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PRÆDIKEN
Fastelavns
søndag 2014

Kan du gætte hvem jeg er? Kan du gætte
hvem jeg er? For jeg har taget maske på, 
misk mask maske på. Kan du gætte hvem jeg
er?

Sådan synger børnene når de udklædte i faste-
lavnskostume går rundt fra hus til hus og ras-
ler.

Og meningen er jo at vi ikke skal kunne gen-
kende dem, netop på grund af masken.

Vi skal ikke kunne se, hvem der gemmer sig
bag masken.

Karen Blixen sagde engang: Du skal kende
mig på min maske.

Hvad kan hun have ment med det? Måske det
at vi kun har maskerne at kende hinanden på. 

Hun var selv en maskernes mester. En selvi-
scenesætter og forfører af rang. 

En storyteller, der fortalte sit eget liv og i den
forbindelse brugte og formede virkeligheden
som hun ville. Hvilket enhver kunstner netop
gør.

Men pointen er at vi alle er maskernes mestre
i et eller andet omfang. Kun helt små børn
har endnu ikke lært det.

Vi fortæller den historie om os selv, som vi
gerne vil fortælle. Vi tager den maske på, der
bedst passer med hvordan vi gerne vil at
andre ser os.

Og vi kan ligefrem selv have svært ved at se
bag masken på os selv. Vi er gode til at bedra-
ge os selv også. Måske fordi det ikke altid er
nogen fornøjelse at se bag masken. 

Vi siger ikke som Karen Blixen at vi vil ken-
des på vores maske, for vi lader som om 
masken er os, men vi vil oftest helst kun ken-
des på masken, netop fordi det, der er bag den
ikke er noget vi er så stolte af.

Og dog. Det er ikke helt rigtigt når jeg siger vi
helst kun vil kendes på masken. For i 
virkeligheden længes vi alle efter at blive set
og elsket som dem, vi er. Når vi tager masken
på, er det fordi vi er bange for ikke at blive
holdt af hvis vi viser vores sande jeg. Bange
for at blive til grin, spot og spe. Bange for at
blive vendt ryggen og forladt.

Så det er kun der, hvor vi er fuldstændig tryg-
ge og hviler i tillid til den andens kærlighed
at vi tør kaste masken.

Ethvert barn har brug for at vide sig set og
elsket. Se mig, se mig, råber det opmærksom-
hedskrævende barn. Men vi voksne har også
brug for det.

Vi hører i dag om Jesus, der møder en blind.
Han sidder der og bliver overset af folk fordi
han er blind og derved handicappet. Han er
ligefrem i vejen. Vi hører at folk truer ad ham
da han kalder på Jesus for at få hans opmærk-
somhed. Se mig, se mig, råber han desperat.

Ikke nok med at den blinde ikke selv kan se,
men han er nærmest også usynlig for de
andre. Som handicappet er han til overs og
ikke med i fællesskabet. Måske han næsten
ikke bliver set som et menneske, men bare
overset.

Men ikke af Jesus. 

Han både hører og ser manden og også hans
lidelse. Og han giver ham synet og derved
livet og værdigheden igen. 

Jesus ser mennesket i manden. Og han ser
hans behov for at være hel og at være den del
af fællesskabet.

Ikke alle er ulykkelige, men alle har et hjerte,
der tørster. At opleve et andet menneskes
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opmærksomhed, det er hvad alle, lykkelige og
ulykkelige tørster efter mere end noget andet.

Der findes en nåde, en kærlighed i tilvæ-
relsen, som skærer alle snærende og ødelæg-
gende bånd til fortiden over. Som stiller mig
fri til kun at tage det med mig, som jeg kan
bære, og som ikke spærrer for udsynet til
fremtiden som mulighed. Det hedder i guds-
tjenestens sprog: Syndernes forladelse. Det er
det, der for eks. sker når vi går til alters. Her
rækkes vi i brødet og vinen symbolsk Jesus
opmærksomhed, kærlighed og tilgivelse for
alt, hvad der måtte ødelægge livet for os. Her
ses vi af ham, som kun ser med kærlighedens
blik. Her sker det samme som der skete for
den blinde mand på vejen: Vi bliver hørt og
set som mennesker. Ikke overset. Heller ikke 
set med et dømmende eller kritisk blik, men
med et blik som det, den kærlige mor ser på
sit lille nyfødte barn med. 

Overfor vor Herre, behøver vi ikke prøve at
bevare masken. Det er jo i forvejen også 
nytteløst, han kender vores inderste tanker.
Men han fordømmer ingen.

Det vigtigste er vor Herres menneskesyn.
Hans syn på os.

