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PRÆDIKEN
21. søndag e. trin. 2013
Når en kvinde skal føde og med veer
ankommer til fødegangen, så møder hun
sin jordemoder. Den person, som vil
guide og følge hende igennem fødselsfor-
løbet.

Og hvis man har oplevet at føde, ved
man hvor altafgørende denne person er.
Når man når dertil i fødselsforløbet, hvor
smerten er ubærlig, og man ikke KAN
mere og hellere vil dø, da er det hendes
ro og guidende ord, man klarer den igen-
nem på. 

Man overgiver sig til hende og følger
hendes anvisninger. For man har ikke
andet valg end tillidsfuldt at stole på sin
jordemoder. Man er i fødslens vold og
alle forsøg på at kæmpe imod, vil kun
gøre ondt værre. Man er tvunget til at stå
det igennem, gå vejen til ende hvor van-
vittig smertefuldt og angstfyldt det end
er; men gør man det i tillid til sin jorde-
moders ord om at det hele nok skal gå, og
trygt følger hendes anvisninger, ja så kan
man det man troede umuligt. Man kan
stå noget igennem, som man ikke fatter
man kan.

Det er med andre ord troen, det hele
kommer an på. Troen på jordemoderen
og hendes ord.

På samme måde med hele vores tilvæ-
relse. Det hele står og falder med troen. 

Tilliden.

Vi er jo nødsaget til at gå vores livs vej til
ende uanset hvor smertefuldt og angst-
fuldt det end måtte blive. Men gør vi det
i tillid på trods, så kan vi måske gennem-
leve det ubærlige. Hvis vi har troen på
Jesus Kristus og hans ord til os, kan vi
måske stå ting igennem, som vi ellers
ikke troede vi kunne. Hans løfte til os om

det, der synes helt usandsynligt her i
livet, nemlig syndernes forladelse og det
evige liv. Det løfte kan vi leve på når vi
ellers ikke overhovedet kan leve.

Den far, vi hører om i dag, den kongelige
embedsmand hvis søn ligger døende der-
hjemme, han kommer dybt fortvivlet til
Jesus. Han har hørt han kan udrette
undere, og hvad griber man ikke til når
ens barn ligger for døden? Man er villig
til alt. 

Han tigger derfor Jesus om at gå med
hjem og helbrede drengen. GØRE noget,
med andre ord, men Jesus siger til ham at
han bare skal gå hjem igen, sønnen lever.

Jesus GØR ikke noget sådan for manden
at se, ligesom jordemoderen heller ikke
føder barnet, men guider moderen og
giver hende ord at stole på, sådan siger
Jesus til manden at han selv skal gå hjem.
Manden går så hjem, den lange vej hjem,
uden andet at holde sig til end Jesus’ ord.
Han har ikke syn for sagn der på vejen.
Han har kun håbet og troen på det Jesus
har sagt. Præcis som den fødende kvinde
midt i forløbet kun har jordemoderens
ord for at hun vil komme levende igen-
nem og føde et levende barn. Hun har
ingen vished, kun jordemoderens ord at
stole på. 

Faderen kommer hjem og finder sin søn
rask og i live. Og han og hele hans hus-
stand kom til tro, står der. 

Da faderen kom til Jesus og bad ham
hjælpe, udbrød Jesus først irriteret at hvis
ikke I får tegn og undere at se, vil I ikke
tro, og så slutter historien også med at
embedsmanden kom til tro da sønnen var
helbredt. Men pointen er jo at han havde
troen allerede på vejen. Det han fik da
han nåede hjem, det var vished. Vished
for det han der på den lange svære vej
kun kunne tro. Nemlig at Jesus var til at
stole på. 
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TROEN og håbet havde han der på
vejen. Det var det han gik på. Også selv-
om tvivlen og fortvivlelsen måske havde
vekslet med troen og håbet hele vejen
hjem. Hvis ikke troen også havde været
på spil ville han måske være sunket sam-
men midt på vejen og bare have skreget
sin fortvivlelse ud. Givet op, simpelthen.
Hvem ved.

