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Du er ikke færdig med livet, så længe
livet ikke er færdig med dig.
Jesus er til fest. Vinen slipper op, og det
truer med at lukke festen ned. Jesus gør 
vand til vin og festen fortsætter. 
Du er ikke færdig med livet, så længe
livet ikke er færdig med dig.
Og tænk: Den vin Jesus skabte af vandet
var endda en langt bedre vin end den,
der hidtil var blevet budt på.
Du er ikke færdig med livet, så længe
livet ikke er færdig med dig.
Og livet bliver aldrig færdig med dig. Det
er kristentro i en nøddeskal, eller vi
kunne sige i en rød fortættet dråbe. Det
er opstandelseshåb. Jesus skaber vin af
vand. Det er et tegn på at livets herre
aldrig bliver færdig med os. Han vil forny
livet for os. 
Der, hvor alt ellers er dødt og kilderne
tørret ud, ja der skaber han nyt liv, endda
liv i en helt anden potens.  
Det er en lille dråbe påske vi får skænket
her i dagens evangelium. Et tegn på
påsken og påskens betydning: Nemlig, at
der, hvor vi tror at festen er slut, der
begynder den virkelige fest: Det evige liv,
livet hos Gud.
Det er et tegn på, hvad der skal komme,
nemlig Guds Rige. Men det er også et
tegn, der siger os at det er her allerede.
Guds rige er midt iblandt os, siger Jesus
til os et andet sted. Som Knausgård siger
et sted i bind 6 af den store romanfølge-
ton ’Min kamp’, så er paradis nu og her
hvis blot vi træder et skridt til siden. Han
mener altså at paradis og Guds rige ikke
er noget vi kun skal vente på, men noget,
vi kan se, nu og her hvis blot vi skifter

fokus en anelse, træder et skridt til siden,
altså ser med troens øjne. Og det tegn, vi
hører Jesus gør her i dag, er et tegn, der
skal hjælpe os til at se med troens øjne.
Og hver gang vi går til alters får vi det
samme tegn, vi skænkes vi dråber af den
vin som er et tegn på at Jesus Kristus er
midt iblandt os og dermed er Guds rige
midt i blandt os. Allerede i frembrud.
Usynligt og dog virkeligt for den, der tror.
Et tegn skal ses med troens øjne for at
blive tolket og forstået. 
For den ikke-troende er vinen i alterbæ-
geret blot portvin. For den, der tror, er
den tegn på Jesu Kristi nærvær. På tilgi-
velsen og livet med Gud.
Vi tyder hele tiden tegnene i vores tilvæ-
relse. Knopperne på træerne om foråret 
tyder vi ud fra vores erfaringer, som tegn
på at sommeren er nær.
Det indforståede smil min elskede sender
mig, forstår jeg at tyde ud fra vores intime 
kendskab til hinanden. Jeg kender hans
forskellige smil, og ved at bestemte smil
er tegn på noget, vi har sammen.
Altervinen, der skænkes os i kirken, for-
står vi at tyde ud fra vores kristentro som 
tegnet på Jesu nærvær.  Som Guds smil
til os, som tegn på guddommelig kærlig-
hed og tilgivelse. Som tegn på at han er
midt i blandt os, ja i os. Som vinen 
gennemstrømmer os, gennemstrømmer
hans kærlighed og nærvær os. Spiritus 
betyder ånd. Og når vi indtager altervi-
nen, inddrikker vi Guds Hellige Ånd.
Vinen og vinunderet, vi hører om i dag,
skal vi tyde vi som et spor af Guds nær-
vær i verden nu og her, og sporet peger
også frem mod noget, der indtil videre er
skjult. 
Vi får vinen som drypvise antydninger og
hentydninger.
Vi får kun tegn og stykkevis erkendelse så
længe vi lever her på jord. Ingen kan se 
Guds ansigt uden at dø, hører vi at Gud
siger til Moses i den tekst, jeg læste fra 
alteret. Vi kunne måske vende det om og
sige, at ingen får Guds ansigt fuldt ud at

PRÆDIKEN
2. søndag efter
hellig tre konger
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se før vi dør. Og så skal vi leve !!!  Ikke
dø, men netop leve !!! Det er det kristne
håb om opstandelsen. Som det lyder i ’Et
barn er født i Betlehem’ : ’Da vorde engle
vi som de, Guds milde ansigt skal vi se’. 

