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Mejlby sogn
& kirke
Der er ikke et MR i Mejlby.
Det har siden valget i nov. 2012
ikke været muligt at danne et
nyt menighedsråd.

På denne baggrund har biskop
Kjeld Holm, besluttet at
Todbjerg MR i samarbejde med
vores præst Vibe, skal varetage
den daglige drift af Mejlby kirke
og kirkegård, frem til næste valg
i 2016.

Der vil blive taget hånd om
Mejlby kirke og kirkegård som
vanligt og på bedste vis og har
man spørgsmål er man meget
velkommen til at rette dem til
Todbjerg MR eller til kirkekon-
toret i Lisbjerg.

Graver Søren Villesen, kan træf-
fes på Mejlby kirkegård som
vanligt eller kontaktes
på tlf 2288 8876

For yderligere oplysninger tjek
hjemmesiden
Todbjerg-mejlbypastorat.dk 
eller sognebladet.

Med venlig hilsen
Helle Sørensen
Formand Todbjerg MR

?
Kristi Himmelfartsdag
Traditionen tro tager ud vi af sognet
for at gå til gudstjeneste et andet sted. 
Vi skal også spise et eller andet
dejligt sted. 
Hvor? 
- Ja, det bliver en overraskelse. 
Vi kører i fælles bus og i år og det
kommer til at koste 
150 kr. at deltage. 
Bussen starter ved Mejlby kirke kl.
9.50, Hårup Forsamlingshus 9.55   
og ved Todbjerg kirke kl. 10.05.
Tilmelding til: 
Vibe på tlf. 86 99 90 05 
senest d. 1. maj

SOGNEUDFLUGT
9. MAJ 2013
SOGNEUDFLUGT
9. MAJ 2013

?

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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Forårskoncerter 
i Mejlby og Todbjerg kirker
MEJLBY KIRKE
Torsdag d. 2. maj kl. 19.30.
TODBJERG KIRKE
Søndag d. 5. maj kl. 19.30.
”Det er sommer, det er sol
og det er søndag”...
Nogle af de mange folkekære sange
fra film og kabaréer skal lyde i kirke-
rummet ved disse forårskoncerter
med Todbjerg -Mejlbykoret. 
Nævnes fra programmet skal f.eks.
”Alle går rundt og forelsker sig”, og
”Er du dus med himlens fugle”, af
hvilke især den sidste blev gjort til
folkeeje, ikke mindst takket være
Poul Reichhardts fortolkning.

Melodierne er af Kaj Normann-
Andersen og Sven Gyldmark og 
teksterne af bl.a. af Børge Müller og
Erik Leth. Undervejs får publikum
naturligvis lov til at synge/nynne med
på de kendte melodier.
I programmet bliver der også plads til
en lille afdeling med uddrag fra
operaens og operettens verden.
Atitaya Sangklang Nielsen er solist i
”De rejsendes kor” fra Mozarts opera
”Idomeneo” og i ”Adeles sang”
fra Johann Strauss ”Flagermusen”.
Endelig vil organist Kristian Giver
uropføre en række nykomponerede
orgel-koraler over Ingemanns
Morgen- og Aftensange.
Koret bliver dirigeret af Janos
Ferenczi og Kristian Giver sidder ved
klaveret.

Gå ikke glip af en underholdningsrig musikaften med vort snart 40 år gamle Todbjerg-Mejlby Kor
den 2. maj kl. 19:30 i Mejlby Kirke og den 5. maj kl. 19:30 i Todbjerg Kirke!    Foto: Arne Illeborg
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To nætter i træk har et
storkepar overnattet i
træerne ved præstegår-
den. 

Peter Boller er straks
gået i gang med at lave
noget, som de eventuelt
vil bygge rede på.

Han vil også prøve at
finde et egnet sted at
sætte det op. 

Storken er 
kommet 
til Todbjerg

Som man måske kan fornemme på billedet,
er reden sat op på Stengården, som jo vil
være et fint sted. 

Vi får se hvad der bliver ud af det. Det
kunne jo være fantastisk, hvis storkeparret
slog sig ned og fik unger her i Todbjerg.

