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Del din søndag med verdens mest udsatte
I al vores arbejde indgår ’hjælp til
selvhjælp’, så projekterne bærer
sig selv, når vi rejser hjem. Overalt,
hvor hjælpen når ud, ser vi store
forandringer for mennesker, der
bliver i stand til selv at forme deres
fremtid – og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst. Det gør de for
eksempel sådan:

Søndag den 12.
marts 2017
håber Todbjerg
og Mejlby sogne
at sende så
mange frivillige
indsamlere på
gaden, at alle i sognene får mulighed for at give verdens mest
udsatte mennesker en håndsrækning.

• Når landbrugsproduktionen får
et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller spare op
• Når levestandarden stiger,
kommer børnene i skole og øger
chancen for at få en uddannelse
• Med bedre vandforsyning øges
sundhed og trivsel og færre må
flygte ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både
naboen og den fremmede, går dog
tusindvis af år tilbage i både vores
kultur og kristendom. Vi kender
den blandt andet fra lignelsen om
’Den barmhjertige samaritaner’ fra
Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med
sin næste hovedoverskriften for
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.
Sæt allerede nu kryds ved datoen
Todbjerg og Mejlby sogne er med ved
næste indsamling 12. marts 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for
at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed.
Vores logo er en fisk, og vores måde
at arbejde på lyder helt forenklet:
”Folkekirkens Nødhjælp skaffer
ikke kun en sulten mand en fisk,
men også en fiskestang og retten til
at fiske i søen, han bor ved.”
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Meld dig som indsamler hos
Torben Hvid på 5116 3251 eller
torbenhvid@hotmail.com allerede
nu og del din søndag med verdens
mest udsatte mennesker.

”Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et
helt område, så færre sulter, færre
må flygte og flere kommer i skole.
Det synes vi, det giver rigtig god
mening at samle ind til,” siger Torben Hvid, indsamlingsleder i Todbjerg og Mejlby sogn.

Det nytter!
På landsplan blev der sidste år
samlet 12 millioner kroner ind til
verdens fattigste lande.

Stolte indsamlere

På dydens smalle sti
Men sproget er en foranderlig
størrelse, og begrebet dyd betegner oprindelig noget helt andet end
seksuel uberørthed.
I det antikke Grækenland i de
sidste par århundreder før Kristus
levede Sokrates, Platon og Aristoteles. Tre af filosofiens grundlæggere.
De gik bl.a. rundt og filosoferede
over, hvordan mennesker kunne
opnå et godt liv. Og over hvordan
samfundet kunne blive det bedst

”En dydig kvinde”. –
Hvad tænker vi, når
vi hører sådan et udsagn? En dydig kvinde! Ja, de fleste af os
ser umiddelbart nok
en bly kvinde for os, en kysk og måske en lidt snerpet kvinde, der slår
blikket ned, hvis en mand flirter
med hende, en kvinde der vogter
sin, ja netop DYD.
Dyd forstået som mødom.
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synder og dødssynder, som er dydernes modsætninger.
Syd dødssynder blev opstillet, og
syv dyder, der var deres modsætninger. Syv dyder, der skulle hjælpe
mennesket væk fra at synde.
De syv dødssynder og deres
modsatte dyder ser således ud:

mulige. De kom frem til at for at
opnå det gode liv, måtte det enkelte
menneske opøve eller besidde visse
egenskaber (dyder) såsom blandt
andet: mod, moralsk indsigt, visdom, ærlighed, retfærdighed, godhed, mådehold.
Da kristendommen kom til overtog den meget hurtigt dyderne og
indarbejdede dem i kristen livspraksis. Men kristendommen supplerede også med tre nye dyder:
Tro, håb og kærlighed.
Dyder blev betragtet som noget,
mennesker naturligt har anlæg for,
men som skal opøves og trænes, sådan at man kan leve et etisk liv.
Platon fandt frem til fire hoveddyder eller kardinaldyder: Visdom, retfærdighed, udholdenhed
(mod) og selvbeherskelse. Sammen
med de tre kristne dyder, tro, håb
og kærlighed, blev de til de syv hoveddyder, der kom til at være de
dominerende dyder op igennem
middelalderen og frem. Man kalder
dem derfor de syv kardinaldyder.
Op igennem middelalderen kom
der flere til, blandt andet kyskhed,
som nok er det, der er blevet hængende som det, vi i dag umiddelbart tænker på, når vi hører ordet
dyd eller dydig. Kyskhed var Kirkens opfindelse. I det hele taget har
det siden antikken været Kirken,
der har stået for formuleringen af
nye dyder. Og med Kirkens trang til
at opdrage og disciplinere folket,
fulgte så også formuleringen af

