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TODBJERG KIRKE

Dåb
05.04.2015 
Albert Elvis Brøgger Johanson
Sophia Leth Harboe Lading

12.04.2015 Gry Kirstine Schneider
Øvlisen

14.06.2015 
Jonas Lykke Overgaard Andersen
Mads Malte Plauborg

Vielser
06.06.2015 
Annette Krog Bruhn og Jan Krog
13.06.2015 Christina Elisabeth Boye
Schrøder og Thomas Boye Schrøder 

Døde
18.04.2015 Astrid Ingemann
Ramsing, Attikavej  44 , Hårup

19.05.2015 Anne Margrethe Jensen
Hjortshøj Stationsv.  46 , st. 9 , 8530
Hjortshøj

13.05.2015 Robert Dan Bjerregaard
Christensen, Attikavej 11 , Hårup

24.06.2015 Kaj Rasmussen, Graham
Bells Vej 2 , 8200 Aarhus N

14.06.2015 Arne Balle Christensen
Mejlbyvej 642 , Hårup

23.05.2015 Alex Frede Bilgrav
Melosvej  4 , Hårup

02.03.2015 Jørgen Nicolaj Møller
Hellasvej 6 , Hårup

MEJLBY KIRKE

Dåb
01.03.2015 
Viggo Schmidt Rasmussen

06.04.2015 Magnus Dejgaard Stidsing

24.05.2015 Malthe Quist Kjøller

21.06.2015 Samuel Staal Randrup

12.07.2015 Maj Linde Grønborg

Viede
17.01.2015 Charlotte Stentoft
Nielsen og Jakob Juhl Fink

Døde
02.05.2015 Viola Vidkær Sørensen
Kløvervangen  31A , st 2 , 8541
Skødstrup

20.06.2015 Jytte Laage Ogstrup,
Søhusvej 8B , 1, 8400 Ebeltoft

FRA
KIRKEBOGEN
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Høstgudstjenester 
med svampeudflugt 
til Rosenholm Skov
Som de seneste år afholdes der høst-
gudstjenester med efterfølgende
svampetur af menighedsrådene
Todbjerg/Mejlby og Skejby/Lisbjerg
søndag den 13. september. 

Dagen starter med høstgudstjenester i
Todbjerg kl. 9.30 og i Lisbjerg og
Mejlby kl. 11.00. Derpå mødes vi kl.
12.15 i Sognegården i Todbjerg, hvor
der bydes på en sandwich, en hurtig
kop kaffe og et kort lysbilledforedrag
om de bedste og de farligste svampe
ved undertegnede. Undertegnede har
hver for sig og i fællesskab dyrket (og
overlevet) svampejagt i rigtig mange
år og er fortrolige med området.

Udstyret med svampeplancher og vej-
kort til at navigere bilerne kører vi
derefter sammen, men med egen
transport, til Rosenholm Skov, hvor
vi vil kaste os over svampene, indtil
vi vanen tro i skoven gennemgår, til-
bereder og indtager
de spiselige dele af
de indhøstede
svampe.
Menighedsrådene
sørger for brød,
fløde, salt og peber
og paptallerkener
og drikkelse, så vi
forhåbentlig får en
dejlig smagsople-
velse ude i skoven.
Vi forventer at
være hjemme igen
omkring kl 17:00.

Det er vigtigt, at du medbringer en
eller flere kurve til svampene, en
(lovlig!) kniv, evt en børste (gamle,
rene tandbørster er fremragende) og
evt. regntøj. 

Belært af det store fremmøde sidste år
efterlyser vi primus’er, pander og store
skærebrædter samt campingborde og
stole. 

Sidste år fik alle interesserede kørelej-
lighed. Vi håber, at dette vil gentage
sig og opfordrer derfor dig, kære
bilist: Undersøg, om nogen savner
kørelejlighed både fra kirkerne til
sognegården og til og fra Rosenholm.

Vel mødt

Kristian Giver, organist, 
k.giver@stofanet.dk 
mob 50 91 35 79

og Sigurd Sørensen, graver, 
sigurd.sorensen@hotmail.com
mob 51 88 14 66
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Så starter Gospelkoret igen efter som-
merferien

Onsdag den 27. august kl. 19 

Vi øver hver anden onsdag i ulige
uger og det foregår i Todbjerg
Sognegård kl. 19.00-21.30. 

