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Midlertidig lukning af Todbjerg Kirke 

Kirken er lukket
fra 6. juni 2016-1. november 2016

Der skal etableres nyt varmesy-
stem i Todbjerg Kirke.
 Nu anvender vi fjernvarme, og 
det fungerer ikke trods gentagne 
forsøg på forbedringer og nye til-
tag.
 Derfor har vi besluttet at etab-
lere nyt.

Vi har samtidig fået en udfordring, 
for døbefonden – den synker ...
 Gulvet foran alteret har ændret 
sig og har skabt en rende på tværs, 
som bevirker at vores meget tunge 
døbefond efterhånden stod meget 
skævt.
 Den er for tiden flyttet ned i kir-
kerummet.

 Vi slår så to fluer med et smæk – 
og undersøger og reparer gulvet, så 
døbefonden kan komme sikkert på 
plads igen.

Det betyder i praksis, at der vil 
være gudstjeneste hver søndag i 
Mejlby Kirke, samt at alle kirkelige 
handlinger foregår derfra.
 Hvis man har brug for kirkebil, 
kan dette rekvireres ved kontakt 
til Præst Vibe Boye Liisberg 86 99 
90 05
 Dagligdagen vil være uændret 
på kirkegårdene. Man vil stadig 
kunne træffe graverne Søren Vil-
lesen i Mejlby, og Lars Malte Jensen 
i Todbjerg.

På menighedsrådets vegne
Helle Sørensen
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Velkommen til vores nye kirkesanger Ellen Lunde
Vi har pr. 1. maj 2016 ansat kirkesanger Ellen Lunde i Tod-
bjerg og Mejlby Kirker.
 Stillingen var opslået, og der var 5 til prøvesyngning.

Ellen Lunde har fungeret som vikar ved Todbjerg og Mejlby kirker de sidste 
år og er efterhånden et kendt ansigt. Vi føler os heldige fordi hun gerne vil 
være kirkesanger hos os. Ellen er uddannet operasanger og fungerer des-
uden som sanglærer på Aarhus Teaterskole. Vi glæder os til fortsat at høre 
hende ved højmessen om søndagen, men også i forbindelse med koncerter 
i fremtiden. Vi glæder os til samarbejdet – og endnu engang:
Velkommen til Ellen Lunde.
Vi glæder os til samarbejdet.

På menighedsrådets vegne
Helle Sørensen

HÅRUP FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingspunkt...

Kom og vær med til

GRILLAFTEN
FREDAG D. 24. JUNI KL. 17.30

Vi starter grillen op og serverer forskelligt kød og masser af
tilbehør.

PRIS: VOKSNE 100,- KR.
BØRN UNDER 12 ÅR 50,- KR.

Sæt allerede nu X i kalender til den traditionelle

HELSTEGT PATTEGRIS
FREDAG D. 9. SEPTEMBER KL. 18.00

PRIS: VOKSNE 125,- KR.

BØRN 60,- KR.
Tilmelding til begge arrangementer:

Birte tlf. 24 67 00 52
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Når dette blad lan-
der i jeres postkas-
ser, er sommeren 
skudt i gang, og sæ-
sonen for aktiviteter 
i kirken er så småt 

ved at gå på hæld. I skrivende stund 
er der stadig fuld tryk på kedlerne, 
men ude i horisonten aner vi afslut-
ningen på både konfirmandunder-
visning, 3. klassesforløb, spirekor 
og babysalmesang samt gospelkor 
og foredragsaftner i Sognegården.
2015-2016 har været et godt år. 

Både 3. klassernes forløb og konfir-
mandforløbet har været til meget 
stor fornøjelse for mig. Børnene 
har været utrolig søde og interes-
serede, og samarbejdet omkring 3. 
klasserne med skolens lærere og 
min nabopræst, Hans Boas, har væ-
ret fortrinligt. Vi har sammen med 
3. klasserne og deres lærere haft en 
række hele dage i løbet af året, hvor 
det har været kirke og kristendom, 
der har været på tapetet. Vi har 
været på besøg kirkerne og i sogne-
gårdene, hvor vi har sunget, hørt 
fortællinger, hørt om kirkens ritu-
aler, været kreative og udfoldet os 
med mange forskellige materialer. 
Vi har været i teatret et par gange 
og på en tur til Tamdrup Kirke og 
Kongernes Jelling. Her var det Kir-
kehistorie og Danmarkshistorie, 

der var emnet. Vi præster har også 
været på besøg hos børnene i sko-
len, hvor vi har fortalt for dem. Alt i 
alt et rigtig fint forløb og et dejligt, 
positivt samarbejde, der har været 
til glæde for alle parter. Vi håber og 
satser på, at gentage succesen med 
de kommende 3. klasser og deres 
lærere.