Hovmod – Ydmyghed
Misundelse – Velvilje
Vrede – Tålmodighed
Dovenskab – Indsatsvilje
Grådighed – Barmhjertighed
Frådseri – Mådehold
Lyst – Kyskhed
Med opstillingen af de syv dødssynder er vi ikke længere i den græske
tankegang, hvor det handlede om
hvordan mennesker kunne få et
godt liv. Vi er i den Katolske Kirkes
tankegang, hvor det handler om,
hvordan det enkelte menneske står
i forhold til Gud; og synderne fjerner mennesket fra Gud, hvorimod
dyderne nærmer mennesket til Gud.
Dødssynder kunne endog betyde
evig straf i Helvede efter døden.
Ikke så sært at Kirken havde
stor magt over mennesker. Og ikke
så sært, at mange i middelalderen
frygtede døden med Skærsilden og
Helvede, og var mere end villige til
at købe afladsbreve, altså betale
penge til Kirken for derved at købe
sig fri af en tid i Skærsilden.
Luther gjorde op med den tanke,
at man kan købe sig fri af Guds dom.
Han sagde, at Gud er en nådig Gud,
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brug for at vi alle i den vestlige
verden frådsede lidt mindre. Klodens ressourcer er ikke uendelige.
Barmhjertighed er der ligeledes
også hårdt brug for. Og når vi ser på
os selv hver især, vil der nok også
være nogle dyder, vi kunne have
gavn af at opøve lidt mere, alt afhængig af hvem vi er.
Måske er der endda brug for formuleringen af nye dyder.
I Folkeskolen, og i trafikken for
eksempel, kunne det gøre en stor
forskel, hvis et begreb som høflighed blev gjort til en dyd. Og venlighed. Så kan kyskhed for min skyld
meget gerne ryge ud, så at når vi
hører udsagnet: en dydig kvinde, da
med tiden måske ikke ser en snerpet kvinde for os, men en der er
venlig, høflig, modig, retfærdig osv.
Hvis man har lyst til at høre
mere om begrebet dyd, kan man
følge med i Lokalavisen. her vil blive annonceret forskellige foredrag
om dyder. De foregår på Lisbjergskolen, og er et led i hele RETHINKprojektet i anledning af Århus som
kulturby.
Vibe

og alt vi behøver, er at tro det. Han
gjorde også op med den tanke, vi
kalder gerningsretfærdighed, altså
at vi kan købe os til Guds velvilje
ved at gøre gode gerninger, altså
være dydige. Dyderne er i Luthers
tankegang ikke et middel til at blive
frelst. Og synderne fører ikke automatisk til Skærsild og Helvede.
Men det betyder ikke, at dyderne
bliver overflødige. Hverken i forhold til det gode liv eller i forhold
til Gud. Jesus sagde for eksempel:
’Du skal elske din næste’, og det betyder, at enhver kristen skal prøve
altid og i enhver situation at skønne, hvad der er bedst for medmennesket. Det indebærer at vi sætter
os selv og vores egne egoistiske
behov lidt i baggrunden, og derfor kan udvise for eks. ydmyghed,
velvilje, tålmodighed, indsatsvilje,
barmhjertighed, mådehold, retfærdighed, mod og ærlighed osv.
Dydernes antal er mange, og de
fleste er i dag lige så relevante at øve
sig i og opdrage sine børn til at besidde, som de var i det antikke Grækenland og i middelalderen. Ikke for
at undgå evig straf i Helvede, for det
tror vi Gudskelov ikke på længere,
men netop for at få det gode liv med
hinanden. Altså ikke bare for vores
egen skyld, men også og især måske
for vores medmenneskers skyld.
Når vi ser på verden i dag, kunne
vi som menneskehed godt trænge
til at opprioritere visse dyder.
For eks. kunne verden godt have

Fælles musikgudstjeneste
Langfredag den 14. april 2017
kl. 17.00 i Lisbjerg kirke.
Stabat Mat er af Pergolesi
Medvirkende:
Katrine Broch Møller, sopran
Kamma Bidstrup, mezzosopran
Christiane Bayer Hvas, orgel
6