Har du lyst til at være med, er du
meget velkommen ! 

Korleder er Lissi Winther (Se mere
info om Lissi på hjemmesiden)

Vi har 8 øveaftner her i efteråret,
27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11,
19/11 og 3/12. 

Ta’ � selv kaffe/te med !

Med venlig hilsen

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

Karin Fonnesbæk Madsen 
Tlf. 30 68 88 52 eller 
Sonja Vinther Tlf. 22 62 54 61 

Email: karin.f.madsen@gmail.com

          
           

 
      

 
          
            

            

         

      

    
 

    
                       

 

    
     

         eller   Sonja Vinther Tlf. 2262 5461 
E   

          
           

 
      

 
          
            

            

         

      

    
 

    
                       

 

    
     

         eller   Sonja Vinther Tlf. 2262 5461 
E   

          
           

 
      

 
          
            

            

         

      

    
 

    
                       

 

    
     

         eller   Sonja Vinther Tlf. 2262 5461 
E   

Redaktionen har modtaget følgende
fra en læser:
Jeg synes at vi har et 
ualmindeligt flot stendige ved kirken i
Todbjerg, så jeg har taget nogle bille-
der, som gerne må bruges. 
De må gerne bruges.

Venlig hilsen
Lisbeth Andersen
Lindå Hede 8
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Vi minder om, at der er:

BYVANDRING 
I TODBJERG
Tirsdag d. 4. august kl. 19.00

Kirkepladsen er udgangspunkt for
gåturen gennem byen.

Peter Boller og andre med lokalt
kendskab vil undervejs berette om 
livet i Todbjerg gennem de sidste par
hundrede år.

Efterfølgende bydes der på kaffe/te og
kage i Stengården – på Grimsbrovej
over for kirken.
(nej, man skal ikke selv have kaffe/te
med i år)

Alle er velkomne.

Venlig hilsen
Todbjerg-Mejlby 
Lokalhistoriske Forening

GEMT GLEMT- ikke
To d b j e r g - M e j l b y  L o k a l h i s t o r i s k e  F o r e n i n g

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle skole

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

Fællesspisning i 
Hårup Forsamlingshus
Lørdag d. 5. september kl. 18
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)
Menu:

HELSTEGT PATTEGRIS
Tilmelding senest 1. september til: 
faellesspisning@haarupforsamlings-
hus.dk eller Birte på 24 67 00 52.

Pris:
Voksne 100,- kr. 
Børn under 12 år 40,- kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Følg i øvrig med i hvad der sker i
huset på www.facebook.com\Haarup
Forsamlingshus

John P. er som sædvanlig klar ved gril-
len. PS! Det er grisen til venstre!!!
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MEJLBY 
SOM DANMARKS 
LOPPEMARKEDS-BY nr. 1

I 2015 med Åbent Hus i 
Forsamlingshuset (kl. 14-16.00)
søndag den 30. august kl. 10-16.

Mange kender sikkert til den engel-
ske by, der er blevet kendt viden 
om som et center for antikvariske
boghandlere, af alle slags – både 
ret professionelle og helt private.

En gruppe Mejlby-borgere (Mejlby
ved Ødum) fik den idé, at byen 
skulle blive Danmarks loppemarkeds-
by nummer 1.

Og konkurrencen er blevet hård. Vi
hører flere og flere steder, at 
man har fået den samme idé. Men
kom nu alligevel til Mejlby, hvor 
traditionen blev grundlagt.

LOPPEMARKEDET er private lop-
pemarkeder i private garager og 
skure. Altså ikke professionelle hand-
lende eller tilrejsende krejlere.

Derfor foregår det heller ikke på for-
samlingshusets parkeringsplads, 
men rundt omkring i den lille by. På
den måde kommer gæsterne lidt
rundt, måske forbi Brugsmanden, som
stadig findes (og trives 
rigtig godt…) eller forbi den lille fine
kirkegård. Også i år er der lejlighed til
at komme på besøg i Mejlbyparken –
et nybygget kvartér i udkanten af

byen mellem Mejlby og Hårup, hvor
flere beboere deltager. Flere og flere
bor i dette nye område. 