Men selvom vi er henviste til kun at se i
et spejl og i en gåde og forstå i brudstyk-
ker så længe vi lever, så siges det især
meget tydeligt og radikalt i ohannes -
evangeliet, 

som vi hører fra i dag, at det er Guds
ansigt, vi ser, når vi ser mennesket Jesus.
Gud kender vi i Jesus Kristus. Gud er
nærværende i mennesket Jesus og ved
ham i alt det skabte. Johannes sætter lig-
hedstegn mellem mennesket Jesus og ska-
berordet, der var i begyndelsen, og ved
hvem alt er blevet til. Det skaberord, som
er det skjulte mønster i verden.
Livsprincippet, meningen med det hele.
Ordet er Guds DNA, kunne vi sige, som
er indlagt i hele skaberværket, helt ned
på mindste atomplan.

Det er konkret og enkelt samtidig med at
det er gådefuldt og abstrakt. Det er enkelt 
for intuitionen eller hjertet at forstå, men
uoverkommeligt for forstanden. Præcis 
som kærligheden mellem mennesker.
Den er så indlysende klar for hjertet når
vi elsker, men ikke noget, vi kan sætte på
formel, i hvert fald ikke uden at misforstå 
dens væsen.

På samme måde med religionen og troen
på Jesus Kristus.

Jesus gør vand til vin. Det er en tegn-
handling som vi kan tyde. Det er i og for
sig den eneste måde hvorpå vi får noget
at vide om Gudsriget. Ligesom Gud er
skjult og vi kun ser ham fra ryggen af,
altså ser sporene af det guddommelige i
verden omkring os, ligeså er det med det
gudsrige, der skal komme: Vi får kun tegn
og antydninger og tegnene kan kun gri-
bes i tro. Håndfaste og videnskabeligt
verificerbare beviser får vi aldrig når det
drejer sig om kristentroens kerne. 

Påskens budskab, at Kristus opstod fra de
døde, det budskab er det helt centrale i 
kristendommen, og alt i Jesu liv peger
hen mod det. Alt han foretager sig, kan
tydes som tegn på opstandelsen og det
nye, der skal komme, livet i guds rige. Og
de tegn må vi leve på så længe vi lever
her i verden. De er alt, hvad vi får. Men
ligesom der i min mands smil, ligger en
verden af kærlighed og et forjættende
løfte om noget mere, sådan forholder det
sig også med de tegn vi får af Jesus
Kristus: Vi skal bare turde tro dem. 

Når min elskede smiler til mig, reagerer
jeg spontant med glæde og smilet bekræf-
ter mig i at jeg er elsket og meget andet.
Jeg tvivler ikke, men tror uden ord og
behøver ikke andet end smilet. Det siger
mig alt.

På samme vis med de tegn, Jesus Kristus
giver os, og i særdeleshed vinens tegn: Vi 
skal blot tage imod, gå til alters og drikke
hans vin og høre ordene der siges her. De 
siger os alt, nemlig at Gud er nærværen-
de hos os. Ja I os. In vino veritas, i vinen
er sandheden  og når vi drikker den er
sandheden i os. Kærlighedens og livets
Gud er os så nær som den vin, vi indta-
ger, som blodet, der banker i vores årer.

Så gådefuldt og dog så enkelt er det.

Amen! 
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ELVIS
i Todbjerg kirke
Torsdag d. 19. februar
kl. 19.30
Sidste år havde vi en koncert-gudstje-
neste med Johnny Cash i skikkelse af
Karsten Holm. Det var sådan en 
succes at vi nu har inviteret Elvis til
at komme. Også han er repræsenteret
ved Karsten Holm. 