Kirkeklokken og syngeskåle i Todbjerg
Søndag den 2. april kl.
19.30 får klangen af
vores kirkeklokke et
modsvar inde fra kirken, hvor Jane Winther
vil give koncert på sine
tibetanske syngeskåle
med ledsagenede overtonesang. Om
koncerten skriver Jane Winther:
”En koncert der indbyder til ro, eftertænksomhed og en væren i nuet.
Der vil være fokus på brugen af overtonerige instrumenter som syngeskåle, klokker, vindklokker og sjælesang/
overtonesang. Efter en kort introduktion, indledes koncerten med kirkeklokken, som bringes i samklang med
de forskellige medbragte klokker og
syngeskåle.”
Jane Winther er komponist, sanger
og musiker og har udgivet 21 CD´er
med fokus på ro og fordybelse. Hun er
kendt for sit magiske tag på syngeskåle, hvis blide mystik i samklang med
hendes unikke sjælesprog og krystalklare stemme, inviterer lytteren til at
komme i kontakt med sin indre kerne.
Kristian Giver,
organist

På barsel?
Vi er i gang og du skal bare møde
op – det er gratis at være med.

Gå ikke glip af sang og samvær i sognegården i Todbjerg. Babysalmesang hver tirsdag kl. 10.00. Med
sognepræst Vibeke Boye Liisberg og
musikpædagog Karina Brøgger.

Vi glæder os til at se dig
Vibe og Karina
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Lutherfejring
Almune fortolker tidlig musik gennem egne arrangementer af musik
fra middelalderen og folkelige melodier i et spænd lige fra spansk pilgrimsmusik til nordiske folkeviser.
Det suppleres med formidling med
baggrund i historie, religion og
musikhistorie. Musikken spilles på
historiske instrumenter som drejelire, nøgleharpe, sækkepibe, fløjter
og trommer og synges med klang
og glød.

Todbjerg sognegård
onsdag d. 17. maj 2017
kl. 16.30-20.00.
Lutheråret fejres med middelaldermusik, fortællinger, sang og dans i
Todbjerg Sognegård. Der er noget
for alle aldre fra skolebørn og unge
til voksne og bedsteforældre. Kom
og find ud af hvordan en drejelire
virker, syng med på en sang og få
en lille svingom – det bliver lutter
glæde! Der vil være et let aftensmåltid i middelalderstil.
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Vil du være med som frivillig?
Intro-aften torsdag
den 23. marts 2017
kl. 19.00 Sognegården.
Vi har et korps af frivillige tilknyttet vores kirker. De
hjælper med at stille an og servere
forfriskninger og andet ved særlige
arrangementer i kirkerne og i Sognegården. Har du lyst til at give en

hånd med i ny og næ, så mød op på
vores intro-aften, der vil blive serveret lidt lækkert til ganen.
Hvis du har spørgsmål, er du
meget velkommen til at kontakte
enten;
Susanne på tlf.: 2810 4110
eller Vibe på tlf.: 8699 9005.
Bedste hilsner på Menighedsrådets vegne,
Susanne og Vibe

Gospelkoret synger stadig
Gospel er et fantastisk redskab til
at skabe energi og glæde – så mød
endelig op hvis du har lyst! Vores
korleder er Maria Norby (mere info
på www.marianorby.com).

Prisen for dette forår er kr. 200,Man er velkommen til at prøve
et par gange inden betaling.
Ta´ selv kaffe/te med!
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

Todbjerg Gospel Kor – Forår 2017
D. 1/3 • D.15/3 • D. 29/3 • D. 12/4
D. 26/4 • D. 10/5 • D. 24/5
D. 11/6: Gospel Gudstjeneste

Tilmeld gerne til: Karin Fonnesbæk Madsen tlf.: 3068 8852;
E-mail: karin.f.madsen@gmail.
com eller Annie Hall tlf.: 6126 9599.
Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd

Kreativ kvindekomsammen
Vi hygger i sognegården den sidste
tirsdag i måneden, kom og lær nye
mennesker at kende eller hyg dig
med dem du allerede kender.

Sognegården
tirsdag den 28.
marts 19.30-22.00.
Vi har aftalt at vi mødes hver måned den sidste tirsdag i måneden til og med maj.
Vi medbringer selv vores små kreative sysler.

