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Der er noget magisk over de sidste ord, et
menneske siger inden det sidste åndedrag.
Så magisk at de ord ofte er blevet nedfæl-
det og videregivet til eftertiden.

Den gamle Goethe, for hvem det pludselig
blev mørkt, sagde for eks. : ’Mehr Licht’ 

Og så sov han ind

Det fortælles om den gamle digter, B-S.
Ingemann, at han som en gammel og
svækket mand bad om en sidste gang at
sidde i en stol i sin stue med udsigt ud over
Sorø Sø. Efter at have siddet en stund
sagde han : ’Jeg var ganske fornøjet med
det, jeg så’ Det blev hans sidste ord.

Bing Crosby døde af et hjerteslag på golfba-
nen og udbrød: ’That was a great game of
golf, fellas’.

Det er som om vi hænger ved den dødes
sidste ord. Vi tolker dem og ser måske
netop de sidste ord som meget afgørende:
Som om den døde lige nåede at gøre status
over sit liv: That was a great game fellas!!!!
eller : ’Jeg var ganske fornøjet med det, jeg
så.’ Eller måske man lige nåede at få sagt
det, der ikke var nået at blive sagt. En kær-
lighedserklæring eller en undskyldning
eller en betroelse, som skulle komme nu,
hvis det skulle nås. I enhver familie har vi
fortællinger om sådanne sidste ord og
betroelser. 

Ultima verba, det er latin og betyder ’de
sidste ord’ eller de ’vigtigste ord, de afgø-
rende ord. Og vi ser dem som et menneskes
sidste chance for at vise sit sande ansigt.

Nytårsaften er det som det gamle år, som er
ved at rinde ud, også får lov at komme med
sine ultima verba. Vi gør status over året,
der gik. Og Dronningen og statsministeren,
for eks. prøver i deres nytårstaler at
sammenfatte de vigtigste begivenheder.

Prøver i et koncentrat at tegne et portræt
af det gamle år.
Hvorfor er det mon så vigtigt for os at gøre
status på den måde?

Hvorfor bliver vi sentimentale nytårsaften,
næsten som ved et dødsleje?

Fordi tiden går og den går med os. Livet er
alvor. Og fordi tiden, der går, aldrig kom-
mer tilbage, ja så får den også uendelig
værdi. Og vi tillægger øjeblikket og de ord,
der siges, uendelig værdi.

Og hver gang et menneske dør eller hver
gang et år rinder ud, er det som en kraftig 
reminder til os om, at vores eget liv også er
endeligt og skrøbeligt. Hver dag er en sta-
dig balanceren på den smalle knivsæg og
en dag er det slut. Så ryger også vi.. 

Vore dage er talte.

På min afdøde mands gravsten har jeg fået
sat et af hans yndlingscitater af hans ynd-
lingspoet Bob Dylan. Citatet lyder: ’
Every step of the way we walk the line. 
Your days are numbered, and so are mine’.

Altså - Hvert skridt på vores vej er en
balancegang på knivsæggen, dine dage er
talte og ligeså er mine.

Vi lever hver dag med døden som følges-
vend. Vi er ikke selv den magt, der holder
os i live. Og vore dage er talte. 

Det er det memento mori, altså den påmin-
delse om at vi skal dø, som hele tiden repe-
teres for os, og som fylder vores liv med
alvor.

Men samtidig rummer citatet en lidt skjult,
men vidunderlig sandhed: Når det lyder at
vore dage er talte, betyder det ikke kun at
de er afmålte i betydningen begrænsede.
Men også talte. Altså at der er nogen, der
har talt dem. Og den NOGEN, der har talt
vore dage, kan kun være den almægtige,
som har det store forkromede overblik. 

Skaberen, ham, som holder hele verdens-
dybet i sin hånd. Han, som har talt hvert
hovedhår på os. Han har også tal på vore
dage. Og det betyder at vi ikke bare svæver
i ingenting. Der er en, der følger os, som
ikke slipper os.

PRÆDIKEN
Nytårsaften 2013
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Det betyder trøst. Det betyder tryghed.

Den mand, på hvis gravsten de berømte
ord af Bob Dylan står, den samme mand,
levede i konstant og smertelig bevidsthed
om at hans liv virkelig var en balancegang
på den smalle knivsæg. Han var smerteligt
klar over at han havde brug for sine syn-
ders nådige forladelse hver dag. Og han var
tydeligt klar over livets og sin egen skrøbe-
lighed.

