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Det nye MR
Vi afholdt opstillingsmøde d.
13. sep. i Sognegården i Todbjerg.
Der mødte rigtig mange
op, hvilket vi naturligvis var
glade for.
Vi havde arrangeret sammen med aktivitetsudvalget. udvalget at der var foredrag samme aften. En dejlig aften med et
godt grin.
Vi fik lavet en liste i begge sogne, og da
der ikke ved fristens udløb var indgivet
andre lister, er følgende valgt til vores nye
fælles Menighedsråd som starter første
søndag i Advent.
Karin og jeg glæder os rigtig meget til
det kommende samarbejde.
I samme åndedrag vil vi gerne sige Tak
for godt samarbejde til Peder Bork, Sonja
Vinther, Lisbeth Kjeldsen, Ivan Jakobsen og
Lisbeth Ågaard.

Fra Mejlby
Erland Alstrup
Hanne Folkmann
Randi Dejgaard Stidsing
Fra Todbjerg
Torben Hvid
Astrid Moltved
Michael Johanson
Inge Buss
Karin Fonnesbæk Madsen
Helle Sørensen
Suppleanter
Bjarne Skov Madsen
Susanne Rosborg Mikkelsen

På MR’s vegne,
Helle Sørensen

Luther-rosen
På forsiden af dette blad har vi sat en tegning af en
Luther-rose. Luther-rosen var Martin Luthers personlige segl fra 1530, og er blevet et udbredt symbol for den
evangelisk-lutherske kirke. Korset i midten symboliserer
troen på den korsfæstede Jesus Kristus. Det røde hjerte
står for liv og kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde og
fred. Uden om rosen er der et blåt felt,
og den blå farve symboliserer himlens
herlighed. Yderst er en ring af guld, som
henviser til evigheden og uendelig rigdom, ligesom guld er det guddommeliges farve.
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Jubilæumsår 2017: Reformationen 500 år
oversatte selv Bibelen fra latin til
engelsk, så folket selv kunne læse
den, og således ikke være i lommen
på paven og kirkens mænd i forhold til udlægning af skriften.
Men den 31. oktober 1517 slog
den tyske munk Martin Luther 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg, og det var den begivenhed,
der fik sat virkelig fut i sagerne.
Vi siger derfor at 31. oktober 1517
er startskuddet på Reformationen,
selvom der som sagt havde været
en del reformarbejde og lydt en del
kritik af kirken i længere tid.
Luther var munk, doktor i teologi og professor ved universitetet
i Wittenberg, og han havde længe
været kritisk indstillet overfor især
Kirkens afladshandel. Det var praksis, at man kunne købe sig fri af en
tid i skærsilden, som var et overgangssted, hvor man troede man
havnede efter døden, og hvor man
brændte i ild indtil man var renset
for sine synder begået i livet. Først
når man var renset, kunne man
forvente at komme i himlen. Havde
man begået en dødssynd, røg man
dog direkte i helvede.
Martin Luther var under sine bibelstudier nået frem til den erkendelse, at Gud er en kærlig Gud, at
Gud giver sin kærlighed til mennesker, og at Guds kærlighed og tilgivelse derfor ikke er noget, man kan

