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Nye tider …

for vores sogneblad, som fremover 
nu udkommer fire gange om året, 
og omdeles af Post Danmark til alle.

Bladet forbliver et Sogneblad – 
et blad alle kan skrive i, som vi er 
vant til, dvs. alle de foreninger og 
bestyrelser, der skal have et bud-
skab ud, skal naturligvis gøre brug 
af bladet som de plejer.

Der vil også stadig være plads til 
“Hvor er den nærmeste”, gudstje-
nesteliste, foredrag osv.

Menighedsrådet og præsten vil 
gennem sognebladet blive mere 

synlige. Vi vil skabe dialog og for-
tælle de gode historier.

Vi skal vænne os til at det kun 
kommer hver 3. måned. Vi skal nok 
oplyse om deadlines i hvert blad. 
Der er dannet en redaktionsgrup-
pe, bestående af Vibe Boye Liisberg, 
Arne Illeborg, Marianne Vasard og 
undertegnede.

Alle er velkomne til at kontakte 
os. Ellers sendes alt materiale til 
sognebladets adresse:

sognebladet@gmail.com

Bladet kan også stadig læses på 
hjemmesiden:

www.Todbjerg-Mejlby-pastorat.dk

Vi håber I bli’r glade for at modtage 
sognebladet i postkassen. Det har 
længe været et stort ønske, at vi 
kunne udsende det som tidligere.

På Menighedsrådets og redaktionens vegne
Helle Sørensen
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Tak til Leo …

Vi vil gerne sige en stor TAK til Leo, 
som gennem flere år har været en 
stor del af vores sogneblads eksi-
stens. Han har i samarbejde med 
Vibe, sørget for indhold, stået for 
layout og samarbejdet med tryk-
keriet.

Leo, du har valgt at stoppe nu, 
efter december nummeret 2015. 
Det har været et stort stykke arbej-
de du har leveret og haft ansvaret 
for. Vi håber du nyder friheden nu. 
Endnu engang – Tusind Tak Leo.

 Hilsen Helle Sørensen

Farvel og tak til Thomas

Vores dygtige 
og meget vellid-
te kirkesanger, 
Thomas Harring 
Boll, måtte des-
værre forlade os 
pr. 1. december 
for at tage imod et fuldtidsjob an-
detsteds. Vi har alle været meget 
glade for at have Thomas som kir-
kesanger, spirekorsleder og samar-
bejdspartner i de år, han var her. Vi 
vil gerne sige Thomas tak og ønske 
ham og hans kone, Anne, alt godt 
fremover.

 Menighedsrådet, Vibe og alle ansatte

Fælles menighedsråd

Todbjerg og Mejlby Menighedsråd 
bliver lagt sammen til et fælles me-
nighedsråd fra næste valg, i efter-
året 2016.

Vi har afholdt menighedsmøder 
i henholdsvis Todbjerg og Mejlby 
sogne, den 19. og 21. januar, og fik 
et enstemmigt Ja til at danne et fæl-
les menighedsråd. Det er vi rigtig 
glade for, og vi vil fortsat arbejde 
for at fremme et fælles fokus i vore 
sogne.

Vi skal indsende en anmodning til 
biskoppen, som skal godkende vo-
res plan om sammenlægning. Vi 
lægger vægt på og følger Aarhus 
Stifts anbefaling, at der skal væl-
ges minimum et medlem fra hvert 
sogn, når der skal være opstillings-
møde i efteråret, samt at vi ønsker 
at der vælges en kirkeværge til hver 
kirke. Vi vil i de næstkommende 
sogneblade fortælle lidt mere om 
vores arbejde, vores tanker og ide-
er, og om det at sidde i menigheds-
rådet. 

På menighedsrådets vegne, Helle Sørensen
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Der opstår konstant 
nye ord. Et af de ord, 
der er opstået og ble-
vet meget moderne i 
de sidste år, er ordet 
Forandringsparathed. 

Jeg synes det er et meget træls 
ord, i hvert fald synes jeg det er en 
uting at vi skal være konstant for-
andringsparate. Men det forsøger 
vi så at være, for ikke at ryge bagud 
af dansen.

Men hvis vi bytter bare eet bog-
stav ud, kan vi forvandle ordet til 
noget, som jeg synes det er langt 
vigtigere at være som menneske, 
noget, som vi er som børn, men 
som vi desværre har en tendens til 
at blive dårligere til at være med 
årene. 

