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KIRKELIGT ANSATTE

UNDSKYLD – VI RODER 
I den kommende tid starter der et byggeri på 
grunden ved siden af kirken i Mejlby. Der vil i en 
periode være begrænset plads til parkering på 
parkeringspladsen, der har udkørsel til Gammel 
Kaløvej. Hvis der opstår problemer med tilgæn-
gelighed eller lignende, kontakt da graver Dor-
the Bonde eller Todbjerg-Mejlby menighedsråd. 
Så finder vi en løsning.



Nyt fra Menighedsrådet

Der skal lyde et Velkommen til Emil. 
Han er vores nye graver, ansat pr. 
1. april og indgår i vores graver – 
Kirketjener team ved Todbjerg og 
Mejlby Kirker. Vi ser frem til et godt 
samarbejde.

Vi går nu sommeren i møde med 
liv, sol og varme.

”Se, det summer af sol over en-
gen” – lyder det i Holger Drach-
mann’s maj-vise. Den er fuld af jub-
lende og spirende stemning – Og det 
leder mig frem til at fortælle lidt om 
et af vores nuværende fokusområder 
i menighedsrådet.

Folkekirken i Aarhus og Naturhi-
storisk Museum arbejder sammen 
om at øge biodiversiteten på de Aar-
husianske kirkegårde. Kort fortalt 
er målet at få forvandlet de ”grå” 
kirkegårde, dvs dem med meget ral 
og grusstier, om til ”grønne” kirke-
gårde, med mere græs og planteliv.

Nu er det naturligvis ikke menin-
gen at vi skal være ”vilde med vilje”, 
så det hele gror efter med ukrudt 
og bliver rodet at se på – Vi skal be-

vare æstetik-
ken som er en 
vigtig faktor på 
kirkegårdene. 
De skal stadig 
være pæne og 
ordentlige at 
se på.

Biolog og muse-
umsdirektør Mor-
ten DD har været på 
besøg både på Todbjerg og Mejlby 
kirkegård. Han skal rundt på alle 
kirkegårdene i Nordre Provsti, for at 
give gode råd og anvisninger til æn-
dringer og forbedringer. Det handler 
meget om de ”rigtige” blomster og 
buske, som kan medvirke til at til-
trække mere dyreliv i form af som-
merfugle og andre insekter.

Vi er godt på vej i forhold til om-
lægning til grønne arealer, i Tod-
bjerg er der efterhånden kommet 
en del grønne områder – og i Mejlby 
er vi begyndt så småt, og det vil ud-
vikle sig i fremtiden. Vi forsøger at 
afbalancere og tilgodese de forskel-
lige ønsker og de behov, der også lø-
bende ændrer sig i takt med tiden. 
Der lægges ikke skjul på, hverken fra 
kommunens eller kirkeministeriet 
side, at vi som kirke har et ansvar for 
at medvirke til den grønne omstil-
ling. Det prøver vi så på bedste evne 
at efterkomme.

Til slut vil vi ønske alle en dejlig 
sommer….

På MR’s vegne
Formand Helle Sørensen
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Ny graver ved Todbjerg og Mejlby Kirker

Jeg hedder Emil Dalsgaard Larsen, 
og startede den 1. april, som ny gra-
ver ved Todbjerg Mejlby Kirker. Jeg 
er 37 år, bosat i Hadsten sammen 
med min kæreste og vores to børn 
Liva på 7 år samt Axel på 2 år.

Jeg er uddannet sergent ved 
militæret i Aalborg, og har været 
udsendt til Irak i 2006. Jeg har ef-
terfølgende uddannet mig som 
væksthusgartner. De seneste par 
år har jeg været ansat, som graver 

ved Ødum og Hadbjerg 
Kirker.

I min fritid elsker 
jeg at fiske i waders og 
sommetider med båd i 
Randers Fjord og ved 
Djurslands Kyster. 

Jeg ser frem til samarbejder med 
Menighedsrådet, alle kirkens ansat-
te og mest af alt at hilse på alle jer 
borgere.

Vi tilbyder lørdagsdåb på følgende datoer
Lørdag den 9. juli kl. 11.00 i Todbjerg Kirke 
Lørdag den 10. september kl. 11.00 i Todbjerg eller Mejlby Kirke
Lørdag den 12. november kl. 11.00 i Todbjerg eller Mejlby Kirke
Kontakt venligst Kirkekontoret på telefon 5181 1344 

Konfirmation 2022 ved Todbjerg og Mejlby Kirker
Der var 24 unge mennesker der blev konfirmeret den 7. og 8. maj 2022.
Vi håber I alle havde en fantastisk dag og der skal lyde et stort tillykke fra 
Todbjerg - Mejlby Menighedsråd til jer alle.

Laura Dahlstrøm, Viola Isabel Vindum Hansen, Sofia Seidelin Hune, Liva Kjær Jensen, 
Mathias Hvidkjær Johannsen, Oskar Erik Brøgger Johanson, Tobias Lau Tholstrup 
Knudsen, Hannah Rosing Marquart, Mathilde Grosen Klostergaard Nielsen, Amanda 
Aggerholm Pedersen, Hannah Bie Pedersen, Signe Bøtter Poulsen, Marcus Engholm 
Richter, Chilas Alexander Rieper, Joachim Sebastian Bagner, Santiago Levin Christen-
sen, Henrik Kæmp Egeskov, Mathilde Haastrup Moesby Kvisgaard, Benjamin Lantz 
Løndal, Oliver Primdahl Pedersen, Johan Malte Plauborg

De ovennævnte 22 konfirmanders navne er offentliggjort i henhold til givne 
GDPR regler.
 På MR’s vegne Helle Sørensen
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Se tingene på en ny måde…

Har du prøvet at 
skære et æble over 
på ’den forkerte’ 
led, altså tværs over 
’maven’ på æblet? 
Hvis du har, så vil du 
have opdaget, at der 

indeni æblet befinder sig en stjerne! 
Sådan ser vi ikke så tit æblets indre, 
ganske simpelt fordi vi er vanemen-
nesker, og altid plejer at skære et 
æble over på langs.

