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Koncept for sognebladet
• Vi vil, ift. arrangementer altid
gerne henvise til hjemmeside
• Materiale sendes i
word eller rtf format
• Billeder – et stk.
pr arr. – nærbilleder
• Deadline skal overholdes fordi
redaktionen og trykkeriet har
samlet 3 uger til redigering og
PostNord har så en uge til omdeling.

Nu har sognebladet
været udgivet og omdelt i mere end et år,
så det er blevet tid til
status.
Det har været nye
tider og ikke mindst nye vaner ift.
de indsendte indlæg der kommer
til bladet.
Vi har i menighedsrådet modtaget en henvendelse, som efterspørger flere uddelinger end de fire årlige planlagte.
Vi har behandlet dette, dels i
menighedsrådet og i redaktionen.
Vi har også haft en uvildig medie
konsulent til at gennemgå vores tidligere blade, for at få gode råd, både
mht. indhold, opsætning og layout.
Vores konklusion er, at vi fortsat
udgiver og udsender sognebladet
til alle, 4 x årligt. (Dec, Marts, Juni,
Sep) Vi vil gerne udgive et blad med
en bedre struktur og med et godt
og varierende indhold.
Vi vil stadig gerne udgive et sogneblad med plads til både kirkeligt
og andet stof fra lokalområdet.
Retningslinjerne til lokalforeningerne, såsom idrætsafd, Egnsarkivet, Forsamlingshusene, husmorforening og lign.:

F.eks. næste blad, der er deadline
d. 31/7-17, så arbejdes der med det i
august – og det udkommer til 1/9-17.
Deadline står forrest i bladet.
På Menighedsrådets og Redaktionens vegne
Helle Sørensen

DÅBSHÅNDKLÆDE
Vi har i Menighedsrådet besluttet
at forære hver enkelt dåbsbarn et
hjemmestrikket dåbshåndklæde,
og i den forbindelse søger vi frivillige der vil være med til at strikke
dem.
Alle materialer bliver betalt af
Menighedsrådet. Garn samt opskrift bliver udleveret ved at kontakte Randi Stidsing på tlf.: 2685
5117 eller Susanne Mikkelsen på
tlf.: 2810 4110.

• Kan fremover max
fylde en side hver
• Hvis flere artikler
– bedes I prioritere
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At skamme sig ...
gen skam. Tænk hvis ikke vi kunne
føle skam, og hvis ikke vi havde en
skyldfølelse, der kunne holde os lidt
på plads, og ligesom give os den der
mavepine, der siger, når vi har gjort
noget som ikke er i orden. Så var
vi i virkeligheden ikke spor rare at
omgås. Evnen til at skamme os, holder os på plads i verden, og er med
til at vi ikke overskrider de usynlige grænser for ordentlig opførsel.
Man kan sige, at skammen binder os
sammen. Den er limen imellem os.
Når vi skammer os, er det jo, fordi vi
mærker, at noget ikke er i orden, at
her er en grænse, noget, der måske
endda gør ondt på andre. Skammen
er en sensor, vi bruger til at mærke
hinanden med.
Men skam er andet og mere end
at mærke at man har overtrådt
nogle samfundsnormer. Filosofiprofessor i København Dan Zahavi har forsket i begrebet skam i
mange år. Han siger, at skam er en
kompleks størrelse, som er svær at
beskrive eller snævre ind. Skam er
en familie af følelser, siger han. Vi
har skam, skyld, ydmygelse, pinlighed, flovhed. Flovhed er lettere eller mere overfladisk end skammen.
Hvis vi f.eks. ser en pige bagfra på
gaden, en pige, vi kender, og så går
hen og hiver hende i hestehalen og
råber ’Hej’ og hun så vender sig om
og er en helt anden. Så kan vi føle
flovhed, for situationen var akavet.

