04/Kirkestafet2018-
v.1.2_web_spreads.pdf

og se eller downloade hele pro-
grammet.

Peter Vuust  
Musikprofessor, hjerneforsker og 
jazzmusiker Peter Vuust 21. juni 
kl. 19.30 i Elev sognehus

Foto: Arne Illeborg



 Gå sommeren i møde
– gå livet i møde

 
De gik,

alle de store!
De, der i dag sætter 

 menneskehedens dagsorden med 
deres tanker og ideer, har det til fælles, 

at de bevægede sig for at kunne bevæge os.

De gik!
De vandrede. 

I byen, på landet, 
i skovene og fjeldene,

på hederne, langs havet, søer og elve.
Søren Kierkegaard, Mahatma Ghandi, Chresten Kold, 

Aristoteles, Platon, Jesus, Paulus, St. St. Blicher, Peter Bastian, 
Thorkild Bjørnvig, Buddha, Karen Blixen, H. C. Andersen.

Frans af Assisis, Sigmund Freud, Moses, 
William Wordsworth, Georges Orwell, 

Beethoven, Friedrich Nietzsche, 
Grieg, Bruce Chatwin, C S Lewis,  

Henry David Thoreau.
Charles Dickens,

Steve Jobs

Din
vandring

rummer den
forunderlige mystik,

at du som dit eneste mål
skal sætte dig: Forundringen!

Det vigtigste, du skal medbringe, er
dine største gaver: Tro, Håb og Kærlighed.

Dem skal du række frem, når du møder
mennesker, der vandrer i livet med

tvivl, frygt og bekymringer.
Tag dem ved hånden
og lad dem opleve,

at livet skabes
mens du

går. Tekst og foto: Arne Illeborg
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En traditionsrig begivenhed, som vi 
i år fejrer for 22. gang ved tårnet.

Program 
• Velkomst
• Servering – grillmad og salatbord 

– vand, vin og øl – is.
• Lege for børn 
• Jagthorns blæserne 

– "festen begyndt" m. fl.
• Grundlovstale v. Morten Øster-

gaard – formand for Radikale 
venstre

• Hårup Bigband (børn og unge) un-
der ledelse af Karina Brøgger – et 
dejligt eksempel på vores lands 

dygtige ungdom sender smukke 
toner ud over bakken.

• Fællessang.

Vi håber rigtig mange vil møde 
op, så vi også fremover har et godt 
grundlag for at lave festen – inviter 
gerne venner og bekendte til en hyg-
gelig, underholdende og menings-
fyldt Grundlovs- aften.

Festudvalget
Knud Overgaard Nielsen, Frank Niel-
sen, Bent Hald, Lars Dalsgaard, 
Jørgen Steen Hansen og Poul Jep-
pesen.

Grundlovsfest v. Todbjergtårnet
5. juni kl. 18
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To dages sensommertur
To dages turen går i år til Rebild-
centeret og Thingbæk Kalkminer. 
Her får en rundvisning af en lokal 
guide som fortæller historien bag 
dette fascinerende sted. Derefter 
sætter vi kurs mod Thorup Strand 
hvor vi skal spise en dejlig frokost, 
se de fine lange strande og måske 
er "Gutterne på kutterne" hjemme.  
Efter frokost og lidt vind i håret kø-
rer vi til Thylejren og et smut forbi 
Klitmøller, også kaldet Cold Hawaii. 
Vi overnatter på Hanstholm Hotel. 
Her skal vi også spise vores aftens-
mad og hygge os med gode grin. 

Anden dagen byder på guidet tur 
i Nationalpark Thy. Turen går deref-
ter ned af Agger Tange og en sejltur 
ad Thyborøn Kanalen til Thyborøn. 
Vi spiser frokost i "Fiskehallen". På 
vej hjemad gør vi stop i Herning hvor 
vi skal besøge byens tekstilmuseum. 

Forventes hjemkomst sidst efter-
middag/først på aftenen.

Lørdag-søndag d. 15-16 septem-
ber 2018

Afgang fra Mejlby Kirke kl. 8.00, 
og herefter Hårup Skole.

