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Kære konfirmander. 
I dag er min prædiken til jer!!!!

Det er jo en lidt underlig tekst, jeg lige har
læst op, men der er nu engang den tekst, 
som bliver læst højt fra alle landets prædike-
stole i dag, og så må præsten ellers 
prøve at skrive en prædiken, der passer til.

Dengang min farmor skulle begraves, stod min
far for at arrangere det hele. Og efter 
begravelsen inviterede han alle begravelses-
gæsterne over på hotellet, der lå ved 
siden af kirken. Her var der varm mad og vin
ad libitum Og der var skrub - af - mad til 
sidst ligesom ved en rigtig fest. 

Og der blev spist og drukket og stemningen
blev munter, og en efter en rejste folk 
sig op og fortalte sjove anekdoter fra min far-
mors liv, og dem var der rigtig mange 
af; og efter hver historie blev der skålet og gri-
net. 

Hele den begravelsesdag var lige i min farmors
ånd. For hun elskede fester og var altid den,
der sørgede godt for mad og drikke til sine
gæster og hun var også altid den, der sørgede
for at der blev skålet. 

Mindefesten var altså lige i hendes ånd. Og
hun var på den måde meget levende til 
stede i blandt os selvom hun ikke var. Hendes
ånd var levende iblandt os og prægede festen.

Det er lidt det samme der er på færde i den
bibeltekst, jeg lige har læst.

Jesus taler om talsmanden, Helligånden, som
vil være hos disciplene når Jesus er død.
Helligånden er Guds ånd, og på den måde vil
Jesus stadig være levende iblandt os mennes-
ker her i verden, nemlig i sin Ånd.

Det er noget abstrakt det med ånden. Det er
meget lettere at forklare hvad vi mener 

med Gud og Jesus. Men Helligånden er noget
luftig. Men det handler altså om at noget kan
leve videre i verden selvom vi ikke længere
kan se det. På samme måde som min farmor
på en måde var med ved festen.

Helligånden: Det handler om den måde Jesus
Kristus er i verden på selvom han døde 
på korset for 2000 år siden. Han er stadig
levende til stede i verden i Ånden, 
Helligånden. 

Og fordi Jesus var kærlighed, så er
Helligånden det også. Det er kærlighedens
ånd. 

Og alle steder, hvor kærligheden er, der er
Guds rige.

Kristendommen er kærlighedens religion, for
Gud er kærlighed og vi bliver påvirkede 
af den kærlighed. De, der havde kendt Jesus
blev stærkt påvirkede af den kærlighed 
der strålede ud fra ham. Det smittede simpelt -
hen. Og de blev glade og gik ud og gav det
hele videre og derfor sidder vi her i dag i
Todbjerg/ Mejlby Kirke for at holde 
kon fir mation. 

Op igennem årtusinderne er kristendommen
nemlig blevet overleveret fra generation til
generation. Og nu har jeg så det sidste års tid
haft fornøjelsen af, at skulle give den videre
til jer, søde konfirmander. 

Og jeg mener virkelig at det har været en for-
nøjelse. I har været skønne at være sammen
med. I har været nysgerrige og interesserede,
og når I har ligget her i kirken hver på jeres
bænk godt pakket ind i hver jeres plaid, så har
I lyttet efter. Jeg har elsket at fortælle histo -
rier for jer. Og I er også kommet med rigtig
gode kommentarer og iagttagelser og spørgs-
mål.

Jeg har skullet give stafetten videre til jer,
kristentroen. Og forhåbentlig føler I jer 
lidt klogere i dag end da I begyndte at gå til
præst. Men meget, meget vigtigere: Jeg 
håber I ikke er i tvivl om at Gud er kærlighed
og at vi alle er omfattet af hans kærlighed.

Det, der blev sagt ved jeres dåb var netop ord
om, at der findes en kærlig Gud, som er med
os alle dage. Og det er ord, som kan give os
håb i de svære stunder i livet.

PRÆDIKEN
ved
konfirmation
2015
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For leden kørte en gammel Gasolinsang på
anlægget hjemme i vores stue: ’Har du 
mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved
din barnedåb…?’   Og den lille sangstrofe er
jo præcis hvad det handler om i dag her ved
jeres konfirmation. 

Konfirmation handler om DET gyldne håb,
som I fik ved jeres barnedåb. Det gyldne 
håb, som handler om at vi tør tro på det gode
og kærligheden, det gyldne håb som man des-
værre så let kan miste.