Konfirmanderne skal også have 
en omtale, for de har været aldeles 
vidunderlige. Jeg har glædet mig 
til hver tirsdag at skulle være sam-
men med dem. De er kommet med 
en enorm positiv energi, og det vil 
jeg sige TAK for, kære konfirman-
der. Vi har haft alle de ’almindelige’ 
tirsdag eftermiddage, men vi har 
også haft en række hele og halve 
dage sammen. Vi har haft en dag, 
hvor vi hørte om ikoner, og under 
kyndig vejledning af en kunstner, 
selv fremstillede hver vores egen 
ikon. Vi har været i Århus på besøg 
hos Kirkens Korshær og hørt om 

Året, der gak
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denne gren af det folkekirkelige 
arbejde, det meget vigtige diako-
nale arbejde for samfundets aller-
svageste. Vi var også i Domkirken, 
hvor vi fik fortalt en masse spæn-
dende historier, og vi var en tur 
på Kunstmuseet Aros, hvor vi fik 
en guidet rundtur til de værker, 
der har en religiøs dimension eller 
relevans. Vi har haft gospelwork-
shop og gospelgudstjeneste, hvor 
det var konfirmanderne, der leve-
rede musikken. Vi har været på pil-
grimsvandring, været til rollespil 
og været en aften i ungdomskirken 
i Århus til gudstjeneste (og et smut 
på McDonalds for at få aftensmad, 
hvilket ikke var det mindst vigtige 

den aften). Endelig har vi haft tre 
filmaftner med pizza og hygge. Nu 
står konfirmationen så for døren, 
og konfirmanderne er her til sidst 
optaget af at vælge deres personlige 
skriftsted samt de salmer, som skal 
synges ved konfirmationsgudstje-
nesten. Konfirmanderne har flere 
yndlingssalmer, og de skal natur-
ligvis synges den dag. Jeg ønsker 
de kære, unge mennesker alt godt 
i livet fremover.

Så er der Spirekoret. Det er vokset, 
og udvikler sig helt enormt posi-
tivt. Vi har fået Karina Brøgger 
som korleder, og snart skal vi høre 
flerstemmig sang ved børneguds-
tjenesterne, har hun sagt. Børnene 
bliver nemlig bare dygtigere og 
dygtigere. Når jeg kommer over i 
Sognegården tirsdag mellem 16.15 
og 17.15 summer det bare af liv og 
glade stemmer. Har du et barn der 
går i 0. klasse-4. klasse, så er Spi-
rekoret måske sagen!!! Det er gratis 
at være med.
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Karina leder også babysalmesan-
gen hver tirsdag formiddag i Sog-
negården. Her er alle nybagte mød-
re/fædre velkomne til at dukke op 
og synge og lave rytmik med deres 
børn. Det er gratis og man behøver 
ikke tilmelde sig. Bare mød op. Tag 
evt. din mødregruppe med.

For de voksne, sangglade er der 
også et tilbud i Todbjerg, nemlig 
vores gospelkor under ledelse af 
Maria. Hver anden onsdag mødes 
en stor flok meget glade gospelsan-
gere i Sognegården og giver den 
max gas. Og et par gange årligt fy-
rer de den af ved meget velbesøgte 
gospelgudstjenester i vores kirker. 
Der er stadig plads til flere i koret. 
Læs mere om gospelkoret andet-
steds i bladet.

Søndagene er jo for mit vedkom-
mende helliget gudstjenesterne 
i kirkerne. Her er vi bundet af at 
skulle have ’almindelig’ højmesse 
de allerfleste søndage, men så ofte 
som det er muligt, prøver vi at få 
lidt spræl i kirken. Det nyeste til-
tag er rytmiske gudstjenester. Her 
spiller Kristian på klaver i stedet 
for orgel, Karina spiller klarinet 
eller saxofon, og Sune (min mand) 
spiller bas. Der vil efter de rytmi-
ske gudstjenester altid være lidt 
godt til ganen i våbenhuset, så vi 
også har en anledning til at blive 
hængende lidt og få snakket med 

