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Natur og jagt-
gudstjeneste
Søndag d. 4. oktober kl. 19.00
er der natur og jagt-gudstje-
neste i Mejlby Kirke.

Gudstjenesten er et samarbej-
de mellem kirken og vores
lokale jagtforening, samt
vores lokale jagthorns-
blæsere. 

Kirken vil være pyntet af
jægerne. Alle er velkomne. 

K.h.
Vibe

Har du lyst til at
VÆRE MED
... i Besøgsstjenesten

Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj
som besøgsven eller vært, eller
ønsker du ydeligere oplysninger,

kan du kontakte:

DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04

SONNA SVEJSTRUP
Tlf. 86 99 90 48

LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05

LEJ ET 
FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Karin Øvlisen tlf. 51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 22 55 18 14
Bedst mellem 18-20

Udlån af Sognegården 
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen, 
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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Nielsens Blæserkvintet 
i Todbjerg
Søndag den 1. november kl. 19.30
fejrer vi 150-års jubilaren Carl
Nielsen ved en koncert i Todbjerg
Kirke. 

Koncertens vægtigste indslag er
Nielsens Blæserkvintet op. 43, et
hovedværk, som er særligt kendt,
fordi finalesatsen er variationer over
melodien til salmen ”Min Jesus lad
mit hjerte få” – som i sig selv er én af
Carl Nielsens mange fantastiske
melodier. Derfor synger vi naturligvis
også melodien som én af aftenens
fællessalmer. Op. 43 spilles af
"Quintetto Ragazze", som består af
fem kvindelige blæsere fra Det jyske
Musikkonservatorium.

"Quintetto Ragazze" er:
Didde Kildahl Nico Nielsen (fløjte) 
Veronica Isabelle Stubberud (obo)
Nellie Parsager Jensen (klarinet)
Sara Butogwa Bulili (fagot) 
Camilla Jaquet (horn)

Herudover skal vores kirkesanger
Thomas Harring Boll fremføre en
håndfuld af Nielsens solosange med
undertegnede ved klaveret – og ende-
lig skal vi høre et 13-årigt stortalent,
pianisten Elisabeth Guang, spille Carl
Nielsens seks ”Humoreske-bagatel-
ler”, op. 11. Elisabeth er en erfaren 
performer, hun har bl. a. optrådt som
solist med Århus Symfoniorkester og
deltaget i DR2s programserie ”Spil for
Livet”. Hun går til klaver på Århus
Musikskole med undertegnede som
lærer.

Kristian Giver
Organist
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Vi synger nyt
- og det har vi 
altid gjort
Vores danske salmebog rummer en
skat af salmer. Vidunderlig poesi og
gedigen teologi går hånd i hånd,
akkompagneret af smukke melodier,
der skal understrege teksternes ind-
hold. Vores salmer er slidstærke og
mange af dem har adskillige hundrede
år på bagen. Men, det er måske også
det, der ind imellem kan ses som et
problem. For selvom salmerne har
bevist deres slidstyrke og værdi, så er
de gamle jo skrevet i en svunden og
fjern tid og i et forældet sprog. Vi, der
lever anno 2015 kan have meget
svært ved at identificere os med
1500, 1600, 1700 og 1800 tallets sal-
medigtere. 

Så hvis kirken og salmesangen skal
holdes levende og ikke ende som et
museum, skal der selvfølgelig hele
tiden digtes og komponeres nyt. Og
DET er ikke noget nyt. For i en
Luthers-evangelisk kirke som Folke -
kirken har der altid været brug for
nye salmer. Sådan har det været siden
reformationens tid i 1500 tallet, hvor
Martin Luther reformerede ikke bare
Kirken men også gudstjenesten.
Prædikerne blev nu holdt på det
lokale sprog i stedet for latin, og
menigheden begyndte at synge salmer
ligeledes på modersmålet. Hidtil
havde sang og musik, ligesom alt,
hvad der i øvrigt foregik under guds-

tjenesten, været noget præsterne og
munkene stod for. Og salmerne var,
som prædiken, på latin. Nu efter
reformationen skulle præsterne tale
på menighedens modersmål, og
menigheden skulle svare på forkyn-
delsen ved at synge salmer. 

