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Musikgudstjeneste
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Gospel gudstjeneste
i Todbjerg kirke

TMIF Gymnastik holder
forårsopvisning i Hallen

Fællesspisning i
Hårup Forsamlingshus

Nyt fra ’’Stengården’’
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Teksten leder os igennem en koncen-
treret udgave af lidelseshistorion.

Musikken er skrevet af den italienske
komponist Giovanni Battista
Pergolesi (1710-36). Stabat Mater er 
skrevet i de sidste måneder af hans
korte liv. Det er et sandt mesterværk
skrevet med en ny udtryksfuldhed og
følsomhed, man ikke havde hørt før.
Åbningssatsen er fabelagtig. De to
sangstemmer lægger sig tæt op ad
hinanden i en udtryksfuld vekslen
mellem spænding og forløsning.

Langfredag den 18. april  
kl. 14.00
holder vi musikgudstjeneste med
Pergolesis ”Stabat Mater” som
omdrejningspunkt, fremført af tre
erfarne musikere: 

Rikke Simonsen, sopran 
Kamma Bidstrup, alt 
Christiane Hvas, orgel. 

Kamma vil være kendt af mange som 
gæstende kirkesanger gennem en
årrække.

Stabat Mater, der oversat betyder
”Moderen stod” fortæller historien
om Jesu moder under korset – om
Jesu lidelser oplevet gennem Marias
øjne. Teksten stammer fra et latinsk
digt fra 1200-tallet og er formentlig
skrevet af en italiensk munk ved
navn Jacopo de Benedetti. 

LANGFREDAG
med Stabat Mater i Todbjerg Kirke

Kamma Bidstrup, som vil være kendt af
mange som gæstende kirkesanger i vore

kirker.
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JOHNNY CASH
i Sognegården og i kirken
Torsdag d. 24. april kl. 19 
viser vi filmen om Johnny Cash i
Sognegården. 

Filmen, der hedder ” Walk the line”
handler om hans liv og musik. Der vil
blive serveret rigtig amerikansk mad. 

Filmen er en optakt til en 
Johnny Cash-gudstjeneste
med Carsten Holm og hans band,
som vi har 
søndag d. 27. april kl. 19
i Todbjerg kirke. 
Kærlig hilsen
Vibe

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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PRAKTIKANTEN
IT NAVN er Bitten Vad
Nedergaard, eller hende den

rødhårede. Jeg bor i Brabrand, hvor
jeg også sidder i menighedsrådet. 

Jeg har fået den fornøjelse at være i
praktik hos Vibeke og dermed også
jer i menighederne i Todbjerg og
Mejlby kirker frem til Påske. 

Ud fra mit mangeårige engagement
hos De grønne pigespejdere og min
interesse for kirke og tro, skal jeg bl.a.
arbejde med et projekt til og med
konfirmanderne, være med hos mini-
konfirmanderne og prædike i Mejlby
kirke til Skærtorsdagsgudstjenesten.
Jeg er rigtig glad for, at jeg kan få

denne oplevelse til at lære, udvikle
og prøve tanker og projekter af ved
jeres kirke. 
Så hvis I er i området og ser en rød
top, så kom og udvid bekendtskabet. 
Vi ses! 
Den rødhårede praktikant 
Bitten

M

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

Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE

TIRSDAG
DEN 22. APRIL 2014

KL.19.30
i Sognegården
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MEJLBY
FORSAMLINGSHUS
Ordinær Generalforsamling afholdes
Tirsdag den 13. maj kl. 19.30.

Sæt allerede nu X i kalenderen.
Dagsorden indrykkes senere.

Forslag til generalforsamlingen fra
andelshaverne til behandling skal
indgives skriftligt til formanden og
være denne i hænde senest den 1.
april.

Vel mødt

På Bestyrelsens vegne
Vibeke Friis

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

Mejlby
Husmoderforening

MODEOPVISNING
Onsdag d. 2. april kl. 19.00
hos OTTO SØRENSEN, Rønde
Dørene åbnes kl. 18.30.
Der er plads til 50 personer, 
så det er først til mølle...
Pris: 50,- kr. 
som betales ved ind-
gangen.

Vi skal se forårets mode
og måske gøre et godt 
køb.

Tilmelding nødvendig 
senest den 16. marts 
til:
Ninna - Tlf. 86 999 455

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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DAGENS PROGRAM:

Forårssang

Opvisning fra puslinge - børn 5-6 år - 
spring - showdance og Zumba.
(rækkefølgen er ikke fastlagt)

Fælles afslutning

Vi vil gerne igen i år have nogle frivillige til at bage kage eller
komme med lidt frisk frugt til boden. 
Overskuddet går til indkøb af nye redskaber.