hinanden. Der vil være tre rytmi-
ske gudstjenester årligt. Derudover 
er der som sagt gospelgudstjene-
sterne med vores egne lokale go-
spelsangere. Her er formen helt fri. 
Der er børnegudstjenester ca. 4 x 
årligt. Her er formen helt fri. Der 
er høstgudstjenester med efter-
følgende svampejagt sammen med 
Skejby-Lisbjerg og der er frilufts-
gudstjeneste 2. pinsedag i samar-
bejde med nabosognene. Som no-
get helt nyt har jeg i samarbejde 
med vores lokale jagtforening fået 
skabt en natur- og jagtgudstjene-
ste, som vi allerede efter 1. gang 
aftalte skulle være en tradition. 
Her er jagthornsblæserne et vigtig 
element, ligesom jægernes meget 
smukke udsmykning af kirken. Vi 
skulle have holdt jagtgudstjene-
sten i Todbjerg Kirke i år, men da 
Todbjerg Kirke skal lukkes fra den 
6. juni til den 1. november (se om-
tale andet steds i bladet), bliver 
jagtgudstjenesten holdt igen i år i 
Mejlby Kirke. Skriv allerede nu den 
2. oktober i kalenderen.

Dette var alt for nu. Jeg har sik-
kert glemt en hel del, der er nemlig 
rigtig meget at fortælle om livet i 
vores kirker og i vores Sognegård. 
Hvad der ikke kom med nu, kom-
mer nok en anden gang.

Rigtig god sommer
Kh. Vibe
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Gospelkoret starter igen efter sommerferien
onsdag den 17. august 2016 kl. 19.

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

Har du lyst til at være med, er du meget velkommen!
Vi mangler især tenor- og basstemmer.

Korleder er Maria Norby (Se mere info om Maria på hjemmesiden).
Vi har 9 øveaftner her i efteråret: 17./8., 31./8., 14./9., 28./9., 12./10., 

26./10., 9./11., 23./11., 7./12. 2016.

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

Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

Kontaktperson: Karin Fonnesbæk Madsen, tlf.: 30 68 88 52
E-mail: karin.f.madsen@gmail.com

GOSPELKORGOSPELKOR

Mejlby Husmoderforening 

To dages sensommertur til Kiel og Neumünster. 
På hjemturen besøg i Horsens Fængsel.
Lørdag og søndag den 17.-18. september 2016.
Turen starter fra Mejlby Kirke kl. 06.45, herefter Hårup Skole.

Bindende tilmelding og betaling, senest den 22. juli 2016.
Pris for medlemmer 1.395 kr, ikke medlemmer 1.545 kr.
Tilmelding til bestyrelsen, gerne på mail: mejlbyhusmor@gmail.com.
Bank: 9369 1003417 – Husk tilmelders navn.
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Valg til Menighedsrådet 2016

Der er valg til menighedsrådet 
(MR) i november.
 Vi holder opstillingsmøde i Tod-
bjerg den 13. sep. 2016.
 Menighedsrådet vil gerne for-
tælle de gode historier om det 
spændene arbejde i et menigheds-
råd.
 I løbet af sommeren kommer der 
artikler fra forskellige sogne om 
arbejdet, – så hold øje med kirker-
nes fælles annonceside i Lokalavi-
sen.

Ved dette valg skal Todbjerg og 
Mejlby sogne danne et nyt fælles 
MR.
 Det glæder vi os til, og håber at 
flere har lyst til at være en del af 
dette lokale arbejds-fællesskab.

 For fællesskab kræver selvfølge-
lig arbejde, som skal tages alvorligt.

Vi håber på det maksimale antal 
medlemmer fra begge sogne, så 
der kan vælges 6 medlemmer i Tod-
bjerg og 5 medlemmer i Mejlby. 
 Sådan sikrer vi en bred og dæk-
kende repræsentation fra hele om-
rådet.
 Præsten er altid født medlem af 
et menighedsråd.

Vi vender tilbage med flere oplys-
ninger i næste nummer – men sæt 
x i kalenderen den 13. sep. 2016

På menighedsrådets vegne
Helle Sørensen

Dagplejernes Dag

Anden onsdag i maj finder den 
landsdækkende dagplejedag sted. 
Børnene fra Hårup/Mejlby og De-
res dagplejere, havde i år “Tulle og 
Skralle” som tema. En dag fra mor-
genstunden fyldt med sang, dans, musik og godt humør. Vejret viste sig også 
fra sin allerbedste side. Dagen sluttede af med hjemmebag og frugt, som for-
ældrene var så flinke at komme med. En dejlig dag, som vi ser frem til hvert år.