Hils på dem også.

Måske er der nogle, der sælger kaffe
og kage?

Der fremstilles som altid en lille
byplan med markerede adresser for 
deltagerne, som kan fås hos alle
handlende. 

I 2007 var der 4 familier, der på
samme dag holdt loppemarked, i 
2009 var det vokset til 10-11 familier
og i 2014 til mere end 20 
adresser.

Nu sker det igen, søndag den 30.
august 2015 fra kl. 10.00 – 16.00.

Denne gang bliver der igen loppemar-
ked flere end 20 adresser, og 
flere steder har flere familier samlet
sig. Skinner solen bliver det en 
rigtig hyggelig dag og hvis det regner
en ikke mindre sjov dag...

Man kan for yderligere oplysninger
hos Torben Rasmussen, på 
denne mail torben@team-island.dk –
det koster naturligvis ikke 
noget at være med og bidrage til den
gode stemning
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Lørdag den 29. august
inviterer jeg til strikkefest i Todbjerg.

Gader og stræder vil fra kl 10 - 17,
formentlig komme til at summe af
hyggelige, snakkende, strikkende 
kvinder – og måske en enkelt
mand…

I forsamlingshuset vil der være stande
hvor man kan købe garn, bøger og
andet strik-værk.

Standholdere: Lillestrik, Else
Schjellerup, Ellen Holm, Rasmilla,
Tøndering, CaMeRose, Geilsk,
Rachel Søgård/Charlotte Kaae/Signe
Strømgård. 

(G)-uld er i hytten ved forsamlings-
huset med farvebade og ufarvet uld,
så du kan farve dit eget garn. 

Lene Holme Samsøe, Bente Geil og
Rachel Søgaard underviser i telte ved
Stengården og i Kirsten og Jørgens
havetelt – men de 100 workshop-

pladser er allerede udsolgt.
I Kirken udstilles strik-modeller fra
nye bøger, der udgives på dagen: 

ULDTID: Susie Haumanns nye
strikkehæfte.

VÆVESTRIK MED JAPANSK
ISLÆT: Annette Danielsens nye
strikkehæfte.

BLOMSTERSTRIK: Annette
Danielsens nye strikkebog.

I Sognegården udstilles hemmelige
nye strikke-projekter af hemmelige
strikdesignere.

Mit hus, Den gamle skole, er åbent
for salg af strikkebøger fra vores for-
lag. 

Ved forsamlingshuset kan man købe
sin frokost, eller måske nyde Malene
og Annes kaffe.

I vores have kan du ”hænge ud” i
Inge og Betinas cafe med dit strikke-
tøj, hyldeblomst-vin, Dinnas småka-
ger eller Vineriets pate.

Kager: Er der nogle børn, forældre
eller bedsteforældre der har lyst til at
bage og sælge kager fra egen ovn?

P-pladser: Ved kirken + på afmærke-
de marker hos Søren Lundgaard og
Kurt Nørgaard.

Der kan godt komme en del folk til
byen. 

Jeg håber I alle tager det med et smil.

De bedste hilsner 
Annette Danielsen, 86 999 850
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HØSTFEST 
I TODBJERG FORSAMLINGSHUS

Lørdag den 25. september  
kl. 18.00
Husk at få ringet til barnepigen,
så I kan komme til årets høstfest. 

Der vil være god mad, underhold-
ning og dans til levende musik.
Og husk også lige at tage naboen
med til festen.

Hvis du går med en lille forfatter i
maven - eller har lyst til at være
med til underholdning - kan du
kontakte Kirsten på 50 82 09 39

Det plejer at være en smadder-
hyggelig og sjov fest
- så kom bar` do!!!

GADEMARKED
I TODBJERG FORSAMLINGSHUS
Der afholdes gademarked ved
Todbjerg Forsamlingshus 

Søndag den 16. august 
fra kl. 11 - 16

Ønsker man at have en bod (25
kr. pr. bod)

så ring til: Lisette 28626382

Kom ned til en hyggelig eftermid-
dag og gør en god handel.

I tilfælde af regnvejr - er der
mulighed for at få en lille bod inde
i forsamlingshuset.