Verden er ikke kun som vi umid-
delbart forestiller os eller ser den. 
Der er altid mere og andet. Og det 
foranderlige sker hele tiden. Og vi 
skal bare flytte fokus en anelse, så 
ser vi noget helt nyt. Hvis du løfter 
en sten, kan en hel skjult verden 
af liv vise sig. Hvis du dykker ned 
under søens overflade eller hvis du 
bevæger dig væk fra stien og går ind 
i skovens krat, så ser du pludselig 
en anden verden. En, der ellers var 
skjult for dit øje og din bevidsthed. 

Man kan gå gennem livet med 
skyklapper. Man kan være uinteres-
seret og lukket i forhold til verden. 
Og man vil opleve meget lidt. Man 
kan også vælge at være nysgerrig, 
undersøgende og åben i forhold til 
verden. Og man vil opleve en masse. 
Hvis man tror, man ved det, der er 
værd at vide, og hvis man har sine 
faste fordomme og meninger om 
verden, ja så kan ens liv blive me-

get fattigt. Man ’skærer altid æblet’ 
over som man plejer, for sådan gør 
MAN. Og derfor opdager man aldrig 
stjernen indeni.

Men hvis vi tør flytte os en lille 
smule, tage nogle andre briller på 
eller ændre perspektivet, så vil vi 
kunne se verdener, som vi ellers 
ikke så.

Sådan er det også i vores for-
hold til andre mennesker. Hvis vi 
vil lade fordommene falde, og for-
holde os åbne og nysgerrige i for-
hold til hinanden, vil vi opdage, at 
ethvert menneske er en verden af 
historier. Ethvert menneske er et 
helt univers fyldt med oversete ud-
sigter og under sete koralrev. (Benny 
Andersen i ’Mit hjertes indvandrer’) 
Med andre ord, enhver af os har en 
stjerne indeni. Det gælder blot om 
at have øje for den. 
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Det er øjnene der ser, som det 
drejer sig om. Og det er perspekti-
vet, der afgør hvad vi kan se. Det 
gælder som sagt både i forhold til 
mennesker og verden som helhed.

Og vi kan ofte have gavn af at no-
gen eller noget åbner vores øjne og 
giver os et nyt perspektiv, hvorved 
vores verden kan blive rigere.

Naturvidenskaben, Kunsten og 
litteraturen er gode til at åbne ver-
den for os. Og Bibelens fortællinger 
ligeså. I Bibelens fortælle- og my-
teunivers gives der sprog for den 
store undren: Hvorfor er vi mennesker 
som vi er? Og hvorfor er vi her? Hvad er 
meningen? Er der en skjult kraft ’bag’ 
verden? Og i så fald, hvilken karakter 
har den? Bibelen giver sprog til vores 
filosoferen over livets mysterier. Og 
Bibelen giver også et bud på hvor-
dan vi kan tænke og forestille os 
universets skjulte og dybeste magt. 
Bibelens fortællinger tegner tilsam-
men et billede af Gud som universets 
kærlige og almægtige skaber, som 
også har skabt ethvert menneske 

med en stjerne indeni, og som også 
SER stjernen i enhver af os. Bibelen 
skænker os et perspektiv på verden 
og os selv. Et kærligt perspektiv. Og 
vi får at vide, at det også er det blik, 
vi skal have på hinanden. For det er 
netop først når vi ser med kærlig-
hedens øjne, at vi kan se stjernen 
i den anden. ’Du skal elske din næ-
ste som dig selv’. Sådan sagde Jesus 
det. Han ville flytte vores perspektiv 
væk fra os selv og ud mod vores med-
mennesker. Og han ville endvidere 
have os til at forstå, at det er Gud, 
vi ser i ethvert menneskes ansigt. 
Den skjulte Gud, møder vi konkret 
i medmennesket. Og derfor skal 
enhver behandles med respekt og 
kærlighed. Men vi møder også Gud 
i hele skaberværket. Gud er skjult 
til stede i alt, der er, som den kraft 
og magt der skaber og opretholder 
livet og universet. Og denne skjulte 
og alligevel overalt synlige magt, er 
det vi kan ane konturerne af, hvis vi 
lægger fordommene om verden til 
side og forholder os helt åbne. Den 
skjulte Gud vil kunne anes, og ver-
den vil kunne vise sig som vanvit-
tig fortryllet, hvis blot vi tør flytte 
fokus. Verden er ikke bare det, vi 
umiddelbart ser eller forestiller os. 
Der vil altid være mere og andet at 
opdage. Verden er uendelig spæn-
dende. Vi bliver aldrig færdige med 
den, hvis vi først smider skyklapper-
ne og flytter fokus. God fornøjelse.

Kh. Vibe
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Husly til flygtninge fra Ukraine 
i vores sogn

Da flere hundredetusinde menne-
sker flygtede fra Ukraine på grund 
af krig, fik jeg tidligt på foråret lyst 
til at hjælpe. Men hvordan gør man 
det? Jeg har et ekstra værelse i mit 
hus og tænkte: Det er der nok andre, 
der også har. Derfor sendte jeg et 
brev med en forespørgsel ud til alle 
borgere i Todbjerg, hvor jeg bor. 

Dette initiativ kommer fra egen 
hånd, selvom jeg er med i menig-
hedsrådet. Idéen vil kunne udvides 
til hele sognet, så vi også kan sam-
arbejde om flygtninge. Foreløbig er 
vi 5 familier i Todbjerg, der har sagt 
ja til tidsbegrænset indkvartering af 
flygtninge og vi har flere borgere, 
der vil hjælpe med alt muligt andet. 

Tanken er, at vi som frivillige 
borgere hjælper ukrainere, der bor i 
vores by med de ting, der er nødven-
dige: – at blive tilmeldt kommunen, 
få opholdstilladelse, sprogundervis-
ning, at finde vej til butikker og finde 
de danske madvarer, de har brug 
for, – at skaffe rejsekort til bus/tog 
og mobilabonnement. Vi vil donere 
brugt tøj og cykler og andre brugbare 
ting fra egne gemmer, som retter sig 
specifikt mod de flygtninge, der kom-
mer her. Der ud over vil vi lave fælles-
spisning og sociale arrangementer på 
kryds og tværs i byen og samarbejde 
med kommende arrangementer for 
flygtninge i Sognegården. Vandvær-
ket i Todbjerg har doneret vand til 

det ekstra forbrug, der opstår ved at 
have en eller flere ukrainere boende.