Det bliver denne gang ikke ved en
gudstjeneste, men i form af en ren
koncert. Kom og nyd alle de gode
gamle, kendte Elvis-sange og hør
Karsten fortælle lidt om hans liv og
musik.

Kh. Vibe

Se også side 5.....

Dine børn er ikke dine børn.

De er sønner og døtre af livet selv.

De kommer gennem dig, men ikke
fra dig, og skønt de er hos dig, så
tilhører de dig ikke.

Du skal give dem din kærlighed
men ikke dine tanker,
for dine børn har deres egne tan-
ker.

Du skal huse deres kroppe,
men ikke deres sjæle, thi deres
sjæle dvæler i morgendagens hus,
som du ikke kan besøge,
end ikke i dine drømme.

Du kan forsøge at ligne dem,
men forsøg ikke at få dem til at
ligne dig, thi livet går aldrig 
baglæns og hviler aldrig i det 
forgangne.

Kahlil Gibran

I julegave fik jeg en Astrid Lindgren-

biografi, som jeg har læst med stor

fornøjelse. Forfatteren er dansker, 

Jens Andersen. Bogen er hermed

anbefalet på det varmeste. Et sted

forekommer der et digt skrevet af en 

arabisk digter, Kahlil Gribran. Det

havde Astrid Lindgren klippet ud af en

avis, og hun havde det liggende i 

sin skrivebordsskuffe lige til sin død.

Jeg blev så grebet af digtet at jeg

læste det om og om igen, og jeg 

synes ikke læserne af Sognebladet

skal snydes for det. Derfor bringer vi

det her. Kh. Vibe
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Elvis i kirken
Autenticitet, nærvær, smuk sang og
sans for detaljen er fundamentet for 
sanger Karsten Holm og pianist
Christian Spillemoses musikalske
foredrag ”Elvis i kirken”. Publikum får
en time i selskab med en stribe af
Elvis’ foretrukne gospel-sange og
andre sange der passer til kirkerum-
met.

Elvis Presley er død, men hans musik
og alt det han repræsenterede lever i
bedste velgående her 34 år efter hans
død. 

Alene i USA menes 30.000 mennes-
ker at leve af at imitere Elvis Presley.
Også herhjemme findes adskillige
Elvis-imitatorer, men Karsten Holm
adskiller sig fra mængden. For ham er 
det afgørende ikke at fremstå som en
Elvis-lookalike, men derimod i sang
og udtryk at formidle en autentisk
kærlighedserklæring til populærmu-

sikkens største personlighed gennem
alle tider. 

Elvis Presley er i den brede offentlig-
hed mest kendt for rock n'roll og de
på hans tid vovede hoftesving. Men
Elvis var et troende menneske og
havde en særlig passion for gospel-
sange, som han sang ofte og gerne
med stor indlevelse og nærvær.
Sangene er blot ikke blandt de mest
kendte. Ikke desto mindre blev de tre
amerikanske grammys som Elvis mod-
tog, alle tildelt for gospeludgivelser. 

Det er denne for mange ukendte side
af Elvis som afdækkes på smagfuld vis
i det musikalske foredrag.

Karsten Holm er konservatorieuddan-
net operasanger, men har sunget Elvis
og rock’n roll fra han var ganske ung.
Der tilsættes en god portion person-
lighed i Karstens fortolkning af 
Elvis’ sange, hvilket han har fået stor
anerkendelse for gennem årene.

Ved en særlig anledning blev Karsten
i sommeren 2007 bedt om at synge et
par af Elvis' gospelsange i en kirke, og
det vakte så stor begejstring blandt
publikum, at det gav ideen til et deci-
deret koncertprogram omkring Elvis'
gospelmusik.

Koncerten er en afvekslende rejse
mellem de store ballader som "Stand
by me" og de swingende uptempo-
numre, som "Walk dem golden
stairs". 

Karsten Holm synger sangene med
stor indlevelse og glimt i øjet.
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Så starter Gospelkoret på en ny sæson
Onsdag den 21. januar kl. 19.00

Vi øver hver anden onsdag i lige uger og det foregår i
Todbjerg Sognegård kl. 19-21.30.

