
1Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

FOR TODBJERG OG MEJLBY     NR. 9 . SEPTEMBER 2014 . 39. ÅRGANG

SOGNE
BLADET
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40 års jubilæumskoncert
med Todbjerg-Mejlby
Koret i Todbjerg kirke

Høstgudstjenester og
svampeudflugt

TMIF Gymnastik og
Motion starter ny sæson

Gospelkoret starter igen
efter ferien

Fra bypige til bonde kone
Foredrag i Hallens kantine
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Todbjerg-Mejlbykoret kan i år indle-
de sin 40. korsæson.

Koret blev etableret i 1974 af davæ-
rende sognepræst Bent Lumholt i
samarbejde med organisten Anne
Ruth Ferenczi, der på det tidspunkt
var ansat ved Todbjerg og Mejlby kir-
ker.

Siden da har koret skiftet dirigent
flere gange. Janos Ferenczi, der er
korets nuværende dirigent, er det for
anden gang, idet han også ledte koret
i en periode tidligere i korets historie.

Igennem alle årene har man jævnligt
kunne høre koret ved koncerter i sog-
nets kirker. 

Det er også blevet til koncerter uden-
for sognet, ja endda udenfor landets
grænser.

Nu skal jubilæet fejres med en kon-
cert, hvor koret opfører Gabriel
Faurés meget smukke Requiem, i sam-
arbejde med Lystrup Koret. De to kor
har optrådt sammen ved flere koncer-
ter i tidens løb.

40 års jubilæum

40 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT
I TODBJERG KIRKE

LØRDAG D. 4. OKTOBER KL. 16.00
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Der er to solister ved koncerten: 

Camilla Illeborg, sopran, og 
Jacob Evald, baryton. 

Man kan vist godt sige, at Camilla
Illeborg har, som datter af Arne med
samme efternavn, en vis lokal tilknyt-
ning. 

Hun har fået sin sangeruddannelse
dels ved Det kgl.danske
Musikkonservatorium i København, 
og dels ved forskellige operaskoler i
Italien. Her har hun bl.a. modtaget
undervisning af den verdensberømte
sopran Mirella Freni. Camilla har i de
seneste år optrådt med stor succes på 

forskellige operascener i ind og ud -
land. Ved koncerten vil Camilla foru-
den sit soloparti fremføre en buket

sange af Fauré med Kristian Giver
ved klaveret.

Jacob Evald, som ved flere lejligheder
har optrådt sammen med Todbjerg-
Mejlbykoret, er uddannet fra Det
jyske Musikkonservatorium i Århus,
og har en mangeårig erfaring som
sangsolist og korsanger.

Orgelstemmen til Faurés Requiem
(som er et arrangement af orkester-
partituret) bliver spillet af Lars 
Nabe-Nielsen, organist ved Lystrup
Kirke.

Desuden medvirker Kristian Giver,
som akkompagnatør og organist.

Efter koncerten vil der være lejlighed
til at nyde et glas vin/sodavand i
våbenhuset.

Der er gratis adgang.

Camilla Illeborg

Gabriel Fauré
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Som sidste år afholdes der høstguds-
tjenester med efterfølgende svampe-
tur af 

menighedsrådene Todbjerg/Mejlby og
Skejby/Lisbjerg søndag den 21. sep-
tember. 

Dagen starter med høstgudstjenester i
Skejby kl. 9.30 og i Lisbjerg og
Mejlby kl. 11.00. 

Derpå mødes vi kl. 12.15 i
Sognegården i Todbjerg, hvor der
bydes på en sandwich, en hurtig kop
kaffe og et kort lysbilledforedrag om
de bedste og de farligste svampe ved
undertegnede. Vi har hver for sig og i

fællesskab dyrket (og overlevet)
svampejagt i rigtig mange år og er for-
trolige med området.

Udstyret med plancher kører vi deref-
ter sammen, men med egen transport,
til Rosenholmskovene, som i gode år
har givet fornem høst ikke mindst af
Karl Johansvamp, hvor vi vil kaste os
over svampene, indtil vi samles igen
på aftalt sted i skoven, gennemgår,
tilbereder og indtager det indhøstede.
Menighedsrådene sørger for brød,
fløde, salt og peber og paptallerkener,
så vi forhåbentlig får en dejlig
smagsoplevelse ude i skoven. Vi for-
venter at være hjemme igen omkring
kl 17:00.