Alle er velkomne

Venlig hilsen,
Karina Brøgger

Kirkelige handlinger i 2016
08.05.2016 Agnes Rosenkrantz
Hansen
03.07.2016 Natasja Hvid Nielsen
03.07.2016 Lucas Hvid Nielsen
24.07.2016 Mille My Hjortlund
Christensen
14.08.2016 Louis Neergaard
Stensdal
14.08.2016 Oscar Svenstrup
Hansen
21.08.2016 Caroline Riddermann
Kofoed
21.08.2016 Bjørg Kolbe Bille Krogh
04.09.2016 Berta Møller Andersen
Begravelser
11.02.2016 Jørgen Blach
25.05.2016 Edith Baungaard
17.06.2016 Carl Jensen
28.06.2016 Finn Jespersen
16.08.2016 Kirsten Irene Lindgren
26.08.2016 Tage Børre Petersen
12.09.2016 Johannes Ove Rasmussen
14.10.2016 Ella Elisabeth
Løvschall Møller
01.11.2016 Poul Erik Hansen
09.12.2016 Aage Kalstrup

TODBJERG KIRKE
Dåb
24.01.2016 Ditlev Wümpelmann Juhl
06.03.2016 Lærke Manø Nygaard
15.05.2016 Andrea Agnes
Gaihede Nielsen
04.06.2016 Inga Kofoed-Schalck
Vielser
19.03.2016 Mette Leegaard Kongsted Lund og Mikkel
René Kongsted Lund
14.05.2016 Jeannette Vinther
og Henning Vinther
14.05.2016 Mette Hvass Delaney
og Simon Delaney
Begravelser
12.02.2016 Søren Thuesen Thomsen
24.02.2016 Laurits Kolt Rasmussen
06.05.2016 Herdis Forsmann
01.11.2016 Poul Erik Hansen
MEJLBY KIRKE
Dåb
06.03.2016 Katharina Jasmin
Casamorin Madsen
06.03.2016 Nor Samuel Nygaard
06.03.2016 Magnus Schneider
03.04.2016 Frida Olivia Tranekjær
Munklinde
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Hvad er demokrati
at vi i samtalen kan kvalificere debatten, fordi det er i samtalen, der
sker mirakler. Det er i samtalen, at
respekten for hinanden og hinandens synspunkter opstår. Hal Kock
bliver også på den måde en vejviser
for demokratiets vigtigste redskab,
nemlig samtalen, – fortæller Özlem
Cekic til Kristeligt Dagblad.

Samtalen skaber mirakler
Politikeren og debattøren Özlem
Cekic er kurder og født i Ankara
1976, og bosat i Danmark siden hun
var 10 år. Hendes stærke politiske
engagement henter kraft fra den
inderste kerne i vores danske samfund.
For Özlem Cekic, der er muslim,
men mener man bør adskille religion og politik, er teologen Hal
Kocks bog ”Hvad er demokrati” blevet en øjenåbner, der har sat fokus
på samtalen, når vi som mennesker
skal forstå og finde hinanden, også
i vores lokalsamfund.

Her fortæller hun også hvordan
hun som politiker på Christiansborg 2007 – 2015 oplevede, at det
ikke var dér hun kunne bygge broer, da politikerne efter hendes opfattelse bruger mest tid til at grave
grøfter mellem befolkningsgrupperne.

– Værket (Hal Kocks bog) blev en
vej til at forstå, at når man mødes
i en samtale, er målet ikke, at den
ene part skal få ret eller at man
skal overbevise den anden. Men at
vi bliver klogere på hinanden, og

– Jeg ser faktisk ikke længere, at
der er noget alternativ til den samtalekultur, som Hal Kock står for,
slutter den energiske og markante
kvinde.
af Arne Illeborg

Foto: Thomas Kjeldsen
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Sikker cykelvej til Lystrup
Af Arne Illeborg
Indtil for et halvt år tid siden så
det ud til at være lettere at få stor
international lufthavn til Thomasminde end at få en god og sikker
cykel- og gangsti mellem Todbjerg
og Lystrup/Aarhus Nord.
De, som til daglig kører på vejen
Klokbakken ned gennem mosen
mellem Todbjerg og Skårupgård,
ved, at vejen er trafikfarlig. Vejen er smal, ujævn og har forkerte
og farlige hældninger. Her er ikke
plads til hverken fodgængere eller
cyklister, hvis to biler skal passere
hinanden. Møder man som privatbilist en bus eller lastvogn, er det
hver gang en udfordring at passere
hinanden.