Venlig hilsen 
Markedsudvalget

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: 21 13 45 86
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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Stengaardens Venner så vil sælge
på markedspladsen.

Overskuddet fra markedsdagen går
til at renovere den fine gård til et
samlingssted for hele egnen.

Henvendelse ang. bod og lopper
(evt. afhentning) på 40 29 68 69.

Vi glæder os til at se dig...

Venlig hilsen
Stengaardens Venner

Gammeldags 
Kræmmermarked
på Stengaarden i Todbjerg

den 5. og 6. september 
kl. 10-16

Kom og vær med til at lave en
stemningsfyldt og hyggelig wee-
kend på Stengaarden i Todbjerg.

Stengaardens Venner vil lave en
gammeldags markedsplads med
musik, gøgl og andre festlige tiltag.

Vi har hele gården fyldt med
”jenne gure sager” og vil gerne
have ryddet op i en del af dem.

Hvis du ikke selv ønsker en stand
eller bod, kan du donere ting fra
sommeroprydningen, som

Nyt fra
Stengården

Har du lyst til at
VÆRE MED

... i 
Besøgstjenesten

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
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Sognet truet af lufthavn
af Arne Illeborg

En lufthavn ved Thomasminde vil
betyde massiv luftforurening først og
fremmest i Hårup. På grund af vind-
retningen bliver indbyggerne og sko-
lebørnene i Hårup ramt af sundheds-
skadelige ultrafine partikler fra flye-
nes udstødning. Todbjerg bliver mest
støjplaget, men med vest- og nordlige
vindretninger rammer udstødnings-
gasserne også her.

Forsknings-undersøgelser de seneste
par år i både i Europa, Australien og
USA viser, at en lufthavn spreder
sygdomsfremkaldende stoffer og par-
tikler i et op til 50 kvadratkilometer
stort område. Alle bliver ramt.
Skoler, børnehaver, plejehjem og
andre institutioner vil ikke have råd
til at få installeret de meget avancere-
de luftfiltre, er kan fjerne partikler og
gasarter.

Forureningen vil, ud over Hårup,
Todbjerg, Mejlby, også ramme hele
området Skæring - Hjortshøj - Egå -
Løgten - Skødstrup - Hornslet -
Rønde, der ligger mellem 5 til 15 km
fra Thomasminde i den fremhersken-
de vindretning. Alene her bor over
30.000 mennesker. Med nordlig vind
rammes desuden hele Lystrup - Elsted
- Lisbjerg - Nye og  Aarhus. Med øst-
lig og sydøstlig vind også  Hinnerup
og Hadsten. Bare nord for Aarhus vil
et flertal af de 50.000 indbyggere
blive ramt - hver dag.

Til sammenligning ligger Grenå med
15.000 indbyggere hele 20 km fra
lufthavnen i Tirstrup.

Forurening værre end forventet
”Vores forskning viser, at en lufthavns
påvirkninger er mere end fem gange
større  end hidtil antaget" siger Scott
Fruin fra Keck School of Medicine
ved University of Southern
California. Sammen med andre har
han offentliggjort resultaterne i tids-
skriftet Environmental Science and
Technology 29. maj 2014 i samarbej-
de med forskere fra University of
Washington.

Forskerne fandt en fordobling i kon-
centrationen af ultrafine partikler i et
område mere end 25 km i vindret-
ningen fra Los Angeles International
Airport. Partiklerne sætter sig i lung-
ernes fineste forgreninger, alveolerne,
og er årsag til livstruende lidelser.

Omsat til lokale forhold svarer det til,
at forureningen også vil rammer men-
nesker, dyr og planter i nationalpar-
ken på Mols.

En snart 20 år gammel rapport fra
Georgetown i Seattle, USA, et bebo-
elsesområde, der ligger lige så tæt på
en lufthavn som Hårup og Todbjerg
kan komme til, viser denne
alarmerende statistik:
�   57% flere astma tilfælde
�  28% flere tilfælde af lunge - 
betændelse og influenza.

