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Mange voksne mennesker lider af søvnløshed.
Og mange børn har faktisk også svært ved at
falde i søvn. Måske vi er for stressede og vores
tanker kører i for højt et tempo til at vi kan
geare ordentligt ned når vi skal sove. 

Vi kan måske have bekymringer eller vi kan
være tændt af inspiration og kreativitet, 
men måske der også kan være noget andet på
færde. For hvis vi konsulterer Freud og de
andre klassiske psykologer, så ved vi at søvnen
også går under betegnelsen ’ den lille død’. 

Hvorfor det? Jo, fordi søvnen er at give slip på
bevidstheden. Søvnen betyder farvel og
adskillelse fra verden og dem, vi har omkring
os. Alt forsvinder som i en narkose (Ordet
narkose er græsk og betyder faktisk også søvn)
Og det de fleste mennesker frygter ved at
skulle på operationsbordet er netop: Nar -
kosen, det at skulle give slip på bevidstheden
og MÅSKE aldrig vågne igen. Og tænker vi
efter gælder det jo hver gang vi lægger os til
at sove eller siger farvel til nogen eller giver
slip på kontrollen: Vi ved ikke om alting ven-
der tilbage til normalen.

At lade sig falde i søvnen, er at give slip.
HJÆLP

Hver torsdag har vi babysalmesang i
Sognegården her i Todbjerg. Og vi synger bl.a. 
en sang hvor vi går lidt væk fra barnet for så
at komme tilbage igen. Vi synger andre sange
hvor vi holder barnet for øjnene og så fjerner
hænderne og siger BØH.  Alle den slags borte
tit tit – lege som forældre har leget med deres
små børn igennem årtusinder. Og hvorfor
leger vi helt instinktivt de lege? Jo, for at
træne barnet i adskillelse.  Nu er mor her, nu
er mor væk…..og bøh fortvivl ikke for nu er
mor kommet tilbage. 

Hver gang det lille barn skal lægge sig til at
sove i sin egen seng og give slip, altså overgive
sig til søvnen, den lille død, så er det en lille

smule angstprovokerende, for det betyder
adskillelse. Og mødre har derfor instinktivt
udviklet disse små adskillelseslege gennem
årtusinderne.

Der er lidt den samme adskillelsestræning
over dagens tema i evangelieteksten. 

Jesus siger til sine disciple: Om en kort tid, så
ser I mig ikke længere, og atter om en kort
tid, så skal I se mig.

Han finder også på andre måder at sige det på:
Når en kvinde skal føde, har hun det svært,
fordi hendes time er kommet; men når hun
har født sit barn, husker hun ikke mere sin
trængsel af glæde over, at et menneske er født
til verden.

Jesus prøver at forberede sine disciple på
adskillelsen. Han prøver at ruste dem til at 
leve livet alene uden mor eller mester til at
være om dem hele tiden. Og han gør det 
ved at love dem at adskillelsen ikke er for
good and ever.

Men den adskillelse han forbereder dem til er
jo ikke bare den lille død, men den store. Den
rigtige død, den, derfor alvor betyder adskil-
lelse. Og han siger så det, som vi ikke kan sige
os selv, fordi det ligger uden for vores erfa-
ringsområde: Han siger : Efter dødens ende-
gyldige adskillelse, vil der alligevel ikke være
evig adskillelse. 

Selvom vi vil græde og savne som det lille
barn, der er blevet afleveret første gang i 
dagplejen og føler at dagen er en evighed af
savn efter mor, så vil vores sorg vendes til
glæde, savnet skal ikke vare evigt. ’Om en
kort tid ser I mig ikke længer, og atter en kort
tid, så skal I se mig’.

Der er for tiden så megen diskussion om hvor-
dan vi skal forstå det med opstandelsen og det
evige liv. En københavnsk præst, Per
Ramsdal, kom til at genantænde den ældgam-
le diskussion og præster landet over debatterer
ivrigt i avisernes spalter og alle andre steder:
Hvad mener vi når vi taler om opstandelsen 
og det evige liv? Er det en fysisk opstandelse,
og er det evige liv noget vi skal forstå rent
tidsligt?