Foto: ARNE ILLEBORG

Foto: LEO THOMASSEN
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Lokalhistorisk Forening

Tur til Museumsgården
KARENSMINDE
Lørdag d. 25. maj kl. 9.00

- En ko brøler inde fra stalden, mens
en flok ænder vralter ned mod det
lille vandhul.

- I køkkenet syltes der rødbeder og
der hakkes i urtehaven.

- Ja, det og mere til kan opleves på
Museumsgården Karensminde lidt
uden for Grindsted.

Få en hyggelig dag, hvor der mange
gange vil lyde:

- Ja, det havde vi også derhjemme,
det kan jeg huske.

- Hold da op den havde moster Anna
også.

Der vil være Guide på ca. 1 time. 

Efter frokost er der mulighed for selv
at gå rundt i området.

Vi kører i private biler, så ved tilmel-
dingen gives besked om man vil have
kørelejlighed eller har plads i bilen til
andre.

Frokost, som vil være ” Gl. Retter ”
og skal bestilles ved tilmeldingen og
prisen er 100,- kr.

Kaffen kan selv medbringes.

Mødested: 
Ved Egnsarkivet i Mejlby kl 9.00, 
hvor vi så her fordeles i bilerne.

Tilmelding til: 
Lene John 23 60 24 74
senest d. 18. maj.

Byvandring i Mejlby 
mandag d. 10. juni
Herom mere i

næste Sogneblad
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Tur til 

Stenvad 
Mosebrugscenter
Lørdag d. 15. juni
Afgang fra Mejlby kirkeplads kl. 9.00
I bus kører vi til Stenvad
Mosebrugscenter, hvor vi får en rund-
visning på ca. 2 timer. 

Herefter er der Middagsbuffe i
Centres Cafe.

Drikkevarer kan medbringes eller
købes på stedet.

På hjemturen kører vi bl.a omkring
Fjellerup Strand og gør holdt ved
Vaffelbageriet, hvor der er mulighed
for at købe desserten.

Hjemkomst senest kl. 17.00

Pris: 250 kr. pr. pers.
Tag gemalen med på en hyggelig
udflugt.

Tilmelding til bestyrelsen senest tors-
dag d. 25. maj. Indbetaling for turen
sker på foreningens konto senest
samme dag.

Fornem mosens mystik, mennesker
og maskiner på Stenvad
Mosebrugscenter. 

Her kan du se udstillinger om, 
hvordan man levede og arbejdede i
mosen i gamle dage. 

Tag med Tørvegrisen en tur ud til
mosen ad det 2,5 km lange tipvogns-
spor, eller lad børnene køre en tur
med minitoget. 

Se også hesten Viking trække ælte-
værket eller lav din egen tørv.

Tørvegrisen er på en af sine daglige ture
med glade gæster.

Hesten Viking på arbejde ved ælteværket.

Mejlby
Husmoderforening
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HUSK!

Næste nummer af 
Sognebladet gælder for
både juni og juli.

Så det er nok en 
god idé at kigge lidt 
længere frem i 
kalenderen, hvis 
man har nogle 
arrangementer, som 
skal med i næste 
nummer.

Venlig hilsen
Redaktionen

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

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

Mejlby
Husmoderforening

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
Birgit Rasmussen (bedst kl.18-20)
Tlf. 86 99 94 57 mobil 28 47 32 57

Udlån af Sognegården 
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen, 
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94
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Søndag midt i april var store indviel-
sesdag af ovennævnte.
Projektgruppen havde håbet på godt
vejr og godt fremmøde. 
Begge dele blev indfriet om end solen
ikke kastede glans over foretagenet.
Da feststart nærmede sig, kom en lind
strøm af biler og gående til pladsen
ved forsamlingshuset. Og da velkom-
sten havde lydt, kunne der tælles
mindst 100 deltagere, som kunne
lytte til 45 minutters ord af bl.a.
Rådmand B. Simsek, inden 
silkesnoren til stien blev klippet og
næsten alle voksne i en flot snoet
række bevægede sig mod tårnet -
mens børnene oplevede ”Mystik i
Troldeskoven”

Landsbyprojekt – Todbjerg
Indvielse af Pavillon og sti til Tårnet

Foto: Arne Illeborg

Vi fik mange pæne tilbagemeldinger
på både arrangementet og for sti og
pavillon. Så vi siger tak for den
positive opbakning og tak til alle de,
der på forskellig vis har bidraget til, at
vi er kommet så langt. Foran
venter færdiggørelse af pavillon,
opsætning af informationstavler og
nye borde bænkesæt. Når det mål er
nået, håber vi at kunne skaffe midler
til en aktivitetsplads for børn ved for-
samlingshuset, hvor den gamle lege-
plads ligger.

