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Prædiken
1. søndag e. helligtrkonger 2013
Vi skal alle miste vores børn.
Fra det øjeblik vi står med vores nyfødte i
armene for første gang, som Jomfru Maria
gjorde julenat, er der ikke langt til vi pludselig har en 12 årig tweeny eller en teenager på vej væk fra reden.
Sidste søndag hørte vi om de hellige tre
konger, der kommer med barselsgaver til
en nyfødt Jesus. I dag hører vi at han som
12 årig er med sine forældre på sin første
pilgrimsrejse til Jerusalem, og bliver væk
fra dem. Simpelthen fordi han begynder at
gå sine egne veje. Er ved at søge efter sin
egen sti her i livet.
Det spring i tid kender vi godt. Selv de,
der nu i dag sidder med deres førstefødte,
kun 3 måneder gamle baby, vil allerede
have erfaret at tiden speeder op i fart når
vi får børn, og i det hele taget jo ældre vi
bliver. Tiden løber af sted med os, med
vores liv og med vores børn, og vi kan
intet stille op.
Som sand mellem fingrene på os forsvinder den, og med den ALT !!!!!
Vi, der sidder her i kirken i dag, kender
historien om Jesus, og vi ved at Maria og
Josef, hans forældre, vil komme til at opleve et endnu mere smertefuldt tab, ca. 20 år
senere, for da skal deres søn dø på korset.
Fortællingen om den 12 årige Jesus i
templet er profetisk, når vi ser den sådan i
bagklogskabens lys.
Han har søgt hen i templet, Guds hus, og
siger til sin mor dag hun bebrejdende og
vred siger: ’Barn, vi har ledt efter dig alle
vegne’, da siger han: ’Hvorfor har I ledt
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efter mig? Vidste I ikke at jeg bør være hos
min far?’
Noget lignende siger englen i gravhulen
påskemorgen, da kvinderne går ud for at
finde Jesus’ lig og salve det. Englen siger:’
Hvorfor leder I efter Jesus blandt de døde?
Han er genopstanden som han har sagt.’
Maria, Jesus’ mor, vidste jo også godt at
hendes søn tilhørte Gud. Helt fra hun af
englen Gabriel fik at vide at hun skulle
føde ham, vidste hun, at han var Guds
barn.
Så naturligt nok synes den 12 årige Jesus,
ville han være at finde i templet hos sin
far.
Lige så naturligt som han skulle hjem til
sin far efter korsdøden.
Vi har også kun vores børn til låns. Vi tilhører alle vores Gud og skaber, livet er til
låns og det fylder os med vemod og nogle
gange med voldsom smerte at det er sådan.
Men her er det at en mærkelig lille historie som den vi hører i dag, måske kan trøste os. For det er en historie som peger hen
på noget større end os selv. På Gud som
har skabt os, og som opretholder alt liv.
Gud som vi, om ikke andre steder, så altid
kan finde i kirken. Her kan vi høre Guds
ord til trøst i et liv som ikke altid er så let
at leve.
På Jesu tid havde de templet. Vi har kirken som det sted hvor Guds ord kan høres.
Og i dag hører vi at Jesus siger at han hører
til hos sin far. Helt roligt siger han det.
Den samme Jesus levede som voksen fuldstændig hvilende i sin tro. Ubekymret for
dagen og vejen. Også ubekymret når det
gjaldt liv og død. I tillid til Gud, fælles
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med alle slags mennesker. Men med et
vågent blik for alt hykleri og selvforherligelse og pengebegær og uretfærdighed
imod de små og med medfølelse for andres
smerte.
Han er glad med de glade, sørger med de
sørgende, lider med de lidende. Han holder af sin næste. Sådan er han, Jesus, Guds
søn, herrens tjener.
Han kan være et forbillede for os. Vi
kunne måske også hvile i troen og leve
ubekymret for alt vores eget og i kærlighed
til vores medmenneske og med sans for
andres lidelse og med glæde over andres
lykke.

Jesus var 12 år og gik hen i templet for at
søge sin far. På samme måde kan vi
komme her i kirken og søge Gud. d.v.s.
åbne os for det trøsterige og glade budskab
som lyder til os om en kærlig Gud Fader,
der tager de små i favn, som hører os når vi
beder til ham, som tilgiver os vores synder,
som tager hånd om os og vore kære i liv og
død.
Den lille smerte som følger med det at se
sine børn vokse op og væk fra én. Den lille
smerte forvarsler jo det, at vi en dag skal
skilles endegyldigt.
Den smerte og angst følte Josef og Maria
de dage hvor de ledte efter deres dreng.