Sommerlig hilsen fra Aase, Mette, Rikke, Susanne, Dorte, Henny og Vibeke
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Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske 
Forening har afholdt generalfor-
samling den 24. februar 2016 i Hå-
rup Forsamlingshus.
 Der var 43 til generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen takker medlem-
merne for et flot fremmøde og for 
opbakning til foreningen generelt.
 Hans Kjeldmand redegjorde i 
sin beretning kort for hvad der er 
arbejdet med i foreningen i det for-
løbne år bl.a.:
 •  Egnsarkivets 41 års fødselsdag, 

der blev fejret med ”åbent hus” 
– her var emnet besættelsen af 
Danmark 1940-45.

 •  I august blev der afholdt byvan-
dring i Todbjerg – her var Peter 
Boller en inspirerende fortæller.

 •  Gennem hele året har der været 
arbejdet på dette års hæfte ”Hå-
rup – før og nu”, hvor Lene John 
og Johanne Fischer har stået for 
at indsamle det omfattende ma-
teriale.

Årets næste arrangementer
i Egnsarkivet og Lokalhistorisk
Forening er planlagt
I forbindelse med, at Aarhus Råd-
hus har 75 års jubilæum var der ar-

rangeret en udstilling på Rådhuset 
med deltagelse af Lokalhistoriske 
foreninger fra hele kommunen. Fra 
Todbjerg-Mejlby valgte vi at delta-
ge med en plakat, der viste skoler-
nes udvikling i vort område i disse 

Et udsnit af deltagerne i generalforsamlingen

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk Forening

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

Kalørvej 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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75 år. Udstillingen var åben for alle 
fra 4. til 8. april 2016.

Torsdag, den 26. maj
2016 kl. 15 til 20 fejrer vi
arkivets 42 års fødselsdag
Som tidligere år holder vi et ”åbent- 
hus” arrangement. I år vil vi have 
fokus på skolerne i området – vi vil 
finde billeder og andet materiale 
frem på denne dag.

Byvandring i Grøttrup
2. august 2016 kl. 19.00
Dette års byvandring bliver i Grøt-
trup og Jørn Møller kommer og for-
tæller om området.
 Vi mødes på Grøttrupgård, Stor-
bakken 2, hvor man kan parkere.
 Alle er velkomne og der bliver 
mulighed for at købe kaffe, te og 
kage.

Årshæfte 2016
Dette års hæfte kommer til at 
handle om skolernes udvikling i 
Todbjerg og Mejlby sogne – helt til-
bage fra Rytterskolen og frem til i 
dag. Hvis I ligger inde med billeder 
eller har en god historie er vi meget 
interesseret i at høre fra jer.

Tak til Kristian Bredholdt
Kristian har valgt at stoppe sit ar-
bejde for Egnsarkivet og Lokalhi-
storisk Forening.
 En stor tak fra bestyrelsen – det 
havde ikke været det samme uden 
dit store engagement og arbejde 
gennem årene.

På vegne af Todbjerg-MejlbyEgnsarkiv
og Lokalhistorisk Forening

Helle Hald
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Sognet – en global landsby
Af Arne Illeborg

Der er større glæder ved at bo i 
Mejlby, Hårup eller Todbjerg end 
de små byer umiddelbart afslører. 
Ved at læse eller lytte til nogle af 
vore store nordiske forfattere kan 
vi få øjnene op for, at ganske almin-
delige beboere i vore lokalsamfund 
godt kunne optræde som spænden-
de personer, når de fortælles gen-
nem en dygtig forfatter. 
 “… som forfatter tror jeg også, at et 
steds egenart kan være med til at gøre 
det universelt at læse om” siger den 
islandske forfatter Einar Mar Gud-
mundsson til Kristeligt Dagblad i 
forbindelse med udgivelsen af hans 
bog Islandske konger 2013.
 Den nordiske fortælletradition 
er præget af, at små lokale histo-
rier bliver til store eksistentielle 
dramaer gennem en dygtig fortæl-
ler. Det gælder lige fra danske H.C. 
Andersen (1805-1875) og den sven-