Luther skrev i et brev i 1523: ” Med
henblik på folkets forståelse, skal der
synges ord, der er så enkle og
almindelige som muligt.”  Luther
skrev selv salmer, og han opfordrede
digtere og teologer til at gøre det
samme. Melodierne til Luthers salmer
hentede han ofte fra folkedybets egen 
musiktradition; han lod sig for eks.
inspirere når han gik på kro, og tog
simpelthen og brugte melodierne fra
kendte drikkeviser og folkeviser. 

Da reformationen slog igennem her i
Danmark, tog store, kendte teologer
tråden op og gav sig til at digte sal-
mer, som talte til almindelige men-
nesker. Og vi har her i landet fået
skabt en helt unik salmeskat. Ikke
kun forfattet af teologer som Kingo,
Brorson og Grundtvig, men også af
andre forfattere og kunstnere som for
eks. Ingemann og H.C. Andersen. Og
den danske salmeskat er af en sådan
kvalitet at nye digtere måske nær-
mest kan få præstationsangst ved tan-
ken om at skulle digte efter de gamle,
ikke mindst Grundtvig, men heldigvis
har vi stadig digtere og teologer, der 
skriver nyt. I vores nuværende salme-
bog har vi salmer af nulevende dan-
ske præster som for eks. Johannes
Møllehave, Holger Lissner, Johannes
Johansen, Hans Anker Jørgensen og
Lisbeth 
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Smedegaard Andersen. Vi har også
salmer forfattet af moderne poeter,
der ikke er teologer: Ole Sarvig,
Jørgen Gustava Brandt og Steen
Kaalø, for nu at nævne nogle.

Med jævne mellemrum nedsættes der
en salmebogskommission og en ny
revideret salmebog udarbejdes. Nye
salmer kommer med og gamle ryger
evt. ud. Den udgave af Salmebogen vi
har i kirkerne nu, er fra 2002, men
aldrig så snart var den gået i trykken,
før nye friske salmer så dagens lys ved
skrivepultene rundt omkring i de
danske præstegårde og digterhybler,
for der digtes  konstant nyt, og gud
ske lov for det. For tiden står jo ikke
stille, verden og vi forandres og der-
med sproget og det, vi har behov for
at udtrykke i sproget. Så uanset hvor
moderne og provokerende og omvæl-
tende den nye udgave af Salmebogen
føltes for nogle da den udkom, så vil
behovet for en ny revideret udgave
snart være presserende igen. Der er
kommet mange nye salmedigtere på 
banen siden sidste udgivelse og nogle
af dem bliver sunget rundt omkring i
de danske kirker. Min kollega i
Hjortshøj, Morten Skovsted var der-
for i 2014 med til at nedsætte en
redaktionsgruppe, der kalder sig ’Syng
nyt’ og de har udgivet et hæfte ved
samme navn indeholdende 20 nye
salmer. 

Dette hæfte bliver brugt rundt
omkring i sognene så man her kan
prøve nogle helt friske salmer af.

En af dem, jeg personligt holder
meget af og som jeg har brugt af og til
gennem årene, er denne af Lars Busk
Sørensen med melodi af Willy
Egmose. Melodien, som er meget
smuk, kan findes på nettet hvis man
gerne vil se noderne.

Solen begynder at gløde.                                                                                                                          
Mørket i verden har tabt.                                                                                                                              
Lad os gå ud for at møde                                                                                                                                   
lyset, Gud lige har skabt.

Små bitte dråber af glæde                                                                                                                             
hænger i græsset. Vi tror                                                                                                                                
det er Guds vilje at træde                                                                                                                                 
ud på den hellige jord.

Fuglesang oppe og nede.                                                                                                                               
Støj fra en myldrende by.                                                                                                                           
Store og små gør sig rede.                                                                                                                          
Dagen er dirrende ny.

Markerne dufter af lykke.                                                                                                                                   
Stråene bøger så småt.                                                                                                                                  
Trods alt det onde og stygge                                                                                                                             
tror vi at livet er godt.  

Lyset er kommet til verden                                                                                                                                  
Gud har besøgt vores jord.                                                                                                                             
Udvalgt blandt stjernerne er den                                                                                                                        
klode, hvor mennesker bor.