Som præst har jeg i
mange år så vidt muligt undgået at bruge
ord som skyld og skam
når jeg prædiker. Jeg
er af den opfattelse,
at Kirkens brug af begreberne skyld
og skam har været misbrugt til at
holde mennesker nede; for meget
skyldfølelse kan ødelægge et menneske, og den kristne tro er til for
at bygge os op som mennesker, ikke
for at nedbryde os, skulle jeg mene.
Jesus kommer jo med budskabet
om, at vi er elskede ubetinget. Altså: Vi er elskede som dem vi er med
alle fejl og mangler. Og vi er på forhånd tilgivet alt. Det ligger jo i den
ubetingede kærlighed. Så ud med al
den skyld og skam-snak. Eller hvad?
Tjahhh måske vi ikke skal smide
skylden og skammen helt i skraldespanden alligevel. Jeg er i de seneste år begyndt at overveje om ikke
skammen kan have en positiv betydning. Tænk nu hvis vi IKKE kunne skamme os overhovedet? Det er
kun psykopater, der ikke kan skamme sig, og så er vi jo ovre i noget, der
er lidt uhyggeligt i virkeligheden. En
psykopat (eller et socialt dysfunktionelt menneske, som det hedder nu
om dage) kan føle selvmedlidenhed,
men ikke føle oprigtigt med andre.
Han er bange for at blive opdaget når
han for eks. stjæler, men det er kun
af skræk for straffen. Han føler in4

ved om vi er dem, vi troede vi var.
Og vi skammer os. Vi kan få lyst til
at gemme os og krybe i et musehul.
At føle skam er stærkt ubehageligt,
men skammen er også konstruktiv.
At være skamløs er bestemt ikke noget adelsmærke. Dan Zahavi siger ligefrem, at det er en defekt hvis ikke
man har skam i livet. Skammen får
os til at tage hensyn til andre.
For tiden kører en utrolig populær norsk Tv-serie, der hedder
SKAM. Den handler om unge mennesker, der lige er begyndt at tage
hul på voksenlivet. Serien viser, i
hvor høj grad de unge tør tage ind,
at andre siger noget der er vigtigt.
Den viser at skam handler om mere
end det at overtræde normerne.
Skam handler også om det at kunne
stå ved sig selv som menneske. Måske fordi den serie rammer noget
dybt og væsentligt om det at være et
menneske, er den blevet så populær.
Dens titel lød i første omgang på mig
som en noget gammeldags og underlig titel til en ungdomsserie, men
måske det ikke bare er mig, men en
tendens i tiden, der mener, at begrebet skam godt må støves af og få en
renæssance, men nu bare uden hele
den religiøse overbygning. Hvis det,
at kunne skamme sig, er et tegn
på menneskelighed, så er det vel
vigtigt at vi giver begrebet en vis
opmærksomhed og ikke af al kraft
prøver at undgå det. Så fortrænger
vi fuldstændig evnen til at skamme
os, så skulle vi skamme os.
Vibe

Men flovheden varer kun ganske
kort, og man kan grine ad det hele.
Og vi kan fortælle historien som
noget sjovt til vores venner. Men
skamfølelsen forsvinder ikke hurtigt. Den bunder i noget dybere. I
noget, der vedrører vores identitet.
Og de ting, vi virkelig skammer os
over, har vi ikke lyst til at fortælle
til vores venner. Skammen kommer
når vi har gjort eller undladt at
gøre noget, der sætter spørgsmålstegn ved noget af det, vi betragter
som helt fundamentale identitetsdefinerende træk, siger Dan Zahavi.
Skammen kan komme indefra,
men den kan også trigges af andres
reaktion på os. Hvis vi for eks. tager
en venindes mobil og læser hendes
sms’er mens hun er på wc. Eller kigger i hendes taske. Og veninden så
kommer og tager os på fersk gerning. Så skammer vi os fordi selve
det at være venner, indebærer at
man kan stole på hinanden. Venskabet bygger på tillid, ærlighed og
pålidelighed. Og fordi vi selv definerer os ud fra de begreberne ærlighed og pålidelighed, så rokker det
ved billedet af os når vi bliver taget i
sådan en handling. Det kompromitterer os, og sætter spørgsmålstegn
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Frokosthygge i
todbjerg sognegård

Rollespil
Igen i år vil Todbjerg
genlyde af stemmer fra
hundredvis af glade konfirmander når rollespillet
om Reformationen afvikles på det grønne område
bag kirken. Hvis man har
lyst at være med på dagen
som frivillig sammen med
100 andre frivillige fra
sognene i Århus Nordre
Provsti, så kan man henvende sig til mig på mail:
vbl@km.dk.
K.h. Vibe