�   26% flere luftvejssygdomme
�  83% flere komplikationer ved
graviditet

�  50% højere børnedødelighed
og dødelighed i området er 57% 
højere for hjertesygdomme,  36% høj-
ere for kræft.
Den gennemsnitlige levealder er her
70,4 år (som i mange udviklingslan-
de) i forhold til Seattles af 76,0 år.
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I marts 2012 forelå en undersøgelse af
forureningen i Københavns Lufthavn.
En stor gruppe ansatte indånder her i
gennemsnit 2-3 gange flere skadelige
udstødningspartikler over en arbejds-
dag, end hvis de arbejder på H.C.
Andersens Boulevard i myldretiden.
Bag undersøgelsen står Kåre Press-
Kristensen, ingeniør ved DTU,
Økologisk råd samt folk fra
Københavns Lufthavn,

Aarhus byråd har på sit møde 17. juni
besluttet at arbejde videre med de
planer om en lufthavn, som Aarhus
Transport Group og Buiseness Aarhus
står bag.
Dog skal en kommende VVM-under-
søgelse vise, hvor mange ekstra
omkostninger, der er forbundet med
at anlægge lufthavnen her.

Det kan stærkt anbefales, at sognets
indbyggere sætter sig grundigt ind i
de konsekvenser, en lufthavn vil få
for sognet.
Følg med i dagspresser, i Todbjergs
facebook gruppe,
https://www.facebook.com/groups/139
121766250868/
i modstandernes gruppe:
https://www.facebook.com/pages/Nej-
til-Ny-Lufthavn-i-Århus-
Nord/525917354165944
samt i tilhængernes gruppe
https://www.facebook.com/Lufthavn
TilAarhus

Godt nok er det op til politikerne i
Aarhus Byråd at beslutte, hvad en
lufthavn skal koste for borgerne, men
er kommunens indbyggere villige til
at betale prisen?

Vi takker alle vore spon-
sorer, som støttede
Pandekageløbet i Hårup
den 4.6.2015:
ABC Legetøj, Hornslet
Alstrup Transport, Mejlby
Bageriet, Hornslet
Bio Kombi, Hornslet
Bøger og Papir, Hornslet
Dagli Brugsen, Mejlby
Den grønne Salon, v. Lene Lykke
Djursland Bank, Lystrup
Dan Jord, Risskov
Frisør Solhøj, v. Birgitte Solhøj, Bendstrup
Fest og Gaver, Hornslet
Flugger Farver, Hornslet
Fysioterapeuterne Lystrup Centervej, v.
Bente Skare og Mette John
Hårup Skoles Big Band, v. Karina Brøgger
Hårup Malerfirma, v. Jens Vinter
Johansen
Hårup Dækservice
Hornslet Blomster
Klinik for hud-og fodpleje, v. Agnes Balle
Christensen
Lykke Blomster, Lindå
Otto Rehder
Matas, Hornslet
Mejlby Autoværksted, v. Søren Eriksen
Mainhouse Music, Musikskolen i Todbjerg
Masterlight.dk, v. Flemming Holmgaard
Rema 1000, Hornslet
Rønnevang Frisør, v. Helle Jedig
Sams Pizza, Todbjerg
Sosili Filt, v. Inga Læsøe Madsen
Spørring Planteskole

TMIF GYMNASTIK 
OG MOTION
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Sæsonplanen ser sådan ud:

16.30-17.30 Børnegymnastik for 4-5 årige Træner: Anne Dorthe Jakobsen

18.00 Løb

18.30-20.00 Herregymnastik Træner: Sanne Vinther

16.30-17.30 Forældre/barn gymnastik 2-3 år Træner: Karina Rieper

18.45-20.00 Motionsdamer Træner: Kirsten Bødker

16-17.30 Parkour 2. klasse og opefter Træner: Ejner Læsøe Madsen

18.30-19.30 CrossGym Træner: Michael Pedersen

15.30-16.30 Spring 0.-2. klasse Træner: Pernille Bengtsen

16.30-17.30 Spring 3. kl. og opefter Træner: Pernille Bengtsen

18.00 Intervaltræning – løb Træner: Ejner Læsøe Madsen

19.00-20.00 Pilates Træner: Pia Kirkegaard

9.00-10.00 Crossgym Træner: Michael Pedersen

9.00 Løb

Vi håber på at kunne tilbyde endnu et hold, så følg med på vores
Facebookside – søg på TMIF Gymnastik og motion – eller på vores hjemmesi-
de www.tmif.org.