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 foråret:
21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 15/4, 29/4, 13/5 samt

gospelgudstjeneste 17/5.

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

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

Karin Fonnesbæk Madsen Tlf. 3068 8852 
Email: karin.f.madsen@gmail.com

TUSIND TAK TIL SONJA VINTHER
Der er sket nogle administrative ændringer i
Gospelkoret. Sonja Vinter, som var med til at
starte koret, har valgt at stoppe og vi vil gerne
sige Sonja en kæmpe tak for hendes store 
engagement i koret. Det betyder også at der skal
2 til at erstatte Sonja og det er Annie Hall fra
Hårup og Monica Ø. Rasmussen fra Skødstrup.
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En stilling som medhjælper søges til Todbjerg kirke fra 1 April.

Stillingen er på ca. 450-500 timer om året fordelt med 8-12 timer
om ugen fra marts til og med november. Der kan blive mulighed
for flere timer, hvis man har lyst.

Arbejdet består hovedsageligt af ren- og vedligeholdelse af grav-
steder på kirkegården samt pleje og pasning af udenomsarealer
ved præstegård, sognegård og grønne arealer. Derudover kan der
blive tale om ferieafløsning for graveren.

Lønnen sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på 
landsbykirker.

Der søges en medarbejder med ordenssans og fleksibilitet  og
interesse i udarbejde med grønne anlæg.

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest 1. marts
og kan afleveres til:
kontaktperson Ivan Jacobsen, Håruptoften 12, 8530 Hjortshøj 
eller til Graver Lars Malte Jensen, Bøggildsvej 18 8530 Hjortshøj.

Al henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til: 
Graver Lars Malte Jensen Bøggildsvej 18, 8530 Hjortshøj 
tlf. 86 99 94 01 eller 25 54 12 56 Mail: gravertodbjerg@mail.dk

Graver-
medhjælper 
søges 
til Todbjerg kirke
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MICHELLE
BIRKBALLE
Michelle Birkballe sprang ud
som fuldtidsmusiker i en alder af
bare 17 år og har siden turneret
livligt på landevejen, og spillet
alt fra små ydmyge steder som
blokvogne, værtshuse, spille-
klubber og fængsler. 

Nu kan hun opleves i Hårup
Forsam lingshus - og Michelle
SKAL bare opleves live! 

Michelle er blevet kendt for sin
hæse stemme samt sine sjove
anekdoter og gode historier, men
ikke mindst for sine sange - som
ofte er så hudløst ærlige og går
lige i hjertet på publikum. Hun
formår at skabe en kontakt
mellem hende og publikum som
er helt unik. Hendes 5. album er
ved at blive indspillet og bliver
igen kun med Michelles egne,
selvskrevne sange på dansk. 

Vi var så heldige at have
Birkballe og Fagernæs til at spil-
le for os til vinsmagning for et
par år siden.

Det var en stor oplevelse og alle
var vildt begejstrede.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN

TUR TIL 
MOESGÅRD 
MUSEUM
Onsdag den 4. marts 2015
kl.1830 er der rundvisning på

det ny

MOESGÅRD MUSEUM

Efter rundtur på museet er der

kaffe i cafeen.

Pris 150 kr..for entre og

kaffe,som betales på stedet.

Foreningen betaler rundviser. 

Alle er velkomne

Tilmelding senest den 23.

februar 2015

til bestyrelsen.

Mejlby
Husmoderforening
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Hårup Forsamlingshus inviterer til:

SPISNING OG

LIVEMUSIK
Lørdag d. 21. februar
Kl. 18.30 vil der blive serveret en
VELKOMSTDRINK
Derefter 
BUFFET
efterfulgt af
KAFFE OG KAGE
Under spisningen vil der blive spillet
hyggemusik af
JØRGEN FAGERNÆS

Efter spisningen kommer

og spiller op til dans sammen med
Jørgen Fagernæs

Vel mødt til en fantastisk aften
BESTYRELSEN
Se omtale af Michelle Birkballe 
på side 8....

