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Læs inde i bladet...
Amerikans gospel i
Mejlby kirke
Nyt fra TMIF
Filmaften i Sognegården
Storslået musik i
Lisbjerg kirke
Gospel Workshop
i Todbjerg kirke
Foredrag i Sognegården
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AMERIKANSK GOSPEL I MEJLBY KIRKE

På søndag d. 3. marts kl. 19
åbner Mejlby kirke dørene for en
gospelgudstjeneste.
Her gæster gospelkoret Sallvation
med korleder Brian Hollingsworth
kirken som en del af en gudstjeneste.
Koret kommer fra Sall ved Hammel
og byder på autentisk amerikansk
gospelmusik.
Korlederen har mere end 35 års erfaring ud i gospelgenren – både som
solist, korsanger og korleder i såvel
USA som Danmark.
Brian Hollingsworth er opvokset i
Washington D.C. i USA og har siden
han var barn, taget del i den sorte
amerikanske kirke og har derfor sunget gospel hele sit liv.

Brian Hollingsworth overtog korlederrollen i Sallvation gospelkor i
august 2010.
Koret består i dag af ca. 30 personer
som ynder at tage rundt og synge i
kirker samt ved diverse lejligheder.
Koret assisteres på søndag af pianist
Van Silvére.
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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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

4
”Den svenske oscarnorminerede film
”Som i Himlen” (fra 2004) er en herlig
hyldest til fællesskabets styrke symboliseret gennem en historie om det lokale kirkekor, der forvandles til et kraftfuldt
vokalorkester. Den internationalt anerkendte dirigent Daniel Daréus (Michael
Nyqvist) bliver dramatisk tvunget til at
afbryde sin verdensomspændte karriere,
da han under en koncert pludselig får et
ildebefindende og falder om.

Film i Sognegården
Nu har vi fået installeret en projektor
i vores nye fine Sognegård, og det har
vi tænkt os skal komme os alle til
gode.
Derfor vil vi ind imellem holde en
filmaften, hvor vi skal se kvalitetsfilm

Onsdag d. 27. marts kl. 19.00
afholder vi vores første filmaften i
Todbjerg Sognegård.
Vi skal se den svenske film

Som i himlen
som en optakt til påsken.
Der vil være en lille introduktion
til filmen ved Vibe og efter filmen
er der tid til snak og en bid brød.
Øl, vin og vand kan købes.
Det koster 20 kr. at deltage.
Vel mødt
Vibe

Lægernes dom er klar: Daniels krop kan
ikke længere klare den stressende og hektiske tilværelse som dirigent, og han
beslutter derfor at tage tilbage til sin barndomsby i Norrland i det nordligste
Sverige. Daniel håber at kunne leve en
tilbagetrukket tilværelse der, men landsbyboerne presser på for, at han skal engagere sig i det lokale kirkekor.
Herefter forandres alting i det lille lokalsamfund. Daniel benytter hidtil usete
læremetoder, og koret bliver en afspejling
af lokalsamfundets indestængte stridigheder og følelser. I takt med at koret udvikler sig får Daniel både venner og fjender
på vejen, der leder hen til den store sangfinale. Men vigtigst af alt, Daniel lærer
kærligheden at kende...”
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Foredrag i
Todbjerg Sognegård
21. marts kl.19.00 får vi besøg af Erik
Falbe Schmidt og Kirsten Schou, som
vil fortælle om deres arbejde for børn
og unge i Kenya. Erik og Karen rejser
verden rundt og holder foredrag om
deres arbejde for at bedre forholdene
for børn og unge i Kenya. I løbet af de
sidste 9 år har de samlet 400.000 kr.
ind og for dem fået følgene goder skaffet til veje for børn i Kenya: Bibliotek
og skoleborde i den offentlige skole i
Gatiko.
Køjesenge, madrasser, vandtanke og
lys på børnehjemmet. Vandtank, nystartet spejdertrop, hospitalshjælp på
’Wind of hope’ i Isiolo. Toilet-vaskebygning på spejdergrund for regionenes spejdere. Opbygning gennem 8 år
af privatskole med klasseværelser til
nu alle 8 årgange. Fællesrum, køkken,
toiletbygning, kontor og skolematerialer på Danrosa. Kurser for spejderledere.