Meningen med denne idé er, at by-
ens borgere og eksisterende fælles-
skaber (Forsamlingshus, Vandværk, 
Todbjerghus, Tårnlaug, Stengården, 
Sognegård og kirke) samarbejder og 
sørger for de flygtninge, som enkelte 
familier huser. Vi har, efter fælles 
overvejelser om hvilke organisa-
tioner vi vil bruge, valgt at sende 
besked til Århus kommune med 
oplysninger, som kommunen skal 
bruge, f.eks. hvor mange personer 
vi har plads til og hvordan de kan 
fordeles, om der er trapper, om evt. 
husdyr og rygning er ok m.m. Kom-
munen regner med, der bliver brug 
for 100-200 private indkvarteringer. 
Men der er ikke akutte problemer 
med indkvartering, som det er nu 
i skrivende stund. Vi venter derfor 
spændt på at få at vide, hvornår der 
er brug indkvartering af flygtninge, 
der forhåbentlig er i familie med 
hinanden eller kender hinanden, 
så alle får indbyrdes glæde af det 
fællesskab byen, kan tilbyde.

Vi har lavet en FB-side, der hed-
der ”Todbjerg – Ukraine, Husly – 
Hjælp” Nærmere information via 
mail til: amoltved@gmail.com

Vi kan gøre en forskel og vi kan 
hjælpe mennesker i nød. 

Astrid Moltved, Todbjerg
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Ukraine-gudstjeneste

Overalt i Danmark har vi modtaget 
flygtninge fra Ukraine. Således også 
i vores lokalområde. I menighedsrå-
det har vi drøftet, hvordan vi kan 
byde de mennesker velkommen, som 
er havnet her. Vi har derfor beslut-
tet at holde en gudstjeneste for og 
med ukrainere og alle os andre her 
i pastoratet søndag d. 4. september 
kl. 11.00 i Todbjerg Kirke. Efter guds-
tjenesten går vi i sognegården, hvor 
vi spiser sammen. Herefter er det 
meningen, at vi evt. går ud og spiller 

rundbold og i det hele taget hygger. 
Tanken fra menighedsrådets side er, 
at dette arrangement kan være det 
første af forhåbentlig mange, hvor 
vi her i vores nærområde kan mø-
des med dem der er flygtet hertil. 
Mødes og være noget for hinanden. 
Sæt derfor gerne kryds i kalenderen 
søndag d. 4. september kl. 11.00. Og 
hvis du kender ukrainere, så fortæl 
dem, at de er inviteret. 

kh. Vibe

SOMMERSANGAFTEN 
I SOGNEGÅRDEN

”Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand!
Mer, mer, mer,
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.”

Vi vil tage hul på sommeren med en 
sangaften ONSDAG DEN 8. JUNI kl. 
19.00 i Sognegården.

Lad os sammen nyde en dejlig aften 
med en masse dejlige sommersange 
fra Højskolesangbogen med Kristian 
Giver ved klaveret. 

Der vil blive serveret kage, kaffe/
the. Gratis adgang. 

Man må gerne tilmelde til Susanne 
på 2810 4110 (gerne sms) men mød 
bare op. Der er plads til alle. 

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget 
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Noget om kraft
– og undren

Tekst: Halfdan Rasmussen (1958)
Melodi: Erik Sommer (1989) 
(Find evt. melodien på YouTube)

Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattergalen?
Hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
sku være svale og gøgen gøg?

Hvad er det dog for en slags reflekser
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så jeg må svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.

Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,
at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.

Højskolesangbogen nr 115
Digtet forholder sig til den kraft, der 
binder verden sammen og udtrykker 

idéen om, at der findes en sjæl i alt 
levende. Sangen er sunget på flere 

melodier, men i Højskolesangbogen 
er Erik Sommers melodi valgt.
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”TÅGEN LETTER” – sommerkoncert 
med fløjte og klaver

Todbjerg Sognegård søndag den 12. juni kl. 16.00
DUO GEORGIADIS – BIRCH

”Tågen letter” er én af Carl Nielsens 
berømteste titler, og vi har fået lov-
ning på bl. a. denne fløjteklassiker 
ved sommerkoncerten med Ria 
Georgiadis og Sven Birch. Denne 
særdeles efterspurgte duo har ar-
bejdet tæt sammen i mange år og 
har optrådt i hele Europa, Amerika 
og Asien. Georgiadis-Birch lægger 
vægt på stor stilistisk variation i 
programlægningen og har udvidet 
standardrepertoiret for fløjte og 
klaver med egne bearbejdninger af 
vigtige værker skrevet i forskellige 
genrer og andre besætninger. Ved 
koncerten skal vi også høre værker 
af den danske fløjtekomponist Joa-
chim Andersen (1847-1909), som de 
to har genopdaget.

Den østrigsk-græske fløjtenist 
RIA GEORGIADIS modtog sin musi-
kalske uddannelse i Thessaloniki, 
Linz, Freiburg og Wien. Hun har 
modtage adskillige priser og lega-
ter. Som solist har hun et bredt re-
pertoire og dækker hele spektret af 
fløjtelitteraturen. Et vigtigt aspekt 
af hendes kunstneriske arbejde er 
det kreative samarbejde med unge 
komponister. Et stort antal værker 
for hele fløjtefamilien blev skrevet 

til og uropført af hende. Ria Geor-
giadis underviser på det Ioniske 
Universitet, Grækenland. 

SVEN BIRCH født 1960, er uddan-
net pianist ved Det jydske Musik-
konservatorium i Århus hos Aino 
Gliemann med debut fra solistklas-
sen. Videre studier i Wien. Birch er 
en efterspurgt pianist med et stort 
repertoire fra Bach op til vor tids 
musik. Sven Birch er universitets-
professor og institutsleder på Bruck-
neruniversitetet i Linz , Østrig.

www.svenbirch.com
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ATLAS – verdensmusik i verdensklasse 
i Mejlby Kirke

Søndag den 4. september kl. 19.30 
er der koncert i Mejlby Kirke med 
en suveræn græsk-spansk duo be-
stående af Christos Barbas og Efren 
Lopez, som er på turne i Danmark 
og Sverige. To fremragende multi-
instrumentalister og venner, hvis 
18-årige samarbejde er kulmineret  
med CD-en  “Atlas”, som vi skal høre 
musik fra. Musikken er nykompone-
ret, improviseret og eksperimentel, 
men også inspireret af middelal-
dermusik og osmannisk tradition, 
som begge musikere behersker til 
fingerspidserne. De to musikere har 
udviklet deres fælles tonesprog til et 
niveau, hvor der er plads til at vente, 

fordybe sig og på den måde venter 
der en stærk og meditativ åbning for 
den lyttende.