Kristus stod op fra de døde.                                                                                                                         
Mørket i verden har tabt.                                                                                                                               
Lad os gå ud for at møde                                                                                                                                             
lyset, Gud lige har skabt.

Vibe
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Adventskoncert med Aarhus Pigekor.

Lørdag den 12. december kan man
opleve musikalsk adventsstemning i
Todbjerg Kirke kl. 16.00. 

Vi får besøg af det suveræne Aarhus
Pigekor, som ledes af Helle Høyer
Vedel.

Aarhus Pigekor hører til på Aarhus
Musikskole og udspringer af ”Aarhus
Folkemusikskoles Pige- og Drenge -
kor”, som startede i 1940�erne. I 2002
skiftede koret navn til ”Aarhus
Pigekor” og har som sådan sunget sig
fremad til international standard ved
omfattende koncertvirksomhed –
både i eget regi og alene, men ligele-
des ved samarbejder med professio-
nelle aktører som f.eks. Aarhus
Symfoniorkester, Den Jyske Opera og

Aarhus Jazzorchestra. I løbet af de
sidste 10 år har pigekoret været på
mange rejser til spændende lande i
fremmede kontinenter og deltagelse i 
internationale korkonkurrencer. De
har vundet alt, hvad der er værd at
vinde af priser og kan således med
rette siges at være et kor i verdens-
klasse.

Ved koncerten i Todbjerg vil koret
optræde med dansk og engelsk jule-
musik samt et blandet kirkeligt og
verdsligt program med fokus på nor-
diske korværker. Dirigent er Helle
Høyer Vedel, koret akkompagneres at
undertegnede på orgel og Ulla Erml
på klaver.

Kristian Giver
Organist

ADVENTSKONCERT
MED AARHUS PIGEKOR
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HÅRUP FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingssted !

GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 22. OKT. KL.19.30

Sæt allerede nu X i kalenderen.
Vi mangler hjælp til at fortsætte med vores

lokale forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Tænk allerede nu over, om det 

kunne være noget for dig.
Venlig hilsen
BESTYRELSEN

LOPPEMARKED
SØNDAG D.4. OKTOBER

KL.10.00-15.00
Så er ‘’kræmmerne’’ igen klar til at vise deres

ting frem. Kom og kig - der er garanteret
noget, du kan bruge.

Caféen er åben med lidt godt til både 
sultne og tørstige.

Vi ses til en hyggelig søndag...



8Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

DILETTANT 2016
Mejlby Forsamlingshus

Informationsaften vedrørende dilettant 2016 
Torsdag d. 8. Oktober kl. 19:30

i Mejlby Forsamlingshus

Bestyrelsen for Mejlby Forsamlingshus har
besluttet at gøre det igen, så derfor har vi

brug lokale folk som dig.

Har du lyst til at være med ? 

Enten på scenen, bag scenen, hjælpe med
fremstilling af kostumer, kulisser, praktiske
opgaver, eller bare vil give en hjælpende

hånd, så mød op denne aften. 

Stykket skal opføres d. 11 og 12. marts 2016 

Vi glæder os.

Bestyrelsen
Mejlby Amatørteaterforening (M.A.T.F.)
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2 dages juletur 

til København 
Den 27-28 november 2015
med besøg på Christiania, det konge-
lige kobberkøkken under
Christiansborg Slot og
Arbejdermuseet.

 Turen starter fra Mejlby kirke kl 7.30,
herefter Hårup skole.

Foreningen giver kaffe og brød under-
vejs.

Bindende tilmelding og betaling,
senest den 10. oktober 2015.

Pris for medlemmer 1695 kr ikke
medlemmer 1845 kr

Tilmelding til:
Lisbeth 6171 9914 email:
ibli9914@gmail.com
Denise 2992 7530 
email: frujust@hotmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen 

Mejlby
Husmoderforening
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Til transport – og bygningsminister Hans
Chr. Schmidt  -  fra ”Gruppen for
Aarhus Lufthavn ved Tirstrup ”.

Partsindlæg i forbindelse med borg-
mester Jakob Bundsgaards drøftelse
med ministeren 3.sept. angående et
flertal i Aarhus byråds ønske om flyt-
ning af Aarhus Lufthavn i Tirstrup til 
Thomasminde i den nordlige del af
Aarhus Kommune. 