Påske for børn
Palmesøndag
d. 24. marts kl.14.00
holder vi påskegudstjeneste for
børn i Todbjerg kirke.
Minikonfirmanderne (de nuværende 4. klasser) medvirker ved
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten går vi i
Sognegården til kage og kaffe.

Vi skal også ud i præstens have og
se om påskeharen har været der og
Erik er fætter til Rosita, som er lærer gemt nogle æg.

på vores skole i Hårup. Kom og hør
hans og hans hustrus spændende foredrag om deres arbejde for at forbedre
vilkårene for børn og unge i Kenya.
Erik Falbe Schmidt og Kirsten Schou

Vel mødt!
Vibe
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Hvad skal vi med kirken?
- Fortsættelse af artiklen i februarnummeret...

Mister kirken
sin betydning?
Gennem mange århundreder har kirken været stedet, hvor borgerne samledes om søndagen til Gudstjeneste.
Tidligere kunne det være en hel
”rejse” at komme til kirken, da
befolkningen, især på landet, kunne
være spredt over et stort område.
Derfor har kirken også været det sted,
hvor man mødte venner, naboer og
familie, stedet hvor man udvekslede
nyheder, drøftede ”livets gang”, og
måske endda aftalte forretninger.
Sådan er det vel til dels stadig, men
med tiden opstod andre mødesteder,
som overtog en del af denne sociale
side af kirken. Forsamlingshuse, missionshuse og den lokale brugs/købmand skød op i enhver krog af landet,
og her kunne man mødes, ikke blot
om søndagen, men på alle tidspunkter.
For blot 100 år siden var kirkerne fyldt
hver søndag til Gudstjeneste. I dag ser
vi over det meste af landet halvtomme
kirker. Da man skrev Grundloven i
1849 var 99 procent af befolkningen
medlemmer af folkekirken. I 1984 var
91,6% af den danske befolkning medlem af Folkekirken. Dette tal er yderligere faldet, så medlemstallet i 2005
faldt til under 80%. (Danmarks
Statistik) Man kunne fristes til at
mene, at kirken er ved at miste sin
betydning.
Den eneste konstante faktor er hurtig
forandring

Selv om budskabet er og bliver det
samme, nemlig forkyndelsen af evangeliet må også kirken tilpasse sig nutidens samfund.
Udbuddet af aktiviteter rundt om os er
voldsomt stigende. Foreningsliv, biografture, udlandsrejser og ikke mindst
den elektroniske verden er normalen
for de fleste af os. De fleste mennesker
har et travlt arbejdsliv samtidig med,
at man bruger en stor del af fritiden til
aktiviteter udenfor hjemmet. Ofte
oplever man, at folk bliver stressede
over de mange aktivitetstilbud, som vi
kan benytte os af. Det bliver sværere
og sværere at vælge.
Og da vi umuligt kan være aktive i
blot en brøkdel af tilbuddene, må
nogle naturligvis miste ”kunder”!
Det er den virkelighed også Folkekirken lever i, ”kunderne” bliver færre
og færre. Derfor er hurtig forandring
den eneste mulighed for, at kirken
også fremover kan være blandt de
institutioner, som samler befolkningen
om ikke blot tro, men også om et socialt fællesskab.
Hvad gør Folkekirken?
I disse år sker der en lang række initiativer i Folkekirken, som skal forsøge
at skabe forøget interesse.
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Alternative Gudstjenester, foredrag,
udflugter, prædikener med Power
point, koncerter, fællesspisninger osv.
osv.
”Sådan har vi jo altid gjort her” er ved
at miste fodfæstet i mange kirker. Og
selv om sproget i kirken stadig er gammeldags og ofte uforståeligt for lægmand, flytter kirken sig hele tiden.
Udbuddet af alternative arrangementer i kirken er stærkt stigende og vil i
fremtiden helt sikkert komme til at
fylde mere og mere.
Folkekirken er en arbejdende og udviklende kirke, som forsøger at tilpasse
sig omgivelserne, og selv om det er en
stor ”skude” at dreje sker der dog hele
tiden fornyelser.
Fakta:
Vil du følge med i landets 2200 kirkers
aktiviteter kan du downloade Kirkekalenderen til din Iphone eller
smartphone.