I hvert fald er det hvad Jesus vil have os
til. Og i dåben giver han os et løfte, som vi
kan leve sådan på. Han lover os at han vil
være med os alle dage. Og tror vi på det,
KAN vi faktiske leve frie og ubekymrede.

Men ligesom han beroligede dem med
ordene om at han jo hørte til hos sin far,
sådan må vi også lade os berolige når vi
oplever den samme smerte: Vi hører alle
til hos vores far i himlen.

Det betyder nemlig at han ud over i dette
liv at være med os, også vil være med os
på den anden side af dødens grænse.

I DR’s julekalender i år ”JULESTJERNER” lød det i sangen: Vi er stjernestøv,
himmelen er vores hjem. Vi kom deroppefra og vi skal derop igen”.

Derfor er det en gave til den lille, når vi
lader vores børn døbe og lærer dem at
bede fadervor og synge salmer og i det hele
taget fortæller dem, at der findes en
almægtig og kærlig Gud som aldrig glemmer os.

Ja, himmelen er også vores hjem, og lige
som vi kommer der fra, skal vi også tilbage
der til. Vi hører alle hjemme hos vores far
i himlen. Det er trøsten når vi erfarer at
det hjem vi har her i verden ikke skal vare
evigt.

At have den tro som den 12 årige Jesus
havde, er det samme som at have MOD.
Livsmod.

Amen!

Lige som vi hører til i vores jordiske familie med mor og far og søskende og har
vores base og vores tryghed her, ligeså
hører vi, som Jesus, også til hos vores Gud
og fader i himlen. Og her i det tilhørsforhold kan vi også hente tryghed og livsmod. Et livsmod som rækker længere end
hvad vi eller skan mobilisere selv.
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Valentinsgudstjeneste
Alle, der vil fejre kærligheden, kan
komme og gøre det i Todbjerg kirke
torsdag d. 14. februar kl.19.00
ved en gudstjeneste helt i kærlighedens tegn.
Tag kæresten, konen, manden i hånden (hyr evt. en barnepige og læg en
god flaske bobler på køl til I kommer
hjem) og gå så i kirke denne aften.
Den kærlighed, som gør at vi springer
ud på det dybe vand og gifter os. Den
kærlighed, som gør livet lidt skønnere
at leve. Den kærlighed fortjener at vi
passer og plejer den.
At gå til valentinsgudstjeneste sammen med sin elskede, kan være en af
måderne hvorpå man plejer sit kærlighedsforhold.
Vel mødt!
Kærlig hilsen
Vibe

Fra Kirkebogen
Døbte:
Todbjerg kirke:
Maria Fabech Skoch Christensen
Patrick Celinder Weibrecht
Nete Juhl Bækmark
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SOGNEKALENDER
Torsdag d. 14. februar kl. 19.00:
Valentinsgudstjeneste i Todbjerg
kirke
Torsdag d. 21. februar kl. 18.00:
Fællesspisning
i Mejlby Forsamlingshus
Fredag d. 22. februar kl. 18.00:
Fællesspisning
i Hårup Forsamlingshus
Onssdag d. 27. februar kl. 19.00:
Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening afholder generalforsamling i
Hårup Forsamlingshus
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Generalforsamling i Foreningen
Todbjerg Forsamlingshus
Onsdag d. 6. marts kl. 19-21:
Gospel Workshop i Todbjerg kirke
Lørdag d. 16. marts kl. 10-12:
TMIF gymnastikopvisning
i Hårup Hallen
Langfredag d. 29. marts kl. 13.30:
Storslået musik i Lisbjerg kirke