Men han turde leve røven ud af bukserne.
Han gav sig Gud i vold.

En gang vi var ude at flyve og jeg troede vi
ville styrte ned, sagde han roligt: Drik nu
bare din vin og STOL så på Gud.

Der var jo i virkeligheden heller ikke andet
at gøre. Oppe i et fly 7 km. Oppe i luften.

Fadervor, du, som er i himlene. 

Den bøn, kunne man bede i den situation.

For den bøn rummer det hele. Trøst og til-
givelse. 

Og den bøn kan man bede på sit dødsleje
og det er da stadig af og til sådan at nogle 
ønsker præstens besøg på dødslejet, for
netop at få bedt Fadervor.

Den bøn kan man bede hver eneste dag.

Og den bøn kan vi bede her nytårsaften,
fordi den rummer det hele.

Det er den mest berømte bøn i verden. Og
den er det vi hører her fra prædikestolen
hver anden nytårsaften. Som prædiken-
tekst.

B.S. Ingemann, udåndede efter at have
sagt: ’Jeg var ganske fornøjet med det, jeg 
så.’. Han har skrevet nogle af de( efter min
mening) smukkeste salmer i Salmebogen. 

Bl.a. ’Dejlig er jorden, prægtig er Guds
himmel’, og det er smukke ord fyldt af hyl-
dest til denne jord og til livet, men det er
ikke banale, overfladiske, sentimentale ord.
Det er en dybtfølt hyldest til livet fra en
digter, hvis liv bestemt ikke bare vare idyl-
lisk. 

Ingemann fik sin andel af smerter og van-
skeligheder i livet. Ikke mindst måtte han 
kæmpe med angst og en indre splittethed,

som pinte ham. Men han havde samtidig
sin evne til at undre sig over skaberværket
og dets mangfoldighed. Og over lyset. 

Over alt, det skønne, der var midt i det
hele. Lyset i mørket.

Og han havde sin tro på den Almægtige og
han havde sit Fadervor at holde sig til.

Ingemann kunne se lyset trods angsten og
mørket. Hans salmer er fyldt med de meste
fantastiske beskrivelser af lyset. Tænk for
eks. på den morgensalme, der hedder
’Lysets engel går med glans’. Gode gamle
Dan Turelle besvimede simpelthen som
barm en morgen under morgensang i sko-
len, da de sang den salme. Bare på grund af
dens skønhed. Dan Turelle mente, at det
var det smukkeste digt i verden: 

Lysets engel går med glans.

Bønnen, Jesus Kristus lærte sine disciple
for ca. 2000 år siden, den mest berømte
bøn i verden, Fadervor, synes jeg er lige så
smukt et digt. Om det så end er knækpro-
sa, det er smukt. Det er lys midt i mørket.
Det er trøst midt i angsten og smerten.

Det er tilgivelse og håb. Midt i livet. Det er
en hånd, der rækkes os når vi synes vi er 
ved at miste balancen på knivsæggen. Det
er tryghed, der gør at vi på trods af vores
egen umådelige svaghed og skrøbelighed
alligevel kan få mod til at leve livet røven
ud af bukserne.

Gud i vold og godt nytår !!!
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FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE
søndag d. 2. marts kl.14.00

Hej alle børn og børnefamilier. 

Klæd jer ud og kom til 
fastelavnsgudstjeneste i
Todbjerg kirke 
søndag d. 2. marts kl. 14.00

Efter gudstjenesten vil der nok
være noget godt at putte i
munden. 

Kærlig hilsen 
Vibe

Minikonfirmander 2014

Kære alle børn i 3. klasse.

Nu er det tid for minikonfirmander.

Fra onsdag d. 29. januar og frem til
påske vil vi mødes hver onsdag i
Sognegården fra kl. 14.00 til 16.00. 

Vi skal have afslutningsgudstjeneste
Palmesøndag (13. marts) i Todbjerg
kirke kl. 11.00. 

Sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen.

At gå til minikonfirmand er gratis. 
Vi skal høre historier fra Bibelen,
synge salmer, lære Fadervor, tegne og 
i det hele taget være kreative og lege
og have det rigtig sjovt og hyggeligt.