Bindende tilmelding og betaling, 
senest tirsdag d. 13 juli 2018.

Pris for medlemmer 1685 kr. 
Ikke medlemmer 1825 kr

Modeshow hos Tiff i Auning
Tirsdag d. 2 oktober 2018 kl. 19
I Tiff er der lækkert tøj til piger i 
alle størrelser, både unge og ældre. 

Vi får ideer og inspiration til vinter-
garderoben, bl.a. med lokalkendte 
personer på podiet. Rabat ved køb 
denne aften.

Der serveres et let traktement.
Pris 50 kr som betales ved indgangen.
Tilmelding senest tirsdag d. 18. sep-

tember 2018

Generalforsamling 
i Mejlby Forsamlingshus
Torsdag d. 22 november 2018 kl. 10
Generalforsamlingen afholdes fra 
19-19.30. Dagsorden iflg. vedtægt.

Hvorfor kede sig ihjel, når man 
kan dø af grin.......

Foredrag Annemarie Hessellund 
Beanland.

Annemarie er bl.a. kendt fra TV, 
og starter præsentationen: 

"I vuggegave fik jeg et lyst sind og en 
privilegeret barndom som tivoliprinsesse."

Foreningen byder på stjerneskud, et 
glas vin, the/kaffe og chokolade.

Tilmelding senest fredag d. 16 novem-
ber 2018. 

Formand Lisbeth Andersen 61719914
Foreningens mail: 
mejlbyhusmor@gmail.com
Bank: Sparekassen Djursland kto.: 
9388 0001305700

Med venlig hilsen 
Denise Just
På vegne af 

husmoderforeningen.

Husmoderforeningen
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EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk

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

15

Planlagte aktiviteter og arrange-
menter i Lokalhistorisk Forening 
og Egnsarkivet.

Byvandring i Balle 
1. august 2018 kl. 19.00 
Dette års byvandring bliver i Balle 
og er tilrettelagt i et samarbejde 
mellem Doris og Jørgen L. Jørgensen 
samt Egnsarkivet. 

Vi går en tur gennem byen og 
slutter af på Ballegården, Drorup-
vej 1, hvor der bliver mulighed for 
en afsluttende snak.

Her vil der kunne købes kaffe/
the og kage for 20 kr.

Alle er velkomne.

Årshæfte 2018
Vi arbejder p.t. med Årshæftet, som 
i år skal handle om Lindå og Balle.

Vi har en del materiale i Egnsar-
kivet, men vi efterlyser alligevel et 
samarbejde med folk i området.

Vi tror på, at der findes perso-
ner, som vil kunne fortælle noget 
lokalhistorie f.eks. om interessante 
beboere, der på en eller anden måde 
har sat deres præg på området.

Historier om nuværende eller 
tidligere håndværkere, firmaer el-
ler virksomheder vil være meget  
velkomne.

Hvis historierne kan ledsages af 
fotos, vil det ligeledes være vældig 
fint.

Vi træffes hver torsdag – se ne-
denfor eller fremsend på mail til: 
tmegnsarkiv@mail.dk. 

Hjemmeside
Vores hjemmeside er stadig under 
udvikling, men gå alligevel ind og 
kig på

www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk

På vegne af Lokalhistorisk Forening 
og Egnsarkivet.

Helle Hald 
  



Årskalender for arrangementer 
i Todbjerg Forsamlingshus 2018 

Markedsdag – Søndag den 27. maj er aflyst i år 
pga. udlejning af forsamlingshuset.

Grundlovsdag – Tirsdag den 5. juni kl. 18 ved Tårnet 
(se nærmere omtale i bladet)

Sct. Hans – Lørdag den 23. juni kl. 17 ved Forsamlingshuset.

Høstfest – Lørdag den 28. september kl. 17.30 i Forsamlingshuset.

Julebanko – Søndag den 2. december kl. 13 i Forsamlingshuset.

Juletræsfest for børn – Søndag den 16. december kl. 14 
i Forsamlingshuset.