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

Belært af det store fremmøde sidste år
efterlyser vi primus’er, pander og store
skærebrædter samt campingborde og
stole. Og vi vil gerne senest søndag
den 14.09 oplyses om, hvem der med-
bringer hvad, så vi kan forsøge at
danne os et overblik over situationen
og fremskaffe, hvad vi tror mangler.
Benyt en af nedenstående emailadres-
ser til at give os de informationer.
Sidste år fungerede transporten vist
fint i den (og kun den) forstand, at
alle interesserede fik kørelejlighed. Vi
håber, at dette vil gentage sig og
opfordrer derfor dig kære bilist:
undersøg om nogen savner kørelejlig-
hed både fra kirkerne til sognegården
og til og fra Rosenholmskovene.

Kristian Giver, organist 
k.giver@stofanet.dk
og 
Sigurd Sørensen, graver
sigurd.sorensen@hotmail.com

Så starter Gospelkoret igen efter som-
merferien

Onsdag den 27. august kl. 19 

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

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

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

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

Ta’ � selv kaffe/te med !

Med venlig hilsen

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

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

Email: karin.f.madsen@gmail.com
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Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE

ONSDAG
D. 24. SEPTEMBER 2014

KL.19.30
i Sognegården
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Hvordan 
vedligeholder 
man parforholdet?

Vi får besøg af foredragsholder,
forfatter og parterapeut Mikael
Hoffmann, som vil give os 
svaret på dette !

Torsdag den 30. oktober 
kl. 19.30 
i Todbjerg Sognegård

- Kom og få inspiration og
gode råd til dit parforhold .

Todbjerg-Mejlby 
menighedsråd

Mikael Hoffmann

MENIGHEDSRÅDET
Todbjerg og Mejlby kirker 
tilbyder nu en helt ny service.

Du kan nu få direkte besked om
alle aktiviteter i de 2 kirker.

Ca. 2 gange om måneden får du
en SMS på din telefon med
besked om alle aktuelle 
aktiviteter.

Tilmeld dig ved at 
sende en SMS til

2119 5478 - 
skriv 1

Nyt fra

FRA
KIRKEBOGEN

TODBJERG KIRKE
Dåb:
03.08.2014 Thor Boesgaard
24.08.2014 Emil Lykke Thomsen
24.08.2014 Liva Lykke Thomsen
Døde:
27.07.2014 Preben Karl Jessen Møller
30.06.2014 John Sørensen
25.07.2014 Linda Lilian Haagensen
MEJLBY KIRKE
Dåb:
17.08.2014 Viggo Trøjborg Berg
Jørgensen
Begravede:
11.08.2014 Marie Pedersen
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Byvandring i Bendstrup d. 12.
august, var en rigtig dejlig
aften.

Der mødte ca. 80 personer op
og vejret viste sig fra sin gode
side, sol og ingen vind og
regnen kom først, da vi alle
sad godt i ”Jordbærbutikken”
med kaffe og kage.

Lars Pedersen var rigtig god
til at give sine barndoms-

GEMT

GLEMT
- ikke

minder videre til den meget
store flok på en spændende
og sjov måde. Flere at de
nuværende og tidligere bebo-
ere var rigtig gode til at
komme med uddybende kom-
mentarer, hvilket også var til-
fældet under kaffen.

Så en stor tak til alle, der var
med til at gøre denne aften
til en god oplevelse.

Venlig hilsen

Todbjerg – Mejlby
Lokalhistoriske Forening
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i Hårup Forsamlingshus

Kom og se dit lokale forsam-
lingshus og gør en god handel.

Søndag, d. 28. september
fra kl. 10-00 til 16.00.

Har du lopper, som du vil
sælge (legetøj, tøj eller andet,
der fylder op i dit depot), så
har du nu chancen for at få
solgt ud af det.

Du kan leje en bod (et bord) i
forsamlingshuset denne dag.
Kun 50 kr. pr. bord.

Tilmelding og leje af bord
kan ske til:
Henny Godsk
Tlf. 28 29 95 48

Venlig hilsen
Bestyrelsen

LOPPEMARKED
Fællesspisning i 
Hårup Forsamlingshus

Onsdag den 8. oktober kl. 18.00
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)

Menu: Ikke vedtaget på nuværende
tidspunkt, så det bliver en overras-
kelse!

Tilmelding senest 4. oktober til: 
faellesspisning@haarupforsamlings-
hus.dk eller Birte på 24 67 00 52.

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

Fredag den 22. august havde vi fæl-
lesspisning med 115 deltagere.

John P. havde som sædvanlig stået for
grillningen af grisen og den var som
sædvanlig bare perfekt. 

Der var forskelligt dejligt tilbehør,
som køkkenpigerne havde sørget for. 

Derefter kaffe og forskellige hjemme-
bagte lækkerier. 

Alle morede sig og havde en hyggelig
aften og der var vist ikke nogen, der
gik sultne hjem.
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GYMNASTIK OG MOTION
SÆSON 2014/2015

Sæsonplanen ser således ud:
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Lørdag d. 4. oktober 
kl. 17.00 
slår vi dørene op til et brag
af en Oktoberfest.