Vi får hver gang lidt at spise og 
drikke, så vi kan holde helt til 
kl. 16.00

Vel mødt. 
Kh. Vibe

Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE

TIRSDAG
DEN 25. FEBRUAR 2014

KL.19.30
i Sognegården
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Gulerods-tomatsuppe
(2-3 pers.) 
Serveret efter adventsgudstjenesten
1. december 2013

250 g skrællede gulerødder
25 g. smør
1 – 1 ½ dl Madeira
100 g tomatkoncentrat 
1 l hønsefond
Salt og peber

Skær gulerødderne i mindre stykker
og braiser dem i smør og madeira
under låg indtil de er møre.

Når gulerødderne er møre, blendes de
og røres sammen med tomatkoncen-
trat. Kog hønsefon op og bland 

med gulerods-tomatblandingen.

Smag til med salt og peber. Suppen
får en lidt tyk, pureagtig konsistens.
Velbekomme - Vibe

Vibes
Køkken

TAK TIL
SPONSORERNE

som gav et bidrag til årets julebanko i
Todbjerg Forsamlingshus.

Der var desværre faldet nogle af
sponsorerne ud, så de skal
selvfølgelig også nævnes her:

Hanne Utoft
Salon Reykjavik
Bettina Zedelfune
Classica House
Birgit Bisgaard

Hårup Fodterapi v/Agnes Balle
Hårup Dækservice

Tømrerfirmaet Jensen og
Jørgensen

Hårup Malerfirma
KR Elektronik v/Karsten

Reiffenstein
Karina’s Børnemusik

W. Oschätzchen Aarhus A/S
Regnskabskonsulent v/Ib Sørensen

Sparekassen Himmerland
Houlberg & Wittrup
Ødum Blik & VVS

DST Anlæg v/Peter Beck
CM Mode, Veri Centret
Smartbroderi & Trykkeri

v/Line Øvlisen
Ellen Sørensen

Alstrup Transsport
Anlægsgartner Erik Kold
MB Anlæg v/Mogens Brix

Bøssemager Nystrøm & Krabbe
Profil Optik, Lystrup
Frisør Fasson
AS Auto

Tømrerfirma Henning Jensen
Skader Vognmandsforretning

& Dyretransport

Vi beklager fejlen.
Venlig hilsen Bestyrelsen
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Kog de klargjorte gnocchi. Tilsæt
osten og tomatsaucen og bland godt.
Serveres varmt – og bliv nu ikke 
kvalt.

Velbekomme. 
Vibe

Jeg synes, det er meget modigt af Vibe at
videregive denne opskrift. 

Jeg vil foreslå, at læserne laver den 
derhjemme, men ikke inviterer vores
sognepræst på middag.

Hvordan skal jeg så få lavet Sognebladet
uden den ansvarshavende redaktør!!!
Leo Thomassen

Vil du præsten til livs, 
så læs følgende: 

STRANGOLAPRIEVITI
(præstekvæleren)

Denne rets mærkelige navn skyldes,
at det er en kendt sag, at en god
præst holder af god mad. 

Og én speciel napolitansk præst holdt
så meget af sin mad, at han blev kvalt
af at spise for meget på én gang! 

Lad jer ikke afskrække af denne ube-
hagelige historie – især ikke da den
sauce, det drejer sig om, er uhyre let 
at lave.

Til 6 personer:
Gnocchi ca. 1 kg
(køb dem færdige eller find en
opskrift på gnocchi af kartofler. 

Mail evt. til præsten for at få opskriften
hi hi).

Til saucen: 
3 spsk. olivenolie
1 stor dåse flåede tomater
10 basilikumblade
Salt, peber
Friskrevet parmesan

Sådan gør du:
Varm olien op. Hak tomaterne og
hæld dem i olien. Lad saucen simre
15 minutter ved jævn varme under 
jævnlig omrøring, til den begynder at
tykne, og tilsæt så basilikum, salt og
peber.

Kartoffel-Gnocchi
4 personer

Ingredienser:
1 kg melede kartofler
2 æggeblommer
Ca. 250 g hvedemel
Salt
1 spsk olivenolie
Smør
Salvie
Parmesan

Fremgangsmåde:
Kog kartofler med skræl, pil dem og mos
dem mens de er lune med æggeblommer-
ne, melet, 1 spsk olivenolie og lidt salt.

Når dejen har den rette konsistens, deles
den i mindre stykker, som rulles til aflange
pølser med tykkelse som en finger. Derpå
skæres pølserne i 2-3 cm lange stykker.
De trilles mod en gaffel, så de får riller.

