Todbjerg-Mejlby Sogneblad

1

SOGNE
BLADET
FOR TODBJERG OG MEJLBY

NR. 3 . MARTS 2014 . 39. ÅRGANG

Læs inde i bladet...
Vibes hjørne
Film og Johnny Cash
i Sognegården
Nyt fra Spirekoret
Nyt fra Besøgstjenesten
Fællesspisning i Mejlby
Nyt fra Menighedsrådet
Generalforsamling i
TMIF fodbold

2

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

Man tog også varsler af vejret på tamperdagene. 2. marts f.eks. sagde man,
at fra den retning vinden blæser
netop denne dag, vil den vedblive at
blæse en fjerding år, dvs. til begyndelsen af juni måned.

VIBES HJØRNE
Lidt om marts måned
- Traditioner og overtro

Vi må vel håbe at vinden går i syd
søndag d. 2. marts, når vi holder
fastelavnsgudstjeneste her i
Todbjerg!!!!
Så kunne vi få et skønt forår og en
skøn forsommer.

I år falder fastelavn på d. 2. marts.
2. marts er ifølge den gamle kirkelige
kalender tamperdag.
I den katolske tid blev de fire årstider
indledt med tre fastedage, og betegnelsen tamper er afledt af det latinske
ord quatemper, der betyder kvartal.
Der skulle fastes på første onsdag, fredag og lørdag i hvert kvartal, begyndende henholdsvis onsdag efter askeonsdag, efter pinsedag, efter 14. september ( korsets ophøjelse) samt efter
13. december (Sct. Lucia).
I årene fra ca. 1600 til 1797 havde
man på samme måde ved hver af de
fire årstiders begyndelse en såkaldt
tamperdag, på hvilken der sædvanligvis blev holdt tamperret: 2. eller 16.
marts, 1.juni, 21. september samt 14.
december.
Her ved denne tamperret kunne man
kun få behandlet ægteskabssager.
Hvis en ung pige f. eks. Kunne bevise
at hun var blevet tvunget til at trolove sig mod sin vilje, kunne hun få
tamperretten til at ophæve forbindelsen.

Men så er der d. 9. marts . Den kaldtes i den gamle katolske tid for fyrretyve ridderes dag til minde om fyrretyve romerske soldater, der var blevet
kristne og som i året 320 nægtede at
ofre til de romerske guder.
Man tvang dem derfor til at stå
nøgne en hel nat på en tilfrosset sø i
Armenien. De frøs ihjel og led derfor
martyrdøden. Man sagde så i gamle
dage at som vejret er på denne dag,
vil det holde sig i de kommende fyrretyve dage. Det var et skidt varsel,
hvis det blæste denne dag, for så ville
kornet blæse af akset inden høst.
Men hvis solen denne dag blot ville
skinne så længe som en fummelfingret kælling er om at sadle en hest,
ville det trods alt gå godt.
Sjovt nok har man nok glemt at
vinden jo ville blive ved at være som
det var d. 2. marts et helt kvartal.
Hvis det nu havde været søndenvind
d. 2. marts kunne det jo dårligt blive
stiv nordenvind d. 9. Hvis altså varsler er til at stole på. Tjah, sådan er
der så meget.
Fortsættes side 3...
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D. 21. marts har også en meget vigtig
betydning. Ved et kirkemøde i byen
Nikæa i året 325 vedtog kirkefædrene, at påskedag fra da af altid skulle
falde på den første søndag efter første
fuldmåne efter 21. marts. Påskedag
kan derfor i praksis falde mellem 22.
marts og 25. april.
I år falder påskedag d. 20. april. Jeg
har ikke nogen fuldmånekalender,
men husker at det var fuldmåde d. 13.
februar. Næste fuldmåne kommer nok
så d. 14.-15. april. Og det passer jo
smukt med påskedag d. 20. april.
Enhver kan jo selv tjekke det efter.
Kærlig hilsen
Vibe

JOHNNY CASH
CAFE-KONCERT

i Sognegården og i kirken

i Sognegården

Torsdag d. 24. april kl. 19

Fredag d. 21. marts kl. 16

viser vi filmen om Johnny Cash i
Sognegården.

kommer

Hjortshøj Seniororkester
og spiller og underholder ved et
cafe-arrangement i Todbjerg
Sognegård.
Vi skal hygge ved de små borde,
hvor der vil blive serveret øl, vin
og lidt tapas eller en sandwich,
mens vi lytter til swingende folkemusik.
Alle er velkomne.