Christos Barbas spiller på ney 
(langfløjte) og lavta (et tyrkisk, klas-
sisk strengeinstrument) og Efren 
Lopez spiller på et utal af strenge-
instrumenter, herunder båndløs 
guitar.

https://christosbarbas.com/
atlas-new-album-with-efren-lopez/
https://www.youtube.com/
watch?v=3uS0wRm4ELE
https://www.youtube.com/
watch?v=Rx31ncK1UZM
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Vi har i Menighedsrådet fået et tilbud fra

Kaare Norge
der gerne vil gæste MEJLBY KIRKE 
ONSDAG 12. OKTOBER kl. 19.00
(dørene åbnes kl. 18.30)

Billetsalg: kirkekoncerter.dk (150,- + 10,- i gebyr)

Med sit solospil har Kaare Norge nu 
igennem flere årtier tryllebundet 
publikum, høj som lav i alle aldre. 
Dette har gjort Kaare Norge til en 
eftertragtet instrumentalist, som 
mestrer at spænde sit repertoire fra 
de helt store komponister som Bach, 
Mozart, Chopin, til de mere folkelige 
melodier fra nær og fjern, over til 
de store populære navne som The 
Beatles og Led Zeppelin, for bare at 
nævne nogle få eksempler.

Kaare Norge har udgivet 24 cd-
albummer, modtaget fire guldplader 
og en platinplade. Hans seneste al-
bum “AMOROSO” har Kaare Norge 
komponeret alle numrene med kær-
lighed til guitaren og musikken. Han 
håber, at de nye kompositioner kan 
åbne sindet med fred og kærlighed.

På repertoiret i år er: Bach, Mo-
zart, Chopin, Carl Nielsen, Evert 
Taube, nordiske folkemelodier, The 
Beatles og Kaare Norge m.fl.

”Med sin udprægede indlevelses-
evne og sine egen vellykkede arran-
gementer af Carl Nielsens melodier 
gør Kaare Norge med sit nye album 
en af Danmarks største komponi-

ster stor ære.” – Rachel Einarsson, 
Jyllands-Posten.

”Man vil ikke finde nogen fyrige 
tekniske udskejelser her (selv om 
fremførelsen hele vejen igennem er 
en sand stjernepræstation); stemnin-
gen er tværtimod i høj grad melodisk 
og ophøjet med kun stedvise strejf og 
ind i lidt mørkere, komtemplative af-
kroge. Dette er spirituel musik; roligt 
opløftende, i sandhed helende for sjæ-
len, smukt spillet og tidløst.” – Blair 
Jackson, Classical Guitar Magazine.
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Den bedste fortælling nogensinde

Tekst: Arne Illeborg

Kristian Leth er på DR P1 en frem-
ragende formidler af det, man i den 
amerikanske filmverden kalder The 
greatest story ever told, den bedste hi-
storie, der nogensinde er fortalt. 

Selv mener forfatteren Kristian 
Leth, at Bibelen er verdens vigtigste 
bog. 

Kender du Sigurd Barretts måde 
at fortælle på, har du en fornem-
melse af, hvordan en god fortæller 
kan gribe dig. Da jeg hørte nogle af 
Kristian Leths podcasts, oplevede 
jeg det næsten, som at høre fortæl-
lingerne for første gang.

 “Hvis man tror, at man kan gå til 
religion med en idé om, at man 
kan reducere det, indtil der er den 
sande essens tilbage, så tror jeg, at 
man misforstår, hvad tro og religi-
on egentlig er,” siger Kristian Leth, 
både til sit eget fortidige jeg, men 
også med henvisning til hvad han 
anser som en misforstået tendens 
hos både troende, ateister og politi-
kere til at tale om religion, som om 
man grundlæggende forstår det.

“Det er det, som er projektet med 
podcasten. Vi vil undersøge til 
bunds, hvordan Bibelen har formet 
os som samfund. Vi tror, vi ved, 
hvad vi taler om, når vi taler om 
kristendom og vores eget forhold til 
religion, men i virkeligheden aner 
de færreste særligt meget om det. 
Hverken de, som er troende, eller de, 
som kritiserer religion. Podcasten er 
et forsøg på at undersøge, hvordan 
kristendommen har formet os, for 
vi kan slet ikke komme udenom, at 
det har den. Den er overalt omkring 
os og i os, den er støvet, vi indånder, 
om vi vil det eller ej,” siger Kristian 
Leth.

Se og læs mere på:
https://www.dr.dk/lyd/p1/bibelen-
leth-fortalt
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Nyt fra Fællesrådet

Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesrå-
det 8530 er genopstået.

Om Fællesrådet (FR)
Fællesrådet er kommunens vigtigste 
forum for dialog med borgerne: bor-
gernes talerør til Aarhus Kommune 
og Aarhus kommunens talerør og 
kanal til borgerne i de enkelte lo-
kalområder.

Todbjerg, Hårup og Mejlby Fælles-
råd er en paraplyorganisation for 
de lokale grundejer-, beboer- og 
borgerforeninger, idræts- og fritids-
foreninger, kirker og menighedsråd, 
erhvervsforeninger, institutioner, 
skoler og børneinstitutioner, bor-
gere m.fl.

Ved den ekstraordinære general-
forsamling 3. november 2021 vedtog 
man de nye vedtægter, som du kan 
læse på fællesrådets facebook-side: 
Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd 
8530.

Medlemmer og bestyrelse
FRs vedtægter siger blandt andet, at 
enhver fastboende og myndig per-
son i Todbjerg-Mejlby sogn automa-
tisk er medlem af fællesrådet og så-
ledes har indflydelse på det arbejde, 
fællesrådet udfører.