ske nobelpristager Selma Lager-
löf (1858-1940) over færøske Wil-
liam Heinesen (1900-1991) og hans 
samtidige, den islandske nobel-
pristager i litteratur 1955 Halldór 
Laxness (1902-1998) til Einar Mar 
Gudmundsson (f. 1954-).
 Som en af Nordens største nule-
vende forfattere er det Einar Mar 
Gudmundssons erfaring, at “…
det globale findes i det lokale”, at det 
er i den lokalt forankrede kunst, 
man finder fortællingen om livets 
store globale udfordringer. Al stor 
litteratur – siger han – tager ud-
gangspunkt i fortællinger, vi kan 
genkende, fordi det lokale miljø, og 
måden vi er mennesker på over for 
hinanden, grundlæggende er ens 
over hele verden.
 Nu forestiller vi os ikke, at Sog-
nebladet skal udvikle sig til en lit-
terær tumleplads for lokale for-
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fattere, så læserne pludselig kan 
genkende sig selv under en eller 
anden figur i en novelle eller lille 
roman. Men ved festlige lejlighe-
der i forsamlingshuset, under mere 
private former hos hinanden, til 
bryllupper eller ved begravelser, 
kan der uventet dukke historier 
op om mennesker, vi alligevel ikke 
kendte alle sider af.
 De fleste af os rummer historier, 
vi normalt ikke fortæller til andre. 
Men over for en samtalepartner, 
der viser os tillid, vil sådanne hi-
storier måske vise sig at være mere 
værdifulde for os selv, end vi tro-
ede. Vore livsfortællinger gør os på 
samme tid både sårbare og stærke. 

Men tillid og den gode samtale bin-
der mennesker sammen. 
 Prøv at fortælle til dine nær-
meste om dig selv og dine rødder. 
Det er et privilegium bedstefor-
ældre for eksempel har. Eller find 
en samtalepartner det er sjovt at 
dele historier med over en god kop 
kaffe. Det kan give oplevelser langt 
ud over det, internettet og tv kan 
byde på.
 God fornøjelse, – for fornøjeligt 
bliver det.
 Dine læseoplevelser bliver bedre. 
Du bliver bedre til at fortælle – og 
mennesker tæt på dig kan vise sig 
at rumme større fortællinger, end 
du troede.

Sæt kryds i kalenderen den 6. september.

Tidligere biskop Kjeld Holm kommer til Lisbjerg
og taler om dyder set med moderne øjne.

Nærmere omtale af arrangementet følger i næste blad.

Læs mere på Rethinks egen hjemmeside:
http://rethinkdyder.dk/foredrag/
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STRIK I TODBJERG
Lørdag den 27. august arrangerer 
jeg igen strikkedag her i byen.
 Gader og stræder vil kl. 10-17 
summe af hyggelige, snakkende, 
strikkende kvinder – og måske en 
enkelt mand …

I år er jeg blevet udfordret af man-
gel på lokaler og toiletter, da jeg 
ikke kan bruge Kirken og Sogne-
gården.
 Begrundelsen fra menighedsrå-
det er, at det er virksomhedsrelate-
rede udstillinger.
 Derfor er lokaliteterne for de 
forskellige arrangementer ikke på 
plads endnu.
 Jeg har allerede fået tilbudt rig-
tig gode lokaler rundt omkring i 
Todbjerg – men ring endelig, hvis 
du har en god ide. 

LOKALITETER: Forsamlingshuset 
og omgivelser, tennisbanen og an-
dre steder i byen.
 UNDERVISNING: 3 af landets 
bedste undervisere deler ud af 
deres viden. Lokalitet er ikke på 
plads.
 UDSTILLINGER: Der vil være 
udstillinger af 3 nye strikkebøger. 
Igen: lokalitet ikke på plads.
 STANDE: Mine kolleger sælger 
garn og andre strik-lækkerier. 

DEN GAMLE SKOLE (vores hus) er 
åben for salg af strikkebøger fra 

vores forlag. I haven kan du ”hæn-
ge ud” med dit strikketøj i Inge og 
Betinas café og nyde hyldeblomst-
vin, Dinnas småkager og andre 
lækkerier.

MAD: Ved forsamlingshuset kan 
man købe sin frokost og nyde Ma-
lene, Lisbeth og Kirstens kaffe.
 Her vil børnekagebod formentlig 
også være.
 KAGER: Er der nogle børn, for-
ældre eller bedsteforældre, der har 
lyst til at bage og sælge kager fra 
egen ovn? Tilmelding til kagesalg: 
Bodil Hansen eller mig.

