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PRÆST
- hvad går du egentlig og får tiden
til at gå med?’

Sådan lød spørgsmålet til mig en dag
i december, og den gik jeg og tyggede
lidt på. Så tænkte jeg at der måske er
mange mennesker, der ikke rigtig ved
hvad præsten går og laver; det er jo
en gammel stående vittighed at præs-
ten kun arbejder søndag mellem ti og
tolv, og derfor kom jeg på den ide at
skrive en lille artikel her i
Sognebladet om præstens arbejde. 

I præsteløftet, som man højtideligt
aflægger den dag man bliver ordine-
ret (indviet) til præst, lover man at
forkynde Guds ord, forvalte gudstje-
nester og kirkelige handlinger, under-
vise ungdommen i kristendom og ved
stadige, flittige studier dueliggøre sig
til dette embede.

Det er meget kort overordnet sagt
hvad præsten er forpligtet på. Hvad
det så i praksis betyder, vil jeg prøve
at udbrede lidt her.

En typisk uge starter tirsdag morgen
(mandag er min ugentlige fridag). Der
er forberedelser til konfirmandunder-
visningen som ligger tirsdag eftermid-
dag fra 14-16. Alt afhængig af hvad
jeg har på programmet, vil forbere-
delserne være forskellige, som regel er
der nogle fortællinger, der skal øves
på til genfortælling. Det virker mere
levende når man fortæller i stedet for
at læse højt. Der skal måske kopieres
materialer og der skal måske læses
noget litteratur i forbindelse med
dagens tema. Måske ringer telefonen
angående en begravelse, en dåb eller

et bryllup eller bare fordi der er en,
der har lyst at tale med præsten.
Tirsdag er også den dag, hvor jeg
læser teksterne til næste søndag i
gennem. Der er tre. Mange mennes-
ker tror at præsten selv vælger de
tekster, der læses i kirken. Sådan er
det ikke. Der er helt faste tekster til
hver søndag året rundt. Jeg sætter
mig og finder salmer, der passer til
søndagen og teksterne; salmer, der
uddyber teksterne, modsiger dem 
eller bare giver et andet perspektiv på
dagens emne. Nogle gange går det
hurtigt, andre gange tager det tid at
finde frem til de helt rigtige salmer.
Salmen efter prædikenen skal vælges
så den virkelig matcher min prædi-
ken. Som regel har evangelieteksten
flere temaer, så det gælder om at 
vælge focus og retning, så prædike-
nen bliver klar med et tema og en rød
tråd og ikke et virvar af et kludetæp-
pe. Når salmerne er på plads, mailer
jeg dem til de mennesker, der skal
medvirke ved søndagens gudstjenes-
ter.

Onsdag tager jeg som regel hul på
søndagens prædiken(med mindre jeg
har en flere samtaler, en  begravelse
eller et arrangement med minikonfir-
mander eller andet og derfor ikke når
det). Jeg genlæser teksten, jeg skal
prædike over og går så i tænkeboks.
Nogle gange går jeg mig en lang tur 
og reflekterer over hvad denne evan-
gelietekst kan sige os moderne men-
nesker anno 2015. 

(Mange af jer har mødt mig i skarp
trav mellem Todbjerg og Elev) Andre
gange sætter jeg mig 
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og læser noget faglitteratur eller
nogle aktuelle faglige artikler relate-
ret til søndagens tekst. Nogle gange
kommer ideen til min prædiken hur-
tigt, andre gange må jeg arbejde med
den i dagevis. Det betyder at teksten
ligger i mit baghoved i alt hvad jeg
gør. Den ligger der og korresponderer
med alt, jeg oplever, ser i tv, læser,
hører i radio, hvad jeg er ude for med
andre mennesker. Og så forhåbentlig,
pludselig er den der: Ideen til hvor-
dan jeg skal perspektivere søndagens 
evangelietekst. Min opgave som præ-
dikant er at gøre evangeliet levende
og nærværende for menigheden.
Derfor skal jeg altid gøre mig den
overvejelse: Hvad rager det os? Hvad
kommer netop den evangelietekst os
ved? Os, der lever her i Danmark, i
Todbjerg-Mejlby  anno 2015.  

Hvordan får jeg lige netop denne
søndags evangelietekst appliceret på
vores liv? At skrive en prædiken er
meget mere end blot det at sætte sig
ved tastaturet. Det er et stykke intel-
lektuelt og også kreativt arbejde. Jeg
betragter prædikenen som et i bedste
fald lille afsluttet kunstværk. Jeg 
ville gerne selv servere champagne
hver søndag fra prædikestolen, altså
en prædiken, der bobler og sprudler,
men ind imellem formår jeg bare at
servere skummetmælk, men det er
der også næring i � . At nå frem til en
prædiken kræver tid og ro til fordy-
belse. Det kræver også en teologisk 
faglighed, og derfor er man som præst
forpligtet på at bruge en ugentlig hel
arbejdsdag på studier (det bliver i
praksis til lidt drypvis her og der). Jeg
skal til stadighed studere teologisk og

anden litteratur for at være up to
date og værd at høre på. 