Hvis vi bytter det første a ud 
med et u, så står der pludselig for-
undringsparat i stedet for foran-
dringsparat.

’Den, der ikke tager imod Guds 
rige på samme måde som et lille 
barn, kommer slet ikke ind i det’, 
siger Jesus.

Det børn kan, er nemlig at for-
undres. De er endnu ikke blaserte 
som os. De er endnu åbne over for 
underet, over for det underfulde. 
De har ikke oparbejdet en kæmpe 
viden om fakta og om verdens 
grusomhed og andre menneskers 
falskhed. Børn er spontant medfø-

lende og omsorgsfulde. Små børn er 
godtroende, de tror på hvad andre 
fortæller dem, indtil de er blevet 
løjet for ofte nok. Guds rige er de-
res, hvorfor er vi så med til at tage 
det fra dem, kunne man spørge.

Små børn er hverken hærdede 
udenpå eller galvaniserede indeni. 
De er stadig bløde og følsomme og 
herligt nysgerrige, og kan undre 
sig og fortabe sig i det vidunderlige 
og forunderlige. 

Mit lille barnebarn kan undren-
de spørge til, hvordan det kan være 
at man kan se månen også om da-
gen, når nu man ikke kan se solen 
om natten? Hvad mon sommerfug-
lelarven laver hele vinteren inde i 
puppen, som han har liggende i et 
syltetøjsglas på sit værelse? Hvorfor 
vender spejlet på badeværelset kun 
om på højre og venstre og ikke om 
på op og ned? Om der er badestran-
de hjemme hos Gud? (DET håber 
han meget) Og i øvrigt omtaler han 
konsekvent Gud som HUN og er 
åben overfor at Gud kan have man-
ge skikkelser eller virkeligheder.

Børn er så absolut forundrings-
parate.

Hos Paulus hører vi om Kristus, 
der er den usynlige Guds billede, al 
skabningens førstefødte. 

Og fra Salmernes Bog hører vi 
om skaberværkets herlighed, om 

Om at være parat til at forundres
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Guds pragt, der er bredt ud over 
hele himlen, om det forunderlige at 
Gud har gjort mennesket kun lidt 
ringere end Gud. Om verdens vid-
underlige vrimmel af dyr, fugle og 
fisk. ’Herre, hvor herligt er dit navn 
over hele jorden’.

Hvorfor siger vi ikke sådan hver 
morgen når vi står op? Vi BURDE 
bryde ud i jubel hver morgen over 
den nye dag med alle dens mulig-
heder. Vi burde som små børn nys-
gerrige og glade udbryde: Gad vide 
hvad der skal ske i dag.  Vi burde 
gå i kødet på dagen, som Benny An-
dersen udtrykker det: BIDE LIVET 
I LÅRET, tage en kæmpe luns hver 
dag. I stedet ser vi alt for ofte kun 
de sure pligter og dagen som noget, 
der skal overstås.

Verden er affortryllet for vores 
voksne blik at se. Vores nysgerrig-
hed slukket. Og vores optimisme og 
godtroenhed er slidt i stykker og 
afløst af resignation og mistro.

Der truer os i tiden en ond usyn-
lig magt: vor egen sikre viden, som 
sprængte med foragt den skænkede na-
tur og nedskrev Adams billed til skyg-
gen på en mur

Sådan skriver Ole Wiwel i en 
sang ved navn ’Der truer os i tiden’ 

Hvor frygtelig sørgeligt hvis vo-
res indre Adam, vores indre barn 
kun er tilbage som en skygge på 
en mur. For det er jo sandt: Kun 
den, der tager imod Guds rige som 
et lille barn, kommer ind i det. Vi 
voksne er nemlig desværre alt for 

ofte totalt lukkede for hvori Guds 
rige består, vi sanser det ganske 
simpelt ikke længere. Og det gør os 
så uendeligt fattige.

Ole Wiwel fortsætter:
Før sang man roligt salmer i fattet tro 
på Gud. Men gammel enfold falmer som 
løv og slettes ud i denne jævndøgntid, 
hvor hjerterne er delte og med sig selv 
i strid.