Når du læser dette, kan du lige så godt plotte datoerne ind i din kalender, 
så er det gjort!

Babysalmesang 

Babysalmesang i Todbjerg 
sognegård er i efteråret 2018 
planlagt til at begynde tirs-
dag d. 23. oktober og slutte 11. 
december. 

Vel mødt Vibe og Karine
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Mejlby forsamlingshus 

Fællesspisning tirsdag d. 19 juni. 
Klokken 18:00 – Sommerafslutning
Fællesspisning onsdag 
d. 5 september. Klokken 18:00

HUSK 
– Tilmeldingsfrist altid 3 dage før.
Mejlby.hus@gmail.com 

/ Henrik på 40951506 evt. sms
Husk antal voksne og børn 
(til og med 12 år.)

Mejlby Forsamlingshus

De gamle mure i Stengården i Tod-
bjerg kommer igen til at lyde af frisk 
ung musik, når MainHouse Music 
holder BandCamp i sommerferiens 
uge 32. 

Deltagerne bliver delt op i bands, 
der sammen øver numre, skriver 
musik, sætter scene op og holder 
koncert for alle interesserede.

Alle musikinteresserede børn og 
unge i alderen 8-16 år kan deltage. 

Også de der ikke går til undervis-
ning hos MainHouse Music.

Der er ikke noget krav til en 
særlig kunnen ud over, at man 

kan spille på et eller flere instru-
menter.

Inden Bandcamp vil der blive 
uploadet instruktionsvideoer til 
MainHouse’s Youtube kanal, som 
eleverne kan bruge til at øve efter, 
lige som der er teknik til rådighed 
på Stengården.

Mandag til torsdag møder delta-
gerne ind kl. 9.30 til 15.30. Fredag 
fra kl. 11.00-ca. 19.00 for da giver 
BandCamp koncert.

Flere informationer kan du fin-
de på http://mainhousemusic.dk/
bandcamp-2018/

Igen BandCamp i Todbjerg
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437

Randi Dejgaard Stidsing, Næstformand
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852

Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

Erland Madsen Alstrup, KIRKEVÆRGE
(MEJLBY KIRKE)
Engvej 4, Mejlby
8530 Hjortshøj
8699 9349

Hanne Vibeke Folkmann
Gyden 12, Mejlby
8530 Hjortshøj
2248 8132

Astrid Grethe Moltved
Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2627 1425 
8621 1425

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Suppleanter: 

Bjarne Madsen 
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709

Susanne Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110

MR MØDER FOR 2018
Torsdag d. 21/6, torsdag d. 30/8 og torsdag d. 27/9.

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

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

Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107

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

Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

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
MainHouse Music – undervisning for børn 
og voksne i Guitar, Trommer, Bas, Klaver, 
Sang og Ukulele.

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 27. maj
Trinitatis

11.00 Rytmisk Vibe ingen

Søndag den 3. juni
1. søndag efter trinitatis

ingen 11.00 Torben

Søndag den 10. juni
2. søndag efter trinitatis

9.30 Torben ingen

Søndag den 17. juni
3. søndag efter trinitatis

11.00 Vibe ingen

Søndag den 24. juni
4. søndag efter trinitatis

ingen 9.30 Charlotte

Søndag den 1. juli
5. søndag efter trinitatis

11.00 Vibe ingen

Søndag den 8. juli
6. søndag efter trinitatis

9.30 Charlotte ingen

Søndag den 15. juli
7. søndag efter trinitatis

ingen 11.00 Vibe

Søndag den 22. juli
8. søndag efter trinitatis

9.30 Vibe ingen

Søndag den 29. juli
9. søndag efter trinitatis

11.00 Torben ingen

Søndag den 5. august
10. søndag efter trinitatis

ingen 9.30 Torben

Søndag den 12. august
11. søndag efter trinitatis

11.00 Charlotte ingen

Søndag den 19. august
12. søndag efter trinitatis

9.30 Torben ingen

Søndag den 26. august
13. søndag efter trinitatis

11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag d. 2. september
14. søndag efter trinitatis

9.30 Vibe 11.00 Vibe