Der kommer 140 billetter i
omløb, så det er først til
Brugsen....

Billetsalget starter mandag
den 11. august i Brugsen. 

Købte billetter refunderes
ikke.

Bestyrelsen har været på
inspirationstur både i Århus
og Hobro, så vi føler os godt
rustet til at levere både den
rigtige stemning og det rigti-
ge øl.

Vi ser gerne, at alle møder
op i bedste Tyroler outfit –
Dette er dog ikke et krav,
bare et ønske, som kan gøre
festen helt unik.

Billetprisen er kr. 195,- incl.
spisning og et ølkrus.

Musikken slutter kl. 02.00

Adgangskrav er min. 18 år
samt medlemskab af
M.A.T.F.

Vel mødt

Bestyrelsen
Mejlby Forsamlingshus

OKTOBERFEST
I MEJLBY FORSAMLINGSHUS
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FRA BYPIGE 
TIL BONDEKONE
Foredrag v/Marianne Jørgensen,
Roslev
ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER
KL.19.00 
i Hårup Hallens cafeteria.

Marianne er forfatter, bondekone og
foredragsholder - kendt fra
Landbrugsavisens klummer.

Marianne fortæller, med humør og
glimt i øjet, om det at være født og
opvokset i byen og om at få sit livs
chok ved udflytningen til bondegår-
den.

Om at bo i et lille lokalsamfund med
børn og ægtemand - ja, om det at
være bondekone.

Tag manden og venner med -  I får
med garanti rørt lattermusklerne.

Pris medlemmer 50 kr. 
Ikke medlemmer 75kr. 
Betales ved indgang.

Alle er velkommen .

Se mere på www.hmkjeldgaard.dk

Tilmelding til bestyrelsen senest tors-
dag den 25.august 2014

Mejlby Husmoderforening

MARIANNE JØRGENSEN I SINE                  VANTE OMGIVELSER
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KVINDEFEST 
I  
TODBJERG 
13. SEPTEMBER 2014 KL 14 

Vi vil gerne invitere alle kvinder til fest i Todbjerg Forsamlingshus! 
 
 

 
Dagen vil byde på kaffe&kage, musik, foredrag, spas, lækker 
middag og en uforglemmelig drinksbar!  
 
Alle kvinder i Todbjerg  Hårup  Mejlby er velkomne! 
Pris: 300 kr. 
 

  

Tilmelding senest d. 15. august: Marie Andersen 22841120   
Betaling ved tilmelding (300 kr): Kontonummer: 3408 3639172112  
   Husk at tilføje dit fulde navn og mail. 
   Det er muligt kun at tilmelde sig spisning og fest kl. 18. Pris 250 kr. 
VI HÅBER PÅ AT SE RIGTIG MANGE! 
Marie Andersen, Ida Setterberg, Pia Kirkegaard, Ann Høgh Mikkelsen, Jane Nautrup Østergaard 

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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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 kirkekontoret: 

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 
oktober-nummeret 2014 er:
18. september 2014

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ...............86 99 97 75

Bank:
Nordea
Hæveautomat, Hundkærvej 11 .....70 33 33 33

Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23, 
8543 Hornslet ............50 95 04 20/86 97 42 51

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.: 86999799
www.massageværkstedet.dk –
www.besværilivet.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. september 9.30 11.00 Vibe
12. søndag e. trinitatis

14. september 11.00 Ingen Vibe
13. søndag e. trinitatis

21. september Ingen 11.00 Høstgudstjeneste - Vibe
14. søndag e. trinitatis

28. september 11.00 9.30 Vibe
15. søndag e. trinitatis

5. oktober 11.00 Ingen Børnegudstjeneste - Vibe
16. søndag e. trinitatis

12. oktober Ingen 11.00 Torben
17. søndag e. trinitatis

19. oktober 9.30 Ingen Torben
18. søndag e. trinitatis

26. oktober 11.00 9.30 Vibe
19. søndag e. trinitatis

2. november 15.00 16.30 Vibe
Allehelgen

9. november 9.30 11.00 Vibe
21. søndag e. trinitatis

16. november Ingen 9.30 Vibe
22. søndag e. trinitatis

23. november 19.00 Ingen Vibe
Sidste sønd. i kirkeåret

30. november Ingen 14.00 Vibe - Gospelkoret medvirker
1. søndag i advent

7. december 11.00 Ingen Vibe
2. søndag i advent

14. december 11.00 Ingen Vibe - Børne julegudstjeneste
3. søndag i advent

21. december Ingen 9.30 Torben
4. søndag i advent