Fortsættes i april nummeret...
pebo
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Lidt om MARTS
Årets tredje måned 31 dage, i denne
måned starter sommertiden.
Tycho Brahesdage i måneden: 1., 4., 14.,
15
Måneden er opkaldt efter den romerske
krigsgud Mars. Efter Jupiter var Mars den
fornemste af de romerske guder.
Vejret i marts:
Marts klima (landsgennemsnit):
Temperatur
2,1°
Solskinstimer
127
Nedbør
34 mm
Nedbørsdage
10
Fugtighedsgrad
85 %
Antal tågedage
10
Antal tordendage 0,06
Antal snedage
4,7
Vindstyrke (0-12) 3,2
Blæstdage (vindstyrke 6 og derover4,6
Dagens længde er ved månedens begyndelse 10 timer og 38 minutter, og den tiltager i månedens løb med 2 timer og 24
minutter. Det er også jævndøgnsmåned,
forårsjævndøgn. Den 21. marts er dag og
nat lige lange.
Gamle danske vejrvarsler:
Generelt om månedens vejr:
Mild januar og lun februar giver ifølge
folketroen meget hyppigt en kold marts
måned.
Tordenvejr i marts, spår sne og kulde i
maj.
Megen tåge i marts varsler rimfrost i april
samt en våd og noget kølig sommer.
Svaler i marts varsler en varm sommer.
Marts er aldrig ringere, end at den dog
bringer ni gode dage.
- Simplicius (2. marts). Dagens vindretning vil med ganske stor sandsynlighed
holde sig i hele det kommende kvartal.
- Fyrretyve riddere (9. marts). Blæsevejr
på denne dag varsler megen blæst indtil
høst.
- Gregorius (12. marts). Gregorius tø er
bedre end fireogtyve læs endda fire æg.
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Nyt fra Besøgstjenesten
Todbjerg – Mejlby – Hjortshøj
Når et år er gået, ser man tilbage og
tænker på alle de gode timer og oplevelser, som vi har haft i Besøgstjenesten.
Først og fremmest alle besøgene hos
besøgsværterne. Hvor man snakker,
hygger, går en tur eller bare er sammen. Og når vi mødes til hyggelige og
oplevelsesrige sammenkomster på
Lokalcenteret i Hjortshøj.
Vi har i 2012 haft 4 arrangementer for
besøgsværter og venner. En forårsfest
med Johanne Eagelroad, som fortalte
om Souixindianernes religion og traditioner. Til sommerfesten spillede Doris
Berg og Husorkesteret og vi sang nogle
af vores dejlige danske sommersange.
Det er dejligt at have en ven.
Johanne Egleroad.

Så stod høstfesten for døren. Vi var så
heldige at Erik, Brita, Michael og
Ulla, som alle hjælper ved opsætningen af Wilhelmsborgspillene, kom og
fortalte om arbejdet, og viste billeder
fra forberedelserne og fra forestillingen.
I december havde vi Julehygge med
Simon Steen Hansen, som fortalte og
dramatiserede om julen i gamle dage,
traditioner og nissehistorier.
Til disse sammenkomster er vi mellem
45 og 55 mennesker.
Men uden hjælp og støtte går det ikke.
Så en stor tak til Agnethe Mikkelsen
og Troels Teilgård, som var med til at
starte Todbjerg - Mejlby Besøgstjeneste i 1991. Og som nu hedder
Todbjerg - Mejlby - Hjortshøj Besøgstjeneste.
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Simon Steen Hansen fortæller om julen i
gamle dage.
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Sølund i Skanderborg, hvor vi så sansehuset ”GULDHORNET” og et
museum med Sølunds historie.
Tak til besøgsværterne, som tager
imod os og til besøgsvennerne, som
besøger.
Alle har brug for en ven, ligegyldigt
hvor man er i livet, så har du lyst til at
høre lidt mere om besøgstjenesten, så
ring, vi vil meget gerne ”udvide” vores
dejlige flok.
På besøgstjenens vegne
Lisbeth Aagaard
86 99 96 05