Og når vi hører sådan en tekst, som den, jeg
skal prædike over her i dag, ja så kommer
emnet jo op. Og det gør det hver gang præs-

PRÆDIKEN
3. søndag efter
påske 2015
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ten skal holde en begravelsestale. Hvad bety-
der de ord om opstandelsen, og det Jesus lover
disciplene her i dag, at om lidt skal de se ham
igen?

Vi er tilbøjelige til at forstå alting ud fra os
selv og vores egen horisont og forståelsesram-
me, og det er jo naturligt nok. Men vores for-
ståelse er begrænset og det betyder at vi
måske kommer til at begrænse det, vi gerne
vil forstå. 

Vi er tilbøjelige til at ville forstå alt rationelt
og anvende et rationelt sprog. Men når 
det drejer sig om det religiøse og opstandelsen
og det evige liv, så rækker det rationelle sprog
ikke. Det kommer til kort. 

Hvis vi absolut kun vil forstå opstandelsen
som et fysisk fænomen og det evige liv som et
liv af tidslig uendelig varighed fordi det nu er
det, der passer med vores måde at anskue ver-
den på i rum og tid, ja så går vi måske fejl af
sagen.

Det metafysiske lader sig ikke så let fange ind
og det religiøse er af en anden sfære. 

Mit rige er ikke af denne verden, sagde Jesus
også en gang.

Paulus har sagt det så rammende: ’Endnu ser
vi i et spejl som i en gåde, men da skal vi
kende fuldt ud ligesom vi selv er kendt fuldt
ud.

Med det mener han jo at vores forståelseshori-
sont er begrænset, tilværelsen er gådefuld,
den fulde indsigt får vi ikke så længe vi lever,
og det må vi leve med!!! 

Det eneste vi skal holde fast i er, at vi er ble-
vet lovet at se Jesus Kristus igen. Vi er blevet
lovet en opstandelse af døden og et liv hos
Gud. Hvordan og hvorledes den himmelske
geografi så er, ja det må vi altså vente med at
få rede på. Det er Vor Herres afdeling og vi
kan trygt overlade det til ham og lade den
ting ligge.

Jesus har lovet os at vi ses igen. Og som
Paulus jo siger: Da skal vi kende fuldt ud 
ligesom vi selv er kendt fuldt ud. Det sidste,
det med at vi selv er kendt fuldt ud, det 
handler om at Gud kender os fuldt ud. Og
som han kender os fuldt ud, elsker han os 
også fuldt ud.

Derfor skal vores hjerte glæde sig og ingen
skal tage vores glæde fra os som Jesus slutter
med at sige i dagens tekst.

Det er jo også det mor lover når hun leger
borte tit tit og bøh, og det er det hun på et
lidt mere alvorligt plan lover når hun første
dag afleverer den lille i dagpleje: 
Mor KOMMER igen, mor elsker dig og forla-
der dig ikke for evigt Det er KUN for en tid vi
skal være adskilt. Hvis ikke det lille barn har
en urokkelig tillid til at mor kommer igen, er
det helt fortvivlet. 

Adskillelse kan gøre os helt fortvivlede. Og
selv voksne mennesker kan lide af adskillel-
sesangst, eller separationsangst som det hedder
i det kliniske sprog. Og det, der udløser den
separationsangst hos den voksne, er netop
hvis man som barn ikke har følt sig ubetinget
elsket. Hvis den voksne som barn blev frosset
ude eller forladt som en straf hvis det var uly-
digt. Kulde og ignorering og tab af kærlighed,
er den værste straf, der kan overgå noget
menneske. Det at blive forladt. Og det ikke at 
blive elsket.

Og hvis vi overfører det på det religiøse plan,
så er det netop her Jesus Kristus sætter ind når
han lover os at vi er ubetinget elskede og at vi
ikke for evigt skal blive forladt. ’Jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende’, lover han os.
Og ’når jeg går herfra kommer jeg igen og
tager jer til mig, for hvor jeg er, skal I også
være’

Det nye Testamente er fuldt af den type
udsagn der skal hele vores angst for at blive 
forladte og uelskede. Udsagn der skal give os
mod til livet.   ’En kort tid, så ser I mig 
ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se
mig.’