Det Jesus irriteres over, er vel vores krav
om beviser og vished. Hvorfor har I så
lidt tro?, siger han gentagne gange til sine
disciple. Selv de tvivlede og fortvivlede
og ville så frygtelig gerne have noget
mere vished.

Men vished får vi aldrig på forhånd. Og
når vi oplever mirakler her i livet sker
det ofte fordi vi tror, ikke omvendt. Får
når vi først har oplevet miraklet, som for
eks. at føde et levende barn, jamen så har
vi jo visheden. Barnet ligger der lysleven-
de i vores arme. 

Visheden kommer altid bagefter. Aldrig
først.

Når vi forelsker os, er der kun uvished,
bævende uvished: Vil han mig virkelig,
og vil det her vare ved? Ingen som helst
beviser får jeg, beviser er altid nogle, der
følger. 

Eventuelt følger af løfter og deres indfri-
else. I tiden, i nuet, må jeg leve i tillid og
tro, og tåle uvisheden. Men tør jeg tro
min elskede på hans ord, at min kærlig-
hed er gengældt, ja så kan jeg leve på
det. 

At tro, kræver på en måde mod. 

Men hvis vi møder noget, der betyder
noget afgørende for os, VIL vi gerne tage
mod til os og tro. Der er ikke noget vi
hellere vil.

Moderen VIL tro at hun og barnet kom-
mer godt igennem fødslen.

Den forelskede VIL tro på kærligheden.
Ikke at ville det, er at sige nej til den.

Faderen, hvis barn ligger for døden, VIL
tro han skal blive rask. 

Og når vi hører evangeliet om Jesus
Kristus, der overvandt døden, og som
lover os guddommelig tilgivelse og evigt
liv hos vores Gud og skaber, ja så kan vi
også opleve at det bliver afgørende for os
at tro det. Tror vi det ikke, kan der i visse
stunder kun være fortvivlelsen tilbage.
Der er ikke noget vi hellere vil end at
turde tro det. 

Og frygtløst kaste os ind på den frelse fra
vores egen afmagt og fortvivlelse, som
kristentroen kan give os. 

Det kan virke som et valg mellem liv og
død, og livet kræver mod, troen er en 
satsning, men har vi noget valg?

Kvinden midt i fødslen har ikke noget
valg. Men som hun tillidsfuldt overgiver
sig til jordemoderen kan vi måske også
finde ud af at give os Gud i vold og der-
ved i tro og tillid gå vores livs vej til
ende, trods al smerte og angst undervejs.

Jesus Kristus har nemlig lovet os, sådan
som det siges i dåben, at være med os alle 
dage. 

Som den gode jordemoder der trofast bli-
ver der ved siden af den fødende kvinde 
hele vejen igennem, sådan vil Jesus
Kristus altid være der, med os. Altid. Det
er et løfte, og stoler vi på det, kan vi leve
i tillid og med mod.

Amen!
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Så kom tiden til den årlige udflugt til
Århus for Elev-konfirmander og deres
præst og Todbjerg-Mejlby-konfir -
 manderne og mig.

Vi tog af sted med bybus om morge-
nen og startede med at gå i Vor Frue
Kirke, hvor der ventede os en guide,
kirkens kirkeværge, som er en meget
vidende og underholdende mand.
Han kunne fortælle os en hel masse
om Vor Frue Kirke (Danmarks ældste
stående bygningsværk) og om kirke-
liv og munkeliv i gamle dages
Danmark. Vi fik mange historiske
oplysninger iblandet sjove anekdoter.
For eks. Fik vi fortalt hvoraf udtryk-
ket ’stinkende rig’ kommer. Jo, for i
gamle dage kunne man blive begravet
inde i kirkerne, under gulvet, forkla-

rede vores guide. Men det kostede
penge. Rigtig mange penge. Og de
skulle betales forud, altså før man
døde. Det var kun de allerrigeste, der
havde råd til sådan at sikre sig en
gravplads inde i kirken. Nå, men når
man så sådan var blevet begravet
inde i kirken, ja så lå man naturligvis
og rådnende der nede under gulvet.
Og det kunne lugtes!!! Det stank,
rent ud sagt. Og deraf kommer
udtrykket: stinkende rig. (rimer på
stinkende lig). På grund af stanken
afskaffede man skikken med at begra-
ve folk under kirkens gulv.