Konfirmation handler ene og alene om at få
bekræftet sit gyldne håb, så det kan være et
stærkt håb i jer, så I tør tro på det gode og
kærligheden.

I dag bliver I konfirmeret, smukke, søde unge
mennesker. Og ordet konfirmation betyder jo
bekræftelse, og mange af jer har spurgt mig
om det ikke er jer, der skal op til alteret og
bekræfte jeres tro og jeres dåb, og så har jeg
forklaret jer, at det er det IKKE. 

Det er ikke JER, der skal bekræfte noget, det
er præsten der på GUDs vegne, bekræfter det,
som blev sagt ved jeres dåb. Og hvad blev der
sagt der?  Jo der blev I velsignet med kærlig-
hed og lovet at Gud vil være med jer alle
dage.

Og det får I så bekræftet her i dag, at de ord
står ved magt. 

Dengang I blev døbt, da var I så små at I ikke
forstod et klap af hvad, der foregik. Nu forstår
I, og så kan det være rigtig dejligt, at få noget
bekræftet, som man måske egentlig godt ved,
men alligevel, det er godt at HØRE det med
ord. 

Lidt ligesom med kærligheden imellem os
mennesker. Jeres mor, hun går rundt og ved
egentlig godt at jeres far elsker hende, for
ellers var han nok rejst. Og hun kan da også
mærke det på mange måder, at han er glad for
hende, men alligevel er det skønt når han så
SIGER det, siger ordene: JEG elsker dig. 

Eller hvis I går til ridning eller fodbold eller
musik og øver jer og træner rigtig meget og
træneren eller læreren så siger: waw jeg kan se
du har arbejdet med det, du gør virkelig frem-
skridt. Det er dejligt at høre de ord og ikke
skulle gætte sig til hvad den anden mener.

Vi kan godt lide at blive bekræftede og især
har vi brug for at blive bekræftede i at vi 

er gode nok og at vi er elskede. Og det er lige
præcis det I bliver bekræftet i her ved jeres
konfirmation. Og når det er Guds kærlighed
vi får bekræftet, så betyder det at det ikke
engang er noget vi skal arbejde for, træne og
øve os for at få. Guds kærlighed er ubetinget,
ligesom jeres forældres kærlighed til jer. 

Det betyder, at den er gratis. Gud elsker alle
sine skabninger på samme måde som jeres far
og mor elsker jer og har elsket jer lige siden I
blev født, ja faktisklige siden I begyndte at
vokse i jeres mors mave. De elsker jer simpel-
then bare fordi I er jer!!!! 

Ikke fordi I er kloge og dygtige og søde og gør
som der bliver sagt, nej de elsker jer uanset
hvad. Og på samme måde er det med Guds
kærlighed til os. I er altid gode nok hver især
præcis som Gud har skabt jer. Og I er elskede
præcis som dem, I er. I behøver ikke få rettet
ørerne eller tænderne eller få 12 i engelsk
eller blive den bedste på fodboldholdet eller
vinde i X-factor. I hvert fald ikke for Vor
Herres skyld. 

Han ser lige igennem os ind i hjertet, og han
ser i alle mennesker det lille, sårbare og 
bange, det hjerte, der bare har sådan et behov
for kærlighed og ømhed. Og det har han for
os, kærlighed og ømhed. Og det er det, I skal
vide og tro og holde fast i. Hvis I holder fast i
den kristne tro, vil I kunne leve frygtløst og
modigt og ikke være så bange for hvad andre
siger om jer, for I ved med jer selv at I er gode
nok som Gud har skabt jer.

Og hvis I holder fast i den kristne tro, så vil I
også få mod til at gøre det gode, være mod
andre som I ønsker at andre skal være mod
jer. På den måde vil kristentroen og kærlighe-
den spredes og vi mennesker kommer til at 
leve i Helligånden, altså Guds kærligheds
ånd. 

Jeg har givet stafetten videre til jer nu, og om
lidt skal I op til alterer og bekræftes i at det er
sandt: At Gud er med jer alle dage med sin
kærlighed og tilgivelse. Det er det gyldne håb,
som jeg ønsker for jer I aldrig må miste.