Rengøringshjælp i
sognegården

Som noget nyt har vi haft 5 arrangmenter i sognegården.
Det har været gode sammenkomster
med suppespisning, sang og foredrag.
I oktober var vi 18, og derefter er
vi blevet flere og flere. I februar var vi
32, som mødtes til nogle hyggelige og
varme timer. Snakken går og vi nyder
samværet.
Den 8. Marts var vi 47 og det er rigtig dejligt, for der er deltagere fra hele
sognet.
En god måde at lære hinanden at
kende på.
Vi er rigtig glade for at hyggen må
fortsætte.
Tak til menighedsrådet.
Vi mødes første gang den 13. September, så den 11. Oktober og den 8. November. Kl. 11.30 til kl. 14.00.
Det koster 30 kr. Og alle er velkommen.
Tilmelding senest 3 dage før.
Sonja tlf.: 2262 5461.
Lisbeth tlf.: 6127 1564.
Vi glæder os til at se jer
og ønsker alle en god sommer
Hilsen Sonja og Lisbeth

• 2-4 timer ugentlig
• Løn 130.- i timen
Henvendelse yderligere,
Michael Johannsen
tlf.: 6052 0348 eller e-mail:
mj.todbjerg@gmail.com.
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Foto: Arne Illeborg

MØD PILGRIMSPRÆSTEN
Todbjerg Kirke, søndag den 20. august kl. 20

Meditativ aftenandagt
Søndag den 20. august kl. 20 i Todbjerg kirke
at bruge bedekranse. Det har inspireret den svenske biskop Martin Lönnebo til den perlekrans, vi
i den lutherske kirke i dag kalder
Kristuskransen.
Ordet ’mysterium’ kommer af
græsk og betyder: at se med lukkede øjne, eller at se med hjertet,
fortæller Elisabeth Lidell.

En aftenandagt med tid til stilhed
og eftertanke.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
viser, hvordan vi gennem berøring
med Kristuskransens 18 forskellige
perler kan bevæge os gennem den
kristne tros mysterier.
Både den ortodokse og katolske kirke har en lang tradition for
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Talenter på ﬂygel i Sognegården
Søndag den 25. juni kl 16.00 er der
koncert med en række unge pianister i Todbjerg Sognegård. De spiller på et fantastisk Schimmel-flygel
leveret til lejligheden af Pianokompagniet. Vi skal høre et varierende
program fremført af følgende:
Søskendeparret Hedvig og Aksel Kyndesgaard, 9 og 13 år, elever
hos undertegnede på Aarhus Musikskoles Talentlinie.
Elisabeth Guang, 15 år. Elisabeth har allerede i en tidlig alder
vundet priser ved de store konkurrencer. Hun har to gange deltaget
i DR2’s talentprogrammer og optrådte i 2010 som solist med Aarhus
symfoniorkester.
Ida Marie Tangø, 18 år. Ida studerer klaver ved MGK Østjylland og
går på Aarhus Katedralskole.

Ruben Høgh, 19 år. Ruben afsluttede sit MKG-studium med optagelse på Det kongelige danske
Musikkonservatorium med højeste
karakter.
Rafaela Martin, 21 år. Rafaela
er fra Venezuela og går ligeledes på
MGK Østjylland, hun er netop optaget på Det jyske Musikkonservatorium.
Peter Guang, 22 år. Peter har
spillet klaver siden han var fem og
har vundet toppriser som pianist i
ind- og udland, spillet med Radiosymfoniorkesteret og flere gange
deltaget i DR2’s talentprogrammer.
Vi skal høre et varieret program
med musik af Bach, Benda, Beethoven, Chopin, Schumann, Ravel,
Gliére og Prokofiev. Af større værker, Prokofievs 7. sonate og Beethovens elskede ”Pathetique”-sonate.

Snapse- og krydderurtetur i Todbjerg
Tag med på en tur i Todbjerg og bliv klogere på snaps med krydderurter.
Sognerådet ved Todbjerg Kirke inviterer til Snapse- og krydderurtetur.
hvilke planter, der kan bruges til
snaps. Vi snakker også en del om
historien bag snapsen i Danmark
og ikke mindst urternes brug i ældre tider.
Guide på turen er Jan Kristiansen, der gennem mange år har lavet kryddersnapse og holdt en lang
række foredrag overalt i Danmark.
Hver deltager smager 6-7 forskellige snapse der samlet svarer til
ca. 3 genstande så bil kørsel hjem
er nok ikke en god ide.