Efter Vor frue Kirke og efter at have
indtaget vores madpakker i munkenes
gamle spisesal, gik vi hen i Mejlgade,
hvor vi skulle i teatret. Publikum lå

KONFIRMANDUDFLUGT
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ned i hængekøjer imens vi fik fortalt
og dramatiseret Selma Lagerløfs
’Julerosen’. Som forestilling hedder
den ’En sand røverhistorie’. Det er en
rigtig julehistorie, både dramatisk og
evangelisk. Og det var en meget fin
oplevelse.

Efter forestillingen gik vi hen i
Nørregade og besøgte Kirkens
Korshær. Her fik vi fortalt om
Korshærens arbejde blandt samfun-
dets udstødte. Vi var med rundt i
huset og så nogle af værkstederne.
Bl.a. så vi genbrugssorteringen, hvor
de står og sorterer alle de ting, der
doneres til Korshæren. Alle de møb-
ler og alt det tøj og alle de øvrige
genstande, som folk afhænder til gen-
brug. Alt bliver sorteret, evt. repare-
ret og rengjort og solgt. Overskuddet
går til Korshærens arbejde for de
hjemløse, misbrugerne, de psykisk
syge og andre, som har brug for en
hjælpende hånd. Korshærens arbejde
er kristendom i praksis. Og da
Korshæren er en del af Folkekirken,

har vi alle aktier i den. Og nu ved
konfirmanderne i hvert fald også,
hvad Kirkens Korshær er og står for.

Fyldt af oplevelser og indtryk kørte vi
med bybus hjem igen, ud på landet. 

Tak for en god tur, kære konfirman-
der. 

Kh. Vibe
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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

Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE

TIRSDAG
DEN 21. JANUAR 2014

KL.19.30
i Sognegården

TODBJERG 
MENIGHEDSRÅD
Helle Malte Sørensen: 
Formand

Peder Bork: 
Næstformand

Karin Fonnes bæk Madsen: 
Kasserer

Ivan Overgaard Jakobsen:
Kontaktperson

Sonja Vinther: 
Kirkeværge

Lisbeth Kjeldsen: 
Aktivitetsudvalget

Vibe Boye Liisberg: 
Sekretær og aktivitetsudvalget

Majbritt Fabech: 
Suppleant

Jørgen Møller:
Suppleant

Lisbeth Aagaard: 
Suppleant
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lov at komme helt tæt på orgelet og
se hvordan Kristian tryller med hæn-
der og fødder og åbner og lukker
orgelet og hvordan han får det til at
spille på mange forskellige måder. 

Maleriudstilling i våbenhuset
I våbenhuset havde vi i december en
smuk udstilling af malerier udført af
mellemgruppen i Todbjerg Børnehus. 

De er fyldt med guld og andre flotte
farver. Lige noget, der passer til julen. 

Kærlig hilsen
Vibe

BØRNE-
GUDSTJENESTE
Todbjerg Børnehus var til julegudstje-
neste i Todbjerg kirke tirsdag d. 17.
december. Her sang vi dejlige julesal-
mer . 

Børnene var RIGTIG gode til at
synge !!!! Vi hørte også fortællingen
om den allerførste juleaften, nemlig
dengang Jesus blev født. Kristian,
vores organist, spillede også forskellig
dejlig julemusik for os og børnene fik
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Todbjerg-Mejlby Koret består af 
15-20 lokale sangere.

Koret har eksisteret i snart 40 år og
øver hver mandag kl. 19.30 til ca.
22.00 i Sognegården.

Repertoiret spænder vidt. Lige fra
populære sange til klassiske værker.

Der er ingen krav om nodekendskab
eller optagelsesprøve. Man skal bare
være glad for at synge og være med i
et hyggeligt fællesskab.