Og selvom det går over vores forstand, så må
vi tro det alligevel. Gør vi det, så kan vi leve
glade og frygtløse og tåle livets barskhed også,
for vi har en grundlæggende tillid. Tillid til at
hvad enten vi lever eller dør, er vi i Guds
hånd. Det er alt, vi behøver vide.

Så kan vi også leve med at vi ikke fatter et
klap med vores forstand. Hjertet fatter 
det godt. Derfor: Frygt ikke, tro kun. 

Amen!
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Tirsdag d. 7. april begav konfirman-
derne og jeg os, sammen med Elev -
konfirmanderne og Hans, på pilgrims-
vandring. 

Vi vandrede i vores eget lokalområde
ca. 10 km, bl.a. i Lisbjerg Skov, hvor
der er meget smukt. 

Vi havde som de foregående år, pil-
grimspræst Elisabeth Lidell til at lede
vandringen. 

Hun vandrer hvert år ca. 1000 km ad
pilgrimsruter rundt omkring i verden,
hvor hun er leder for andre vandrere. 

Elisabeth indledte med at fortælle
konfirmanderne lidt om hvad en pil-
grim er, og om pilgrimsvandringens

tradition. Vi lærte en pilgrimssang og
en pilgrimsbøn og så begav vi os på 
vej.

Undervejs gjorde vi holdt og skulle
vælge hver vores eget pilgrimsord at
meditere over et stykke af ruten. Det
var ord som: stilhed, frihed, åndelig-
hed, fred, gavmildhed o.s.v.    

Et stykke af ruten skulle vi så gå to og
to og tale om vores ord og hvorfor vi
hver især havde valgt netop vores
ord. Et sted i Lisbjerg Skov gjorde vi
holdt og fik fortalt om påsken og så
holdt vi nadver i det fri. 

Derefter vandrede vi videre i stilhed
en og en med et godt mellemrum
imellem os så vi ikke kom til at for-

SEJE PILGRIMSKONFIRMANDER
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styrre hinanden i stilheden. Vi nåede
frem til Elev Sognehus lige tidsnok til
at spise en bolle og drikke saft, som
en af de søde damer fra Elev Menig -
hedsråd havde lavet til os. 

Så var det med bussen hjem kl.16.

Det var nogle meget trætte konfir-
mander, der vendte hjem og nogle af
dem også med ømme fødder. En
håndfuld piger havde endda måttet
tage skoene af og gå i strømpesokker
de sidste kilometer på grund af vabler.
Men humøret tog ingen skade, det
var fortsat højt og vejret var også 
med os, så ingen fik våde eller kolde
fødder.

Tak til de skønne konfirmander for
humør og gåpåmod. 

Kærlig hilsen
Vibe

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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Så er vi ved at være ved vejs ende
med årets minikonfirmandprojekt. Vi
har jo på grund af skolereformen,
valgt en ny måde at have minikon-
firmandundervisning på. Jeg er gået
sammen med Hans Boas, præst i
Lystrup og Elev, og vi har sammen
med 3.klasserne i Hårup og Elev og 
deres lærere, siden august haft en del
halve og hele dage sammen. 

Læserne af Sognebladet har kunnet
følge os i løbet af året, og nu bringer
jeg her fotos fra den sidste fællesdag,
vi havde sammen. 

Vi var i Elev Kirke og Sognehus, hvor
vi først i kirken af Hans fik fortalt om
påsken og sang nogle salmer og deref-
ter i Sognehuset, hvor vi fik kage og
lavede påskeengle. Vi lavede ’skrot -

engle’ af gamle sodavandsdåser.
Dåserne skulle bankes flade med en
hammer, men Vibe syntes, det var
sjovere og meget lettere, hvis ungerne
lagde deres dåser bag dækkene på
hendes bil og hun så bakkede hen
over dem � Det gik snildt. Dåserne fik
så vinger af folie og tyl og hoveder af
vinpropper, glorier af metaltråd, hår
af uld og blev pyntet som børnene nu
havde lyst til. 