En frygt på vore øjne er lagt som ild 
og is. Afmægtige og nøgne vi ser vort 
livs forlis: vor jord forladt af sol, de 
stærke bjerge smuldret fra nedbrudt 
pol til pol

Og dog er vi i live. Forpint samvit-
tighed vil troligt hos os blive og nægte 
os vor fred. Men hjertet banker tungt 
og søger i sin feber mod håbets vende-
punkt.

I ordet overvintrer den sandhed, vi 
forlod, og ingen magt kan hindre den i 
at fæste rod selv i en fattig jord, hvor 
frøet som et under og skjult for alle gror.

I ordet skabtes verden som kloderne 
i lys. I ordet skal vor færden fra dag 
til dag fornys, så vi alligevel får ærligt 
mod til sammen at vedgå arv og gæld.

En Adam i os alle hver stormfuld 
jævndøgnstid kan høre nogen kalde 
langmodig, trofast, blid: Mit barn, mit 
barn, giv agt – alt er igen uprøvet i dine 
hænder lagt.

Så er der måske alligevel håb. For 
hver dag fødes nye børn, der endnu 
er uspolerede og forundringspara-
te. Og hver dag bliver verden atter 
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lagt åben og uprøvet i hænderne på 
os. Og hvis vi vil lade vores indre 
Adam lytte, kan han høre Guds kal-
den: Mit barn, mit barn, giv agt – alt 
er igen uprøvet i dine hænder lagt.

I ordet overvintrer den sandhed, vi 
forlod. 

Og deri er der håb. Og hvis vi kan 
finde vores eget indre barn, vores 
indre Adam, så kan han høre ordet, 
der som et under vil kunne gro lige 
så langsomt i os. Det ord i hvilket 
verden skabtes og skabes. Det ord, 
som er Kristus. 

Og den usynlige Guds billede her 
i verden vil kunne anes af os, der 
ellers er blindede af forudindtaget-
hed og af den frygt, der har lagt sig 
over vores øjne som ild og is.

Kristus er den usynlige Guds bil-
lede, al skabningens førstefødte …’ 
ved ham og til ham er alting skabt 
og alt består ved ham. 

Her er der jo en kæmpetrøst for 
den, som kan høre det. Det er jo i 
virkeligheden et svar på mit bar-
nebarns barnlige spørgsmål, om 
der er badestrande i Guds rige: JA 
selvfølgelig, for Gud er god, han 
har skabt alt og ved ham består alt 
godt. Jesus var med ved verdens 
skabelse, og er i verden og opret-

holder den, og vil være også der, 
hvor vi skal være når vi ikke læn-
gere skal være her.

Det kan kun fattes i enfoldighed, 
aldrig med fornuft og forstand. 
Derfor mister vi evnen til at fatte 
det allerstørste efterhånden som vi 
vokser op. Og derfor er vores hjer-
ter delte og med sig selv i strid. Der-
for er vi forpinte i angst og afmæg-
tighed, og ser vores liv forlise. Men 
netop også derfor banker hjertet 
tungt og søger i sin feber til sidst 
mod håbets vendepunkt. Og når vi 
kommer dertil, at vi ikke kan an-
det end håbe, da vil vi måske svagt 
kunne begynde at ane den sand-
hed, vi forlod, og ingen magt kan 
hindre den i at fæste rod selv i vo-
res fattige jord. Her vil frøet som et 
under, skjult for al forstand, kunne 
vokse og gro i os.

Så længe der er liv, er der håb, 
siger man. Så længe vi lever har vi 
muligheden for at genfinde vores 
indre Adam og lade ham lytte til 
Guds kalden. Så måske jeg skal æde 
mine ord og alligevel sige, at på 
VISSE punkter er det nu meget godt 
hvis vi vil være lidt forandringspa-
rate. I hvert fald hvis det betyder, 
at vi kan forandre os hen til atter at 
blive FORUNDRINGSPARATE

Vibe
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Stå fast i storm

Stormen “Gorm” rasede søndag 29. 
november over landet. Den fældede 
et par træer ved Todbjerg Forsam-
lingshus. Et stort, flot fyrretræ ved 
vores sommerhus tog en halv car-
port med i faldet. 

Årsag: rødderne var ikke stærke 
nok.

Medierne var op til jul fyldt med 
kommentarer til folkeafstemnin-
gen 3. december. Afstemningen 
efterlod en splittet og forvirret 
befolkning. Mange er i dag stadig 
i tvivl: Satte vi vores X det rigtige 
sted. NEJ’et blev kun en anelse stør-
re end JA-siden.