De sidste par år har
der været afholdt
rollespil for konfirmander i Todbjerg.
Det er et kæmpe projekt, hvor mere end
100 frivillige fra hele Århus Nordre provsti samarbejder med alle
provstiets præster om at skabe en
spændende og lærerig dag for alle
provstiets ca. 800 konfirmander.
En dag hvor konfirmanderne gennem leg lærer om en af de vigtigste
brydningstider i Europas historie.
Rollespillet handler om Reformationen, den forandringsproces i
kirke og samfund, som fandt sted
i 1500-tallets Europa. Det var den
forandringsproces, der medførte at
vi i Danmark i 1536 brød med paven
og Den katolske Kirke for at danne
en ny dansk luthersk-evangelisk
Kirke.
Rundt omkring i senmiddelalderens Europa havde det gæret
længe. Der havde lydt kritiske røster i forhold til paven og kirken,
som jo dengang var lig med Den
katolske Kirke, da der ikke fandtes
andre. Der var rundt omkring ønsker om forandring, for eks. havde
den engelske præst Johan Wycliff
(1328-1384) agiteret kraftigt imod
paven som autoritet. Wycliff mente at Bibelen var eneste autoritet,
når det gjaldt kristentroen, og han
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dede han. Og dermed var kampen
med paven og pavekirken for alvor
begyndt. Den kamp, der førte til at
vi i dag i Danmark har en evangelisk-luthersk folkekirke.
I begyndelsen gjaldt Luthers
kritik kirkens misbrug af bod og
aflad, men da han erfarede at afladshandlen skete med pavens
velsignelse, udviklede det sig til en
regulær strid med paven, en strid
som nær kom til at koste Luther
livet. Luther fik øjnene mere og
mere op for kirkens forskellige dårligdomme. Magtmisbrug og mange
andre kritikpunkter end afladen
blev føjet til, og paven ønskede sig
efterhånden godt og grundigt af
med Luther. Da det hele spidsedes
allermest til, kom den lokale kurfyrste Luther til hjælp. Frederik
den Viise arrangerede et fingeret
overfald på Luther og bortførte
ham til sin borg, Wartburg. Rygterne spredtes at Luther var blevet myrdet, og mens reformation
og oprør buldrede løs i landet, sad
Martin Luther på loftet i Wartburg
og oversatte Bibelen til tysk. Ligesom Johan Wycliff mente Martin
Luther nemlig, at det var vigtigt
at folk selv kunne læse Bibelen, og
ikke være prisgivet præsternes fortolkning.
Til sidst kom det til et direkte
brud med kirken, og Martin Luther
og hans tilhængere dannede den
evengelisk-lutherske kirke.
Den 31. oktober 2017 er det 500

købe for penge. Guds kærlighed
og nåde er gratis. Alt, hvad mennesker skal, er at tro det og tage
imod. Luther så, at Kirken skovlede
penge ind på afladshandlen, at fattige mennesker af angst for skærsilden, brugte deres penge på ekstra
andagter eller afladsbreve i stedet
for nødvendigheder til livets opretholdelse. Og han blev mere og mere
harm.
Derfor ville han indbyde til en
offentlig diskussion om afladen, og
som det var normal skik, skrev han
en plakat på latin med emnerne
for diskussionen, og slog den op
på byens opslagstavle: Kirkedøren.
Han havde skrevet 95 punkter op,
95 kritiske teser om afladen. Bl.a.
skrev han i tese 43: Man skal lære
de kristne, at det er bedre at give til
de fattige eller låne til nødlidende
end at købe aflad. Tese 45: Man skal
lære de kristne, at den, som ser en
nødlidende, går forbi ham og i stedet giver til aflad, køber ikke aflad
fra paven, men køber Guds vrede.
Og så rullede lavinen. Paven og
hans folk blev rasende. Lynhurtigt
blev teserne oversat til tysk, og ved
hjælp af den nysopfundne bogtrykkerkunst, blev de spredt ud over
hele landet. Der opstod et voldsomt
røre, for aflad og skærsild og sjælens frelse var noget, den tids mennesker var meget optaget af. Forståeligt nok. Luther afviste, at man
kunne købe sig til frelse. Kirkens
lære var i strid med Bibelen, hæv5