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 en sanger og
band, som vi har

søndag d. 27. april kl. 19
i Todbjerg kirke.
Mere herom følger i næste sogneblad.
Kærlig hilsen
Vibe
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MINIKONFIRMANDER
Så er vi i gang med årets minikonfirmand-undervisning. Vi var 27 børn
den første gang og 32 næste gang.
Vi startede med at gå på opdagelse i
kirken og på kirkegården som det
fremgår af billederne. Vi var også
efter tur helt oppe i tårnet og se klokken. Lars( vores graver) stod helt
deroppe og tog imod og passede på.
Kærlig hilsen Vibe
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Nyt fra

BESØGSTJENESTEN
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj
Det er med stor glæde, vi ser tilbage
på besøgsåret 2013.
Vi har rigtig mange dejlige besøgsvenner og besøgsværter, som nyder at
være sammen. Og det foregår på
mange måder. Besøg med en god snak
om dagligdagsoplevelser, hvad der lige
sker i vores nærområde og et tilbageblik på barndom og ungdom og livets
oplevelser. En sang og bare det at
være sammen. Små ture i området og
vores oplevelsesrige fællesarrangementer for besøgsværter og venner på
Hjortshøj Lokalcenter.
Vi har også i 2013 haft sammenkomster på Lokalcenteret.
I april vores forårsfest med masser af
forårsange og hvor Brita Stubberup
levende og spændende fortalte om ”
Min mors liv”
Alle nød det, da Ane Ørgaard Bramstoft
fortalte om Selma Lagerløf.

Tillykke - tillykke med de 90 år!

I september havde vi høstfest med
sang og fortælling. Jan Baltzersen fortalte om ”Livet og udviklingen” i
Danmark fra 1950 og til i dag. Dette
var et godt emne, for det var noget,
alle havde oplevet og havde en
mening om.
Så nærmede julen sig og traditionen
tro, skulle vi have julefest. Der blev
dækket fine juleborde med Jyttes flotte dekorationer. Der var en glad og
god stemning og alle sang med på
julens sange, med Doris ved klaveret.
Så fik vi besøg af præst Ane Ørgård
Bramstoft. Hun levendegjorde legender af Selma Lagerløf og derefter
kom” Hjortshøj Børnekor” og sluttede
dagen af med et udvalg af de kendte
julesange.
I maj inviterede Pensionistforeningen
Besøgstjenesten til hygge på
”Fristedet” i Skæring. En dejlig eftermiddag og et godt initiativ. Tak for
det.
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Pludselig dukkede der en ny indbydelse op. Besøgstjenesten blev indbudt til ”Syng med” eftermiddag i
Rådhushallen og dette var et Festugearrangement, som vi bestemt ikke
kunne sige nej til. Vi ankom i vores
busser i god tid og fik pladser på de
forreste rækker. Vi nød kaffen og rådhuskagerne og så kom det dygtige kor
og sang. Derefter kom Dario
Campeotto. Han sang og fortalte om
sit liv og vi sang alle med på de gamle
kendte sange. Man blev dejlig glad og
godt tilpas og vi kørte opløftede, men
trætte hjem.
Hele Danmarks Dario sang alle sine
kendte sange til stor glæde for de mange
fremmødte fans.

De smukke blomster og planter i ’’Laden
og Vejruphave’’ bliver her beundret.