Mange sagde JA til fordelene ved 
det europæiske fællesskab. Lidt 
flere gik ind for et NEJ til at betale 
fællesskabets pris. 

Inspireret af psykolog Svend 
Brinkmans bog ”Stå fast” sender 
tidligere biskop over Ribe Stift 
cand.theol. Elisabeth Dons Chri-
stensen, os højt op i rummet i et de-
batindlæg i JyllandsPosten den 13. 
december. Fra højderne viser hun 
et samlet billede af det europæiske 
kultur-fællesskab, vi alle har været 
en del af de sidste 2.000 år.

Ligesom astronaut Andreas Mo-
gensen fra 417 km højde kunne 
se Europa i et samlet billede, for-
mår Elisabeth Dons Christensen 
på samme måde at sende os op i et 

’kultur-kredsløb’, hvorfra vi kan se 
os ’viden’ om, så vi kan danne os et 
indtryk af, hvordan hele det euro-
pæiske hus hænger sammen. 

At have viden og være videnska-
belig uddannet kommer af at kun-
ne se ’viden om’. Den viden må vi 
mere jordnære støtte os til i vores 
daglige beslutninger.

Ligesom orkanen ”Gorm” gav os en 
mærkbar lektion i hvad der sker, 
hvis træerne ikke står fast med 
deres rødder, viser mediernes ny-
hedsorkan, hvordan vore kulturel-
le rødder bliver udfordret, når det 
fyger om ørerne på os med alver-
dens krisetegn som flygtningekri-
se, terrortrussel, krig, klimakrise 
eller ændringer i fundamentet på 
vores danske velfærdssamfund.

– Det store problem for politikerne er, 
siger den tidligere Ribe-biskop, at 
de ikke mere synes at kunne levere va-
ren: tryghed, velfærd og velstand. Må-
ske ligger årsagen til det rungende NEJ 
i, at hele den globale verden vælter ind 
over os og truer os i vores individualise-
rede rodløshed.

– Hvordan skulle vi også få fast 
grund under fødderne, hvis vi 
mangler viden om det grundlag, 
som vores kultur og samfundsform 
har hvilet på gennem de seneste 
2.500 år?
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Her henviser Elisabeth Dons Chri-
stensen til, hvordan historie-
undervisningen i folkeskole- og 
gymnasier de sidste 20-30 år har 
fokuseret på nutidsproblemer i en 
sådan grad, at de store overblik, 
der giver mulighed for perspekti-
ver, er svundet kraftigt ind.

 
– Hvem har indført, at undervisningen 
i kristendom – og religion – er blevet 
til en sølle time om ugen i folkeskolen 
siden 1975? Hvem har lige lavet en læ-
reruddannelsesreform, hvor viden om 
kristendommen og den eksistenstænk-
ning, som er formet efter den, er blevet 
en by i Rusland?

Vi skriver nu 2016. Det er tid at ny-
tænke, for 2017 er Aarhus Europæ-
isk Kulturhovedstad under over-
skriften RETHINK. Samme år skal vi 
fejre, at Luther for 500 år siden ny-
tænkte og reformerede store dele 
af vores kristne tænkning i Europa.

Elisabeth Dons Christensen har ud 
over stillingen som biskop i Ribe 
2003 – 14 også været formand for 
værdikommissionen, og har 2006 
udgivet bogen ”Det sårbare sam-
liv”. En overskrift denne artikel 
også kunne have båret.

Arne Illeborg

Fra Mårup Kirke, Vestjylland. Den gamle hvidtjørn står for vestkystens mange storme, selv om 
den har sine rødder i sand. Rødderne er forankret dybt nede. (Foto: Arne Illeborg) 
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Lisbeth Hvid fortæller om sit liv 
med depression på godt og ondt. 
Om skilsmisse, mistet kontakt med 
barn, det at være pårørende og dat-
ter til en mor med depression og at 
rejse sig og komme videre i livet.

Nøgleordene for foredraget er: 
Accept, selverkendelse, recovery 
(at komme sig), tabu og afmægtig-
hed.

Vi serverer kaffe og kage
Alle er velkomne, der er gratis 

adgang.
Menighedsrådets aktivitetsudvalg 

Foredrag om depression ved Lisbeth Hvid
Den 9. marts 2016 kl. 19.30 i Todbjerg Sognegård 
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Påske for børn i Todbjerg Kirke

Søndag den 20. marts, palmesøndag, holder 
vi børnegudstjeneste i Todbjerg Kirke kl. 11.00.