Kog gnocchi i saltet vand i 3-4 min. Dryp
dem af og vend dem i rigeligt smør, som
er let brunet og med masser af friske sal-
vieblade.

Drys med masser af revet parmesan og
friskkværnet peber.
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Kom og vær med i vores nye Gospel kor.  
Vi vil øve hver anden onsdag og første gang er  
 
onsdag den 23. oktober kl. 19.00-21.30 
 
Gospel er et fantastisk redskab til at skabe energi og 
glæde – kom og prøv – vi håber at blive rigtig mange 

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

Vi har 4 øveaftner inden jul 23/10,6/11, 20/11, 11/12. 

Det foregår i Todbjerg Sognegård  

Ta´ selv kaffe/te med 
 
Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd  
                      www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk 

 

Tilmelding senest 16/10 2013 
Ring, SMS eller mail til: 
Karin Fonnesbæk Madsen Tlf. 3068 8852    eller   Sonja Vinther Tlf. 2262 5461 
Email: karin.f.madsen@gmail.com 

Så er vi startet igen efter nytår 

og du kan stadig nå at være med.

Vi mødes hver anden onsdag i ulige uger

i Todbjerg Sognegård kl. 19.00-21.30. 

Du skal ikke kunne læse noder eller have

sunget i kor før – bare du kan lide at

synge.

Ta’ selv kaffe/te med - håber vi ses !

Mvh. 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 indkaldes til ordinær general-
forsamlig
Lørdag d. 1 marts kl. 10.30
I Hårup hallens kantine

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. a. Forelæggelse af det 
reviderede regnskab
b. Forelæggelse af budget
4. Behandling af forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. a. Valg af bestyrelse i henhold
til §4
b. Valg af 2 suppleanter
c. Valg af 2 revisorer
d. Valg af 2 revisorsuppleanter
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formand Poul Mogensen i hænde
senest 7 dage før.
poulmogensen.tmif@gmail.com

Vel mødt
Bestyrelsen i TMIF fodbold

F O D B O L D

Fællesspisning i 
Hårup Forsamlingshus
Mandag d. 17. februar
kl. 18.00
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)

Menu:
Gammel Estrup Gryde
med bagt rodfrugtsalat og
Hasselbackkartofler
+ kaffe og kage

Pris: Voksne 40,- Børn u/12 år 25,-

Tilmelding senest 13. februar 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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DILETTANT
I MEJLBY
Mejlby Amatør Teater Forening
(M.A.T.F.) præsenterer dilettant- 
stykket:

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.

Billetter kan købes i Brugsen Mejlby
fra 1. februar til 1. marts.

Der er begrænsede billetter, som sæl-
ges 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.

MEJLBY
FORSAMLINGSHUS
Ordinær Generalforsamling afhldes
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
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VEL MØDT I 2014!
Det nye år i  Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening begynder
med 
GENERALFORSAMLINGEN
onsdag d. 26. februar kl. 19.00
i Mejlby Forsamlingshus  – med stort
set den vanlige dagsorden.

Efter generalforsamlingen og kaffen
bliver vi underholdt en god timestid
af bibliotekar Leif Dehnits, som i en
lang årrække ledede Lokalhistorisk
Samling på Hovedbiblioteket i
Århus. Mange by- og egnshistorisk
interesserede er stødt på ham dér, og
fra de senere år er han bl.a. kendt
som en meget vidende rundviser og
fortæller på de populære by -
vandringer i gamle Århus-gader, som
tøtteforeningen for Århus Stadsarkiv
afholder. 

Med udgangspunkt i ca. 1850 vil Leif
Dehnits fortælle om samfærdsel og
samkvem i øvrigt mellem landbe-
folkningen i Århus’ (nordlige)
opland, inkl. Todbjerg-Mejlby, og
købstadsfolkene inden for byportene -
dengang, da man kom frem og tilbage
ved at traske til fods eller age med
stude- eller hesteforspand eller måske
ved at rejse med diligence eller dag-
vogn. 

Vi vil desuden komme til at høre om
og se billeder fra Århus-bylivet, såle-
des som det udfoldede sig på gader og
stræder såvel som på torvene og i
købmandsgårdene og gæstgiverierne
m.v. i gamle dage.