år siden Luther om aftenen stod
med sin plakat og en hammer og
et søm og bankede de berømte teser op, og derfor vil det over hele
Europa løbende gennem hele år
2017 blive markeret med et hav af
begivenheder, foredrag, koncerter,
teaterstykker osv.
I vores eget nærområde vil der
også være et udvalg af tilbud, så
hold øje med dagspressen, hvis du
gerne vil blive klogere på Reformationen og hele den periode der
kaldes renæssancen (15-1600-tallet) og på, hvad den har betyder for
eksempel for vores måde at tænke
kirke på, og vores måde at tænke
samfund på også her i Danmark
anno 2017. Det er ikke så lidt, kan
jeg hilse at sige.
I Todbjerg Sognegård vil der
være følgende to arrangementer
i forbindelse med reformationsjubilæet: Torsdag den 26. januar
kl. 19.00 kommer sognepræst fra
Skejby-Lisbjerg, Torben brink med
sit foredrag; ’Mig og Martin’ (se
nærmere omtale andet steds i bladet)
og torsdag den 2. februar kl. 19.00
viser vi i Sognegården filmen om
Martin Luther.
Alle er velkomne
Kh. Vibe
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Reformations Filmaften
i Todbjerg sognegård
Torsdag den 2. februar kl. 19.00 viser vi filmen om Martin Luther i sognegården i Todbjerg.
Filmen, der er fra 2003, er instrueret af Eric Till og Joseph Fiennes spiller
Martin Luther. Filmen varer 121 minutter og er tilladt for børn over 11 år.
Filmen er et oplagt fælles projekt for konfirmander og deres forældre, efter at konfirmanderne har været til rollespillet om Luthers nøgle.
Alle er velkomne
Vel mødt, Vibe
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Luthers liv og levned
– fortalt som en rejseberetning
Reformationens 500-års jubilæum
ligger lige rundt om hjørnet. Men
hvad er det egentlig, vi snart skal
til at fejre for fuld udblæsning? Og
ikke mindst: Hvem var ophavsmanden til hele postyret?
Med udgangspunkt i de 95 teser
om afladshandelen fra 1517 tager
Torben Brink os med på en forrygende og meget personlig rejse
gennem Luthers farverige liv og
dramatiske virke. Som var det et
rejseforedrag, skal vi på besøg i alle
de store Luther-byer, men samtidig

kommer vi også godt og grundigt
omkring reformationens baggrund
og betydning.
Torben Brink er sognepræst i
den nordlige udkant af Aarhus.
Han har tidligere undervist i reformationens historie på Aarhus
Universitet. Men her fortæller han
frit fra leveren, så det bliver en anderledes levende beretning om Luthers liv og lære.
Foredraget er gennemillustreret
med fortrinsvis egne fotografier
fra sommeren 2015.

Fotos fra Torben Brinks rejseforedrag

KREATIV KVINDEKOMSAMMEN
Ideen er kommet godt fra start, så vi
fortsætter den sidste tirsdag i måneden, hver anden måned fra klokken
19.30-22.00.
Vi medbringer selv vores små kreative sysler. Det kunne være strikketøj,
sytøj, papirklip, hækling eller hvad
man nu har af interesser. Vi inspirerer hinanden, hjælper hinanden
med gode råd, samt få hygget lidt og lært nogle nye mennesker at kende.
Vi mødes 31. januar, 28. februar og 28. marts i sognegården i Todbjerg.
Venlig hilsen
Karina Brøgger

HÅRUP FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingssted !

JULEFROKOST
Lørdag d. 10. december kl. 13
Her serverer vi traditionel julefrokost med sild og lune retter.
Øl, vin og vand m.m. kan købes

Pris: Kun 125 kr.
Hvis I kommer som grupper, kan I bestille bord, så I kommer
til at sidde sammen. Vi har kun plads til 120 personer,
så det er efter først til mølle princippet!

Tilmelding SENEST den 6. december!
til: Birte tlf. 24 67 00 52
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Generalforsamling
i Todbjerg-Mejlby
Lokahistoriske Forening
Hans har en baggrund som lektor i
atomfysik ved Aarhus Universitet.

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening afholder generalforsamling onsdag, den 22. februar
kl. 19.00 i Todbjerg Forsamlingshus.

I 1990 blev han rådmand for Aarhus
Magistrats 5. afdeling og i 1994 flyttede
han til stillingen som rådmand for 2.
afdeling – Teknik og miljø. Han stod for
gennemførelsen af de første etaper af
åbningen af Åen. Han fik byrådet med
på udbygningen af de bynære havnearealer og fik startet processen med
dannelsen af Egå Engsø.

Efter generalforsamlingen får vi
besøg af Hans Schiøtt, der har sagt
ja til at være årets gæstefortæller.
Hans Schiøtt stammer fra Mejlby. Han
er søn af lærer Harald Sørensen fra
Mejlby Hovedskole.