Fredag den 9. juni kl. 16.30
Vi mødes ved sognegården
i Todbjerg
Der er ingen tvivl om, at det at lave
kryddersnaps er stærkt vanedannende, men samtidig en af de hobbyer, der giver stor glæde hele året
rundt. Glæden ved at samle, komme på flaske, prøvesmage og ikke
mindst se glæden hos gode venner,
når der skænkes op, er svært at forklare – den skal prøves.
Todbjerg menighedsråd arrangerer en hyggelig eftermiddag og
aften hvor vi starter med en gåtur
rundt omkring Todbjerg hvor vi
kigger på og samler de fortræffelige krydderier til snapsen.
Efter gå turen fortsætter vi i
sognegården hvor der bliver mulighed for at smage flere snapseeksempler sammen med lækre oste
og godt brød.
Under smagningen på de forskellige snapse fortæller Jan om

Pris for arrangementet er 50 kr. pr.
deltager og dækker smagsprøver
og en let anretning
Tilmelding senest den 2. juni
2017 til Vibe Boye Liisbjerg E-mail:
VBL@km.dk eller tlf.: 8699 9005.
Vi glæder os til at se Jer
til en fornøjelig og lærerig snapse oplevelse
Todbjerg Menighedsråd
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Kreative Kvinder: Kom sammen
Der er Kreativ Kvindekomsammen i
Sognegården. Det er sidste tirsdag i
måneden og der snakkes, lyttes og fortælles.
De første kvinder kommer i god tid.
Tre borde skubbes sammen. Lidt
senere er 10-12 kvinder samlet om
strikke-, væve- og broderitøj. Og
snakketøjet ikke mindst! Der nørkles med strikkepinde og hæklenåle.
En god latter ruller jævnligt hen
over bordet mellem garnnøglerne.
”For mig er overskriften for disse aftener Lokalsamfundet,” siger Marianne
’Pilefletter’ fra Hårup.
”Jeg oplever inspiration, nysgerrighed og ikke mindst tryghed sådan
en aften” fortæller Marianne, hvis
kurv med garn selvfølgelig er flettet af pil. Egentlig hedder hun
Marianne Nielsen, men under det
navn er der vist ingen der aner,
hvem hun er.

Stemningen i sognegården præges
hurtigt af, at hver bidrager med sin
store eller lille fortælletråd. I løbet
af aftenen spindes trådene sammen til et lille tæppe af fælles viden om lokalsamfundet. Resultatet
er efterhånden et solidt netværk
af fælles fortællinger, skabt af den
mangfoldighed, lokalsamfundet
rummer.
Inden humøret får en tand til med
kaffen og de medbragte kager, lister fotografen af.
Han var velkommen, men føler
sig lidt som hund i et spil kegler.
Her er regler, han ikke kender.
For er det ikke norner, de hedder?
Gruppen af kvinder i den nordiske mytologi, der som gudinder evner at spinde skæbnens tråde sammen til et livsmønster?

Tillykke til årets konﬁrmander
Todbjerg kirke 6. maj
Amalie Brok Møller
Carl-Emil Nørby Mortensen
Christian Hjøllund Flintholm
Daniel Lindhardt S. Jessen
Emil Langhoff
Frederik Emil Berg Schlünzen
Frederik Møller Andersen
Frederikke Eta Olesen
Gustav Elias Andersen
Isak Drews Filbært
Jeppe Bisgaard Jensen
Jeppe Nedergaard Nielsen
Jonas Bülow Schou
Jonas Vive Pörtner
Lars Wodstrup Mathiesen
Linea Kjær Pallesen
Magnus Joen Tingbjerg Pedersen
Magnus Linnemann Andersen
Magnus Reifenstein
Marcus Kroghede
Mathilde Vester

Mathilde Wittrup Andersen
Mette-Kirstine Møller Andersen
Oscar Krøyer Kaae
Rasmus Arve Kjærgaard
Rasmus Munch Lassen
Sebastian Mølgaard Andersen
Simon Thøger Christoffersen
Sofie Bisgaard Jensen
Sofie Hoffmeister Simonsen
Søren Lykke Overgaard Andersen
Tobias Rasmus Bach
Mejlby kirke 7. maj
Anna Abena Mondrup
Caroline Lillethorup
Ida Brok Kjærsgaard
Jakob Janus Tvede
Jonas Heykoop
Liv Alstrup Fredsøe
Marina Dreier Spanner
Nina Bachmann Tosti
Sarah Lindegaard Christensen
Tobias Alexander S. Bengtsen