Løbernes mødested er ved hallen. 
Gymnastikholdene træner i gymnastiksalen

Tilmelding til gymnastik og løb foregår via hjemmesiden, hvor I også kan læse
mere om de enkelte hold.

Vel mødt til en ny sæson!
TMIF Gymnastik og Motion

Den nye sæson i 
TMIF Gymnastik og Motion
starter 
lørdag den 5. september
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GYMNASTIKRÆS!
En aktivitets-dag for HELE familien!

Hallen bliver opdelt i forskellige zoner, 
så der bliver udfordringer for alle!

PARKOUR for de cool og de seje

REDSKABSBANER for legebørn og alle med krudt i røven.

TRÆNING FOR VOKSNE og andre der trænger til en gang
sved på panden!

Kom og prøv forskellige muligheder af inden sæsonstart!

SØNDAG DEN 30. AUGUST KL. 10-12
i Hårup Hallen
Pris 20 kr. pr. person

Salg af kaffe, saftevand mm.

TMIF Gymnastik 
og Motion 
arrangerer
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AUGUST 
August er den sidste sommermåned

August er en dejlig måned, hvor der tit er
lange perioder med sol og varme. Det er
også nu, hvor vi for alvor kan opleve
lumre og overskyede dage, der ender med
tordenvejr og voldsomme regnskyl.

På marker og enge er der masser af blom-
ster, og på heden blomstrer lyngen. Det
er i denne tid, bierne producerer den dej-
lige lynghonning, som mange holder
meget af.

Dagene er begyndt at blive kortere. Man
lægger også mærke til, at der tit er meget
dug om morgenen. Det begynder at blive
forholdsvis tidligt mørkt om aftenen, og
det bliver rigtig mørkt nu. På nattehim-
len er Mælkevejen meget dominerende,
og man ser mange stjerneskud i august.

Dyrene
De fleste dyr er stadig mest aktive om
natten. Man må ud tidligt om morgenen
eller sent om aftenen, hvis man vil se
rådyr eller ræve.

Nogle af de små dyr er dog aktive om
dagen. Det gælder bl.a. spidsmusene. De
gemmer sig næsten altid nede i græsset,
og man ser dem ikke så tit. Men man kan
tit høre dem. Spidsmus har nogle uregel-
mæssige skrig, som man kan høre på
denne årstid. Skrigene ligger i et meget
højt leje – man siger, de er højfrekvente –
og mange ældre mennesker kan ikke
høre, når spidsmusene skriger.

Spidsmus har flere slags skrig, men man
hører mest skrigene fra to spidsmus, som
forsøger at jage hinanden væk.
Spidsmusene skriger tit fra grøftekanter
og andre steder, hvor der vokser højt

græs. Selvom man let kan høre dem, er
det ikke sikkert, at man kan få øje på
dem.

I august er der som regel mange lune afte-
ner, og insektlivet er nu på sit højeste.
Derfor er flagermusene også meget aktive.
Der er masser af føde til dem nu, hvor der
er store mængder af insekter på vingerne.

Næsten alle fuglene er færdige med at
synge, og der er allerede mange, som er
begyndt at trække sydpå. Det gælder
blandt andet mange af vadefuglene og
forskellige rovfugle som for eksempel
hvepsevåge, musvåge og fiskeørn. Også
svaler og stære samler sig og begynder at
forberede sig på trækket.

Det er i august, at gråænderne skifter
svingfjerene i vingen. Man siger, at de
fælder deres fjer. Mens det foregår, kan
ænderne ikke flyve, og derfor skiftes
kropsfjerne også ud, så ænderne får
kamuflage-farver. Det betyder, at de ellers
så flotte andrikker bliver brune ligesom
hunnerne.

Ved søerne i byernes parker ser man der-
for kun ”hunner”. Mange mennesker bli-
ver bekymrede, fordi de tror, at alle
andrikkerne er døde. Nogle bliver vrede.
De mener, at det er jægerne, der har
skudt alle andrikkerne, men det er ikke
rigtigt. Andejagten begynder i øvrigt ikke
før den 1. september.