Vi optræder et par gange årligt i vores
kirker, på plejehjem, ved
Grundlovsfest i Todbjerg og andre
lokale aktiviteter. Ind imellem synger
vi også sammen med andre kor og
optræder med dem forskellige steder.

Har I lyst til at være med, så kontakt
korets formand 
Birgitte Pallesen bila@os.dk
tlf. 86 99 97 16
eller korets dirigent 
Janos Ferenczi
janosferenczi2@gmail.com
tlf. 29 62 60 06

TODBJERG-MEJLBY KORET
Kom og syng med!
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LEJ ET 
FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
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

TAK TIL
SPONSORERNE

som gav et bidrag til årets jule-
banko i Todbjerg Forsamlingshus.

Overskud fra Bankospillet går i år
til nyt gulv i huset.

Tak og glædelig jul.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Oplev Parken
Dagli’Brugsen

Vin grønt
Dagli’Brugsen

Traktor- og høstspecialisten
Peter Boller

Lykke’s Blomster
Anette Danielsen

Salon Gitte
Klinik for fodterapi v/Jytte

Bjerregaard
Revision Kousted og Skovgaard
Toftegården Pileflet v/Marianne

Nielsen
Sam’s Pizza

Spørring Planteskole
Houmann VVS
Todbjerghus

Mejlby Autoværksted
TFM Biler

Bageren Lystrup
Slagteren Lystrup
Djurslands Bank

Thaimassage v/Gunvor Schmidt
Lindå-Balle Maskinstation
Vineriet v/Peder Bork

Slagter Lund
Vestergaard og Overgaard

Main House Music
Rema 1000 Trige
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GODT NYTÅR 
- OG TAK FOR DET GAMLE

I 2013 har vi haft Mejlby på tapetet.
Vi besluttede på generalforsamlingen
at vi ville lave en byvandring i
Mejlby. Årets tema blev at arbejde
videre med byvandringen til et års-
hæfte med en kort historisk beretning
om Mejlby. Måske en historisk over-
sigt som kunne hjælpe nytilkomne og
interesserede i hurtigt at leve sig ind i
Mejlby`s pulsslag.

Byvandringen overtalte vi (det var nu
ganske let) Else og Henning Knudsen
til at være værter for. Vi mødtes - en
40-50 stykker – på Elses fødegård
(Spørringvej 6) en dejlig juniaften og
blev budt velkommen. Theo havde
lavet en fin folder som viste os ruten
og ” high-lights” på turen. Turen gik
igennem byen med stop med passen-
de mellemrum – til opsamling af trop-
perne og til Elses fortælling om
udvalgte punkter.
Ved den gamle skole (nu arkivet) for-
svarede Sofie og Søren skansen med
en lille Mejlby-udstilling. Ved 1-2-3
tanken fortalte Ejvind om den gamle
ESSO-station og ved Alstrups garager
fortalte Knud Jørn om hele vogn-
mandshistorien fra Jens Alstrup med
dagvognen og til den nye generation
med moderne – og store – lastbiler.
Tak til familien for en fin historisk
rundvisning – og traktement – i fører-
bunkeren!
Vi slutter af med kaffe og kage i Else
og Hennings festlokaler. Her fortsæt-
ter vi med et par sommersange og
flere historier. Mange tak til alle – og
specielt til Else – for en fin fin aften!

Vi var også i sommer på vores 2. som-
merudflugt. Lene havde arrangeret en

hyggelig tur til ”Karensminde” ved
Grindsted. ”Karensminde” er et åbent
museumsværksted – hovedsagelig dre-
vet af frivillige – men under Billund
Museum. Det var interessant at se
hvordan livet gik for sig for 50-200 år
siden på en enggård langs Grindsted
å. Næste år tænker vi på en tur til
Kolindsund – men herom senere.

Vi har i skrivende stund afleveret års-
hæftet til trykkeren – og udsender
den til alle medlemmer. I år har vi
også besluttet at tilbyde hæftet gratis
til alle husstande i Mejlby. I øvrigt
kan det købes for 30,- kr i arkivet
eller hos undertegnede. 