MICHELLE

Pris pr. person 
250 kr.

Tilmelding til:Birte: Tlf. 24 67 00 52
eller

Danvad@c.dk

BIRKBALLE
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VEL MØDT 
I 2015
Det nye år i Todbjerg – Mejlby
Lokalhistoriske Forening begynder
med 

Generalforsamling
onsdag den 25. februar kl. 19.00
i Todbjerg Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen og kaffen
bliver vi underholdt af amatørarkæo-
log Niels Sejersen, Hornslet. 

Han vil fortælle om de fund af møn-
ter og smykker, som han ved hjælp af
metaldetektor har fundet i jorden
omkring Kradbjerg.

Det nye hæfte ”Gemt – ikke glemt”
er færdigtrykt og udsendt til alle
medlemmer. Et fint hæfte   synes vi –
tak til alle implicerede, hvor især
Kristian Bredholt, Johanne Fischer og
Leo Thomassen har ydet et stort
arbejde.

Hæftet handler i år om gamle og spe-
cielle træer og trægrupper, som står
forskellige steder inden for de 2
sogne. 

Nogle af de mest egnede billeder har
tidligere været trykt i Sognebladet
med forklarende tekst. I bestyrelsen
har vi fundet, at både de tidligere
viste billeder og andre, som ikke har
været vist før ville være velegnede
som tema for årsskriftet for 2014.

Alle er velkomne til en hyggelig
aften i forsamlingshuset – nye med-
lemmer i særdeleshed. 

Der er gratis adgang, men kaffen kos-
ter 20 kr.

På vegne af 
Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening og Egnsarkivet

Hans Kjeldmand

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
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Mejlby Amatør Teater Forening
(M.A.T.F.) 
præsenterer dilettantstykket

Karma Kamma
- Kvaksalveren og kontanthjælpen

i Mejlby forsamlingshus 

FAMILIEFORESTILLING
Fredag d. 13 marts kl. 19.00 
– døren åbnes kl. 18.15.

Der serveres et STJERNESKUD
efter stykket. 
Øl/vand og et glas vin kan købes.
Voksne 75.- Børn 50.-

FESTFORESTILLING
Lørdag d. 14 marts kl. 17.30
– døren åbnes kl. 16.30.

Der serveres TA’ SELV BUFFET
inden stykket. 
Øl/vand, vin og diverse lokale drinks
kan købes. 

Buffet, dilettant og dans 
pris kr. 195.- adgang min. 18 år.

FÆLLESSPISNING
i Mejlby Forsamlingshus
Torsdag d. 5. februar kl. 18.00
Menu:
LYNGRYDE MED RIS
Nye medlemskort for 2015 skal købes
Dørene åbnes kl. 17:30 

mejlby.hus@gmail.com
Henrik:  40 95 15 06 evt. SMS
Husk navn & antal voksne og børn

Evt. bordreservation kontakt venligst
Ole på mb. Tlf. 24 48 11 26.

Billetter kan købes i Brugsen Mejlby
fra d. 2. februar 2015 til d. 2. marts
2015.

Husk at medlemskab af M.A.T.F. skal
tegnes af alle over 18 år.
Pris 10.- for 2015.

Mejlby Amatør Teater Forening

DAGENS
RET

Lyngryde
med ris
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Todbjerg forsamlingshus 

TAKKER
alle vores sponsorer til årets
julebanko
Lykke�s blomster. 
Salon Reykjavik.
Annette Danielsen. 
Bettian Zedelfune.
Salon Gitte. 
Classica House.
Klinik for fodterapi v/ Jytte Bjerrgård.
Birgit Bisgaard
Kovsted og skovgård. 
Hårup fodterapi v/Agnes Balle
Toftegårdens pileflet v/Marianne
Nielsen. 
Hårup Dækservice.
Anlægsgartner Erik Kold.
Rema 1000
Småkageriet v/Dinna Herstmar.
Specialkøbmanden.
Frisør Birgitte solhøj. 
Sweetkitchen.
Cafe slap a. 
Hanne og Flemming, Klokbakken.
Lindå Balle Maskinstation. 
Optimera Løgten.
Vineriet v/Peder Bork. 
Daglig brugsen, Hjortshøj.
Slagter Lund. 
Traktor & Høstspecialisten A/S.
Hjortshøj tømrer og snedkerforretning
v/Hans Pedersen. 
Bageren Lystrup.
Vestergård og Overgård. 
Slagteren Lystrup.