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.
Vel mødt til en hyggelig aften
Velmødt til en hyggelig aften
Helle Hald og Johanne Fischer
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“Skolernes historie”

rier fra 1897 og frem samt nyligt
skrevne indlæg af lærere og af skolelederen på Hårup Skole i dag.
I år udkommer årshæftet ca. 1.
december, og som medlem af foreningen får man det tilsendt gratis. Det koster 30 kr, er på 40 sider
og kan købes i Brugsen i Mejlby, i
Egnsarkivet, på generalforsamlingen eller bestil det pr. mail til
tmegnsarkiv@mail.dk.

Det er titlen på det 6. årshæfte af
”Gemt ikke Glemt” fra 2016 udgivet
af Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening. Vi har beskrevet de gamle skoler i Balle, Bendstrup, Mejlby
og Todbjerg, der blev nedlagt da
Hårup Skole åbnede, og den ”nye”
skole har også fået en del omtale.
Fakta om skolerne er krydret med
mange billeder og med skolehisto-

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
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TODBJERG
SOM TURISTMÅL

strede vestjyder guidet ad smalle
markveje til Todbjerg Kirke.
”Kirken var desværre under restaurering,” siger Yrsa, ”- så den
planlagte velsignelse og lidt orgelmusik måtte udgå. Men kirkegården bliver holdt fint.”
Frokosten blev indtaget i pragtfuldt vejr ved forsamlingshuset, der
i dagens anledning var lukket op.
”Jeg tror nok, jeg fik sat det
halve Todbjerg på benene, men alt
klappede. Kaffen blev serveret ved
Tårnet, hvor alle var betaget af
udsigten. Bussen blev parkeret på

”Todbjerg har virkelig meget at
byde på.” fortæller Yrsa Nørskov
fra Ringkøbing til Sognebladet.
I spidsen for 18 vestjyder drog
Yrsa, datter af nu afdøde Henry og
Ellen Nørskov, Lille Todbjerg 4, i juli
måned af sted med bus fra Ringkøbing mod Todbjerg.
Yrsa flyttede som 18-årig til
Ringkøbing. Her blev hun ansat i
postvæsnet. I roklubben fik hun
veninder, som hun stadig holder
sammen med. Dem gav hun i anledning af sin 75-års fødselsdag en
tur til sin barndomsegn, Todbjerg
”Vi startede ved min bror Ole
Nørskovs jordlod i mosen. Han har
et fint stykke jord, hvor han fodrer
og opdrætter fasaner, sår blomster
og slår græs med sin lille Ferguson
traktor. Han fortalte om sit projekt,
hvor han sammen med 21 lodsejere vil have markvildtet tilbage på
markerne.”
Her serverede Yrsas bror, Ole,
2 slags røget hjortekød og brød af
forskellig slags. Det smagte vidunderligt. Dertil fik de 18 veninder
birke- og hyldeblomst saft. Finn
Lassen, Lille Todbjerg 1, som Yrsa
har kendt fra han var ganske lille,
var også tilstede i dagens anledning.
Da bussen ikke kunne bakke ud
på vejen, blev den med de begej12

Møllegården hos Peter Bisgaard,
der kom og fortalte om min far og
farfar. Møllegården tog sig prægtig
ud med karpedam og flere drivhuse. - Vi kørte selvfølgelig også forbi
mit barndomshjem, som er sat fint
i stand. Vinsmagning + besøg i butikken Vineriet var der desværre
ikke tid til.”
Fra Todbjerg gik turen ad Yrsas
gamle skolevej over Balshøj, forbi
Balle gamle skole og til Hornslet.

”I Hornslet fik vi en udsøgt middag på Hornslet Gamle Kro. Her
fortalte min gamle skolekammerat
om kroen, som hans morfar havde
ejet. Herefter kørte 18 trætte deltagere tilbage til Vestjylland.
Todbjerg kunne godt være et turistmål” slutter Yrsa Nørskov.
Yrsa Nørskov får stadig Sognebladet sendt til sin adresse i Ringkøbing, og følger levende med i livet i sin gamle hjemegn, Todbjerg.