Tak for at §18, som økonomisk støtter
frivilligt arbejde, findes.
Tak for det gode samarbejde og støtte
fra Foreningsbutikken i Århus og de
andre besøgstjenester i området.
Tak til de tre Menighedsråd for
opbakning og økonomisk støtte. Og
for den årlige udflugt, som i år gik til
Der skal også være tid til en lille mand-folkesnak på ‘’sladrebænken’’,

Billeder fra besøget på Sølund.
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Menighedsrådsvalget i
Mejlby d. 12. marts er
AFLYST

Fra Kirkebogen

Indsamling til
Folkekirkens
Nødhjælp

Døbte:
Mejlby kirke:
Asger Christensen

Begravet/bisat:

Søndag d. 10. marts

Todbjerg kirke:
Henning Kjærgaard Knudsen

Vil du gå ud med raslebøssen
denne dag for at støtte et
godt formål, så ring til:

Mejlby kirke:
Inger Friis Andersen
Jens Aage Stæhr Hansen

Sognepræst
Vibe Boye Liisberg
Tlf. 86 99 90 05

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
Bedst mellem 18-20
Helle Pedersen tlf.: 86 76 10 31
mobil: 21 65 26 71
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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Nyt fra

Generalforsamling
i TMIF
Hovedforening
Tirsdag d. 16. april kl. 19.30
i Hårup hallens cafeteria
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent til
hovedforeningen
6. Valg af bestyrelse i henhold til
vedtægternes §4
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under
pkt. 4, skal fremsendes skriftligt til
mogens.brix@os.dk
senest 7 dage før generalforsamlingen.

FODBOLD
Nu nærmer sig tiden til at starte
udendørs fodbold.
Vi kan derfor oplyse, at der er afholdt
trænermøde og alle starttidspunkter
vil blive meldt ud i Sognebladet opslag i SFO - Børnehaver - Hallen
og på vores hjemmeside
www.tmif.org.
Holdene vil starte omkring påske
(uge 13-14)
I den forbindelse vil vi opfordre
interesserede forældre til at melde sig
som hjælpere til praktiske opgaver.
Vi søger også frivillige der vil træne
årgang 2007, 2008, samt piger 2001.
I er velkommen til at kontakte Tine
Arve på mail: tine@krannestrup.dk
Klubben holder generalforsamling
lørdag d. 16 marts kl. 12.30
i hallens kantine, hvor vi er værter
ved et lille traktement.
På gensyn!
På klubbens vegne
Tine Arve
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TMIF GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Lørdag d. 16. marts kl. 10-12
i Håruphallen

DAGENS PROGRAM:
Forårssang
Opvisning fra puslinge - børn 5-6 år spring - showdance og Zumba.
(rækkefølgen er ikke fastlagt)
Fælles afslutning
Vi vil gerne igen i år have nogle frivillige til at bage kage eller
komme med lidt frisk frugt til boden.
Overskuddet går til indkøb af nye redskaber.
Kontakt venligst Tina på mail: tinaelfrom@gmail.com
hvis i tager noget med - eller meld det på jeres gymnastikhold.
Der er mulighed for at købe:

The-kaffe-juice og kage/frugt i boden
Vi takker vore sponsorer:

Sparekassen Himmerland Dagli’Brugsen og Master Light
Vel mødt
Bestyrelsen
Hjemmeside adresse:
tmif.org@gymnastik
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NYHED I TMIF
TMIF-Løb & Motion
Lørdag den 2. marts kl. 10
inviterer TMIF Løb & Motion til forårsopstart i den nye lokale løbeklub.
Vi mødes ved Hårup hallen.
Der vil være hold for alle - øvede, jer
som skal op i tempo efter vinterpausen eller nybegynderen, som har
modet til at starte op med gå-løb...
Denne dag starter vi formiddagen
med nogle korte gå/løbeture i
snakketempo, hvorefter vi mødes til
en lille forfriskning og en dialog om,
hvad vi som løbeklub skal kunne tilbyde dig.
Læs mere om arrangementet og
TMIFs nye afdeling på
www.tmif.org/motion
Vel mødt!
TMIF Løb & Motion

Mejlby
Husmoderforening

HUSK!
GOSPEL WORKSHOP
i Todbjerg kirke
Onsdag d. 6 marts kl. 19.00-21.00
Tilmelding til bestyrelsen
senest d. 1 marts 2013

LADY WALK
ved Tangkrogen i Århus
Mandag d. 27 maj 2013 kl. 18.00
Vi går 7 km. Pris 120 kr. incl. T-shirt,
sandwich og en vand.
Tilmelding til Åse senest d. 1 april.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Landsbyprojekt
Todbjerg

På sigt bliver det muligt for foreninger og institutioner selv at opdatere og
redigere deres information på hjemmesiden.

Takket være økonomisk og praktisk
hjælp fra Aarhus Kommune og en
fondstildeling fra Natur/Erhvervsstyrelsen på 50.000 kr. er dele af
ønskelisten godt på vej til at blive
opfyldt.

Arbejdsgruppen har planer om opsætning af standere ved byens indfaldsveje med permanente skilte med påskriften www.todbjergby.dk.
Endvidere laves plads på standerne til
ophæng af skilte med information om
aktuelle begivenheder som høstfest,
grundlovsfest o.a

Hjemmeside og kommunikation
Christian Ernstsen står for
hjemmesiden

www.todbjergby.dk.

Etablering af sti (er)

Han redegjorde på arbejdsgruppens
seneste møde for udviklingen
omkring hjemmesiden. Telefon-og
mail-liste er kommet op på ca. 50 tilmeldte. Mail-listen er sat i gang således, at information omkring lokale
begivenheder nu og fremover udsendes på mail til de tilmeldte. Alle
lokale institutioner kan informere om
deres aktiviteter og begivenheder via
listen. Det samme kan private, hvis
det angår lokalsamfundet.

Aarhus Kommune har tilbudt at etablere stien mellem forsamlingshuset
og Todbjergtårnet. Arbejdet er
begyndt. Måske bliverder en tilslutning fra kirkearealet. Menighedsrådet
arbejder med sagen. I forbindelse med
stien opstilles informationstavler ved
forsamlingshuset og tårnet. De skal
indeholde tekst og billeder med information om områdets natur og kultur.
Og i tiden ånd også forsynes med
stregkoder til elektronisk information.

Telefonliste/adresseliste over tilmeldte kan ses på hjemmesiden. Listerne
er endnu ikke komplette. Man kan
tilmelde sig på hjemmesiden.
Hjemmesiden rummer permanent
information om lokale foreninger og
institutioner, samt links til andre som
har egen hjemmeside. Informationen
er endnu ikke komplet – det arbejdes
der på.

Tavlerne udføres af Peter Boller og
betales af tildelte fondsmidler.

Pavillon
Aarhus Kommune har også tildelt os
ca. 50.000 kr. til bygning af en pavillon. Peter Boller har lavet tegning og
model til en spændende bygning med
spåntag, som måske udsmykkes i gl.
nordisk stil og som kan tilkobles telte
til brug ved f.eks. Skt. Hans, på markedsdage. o.l. Pavillonen opstilles i
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skovkanten ved sportspladsen lige
overfor forsamlingshuset. Peter Boller
står for udførelsen.