På projektgruppens vegne
Poul Jeppesen

Todbjergborgere og gæster gik i samlet
flok op til tårnet efter rådmand Bünyamin

Simsek og Poul Jeppesen
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Indvielse af stien til tårnet. Rådmand Bünyamin
Simsek guides op til Todbjergtårnet af Poul
Jerppesen

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek
(th) havde mange roser til pavillonens unike
tømmerkonstruktion, som Peter Boller er mes-
ter for.

Århus kommunes gave til borgerne i Todbjerg. 
Ud over at have støttet hele projektet kom råd-
mand Bünyamin Simsek med en fornem gave
bestående af en stor værktøjskasse, hvis ind-
hold skal bruges til at holde stisystemet og
andre fællesarealer rene og ryddelige med.

Som ved ethvert rigtigt rejsegilde var der mas-
ser af pølser, brød, friskbagte pandekager samt
kaffe, øl og sodavand.

Emma var som mange andre af lokalområdets
børn glade for dagen. Såvel stien til tårnet, den
nye pavillon med bålsted som den kommende
fornyelse af legepladsen er i høj grad tiltænkt
børnene, der fremover kan få endnu flere 
oplevelser i fri luft i Todbjerg. 
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Folkelige traditioner
omkring pinse
Kulturhistorikeren og folkemindeforske-
ren August F. Schmidt, Brabrand (1899-
1965),  indsamlede en mængde lokalhis-
torisk materiale om bondeliv og landby-
fællesskab, som det levedes i østjyske egne
i ældre tid. Han fortæller således i sin bog
”Århusegnens Landboliv” fra 1953 om fol-
kelige skikke og traditioner i forbindelse
med de kirkelige højtider og når også frem
til pinsen, hvorom han imidlertid ganske
kort og nok en kende skuffet noterer: ”Om
Pinsen erindres ikke nogen gammel
Overlevering”. 

I meget korte træk beretter forfatteren dog
om afholdelse af pinsefester og skovballer i
forskellige landsbyer omkring Århus, men
beretningerne er fra forholdsvis sent i
tiden, nemlig hen sidst i 1800tallet. Om
egentlig ”gammel overlevering” vedrøren-
de pinsetraditioner fortælles der intet,
hvilket imidlertid ikke er ensbetydende
med, at der ikke har eksisteret noget af
den slags; det skulle være mærkeligt
andet. Men det er bare gået i glemmebo-
gen.

I 1964 udgav Aug. F. Schmidt bogen ”Fra
Djurslands gamle Landsbyer” med under-
titlen  ”Folkeliv og Folkeskikke”. Heri er
der til gengæld noget, som har med pinsen
at gøre, nemlig omtalen af landsbyung-
dommens gadelamstradition - med udvæl-
gelse i løbet af foråret af gadebasse (den
mest ansete af karlene), gadelam (pigerne)
og gadinde (byens mest ansete pige) og i
det hele taget den parvise fordeling af de
unge med henblik på den senere deltagelse
i byens gadelamsgilde i pinsen (i nogle til-
fælde Valborgaften eller på majdagen).

Værd at bemærke: Den aftalte og måske
mere eller mindre påtvungne pardannelse

gjaldt kun til og med gadelamsgildet.
Derefter var parterne fri og uforpligtede. 

Gadelamsgildet var et af årets højdepunk-
ter af festligholdelse og strakte sig nemt
over to dage eller måske tre. I Lyngby
(Djurs Sønder Herred) samledes ifølge
Aug. F. Schmidt til middag på førstedagen
alle byfolkene, unge og gamle, mænd og
kvinder og børn, også den fattigste stod-
der, i gildesgården, hvor de bænkedes ved
lange borde og blev opvartet med boghve-
degrød og æggeflæskepandekage.
”Gadebassen” og hans to ”drenge” havde
naurligvis de fermeste piger til ”gadelam”,
og det var disse, ”forpigerne”, der stod for
madlavningen og anretningen. Hver karl
havde sit gadelam til bords, og hun sørge-
de under festen for maden til ham og sig
selv. 