Fællesrådets nye bestyrelse be-
står af Peter Yde Nielsen, Bendt 
Bendtsen, Anders Møller Olesen, 
Lars Dalsgaard og Dorthe Kloppen-
borg. 

Det tilstræbes at bestyrelsen geo-
grafisk dækker hele vores lokalom-
råde.

Info-folder
Fællesrådet har lavet en folder: Vel-
kommen til Hårup, Mejlby og Todbjerg-
området.

Denne folder er uddelt til alle 
ejendomsmæglere, så nye købere 
af hus og ejendom i området kan 
blive oplyst om det lokalsamfund, 
de måske bliver en del af.

Folderen er også sendt til både 
private og almennyttige boligfor-
eninger her i sognet.

Andet nyt fra FR 
Kommunen har givet tilsagn om at 
opsætte en ekstra lygtepæl i svinget 
på Skolestien mod det nybyggede 
område i Hårup, samt at dræne så 
der ikke står så meget vand.

FR arbejder yderligere på at få etab-
leret lygtepæle ved busstoppestedet 
ved skolen – i lighed med det der 
netop er lavet i Mejlby.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Arrangementer i
juni, juli, august og 

september 2022

Tag evt. disse sider ud og gem dem



JUNI 2022
DATO ARRANGEMENT
Onsdag 1.  
Torsdag 2.
Fredag 3.  
Lørdag 4.
Søndag 5. Pinsesøndag, Grundlovdag
Mandag 6. 2. Pinsedag;

Frilufts-Gudstjeneste i Elsted kl. 14.00-15.00
Tirsdag7. Baby salmesang kl. 10.00-11.00 i Sognegården
Onsdag 8. Sommersangaften i Sognegården kl. 19.00
Torsdag 9.   
Fredag 10.
Lørdag 11.
Søndag 12. Koncert; ”Tågen Letter” i Sognegården kl. 16.00
Mandag 13.  
Tirsdag 14.
Onsdag 15.  
Torsdag 16. MR-møde i Sognegården kl. 17.00 – 20.00
Fredag 17.  
Lørdag 18.
Søndag 19.
Mandag 20.  
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.  
Fredag 24.
Lørdag 25.
Søndag 26.
Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.  
Torsdag 30.  

Juli er feriemåned … 



AUGUST 2022
DATO ARRANGEMENT
Mandag 1. 
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.  
Lørdag 6.
Søndag 7.  
Mandag 8.  
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Lørdag 13.
Søndag 14.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.
Lørdag 20.
Søndag 21.
Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25. MR-møde i Sognegården kl. 17.00 – 20.00
Fredag 26.  
Lørdag 27.
Søndag 28.
Mandag 29.
Tirsdag 30.
Onsdag 31.



SEPTEMBER 2022
DATO ARRANGEMENT
Torsdag 1.
Fredag 2.
Lørdag 3.
Søndag 4. Ukrainsk Gudstjeneste kl . 11 med efterfølgende spisning 

og leg i Sognegården
Koncert i Mejlby Kirke: Græsk-spansk Duo kl. 19.30

Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Lørdag 10.
Søndag 11.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14. Frokosthygge kl. 11:30 i Sognegården. Pris: 40,- pr. pers.

Tilmelding til Anne Marie på 2330 1725
Torsdag 15.  
Fredag 16.
Lørdag 17.
Søndag 18.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21. Efterårssangaften i Sognegården kl. 19.00
Torsdag 22. MR-møde i Sognegården kl. 17.00
Fredag 23.
Lørdag 24.
Søndag 25. Koncert med Fangekoret kl. 14.30 i Todbjerg Kirke
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.  

HUSK; alle arrangementerne kan læses om i dette og kommende Sogneblade, I Lokalavisen på siden; Livet i 
Kirken, opslag i glasskabene ved kirkerne, på vores hjemmeside og på facebook; todbjerg mejlby kirker.
RET TIL ÆNDRINGER



Dyrk fred i haven 
– i sym-biose med livet

Tekst og fotos: Arne Illeborg

Hvordan henter jeg energi til det 
nære liv, når min indre fred er truet 
udefra?

Glæden over endelig at være befriet 
for coronatidens indespærring, fik 
os til at omfavne livet igen midt i 
det første spæde, spirende forår, . . . . 
indtil nyhederne om krigens rædsler 
i Ukraine nåede os 24. februar.

Frygten for det, vi ikke kan forud-
sige og ikke har indflydelse på var 
endnu engang ved at blæse livets 
skrøbelige korthus omkuld.

Umuligt! – ville vi have sagt, hvis 
nogen for et halvt år siden havde 
spået, at Europa ville komme til at 
rumme millioner af flygtninge oven 
i de mange, vi allerede har!

Men det umuliges kunst begræn-
ses tilsyneladende kun af vores 
manglende fantasi.

I skrivende stund sidder frygten 
for en tredje verdenskrig nu helt 
oppe halsen hos mange. Vi aner 
ikke, hvad prisen for fred i Ukraine 
vil blive. 

Gennem de sidste par generationer 
har vi lullet os ind i en tro på, at 
fremtiden er noget, vi kan kontrol-

lere og planlægge os ud af. Men den 
virkelighed, vi i Danmark og Europa 
fremover skal leve i, bliver måske 
helt anderledes, end den vi indtil 24. 
februar prøvede at kontrollere.

Al erfaringen viser, at der er rig-
tigt meget i livet, vi ikke kan kon-
trollere.

Mens hele verden brænder 
om din vugge
Her i de solrige dage efter påske 
trues vore liv, livssyn og hele sam-
fundsmæssige eksistens af en ufat-
telig brutalitet i det østlige Europa. 
Med våben, løgne og terror vil Rus-
lands diktator fjerne den ukrainske 
kultur og de mennesker fra jordens 
overflade, der har en anden tanke-
gang end ham. 

Med frygt vil han have folk til at 
underkaste sig de tanker og menin-
ger, der med årene er blevet den rus-
siske stats officielle ’sandhed’. 

Folkestyret er sat ud af kraft, og 
man respekterer end ikke krigens 
love. 

For 105 år siden stod den russiske 
revolutions leder, Vladimir Lenin, 
på talerstolen med parolen: Al magt 
til sovjetterne. ( Et ’råd’ hedder på rus-
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sisk ’sovjet’). I daglig tale: Al magt til 
folket.