Men hannerne er der. De ligner bare
hunnerne til forveksling. Men prøv at
kigge på næbbet – her kan man se for-
skel. Hvis næbbet er gult, er det en
andrik! Hunnerne har brunt næb.

Ved vandhullet ser vi stadig små, nye
frøer, der går på land. Også de små, nye
salamandre begynder at forlade vandet.
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Skovfirbenet føder sine 5-7 unger nu, og i
slutningen af måneden kommer de første
små markfirben ud af æggene. De voksne
markfirben er i øvrigt meget aktive, hvis
det er godt vejr. Man kan tit være heldig
at se de meget flotte, grønne firben, hvis
man er på tur i klitterne.

Det er en god tid til en fisketur. På de
store søer kan man tit opleve ”aborre-
sjov”. Aborrerne jager store stimer af
småfisk som smelt eller løje, og når små-
fiskene er blevet presset op mod overfla-
den, kommer mågerne og deltager i jag-
ten. Her er et værre leben og larmen, og
så kan man være heldig at få en god
fangst at store, flotte aborrer.

Det er også nu, hvor ålen begynder at
trække ud gennem åerne for at komme
ud i havet og videre over til
Sargassohavet, hvor den yngler. De ål,
der vandrer, æder ikke, og dem kan man
ikke fange med fiskestang. Men der er
mange, der sætter ruser og fanger ålene
på den måde.

I august er edderkopperne rigtig kommet
i gang. Om morgenen ser man korsedder-
koppens spind, som man især lægger
mærke til, hvis det er fyldt med dugdrå-
ber.

På marker og tørre overdrev er der spind
overalt. Der er mange forskellige slags
spind, og det er ikke til at overskue, hvor
mange forskellige slags edderkopper, der
findes på lokaliteten. Men det er mange.
I alt findes der ca. 500 forskellige slags
edderkopper i Danmark, og mange af de
store og flotte arter laver spind.

En af de mest spændende edderkopper er
hvepseedderkoppen, som er fremme her i
august. Dens spind, som er meget let at
kende, findes især på sydvendte og sol-
varme marker med halvhøj vegetation.

Hvepseedderkoppen blev første gang fun-
det i Danmark i 1992, men den har bredt
sig meget og findes nu mange steder. Den
breder sig nok stadig, og det er værd at
lede efter den. Hvepseedderkoppen er en
meget flot og imponerende edderkop.

Hvepseedderkoppen lever især af græs-
hopper, og dem er der mange af. Her i
august er alle vore græshopper fremme –
både løvgræshopper og markgræshopper.

Det er også her i eftersommeren, at man
kan træffe på svirrefluer og mariehøns i
meget store mængder. Somme tider vand-
rer dyrene, og så kan det næsten blive for
meget af det gode.

Gedehamsene er ved at være færdige
med at opfostre larver. Så har de voksne
tid til at flyve rundt og lede efter søde
sager. Det er nu, at gedehamsene kan
være en plage.

Mere fredelige er de mange flotte
takvinger, der flyver rundt. Vi ser næl-
dens takvinge, dagpåfugleøje, admiral og
tit også tidselsommerfugl. Er man rigtig
heldig, oplever man også den store, flotte
sørgekåbe. Takvingerne kommer gerne
ind i haverne for at besøge sommerfugle-
buske og andre blomster, så man kan let
få dem at se.

Tidselsommerfuglen ses hvert år.
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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 15 A
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 
september-nummeret 2015 er:
18. august 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
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GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

2. august Ingen 11.00 Torben
9. søndag efter trinitatis

9. august 11.00 Ingen Vibe
10. søndag efter trinitatis

16. august 9.30 11.00 Vibe
11. søndag efter trinitatis

23. august Ingen 9.30 Vibe
12. søndag efter trinitatis

30. august 9.30 11.00 Vibe
13. søndag efter trinitatis

6. september 11.00 Ingen Vibe
14. søndag efter trinitatis

13. september 9.30 11.00 Vibe - Høstgudstjeneste
15. søndag efter trinitatis

20. september 10.00 Ingen Vibe - Familiegudstjeneste
16. søndag efter trinitatis

27. september Ingen 9.30 Torben
17. søndag efter trinitatis

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 16.00 Ingen Vibe - Rytmisk
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