Palmesøndag er optakten til påsken og vi skal 
høre påskefortællinger for børn og synge bør-
nevenlige salmer. Der vil garanteret være læk-
ker musik fra Bigbandet og vores Spirekor. Og 
efter gudstjenesten er der påskeæggejagt på 
det grønne område. Vi håber Påskeharen har 
været forbi. Der vil også blive budt på lidt at 
gumle på og en kop kaffe til de voksne og saf-
tevand til børnene. 

Kh. Vibe

Langfredag i Todbjerg Kirke

Traditionen tro holder vi fælles lang-
fredags-musik-gudstjeneste med 
Skejby-Lisbjerg. I år er det vores 
tur, og gudstjenesten finder sted 
i Todbjerg Kirke den 25. marts 
kl. 16.00. Det vil blive en litur-

gisk gudstjeneste med læs-
ninger afløst af musikalske 
indslag ved Jens Frederik 

Schjødt og Henrik Hu-
sum på hhv. orgel/ 

klaver og obo. 

Vel mødt
 Vibe
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Udflugt 
Kristi himmelfartsdag – 5. maj

Traditionen tro tager vi på udflugt
 Kr. himmelfartsdag og går i kirke et andet sted. 

Hvor vi skal i kirke og hvor vi skal spise i år, 
er i skriv ende stund ikke fastlagt, 

men hold øje med dagspressen. 

Det koster 100 kr. at være med. Prisen dækker bus, 
mad og et glas vin eller en øl/vand. 

Det er først til mølle og sidste frist 
for tilmelding er 20. april. 

Tilmelding kan ske til Vibe på tlf. 8699 9005.

Kreativ kvindekomsammen

Jeg kunne godt tænke mig at lave et 
par hyggelige stunder for alle kvin-
derne i sognet.

Den sidste tirsdag i måneden, 
hver anden måned fra klokken 
19.30-22.00. 

Hvor kvinderne kunne tage 
deres små kreative sysler 
med. Det kunne være strik-
ketøj, sytøj, papirklip, hæk-
ling eller hvad man nu
har af interesser.

Så kunne man måske inspirere 
hinanden eller komme med gode 
råd, samt få hygget lidt og lært 
nogle nye mennesker at kende.

Vi mødes første gang 
den 29. marts og igen 

31. maj i sognegården i 
Todbjerg.

Venlig hilsen
Karina Brøgger
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Vera Løvø Giver og Sidsel Høgsberg 
Holm, født 1991 og 1990.

Vera og Sidsel har altid formået 
at tryllebinde publikum med deres 
lavmælte, melankolske og forfine-
de sange, ledsaget af guitar, klaver 
og banjo. Vi skal høre et udvalg af 
otte års sangskrivning. Af musi-
kalske inspirationskilder gennem 
tiden kan nævnes singer/songwri-
ter Tina Dickow, Eivør og Kings of 
Convenience. Visionen for musik-
projektet er ikke at gøre en levevej 
af musikken. Derimod er håbet at 

kunne røre, skabe nærvær og væk-
ke eftertænksomhed hos lytterne. 
Og man kan opleve et instrument 
som banjoen i en sjælden og over-
raskende rolle.

Når der ikke musiceres stude-
rer Vera retorik ved Københavns 
Universitet og Sidsel lingvistik ved 
Aarhus Universitet. De bor begge i 
Aarhus.

Se evt et klip her:
https://www.youtube.com/
watch?v=Wi1Vw9coUTg 

Originale singer-/songwritere i Mejlby Kirke

Søndag den 3. april kl. 19.30 får vi besøg af to unge, talentfulde 
singer-/songwritere i Mejlby Kirke
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Rytmisk gudstjeneste 
i Todbjerg Kirke

Søndag den 29. maj slår vi dø-
rene op for endnu en rytmisk 
gudstjeneste. Denne gang i Tod-
bjerg Kirke den 29. maj kl. 11.00. 
Ligesom sidst vil Todbjerg-trioen 
bestående af Karina Brøgger, Kri-
stian Giver og Sune Liisberg stå 
for musikken til salmerne. Efter 
gudstjenesten vil der være en 
sandwich og en kold sodavand el-
ler øl i våbenhuset. 