Året begynder jo med generalforsam-
lingen – som i år afholdes onsdag, d.
26.02.14 i Mejlby Forsamlingshus kl
19 00.
Vi har talt med Leif Dehnits, om at
lave en billedmæssig overgang fra
livet i Mejlby og en tur  med bussen
eller dagvognen ind til Århus – og se
hvordan livet udrullede sig der ved
torvedage, markedsdage eller bare en
tur til byen for 150 år siden. 
Leif Dehnits var tidligere bibliotekar
ved Hovedbiblioteket og har siden
interesseret sig for Århus`   byhistorie
– især den billedmæssige side af his-
torien.

Alle er velkomne – også nye medlem-
mer – vi kan ordne kontingent og vi
sælger gerne ud af tidligere udgaver af
hæfter,bøger og kalendere. Mød bare
frem – vi plejer at få en hyggelig
aften.

Hilsen – og godt nytår fra 
Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening
Peter Boller
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JANUAR
’’Vejret kort’’
Blandt vi danskere er der vel ikke et
større samtaleemne end vejret. Vi kan
ikke åbne radio eller TV, uden der er en
eller anden vejrudsigt fra samtlige
kanaler. Det er lige før, at politiske
begivenheder, sport og andet betyder
mindre, bare vi kan snakke om vejret.
Og det ender jo altid med, at vi bliver
enige om, at det kan vi jo alligevel ikke
rigtig gøre noget ved-

Sognebladet ’’vejrprofet’’ har været på
kig i arkiverne og fundet nogle 
statistikker:

Laveste temperatur i januar måned er
målt i 1982 og var på minus 31,2 grader.
Absolut laveste temperatur i Danmark.
Koldeste januar måned var i 1942 med
minus 6,6 grader.

Højeste januar temperatur er målt i
2005 og var på 12,4 grader. Varmeste
januar måned var i 2007 med 5,0 grader.

Maksimum nedbør i januar er 122 mm
målt i 2007.

Minimum nedbør i januar er 6 mm
målt i 1996 og 1997.

Det koldeste år, der hidtil er registreret,
var 1879 med en gennemsnitstemperatur
på 5,9 grader.

Det varmeste år, der hidtil er registreret,
var 2007 med en gennemsnitstemper-
atur på 9,5 grader.

Det vådeste år, der hidtil er registreret,
var 1999 med 905 mm nedbør.

Det tørreste år, der hidtil er registreret,
var 1947 med 464 mm nedbør.

GAMLE DANSKE 
VEJRVARSLER:
Generelt om månedens vejr:

Kraftigt snefald i januar varsler en god
høst.

Megen regn i januar gør marken bar.

Tør januar varsler ganske ofte en våd
juli.

Når januar og februar er milde, bliver
marts kølig.

Blæst i januar varsler en mild marts
måned.

Mild januar lover frost i marts og april.

Mildt vejr i januar er ikke noget godt
varsel for den kommende vækstsæson.

Nytårsdag (1. jan.). Som vejret er på
denne dag, således skal det også blive på
Sankt Hans dag.

Nytårssolskin varsler et frugtbart år.

Hellig tre kongers aften (5. jan.). På
denne aften skulle landmanden og have-
manden kunne tage varsel for årets høst
af bælgfrugter.

Fabien og Sebastian (20. jan.). På denne
dag begynder væskerne ifølge gammel
folketro at stige i både urter, buske og
træer. Foråret er på vej.

Vincentius (22. jan.). Megen sol på
denne dag varsler, at vinteren snart vil
være forbi.

KORSNÆBBENE 
har travlt i vore nåletræsplantager med en ny
ynglesæson. Korsnæb er nåleskovens fugl. I
dag yngler der korsnæb i alle større granplan-
tager, men antallet varierer meget.  
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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 
februar-nummeret 2014 er:
18. januar 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
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GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

1. januar Ingen Ingen
Nytårsdag

5. januar 9.30 11.00
Helligtrekonger

12. januar 11.00 9.30
1 søndag efter H3K

19. januar 19.00 Ingen
2. søndag efter H3K

26. januar 11.00 Ingen
3. søndag efter H3K

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