Kontakt venligst Susanne Kvist på mail: kvist@city.dk
hvis i tager noget med - eller meld det på jeres gymnastikhold.

Der er mulighed for at købe:

The-kaffe-juice og kage/frugt i boden

Vi takker vore sponsorer:
Sparekassen Himmerland - 
Dagli’Brugsen, Mejlby 
og Master Light

Vel mødt 
Bestyrelsen

Hjemmeside adresse: 
tmif.org@gymnastik

TMIF GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Lørdag d. 5. april kl. 10-12

i Håruphallen
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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

GYMNASTIK
Afholder generalforsamling 
Torsdag d. 24 april kl 19. 00
i Håruphallens kantine.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet,
skal være skrifttlige og formanden
i hænder seneste 8 dage før.
Mailadr.  Subb@hotmail.dk

Vel mødt.
Bestyrelsen TMIF gymnastik 

LADY WALK 
ved Tangkrogen i Århus
Mandag d. 27 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
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Nu er det forår
-  og alt kribler og krabler for at
komme frem fra vinterens dvale.
Således også det fortsatte arbejde med
”Stengården”.

Som jeg tidligere har nævnt og skre-
vet om i Sognebladet, er det mit
ønske at omdanne og udvikle
Stengården til blandet bolig, fælleslo-
kaler til landsbyen, faciliteter for små
butikker og værksteder til gavn og
benyttelse for alle interesserede.

Det er mit håb at projektet kan være
med til at udbygge det sociale liv for
alle  -  uden at tage noget fra andre
aktiviteter i nærområdet. Her ser jeg
Stengården som et kultur-historisk
projekt, der måske kan være med til
at mindske afviklingen af landsbyen –
og til at bringe lidt dagligliv og enga-
gement tilbage.
For at være konkret foreslår jeg at vi

danner en støtteforening  -
”Stengårdens Venner”  -  der er åben
for alle. I første omgang kan aktivite-
terne i foreningen være baseret på et
værktøjsfællesskab for medlemmerne
-  således at man ved at betale et
årligt kontingent kan låne alt det
værktøj og de arbejdsredskaber der er
nødvendige for at udføre de fleste
opgaver i hus og have. Det vil især
dreje sig om udstyr som er for bekos-
telige eller for specielle for den
almindelige handy-man eller woman
-  eller redskaber, der simpelthen fyl-
der for meget i garagen.

F.eks kan det være en tagstige, et rul-
lestillads og sikkerheds-liner og seler.
Det kan være en el-nedbrydnings-
hammer, en vibrator eller en tvangs-
blander. Savner du en sav, kan du
vælge mellem: en stiksav, en deku-
pørsav, en bajonetsav, en håndsav, en
rundsav, en båndsav, en bloksav, en
geringssav, en afkorter eller en kæde-
sav. Til transport kan det f.eks. være
flyttekasser, en trailer, en motor-børe
eller en specialsækkevogn til tunge
løft. Har du problemer med afløbet,
kan foreningen tilbyde et 25m stål-
kloakrenser-bånd, en sandfangstøm-
mer eller en højtryksrenser. 
O.s.v.  o.s.v.

Men det vigtigste er at det er en støt-
teforening til at varetage de fælles
drømme vi kan have med gården.
Jeg vil derfor gerne invitere alle inter-
esserede til at møde op til morgen -
kaffe og stiftende generalforsamling
for ”Stengårdens Venner” på
Grimsbrovej 1, 
lørdag d. 24. april kl. 9 30.

’’Stengården’’
- fortsat...
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Her vil der blive orienteret om for-
eningens arbejde og sommerens tiltag
med gården.

Samme dag  -  efter mødet  -  begyn-
der sommerens arbejde med at skifte
taget på øst- og sydlængerne.
Arbejdet fortsætter dagen efter – den
27. april.

Der er også planlagt aktivitetsdage
den 10.-11. maj og den 24.-25. maj  -
så hvis du har mulighed – og lyst – til
at deltage i e`n eller flere af disse
dage så meld dig til hos Peter. Vi har
brug for alle gode kræfter til logistik,
transport, skafning, gode ideer, hårdt
arbejde og hyggespredning.

Vel mødt – jeg håber der kommer
mange der ikke nødvendigvis kender
hinanden – endnu!

Mvh  
Peter Boller - 40 29 68 69

Mon der kommer storke til Stangården i
år? Der er jo gjort klar...

Fællesspisning i 
Hårup Forsamlingshus
Torsdag d. 24. april
kl. 18.00
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)

Menu:
Osso buco med hvad der hører til
Derefter kaffe med? måske en lille
overraskelse

Pris: Voksne 40,- Børn u/12 år 25,-

Tilmelding senest 22. april til: 
faellesspisning@haarupforsamlings-
hus.dk eller Birte på 24 67 00 52.