Kære konfirmander: I har bevæget mig og jeg
er kommet til at holde af jer og jeg ønsker alt
det bedste for jer i jeres liv fremover: At I må
finde lykken og kærligheden og meningen
med livet. 
Rigtig god fest. Amen
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KONFIRMATION I MEJLBY KIRKE
SØNDAG DEN 3. MAJ 2015

Alle Sognebladets læsere ønskes
en rigtig god sommer

Næste nummer af Sognebladet udkommer 1. august. 
Sidste frist for indlevering af stof: 18. juli

Sommerhilsen fra redaktionen
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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 teo-
logi går hånd i hånd, akkompagneret af
smukke melodier, der skal understrege
teksternes indhold. Vores salmer er slid-
stærke 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
salmedigtere. 

Så hvis kirken og salmesangen skal hol-
des 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 Folkekirken 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 fore-
gik under gudstjenesten, været noget
præsterne og munkene stod for. Og 
salmerne var, som prædiken, på latin. Nu
efter reformationen skulle præsterne tale
på menighedens modersmål, og menighe-
den skulle svare på forkyndelsen ved at
synge salmer. 

Luther skrev i et brev i 1523: ” Med hen-
blik 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. inspi-
rere når han gik på kro, og tog simpel-
then og brugte melodierne fra kendte
drikkeviser og folkeviser. 

Da reformationen slog igennem her i
Danmark, tog store, kendte teologer trå-
den op og gav sig til at digte salmer, som
talte til almindelige mennesker. 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 kva-
litet at nye digtere måske nærmest kan få
præstationsangst ved tanken om at skulle 
digte efter de gamle, ikke mindst
Grundtvig, men heldigvis har vi stadig
digtere og teologer, der skriver nyt. I
vores nuværende salmebog har vi salmer
af nulevende danske præster som for eks.  
Johannes Møllehave, Holger Lissner,
Johannes Johansen, Hans Anker
Jørgensen og Lisbeth 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, ver-
den og vi forandres og dermed sproget og
det, vi har behov for at udtrykke i spro-
get. Så uanset hvor moderne og provoke-
rende og omvæltende den nye udgave af
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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 derfor i 2014 med
til at nedsætte en redaktionsgruppe, 
der kalder sig ’Syng nyt’ og de har udgi-
vet et hæfte ved samme navn indehol-
dende 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. ( Vibe )

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.

BØRNE-
GUDSTJENESTE
i Todbjerg Kirke 

søndag d. 7. juni kl. 11.00
Så er det blevet tid til sidste børne -
gudstjeneste inden sommerferien. 

Til denne gudstjeneste har alle børn, 
der er blevet døbt i Todbjerg-Mejlby
fået en særlig invitation med posten.
Gudstjenesten er dog for ALLE børn
og voksne i sognene.

Gudstjenesten er kort og helt på bør-
nenes præmisser, og efter gudstjenes-
ten er der lidt godt til ganen i våben -
huset.

Vel mødt �
kh. Vibe

KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
Mandag d. 8. juni kl. 19.00
holder vi en kort gudstjeneste for de
kommende konfirmander og deres
familier i Todbjerg Kirke. Her vil jeg
fortælle om undervisningen og man
kan stille mig spørgsmål. 

kh. Vibe
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SANKT HANS 
i Todbjerg 
Tirsdag den 23. juni kl.18.00 
ved Todbjerg Forsamlingshus

Program: 
Kl.17.00: Syv-mands fodboldkamp
mellem Hårup/Mejlby og Todbjerg. 
Kl. 18.00: Spisning (inde hvis det er
dårligt vejr). Menuen står på kartoffel-
salat med frikadeller, franske hotdogs
eller pølser med brød. 
Kl. 18.45: Børnelege og 
konkurrencer.
Kl. 19.30: Båltalen holdes i år af 
Hans Jørgen Hinrup
Kl. 19.45: Sankt Hans bålet tændes.
Der kan købes: Øl, vin, sodavand,
kaffe, the, kage og is. 
Vi håber på stort fremmøde til en 
hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for 
Todbjerg Forsamlingshus

BYVANDRING 
I TODBJERG
Tirsdag d. 4. august kl 19.00

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening vil besøge Todbjerg.

I år er det Peter Boller, der vil vise os
rundt i Todbjerg og man må sige, vi
kommer i gode og lokale hænder, så
der bliver noget at glæde sig til.

Så sæt det allerede nu ind i kalende-
ren.

Vi mødes på Kirkepladsen kl. 19 og så
vil vi få en gåtur gennem Todbjerg.