Der var ved gadelamsgildet en overflødig-
hed af øl og brændevin, men der vankede
intet andet egentligt måltid end middags-
maden. Pigerne førte derfor senere på
dagen, når de havde været hjemme at
malke, mad med, som regel igen æggeflæs-
kepandekage (men nu med korender i!),
hvormed hvert gadelam diskede op for sin
karl. Gildet fortsattes næste dag, som jo
altså oftest var 2. pinsedag, men da blev de
ældre, skønt de var indbudne, gerne hjem-
me og overlod hele pladsen til ungdom-
men.

Det er allerede nævnt, at man i Lyngby til
middag den første af festdagene altid fik
æggeflæskepandekage, samt at man fik
samme ret men dog peppet op med koren-
der som aftensmad. Og man kan jo så
umiddelbart undre sig over, at netop
denne ret var så populær, at det kunne
udvikle sig til en tradition at servere den
to gange samme dag. Men det kan måske
have haft en naturlig sammenhæng med,
at byens høns her op til pinse bekvemme-
de sig til at vågne op af vinterdvalen for
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nu igen at være leveringsdygtige i æg i
rigelige mængder.
.
Der bringes et sted i bogen om Djursland-
landsbyerne den oplysning, at, ”i enkelte
byer blev næsten alle fulde ved enhver
sammenkomst (og således vel ikke mindst
i pinsen), men i andre byer blev næsten
aldrig nogen beruset”. Der er også nogle
steder fra på Djursland beskrivelser af,
hvordan de unge pinsemorgen gik
omkring fra gård til gård og sang pinsevi-
sen for alle døre og modtog gaver Desuden
kendes en gammel tradition, som foreskri-
ver, at man pinsemorgen skal gå ud og feje
ind mod døren til huset, idet man så vil
samle lykke til huset resten af året. 

Eftersom vi her i Todbjerg-Mejlby jo nær-
mest hører til Århusegnen, må vi nok til-
slutte os den i indledningen nævnte kon-
statering af, at ”Om Pinsen erindres ikke
nogen gammel Overlevering”.

Eller hvordan? - skulle der alligevel være
ældre folk her, der erindrer at have hørt
eller læst noget fra gammel tid om folkeli-
ge pinsetraditioner på disse kanter–
udover det   i forvejen velkendte om ”det
fine nye pinsesnit” og ”den dansende pin-
sesol”? – ja, men så er Egnsarkivet natur-
ligvis lutter øre!

Lokalhistorisk Forening
og Egnsarkivet
ønsker god maj og glædelig pinse
Kristian Bredholt 

Niels Blichers 1. pinsedag 

Mens han var præst i Vium-Lysgård inde
på kanten af Alheden skrev Niels Blicher
(far til Steen Steensen Blicher) sin kultur-
historiske bog ”Topographie over Vium
Præstekald”, som udkom i 1795. 
Et afsnit lyder således: 
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Generalforsamling
Mejlby Forsamlingshus
Ordinær generalforsamling afholdes
tirsdag den 14. maj kl. 19.30
i Mejlby Forsamlingshus.

1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra Bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Formand Jørn Hansen 
(modtager genvalg)
Kasserer Vibeke Friis 
(modtager genvalg)
Husbestyrer Vibeke Knoth 
(modtager genvalg)
Ole Møller (modtager genvalg)
Henrik Knudsen (modtager genvalg)
Michael Mikkelsen 
(modtager genvalg)
Husbestyrer Helle Pedersen 
(ønsker ikke genvalg)
Valg af suppleanter
På valg er: 
Helle Alstrup og Connie Nielsen
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres en
let anretning.