Følg i øvrigt med i hvad der sker i
huset på www.facebook.com\Haarup
Forsamlingshus
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Gruppen er oprindelig sammensat ud
fra et idegrundlag om at alle institu-
tioner fra Todbjerg deltager. 

Gruppen er desuden åben for alle der
har lyst til at deltage.

De sidste 2 år er der blevet lavet: 

Stien mellem Forsamlingshus og tårn-
finansieret og lavet af kommunen. 

Pavillon – lavet af Præstemarkens
Træværksted (Peter Boller) og frivil-
lig arbejdskraft – finansieret af kom-
munen. 

Informationstavler ved tårn og pavil-
lon – lavet af Præstemarkens
Træværksted - finansieret af Natur-
og erhvervsstyrelsen 

Borde/bænkesæt ved tårn og forsam-
lingshus – lavet af Præstemarkens
Træværksted og frivillig arbejdskraft.
Finansieret af Natur- og
Erhvervsstyrelsen.

P-plads ved tennisbanen lavet af
lokal entreprenør – finansieret af
Natur- og Erhvervsstyrelsen. 

Rigtig fin hjemmeside
www.todbjergby.dk 
med en informationsdel og en kom-
munikationsdel. Udviklet af 
Christian Ernstsen. 

I øjeblikket arbejdes der på en
Trafikløsning for gående vedr. det
smalle sted mellem Stengården og 
børnehaven. 

Der er en aktivitets plads på vej ved
forsamlingshuset i området ved den
gamle legeplads og i skoven bag 
fodboldbanen. 

Det er et stort projekt, som rummer
lege/aktivitetsredskaber – i første
omgang til børn. 

Forventes udviklet over et par år. 

Tennisbanen forsynes med et par fod-
boldmål og basketkurve. 
Der er foreløbig indkøbt materialer
for 10.000 kr bevilliget af kommunen.
Tennisklubbens kapital på ca. 14.000
kr indgår i projektet. 

Vi har lige modtaget et tilsagn på
20.000kr fra Nordea-fonden. 

Meget af arbejdet skal udføres af fri-
villig arbejdskraft. 

Resultat skulle gerne betyde, at det
bliver sjovere at være barn – og vok-
sen i Todbjerg.

På udvalgets vegne
Poul Jeppesen - 86 99 96 69
p.jeppesen@privat.dk

PROJEKTGRUPPEN TODBJERG
- status 2014 
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En lille kilometer syd/sydvest for
Lindå by står på en vindomsust bak-
ketop en mindre klynge mellemstore
træer og hygger sig med at fortælle
lokalhistorie for hinanden. De er vok-
set frem og har etableret sig på stedet,
hvor Lindå Mølle med tilhørende
beboelse, bageri, udhuse, gårdsplads
og have engang havde sin plads.

Møllen, der blev bygget i 1860 og var
af typen ”hollandsk vindmølle”, er
også blevet kaldt Edelslund Mølle,
idet den havde den daværende ejer af
Edelslund, Søren Kabell, som bygher-
re. Opførelsesåret fremgår af folketæl-
lingslisten for det pågældende år,
hvor der under Lindå er medregistre-
ret 5 møllebyggere, der kom fra for-
skellige egne af landet, men som har
haft bopæl på arbejdsstedet, mens

byggeriet stod på. Og man kan gå ud
fra, at der samtidig har været lokale
håndværkere engageret til opførelse
af stuehus, bageri og udhuse m.v.
Desuden har der været brøndgravere i
sving med at grave og opbygge brøn-
den, der var sat af teglsten med en
krave foroven af to støbte brøndringe.
24 alen skulle man ned i undergrun-
den, før man ramte den åre, som
fremover kom til at yde en passende
vandforsyning til Lindå Mølle*.

Da Esbenhus Mejeri i 1915 skulle
flyttes til Hårup, var det naturligvis
en forudsætning, at der kunne skaffes
vand nok på det nye sted. Så der blev
foretaget en række prøveboringer og
prøvepumpninger, hvoraf en må have
ramt den samme vandåre, som siden
istiden også har været bestemt for

TRÆERNE PÅ BAKKEN
HVOR LINDÅ MØLLE STOD

Lindå Mølle i 1921 set fra sydøst.
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”kommer i bagvind”, d.v.s. får vinden
bagfra, hvilket den ikke er konstrue-
ret til. Mange ældre møller såvel som
alle nutidens var/er indrettet med en
krøjefunktion , der sørger for, at møl-
len hele tiden bliver ”holdt op mod
vinden”. 