Menighedsrådsvalg
i Mejlby sogn
Biskoppen har berammet en
sidste og tredje valgrunde i
forbindelse med menighedsrådsvalget i Mejlby.
Der skal vælges fem menighedsrådsmedlemmer.
Valget finder sted
tirsdag d. 12. marts kl. 19.00
i Sognegården
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STORSLÅET MUSIK
- I De 7 Sogne: Skejby-LisbjergTo d b j e r g - M e j l b y - Tr i g e - Ø l s t e d Spørring
- til den stille
Langfredag d. 29. marts
i Lisbjerg kirke kl. 13.30
CoMa-kvartetten spiller Joseph
Haydns berømte strygekvartet
"Jesu Kristi syv ord på korset".
Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa, da han i 1786 fik
en anmodning fra Spanien: Man ville
gerne bestille et stykke musik, der
kunne spilles til en oplæsning af Jesu
syv ord på korset. I en kirke i Cadiz
havde man nemlig den tradition, at
præsten læste de syv ord højt og efter
hvert af dem gik til alteret og ledte en
fællesbøn, mens der blev spillet musik.
Musik med skyggetekst.
Haydn, som var stærkt troende, fandt
ideen god, og den spanske opfordring
fik ham til at skrive et af de mest originale værker fra hele den wienerklassiske periode. I sagens natur måtte
værket have 7 satser
og allerede det var
meget usædvanligt.
Dertil
supplerede
Haydn med et dystert forspil og en
afsluttende sats, der
hedder "Jordskælvet", fordi der som
bekendt udbrød jordskælv, da Jesus udåndede på korset. Hver
af satserne er skrevet
over en skyggetekst.
Dvs. at de syv ord
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ikke bare fungerer som inspiration,
men at teksternes rytme er brugt i
musikken. Man kan simpelthen
"synge med" på værket, hvis man følger den latinske tekst.
Hestehår og fåretarme.
COMA-kvartetten består af 4 musikere fra den store smeltedigel af musikere fra COpenhagen og MAlmø, der
har gjort det til deres levevej at spille
klassisk musik på originalinstrumenter, dvs. instrumenter der lyder og ligner de instrumenter, som komponisterne skrev deres musik for. Her bliver
spillet med hestehår på fåretarme!
Den krævende 1.violin-stemme bliver
spillet af Frederik From, der er koncertmester i flere internationalt kendte barokorkestre. De øvrige musikere
er Julia Dagerfelt (violin), Rastko
Roknic (bratsch) og Kjeld Lybecker
Steffensen (cello).
Korsordene oplæses af sognepræst
Torben Brink
CoMa-kvartetten
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nye religion og kimen til de første
Gudstjenester var lagt. Folk samledes i
private huse til nadver, som Jesus
havde pålagt dem.
En ny græsrodsbevægelse var under
udvikling i Mellemøsten og landene
rundt om Middelhavet. Men ikke alle
var enige om, hvordan den nye religion skulle efterleves. Omvendte
jøder, jøde-kristne, var ofte ikke afklaret om Mosesloven stadig skulle følges,
hvilket græsk talende hedninge ikke
mente.
Paulus blev den person, som lykkedes
med at forklare, at kristendommen var
troen på Jesus opstandelse, og at man
ikke skulle overholde de jødiske love.
Kristendommen var blevet afgrænset
og sat i rammer.

Hvad skal vi
med kirken?
En gammel institution
Set i forhold til jordens alder er vores
kristne kirke kun en baby. Men i forhold til et menneskes levealder er den
vel nærmest at betegne som en olding.
Kirken opstod som bekendt med Jesus`
gang på jorden. Hans disciple troede
han var Guds søn. 12 disciple udvalgte han til at missionere og gøre hele
jordens befolkning til hans disciple,
ved at døbe dem i Faderens, Sønnens
og Helligåndens navn. De 11 (Judas
var ikke med mere, da han forrådte
Jesus) disciple udgjorde kernen i den