Efter vandringen, som nok vil tage ca
1½ time, drikker vi kaffe i Sten -
gården. 

Her vil der også blive fortalt lokale
historier og I kan selv bidrage med
noget, hvis I har oplevelser, som
gerne må deles med andre.

Foreningen byder på kage til kaffen,
men kaffen må I selv medbringe, det
gik så fint sidste år.

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
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”hør landsbyklokken lyder ned------”
Sådan stille og roligt har landsbylivet
formet sig i Todbjerg og omegn de
seneste år og uden trusler udefra. 

Tidligere har der været pres for opstil-
ling af kæmpevindmøller tæt på 
vores turistattraktion Todbjergtårnet
og lufthavnsplaner ved Thomas -
minde. Hver gang ugræs har nærmet 
sig hegnet, er der blevet kæmpet for
alt hvad der er kært med fredelige
verbale midler. Og heldigvis har 
fjenden trukket sig. Nu rykker de
frem igen med de gamle skuffe- pla-
ner om lufthavn ved Thomasminde – 
og det efter, at deres repræsentanter i
Aarhus Byråd i medier eller som
Grundlovstalere ved vores årlige 
Grundlovsarrangement har proklame-
ret, at alle lufthavnsplaner var skrin-
lagt.                                                          

Kommunen har beredvilligt stillet ca.
1½mill kr. til en undersøgelse efter
pres fra nye bannerførere, som 
åben  bart ser det som en livsopgave at
forsyne området med en storlufthavn.
Og den nye politiske medvind 
bekræfter den gamle politiske sand-
hed.   ”Man har et standpunkt til
man tager et nyt. Det forekommer
dog nu med kortere og kortere inter-
valler, så begrebet troværdighed har
fået kort levetid.                                                       

Så lokalt mobiliserer vi folkehæren
ikke med høtyve og spader, men spid-

se penne og et stort lager af gode 
argumenter.

I første omgang var Thomasminde
kun en sekundær kampplads, men
Skanderborg valgte at sige fra til 1. 
valget. – En rigtig smuk kommunal
beslutning, som prioriterer borgernes
velbefindende - I modsætning til 
Aarhus Kommune der lider lidt af
storbysyge, som ofte resulterer i pre-
stigeprojekter og arrangementer, 
som primært handler om at sætte
Aarhus på verdenskortet . Og nu
måske en ny lufthavn, som ifølge
Jakob Pedersen, senioranalytiker ved
Sydbank ikke har økonomisk gang på
jorden med veldrevne lufthavne i 
Billund og Aalborg som konkurrenter. 

Anerkend, at Billund og Aalborg har
magten i luften og at det vil være 
et jysk ressourcespild at lave konkur-
rence på det felt.  Så hvis det skulle
gå så galt, at det bliver en realitet, 
så skal vi som skatteydere være parat
til at betale i årevis for et i en større
sammenhæng uhensigtsmæssigt 
projekt. Det er selvfølgelig fristende
at sige ja til en lufthavn lige i nabola-
get- frem for at skulle køre til 
Billund eller Aalborg – men Tirstrup
ligger der jo stadigvæk og den kan
der jo stadig udvikles på – og den er 
i forhold til mange andre europæiske
lufthavne ret tæt på. Spørger man
borgerne vil mange nok sige ”ja 
tak”. Men det svarer til et spørgsmål

LUFTHAVNSDEBAT
- TODBJERG OG JYLLAND
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om – have vil du helst have et super-
marked tæt på eller 5 km væk. Så 
her er bør man nok indtænke prisen. 

Ovennævnte problematik giver også
anledning til at spørge. Hvorfor skal
Jylland konkurrere med Jylland. 

Hvorfor ikke i stedet for kigge ud
over kommunegrænserne og etablere
en landdelsstruktur, som handler 
om Jylland, som den enhed alle jyske
kommuner samarbejder om at udvik-
le. Det vil med erhvervslivs-ord 
frigøre en masse synergi. I en tid hvor
vi skal begå os i et større europæisk
samarbejde, bør tiden være løbet fra
mindre lokalområders (byers) trakas-
serier. Så se stort på det og når det nu
har været politisk tale om at ned -
lægge regionerne, var det så ikke en
ide blot at lave dem større til region:
Jylland, Fyn, Sjælland, København. 