Hvert år giver vores menighedsråd
besøgsvenner og ledsagere en udflugt,
som tak for det store arbejde, alle de
frivillige laver.
I 2013 gik busturen med Ove ved rattet til et smuk sted. ” Laden og
Vejrupshave” Her fik vi kaffe, rundtur
i haven og en god snak.
Så kørte vi videre til Hvidsten Kro og
mange tanker og ydmyghed kom til
os, da vi sad i de minderige stuer.
En stor tak til besøgsværterne, som
tager imod os og til besøgsvennerne,
som besøger.
Alle har brug for en ven, ligegyldig
hvor man er i livet, så har du lyst til
at høre mere om besøgstjenesten, så
ring, vi vil meget gerne udvide vores
dejlige flok
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Mere Britta-tærte!
25 kg kartofler, 8 kg mørbrad, 3 kg
cocktailpølser, 3 kg bacon, 6 kg rødbeder, 4 kg rødløg, 3 kg. champignons, 12 æg og 6 liter fløde var de
basale ingredienser i den seneste fællesspisning i Hårup Forsamlingshus.
Vi lavede den gode gamle Gammel
Estrup-gryde, mængder af Hasselbackkartofler, og en lun sammenbagt salat
med rødløg, rødbeder og tranebær.
Alt efterfulgt af Britta-tærte og ingefærsmåkager.
Ikke sært at de 60 deltagere vist blev
både mætte og ganske vel tilfredse.
Den underliggende salonmusik gav en
god klangbund for snakken.
Kagebageren har lovet, at når (ikke
hvis!) hun igen stiller op, vil der
være masser, masser, af Britta-tærte.
Er I et par par, der har kræfter og tid,
så tag en køkkentjans. Det bærer lønnen i sig selv.
Køkkenholdet 17. februar 2014
Der er gang i rødkålssalaten!

Generalforsamling
i Foreningen
Todbjerg Forsamlingshus
Der afholdes generalforsamling i
Foreningen Todbjerg Forsamlingshus

tirsdag d. 4. marts kl. 19.00
i Todbjerg Forsamlingshus.
Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede
årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Orientering om bestyrelsens budget
6. Fastsættelse af årskontingent
7. Valg af
a Bestyrelsesmedlemmer
b Bestyrelsessuppleant
c Revisor
d Revisorsuppleant
8. Evt. (hvorunder intet kan besluttes)
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vi fejrer Kvindernes Internaionale Kampdag med alle tiders

PIGEFROKOST
Så er det nu piger....
Skynd jer at hoppe i ’’skoldkarret’’ og find
de forskellige sminkekrukker og andet grej
frem.
Det foregår i Hårup Forsamlingshus

LØRDAG D. 8. MARTS KL. 13
Kom og vær med til at gøre dagen festlig...
Det sker i løbet af dagen:
VELKOMST med en lille en til halsen.
FROKOST
Medbring en ret til mindst 4 personer, dit
gode humør og penge til køb af øl, vin eller
vand (måske lidt til smykker m.m.)
PRIS for hele herligheden: 40,-

Drikkevarer til rimelige priser.
Er der nogen, der har nogle særlige talenter,
det kan være at spille på harmonika, guitar
eller måske stå på hænder eller gå i spagat,
kunne det være et festligt indslag i
løbet af dagen/aftenen/natten.

Tilmelding til:

Helle: 86 99 99 33
Birte: 86 99 95 52
senest den 5. marts

Anne Dorthe
fra firmaet GADE & JUUL
vil komme og vise et
uddrag af deres store kollektion af smykker i alle
udformninger, tørklæder
m.m.
Der er selvfølgelig
mulighed for at købe.
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Mejlby
Husmoderforening

MODEOPVISNING
Onsdag d. 2. april kl. 19.00
hos OTTO SØRENSEN, Rønde

FÆLLESSPISNING
i Mejlby Forsamlingshus

Dørene åbnes kl. 18.30.
Der er plads til 50 personer,
så det er først til mølle...

Invitation til Fællesspisning i Mejlby
Forsamlingshus.

Pris: 50,- kr.

Tirsdag den 4. marts kl. 18.00

som betales ved indgangen.

Dørene åbnes kl. 17.00

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

Til afslutning vil der være kaffe/The
og kage/småkage.

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

Bestyrelsen

Prisen er: Voksne kr. 40,Børn kr. 20,Tilmelding til Fællesspisningen kan
ske til:
Henrik Knudsen
Evt. SMS på Mobil 40 95 15 06
Husk Navn og Antal Voksne/Børn
www.facebook.com/mejlby.forsamlingshus
Mejlby.hus@gmail.com

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

11

MEJLBY
FORSAMLINGSHUS
Ordinær Generalforsamling afhldes

Tirsdag den 13. maj kl. 19.30.
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Dagsorden indrykkes senere.