Kontant redigering af Biblen
I år 367 nedfælder Alexandrias biskop
Athanasius en liste over godkendte
hellige skrifter – et udkast til det nye
Testamente. Udkastet indeholder en
samling på 27 bøger. I år 382 bekræftes det ved et kirkemøde i Rom, at Det
nye Testamente skal indeholde disse.
Bøger der ikke kom med, blev senere
samlet under betegnelsen ”Det nytestamentlige Apokryfer”. Her kan man
blandt andet finde Thomasevangeliet,
Sandhedsevangeliet og Filipsevangeliet.
Omskiftelig tilværelse
I de næste århundreder har kirken
været under konstant forandring.
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Nogle af de store forandringer siden
kirkemødet i Rom år 382 er:
1. Europa bliver kristent i årene 300 –
1000.
2. Munkevæsenet oprettes og var en
afgørende kulturel og social virksomhed. Det var den italienske eneboer
Benedikt, som fik den idé at samle
andre fromme eneboere i et klosterfællesskab.
3. Korstog og pilgrimsrejser. Paven
opfordrede i år 1095 til korstog for at
sikre sig adgang til de hellige steder i
Palestina. Pilgrimsrejser blev populære i middelalderen. Man rejste til
Jerusalem, Rom og Santiago de
Compostela i den nordvestlige del af
Spanien. For Jerusalem var stedet,
hvor Jesus led og døde, i Rom var apostelen Peters grav - og i Santiago de
Compostela var apostelen Jakob
begravet, som i praksis var det vigtigste pilgrimsmål. Pilgrimsrejser er igen
blevet meget populære.
4. I næsten 600 år var Danmark en del
af den katolske kirke indtil reformationen blev indført med Christian. den 3.
i 1536. Det skete på grundlag af
Martin Luthers opgør med den katolske kirke. Som kernen i den evangelisk-lutherske kirke var evangeliets
forkyndelse, samt dåben og nadveren.
5. Med Grundlovens indførelse 5. juni
1849 blev der indført religionsfrihed i
Danmark. Man kunne nu ikke længere tvinge borgerne i kirke eller til at få
deres børn døbt.

Er kirken gammeldags?
Gammel er den i hvert fald! Og altid
har Gudstjenesten stået som den kirkelige handling, hvor Gud tilbedes.
Gudstjenesten er bygget op omkring
en fast rituel forskrift, som rummer en
række faste elementer, som salmesang,
orgelmusik, nadveren og centralt
præstens prædiken. Gudstjenesten
foregår hovedsageligt på søndage og
andre helligdage.
Men udover Gudstjenesten er der gennem årerne kommet en lang række
aktiviteter til, hvor kirken danner
rammen. For eksempel koncerter, børnegudstjenester, foredrag, højskoleaftener, kirkevandringer m.m. Listen er
lang, og der kommer hele nye typer
arrangementer på.
At forkyndelse af evangeliet er folkekirkens vigtigste opgave, er de fleste
stadig enige om. Ved gudstjenester og
kirkelige handlinger er det præstens
opgave at forkynde evangeliet for
mennesker.
Det står ikke til at ændre. Man kan
kalde det gammeldags, men selve kirkens budskab er vel altid aktuelt og
nutidigt.
Men derfor er der i kirkens regi også
mulighed for og plads til arrangementer, som har mere social karakter.
Arrangementer, som kan være den
kobling, der binder borgerne og kirken
tættere sammen i en nutidig og positiv
ånd.
Fortsættes i marts.
pebo
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IT-caféen bliver ikke
overbebyrdet med
kunder!
Onsdag den 19. december havde vi på
Hjortshøj Lokalcenter besøg af Borgerservice, som var behjælpelig med at
udstede NEM-ID KORT til mange af
de fremmødte. Vi fik en god orientering om, hvordan man fremover ved
selvbetjening hos Borgerservice.dk
melder flytning, fornyr pas, ser sit forskudsskema/årsopgørelse, går i Netbank mv.
Vi havde gang i 4 computere og mange
pensionister havde legitimation med
og fik udstedt et NEM-ID KORT, som
de fremover skal bruge – enten derhjemme for de som selv har en computer, eller når de kommer her på
Lokalcentret mandag formiddag ml.
9.30 – 11.30 for at få os til at hjælpe.
Rigtig mange beboere i de mindre
bysamfund bliver berørt af, at Danske
Bank og Nordeas beslutning om at
lukke et stort antal filialer. Samtidig
lukker de fleste af de resterende for
kassefunktioner og tilbyder kun rådgivning.
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Det vil i praksis sige, at kunderne ikke
mere kan henvende sig i banken for at
hæve penge eller betale sine regninger. Man bliver henvist til posthuset –
hvis der findes et sådant i nærheden –
de lukkes jo også på stribe! Og her må
man betale gebyr på omkring 30 kroner for at betale en regning, og lur mig
om de ikke også om føje tid begynder
at opkræve gebyr for hæve vores egne
penge.
I Hjortshøj har vi indtil videre fået lov
til at beholde Nordeas hæveautomat,
således at vi endnu kan hæve dansk
valuta. Men regninger må vi betale på
posthuset, med mindre man har netbank.
Hvis du har problemer med digitale
henvendelser til Borgerservice eller
netbank, må du endelig ikke holde dig
tilbage. Kom forbi og få en snak. Det
koster ikke noget. Vi er her HVER
mandag. Kig på aktivitets-tavlen hvor
vi orienterer hvis vi holder lukket
en mandag.
Vibeke og Inge
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GENERALFORSAMLING
i Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening
Hermed en reminder om generalforsamlingen, onsdag d. 27. februar kl
19.00 i Hårup Forsamlingshus.
Generalforsamlingen vil blive afholdt
ifl. foreningens vedtægter.
Derudover vil vi fortælle lidt mere om
årets tema, som jo har været ”Sognerådene indtil kommunalreformen i
1970”.