Vi bliver set på som elsk-værdige. Vi er værd
at elske, selvom vi godt ved selv, at vi netop
ikke altid er elskværdige. 

Jesus Kristus kom og viste os at Gud ser på os
som den kærlige mor eller far, hvis øjne lyser
på barnet. Lyser af kærlighed.

Derfor lyser præsten også Guds velsignelse
over menigheden til slut i enhver gudstjenes-
te. Fordi vi har sådan brug for det lys. For at
blive set og elsket som vi er.

Den blinde der på vejen, som ingen fandt
værd at se på, ham så Jesus. Og han gav man-
den synet igen.

Man kan visne som menneske hvis aldrig man
bliver set på med kærlighed. Man kan blive
næsten usynlig hvis ingen ser én.

Man kan blive helt blind for alle farverne og
nuancerne i livet, hvis man ikke er en del af
menneskeligt fællesskab. Det hele bliver nemt
gråt i gråt. 

Hvis man har prøvet at være deprimeret, ved
man at synet faktisk ændrer sig så farverne
reelt er grå. Det er som en lang tid i tåge.
Sanserne sløves. Man kan endog miste dem
for en tid. Smagssansen og lugtesansen kan
forsvinde. Og alting smager af ingenting. Det
er bare yderligere deprimerende.

Den blinde der, kan ses som et billede på den
tilstand vi kan befinde os i når intet i livet
glæder os. Når vi føler os usete eller uelskede
eller deprimerede eller skamfulde eller skyldi-
ge og ulykkelige.

Og Jesus hørte mandens råb om hjælp. Han så
ham med vor Herres kærlige blik og manden
fik synet igen.

Hver gang vi går til alters kan dette ske for os
hvis vi har brug for det. Ikke bare ved alteret,
men her er det gjort til et ritual, syndernes
forladelse. Det siges og ordene ledsages af kon-
krete sansbare elementer, svi ikke kun hører
og ser, men også smager og lugter: Guds nær-
vær og Guds kærlighed, tilgivelse og opmærk-
somhed.

Her kan alle masker roligt falde, skuldrene
kan sænke sig. Ligeså alle paraderne, vi er 
hjemme, vi er kendt og vi er holdt af.

Amen!
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GOSPEL
GUDSTJENESTE
Søndag d. 18. maj kl. 16
skal der være Gospel gudstjeneste
i Todbjerg kirke. Vores nye gospel-
kor medvirker.
Kom og syng med og få en smags-
prøve på Gospel.
Mvh.
Todbjerg-Mejlby menighedsråd
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

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

MEJLBY KIRKE
Lørdag den 3. maj

Frederik Flemming Brandholt
Viktor Gadegaard Weitling Gade
Cecilie Tyrsted Hemmingsen
Emil Leicht Jensen
Nick Agerup Jensen
Anne Byskov Kristensen
Matilde Lillethorup
Simon Darri Margeirsson
Thea Aspegren Mortensen
Anne Sophie Ellegaard Snorgaard
Nanna Elfrom Sørensen
Oliver Thurah Tollestrup

TODBJERG KIRKE
Søndag den 4. maj

Amalie Kirstine Bach
Pernille Munch Lassen
Astrid Drescher Madsen
Carlos Christian Perez Vinther

KONFIRMATION

2014
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FORÅRSKONCERT
med Todbjerg/Mejlby-koret og Ungdomskoret fra Elsted

søndag den 11. maj kl. 19.30 i Todbjerg kirke
Kom til en stemningsfuld koncert med vores eget lokale kor, der
snart har eksisteret i 40 år og stadig holder et fint niveau – under

ledelse af Janos Ferenczi. 

Koret arbejder ved denne koncert sammen med Ungdomskoret
fra Elsted, der også ledes af Janos. 

Vi skal høre skandinavisk og engelsk kormusik, organisten
akkompagnerer og der vil blive sunget et par fællessalmer.

Desværre bliver der undtagelsesvis ikke en gentagelse af koncer-
ten i Mejlby kirke. 