Af hensyn til servering er tilmelding
til generalforsamlingen nødvendig og
skal ske senest den 10. maj 2013 til
bestyrelsen:

Mejlby.hus@gmail.com eller
Vibeke Friis mobil 29 90 25 55

HÅNDBOLD
Indkalder til ordinær generalforsam-
ling
Onsdag d. 15. maj kl. 19.30
i Hårup hallens kantine

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3a. Forelæggelse af revideret regnskab
3b. Forelæggelse af budget
4.   Behandling af indkomne forslag
5.   Fastsættelse af kontingent
6a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4
6b. Valg af suppleanter
6c. Valg af 2 revisorer
7.   Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formand
Gert Bjerregaard i hænde senest
7 dage før på mailadresse: 
gert.bjerregaard@aarhus.dk

Efter generalforsamlingen er forenin -
gen vært ved et lille traktement.

Vel mødt

Bestyrelsen i TMIF håndbold
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Hårup
Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 13. maj  kl. 19.31

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Udpegning af referent, samt evt.

stemmetællere.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede

regnskab.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse samt evt. 

suppleanter.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter.
9. Eventuelt

Forsamlingshuset byder jævnfør
vedtægterne velkommen
til ”Lokale med tilknytning til
området”. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig ved flertal blandt
de stemmeberettigede.
Forslag skal fremsendes til
formanden senest 8 dage før!

Forsamlingshuset byder denne
aften på en øl eller vand til
deltagerne. 
Vel mødt! 
Bestyrelsen

Generalforsamlingen er annonceret i
Lokalavisen og disse oplysninger
husstandsomdelt i Hårup.

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 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 
juni/juli-nummeret 2013 er:
18. maj 2013

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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FÆLLESSPISNING 
i Mejlby Forsamlingshus

Invitation til sommerafslutning for 
Fællesspisning i Mejlby Forsamlingshus.

Torsdag den 20. juni 2013 kl. 18.30
Sommerafslutningen bliver lidt ud over det sædvanlige.

Vi skal have helstegt pattegris med hvad dertil hører.

Til afslutning vil der være kaffe/The og kage.

Prisen denne dag er voksne kr. 50,-, børn kr. 25,-.

Tilmelding er efter først til mølle princippet, da der ved dette arrange-
ment kun er plads til 120 spisende gæster, - så kom frisk med 
tilmelding.

Vi har allerede i 2013 afholdt 2 fællesspisninger i Mejlby
Forsamlingshus.

Claus er ”Tovholder” for fællesspisningerne, som bliver afholdt med 
frivillige kokke og personale. 

Bestyrelsen takker for den enormt flotte opbakning, og håber, at der
fremover fortsat vil være den store og positive opbakning omkring
arrangementerne.

Ved den første fællesspisning var der 107 spisende børn og voksne,
ved den anden fællesspisning var der ca. 90 spisende børn og voksne.

Det overgår positivt vores vildeste ønsker.

Tilmelding til Fællesspisningen kan
ske til:

Claus: Mobil 20 28 59 88

Mejlby.hus@gmail.com
www.facebook.com/mejlby.forsam-
lingshus
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Hvor er den nærmeste?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 udbring-
ning 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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DATO TODBJERG MEJLBY

4. maj 11.00 Ingen Vibe - Konfirmation

5. maj Ingen 11.00 Vibe - Konfirmation

9. maj Sogneudflugt
Kristi Himmelfart

12. maj 9.30 11.00 Vibe
6. søndag efter påske

19. maj 11.00 9.30 Vibe
Pinsedag

20. maj 14.00 Ingen Vibe og Charlotte
2. pinsedag Friluftsgudstjeneste

26. maj 9.30 11.00 Vibe
Trinitatis

2. juni Ingen 9.30 Torben
1. søndag e. trinitatis

9. juni 11.00 Ingen Torben
2. søndag e. trinitatis

16. juni 9.30 11.00 Vibe
3. søndag e. trinitatis

23. juni 14.00 Ingen Vibe
4. søndag e. trinitatis

30. juni Ingen 11.00 Torben
5. søndag e. trinitatis

7. juli 11.00 Ingen Torben
6. søndag e. trinitatis

14. juli Ingen 9.30 Torben
7. søndag e. trinitatis

21. juli 9.30 Ingen Torben
8. søndag e. trinitatis

28. juli Ingen 11.00 Vibe
9. søndag e. trinitatis