Det blev især brugt af bolsjevik-
kerne. I virkeligheden var det et 
bedrag. 

Lenin ville en øjeblikkelig social 
revolution. Det store flertal i sovjet-
ledelsen ville skabe en demokratisk 
proces.

I dag står vi over for en anden 
Vladimir, der igen vælger magten på 
bekostning af folket. (Kilde: https://
videnskab.dk/kultur-samfund/) 

Over for denne tankegang bliver vi 
tvunget til at tage stilling til, hvil-
ken kultur vi i Danmark og Europa 
vil leve i. 

Skal vi anerkende og underkaste 
os den rå magts tankesæt?

Eller skal vi kæmpe for den kul-
tur, hvis tankesæt er fundamentet 
for alle vore velfærdssamfund?

Hvilken kultur skal have Herre-
dømmet over os? 

(Se sidste nummer af Sognebladet: 
”Hvem har Herredømmet over dig”)

I 1917, midt i 1. Verdenskrig og 
samme år som Lenin skabte den 
russiske revolution, skrev Jeppe 
Aakjær digtet Som dybest brønd gi’r 
altid klarest vand, som en svidende 
kommentar til Danmark:

 ”Du pusling-land, der hygger sig 
i smug, / mens hele verden brænder 
om din vugge”, 
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Danmark havde haft held til helt at 
holde sig udenfor 1. Verdenskrig. 
Disse linjer, som er udtryk for Aak-
jærs pacifisme og afsky for al milita-
risme, er siden blevet flittigt citeret, 
fordi de blev opfattet som en – typisk 
dansk? – trang til at unddrage sig et 
medansvar. 

Hvad kan jeg gøre 
Tre uger inde i Ukraine-krigens hel-
vede, gav jeg over for min søster ud-
tryk for mine bekymringer efter alt 
det, medierne fyldte os med.

– Jeg hører eller ser kun medierne én 
gang om dagen, var hendes kontante 
svar. 

Som erhvervsleder og med en 
erfaren sygeplejerskes faglige bag-
grund, er hun altid en god samtale-
partner. Til stede i samtalen, hand-
lekraftig og med en problemknusers 
skarpe skelnen mellem det, hun ved 
noget om og kan gøre noget ved, – og 
det hun ikke vil lade sine bekym-
ringer ødelægge dagen og det gode 
humør med. 

Jeg lærte: Det, jeg ikke kan gøre no-
get ved, skal ikke ødelægge min dag.

Som jeg sidder og skriver dette, står 
tre påskeliljer i strålende sol og trut-
ter forårskåde og ubekymrede med 
deres gule trompeter i haven lige 
udenfor mit vindue. Som kalder de 
på mig:

– De kalder os, de stemmer, / ud fra 
vort hverdagsbur, / fjernt fra dets fan-

getremmer / at finde dig, natur! – skrev 
Johannes Jørgensen i forårsangen Nu 
lyser løv i lunde. 

Havens nære muligheder
Scenekunstnere og sportsfolk ved, 
hvad der skal til for at komme gen-
nem kriser: 

Hold fokus på det, du kan gøre 
noget ved nu og her. Luk for resten.

I corona-tiden fik vi øjnene op for 
Danmark og vore haver.

– Sådan er det også nu, hvor der er 
krig i Europa, siger haveekspert Jes-
per Carl Corfitzen. Han får mange 
henvendelser fra folk, der har fået 
lyst til at lægge liv og sjæl i have-
arbejdet.

– For krig og krise får os til at længes 
efter et sjælebad, og sådan et kan man 
finde i havearbejde, siger haveeksper-
ten, som anbefaler, at man ikke blot 
”ordner have”, men at man plejer 
og giver omsorg til den plantever-
den, der dybeste set er menneskets 
grundlag for al eksistens. 

Sym-biose i din have
Lige uden for din dør ligger et lille 
stykke natur, en håndgribelig vir-
kelighed, der kan give dig en stor, 
meditativ oplevelse, når du går i 
sym-biose med dem. (Sym-biose er 
græsk og betyder sam-liv) 

Et af de mest karakteristiske træk 
i naturen er, at alle levende skab-
ninger er gensidigt afhængige af 
hinanden. Ingen kan klare sig alene. 
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Kom ned på knæ for livet i haven. 
Vand haven varsomt om aftenen, 
fjern planter der kvæler andre, giv 
gødning, plant eller så nye grøntsa-
ger og blomster, sæt de forspirede 
kartofler, der mætter til efteråret. 
Brug kompostbeholderen flittigt. 
Giv haven en hånd og efter bare et 
par uger vil den kvittere med en 
blomstrende glæde. 

I samme takt, som du begynder 
at gå i sym-biose, bevidst samar-
bejde, med havens helt nære natur, 
begynder ’din indre have’ også at få 
det bedre. Den have er de sidste par 
måneder er blevet overbegroet af 
det mest rædselsfulde ukrudt: angst, 
frygten for krig, bekymringer for 
store prisstigninger på alt fra æg til 
benzin.

Livets mening
Din have er et vidunderligt laborato-
rium for livets store mysterium. Her 
kan du skabe liv og give livet videre. 
Her vil du gerne vil have livet til at 
spire. Her sætter du stiklinger, der 
vokser til træer og buske. I haven be-
ruses du af glæde ved den svulmen-
de duft fra forårets og sommerens 
blomster. De hvide æbleblomster 
mod den dybblå himmel fortæller, 
at insekterne, naturens livsvigtige 
medarbejdere, har gjort deres ar-
bejde godt, så efteråret kan give en 
god æblehøst.

Så er du allerede gået i sym-biose 
med skaberværkets helt grundlæg-
gende mening og formål: 

Som den spanske kunstmaler 
Pablo Picasso (1881-1973.) udtrykte 
det: – Livets mening er at du skal finde din 
gave. Livets formål er at give gaven videre.
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Cykelstien 
– mellem Todbjerg og Hårup

I marts – april var der opsat afmærk-
ningspæle langs vejen mellem Tod-
bjerg og Hårup, hvor den påtænkte 
cykelsti gerne skulle gå.

Pælene var afsat, da der d. 14. og 16. 
marts blev afholdt åstedsforretning, 
som led i ekspropriationsprocessen.