KRISTIAN GIVER
organist
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Sommersæsonen 
sætter ind...
Nu kommer den skønne tid, hvor natu-
ren er allersmukkest. Den tid, hvor vi
helst vil være udendørs, arbejde i haven
og nyde at være ved stranden og i sko-
ven. Samtidig og meget passende, klinger
det af med hensyn til arrangementer i
kirke og sognegård. Minikonfirmanderne
holdt afslutning palmesøndag ved en
meget velbesøgt børnegudstjeneste. Vi
har haft et pragtfuldt forløb, og man kan
her se nogle fotos fra en af de sidste
gange, vi var sammen. Vi lavede, som
man kan se, den dag vindmøller. 
Når dette nummer af Sognebladet ryger
på gaden, vil årets konfirmander også
være færdige med deres forløb. 3. og 4.
maj er de store festdage, hvor de smukke
unge mennesker bliver konfirmeret og
behørigt fejret. Tak for det, vi havde sam-
men og ALT godt fremover, kære, unge
mennesker!!!!
Selvom vi drosler lidt ned, har vi dog sta-
dig et par store arrangementer på pro-
grammet inden det bliver rigtig sommer-
ferie. 
18. maj vil der være gospelgudstjeneste i
Todbjerg Kirke kl.16.00. Her vil man
kunne opleve vores nye gospelkor i
aktion. Der er de, der påstår at man umu-
ligt kan være i dårligt humør når man
synger gospel. 

Jeg tror det passer. Kom selv og prøv det
af !!!
Kristi Himmelfartsdag (29. maj) har vi
den traditionsrige udflugt for sognets
ældre. I år går turen til det Djurslandske.
Vi skal spise på en fiskerestaurant, der
hedder ’Den blå Kutter’. Man kan læse
mere detaljeret om arrangementet andet-
steds i bladet.
Og så er der 2. pinsedag. Vi har jo selv
haft friluftsgudstjeneste i præstegårdsha-
ven en del år den dag, men fra og med
sidste år har Skejby-Lisbjerg og Elsted
koblet sig på. Sidste år holdt vi gudstje-
nesten i Todbjerg. 
I år skal vi til Lisbjerg. Det er meget fest-
ligt at være mange forsamlede under den
(forhåbentlig blå himmel) til gudstjeneste
og efterfølgende hygge. Alle sognenes
præster vil medvirke ved gudstjenesten.
Mere herom i næste nummer af
Sognebladet.
Forsommerhilsen Vibe
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Statister
søges
Fredag d. 3. oktober vil der
være et kæmpe rollespil for alle
Nordre Provstis konfirmander i
Todbjerg. 

Rollespillet bliver ledet af pro-
fessionelle rollespilspædagoger
og handler om overgangen fra
katolicisme til protestantisme. 

Det hele skal foregå på de
grønne områder ved Todbjerg
kirke og præstegården. 

Hvert sogn i Nordre Provsti skal
stille med frivillige. 

Jeg håber VILDT at vi i
Todbjerg-Mejlby kan mønstre
en flok, der tør være med i
middelalderkostumer. 

Hvis man har mod på at være
statist (vi bliver grundigt instru-
eret og det er kun ganske få
replikker, man får) eller hvis
man bare gerne vil hjælpe med
at servere kaffe eller sy dragter
til Todbjergs statister, eller være
med til at fabrikere rekvisitter,
skal man henvende sig til: 
Vibe på 86 99 90 05 snarest.  
Kh. Vibe

Sogneudflugt
Kr. Himmelfartsdag 
Torsdag d. 29. maj

Turen går mod norddjursland,
gudstjeneste i Vivild kirke og vi
spiser på restaurant ’’Den Blå
Kutter’’ i Bønnerup.

Start: Fra Todbjerg kirke kl.
9:30, opsamling ved Hårup
skole kl. 9:35 og ved Mejlby
kirke kl. 9:40. 

Pris: 100 kr. for turen, mad og
drikke. Betales kontant i bus-
sen.

Tilmelding: 
sognepræst Vibeke Boye
Liisberg. Tlf. 86 99 90 05

Tilmeldingsfrist: 15. maj 

Antal pladser: 50
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Fredag d. 21. marts havde vi et hyg-
geligt og muntert cafe-arrangement i
Sognegården. 

Hjortshøj seniororkester spillede og
underholdt os. 

Orkestret var den dag 12 mand stort
og rummer ud over klaver og kontra-
bas også guitar, violiner, klarinetter
og harmonikaer.

Det var svært at sidde helt stille til
den swingende musik. 

Præstens piger dansede ligefrem. 

Vibe

MUNTERT CAFÉ-ARRANGEMENT
I SOGNEGÅRDEN
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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

TODBJERG KIRKE
Dåb:
23.02.2014 
Maximillian Edvardsen Hvid

16.03.2014 
Aninna Elisa Gaihede Nielsen

MEJLBY KIRKE 
Dåb:
16.02.2014 
Sille Sofie Ødegård Jensen

23.03.2014 
Leander Sabroe Nielsen

FRA
KIRKEBOGEN

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
FORSAMLINGSHUS
afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag d. 13. maj kl. 19.30