Vel mødt
Vibe

Gospelkoret

Gospelkoret er startet på forårssæ-
sonen.

Vi øver hver 14. dag om ons-
dagen i ulige uger og det foregår i 
Todbjerg Sognegård kl. 19-21.30.

Gospel giver energi og glæde! 
Har du lyst til at være med, er du 

meget velkommen!
Vi mangler især tenor og bas 

stemmer.

Korleder er Maria Norby (Se mere 
info om Maria på hjemmesiden).

Vi har 9 øve aftner her i foråret, 
20/1, 3/2, 17/2, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 
11/5, 25/5 samt gospelgudstjeneste 
8/5 2016.

Ta’ selv en vandflaske og kaffe/
te med til pausen!

Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd 
www.todbjerg-mejl by-pastorat.dk

Kontaktperson: Karin Fonnesbæk 
Madsen Tlf. 3068 8852 
Email: karin.f.madsen@gmail.com
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Mejlby Forsamlingshus

Mejlby Amatør Teater Forening 
(M.A.T.F.) præsenterer dilettant 
stykket Koks og Kæberaslere i kolo-
nihaveforeningen i Mejlby forsam-
lingshus foråret 2016.

Familieforestilling 
Fredag den 11. marts 2016 
kl. 19.00 – døren åbnes kl. 18.15
Efter stykket serveres der et stjer-
neskud, øl/vand & og et glas vin 
kan købes.

Voksne 80,- Børn 50,-

Festforestilling
Lørdag den 12. marts 2016 
kl. 17.30 – døren åbnes kl. 16.30
Der serveres Ta’ selv buffet inden 
stykket, øl/vand, vin og diverse lo-
kale drinks kan købes. 

Buffet, dilettant og dans pris kr. 
200,- adgang min. 18 år.

Evt. bordreservation kontakt 
venligst Ole på mb. Tlf. 24 48 11 26.

Billetter kan købes i Brugsen 
Mejlby fra den 1. februar 2016 til 
den 5. marts 2016.

Husk at medlemskab af M.A.T.F. 
skal tegnes af alle over 18 år, pris 
10,- for 2016.

Fællesspisning den 28. april 
klokken 18.00
Fællesspisning den 21. juni klok-
ken 18.00 – Sommerafslutning

Tilmelding: Mejlby.hus@gmail.com 
/ Henrik på 40951506 evt. sms. 
Husk antal voksne og børn (til og 
med 12 år.)

Torsdag den 19. maj klokken 
19.30 afholdes der generalfor-
samling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
– Forslag fra andelshaverne til be-
handling skal indgives skriftligt til 
formanden og være denne i hænde 
senest den 1. april. på mejlbyfor-
sam lingshus@gmail.com
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Nyt fra Egnsarkivet

Åbent Hus om skolerne
Egnsarkivet holder sit årlige 
“ÅBENT HUS” arrangement tors-
dag, den 26. maj 2016.

Emnet i år bliver “Skolerne i om-
rådet”.

Alle er velkomne til at kigge ind.

Udstilling på Aarhus Rådhus
Aarhus Rådhus bliver 75 år i 
2016. Dette fejres bl.a. ved en 
plakatudstilling i Rådhushallen, 
hvor Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
deltager med en plakat – også 
her med skolerne i vores område 
som emne. Udstillingen åbner 
først i april og er åben for alle.

Nyt Håruphæfte på gaden.
Nyt Håruphæfte på gaden.
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TMIF HÅNDBOLD
Indkalder til ordinær generalforsamling

mandag den 23. maj 2016 kl. 19.30
i Hårup hallens kantine

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3 a. Forelæggelse af revideret regnskab
 b. Forelæggelse af budget
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Fastsættelse af kontingent
 a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4
 b. Valg af suppleanter
 c. Valg af 2 revisorer 
7.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formand Gert Bjerregaard i hænde senest 7 dage før på

mailadresse: gert.bjerregaard@aarhus.dk

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement.