Torsdag og fredag går også med skri-
veri og læsning, med samtaler, begra-
velser og med forberedelse af under-
visning og møder med kollegaer.
Lørdag er der af og til begravelse eller 
bryllup. Og så er vi fremme ved søn-
dag, hvor vækkeuret ringer 7.30 og
jeg står op og læser på min prædiken
inden jeg skal ud ad døren.

Inden jeg tager ud ad døren til en
gudstjeneste, en begravelse eller et
bryllup går der en del forberedelse
forud. De sidste timer inden jeg går
ud ad døren læser jeg på talen, så jeg
kan være nærværende og ikke bare
stå og glo i mit papir og læse op.
Forud for dagen har jeg skrevet 
søndagsprædikenen eller talen til bru-
deparret eller begravelsestalen. Det
kan tage alt fra ½ til en hel dag eller
mere. Forud for talerne har jeg haft
en samtale med de involverede/ pårø-
rende. 

Det at jeg er forpligtet på at henlæg-
ge 20 % af min arbejdstid udenfor
Todbjerg-Mejlby sogne, betyder at jeg
tager min kollega, Lone Hindøs
begravelser. Hun har hjerteproblemer
og kan ikke tåle at arbejde under tids-
pres. Derfor tager jeg alle ’hendes’
begravelser i Trige, Ølsted og
Spørring. 

Når der i vores Sogneblad står at jeg
kun har en søndagsgudstjeneste her
hos os, betyder det at jeg er i Skejby
eller Lisbjerg. Det er nemlig sådan at
præster på landet er koblet sammen
to og to. Jeg er koblet sammen med
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Torben Brink I Skejby-Lisbjerg og vi
afløser hinanden ved ferie og sygdom.

Jeg har her ridset en uge op med de
grundlæggende opgaver. Dertil kom-
mer jo alt det løse som plejehjems-
gudstjenester, foredragsaftner i
Sognegården, 3. klassesundervisning
og udflugter og andre arrangementer
sammen med 3. klasserne og konfir-
manderne, møder med lærere og 
inspektør, kurser, forberedelse af for
eks. rollespil for konfirmander (det
har fyldt meget i det sidste 1½ år),
skriverier til Sognebladet, udbring-
ning af Sognebladet, menighedsråds-
møder, provstikonventer (møder med
provst og præstekollegaer), møder
med personale og andre omkring 
aktiviteter og særlige gudstjenester,
besøg hos sognebørn, der ønsker
besøg af præsten, og i det sidste halve
år: vejledning og snak med min søde
praktikant Katja, som I har stiftet
bekendtskab med her i bladet og i
kirken.

Torsdag formiddag vil jeg fra og med
15. januar 2015 endvidere være med
til babysalmesang i Sognegården. Det
glæder jeg mig til. 

Tjah, jeg har sikkert glemt noget, for
præstens arbejde er så alsidigt og vari-
eret at det kan være svært at få alle
detaljerne med. Men jeg håber min
lille afhandling har kastet lidt mere
lys over det mystiske, skjulte præste-
arbejde� 

Kærlig hilsen og rigtig godt nytår !!!
Vibe

BABY-
SALMESANG
På utallige opfordringer starter vi nu
op med babysalmesang i Todbjerg
Sognegård. 

Vi har et dejligt lokale med varme i
trægulvet og klaver, hvor der er plads
til at danse. Vi har aftalt med musik-
pædagog Karina Brøgger, som bor i
Todbjerg, at hun vil komme 
hver torsdag formiddag kl.10.00
i Todbjerg Sognegård og spille og
synge med forældre og børn. Vibe vil
også deltage, så I får mulighed for at
møde jeres præst i strømpesokker og
hyggehumør. Det er gratis at være
med. 

Vi starter første gang torsdag d. 15.
januar.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer
og jeres små børn. 

Kærlig hilsen 
Karina og Vibe og menighedsrådet

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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GOSPELGUDSTJENESTE
MED KONFIRMANDER

Sæt kryds i kalenderen søndag d.25. januar kl. 16.00 for
der kan du komme til en helt speciel gudstjeneste i

Todbjerg Kirke. 

Konfirmanderne fra Todbjerg-Mejlby og Elev vil sammen
med deres præster (Vibe og Hans Boas) øve hele dagen i
kirken sammen med Rune Herholdt og hans band. 