Ulykkesstatistikken for vejen er
sikkert lav, for det er ganske enkelt
uansvarlig at sende børn på cykel
ud på denne strækning. Derfor er
børnenes adgang til kultur-faciliteterne i Lystrup-Elsted området i
praksis ikke eksisterende. Især da
der om eftermiddagen er to timer
mellem busforbindelserne.
En kombineret gang-motions-og
cyklesti for eksempel langs Klokbakken vil skabe stor sikkerhed
for de bløde trafikanter fra Todbjerg-Mejlby-siden, der arbejder i
eller benytter kulturtilbuddene i
Lystrup-Elsted og den store kommende Nye-Elev by. Det vil også
give borgerne i det store Aarhus

Nord væsentlig bedre muligheder
for at benytte de rekreative arealer
i Todbjerg – Mejlby området.
– Det er oplagt at skabe et godt stisystem mellem den nordlige del af
Lystrup-Elsted og Todbjerg-området med Todbjergtårnet, fortæller
formanden for Lystrup-Elev-Elsted
Fællesråd Flemming Larsen til Sognebladet.
Gennem flere års ihærdigt arbejde
har Fællesrådet skabt positiv opmærksomhed hos kommunen om
værdien af gode stisystemer i Lystrup-området.
Et godt stisystem mellem Todbjerg
og Lystrup vil betyde lettere ad-

gang til Lystrup, Letbanen og Aarhus. Adskillelsen af den tunge og
den lette trafik vil skabe nye muligheder for de, der foretrækker at
lade bilen stå og tage en frisk gå- eller cykletur til biblioteket eller andre af Lystrups mange faciliteter.
Det må være en oplagt mulighed for
borgerne i Todbjerg-Hårup-Mejlby
at medvirke i Aarhus kommunes
plan aarhuscykelby.dk for en bedre
og sundere mobilitet i vores lokalområde.
På Lystrup-Elev-Elsted Fællesråds
hjemmeside www.8520.dk kan du
læse nyt om Letbanen og busserne,
finde oplysninger om Lystrup Bibliotek og se, hvad der sker i nabokirkerne.

Musikbyen Todbjerg
BandCamp, der i år afholdes på
Stengården i Todbjerg. Her puster
de unge musikere liv i de rustikke
rammer, med en hel uges musikundervisning. Alle der har lyst, kan
tilmelde sig en hel uge for fuld musik, med bandøvning, indspilning
og live koncert.

Musikskolen MainHouse Music i
Todbjerg fortsætter med at vokse.
Med 75 tilmeldte elever pr. januar
2017, har musikskolen det højeste
antal elever, siden den åbnede i
marts 2011 med en enkelt underviser i et enkelt lokale
Vores koncept tiltaler mange, fortæller Per Aastrup til Sognebladet.
Derfor har vi besluttet at åbne en
ny afdeling i Odense d. 22. februar.

BandCamp 2017 finder sted i uge 32
fra d. 31/7-4/8, og er for ALLE der
har lyst. Ugen slutter med koncert i
det store telt i gården hvor alle der
har lyst er velkomne.

Vores MusikPizza arrangementer
hos Sam’s Pizza holder vi fast i, og
vi har planlagt 5 af slagsen i 2017.
På www.MainHouseMusic.dk kan
man under INFO > Årsplan se datoerne for hele året. Det første arrangement løber af stablen d. 25.
februar kl. 17-19. De næste MusikPizza hos Sam’s Pizza er 22. april
og 17. juni. Der er som altid gratis
entre, – og tilbud på pizzaer.

Tilmeldingen åbner den 1. april og
foregår via www.MainHouseMusic.
dk. Der er 20 pladser i alt.
MainHouse Music – Århus ligger i
Todbjerg og har tre undervisningslokaler, ventelounge, samt lydstudie med liverum og vokalboks.
Her tilbydes undervisning i Guitar,
Trommer, Klaver/Keyboard, Sang
og Ukulele. Undervisningen finder
sted mandag til fredag.