Historik 
Debatten om en ny lufthavn ved
Thomasminde i den nordligste del af
Aarhus Kommune er inden for de sid-
ste årtier blevet politisk afprøvet flere
gange, men er hver gang blevet afvist
og erklæret definitivt død. Men aktu-
elt har en gruppe vedholdende
erhvervsfolk med udgangspunkt fra
Aarhus Transport Group haft held til
at puste liv i debatten, og fået et fler-
tal i Aarhus Byråd til at sætte en 
flytning af Aarhus lufthavn i Tirstrup
til Thomasminde på dagsordenen.
Det har medført en livlig debat i
medierne mellem tilhængere og mod-
standere.  

Tilhængerenes argumentation bygger
på:                                                                                                                                                  

En besparelse i transporttid til og fra
Aarhus i forhold til beliggenheden i
Tirstrup.                                                                                   

En bedre placering i forhold til det
opland (interesseområde), som man
ønsker orienterer sig mod en Aarhus
lufthavn.                                                                                                                                                                                                       

At lufthavnens passagertal og dermed
økonomi de senere år har været for
nedadgående.

Aarhus skal på Landkortet                                                                                                                                                                  

Endvidere har man som borger i
Aarhus i de senere år oplevet et
byråd, som generelt er meget optaget
af at profilere og udvikle Aarhus til
en storby hurtigst muligt ”Århus skal
på landkortet” har været et stort
mantra, som bl.a. har manifesteret sig
i mange dyre prestigeprojekter på
Aarhus havn - Europæisk kulturho-
vedstad 2017 – og nu altså planer om
en ny ”Storlufthavn”. Den begrundes
således af borgmester Jakob
Bundsgaard: ”Vi er med hastige skridt
ved at udvikle os til en international
by- Så det vi drøfter nu (lufthavn-
splacering)er et led i Århus placering
i en international værdikæde – det er
et hårdt udskilningsløb.”                                                                                                                                                                       

Vi mener grundlæggende at både
politiske og erhvervslivs-initiativer og
aktiviteter er absolut er positive, men
udviklingstanker og ideer skal have
en substans, der kan argumenteres
fornuftigt for. Og det synes ikke at
være tilfældet, når man anskuer pro-
blemstillingerne omkring en ny 
lufthavn..

Transporttiden
Transporttiden til Aarhus Lufthavn i
Tirstrup er ca. 35 min. fra Aarhus.
Set i forhold til mange andre lufthav-
ne i EU er det positivt sammenligne-
ligt. En evt. flytning til Thomas -
minde kan betyde en tidsbesparelse
på ca. 20 min – set i lyset af stør-
relsen af den store økonomiske inves-
tering, må det siges at være en beske-
den gevinst. 

Kundegrundlaget
I en rapport udarbejdet for Aarhus

LUFTHAVSDEBAT
- flyvske planer i Aarhus ... 
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Kommune af analysefirmaet Grontmij
ser kundegrundlaget, som er forudsæt-
ningen for at økonomien holder,
meget optimistisk ud. Kunderne skal
er i stor udstrækning rekrutteret fra
de samme geografiske områder, som
både Billund og Ålborg Lufthavn 

aktuelt kalkulerer med. Så en ny
Århus Lufthavn vil fra starten bringe
sig i en vanskelig konkurrencemæssig
situation mod de veletablerede og
økonomisk velfunderede spillere på 
markedet. Desuden har mange flysel-
skaber lavet omkostningstunge etab-
leringer i både Billund og Ålborg, så
de er næppe nemme at flytte med.
Skulle det  lykkes for en ny Århus
Lufthavn at kapre tilstrækkelige mar-
kedsandele, kan det blive en gevinst
for byen, men bliver det også en
gevinst for hele region Jylland?