Indvielse af pavillon og sti
er aftalt til søndag d. 14. april
kl. 14

Den kommunale tildeling er betinget
af, at lokal arbejdskraft indgår.

Alle beboere og kommunale repræsentanter inviteres til et arrangement,
som der kommer nærmere information omkring.

Parkeringsplads
P-pladsen langs tennisbanen bliver
udvidet så der bliver bedre parkeringsmuligheder. Arbejdet udføres af
lokal entreprenør og frivillig hjælp.
Betales af fondsmidler.

Borde/bænkesæt
8 stk. borde og bænkesæt opstilles
ved Forsamlingshuset og
Todbjergtårnet. Peter
Boller står for udførelsen,
som betales af fondsmidler
Etablering af aktivitetsplads, og bedre udnyttelse
af sportsplads og tennisbane. Midler til ovenstående
er endnu fundet, men der
arbejdes med at søge fondsmidler fra Nordeafonden
og Tuborgfondet.
Shelter
Ved et møde med menighedsrådet blev muligheden
for opstilling af en shelter
på arealet syd for kirken
drøftet.
Her ses Peter Bollers
tegning af den nye
pavillon ved Todbjerg
Forsamlingshus.

Arbejdsgruppen repræsenterer foreninger og institutioner i Todbjerg:
Lisette Ågaard, Knud Nielsen,
Jørgen Sten Hansen, Lars
Dalsgaard, Ivan Overgaard, Arne
Illeborg, Christian Ernstsen, Peter
Boller, Michael Krogh, Poul
Jeppesen.
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Generalforsamling
Todbjerg Vandværk
og Todbjerghus
Generalforsamling afholdes i
Todbjerg Forsamlingshus

Torsdag d. 21. marts kl. 19.30
Kl. 19.30:
Generalforsamling vandværket
Dagsorden iflg. vedtægter
Kl. 20.30: Pause – smørrebrød
Kl. 21.00:
Generalforsamling Todbjerghus
Dagsorden iflg. vedtægter
Bestyrelsen

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
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SOGNE
KALENDEREN
Lørdag d. 2. marts kl. 10.00:
TMIF-Løb & Motion holder åbent
hus ved Håruphallen
Søndag d. 3. marts kl. 19.00:
Amerikansk gospel i Mejlby kirke
Onsdag d. 6. marts kl. 19.00:
Gospel Workshop i Todbjerg kirke
Søndag d. 10. marts:
Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Lørdag d. 16. marts kl. 13.30:
TMIF Fodbold afholder generalforsamling i Håruphallens kantine
Torsdag d. 21. marts kl. 19.00:
Foredrag i Todbjerg Sognegård
Palmeøndag d. 24. marts kl. 14.00:
Påske for børn i Todbjerg kirke
Onsdag d. 27. marts kl. 19.00:
Filmaften i Sognegården, hvor der
vises den svenske film Som i himlen
Langfredag d. 29. marts kl. 13.30:
Storslået musik i Lisbjerg kirke
Tirsdag d. 16. marts kl. 19.30:
TMIF Hovedforening afholder generalforsamling i Håruphallens kantine

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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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VEJVISER FRA
VUGGE TIL GRAV

barnedåben, skal barnet navngives.
Kontakt kirkekontoret senest seks
måneder efter barnets fødsel.

På hjemmesiden www.personregistrering.dk kan man hente mange af de
blanketter, der skal bruges i forbindelse
fødsler, navngivning og navneændring
mv. Her finder man de officielle vejledninger; men man er selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte kirkekontoret
for hjælp og vejledning, hvis man har
spørgsmål.

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 fødsel:
Fra 1. oktober 2010 registreres en fødsel
på baggrund af jordemoderens anmeldelse 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

Ved vielse:
Kontakt sognepræsten og/eller
kirkekontoret for tid og hvilken kirke.
Tidligst fire måneder før vielsen kontaktes 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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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)

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. marts

TODBJERG MEJLBY
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

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 CoMa 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
1. søndag efter påske

14. april

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

2. søndag efter påske