JULEKONCERT

i Todbjerg kirke lørdag d. 17. december 2016 kl. 14.30
Århus Brass Band, i daglig tale ÅBB, er et Elite Brass Band og hører hjemme
i den højeste division herhjemme i Danmark.
Århus Brass Bands mål er, at være et levende og trendsættende amatørorkester på eliteniveau. Århus Brass Band ønsker, at give sit publikum
såvel som medlemmer, musikalske oplevelser af allerhøjeste kvalitet. Det
kræver meget af den enkelte musiker, at spille i orkesteret som tilbringer
rigtig mange dage sammen.
Vi ser frem til en god jule Koncert i Todbjerg Kirke
Alle er velkomne
Birgitte Wedell-Wedellsborg, organistvikar

NYTÅRSKONCERT
I SOGNEGÅRDEN I TODBJERG
Lørdag den 7. januar kl. 16.00 gentager vi succesen med en nytårskoncert i Sogengården. Sidste års cellist, cellist Eugene Hye-Knudsen , vil atter
optræde. Denne gang i samarbejde med undertegnede, Kristian Giver, på
klaver i et program med Bach og Beethoven som tyngdepunkter. Sammen
fremfører vi L.v. Beethovens mesterværk, sonate nr. 3 i A-dur, op. 69, et
værk, som hører til de absolutte perler i repertoiret. Eugene vil denne gang
kunne høres solo i J.S. Bachs solo-suite i C-dur og dertil vil man kunne høre
kortere, iørefaldende stykker for cello og klaver. Der er fri entre og der
bydes på et lille traktement.
Eugene Hye-Knudsen blev som syttenårig optaget
ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium hos professor Erling Bløndal Bengtsson. Han afsluttede sin diplomeksamen i 1994 og blev samme år optaget i solistklassen. Eugene Hye-Knudsen blev ligeledes samme år
optaget i celloklassen hos den store finske cellist Arto
Noras ved Sibelius Akademiet i Helsinki. Her skulle
Eugene Hye-Knudsen komme til at tilbringe næsten
fem år, kun afbrudt af sin debut på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i 1996. Da han var færdig med sine studier, vandt
Eugene Hye-Knudsen i 1998 en stilling som Kongelig Kapelmusikus på Det
Kongelige Teater, men det symfoniske repertoire og et ønske om at spille
på scenen fremfor i graven gjorde, at Eugene Hye-Knudsen i 2002 valgte at
søge stillingen som 1. solocellist ved Aarhus Symfoniorkester. Eugene HyeKnudsen blev i 1995 tildelt Jacob Gades Legat og i 1997 Veuve Clicquot Prisen. Han har ofte været solist med Aarhus Symfoniorkester, bl.a. i Sjostakovitj’ 1. cellokoncert (2004) og Elgars cellokoncert (2008).
Kristian Giver har Diplomeksamen og Musikpædagogisk Eksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium
med hovedfaget klaver. Dobbelt modtager af Jacob
Gades Legat. Videregående studier hos prof. Tatjana
Nikolajeva på Mozarteum, Salzburg. Præliminær Organisteksamen fra Vestervig Kirkemusikskole. Klaverlærer ved Århus Musikskoles talentlinie og MGK, og
tillige organist ved Todbjerg og Mejlby Kirker.
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TMIF Motion





Arrangerer






Sæt

X i kalenderen allerede nu

• 6. december 2016

Julefrokost voksenhold

Fællestræning kl. 18.00 – 19.00
Spisning kl. 19.30 - ?
• Uge 50

Juleafslutningsuge for børneholdene

• 2. januar 2017

Opstart af alle hold

• 15. januar 2017

Stop OP og HOP dag

• 25. marts 2017

Forårsopvisning

• 8. juni 2017

Pandekageløbet 2017

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





Børnehold




Stadig ledige pladser – bare mød op i Gymnastiksalen !
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ÅRETS
JAGTFEST
I MEJLBY
FORSAMLINGSHUS

FROKOSTHYGGE
I TODBJERG
SOGNEGÅRD

Lørdag den 4. februar 2017
kl. 18.30

Efter to velbesøgte og hyggelige
sammenkomster i oktober og november, vil vi gerne fortsætte med
at mødes til suppe, kaffe og kage.
Der vil blive lidt underholdning eller foredrag, snak, sang og hygge.

Jagtforeningen afholder igen et
brag af en jagtfest.
Vi starter med en dejlig 3 retters
menu, hvor også vildt indgår som
ingrediens. Under middagen er der
forskellige former for underholdning.