Det vil sige, at veje, lufthavne hospi-
taler o.a. samt den erhvervsudvikling
der kommer, kan planlægges efter
bl.a. firmaernes forskellige behov for
infrastruktur. 

Det kan da betyde at Aarhusområdet 
må afgive dele af erhvervsudvik -
lingen, men hvorfor kan dem, der har
mest brug for en lufthavn ikke ligeså
godt ligge i et udviklingsområdet ved
f.eks. Billund. Aarhus kunne have
dem hvor havnefaciliteter er vigtige. 

Viborg ser med fremtidig tilstedevæ-
relse af Apple ud til at kunne blive
en teknologisk højborg. Herning har 
bl.a. sin messevirksomhed osv.

Og helt generelt, hvad er det for glæ-
der, der følger med at vokse sig større

og større. Hvilke storbyer vidner 
om bedre livsbetingelser, fordi de er
store – er det oftest ikke lige
omvendt?                                                                                            

Så en i opfordring til byrådets politi-
kere om at abstrahere fra gængs udvi-
klingsfilosofi, og kigge ud over 
bygrænsen og lade ambitioner gå i
retning af et jysk samarbede i stedet
for omkostningstung konkurrence. 

Det kunne blive et interessant og
visionært fremtidsprojekt, som også
kunne befri vores område fra flere 
lufthavnsplagerier og måske kunne
resten af Aarhus se frem til at undgå
alt for mange plagsomme og dyre 
prestigeprojekter.

POUL JEPPESEN

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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GRUNDLOVSFEST
ved Todbjergtårnet
Fredag 5. juni kl. 18
PROGRAM: 

Kl. 18-20: Spisning

Kl. 18.30: Lege for børn 

Todbjerg/Mejlby jagthornsblæsere
underholder
Grundlovstale v. Fatma Øktem - MF 
Fællessang 
Der sælges grillmad, salat, brød, øl,
vand, vin og is.
Alle unge og ældre fra nær og fjern er
velkomne.

KARTOFFEL-
DAG

På Hjortshøj Lokalcenter

Torsdag den 11. juni
fejrer vi

Danmarks Kartoffeldag.

Menu:
Fra kl. 11.30-13.00

serveres der 

Stegt flæsk m. nye kartofler,
persillesauce og rødbeder 

Jordbærgrød m. fløde.

Til Menuen serveres
1 gratis snaps

Underholdning under middagen.

Der vil være salg af lotteri med 
gode sponsor  gevinster

Pris 80,00 kr.

Tilmelding i cafeen 
senest d. 8. juni.
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HÅRUP FORSAMLINGSHUS
- det lokale samlingssted !

FÆLLESSPISNING
ONSDAG D. 3. JUNI KL. 18.00

Aftenens menu:
Glaseret skinke, nye kartofler,
grøntsager og mozzarellasauce

Kaffe og kage
Pris: Voksne 50,- kr.

Børn under 12 år 35,- kr.
Tilmelding til:

Birte: tlf. 24 67 00 52
Carl Anker: danvad@c.dk
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MEJLBY

FORSAMLINGSHUS

Fællesspisning:

Sommerafslutning for

Fællesspisning

Søndag den 21. Juni kl 17:30

Dørene åbnes kl 16:00

Menu: Grillmad

HALFEST 
I HÅRUP
Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen

lørdag d. 14. nov.
TMIF arrangere et brag af en
fest med god mad, live musik 
& DJ

Overskuddet for festen går til
Multihus projektet 
Se mere på: 
haarupmultihus.dk

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

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

Vi har nogle flotte billeder
fra konfirmationen i
Todbjerg kirke.

Beklageligvis kan vi ikke
nå at få dem med i dette
nummer. 
De kommer med i august-
nummeret.

Venlig hilsen
REDAKTIONEN
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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 
august-nummeret 2015 er:
18. juli 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

7. juni 11.00 Ingen Vibe - Børnegudstjeneste
1. søndag efter trinitatis

14. juni 11.00 9.30 Vibe
2. søndag efter trinitatis

21. juni 9.30 11.00 Vibe
3. søndag efter trinitatis

28. juni 11.00 Ingen Torben
4. søndag efter trinitatis

5. juli 9.30 Ingen Torben
5. søndag efter trinitatis

12. juli Ingen 9.30 Torben
6. søndag efter trinitatis

19. juli 11.00 Ingen Torben
7. søndag efter trinitatis

26. juli Ingen 9.30 Torben
8. søndag efter trinitatis

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