Nu er det nye hæfte ”Gemt – ikke
glemt” kommet retur fra Leo og tryk-
keren. Et meget fint arbejde, som vi
kan være stolte af – tak for hjælpen
til alle implicerede.
Hæftet som i år omhandler 32 sider
af Mejlby`s historie, vil blive udsendt
til alle medlemmer. Noget nyt i år er,
at vi også vil tilbyde hæftet gratis til
alle husstande i Mejlby Sogn. Hæftet
kan afhentes i arkivet i åbningstiden.
Iøvrigt kan det købes i Brugsen for 
30,- kr.

Alle er velkomne til en hyggelig
aften i forsamlingshuset - nye med-
lemmer i særdeleshed ! 
Der er gratis adgang, men kaffen kos-
ter 20 kr.
Vi sælger gerne tidligere årgange af
årshæfter, bøger og kalendere.

På vegne af TMLF og Arkivet
Peter Boller og Kristian Bredholt

GEMT GLEMT- ikke

To d b j e r g - M e j l b y  L o k a l h i s t o r i s k e  Fo r e n i n g

MEJLBYS HISTORIE

2013
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PIGEFROKOST
Vi fejrer Kvindernes Internaionale Kampdag med alle tiders

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 kol-
lektion af smykker i alle
udformninger, tørklæder
m.m.
Der er selvfølgelig 
mulighed for at købe.
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VINTERENS FUGLE
Når frosten sætter ind, søger mange
fugle fra skoven ind til byerne. De
søger føde i byerne og flyver tilbage
til skoven hver aften.

Solsortene samles ofte i flokke i gran-
træer, hvor de finder sig et skjul
mellem træernes tætte grene.
Skovspurve og gråspurve samles også
af og til på fælles sovesteder i graner,
hvor de sidder og trykker sig op mod
hinanden, men de sover dog hellere i
huller i træerne ligesom mejserne.

Tidligere trak de danske måger syd på
om vinteren, men nu bliver mange
måger i Danmark hele året. Det skyl-
des ikke mindst, at der i havne, byer
og på lodsepladser er rigeligt med
føde i form af affald at finde for dem.

Langs kysterne og ved søer og vand-
løb kan du møde masser af svømme-
og dykænder. Det kan f.eks. være
troldænder, skeænder, krikænder, grå-
ænder, toppede lappedykkere, små
skalleslugere, knopsvaner, sangsvaner
eller grågæs.

Og i Tøndermarsken og vadehavsom-
rådet har de besøg af tusindvis af gæs
på træk fra det arktiske område.

Får vi en kold vinter, bliver havne og
andre steder, der er fri for is, tilholds-
sted for mange svømmefugle. Du kan
se mange forskellige arter på et lille
område. Men læg mærke til, at de
helst holder sammen i artsflokke og
altså ikke blander sig indbyrdes.

Du kan også være heldig at se en rov-
fugl i glideflugt henover en mark, eng
eller et andet åbent område. Det kan
f.eks. være tårnfalk, blå kærhøg eller
musvåge. 

SJAGGER
Fugle med en høj promille. Nogle
fugle finder deres vinterføde på frugt-
og bærbuske, som stadig bærer frug-
ter.

Mange af disse frugter og bær er
gæret og har derfor et højt indhold af
alkohol, og de fugle, der spiser rige-
ligt, får en ”ordentlig kæp i øret”.

Det er specielt trækfuglene sjagger og
silkehaler, der spiser mange gærede
bær. Disse fugle er dog tilpasset dette
vintermisbrug, og deres lever er derfor
langt større end andre fugles.

Hvert år kommer store mængder af
sjagger og silkehaler flyvende hertil
fra Norge og Sverige. Begge fuglearter
optræder ofte i meget store flokke,
som bl.a. kan ses i haver og parker.

Sjakkeren på vej til at få ’’en kæp i
øret’’.
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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 
marts-nummeret 2014 er:
18. februar 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



16Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

2. februar 16.30 15.00 Vibe - Kyndelmisse
4. søndag efter H3K

9. februar 9.30 Ingen
Sidste sønd. efter H3K

16. februar Ingen 11.00
Septuagesima

23. februar 11.00 9.30
Seksagesima

2. marts 14.00 Ingen Vibe - Familiegudstjeneste
Fastelavn

9. marts Ingen 9.30
1. søndag i fasten

16. marts 9.30 Ingen
2. søndag i fasten

23. marts Ingen 11.00
3. søndag i fasten

30. marts 11.00 Ingen
Midfaste

6. april Ingen 9.30
Mariæ Bebudelse

13. april Ingen 9.30
Palmesøndag