Arrangementsliste
Todbjerg – Mejlby sogne 2017
Fredag den 9. juni kl. 16.30
Omkring Todbjerg Kirke/Todbjergtårnet
Snapsetur med Jan Kristiansen
Søndag den 11. juni kl. 11. Todbjerg kirke
Børnedåbs-Gudstjeneste
Kaffe/The, saft og kage efter gudstjenesten
Søndag den 25. juni kl. 16.00
Flygelkoncert, Sognegården
Søndag den 20. august kl. 20.00 Mejlby kirke
Meditativ aftenandagt med E. Lidell
Søndag den 1. oktober kl. 11.00 Todbjerg Kirke
Børnegudstjeneste med høst-auktion samt hotdog-gilde
Søndag den 15. oktober Todbjerg Kirke
Jagtgudstjeneste
Søndag den 22. oktober kl. 10.00 Todbjerg Kirke
Radiogudstjeneste
Der serveres sandwich, vin og sodavand efter gudstjenesten
Torsdag den 28. oktober kl. 14-16
Sognegården – Tøj byttedag
Onsdag den 8. november kl. 19 Todbjerg Kirke
Kirkekoncert med Ester Brohus
Tirsdag den 19. november 15.00 Todbjerg Kirke
Børnegudstjeneste med Dukketeater; ”David og Goliat”
Søndag den 3. december 19.00 Todbjerg Kirke
Jule-gospelkoncert
Søndag den 10. december 11.00 Mejlby Kirke
Børnegudstjeneste med Lucia-optog
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Skal jeg konvertere?
Af Arne Illeborg
Tag en Tænkepause og Tro
Flere og flere danskere stiller sig
selv det spørgsmål: skal jeg konvertere?
Og flere og flere konverterer,
fordi de tror, det giver dem en bedre og mere tryg fremtid.
Jeg konverterede selv for omkring et halvt år siden.
Kun de nærmeste ved det.
Indtil nu.
Min konvertering foregik i et
moderne tempel. Et pengeinstitut.
Tro handler nemlig om meget
andet end religion.
Min gamle, trofaste bil kunne
ikke mere. Men selv om den nye
kun var tre år gammel, lurede min
vestjyske skepsis: kunne jeg nu
også tro på bilforhandlerens mange lovprisninger?
Man hører så meget, der rokker
ved ens tro på bilforhandlere.
Bankerne ligger trods alt lidt
højere på skalaen for tro-værdighed.
Banker låner os penge i troen på
– og tillid til – at vores hus beholder
sin værdi.

Peter Lodberg, klippefast teolog
ved Aarhus Universitet, er tro en
grundsten i ethvert menneskes
liv. Og det, selv om der er skrevet
kilometervis af bøger om, hvordan
troen vil forsvinde i det moderne
samfund.
“Religiøs tro har ingen fremtid
for sig,” sagde sociologen Peter Berger i 1968. Han profeterede i New
York Times, at der ikke ville være
ret mange kirker, synagoger eller
moskeer tilbage år 2000.
En tidligere dansk statsminiser
troede, at han kunne fjerne religionen fra det offentlige rum.
Den lille bog Tro fortæller, at
uden fænomenet tro kan vi næsten
ikke bevæge os i dagligdagen.
Helt galt går det nemlig, når vi
mister troen på os selv og hinanden.
Aarhus Universitetsforlags bogserie Tænkepauser kr. 39,95 (www.
tænkepauser.dk)

Tag en Tænkepause
Det er i lang tid gået ned ad bakke
for Gud og co. De har ikke længere
monopolet på at forklare alt mellem himmel og jord. Men ifølge