Og kl. 16.00 vil vi fyre den af med en festlig gospelgud-
stjeneste, der vil få taget til at lette. 

Vel mødt
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I november udgav Bibelselskabet en
CD med 12 sange skrevet og indspil-
let af 12 forskellige nulevende kunst-
nere. Hver sang er skrevet over en
bibeltekst. Jeg købte straks cd’en for
at kunne bruge den i konfirmand-
undervisningen. Og da jeg åbnede
den opdagede jeg at et af numrene er 
med min kusines band ’Nelson Can’,
en pige-trio som spiller ’grim’ rå pige
– punk. Ja, det plejede de, stilen er
efterhånden lidt blødere nu, men sta-
dig rå. 

Da det er min kusine, der skriver tek-
ster og melodier, kan jeg tillade mig
at trykke teksten her. 
Sangen hedder ’Seventeen’ og er en 

parafrase over lignelsen om den
barmhjertige samaritaner. CD’ en er
et forsøg på at formidle kristendom på
en moderne måde, og den har fået
flotte anmeldelser, hvilket jeg godt
kan forstå. 

Man kan gå ind på Bibelselskabets
hjemmeside og høre nogle af sangene,
de frigives på skift og er tilgængelige i
en begrænset periode, tror jeg.  Jeg
ved ikke om man for tiden kan høre
Nelson Can, men her kan I læse
deres �minimalistiske digt over ’Den
barmhjertige samaritaner.�  
Vibe
På næste side følger de 12 titler på
CD’en.

LYDSPOR FRA BIBELEN
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SEVENTEEN
We came alive when we were seven-
teen
Finally we broke free
And we tried our best to let’em all
know that we belonged to No one
Crashing the gates to the wilderness
Unaware of what came next
You made sure I knew you would
always be there for me When I was in
need
Wooooooh you would never let a sis-
ter down
Wooooooh it’s the same the other
way around
But when you made all these systems
in your head With a square surroun-
ding it
And you went so far away from anyo-
ne who knew anything About you
In my dreams We are still seventeen
And I swear that I will never let a sis-
ter down

MEJLBY AMATØR 
TEATER FORENING
(M.A.T.F.) 
Mejlby Amatør Teater Forening har
den ære at opføre dilettant i 
Mejlby Forsamlingshus foråret 2015.

Sæt kryds i kalenderen til
FAMILIEFORESTILLING 
fredag d. 13 marts eller til
FESTFORESTILLING 
lørdag d. 14 marts 2015.

Billetterne kommer til salg hos Lokal
Brugsen Mejlby fra d. 2 februar.

Husk at der kræves medlemskab af
M.A.T.F. Dette kan tegnes i indgang-
en, i forbindelse med et af vores
arrangementer. 

Hilsen
Mejlby Amatør Teater Forening
(M.A.T.F.) og
Mejlby Forsamlingshus
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Fra Lisbeth Aagaard, Todbjerg, har vi modtaget følgende, som hun har læst i
et blad:

Når jeg bliver gammel, så vil jeg være ’’in’’ og have tid til at være det.

Jeg vil begynde at spille bridge og petanque.

Jeg vil tage på vandreture i Sverige og sejle i kano og spise elg.

Jeg vil være gammel.

Jeg vil have en have fyldt med æbletræer og en havetraktor.

Og jeg vil sidde i stuen og nyde et godt måltid mad, mens jeg iagttager
fluen på væggen, for jeg har tid.

Jeg vil spille banko og vinde chokolade og kalkun.

Så vil jeg holde Politiken og Børsen og et have-og-mad magasin eller to
og diskutere med vennerne og naboen om, hvordan de unge burde
opdrages.

Og jeg vil blive syg, for det hører med.

Så vil jeg dø med et smil på læben, for da HAR jeg været gammel.

Og så vil det være slut.

Alt dette og mere til vil jeg, når jeg bliver gammel.

Anton Wrisberg
Skrevet i 9. klasse
Den Rytmiske Efterskole i Baaring

Digt:
’’NÅR JEG BLIVER GAMMEL’’
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GODT NYTÅR 
OG TAK 
FOR DET GAMLE
I 2014 kunne Egnsarkivet fejre sit 40
års jubilæum, idet starten gik den 25.
maj 1974. Jubilæet blev fejret med
bl.a. en udstilling af ca. 100 luftfoto-
grafier fra 1947 af gårde og ejendom-
me i de 2 sogne samt panoramafotos
af Todbjerg, Hårup og Mejlby fra 
starten af 50 erne. Mange interessere-
de var mødt op, herunder den ene af
de 2 overlevende fra starten i 1974,
nemlig Ras Hougaard.