Og det blev Lindå Mølles skæbne, at
den, mens ”Nytårsstormen 1925” stod
på, dels ikke havde fået vingesejlene
rebet ind og dels ikke var blevet
holdt op mod vinden og var ude af
kontrol. For mølleren var nemlig
bortrejst på ferie, og møllersvenden,
der skulle passe møllen, var gået ned i
byen for at spille kort. Resultat: møl-
len kom i stormen op i for høje
omdrejninger og løb til sidst løbsk og
mistede både møllehatten og vinger-
ne, der bogtaveligt talt blev spredt for
alle vinde.

Nå, men satte man så ikke en ny hat
og nye vinger på? Nej, for det for-
holdt sig (tilsvarende tidligere med
bageriet) sådan, at udviklingen var

Lindå Mølle. Dennes ellers nok så
dybe brønd løb i hvert fald tør i for-
bindelse med boringen, hvilket dog
heldigvis viste sig kun at være mid-
lertidigt.  

Der var 6 tdr.ld. jord til møllen.
Dermed var der basis for et mindre
husdyrhold – nogle svin, oftest også
en ko og desuden altid en hest, som i
hvert fald var en nødvendighed i de
mange år fra starten, hvor der var
ansat bager og brødkusk. Bageriet
blev nedlagt sidst i 90’erne angiveligt
på grund af tilbagevendende tvistig-
heder mellem mølleren og bageren.
Men det har desuden spillet ind, at
der fra 1885 var kommet en konkur-
rent i form af en mere forbrugerven-
ligt placeret bager i Mejlby - med det
til følge, at bageriet på Lindå Mølle
efterhånden ikke mere kunne brød -
føde en bager.

Møllen i Lindå var i lighed med
andre vindmøller bygget til med sine
vinger at skulle opfange vinden og
omsætte den til energi i kværnene
via aksler, tandhjul, remme og rem-
skiver m.v. i møllens indre.

En mølles vinger (det gælder natur-
ligvis også for nutidens møller) er
bygget til at skulle udnytte vindens
pres mest muligt – under hensyntagen
til, hvad materiellet kan holde til.
Det er i så henseende væsentligt, at
møllevingerne hele tiden holdes
”drejet op mod vinden”, hvilket vil
sige, at de har front mod vinden.
Ellers kan der ske det, når vindret-
ningen på et tidspunkt skifter, at møl-
len efterhånden mere eller mindre

Møllen uden hat og vinger i 1926 set fra
sydveat.
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løbet fra at køre til mølle med sit
korn og få malet. De fleste landbrug
havde efterhånden petroleums- eller
elmotor og klarede selv at male og
grutte korn, eller også havde man en
aftale med en nabo. Så der var altså
ikke basis for at genopbygge møllen
og få vingerne til at dreje rundt igen.
Og det skete heller ikke; møllen blev
solgt til nedbrydning i 1926, og en
del af tømmeret i den blev til solide
planker under gulvene i Nabovej 3,
hvor de ligger endnu. Stuehuset blev
stående til 1943,.hvor det blev brudt
ned og derefter indgik i det dengang
nybyggede Lindå Møllevej 3.

Træerne på bakken, hvor Lindå
Mølle stod, har fået lov til blive stå-
ende som et synligt, men desværre
ikke langtidsvarigt minde. Der er
nemlig det problem, at det for største

delens vedkommende drejer sig om
asketræer, der med ca, 95 % sikker-
hed inden for en kortere årrække vil
bukke under for sygdommen ”asket-
optørre”.

Så man må glæde sig over synet af
træerne på bakketoppen , så godt som
man nu kan, og så længe man kan.

Med venlig hilsen
Egnsarkivet og
Lokalhistorisk Forening
Kristian Bredholt

Træerne, hvor møllen stod, set fra øst.

FOTO: AXEL DIXEN
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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 
maj-nummeret 2014 er:
18. april 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
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

6. april Ingen 9.30 Torben
Mariæ Bebudelse

13. april 11.00 Ingen Vibe - Børnegudstjeneste
Palmesøndag

17. april 17.00 Ingen Vibe
Skærtorsdag

18. april 14.00 Ingen Vibe - Fælles med Skejby og
Langfredag Lisbjerg

20. april 11.00 9.30 Vibe
Påskedag

21. april Ingen 9.30 Torben
2. påskedag

27. april 19,00 Ingen Vibe - Johnny Cash 
gudstjeneste

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 Vibe 

29. maj Ingen Ingen Kristihimmelfartsudflugt

1. juni 11.00 Ingen Vibe - Børnegudstjeneste
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