ILBAGE!
FÅ PLADSER T

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

DILETTANT
I MEJLBY
Mejlby Amatør Teater Forening

Vel mødt

(M.A.T.F.) præsenterer dilettantstykket:

På Bestyrelsens vegne
Vibeke Friis

Affæren om Hotel blivogdø
i Mejlby forsamlingshus
Familieforestilling:

Fredag d. 14. marts kl. 19.30
Dørene åbnes kl. 18.45.
Voksne 60.- Børn 40.inkl. kaffe & kage.
Festforestilling

Lørdag d. 15. marts kl. 18.00
Dørene åbnes kl. 17.00.
Voksne 175.- inkl. buffet og dans
Adgang min. 18 år.

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

Billetter kan købes i Brugsen Mejlby
fra 1. februar til 1. marts.
Der er begrænsede billetter, som sælges efter Først til Mølle princippet.
Husk at medlemsskab af M.A.T.F skal
tegnes af alle over 18 år.
Pris 10,- kr. for 2014.
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Så er der igen

LAGERSALG
i Mejlby Forsamlingshus
Søndag den 9. marts kl. 12 – 16
Der er ovennævnte dag mulighed for at
lave en virkelig god handel.
Super lækre bukser, som har en helt fantastisk pasform,
Der er bukser, bluser og kjoler fra tidligere
sæsoner, samt det helt nye fra forår/sommer kollektionen.
Ligeledes sælges der sko fra Tamaris.
Alle bukser – undtaget læder – sælges til
kr. 300,- pr. par
Eller tag 2 par for kr. 500,dette er langt under halv pris.
Sidste gang E-Senz var i
byen, var Lagersalget godt
besøgt, så vi håber at
kunne gentage succes’en.

Evt. spørgsmål kan stilles til:
Vibeke Friis 29 90 25 55
Henrik T. Carlsen 40 79 87 47
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Nyt fra

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

FRA
KIRKEBOGEN
DØBTE:
Todbjerg Kirke
Nicklas Kofod Larsen
Ea Sofia Hedegaard Argus
Mejlby Kirke
Mille Solgaard B Rasmussen
Lucas Solgaard B Rasmussen
Alberte Hesselberg Lauritzen

BISÆTTELSE/BEGRAVELSE:
Mejlby Kirke
Karin Wini Orluff Søndergaard
Andreas Sejr Pedersen

Viben er på vej...
Viben er omkring 30-32 centimeter, det
vil sige omkring størrelsen på en due.
Den kendes bedst på den sort-grønne
fjerdragt, og fjertoppen, der stritter, øverst
på fuglens hoved.
Allerede i midten af februar kommer
viben til Danmark fra især Spanien og
Frankrig. Viben yngler over hele landet,
dens æg er olivengrønne med sorte pletter. Den lægger 4 æg i april. Der kan også
være æg i dens rede i maj, juni og juli,
men så er der kun 2-3 æg. Vibens rede er
en fordybning i jorden, som den laver
med kroppen og fødderne. Den lever af
insekter, edderkopper og små snegle.

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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KIRKELIGT ANSATTE
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
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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 elektronisk, skal man blot maile til kordegn Marianne Vasard på
Kirkekontoret: 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
april-nummeret 2014 er:
18. marts 2014

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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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

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

Blomster:
Lykke Blomster, Lindå ...................40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker

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

Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne Utoft, Mejlbyvej 648 ..Tlf. 28 74 89 11
Alt i blomster og plantestyling, brugskunst, delikatesser, kaffe, te, gaveartikler og meget mere.
Åbent: tirs., ons. og fredag kl. 13.30-17.30
info@hanneutoft.dk - HanneUtoft.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.

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

Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup .........................86 99 95 20

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

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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Gudstjenesteliste
DATO
2. marts

TODBJERG MEJLBY
14.00

Ingen

Vibe - Familiegudstjeneste

Ingen

9.30

Torben

9.30

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Torben

Ingen

9.30

Vibe

17.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

11.00

9.30

Vibe

Ingen

9.30

Torben

Fastelavn

9. marts
1. søndag i fasten

16. marts
2. søndag i fasten

23. marts
3. søndag i fasten

30. marts
Midfaste

6. april
Mariæ Bebudelse

13. april
Palmesøndag

17. april
Skærtorsdag

18. april
Langfredag

20. april
Påskedag

21. april

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

2. påskedag