De blev påmonteret en tyk elefant-
metaltråd, så de kan stikkes i en urte-
potte eller lignende og stå og pynte.
Vi lavede også engle af servietter. I
kan se børnene stolt vise deres flotte
engle frem på billederne.
Vi havde en dejlig dag sammen. Nu
er der kun afslutningsgudstjenesterne
tilbage at vente på. 

M I N I K O N F I R M A N D E R
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Dem holder vi d. 22. april i hver
vores kirke. Hans i Elev og jeg i
Todbjerg. 

Her vil børnene få overrakt en lille
gave til minde om vores fine tid sam-
men.

Tak til de dejlige unger, deres søde
lærere og min gode kollega Hans. �  

Kærlig hilsen
Vibe

’’HUSMOR’’
SØGES
Vi søger en "husmor" til sog-
negården i Todbjerg.

Vi mangler en, der kan lave
kaffe og stille brød/kage an
til arrangementer og møder i
sognegården.

Det drejer sig om 10-11
menighedsrådsmøder om året
samt 6-8 arrangementer, som
fortrinsvis ligger i februar,
marts, april - september, okto-
ber, november.

Jobbet indbefatter oprydning,
men ikke rengøring.

Der udbetales timeløn efter
gældende regler.

For nærmere information:
Kontakt Ivan Jakobsen 
Tlf. 61 31 31 83

Skriftlig ansøgning senest 
d. 21. april 2015 til:
Ivan Jakobsen, 
Håruptoften 12, 
8530 Hjortshøj
ivanojak65@mail.com

På Todbjerg - Mejlby 
menighedsråds vegne
Helle Sørensen
Formand
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KR.
HIMMELFARTS-
UDFLUGTEN

2015
er desværre
AFLYST

på grund af
for få

tilmeldinger

 

 
 

 

 

 

 

HUSK!

Næste nummer af 
Sognebladet gælder 
for både juni og juli!

Så det er nok en 
god idé at kigge lidt 
længere frem i 
kalenderen, hvis 
man har nogle 
arrangementer, 
som skal med i 
næste 
nummer.

Venlig hilsen
Redaktionen
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Gospel-

gudstjeneste

Søndag d. 17. maj 

kl. 16.00
er der gospelgudstjeneste i

Todbjerg Kirke.

Vores lokale gospelkor, som

øver i Sognegården hver

anden onsdag, vil atter en 

gang være med til at give kirke-

gængerne en på opleveren.

Det er umuligt at være sur, når

man synger gospel og menig-

heden får lejlighed til selv at

synge med på gospelsalmerne,

så trænger dit humør til en

gang lak, så mød op d. 17. maj

i Todbjerg Kirke kl.17.00.

Kh. Vibe
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MEJLBY
FORSAMLINGSHUS
Ordinær Generalforsamling afholdes
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30.
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Dagsorden indrykkes senere.
Forslag til generalforsamlingen fra
andelshaverne til behandling skal
indgives skriftligt til formanden og
være denne i hænde senest 1. maj.

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
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TMIF Gymnastik og Motion indbyder nu for anden gang alle til 
en hyggelig aften med løb og pandekager. 

Hvor:  HHåårruupp HHaalllleenn 
Hvornår: 44.. jjuunnii 22001155 kkll 1177::4455 
Distancer:  3, 5 og 10 km (Tidtagning med chip) 

Der er fælles opvarmning 15 minutter før løbsstart, musik ved målstregning og præmier til løbets 
vindere og mange flere. 

Efter løbet er der hyggeligt samvær, hvor der vil være pandekager til alle deltagere.  

Herudover mulighed for køb af let mad og drikke. 

Kl. 17.45 Børneløb 3 km 
Ruten er 2 gange 1,5 km 
Førskolebørn kan deltage for 10 kr. (uden tidtagning) og få en pandekage bagefter - tilmelding på dagen. 
Forældre må gerne løbe turen sammen med deres børn gratis. 
Præmie til hurtigste dreng/pige. 

Kl. 18.30 5 og 10 km  ved 10 km løbes samme rute 2 gange. 

Pris for deltagelse  gælder begge løb:  Børn til og med 14 år  35 kr.  
                                                              Voksne 60 kr. 