Main House Musik. 
Kiwi Løgten.
Todbjerghus. 
Bo grønt havecenter.
Præstemarkens træværksted v/Peter
Boller. 
Plantorama.
Mejlby autoværksted. 
Sadolin farvecenter.
KR El-teknik v/ Karsten Reifenstein.
Lystrup Apotek.
Smedefirmaet Henrik Sørensen. 
Danske bank.
Hårup skoles musikværksted
v/Karinas børnemusik. 
Farmshop.
Oplev parken. 
Euro spar.
Jasa company v/Søren Madsen. 
S.F.K foods.
Spørring planteskole.
Regnskabskonsulent Ib Sørensen.
Thaimasse v/Gunvor Schmidt. 
Den gule gård.
Jutlander bank. 
Malerfirmaet Tipsmark.
Houlberg & Wittrup. 
Ellen Sørensen.
Smartbroderi og trykkeri v/ Line
Øvlisen. 
Alstrup Transport.
Frisør Fasson. 
MB Anlæg v/Mogens Brix.
AS Auto. 
Bøssemager Nystrøm & Krabbe.
Tømrerfirmaet Henning Jensen. 
Profil optik Lystrup.
Renee-Egå. 
Sparkassen Kronjylland.
Skader vognmandsforetning dyr-
transport. 
Carla du nord Århus.
Haumann vvs 
Nordea.

I sidste nummer af Sgnebladet var
der desværre glemt nogle sponsorer,
så vi sender for en sikerheds skyld
alle igen.
Undskyld fejlen.
Redaktionen.
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Der indkaldes til ordinær general-
forsamlig
Lørdag d. 14. marts kl. 10.30
I Hårup hallens kantine

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. a. Forelæggelse af det 
reviderede regnskab
b. Forelæggelse af budget
4. Behandling af forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. a. Valg af bestyrelse i henhold
til §4
b. Valg af 2 suppleanter
c. Valg af 2 revisorer
d. Valg af 2 revisorsuppleanter
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formand Poul Mogensen i hænde
senest 7 dage før.
poulmogensen.tmif@gmail.com

Vel mødt
Bestyrelsen i TMIF fodbold

F O D B O L D

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

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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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

Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25    

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 
marts-nummeret 2015 er:
18. februar 2014

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?Hvor er den nærmeste?
Bank:
Nordea
Hæveautomat, Hundkærvej 11   70 33 33 33

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. februar Ingen 11.00 Torben

8. februar 19.00 Ingen Vibe-Kyndelmissegudstjeneste
Seksagesima

15. februar 11.00 Ingen Vibe
Fastelavn

22. februar Ingen 11.00 Vibe
1. søndag i fasten

1. marts 11.00 9.30 Vibe
2. søndag i fasten

8. marts 9.30 11.00 Vibe
3. søndag i fasten

15. marts 11.00 9.30 Vibe
Midfaste

22. marts 9.30 Ingen Torben
Mariæ Bebudelse

29. marts 14.00 Ingen Vibe - Familiegudstjeneste
Palmesøndag

2. april Ingen 17.00 Vibe
Skærtorsdag

3. april Lisbjerg Lisbjerg Se nærmere i marts-nummeret
Langfredag

5. april 11.00 9.30 Vibe
Påskedag

6. april Ingen 11.00 Vibe
2. påskedag

12. april 11.00 Ingen Vibe
1. søndag efter påske

19. april 9.30 Ingen Vibe
2. søndag efter påske

26. april 11.00 9.30 Vibe
3. søndag efter påske