Vær tro mod din tro
Livets lykke beror på
at man er tro
mod det, man tror på.
(Piet Hein i et af sine ”Gruk”.)
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Se nu at komme i gang
Af Arne Illeborg
Vi oplever alle perioder med ensomhed.
Men ensomhed kan brydes med
ganske enkle handlinger.
– For mig har ensomhed været vigtig for at finde ud af, hvem jeg selv
er, og hvad jeg skal bruge mit liv
til. Derfor opsøger jeg stadigvæk
ensomheden, siger Morten Aagaard. Som præst i Kirkens Korshær
i Aarhus kender han om nogen til
ensomhed gennem de mange mennesker, han til daglig møder.
– I kirken kalder vi det ikke så meget ensomhed, men fordybelse og
indsigt. Ensomhed er et rigtig godt
sted at besøge, men det er et rigtig
skidt sted at slå sig ned.
– Der er noget indsigtsfuldt i at
være alene, men når ensomhed bliver påtvungen, så bliver det noget
rigtigt negativt. Der ligger dog en
stor mulighed for fordybelse i det,
at være alene.
Den dybt engagerede korshærspræst kender som få til ensomhed
blandt både rig og fattig, ung og
gammel og oplever, at ensomhed
langt oftere er normen og et almindeligt grundvilkår for vi mennesker, end vi går og tror.

Morten Aagaard er igen præst efter
tre år som leder af Kirkens Korshær,
ti år som generalsekretær for Det
danske Bibelselskab, ti år som leder
af LEGO-fonden, år som højskolelærer i Rønde samt år som formand for
Danmarks Kirkelige Mediecenter.
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– Det er i virkeligheden et mirakel,
når vi ikke føler os ensomme, for
hvad vil det sige at være menneske?
Vi bliver født alene og dør alene. Vi
er fuldstændigt ensomme i et uendeligt univers. Når vi til daglig er
omgivet af mennesker oplever vi
slet ikke at vi i virkeligheden er
dybt, dybt ensomme.
Selv om ensomme mennesker er
mere sårbare end andre, er der dog
håb, fortæller Morten Aagaard, der
også ser et stort håb for mennesker.

– Måske har vi glemt betydningen
af forpligtende fællesskaber, fordi
vi har haft stort fokus på ’Mig Selv
og Mig Selv.’ Ser vi i øjnene, at vi
alle er ensomme, er det lettere at
tale om!
– Overvind din blufærdighed og
ring på hos naboen.
– Se nu at komme i gang! siger den
slagfærdige korshærspræst, for
hvem enkle nærliggende handlinger som en kop kaffe og en snak
med et godt glimt i øjet er vigtigere
værktøj end en stor stak filosofiske
bøger.
(Kilde: Udsendelsen Kejser DR P1).

Mejlby
forsamlingshus
Fællesspisning 20 juni. Klokken
18.00 – Sommerafslutning.
Fællesspisningen starter op igen
i September.
HUSK – Tilmeldingsfrist altid 3
dage før.
Mejlby.hus@gmail.com/Henrik
på 4095 1506 evt. sms.
Husk antal voksne og børn (til
og med 12 år).

Det sker i
Todbjerg
forsamlingshus
Sct. Hans – Fredag den 23. juni 2017
i Todbjerg Forsamlingshus.
Kom og vær med til en hyggelig
aften med naboer og venner.
KL. 17.30 – Syvmands fodboldkamp
mellem Hårup/Mejlby
og Todbjerg
KL. 18.15 – Spisning (inde hvis det
er dårligt vejr)
KL. 19.30 – Båltale
KL. 19.45 – Bålet tændes

Bandcamp 2017

Der kan udover aftensmad, bestående af kartoffelsalat og frikadeller, franske hotdogs eller pølser
med brød også købes øl, vin, sodavand, kaffe, te, is og kage.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
for Todbjerg forsamlingshus

Der er ved redaktionens slutning
kun få pladser tilbage på årets
Bandcamp på Stengården i Todbjerg.
Alle deltagere får gratis netforbindelse, så oplevelser og musik
kan deles. En YouTube kanal vil
også blive oprettet.

PS – HØSTFEST – sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Festen afholdes
lørdag den 30. september – efter
samme koncept som sidste år, med
underholdning, mad og drikke.

Bandcamp Senior
Der bliver måske også knyttet en
senior-afdeling til årets Bandcamp.
Det og meget mere kan du læse
om på mainhousemusic.dk
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Planlagte aktiviteter og arrangementer i Lokalhistorisk Forening
og Egnsarkivet
efterlyser alligevel flere billeder,
programmer, rollehæfter – kort
sagt alt materiale vedr. emnet.

Byvandring i Lindå
1. august 2017 kl. 19.00
Dette års byvandring bliver i Lindå
og er tilrettelagt i et samarbejde
mellem Kristian Bredholt, Peter Boller, Lene Baasch samt Egnsarkivet.

Hjemmeside
Vi har påbegyndt arbejdet med at
etablere en hjemmeside – gå allerede nu ind og kig på
www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk.