P-PLADSER – er en udfordring. Vi 
har brug for al den P-plads der kan 
skaffes.
 Vi stiller op med venlige, men 
bestemte P-VAGTER

Folk var sidste år begejstrede for at 
besøge Todbjerg. Gæsterne skrev – 
både i aviser og på de sociale me-
dier – efterfølgende om den gode 
stemning og venligheden fra de 
lokale. 
 Jeg håber Todbjerg-borgerne 
igen vil tage strikkedagen med et 
smil.
 Uden jer kunne jeg ikke lave 
denne sjove dag.

De bedste hilsner 
Annette Danielsen, 86 99 98 50
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Det sker i Todbjerg Forsamlingshus:

Grundlovsfest ved Tårnet – Søndag den 5. juni kl. 18.00
Se nærmere omtale og program på næste side.

Sct. Hans – Torsdag den 23. juni fra kl. 17.30
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 
Der kan ud over aftensmad, bestående af kartoffelsalat og frikadeller, 
franske hotdogs eller pølser med brød og så købes øl, vin, sodavand, kaffe, 
the, is og kage.

Høstfest – Lørdag den 24.september kl. 18.00
Vi forsøger at gentage sidste års bragende succes af en fest, så sæt allerede 
nu x i kalenderen.

 OPFORDRING: Vi vil gerne opfordre alle til at følge med i, hvad der sker i 
lokalområdet, så følg med på Todbjergby.dk eller meld dig på Todbjerg by 
Facebookgruppe. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Todbjerg Forsamlingshus

Sommerafslutning fællesspisning
Tirsdag den 21. juni kl. 18.00 – dørene åbnes kl. 17.00
Menuen vil indeholde noget fra grillen. Tilmelding: Mejlby.hus@gmail.
com/Henrik på 40 95 15 06 – evt. sms. Husk antal voksne og børn (til og 
med 12 år).

Første fællesspisning efter sommerferien bliver onsdag den 7. september.

Som i de foregående år holder vi en temafest den første lørdag i oktober. 
I år er det lørdag den 1. oktober. Temaet er ikke fastlagt endnu men sæt 
kryds i kalenderen allerede nu.  Forslag til et tema er bestyrelsen lydhør 
for.

Mvh,
Henrik Knudsen

Mejlby forsamlingshus
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 Grundlovsfest ved Todbjergtårnet

Søndag den 5. juni er det igen tid til, at fejre de ord som sætter en stor del 
af rammerne for vores danske fællesskab.

Det gør vi traditionen tro på pladsen ved Todbjergtårnet. Så kom og vær 
med til at skabe en festlig aften med fællesskab, levende ord, sang, musik 
og lege for børn.

Alle fra nær og fjern er velkomne

Leif Lahn Jensen (MF) er årets Grundlovstaler
Folketingsmedlem for socialdemokratiet i  Østjyllands Storkreds fra nov. 
2007.

Leif Lahn har i årets løb brugt mange politiske kræfter i kampen for at 
bevare Aarhus Lufthavn i Tirstrup, og således været en stor støtte i den 
lokale kamp for at undgå flytning til Thomasminde. Vi ser ham derfor som 
et oplagt valg til årets grundlovstaler.

Det valg håber vi at rigtig mange vil bakke op om med deres tilstedevæ-
relse ved Grundlovsfesten.

Program
18.00 Spisning
18.30 Lege for børn
19.00 Todbjerg/Mejlby jagthornblæsere  underholder
19.30 Grundlovstale v. Lei f Lahn Jensen
20.00 Musikalsk indslag
20.15 Fællessang

Der serveres grillpølser og salatbord, øl, vand, vin, og is.

På festudvalgets vegne
Poul Skovbjerg Jeppesen

23 23 58 45 
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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 5. juni 2. søndag efter trinitatis 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 12. juni 3. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Vibe

Søndag den 19. juni 4. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Vibe
Dåbstræf

Søndag den 26. juni 5. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Charlotte

Søndag den 3. juli 6. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Vibe

Søndag den 10. juli 7. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Vibe

Søndag den 17. juli 8. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Vibe

Søndag den 24. juli 9. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Torben

Søndag den 31. juli 10. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Torben

Søndag den 7. august 11. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Torben

Søndag den 14. august 12. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Charlotte

Søndag den 21. august 13. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Vibe

Søndag den 28. august 14. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Torben

Søndag den 4. september 15. søndag efter trinitatis ingen 14.00 Vibe
Familie

Søndag den 11. september 16. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Vibe

Alle menighedsrådsmøder foregår i sognegården, og er offentlige. 
Alle er velkomne. Vi giver kaffe.
22. juni kl. 19.00, 24. august kl. 19.00