Mejlby
Husmoderforening

Gospel Workshop

For at sætte lidt krydderi på aftenen
har vi allieret os med et par af de
seneste ”sognerødder”:
Henning Jensen og Magnus Thomsen.

i Todbjerg kirke
Onsdag den 6. marts
kl. 19.00-21.00

De vil fortælle om de sidste opgaver,
før vi blev sammenlagt med Århus
Kommune.

Rune Herholdt, korleder i Århus
Gospel Singers og kendt fra arrangementer i 2008-2009, kommer og
synger Gospel med os.

Endvidere har K. E. Mortensen – tidligere Hjortshøj – indvilliget i at være
med til at fortælle om overgangen til
”den store kommune”. Han var med i
det sidste sogneråd i Hjortshøj-Egå og
fulgte med socialdemokraterne ind i
det nye byråd i Århus.
Vi serverer kaffe og kage og håber på
en hyggelig aften – måske med en
enkelt sang!
Der vil også være mulighed for at købe
”Gemt – ikke Glemt” , alle numrene af
kalenderne og Todbjerg-bogen.
Alle er velkomne – også nye medlemmer.
Vel mødt
Peter Boller

Pris inkl. 1 vand: 50 kr.
Betales ved indgangen.
Tag manden, veninden og naboen
med til en glad sangaften, hvor vi får
rørt stemmebåndene.
Tilmelding til bestyrelsen
senest d. 1 marts 2013
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Eller kig på vores hjemmeside, som er
www.tmif.org
Mange hilsener
TMIF Gymnastik

GYMNASTIK
Vi har starte et nye hold i "parkour"
onsdage kl 16 -17 i gymnastiksalen
for både drenge og piger fra 5-9 klasse.
Mød op og prøv at være med.
Vores zumba hold går rigtigt godt, der
er stadig plads.
Vi er i hallen mandag fra 18-19.
Vi har

GYMNASTIKOPVISNING
lørdag d. 16 marts fra 10-12.
Hvis der sidder nogle derude, som
gerne vil donere en hjemmebagt kage
eller andet til arrangementet,
så ring til
Pernille Bengtsen på 22 33 83 30.

Hvad er parkour?
Parkour er en fysisk disciplin, hvor
man ved at tilpasse sine bevægelser til miljøet man befinder sig
i, skal passere enhver forhindring,
der måtte ligge på ens vej.
Den grundlæggende idé bag
Parkour er at bevæge sig gennem
omgivelserne i flow, dvs. at
komme fra punkt A til B mest
effektivt og hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen.
Her til at starte med mødes vi i
gymnastiksalen og laver nogle
forhindringer.

Dette her kan være en del af en
Parkour-øvelse...
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Fællesspisning i
Hårup Forsamlingshus
På opfordring indbyder
Forsamlingshuset til:
Fællesspisning
fredag den 22. februar kl. 18.00
Dørene åbnes kl. 17.00

Hårup Forsamlingshus
Generalforsamling 2013
Den siddende bestyrelse blev valgt på
en ekstraordinær generalforsamling i
april 2012.
Den ordinære generalforsamling lå
altså først på året, men da vedtægterne kun siger, at der skal afholdes
generalforsamling hvert år senest 1.
oktober, har bestyrelsen besluttet at
benytte råderummet.
Vi vælger derfor at lægge generalforsamlingen 2013 i foråret.
Datoen er ikke fastsat, men vil blive
offentliggjort i Sognebladet, på facebook og på hjemmesiden
(Som er under konstruktion!)
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Uspecificeret menu:
Voksne Kr. 40,Børn u/12 Kr. 30,Tilmelding:
faellesspisning@haarupforsamlingshus.dk
eller Birte på 24 67 00 52.
Følg i øvrig med i, hvad der sker i
huset på www.facebook.com\
HaarupForsamlingshus
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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TODBJERG
FORSAMLINGSHUS

Generalforsamling
i Foreningen
Todbjerg Forsamlingshus

Kære alle i og
omkring Mejlby

Der afholdes generalforsamling i
Foreningen Todbjerg Forsamlingshus
tirsdag d. 28. februarkl. 19.30
i Todbjerg Forsamlingshus.