Per Aastrup oplyser, at MainHouseMusic i år afholder 4. udgave af
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De støtter lokalsamfundet
Farmshop, Egå
Vineriet V/Peder bork
Peter Boller
Lene Mosegaard Ogstrupgårdsvej
Daglig brugsen, Mejlby
Super brugsen, Lystrup
Lystrup cykelhandel
Trige Tømrer og Snedker
Solina
Regnskabskonsulent Ib Sørensen
Den gule gård, Grøttrup
Todbjerg hus
Sallys auto
Specialkøbmand V/Anne Dorthe
Pedersen
Main House musik
Slagter Lund
Sam Pizza
Kristineborg, Hjortshøj
Frisør Fasson Lystrup
Tandlægerne Hvidkløvervej
Alstrup Transport
Bøssemager Nystrøm & Krabbe
Grejbiksen
Rodhe autoteknik
Bygma, Risskov
Malerfirma DGG-Service V/Helle
Killendahl
Werner byg
Sallys auto
Rema 1000, Trige
Vestergaard og Overgaard
Hårup Dækservice
Hjortshøj tømrer og snedkerforetning
Hårup fodterapi V/Agnes Balle
Lindå Balle maskinstation
Birgit Bisgaard
MB-Anlæg v/Mogens Brix

Todbjerg forsamlingshus
TAKKER alle vores sponsorer
til årets julebanko:
Houlberg & Wittrup Randers
Skader vognmandforetning
dyretransport Voldum
TRIFF Hornslet
Boghandlen Hornslet
Tømrerfirmaet Henning Jensen
Lykke`s blomster Lindå
Annette Danielsen
Salon Gitte Elev
Klinik for fodterapi V/Jytte Bjerregård
Anlægsgartner Erik Kold
Småkageriet V/Dinna Herstmark
Frisør Birgitte Solhøj
Stark Risskov
Flemming Mogensen
Mejlby Autoværksted
KR EL-Teknik V/Karsten Reifenstein
Smedefirmaet Henrik Sørensen
Holgers jordbær, Bendstrup
Todbjerg foto V/Dan Knudsen
Haumann vvs
Salon Reykjavik
Bettina Zedelfune
Classica House
Daglig brugsen Hjortshøj
Traktor & Høstspecialisten, Grundfør
Bageren Lystrup
Hårshoppen Lystrup
Frisørhuset Lystrup
Bo Grønt havecenter Skæring
Plantorama, Skæring
Nordsjø Ide&design, Lystrup
Lystrup apotek
Danske bank, Egå
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PANDEKAGELØBET
TMIF Motion indbyder igen alle til en
hyggelig aften med løb og pandekager.

TMIF Motion
FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 25. marts 2017
kl. 10-12 i Hårup Hallen.
Dagens program
• Forårssang
• Opvisning fra: Forældre/
barn, Børn 5-6 år, Spring,
Parkour, ShowDance,
CrossFit og Puls & Styrke.
(rækkefølgen er ikke fastlagt)
• Fællesafslutning
Hjælp fra forældre/frivillige
I lighed med tidligere år vil vi
gerne have nogle frivillige til
at bage en kage til boden.
Overskuddet går til indkøb
af nye redskaber!
Kontakt venligst bestyrelsen på motion@tmif.org hvis
i tager noget med – eller meld
det på jeres gymnastikhold.
Der er mulighed for at købe:
Te – kaffe – juice og
kage/frugt i boden
Vel mødt
Bestyrelsen

Hvor:
Hvornår:
Distancer:

Hårup Hallen
8. juni 2017 kl. 17.45
3, 5 og 10 km
(Tidtagning med chip)

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
i TMIF Motion
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.00
i Hårup Hallens kantine
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelægning af
revideret regnskab
4. Forelægning af forventet budget
5. Behandling af forslag
6. Ændring af kontingent
7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
?
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
Forslag til behandling indsendes til
formanden Pernille Bengtsen på mail
velvaere.pernillebengtsen@live.dk
senest den 13. april 2017.

Se yderligere på www.tmif.org/motion
eller vores facebookside www.facebook.com/tmifGymnastik/
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HÅRUP FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingssted

Indkalder til den årlige

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 15. marts
kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere

Søndag den 2. april
kl. 10.00-15.00

3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

afholder vi igen loppemarked i
Hårup Forsamlingshus!