1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af Årsregnskab
4. Forslag fra Bestyrelsen
5. Godkendte vedtægtsændringer:
Vedr.: Annoncering af generalforsam-
ling
Vedr.: Valgperiode for bestyrelsesmed-
lemmer
6. Indkomne forslag
7. Valg til Bestyrelsen
Kasserer Vibeke Friis (Modtager gen-
valg)
Husbestyrer Vibeke Knoth (Modtager
genvalg)
Ole Møller (Modtager genvalg)
Valg af suppleanter
Helle Alstrup (Modtager genvalg)
Connie Nielsen (Modtager genvalg)
Valg af Revisorer:
Dan Sørensen (Modtager genvalg)
Bjarne Madsen (Modtager genvalg)

FÆLLESSPISNING
i Meljby Forsamlingshus
Så er der igen tid til fællesspisning i
Mejlby Forsamlingshus

Det foregår
Onsdag den 21. maj kl. 18.00

Dørene åbnes som sædvanligt kl.
17.00

Tilmelding til Fællesspisning:

Mejlby.hus@gmail.com

www.facebook.com/mejlby.forsam-
lingshus

GOD SOMMER
TIL JER ALLE

Der serveres øl og vand.
Efter generalforsamlingen serveres
kage og kaffe/the.

Af hensyn til servering er tilmelding
til Generalforsamlingen nødvendig 
og skal ske senest den 10. maj 2013
til bestyrelsen.

Det er kun husstande med min. 1
andelshaver, der har adgang til 
generalforsamlingen. Hver husstand
har kun 1 stemme.

Mejlby.hus@gmail.com
eller

Vibeke Friis 
mobil 29 90 25 55
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HÅNDBOLD
Indkalder til ordinær generalforsam-
ling
Tirsdag d. 20. maj kl. 20.00
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 gene-
ralforsamlingen skal være formand
Gert Bjerregaard i hænde senest
7 dage før på mailadresse: 
gert.bjerregaard@aarhus.dk

Efter generalforsamlingen er forenin -
gen vært ved et lille traktement.

Vel mødt

Bestyrelsen i TMIF håndbold

HÅRUP
FORSAMLINGSHUS
Indkalder til 
den årlige generalforsamling

Mandag d. 5. maj kl. 19.00
Vi indkalder hermed til den årlige
generalforsamling 

Dagsorden jævnfør vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab

5. Indkomne forslag 
Forslag sendes til formanden senest
mandag den 28. april.)

6. Orientering om bestyrelsens budget
for 2014-2015

7. Valg af bestyrelse, evt. suppleanter
og 2 bilagskontrollanter

8. Eventuelt - Punkter herunder kan
ikke vedtages

Stemmeberettigede er alle, der har
tilknytning til Hårup! 
Alle er velkomne!

Hilsen Bestyrelsen
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TODBJERG-MEJLBY 
EGNSARKIV
40 års Jubilæum, 
ja det er utroligt, men sandt.

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

Det vil vi gerne markere med et lille
glas + lidt sødt

Torsdag d. 22. maj kl 19 – 21.
Hvor alle er meget velkommen.

Yderligere oplysninger: 
Lene B. John 23 60 24 74

lenebjohn@hotmail.com

Venlig hilsen
Todbjerg-Mejlby 
Lokalhistoriske Forening

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle skole

Kaløvej 4 . 8530 Hjortshøj

ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00-17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00

LADY WALK 
ved Tangkrogen i Århus
Mandag d. 26 maj kl. 18.00
Vi går 7 km. 
Pris 120 kr. incl. T-shirt, sandwich og
en vand.
Tilmelding senest d. 1 april til 
bestyrelsen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Mejlby
Husmoderforening

Engblommen vokser også vildt i den dasnke
natur her i maj måned.
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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 
juni-juli-nummeret 2014 er:
18. maj 2014

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com



15Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

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
j.a.aps@mail.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



GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

3. maj Ingen 11.00 Vibe - Konfirmation

4. maj 11.00 Ingen Vibe - Konfirmation

11. maj 9.30 Ingen Torben

16. maj Ingen 9.30 Vibe 

18. maj 16.00 Ingen Vibe - Gospelgudstjeneste

25. maj Ingen 11.00 Torben 

29. maj Ingen Ingen Kristihimmelfartsudflugt

1. juni 11.00 Ingen Vibe - Børnegudstjeneste
6. søndag efter påske

8. juni 9.30 11.00 Vibe 
Pinsedag

9. juni Ingen Ingen Friluftsgudstjenste i Lisbjerg
2. pinsedag

15. juni 9.30 11.00 Vibe
Trinitatis

22. juni 11.00 Ingen Vibe
1. søndag e. trinitatis

29. juni 9.30 11.00 Vibe 
2. søndag e. trinitatis
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