Passagertal og økonomi 
Det er korrekt at for begge deles ved-
kommende er det gået ned ad bakke
for Aarhus Lufthavn de senere år.
Som alle andre steder i erhvervslivet
konkurreres der på prisen på udbudte
ydelser. Og i en længere årrække har
både Billund og Ålborg lufthavne
haft et prisniveau der ligger 25 %
under Aarhus Lufthavn, som selvføl-
gelig derfor ikke har været konkur-
rencedygtig – og det er formentlig 
hovedforklaringen på det negative
image, som lufthavnen har fået i
erhvervskredse. Sådan havde det ikke
behøvet at være – det skyldes at ejer-
kredsen (omliggende kommuner)for
nogle år siden, da lufthavnen gav et
pænt overskud sendte pengene i
kommunekasserne i stedet for at
bruge dem på reinvestering. Men
økonomien kan genoprettes. Ifølge
pålidelig kilde kan en investering på 
100 mill. kr. over 5år bringe lufthav-
nen i en konkurrencedygtig tilstand.
– Et beskedent beløb i forhold til
finansiering af en ny lufthavn.

Finansiering af ny lufthavn
En ny lufthavn har politisk
opbakning og støttes af  erhvervslivet
og dele af befolkningen. Det er for -
ståeligt, at man siger ”ja tak” til at
komme lidt tættere på en facilitet -
hvis man ikke hører til dem, der bli-
ver ramt direkte af konsekvenserne,
eller ikke er bekendt med, at det vil
kræve et stort indhug i kommunekas-
sen. Omkring finansieringen har
erhvervslivet efter forespørgsler
udtrykt, at de absolut ikke vil delta-
ge.– Et indicium for, at så interessere-
de er de heller ikke i en ny lufthavn. 

Aarhus Kommune afviser ligeledes at
finansiere anlægsudgifterne. Så en ny
lufthavns anlægsudgifter ser ud til, at
være finansielt afhængig af pensions-
kasser eller lignende. Udsigten til, 
at det kan blive en økonomisk fornuf-
tig investering, hviler på et meget
usikkert grundlag. I rapporten fra
Grosnij viser beregninger, at først
efter en finansieringsperiode på 48 år,
er der udsigt til overskud. Unægtelig
en fjern horisont. Når dertil skal læg-
ges, at opstillede budgetter i forbin-
delse med anlægsprojekter sjældent
holder, virker hele projektets økono-
miske grundlag temmelig tyndt.                                                                                                                                                                                                             

Den tilhørende omfattende infra-
struktur som skal etableres, kan så
vidt skønnes kun finansieres af 
Aarhus Kommune.

Natur og kultur  
Den valgte placering i et relativt tæt
bebygget område har selvfølgelig
nogle konsekvenser  for beboerne,
Straks med offentliggørelsen af de nye
lufthavnsplaner blev de første mærk-
bare ved at boliger i området var
usælgelige.  Så der opfordres til en
hurtig beslutningsproces, så der ikke 
bliver tale om en årelang stavnsbin-
ding.                                                                                                                                                                     

En del af området i Århus Nord ved
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det potentielle lufthavnsområde er et
stærk kuperet morænelandskab, som
er af stor geologisk/biologisk og
turistmæssig værdi. Især Todbjerg
Tårn bakke som det højeste punkt
(102 m o.h.) er et meget besøgt
udflugtsområde.  I rapporten fra
Grosnij kalkuleres med en ”afhøv-
ling” af tårnbakken, hvilket vil van-
sire istidslandskabet og ødelægge
udflugtsstedet. 

Miljøpåvirkninger - Støj – partikel-
forurening – grundvand.  Støj og par-
tikelforurening er miljøproblemer der
følger med anlæggelsen af en luft-
havn, og det er betænkeligt ved en
placering så tæt ved bymæssig bebyg-
gelse som ved Thomasminde. Især 
partikel forurening er der miljømæs-
sig aktuel fokus på, idet undersøgelser
viser, at de er sundhedsmæssigt langt
mere skadelig end hidtil antaget.                                                                                                                                                                            

Området ved Thomasminde rummer
nogle af de største grundvandsreser-
ver i Aarhus Kommune. 

Så der er generel grund til at passe
på, at man ikke i fremtiden kommer
til at tale om” fortidens synder” i for-
bindelse med anlæggelsen af en ny
lufthavn.