5. Indkomne forslag
Forslag sendes til formanden
senest mandag den 1. marts
på mail:

Har du lopper, som du vil sælge
(legetøj, tøj eller andet, der fylder op i dit depot for den slags),
så har du nu chancen for at få
solgt ud af det.

johnpedersen60@hotmail.com

6. Valg af bestyrelse og evt.
suppleanter
7. Eventuelt - Punkter herunder
kan ikke vedtages

Du kan leje en bod (et bord) i
forsamlingshuset denne dag.
Kun 50 kr. pr. bord

Stemmeberettigede er alle,
der har tilknytning til Hårup!

CAFÉEN
byder denne dag på kaffe og
kage, samt de sædvanlige
gode frikadeller.
Vi serverer også øl, vand og
vin.

Alle er velkomne!
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Leje af borde kan ske til
EMMA på tlf. 30 64 16 40
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Årets næste arrangementer i
Egnsarkivet og Lokalhistorisk
Forening

Vedr. scanning af billeder til Arkiv.dk
Vi har fået stor hjælp fra Leo Thomassen med hensyn til scanning af
billeder.
Leo er i gang med gymnastik/
idrætsbilleder fra området, men vi
mangler billeder!!
Så ligger I inde med fotos – også
gerne nyere – er vi meget interesseret i at få dem scannet ind.

Følgende arrangementer
er planlagt
Torsdag, den 18. maj 2017 kl. 15 til 20
fejrer vi arkivets 43 års fødselsdag
Som tidligere år holder vi et ”åbenthus” arrangement.
I år vil vi have fokus på dilettant
og revyforestillinger i området – vi
vil finde billeder og andet materiale frem på denne dag.

Følgende arrangement
er under planlægning
Byvandring 2017
Vi planlægger, at årets byvandring
skal foregå i Lindå og det bliver i
første halvdel af august – resten
har vi endnu ikke på plads.

Årshæfte 2017
På ”åbent hus” arrangementet
handler det, som I kan se på ovenstående, om dilettant og revy.
Dette emne har vi valgt at føre
videre i vores Årshæfte 2017, så
hvis I ligger inde med billeder, film,
tekster, sjove anekdoter og lign er
vi meget interesseret i at få eller
låne disse.
Er der én eller flere, der kan skrive indlæg til årshæftet, vil de være
meget velkomne.
Vi har samtidig – som noget nyt
i årshæftet – planlagt at indsætte
en oversigt/kalender med ”set og
sket” i året.

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og
Lokalhistorisk Forening.
Helle Hald

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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Hip Hippie – Hurlumhej
og hjernedøde helte
– i Mejlby forsamlingshus foråret 2017
Buffet, dilettant og dans pris kr.
200.- adgang min. 18 år.

Familieforestilling
Fredag d. 10 marts 2017 kl. 19.00
– døren åbnes kl. 18.15

Evt. bordreservation kontakt venligst Ole på mb. tlf.: 2448 1126.

Efter stykket serveres der tarteletter, øl/vand & et glas vin kan købes.
Voksne 80,Børn 50,-

Billetter kan købes i Brugsen Mejlby fra d. 1. februar 2017 til d. 6.
marts 2017.

Festforestilling
Lørdag d. 11 marts 2017 kl. 17.30
– døren åbnes kl. 16.30.

Medlemskort for M.A.T.F. medbringes. Skal tegnes af alle over 18 år,
pris 10.- for 2017.
Mejlby Amatør Teater Forening (M.A.T.F.)

Der serveres Ta’ selv buffet inden
stykket, øl/vand, vin og diverse lokale drinks kan købes.
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Mejlby Husmoderforening
Lady Walk ved Tangkrogen i Århus
Mandag den 29. maj 2017. Vi
mødes kl. 18.00 på Tangkrogen,
ved skiltet Mejlby Husmoderforening, og går 7 km. Efterfølgende
spiser vi, og hygger os sammen.
Pris: 140 kr., inkl. T-shirt, samt
en sandwich.
’Kurt kommer forbi’
Foredrag med Kurt Leth, som bl.a.
fortæller om de mange programmer han har lavet på TV2.
Onsdag den 1. marts 2017 kl.
19.00 i Hårup Hallens kantine
Pris: Medlemmer 50 kr., andre 80
kr. Betales kontant, på stedet.
Alle er velkomne.
Kaffe, øl og vand kan købes.
Tilmelding senest mandag den
27. februar 2017

Tilmelding til Åse samt betaling,
senest torsdag den 30. marts
2017.
Husk at angive T-shirt størrelse
ved tilmelding
Tilmelding til bestyrelsen eller
mail: mejlbyhusmor@gmail.com.
Husk at følge os på facebook:
Mejlby Husmoderforening.

