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Konfirmation 2013 
5. søn. e. påske
Kære konfirmander, kære forældre og alle I
andre.

Jeg vil starte med en lille gættekonkurrence.
Hvem har sagt det jeg nu læser højt?

Vore dages ungdom elsker luksus.

Den har dårlige manerer, foragter autoritet,
har ingen respekt for ældre mennesker,

De unge snakker når de skulle arbejde.

De unge rejser sig ikke længere op når ældre
kommer ind i et værelse.

De modsiger deres forældre, skryder op i sel-
skaber,

Sluger desserten ved spisebordet, lægger bene-
ne over kors og tyranniserer lærerne.

Hvem mon kunne finde på at sige sådan om
ungdommen?

Faktisk er det et citat af Sokrates, en græsk
filosof som levede 300 år FØR Kristus !!!

Så kære forældre: Fortvivl ikke, det har altid
været sådan, og sådan bliver det nok 

ved med. Vi voksne har måske bare glemt at
vi var præcis lige sådan da vi var unge.

Og til jer, kære konfirmander: Der er en
begrundet formodning om at I vil udvikle jer 

til voksne mennesker præcis som jeres foræl-
dre. Om det virker tiltrækkende eller ej, det
ved jeg ikke.

Men én ting ved jeg: Unge mennesker har til
alle tider været som unge mennesker nu én
gang er, boys will be boys og gud ske lov for
det !!!

Ja mennesker har til alle tider været som
mennesker nu én gang er, der er intet nyt 
under solen.

Derfor lyder Sokrates’ ord om ungdommen
som om de kunne være skrevet i dag. Og af
sammen grund har en bog som Bibelen rele-
vans også for os der lever i dag. For de men-
nesker der fortælles om der, var såmænd ikke
anderledes end os. De havde grundlæggende
de samme problemer. De samme drømme og
længsler. De sloges også med hinanden, svind-
lede og stjal, elskede og hadede. Sørgede og
trøstede hinanden, festede, dansede og drak
sig fulde. De undrede sig over livets store
spørgsmål og var angste for døden og det
ukendte, præcis som os.

En flok glade og spændte konfirmander på vej i kirke med en ligeså glad præst i spidsen.
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Derfor rummer Bibelen også historier som vi
moderne mennesker kan spejle os i, historier
der handler om mennesker vi kan identificere
os med.

Og fordi de spørgsmål som mennesker deng-
ang stillede, grundlæggende er de 
samme som vi stiller, så kan de mulige svar
der gives i Bibelen også have betydning for os
der lever i dag 2013. 

Den tekst I lige har hørt mig læse, den hand-
ler om at have tro og at turde bede til Gud i
tillid til at vi vil blive hørt. Den handler om
at have tillid til fremtiden og tro på det gode.

Og det har vi jo lige så meget brug for som de
disciple Jesus talte til den dag.

Der er et band, der hedder Blackeyed peas. De
har en sang, der hedder Where is the love?
Hvor er kærligheden? Og hør hvor bibelsk det
i grunden lyder når de synger: 

Father, Father, Father help us, send us some
guidiance from above, cause people got me
qustionin’ where is the love?

Altså : fader, fader, fader hjælp os, send os
vejledning fra oven, for mennesker har 
fået mig til at spørge hvor er kærligheden?

Vi kan godt blive så fortvivlede eller desillu-
sionerede at vi spørger som Blaceyed peas:
Hvor er kærligheden ? Hvor findes den? Far i
himlen hjælp os.

Og på en af de dage hvor man har det sådan,
så kan for eks. Netop den lille tekst jeg lige
har læst, måske hjælpe én. Jesus siger jo her
at vi kan bede til Gud i Jesu navn og vi vil
blive hørt. Vi skal få glæden igen og glæden
skal oven i købet blive fuldkommen, siger
han.