Jysk perspektiv 
Set i et større perspektiv, må det
være rimeligt at stille spørgsmålstegn
ved, om det er fornuftigt at bruge res-
sourcer på et projekt, som vil skabe
en intern jysk konkurrencesituation.
Det forekommer mere fornuftigt, at
man kigger ud over kommunegræn-
serne, og etablerer et lufthavnssamar-
bejde for hele landsdelen. Det vil
med erhvervslivs – ord frigøre en
masse synergi - og betyde at infra-
struktur og erhvervsudvikling kan
planlægges efter både lokalområder-
nes og firmaernes forskellige behov.
Det kan medføre at Aarhusområdet
må afgive dele af erhvervsudvikling-

en, men hvorfor kan dem der f.eks.
har mest brug for en lufthavn ikke
ligeså godt ligge i et udviklingsområ-
de ved f.eks. Billund. eller Ålborg.

Lokalpolitisk perspektiv
Set i ovennævnte perspektiv ligger
de store lufthavne i Jylland pænt for-
delt – og Aarhus Lufthavn 
oveni købet med en aktuel placering,
som også giver potentiale til udvi-
klingsmuligheder i region Djursland,
som vel kan betegnes som et kant-
område, der netop har brug for infra-
struktur til at understøtte og fremme
erhvervsliv og turisme i området. Så
også set i det lys ligner lufthavnspla-
nerne et egocentrisk Aarhus initiativ,
som ikke tilgodeser nabokommuner-
nes interesser eller har inkorporeret
den spredning af arbejdspladser som
der netop arbejdes politisk med i øje-
blikket.

Hjælp Aarhus Byråd
Så vi opfordrer landspolitikerne til at
levere lidt hjælp Aarhus Byråd til at
abstrahere fra en snæver Århus udvi-
klingsfilosofi, og kigge ud over græn-
sen, og lade ambitionerne gå i ret-
ning af et jysk lufthavnssamarbejde i
stedet for omkostningstung konkur-
rence. Det kunne blive et interessant
og visionært fremtidsprojekt, som
også kunne befri Aarhus Nord fra
flere lufthavsplaner.

På vegne af ”Gruppen for Aarhus
Lufthavn ved Tirstrup”

Poul Skovbjerg Jeppesen
Gl. Møllevej )9 Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf. 23235845
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VEJVISER FRA 
VUGGE TIL GRAV
På hjemmesiden www.personreg-
istrering.dk kan man hente mange af de
blanketter, der skal bruges i forbindelse
fødsler, navngivning og navneændring
mv. Her finder man de officielle vejled-
ninger; men man er selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte kirkekontoret
for hjælp og vejledning, hvis man har
spørgsmål. 

Ved fødsel:
Fra 1. oktober 2010 registreres en fødsel
på baggrund af jordemoderens anmel-
delse til sognet. Moderen skal således
kun anmelde en fødsel, når der ikke har
medvirket en jordemoder ved fødslen.
Er moderen ugift kan der inden for 14
dage fra barnets fødsel afleveres en
omsorgs- og ansvarserklæring, hvis
faderskabet ønskes anerkendt samtidig
med, at fødslen registreres. Kordegnen
udsteder herefter en fødselsattest.
Du finder oplysning om fødsel og
faderskab på følgende sider:
Kirkeministeriets borgerportal
Familiestyrelsen
På Personregistrering kan du digitalt
anmelde fødslen/faderskabet eller 
udskrive blanketter.

Ved dåb:
Kontakt sognepræsten og/eller
kirkekontoret for at aftale dåbens tid og
hvilken kirke. Kontakt kirkekontoret
med oplysninger om barnets cpr.nr. og
navn, jeres adresse og telefonnummer,
gerne på mail:
mvn@km.dk.
Senest 14 dage før skal kirkekontoret
tillige have navn og adresse på mindst 2
og højst fem faddere.  

Ved navngivelse:
Hvis barnet ikke skal døbes, eller hvis
der er brug for en attest inden

barnedåben, skal barnet navngives.
Kontakt kirkekontoret senest seks
måneder efter barnets fødsel. 

Ved navneændring:
Er det lettest at følge vejledningen fra
www.personregistrering.dk , hvorfra
man henter ansøgningsblanketten og
hvor man også kan betale gebyret for en
navneændring med dankort. Pt. 460 kr. 

Ved vielse:
Kontakt sognepræsten og/eller
kirkekontoret for tid og hvilken kirke.
Tidligst fire måneder før vielsen kontak-
tes vielseskontoret på rådhuset, hvor I
får udstedt en prøvelsesattest, der skal
afleveres på kirkekontoret sammen med
oplysninger om navn og adresse på to
vidner senest 14 dage før vielsen. 