I inviteres til

Dagsordenen er:

fællesspisning i forsamlingshuset
den 21. februar klokken 18.00

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)

Vi vil gerne bringe os i lokal samfundet lidt tættere sammen og derfor har
vi besluttet, at vi vil prøve at starte
en tradition op, hvor vi alle kan
mødes i uformelle rammer og hen
over maden snakke om stort og små
om det der foregår i den store og lille
verden.
Vi skal have god hverdagsmad lavet
med stor indlevelse og dertil et
glas frisk vand fra vores eget vandværk (hvis man ønsker andet til
maden, er man velkommen til at tage
noget med selv).
Oven på maden bliver der serveret en
kop kaffe.
Prisen er 30 kr. for voksne og 20 kr.
for børn
Tilmelding kan ske på:
mail claus.bentsen@aaps.dk
eller på telefon 20 28 59 88.
Sidste frist er den 20. februar 2013

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til Michael Krogh Hansen
Engtoftevej 6c 8530 Hjortshøj
- eller mail:
michaelkroghhansen@gmail.com
senest d. 14. februar 2012.
Bestyrelsen

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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Julebanko-succes i Håruphallen

Onsdag d. 5. december afholdt Multihusets udvalg Julebanko i Håruphallen.

Tusind tak for den store opbakning,
det gør det rigtig sjovt at arbejde for at
få et Multihus til Hårup!!!

Arrangementet var en stor succes med
over 150 deltagere og udsolgte plader
og lotteri. Der blev afholdt 17 bankospil og hygget ved alle borde.

Hvis du har spørgsmål, gode ideer,
input eller måske en indre ildsjæl der
brænder for også at være med til at
hjælpe kan vi kontaktes på e-mail;
haarup-multihus@forum.dk

Alle havde en super dejlig aften, en
aften som helt sikkert vil blive fulgt op
af flere. Al indtægt fra spillet går til
Multihuset.
Vi vil gerne takke alle de fremmødte
samt alle vores sponsorer, som velvilligt har givet fine præmier til de heldige vindere. Sponsorerne er:
Efter spillet blev der også fundet en
vinder af den ekstra konkurrence.
Tillykke til vinderen, som blev:
Jørgen Olesen

Vi vender selvfølgelig tilbage med
information, når der er nye relevante
nyheder.
Med venlig hilsen
Multihus-udvalget

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

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, børnekorleder
og babysalmesang:
Kirsten Münster Berg
30 89 46 01
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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
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 fredag)

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

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
marts-nummeret 2013 er:
18. februar 2013

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, Hundkærvej 11 ................86 22 08 55
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 udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker
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
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
Psykoterapeut:
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby.
Tlf...................................................61 33 97 99
gunvor@besværilivet,
www.besværilivet.dk.
Tøj m.m.:
Silver Bullet (Før Ting & Tøj i Hornslet)
Gyden 3, Mejlby ............................28 50 62 67
Logo, foto og skrift på tøj.
Div. gaveartikler (krus, pyntepuder o.m.a.)
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
3. februar

TODBJERG MEJLBY
17.00

Ingen

Vibe - Kyndelmisse

Ingen

9.30

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

Ingen

19.00

Gospel gudstjeneste - Vibe

11.00

9.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

14.00

Ingen

Vibe - Familiegudstjeneste

17.00

15.45

Vibe

Ingen

Ingen

Seksagesimar

10. februar
Fastelavn

17. februar
1. søndag i fasten

24. februar
2. søndag i fasten

3. marts
3. søndag i fasten

10. marts
Midfaste

17. marts
Mariæ bebudelse

24. marts
Palmesøndag

28. marts
Skærtorsdag

29. marts
Langfredag

31. marts

Lisbjerg kirke kl. 13.30
med C0Ma kvartetten

11.00

9.30

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Påskedag

1. april
2. påskedag

7. april
14. april
2. søndag efter påske

Langfredag d. 29. marts er der ikke gudstjeneste i Todbjerg og Mejlby.
Der er i stedet fælles musikarrangement i Lisbjerg kl. 13.30.
Se side 5 - og nærmere i marts-nummeret.

Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

1. søndag efter påske