Hvis man ønsker at gå ruten i stedet for at løbe, er det ok  så stiller man sig blot bagest ved start. 
Præmie til hurtigste dreng/pige/mand/kvinde i hver kategori.                           
Præmie til den klasse med flest antal deltagende elever. 
Pandekager til alle deltagere 

Ved målstregen bliver du modtaget af levende musik, som Hårup Skoles Bigband leverer 

Seneste online tilmelding er mandag den 1.6 kl. 23.59  link til tilmelding finder du på www.tmif.org 

Eftertilmeldinger på dagen koster 15 kr. ekstra - eftertilmeldinger lukker 30 min. før løbet. 
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I form inden 
sommerferien?

Vi fortsætter sæsonen uden-
dørs i maj og juni.

Vi tager de bedste elementer
fra holdene CrossGym, Latin
fit, Pilates, Fit & Styrke og
blander dem, så de passer til
dine ambitioner.

Så hvad enten du er er til hård
konditionstræning, styrketræ-
ning, powerwalk, bevægelse
med rytmer, afspænding og
stabilitetstræning eller bare
ønsker at holde dig i gang med
alsidige øvelser, så er sommer-
fitness for dig.

Sommerfitness er et hold for
voksne - for alle ung som gam-
mel, tyk som tynd. 

Den første gang vil vi meget
gerne høre jeres ønsker, så vi
derefter kan tilpasse program-
met til jer, der møder frem.
Måske laver vi 1 hold, måske 2 

eller flere…?

Første gang 
tirsdag den 5. maj kl. 19:00 til
20:00 

Vi mødes ved gymnastiksalen –
hvis vejret er dårligt, træner vi
indendørs.

Pris 175,-

Tilmeld dig på 
tmif.org/gymnastik

G Y M N A S T I K
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41 års jubilæum 
Ja, så er der gået yderlig et år.

I maj måned 1974 åbnede TOD-
BJERG-MEJLBY EGNSARKIV
sine døre i Mejlby Gamle skole, hvor
det stadig holder til.

Vi vil holde ekstra længe åbent
Torsdag d. 21. maj kl 15 – 20.

Her er alle meget velkommen.

Der er mulighed for at se arkivet og få
en snak med dem, der til dagligt har
deres gang på Arkivet samt se det 
sidste nye, ARKIV.DK, se ny bog ” I
ser mig ikke mere ” som bl.a. også har
lokal historie.

Kom og få en snak med dem, du
måske ikke har set længe.

Venlig hilsen

Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening

Byvandring 
i Todbjerg 
tirsdag d. 4 august kl 19.00
Det vil være Peter Boller, der vil stå
for rundvisningen. 

Det er jo dejligt med en lokal person,
som ved så meget om det sogn, han
bor i.

Venlig hilsen

Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening

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

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  Fo r e n i n g

Turen går sikkert forbi Todbjerg kirke.
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H Å N D B O L D
Indkalder til ordinær generalfor-
samling
mandag d. 18. maj kl. 19.30
i Hårup hallens kantine
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning

3a. Forelæggelse af revideret
regnskab

3b. Forelæggelse af budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6a. Valg af bestyrelse i henhold 
til § 4

6b. Valg af suppleanter

6c. Valg af 2 revisorer 

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
formand Gert Bjerregaard i hænde
senest 7 dage før på mailadresse:
gert.bjerregaard@aarhus.dk

Efter generalforsamlingen er for-
eningen vært ved et lille trakte-
ment.
Vel mødt
Bestyrelsen i TMIF håndbold

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

FORÅR I LUFTEN
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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 
juni-juli-nummeret 2015 er:
18. maj 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

1. maj Ingen 11.00 Torben
Bededag

2. maj 11.00 Ingen Vibe - Konfirmation

3. maj Ingen 11.00 Vibe - Konfirmation
4. søndag efter påske

10. maj 9.30 Ingen Torben
5. søndag efter påske

17. maj 16.00 Ingen Vibe - Gospelgudstjeneste
6. søndag efter påske

24. maj 9.30 11.00 Vibe
Pinsesøndag

25. maj Fælles friluftsgudstjeneste i
2. pinsedag Todbjerg

31. maj 11.00 Ingen Vibe
Trinitatis

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