Ved redaktionens slutning 24. april 
forventes det, at indstillingen til 

ekspropriation af jord til cykel-
stien kommer på byrådets dags-
orden i løbet af en måned eller to. 
Forhåbentlig inden sommerferien, 
fortæller Michael Krogh Hansen, 
Todbjerg.

Så snart der foreligger en beslut-
ning, vil det blive meddelt på lokal-
områdets facebook-sider.
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Grundlovsfest 
– ved Todbjergtårnet

 
Efter et par år med corona-nedluk-
ning, kan vi nu endelig holde grund-
lovsfest ved Todbjerg Tårnet.

 
Programmet bliver omtrent som det 
kendes fra tidligere. 

Vi begynder med spisning kl 18. 
Der sælges pølsemenu og drikkeva-
rer.

Ca. kl 19 er der børnelege, spej-
derindslag, jagthornsblæsning etc.

Grundlovstalen er kl. 20.
Derefter fællessang og sange med 

musikakkompagnement.
Arrangementet slutter ca. 21-

21.30.
På tårnlaugets vegne: 

Knud Overgaard Nielsen
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Mejlby Forsamlingshus

Kalender for de kommende lokale begivenheder 
– 9 juni: Sommer fællesspisning 
– 7 september: Fællesspisning

– HUSK Tilmelding senest 3 dage før fællesspisningerne til 
Mejlby.hus@gmail.com el. Henrik 4095 150 evt. SMS
Husk antal voksne og børn (til og med 12 år.)

ngerne til

Blomstrende vandværk

Tekst: Arne Illeborg

Bestyrelsen for Todbjerg Vandværk 
er gået i gang med at omdanne det 
ca. 1500 m2 store græsareal omkring 
Todbjerg Vandværk (Klokbakken 6a) 
til vildblomsterpark med mulighed 
for en stille siddeplads, fortæl-
ler vandværkets formand Michael 
Krogh Hansen.

Selve vandværket er nu lukket i lig-
hed med mange andre små vand-
værket i Aarhus kommune, men 
vandværkets bestyrelse er nu ad-

ministratorer for vandværkets lo-
kalområde.

For seks år siden målte Aarhus Kom-
mune ifølge JP en så høj mængde af 
pesticider i drikkevandet i Todbjerg, 
at der ikke længere var anden udvej 
end at lukke boringerne. I første om-
gang fortyndede man det lokale vand 
med vand fra Aarhus Vand, for på den 
måde igen at kunne komme under de 
tilladte grænseværdier, men i dag får 
Todbjerg al sin vand fra Aarhus Vand.
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Sankt Hans i Todbjerg
ved Todbjerg Forsamlingshus

Torsdag d. 23. juni kl. 17.30

Kom og vær med til en hyggelig aften med naboer og venner.

Program
kl. 17.30 Syv-mands fodboldkamp mellem Hårup/Mejlby og Todbjerg
Kl. ca. 18.00 Man kan begynde at købe mad.
  Menu: Kartoffelsalat med frikadeller, franske hotdogs eller 

pølser med brød.
 Spisning inde i tilfælde af dårligt vejr.
kl. ca. 19.00 Båltale
kl. ca. 19.15 Bålet tændes

Der kan købes: Øl, Vin, Sodavand, Kaffe, Te, Kage og Is.
Der vil være børnelege og konkurrencer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Todbjerg forsamlingshus
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Stengaarden 
– at bevare en kulturperle i sognet

Siden middelalderen har landsbyen 
Todbjerg ligget og trykket sig ind 
under foden af Klokbakken – nu 
med Todbjergtårnet knejsende på 
ryggen.

Todbjerg er udpeget som beva-
ringsværdigt kulturmiljø og i regi-
onsplanen for Aarhus beskrevet som 
en kulturhistorisk perle.

Landsbyen er velbeskrevet med 
”de 8 gårde” som omdrejningspunkt 
for det daglige liv i hele landsbyen.

Stengaarden er i dag en af de mest 
markante gårde i byen. En firlænget 
stråtækket bindingsværksgård med 
kampestenslænger, centralt placeret 
i landsbyen og nabo til kirken. Dens 
ejere er beskrevet tilbage til 1575.

Gården er meget original bevaret, 
men i dårlig stand. Hvis den ikke 
reddes, mister Todbjerg en af de 
mest markante og samlede gårdan-
læg i den bevaringsværdige landsby.

Med den baggrund overtog Peter 
Boller gården i 2012. Først og frem-
mest for at redde og bevare bygnin-
gerne i deres nuværende udtryk. 

Men også for at være med til at 
skabe et aktivt samlingspunkt for 
hele byen og opland.

Foreningen Stengaardens venner blev 
lovformelig etableret ved den stif-
tende generalforsamling 11.02.2022 
hvor ca. 30 mennesker var mødt op 
i Stengaarden.

Alm. medlemskab: 250,-/år pr. 
person. Alm. medlemskab + adgang 
til at bruge gårdens værktøj m.v. 
500,-/år pr. person.

Medlemmerne får rabatter ved 
arrangementerne.

Stengaarden almennyttige formål er
At bevare Stengaarden og styrke 
landsbyfællesskabet i Todbjerg-Mejl-
by ved at skabe rammer for kultur 
og et aktivt samvær.

Det sker dels ved at Stengaardens 
venner smøger ærmerne op og tager 
fysisk fat på det håndværksmæssige 
ved gårdens vedligeholdelse og gen-
opbygning, dels ved fondraising og 
dels gennem en række dejlige, folke-
lige arangementer på gården.

Tekst: Peter Boller. Foto: Arne Illeborg
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Nyt fra Mejlby Husmoderforening

Tur til Økologiens Have, 
Rørthvej 132, 8300 Odder
Tirsdag den 23. august 2022 
kl. 19.00
Rundvisning gennem De Økologiske 
Temahaver med bl.a. urter, natur-
have, frugthave, køkkenhave og 
staudebede. Varighed 1-1½ time alt 
efter spørgelyst og vejr. Vi slutter af 
med kaffe/te og kage.

Pris 80 kr. pr. pers., som beta-
les ved ankomst. Tilmelding se-
nest mandag den 15. august 2022.