I august måned var der arrangeret
byvandring i Bendstrup. Lars 
P(edersen) fra Hårup var fortæller og
rundviser på turen, der foregik i fint
vejr (regnvejret kom først, da rundtu-
ren var slut).

Lars P, der er født i Bendstrup, kunne
fortælle mange interessante og for-
nøjelige historier om steder og perso-
ner fra byen. Aftenen sluttede med
kaffe og kage i Hanne og Peter Bachs
jordbærbutik.

Der deltog 70 – 75 interesserede i
byvandringen.

Tak til Lars P og Hanne og Peter
Bach for arrangementet.

Netop nu er nytårshæftet gået til
bogtrykkeren og det udsendes i 
januar måned til alle medlemmer.
Emnet i hæftet er træer (enkeltståen-
de og trægrupper) fra de 2 sogne.
Nogle af træerne har løbende været
trykt og omtalt i Sognebladet.

Det nye år starter med generalforsam-
ling, som afholdes 
onsdag d. 25. februar kl. 19.00 
i Todbjerg Forsamlingshus.

Efter generalforsamlingen får vi besøg
af amatørarkæolog Niels Sejersen, der
vil fortælle om de fund af mønter og
smykker som han ved hjælp af metal-
detektor har gjort ved Krajbjerg.

Alle er velkomne – også nye medlem-
mer – vi kan ordne kontingent ved
mødet og sælger i øvrigt tidligere
udgaver af kalendere og nytårshæfter. 
Vel mødt til en hyggelig aften.

Todbjerg – Mejlby Lokalhistoriske
Forening.

Hans Kjeldmand
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En stor tak 
fra en stolt morfar
Man taler om, at forældre ofte lever
deres drømme ud gennem deres børn.
Det være sig indenfor uddannelse
og/eller sport. Jeg har spillet en del
håndbold op gennem 50’erne og
60’erne og både min datter og min
svigersøn har også dyrket bl.a. denne
sportsgren.

Hvad er så mere naturlig end, at man
ønsker, at ens børnebørn følger
samme spor.

For et par år siden ville jeg så gerne
stimulere mit ældste barnebarn,
Tobias Malte Plauborg, til at udvikle 
interessen for håndbold – bl.a. ved
hjælp af kontant afregning ved hvert
mål han skød. Vi blev enige om, at 
en 5’er måtte være den rette beløn-
ning. Den gang var scoringer typisk
på 1-4 mål.

Jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt
denne aftale, men jeg havde nok ikke

forestillet mig, at det kunne resultere
i en betaling på 75 kroner for én
kamp.

Stor var min glæde, da Tobias, i for-
bindelse med landsindsamlingen til
Kræftens Bekæmpelse, bestemte sig
til at give nogle af de tjente penge til
dette gode formål. 

Lørdag aften ringede han til Call
Centret, og hvem fik han i røret – Pia
Kjærsgård. Han fortalte om vores
aftale og donerede 200 kroner af de
optjente penge. Pia sagde mange tak
og bad ham om at fortsætte med at
skyde mange mål.

Indsendt af:
Ole Plauborg
Vanggaardsvej 14
Haarup
8530 Hjortshoej

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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Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj-Egå
JAGTFORENING

JAGTFEST
d. 7 februar 2015 Kl. 18.30
i Mejlby forsamlingshus

Jagtforeningen afholder igen i 2015 den 
traditionsrige jagtfest i 
Mejlby Forsamlingshus.

Menuen bliver en 3 retters vildtmenu.

Dans til Erlings musik til kl. 01.00.

Alt dette for kun 200 kr. pr. kuvert

Arrangementet er for alle, der
bare vil have en hyggelig aften
sammen med venner og
bekendte fra lokalområdet.

Der vil være jagthornsblæs-
ning, uddeling af pokaler og
amerikansk lotteri.

Tilmelding til 
Kaj Jeppsen 
på T 86230282 el. M 61750104, 
senest d. 28. januar
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedrørende gravsteder:
Kontakt graveren ved den pågældende
kirkegård. 

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

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

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

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-13 

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

Graver:
Søren Villesen  22 88 88 76   

Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

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

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 
februuar-nummeret 2015 er:
18. januar 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
E-Mail kl@kronjyllands.dk
Tlf. 86405333

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

4. januar Ingen 11.00 Katja Stritzinger

11. januar 11.00 Ingen Vibe

18. januar Ingen 9.30 Vibe

25. januar 16.00 Ingen Vibe - Konfirmand/gospel-
gudstjeneste

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 ? ? Vibe
Langfredag

2. april 11.00 9.30 Vibe
Påskedag