Museum Ovartaci
Rundvisning med fortælling om de
spændende kunstværker og historiske genstande.
Tirsdag den 25. april 2017 kl.
19.00, vi mødes på Psykiatrisk Historisk Museum, Skovagervej 2,
8240 Risskov.
Pris, inkl. Kaffe og kage: Medlemmer 70 kr., ægtefælle 90 kr.
Betales kontant, på stedet. Max
40 pers.
Tilmelding senest tirsdag den 18.
april 2017
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Indkaldelse til generalforsamling i
Todbjerg Vandværk og Todbjerghus
Dato: Onsdag den 29. marts 2017
Tid:
Kl. 19.30
Sted: Todbjerg Forsamlingshus

20.30-21.00 Imellem de to generalforsamlinger serveres et
par gode stykker mad

19.30-20.30 Todbjerg Vandværk

21.00-22.00 Todbjerghus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse
af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant
6. Valg af revisorer og revisor
suppleanter
7. Eventuelt.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse
af revideret regnskab
4. Behandling af
indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og
bestyrelses-suppleant
6. Valg af revisorer og
revisor-suppleanter
7. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Todbjerg Vandværk og Todbjerghus
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD
Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
Hs-ms@mail.dk

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

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

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

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348
mj.todbjerg@gmail.com
Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852
karin.f.madsen@gmail.com
Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251
torbenhvid@hotmail.com
Erland Madsen Alstrup, KIRKEVÆRGE
(MEJLBY KIRKE)
Engvej 4, Mejlby
8530 Hjortshøj
8699 9349
erland.alstrup@yahoo.dk

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429
inge.buss@bios.au.dk
Suppleanter:
Bjarne Madsen
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709
frohandel@gmail.com
Susanne Mikkelsen
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet
2810 4110
susanne@julenisser.net

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

MR MØDER FORÅRET 2017
Mandag d. 13/3 · Torsdag d. 20/4
Torsdag d. 18/5 · Tirsdag d. 13/6
Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
rg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaff

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?
Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj –
tlf. 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
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
BESØGSTJENESTEN
Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj
LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605

Gudstjenester
Søndag den 5. marts

1. søndag i fasten

Todbjerg

Mejlby

16.00 Vibe
Børnegudstjeneste
med spirekor

ingen
11.00 Vibe

Søndag den 12. marts

2. søndag i fasten

ingen

Søndag den 19. marts

3. søndag i fasten

11.00 Vibe

Søndag den 26. marts

Midfaste

Søndag den 2. april

Mariæ bebudelse

Søndag den 9.april

Palmesøndag

Torsdag den 13. april

Skærtorsdag

Fredag den 14. april
Søndag den 16. april
Mandag den 17. april

Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Søndag den 23. april

1. søndag efter påske

Søndag den 30. april

2. søndag efter påske

Lørdag den 6. maj – konf.
Søndag den 7. maj – konf.

3. søndag efter påske

Fredag den 12. maj

Bededag

Søndag den 14. maj

4. søndag efter påske

Søndag den 21. maj

5. søndag efter påske

Torsdag den 25. maj
Søndag den 28. maj
Søndag den 4. juni
Mandag den 5. juni

9.30 Vibe
16.00
fælles gospel i Todbjerg

9.30 Vibe

11.00 Vibe

16.00
Børne

ingen

ingen

16.00 Vibe
Tapas

16.00
Fælles Musikgudstjeneste
11.00 Vibe

9.30 Vibe

ingen

11.00
Vibe

9.30 Vibe

ingen

11.00 Vibe

9.30
Vibe

11.00 Vibe

ingen

ingen

11.00
Vibe

9.30
Torben

ingen

ingen

11.00
Torben

11.00 Vibe
Rytmisk

ingen
11.00
Peter Viuff

Kristi himmelfart
6. søndag efter påske

9.30
Peter Viuff

Pinsedag

11.00 Vibe

2. pinsedag

9.30 Vibe

fælles frilufts i Skejby/Lisbjerg