To dages-tur til Flensborg og 
Schakenborg, med Sønderjysk 
Kaffebord og Morgen Sort Sol
Lørdag-søndag den 1.-2. oktober 
2022
Afgang fra Mejlby Kirke kl. 7.30, her-
efter Hårup Skole kl. 7.40 

Program for turen er vedlagt 
Årsprogrammet.

Turen er for medlemmer, pris 
1799 kr. pr. person. Betaling op-
kræves af Rejseriet efter tilmel-
ding. Tilmelding senest mandag 
den 1. august 2022.

Vi glæder os til at se nye 
og gamle medlemmer
På bestyrelsens vegne

Lisbeth Andersen, fmd.
Tlf. 6171 9914

Allerede nu har der 1. marts været 
afholdt ’Rasmus-Klump-dag’ med 
masser af pandekager til alle de 
personer, der kunne være omkring 
fadene.

11. marts var der en festlig ind-
vielse af gårdens ’Sjaiber-bryggeri’, 
der nu holder fredagsbar hver den 
anden fredag i måneden.

1. maj afholdt Stengaarden et tra-
ditionelt 1. maj-møde.

Herefter holder fredagsbaren 
sommerferie

Søndag 12. juni. 11.30-15.00 
Søndage-matiné med lækkerier 
både for ganen og ørerne. 

Det er lykkedes at entrere med 
selveste Mr. Klaverbokser of Den-
mark, Esben Just fra Just og Frost. 
Peter Boller har matchet ham med 
Mr. Fiol of Denmark: Fuddi, som 
mange af Stengaardens stamkunder 
allerede har oplevet som ½-delen af 
Duo Lund. 

Se nærmere om tilmelding m. v. 
på de sociale medier.

28



Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk 
Forening inviterer hermed til 

Landsbyvandring i Todbjerg ”Down Town” 

Torsdag den 4. august 2022 kl. 19 til 21

Vi mødes på Kirkepladsen, hvor man 
kan parkere. Der er også parkering 
ved Todbjerg Forsamlingshus, hvor 
vi slutter med kaffe og kage.

Peter Boller vil fortælle om Tod-
bjergs historie og vi håber andre be-
boere vil supplere med fortællinger 
om alle de forskellige erhverv, der 
gennem tiden har været i Todbjerg. 
Der bliver rig lejlighed til at fortælle 
små sjove anekdoter om livet og fæl-
lesskabet i Todbjerg op til i dag. 

Vi slutter med kaffe og kage i For-
samlingshuset, hvor der orienteres 
om Forsamlingshuset og fællesarea-
lerne. Ved kaffen kan fortællingerne 
forsætte.

 Vi håber på en hyggelig og sjov 
aften i et forhåbentligt skønt og lunt 
augustvejr.

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
og Lokalhistorisk forening.

Peter Boller og Jørgen Steen Hansen
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Jane Jensen 
Medlem af MR 

Helle Enevoldsen 
Medlem af MR 

Astrid Grethe Moltved
Medlem af MR

Betina Zedelfune 
Stedfortræder 

Gitte Dam Nielsen 
Stedfortræder 

Anne Lise Blach 
Stedfortræder

TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk

Inge Buss la Cour, 
Næstformand og sekretær 
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

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

Michael Johannson, 
Kasserer
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348

Susanne Mikkelsen, Kirkeværge,
Mejlby Kirke
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110 

Torben Hvid, Kirkeværge,
Todbjerg Kirke
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

MR MØDER FOR 2022
Torsdage den 16/6, 25/8, 22/9 kl. 17.00-20.00

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

Find os på http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/ eller hent app’en Kirkekalenderen og følg 
med i vores gudstjenester og arrangementer i sognene. Skriv til os på 8247@.SOGN.DK



HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

Bedemand
Rosenholm Begravelse
Løgtenvej 18, 8543 Hornslet
tlf.: 8697 9900

Bil
Pumba dæk og fælge v/ Lars Jensen
Clemensvej 9, Bendstrup
8530 Hjortshøj
tlf 6068 9988
lars@pumbadaek.dk

Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis ud-
bringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby 
kirker
Lystrup Blomster
Bystævnet 1 E, 8520 Lystrup
tlf.: 6131 0074
am@nordiqhouse.dk
info@nordiqhouse.dk
www.nordiqhouse.dk

Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107

Elektriker
KR El-Teknik v/ Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715

Fodklinik
Fodplejer v/ Chanette Lillethorup
Fodklinik Glade Fødder
Delfivej 23 Hårup
8530 Hjortshøj 
Tlf 6077 8207

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
Gammel Landevej 95, Spørring, 8381 Trige
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

Kloakmester
Thomik v/ Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, 
Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 2840 8810

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 

Psykoterapeut 
Psykoterapeut Anette Jacobsen
Korsvej 6, Bendstrup 8530 Hjortshøj 
www.terapiidetfri.dk– 4027 7218 

Tømrer
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200

Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag 5. juni 
Pinsedag

11.00
Vibe

Med Kirkekaffe

9.30
Vibe

Mandag 6. juni
2. pinsedag

Fælles gudstjeneste i Elsted 
kl. 14.00-15.00

Søndag 12. juni
Trinitatis

11.00
Vibe

Med gospel

Søndag den 19. juni
1. s. e. t.

11.00
Vibe

Med Kirke kaffe

9.30 
Vibe

Søndag den 26. juni
2 .e. e. t.

9.30
Marie-Louise 

Med Kirkekaffe

Søndag den 3. juli
3. s. e. t.

11.00
Marie-Louise

Med Kirke kaffe

Søndag den 10. juli
4. s. e. t.

9.30
Charlotte

Søndag den 17. juli
5. s. e. t.

11.00
Marie-Louise

Søndag den 24. juli
6. s. e. t.

9.30
Vibe

Søndag den 31. juli 
7. s. e. t.

11.00
Vibe

Med Kirke kaffe

Søndag den 7. august
8. s. e. t.

11.00
Vibe

Med Kirke kaffe

Søndag den 14. august 
9. s. e. t.

11.00
Vibe

9.30
Vibe

Søndag den 21. august
10. s. e. t.

9.30
Marie-Louise

Med Kirkekaffe

Søndag den 28. august
11. s. e. t.

11.00
Vibe