Vi går en tur gennem byen og slutter på Edelslund hos Susanne og
Erik Bredholt, hvor der bliver mulighed for en afsluttende snak .

På vegne af Lokalhistorisk Forening
og Egnsarkivet.
Helle Hald

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

GRUNDLOVSFEST VED
TODBJERGTÅRNET

Alle er velkomne.
Årshæfte 2017
Vi arbejder p.t. med Årshæftet,
som i år skal handle om dilettant
og revy i vores lokalområde. Vi har
meget materiale allerede nu, men

Grundlovsdag 5. juni
(2. pinsedag) afholder vi
som vanligt fest
ved Todbjergtårnet.
Programmet er endnu ikke
helt fastlagt – det bliver bragt
på www.todbjergby.dk når
det foreligger.

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
17

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

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

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

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

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348
mj.todbjerg@gmail.com

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429
inge.buss@bios.au.dk

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852
karin.f.madsen@gmail.com

Suppleanter:
Bjarne Madsen
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709
frohandel@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

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
Tirsdag d. 13/6, torsdag d. 24/8.
– for datoer i efteråret, se vores hjemmeside.
Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
rg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaff

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?
Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj –
tlf.: 8749 0490
Åbningstid: Torsdag kl. 14-18 og søndag kl.
10-16 (fra palmesøndag til jul).
Også en afdeling med lækre specialiteter
Bedemand
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23, 8543 Hornslet
tlf.: 5095 0420/8697 4251
Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
tlf.: 8699 7833 e-mail kl@kronjyllands.dk
Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis
udbringning til begravelse i Todbjerg og
Mejlby kirker
Bygningsingeniør/tømrer
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687,
Mejlby, tlf.: 2811 7277
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107
Computerhjælp
ideﬁnn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.ideﬁnn.dk, tlf.: 4041 0089
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715
Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442
Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf.: 8699 8106
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf.: 5094 5215
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf.: 2721 4345

Gas- og vandmester (aut.)
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg, tlf.: 7020 8870/4081 8966
Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup, tlf.: 8699 9132
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer
Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 8699 9211
Maler
Malerﬁrmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til
2126 0518 eller helle@dgg-service.dk
Musikskole
MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouseMusic.dk, tlf.: 4142 8120
Undervisning i Guitar, Trommer og bas
For børn og voksne i alle aldre – nybegyndere såvel som øvede.
Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
tlf.: 6133 9799
www.østjysksundhedsklinik.dk
Tømrer
Tømrerﬁrmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200/8698 9075
Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536
Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf.: 4029 6869
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv
BESØGSTJENESTEN
Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj
LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605

Gudstjenester
Søndag den 4. juni
Pinsedag

Mejlby

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Charlotte 14.00
fælles frilufts i Lisbjerg

Mandag den 5. juni
2. pinsedag

Søndag den 11. juni
Trinitatis

Søndag den 18. juni
1. søndag efter trinitatis

Søndag den 25. juni
2. søndag efter trinitatis

Søndag den 2. juli
3. søndag efter trinitatis

Søndag den 9. juli
4. søndag efter trinitatis

Søndag den 16. juli
5. søndag efter trinitatis

Søndag den 23. juli
6. søndag efter trinitatis

Søndag den 30. juli
7. søndag efter trinitatis

Søndag den 6. august
8. søndag efter trinitatis

Søndag den 13. august
9. søndag efter trinitatis

Søndag den 20. august
10. søndag efter trinitatis

Søndag den 27. august
11. søndag efter trinitatis

Todbjerg

11.00 Vibe
Børne

ingen

16.00 Vibe
Gospel

ingen

9.30 Vibe

11.00 Vibe

ingen

9.30 Charlotte

11.00 Torben

ingen

9.30 Torben

ingen

ingen

11.00 Vibe

11.00 Vibe

ingen

9.30 Charlotte

ingen

ingen

9.30 Vibe

ingen

20.00 E. Lidell
Kristuskrans

11.00

Mandag 5. juni kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste
i Lisbjerg for hele familien
2. Pinsedag holder vi gudstjeneste på boldbanen ved
Lisbjerg Kirke. Bymandsvej 26. Lisbjerg.
Kirkernes børnekor medvirker, og der vil være bænke
til alle. Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og leg.
Kontakt din præst, hvis du bidrager til kagebordet.