Ved dødsfald:
Kontakt sognepræsten og/eller en 
bedemand og/eller kirkekontoret

Vedrørende gravsteder:
Kontakt graveren ved den pågældende
kirkegård. 

KIRKEKONTORET
Har I fået en lille ny, skal I holde
dåb, skal I giftes eller have ændret
navn? Så skal I henvende jer til kir-
kekontoret: 

Kordegn 
Marianne Vasard Nielsen 
er klar til at hjælpe.
Alle blanketter skal sendes hertil.

Adressen er:
Kirkekontoret, Lisbjergvej 15A
8200 Århus N - Tlf. 87 13 58 36 
Mail mvn@km.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-13 

Onsdag tillige kl. 16-18
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MEJLBY KIRKE:
Mejlbyvej 682,  8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk

Graver:
Søren Villesen  22 88 88 76   

Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

TODBJERG KIRKE:
Graver:
Lars Malte Jensen  25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj 
gravertodbjerg@mail.dk

FÆLLES:
Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk

Kirkesanger:
Thomas Boll

KIRKELIGT ANSATTE Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby 
kirker
Dagli’Brugsen i Mejlby
Cafeteriet i Hårup-Hallen
SAM’s Pizza- & Grillbar, Todbjerg
Kasse ved Hårup Forsamlingshus

Fra redaktionens side vil vi opfordre
til, at man melder sig til at modtage
Sognebladet elektronisk. Dels får man
det hurtigt, dels i farver. Man skal
kunne åbne en pdf-fil. Hvis man
ønsker at modtage Sognebladet elek-
tronisk, skal man blot maile til kor-
degn Marianne Vasard på 
Kirke kontoret: mvn@km.dk

Har du brug for præsten?
Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05 
(Træffes ikke mandag)
M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
november-nummeret 2015 er:
18. oktober 2015

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?Hvor er den nærmeste?
Bank:
Nordea Tlf. 70 33 33 33
Hæveautomat ved Brugsen i Spørring 

Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23, 
8543 Hornslet   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   40 19 66 60 
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbring-
ning 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, deli-
katesser, 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   28 11 72 77 
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk

Dagli’Brugsen:
Mejlbyvej 683   86 99 91 07

Computerhjælp:
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk   40 41 00 89
Elektriker:
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup   20 22 97 15
Fodklinik:
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 
8380 Trige   86 23 24 42

Frisør:
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk   86 99 81 06
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk   50 94 52 15

Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
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   86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Kloakmester:
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet   86 99 92 11
Jørgen Andersen ApS, Bøggildsvej 52,
Hårup   86 99 92 16/ 20 92 99 61
t.mail@j-a-aps.dk

MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouse Music.dk, tlf: 41428120
Undervisning i Guitar, Trommer og bas
For børn og voksne i alle aldre - nybegyndere
såvel som øvede.

Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup   86 99 95 20

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   40 15 95  36

Træværksted:
Præstemarkens Træværksted 
v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg   40 29 68 69

VVS- og blikkenslager:
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv 5
8370 Hadsten   70 22 44 20



16Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

4. oktober 19.00 Vibe - natur- og jagtgudstj.
18. søndag efter trinitatis

11. oktober 11.00 Ingen Vibe
19. søndag efter trinitatis

18. oktober Ingen 9.30 Vibe
20. søndag efter trinitatis

25. oktober 11.00 9.30 Vibe
21. søndag efter trinitatis

1. november 16.00 14.30 Vibe
Allehelgen

8. november 11.00 Ingen Torben
23. søndag efter trinitatis

15. november 9.30 11.00 Vibe
24. søndag efter trinitatis

22. november 11.00 Ingen Vibe
Sidste søndag i kirkeåret

29. november Ingen 16.00 Vibe - Gospelkoret medvirker
1. søndag i advent

6. december 9.30 Ingen Charlotte
2. søndag i advent

13. december Ingen 9.30 Vibe
3. søndag i advent

20. december 11.00 Ingen Vibe - Børnegudstjeneste
4. søndag i advent

24. december 15.00/16.30 13.30 Vibe
Juleaften

25. december 11.00 9.30 Vibe
Juledag

26. december Ingen 11.00 Vibe 
2. juledag