Vi vil derfor gerne invitere til frokosthygge – den 2. onsdag i måneden:

Derefter spiller Jørgen Mogensen
op til dans.

• Onsdag den 11. januar 2017
• Onsdag den 8. februar 2017
• Onsdag den 8. marts 2017

Vi slutter af med natmad.

Alle dage kl. 11.30 til ca. kl. 13.30

Prisen for dette arrangement er
200 kr. som betales kontant ved
indgangen. Tilmelding skal ske til
Kaj på 86 23 02 82 eller 61 75 01 04
senest den 23. januar.

Pris: 30 kr.
ALLE ER VELKOMMEN!
Tilmelding 5 dage før, til sonja:
22 62 54 61 eller lisbeth: 61 27 15 64

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Todbjerg-MejlbyHjortshøj-Egå Jagtforening

Vel Mødt,
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
18

Hvor er den nærmeste ?
Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj –
tlf. 87 49 04 90
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. 50 95 04 20/86 97 42 51
Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
tlf. 86 99 78 33 e-mail kl@kronjyllands.dk
Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf. 40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis
udbringning til begravelse i Todbjerg og
Mejlby kirker
Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne Utoft, Mejlbyvej 648, tlf. 28 74 89 11
Alt i blomster og plantestyling, brugskunst,
delikatesser, kaffe, te, gaveartikler og
meget mere. Åbent: tirs., ons. og fredag
kl. 13.30-17.30
info@hanneutoft.dk – Hanneutoft.dk
Bygningsingeniør/tømrer
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687,
Mejlby, tlf. 28 11 72 77
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf. 86 99 91 07
Computerhjælp
ideﬁnn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.ideﬁnn.dk, tlf. 40 41 00 89
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf. 20 22 97 15
Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf. 86 23 24 42
Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf. 86 99 81 06
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj

Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf. 50 94 52 15
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf. 27 21 43 45
Gas- og vandmester (aut.)
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg, tlf. 70 20 88 70/40 81 89 66
Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup, tlf. 86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer
Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 92 11
Maler
Malerﬁrmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til
21 26 05 18 eller helle@dgg-service.dk
Musikskole
MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouseMusic.dk, tlf. 41 42 81 20
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. 61 33 97 99
www.østjysksundhedsklinik.dk
Tømrer
Tømrerﬁrmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf. 40 29 62 00/86 98 90 75
Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf. 40 15 95 36
Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf. 40 29 68 69
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv

Gudstjenester
Todbjerg

Mejlby

Søndag den 4. december

2. søndag i advent

16.00
Børnejul

ingen

Søndag den 11. december

3. søndag i advent

ingen

11.00 Vibe

Søndag den 18. december

4. søndag i advent

9.30 Torben

ingen

Lørdag den 24. december

Juleaften

13.30 Vibe
15.00 Vibe

16.30 Vibe

Søndag den 25. december

Juledag

11.00 Vibe

9.30 Vibe

ingen

11.00 Charlotte

14.30 Vibe

16.00 Vibe

ingen

ingen

Mandag den 26. december
Lørdag den 31. december

2. juledag
Nytårsaften

Søndag den 1. januar

Nytårsdag

Søndag den 8. januar

1. søndag efter H3K

9.30 Vibe

ingen

Søndag den 15. januar

2. søndag efter H3K

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Søndag den 22. januar

3. søndag efter H3K

16.00 Vibe
Forklarings-Gudstjeneste

ingen

Søndag den 29. januar

4. søndag efter H3K

9.30 Vibe

11.00 Vibe

Søndag den 5. februar

Sidste søndag efter H3K

ingen

16.00 Vibe
Kyndelmisse

Søndag den 12. februar

Septuagesima

11.00 Torben

ingen

Søndag den 19. februar

Seksagesima

ingen

9.30 Torben

Søndag den 26. februar

Fastelavn

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Søndag den 5. marts

1. søndag i fasten

16.00 Vibe
Spaghetti

ingen

Søndag den 12. marts

2. søndag i fasten

ingen

11.00 Vibe

Søndag den 19. marts

3. søndag i fasten

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Søndag den 26. marts

Midfaste

Søndag den 2. april

Mariæ bebudelse

16.00
fælles gospelgudstjeneste
9.30 Vibe

11.00 Vibe