Vel mødt
Bestyrelsen i TMIF håndbold

17



Houlberg & Wittrup Randers
Skader vognmandforetning dyre-

transport Voldum
TRIFF Hornslet
Ellen Sørensen
Tømrerfirmaet Henning Jensen
Lykkè s blomster Lindå
Annette Danielsen
Salon Gitte Elev
Klinik for fodterapi V/Jytte Bjerregård
Anlægsgartner Erik Kold
Småkageriet V/Dinna Herstmar
Frisør Birgitte Solhøj
Handywoman2woman
Flemming Mogensen
Mejlby Autoværksted
KR EL-Teknik V/Karsten Reifenstein
Smedefirmaet Henrik Sørensen
Oplev parken, Bendstrup
Jasa company V/Søren Madsen
Haumann vvs
Salon Reykjavik
Bettina Zedelfune
Classica House
Birgit Bisgaard
Hårup fodterapi V/Agnes Balle
Hårup dækservice
Rema 1000, Trige
Daglig brugsen Hjortshøj
Traktor &Høstspecialisten, Grundfør
Bageren Lystrup
Slagteren, Lystrup
Kiwi, Løgten
Bo Grønt havecenter Skæring
Plantorama, Skæring
Nordsjø Ide&design, Lystrup

Todbjerg forsamlingshus TAKKER alle vores sponsorer til årets julebanko

Lystrup apotek
Danske bank, Egå
Farmshop, Egå
Vineriet V/Peder bork
Peter Boller
Spørring Planteskole
Daglig brugsen, Mejlby
Super brugsen, Lystrup
Lystrup cykelhandel
Jørgen og Kirsten Hansen
S.F.K. food
Regnskabskonsulent Ib Sørensen
Den gule gård, Grøttrup
Todbjerg hus
Sallys auto 
MB-Anlæg V/Mogens Brix
Lindå Balle maskinstation
Hjortshøj tømrer og snekerforetning 

V/Hans Pedersen
Vestergaard og Overgaard
Specialkøbmand V/Anne Dorthe 

Pedersen
Main House musik
Slagter Lund
Sam Pizza
Kristineborg, Hjortshøj
Frisør Fasson Lystrup
Profiloptik Lystrup
Alstrup Transport
Bøssemager Nystrøm & Krabbe
Grejbiksen
Rodhe autoteknik 
Bygma, Risskov
Optimera, Løgten
Daglig brugsen Skødstrup
Thaimasse v/Gunvor Schmidt
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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

Gas- og vandmester (aut.)
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg, tlf.  70 20 88 70/40 81 89 66

 Hvor er den nærmeste ?

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

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 – nybegyn-
dere 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

Vi anbefaler

hent app’en KIRKEKALENDER
og følg med i vores gudstjenester og 
arrangementer i sognene. 
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Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag den 6. marts, Midfaste 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 13. marts, Mariæ bebudelse 11.00 Torben ingen

Søndag den 20. marts, Palmesøndag 11.00 Vibe 
Påske for børn

ingen

Torsdag den 24. marts, Skærtorsdag ingen 16.00 Vibe

Fredag den 25. marts, Langfredag Fælles musikgudstjeneste i Todbjerg kl. 16

Søndag den 27. marts, Påskedag 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Mandag den 28. marts, 2. påskedag 11.00 Torben ingen

Søndag den 3. april, 1. søndag efter påske ingen 9.30 Vibe

Søndag den 10. april, 2. søndag efter påske 11.00 Vibe ingen

Søndag den 17. april, 3. søndag efter påske 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Fredag den 22. april, Bededag ingen 9.30 Vibe

Søndag den 24. april, 4. søndag efter påske 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Lørdag den 30. april
Konfirmation

ingen 11.00 Vibe
Konfirmation

Søndag den 1. maj, 5. søndag efter påske

Konfirmation
11.00 Vibe

Konfirmation
ingen

Torsdag den 5. maj, Kristi himmelfart Udflugt

Søndag den 8. maj, 6. søndag efter påske 16.00 Vibe
Gospelgudstjeneste

Søndag den 15. maj, Pinsedag 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Mandag den 16. maj, 2. pinsedag 14.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Elsted

Søndag den 22. maj, Trinitatis ingen 11.00 Torben

Søndag den 29. maj, 1. søndag efter trinitatis 11.00 Vibe 
Rytmisk

ingen

Søndag den 5. juni, 2. søndag efter trinitatis 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 12. juni, 3. søndag efter trinitatis 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Alle menighedsrådsmøder foregår i sognegården, og er offentlige. 
Alle er velkomne. Vi giver kaffe.
30. marts 2016 kl. 19.00, 20. april 2016 kl. 19.00 & 19. maj 2016 kl. 19.00