Det har altid hørt med til menneskelivet at vi
ind imellem bliver skuffede og kede af det.
Ulykkelige og angste. Og her er det at jeg
håber at I, kære konfirmander, i hvert fald har
lært en ting i løbet af det år vi har haft sam-
men, nemlig det, at når I skal igennem de dår-
lige dage i jeres liv, når I kommer dertil at I
spørger som Blaceyed peas: Hvor er kærlighe-
den? Hvor er det gode og meningen med
livet? At I da husker at der kan hentes trøst
og hjælp i Bibelens gamle fortællinger, og i
det kristne budskab om at der er en kærlig
Gud, der aldrig glemmer os, og aldrig dømmer
os, men som altid lytter når vi beder til ham,
råber eller raser til ham. Og som elsker os som
vi er.

Der er et gammelt udtryk, der hedder: ‘’Vor Herre til hest’’. Det blev brugt, når man var for-
nærmet over et eller andet. Dette udtryk kan man jo ikke lige frem bruge i forbindelse med
dette billede. Det må jo hedde: ‘’Vor Frue til hest’’.
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I konfirmandundervisningen har jeg nogle
gange sagt: Op at stå. Og så har vi slået ud
med armene og råbt: Hvad er dåben? Og så
har vi derefter lagt hånden på hjertet og råbt:
Dåben er kærlighed fra Gud.

Konfirmation betyder bekræftelse. Og det, der
bliver bekræftet her i dag, er netop jeres dåb.
Det er ikke jer der skal bekræfte jeres tro
overfor Gud. Nej, det er Gud der bekræfter
overfor jer, at han er med jer alle dage indtil
verdens ende. Præcis som det blev sagt ved
jeres dåb.

Den kristne dåb er netop en dåb til tro på
livet, på glæden, på kærligheden.

Det er så vigtigt at have den tro. Og derfor er
det godt at blive konfirmeret, altså bekræftet i
den tro. For livet er ikke altid let. Man kan tit
miste modet og håbet. 

Men i dag bliver det altså bekræftet for jer, at
det, der blev sagt ved jeres dåb, står ved magt:
Kærligheden findes. Uanset hvad. For Gud er
kærlighed. Og han har lovet os at han er med
os alle dage indtil verdens ende. 
Stol på det!!!

Kære, skønne, unge konfirmander: Jeg håber
for jer at I må gå herfra videre ud i livet med
masser af gå-på-mod. Med tro og med håb. Gi’
den gas. Lev livet. Og giv det hele videre, alt
det gode. Vær med til at sprede glæde for
andre. 

Jeg håber I får en dejlig dag med familien og
vennerne, som i dag kun er kommet for at
fejre netop jer. Og jeg håber for jer at I må få
god vind fremover. At I må blive lykkelige
hver især, og finde jeres vej frem i livet.

Tillykke med dagen!!!! 

Amen

Det vil jeg håbe og ønske for jer, at I aldrig
glemmer.

Hvad er forskellen på om man lever sit liv i
den tro eller ej?

Ja forskellen kan være som forskellen på at gå
den samme vej ved højlys dag eller 
midt om natten i bælgmørke. Eller som for-
skellen på at gå vejen i bælgmørke helt alene
og så gå der i mørket, men med en ven i hån-
den.

Eller et andet eksempel: Prøv at tænke på
hvis man er nyforelsket. To, der er forelskede i
hinanden. Så er man bare lykkelig, man er
næsten usårlig. Der kan ske 
meget, man kan komme ud for meget lort,
men man bliver ikke slået helt om kuld af det.
I hvert fald ikke så let, og man kan nemmere
rejse sig igen. Problemerne virker ikke helt så
slemme når man har den indre glæde. Fordi
man er forelsket og bliver elsket af den anden.

Lidt på samme måde er det med troen. Den
kristne tro. For det er troen på en kærlig Gud.
Gud er kærlighed. Og kærligheden overvinder
alt. Den kristne tro, er troen på at vi bliver
elsket. At vi ikke er alene, heller ikke når vi
synes at alt er mørkt.

I har jo selv skullet vælge de bibelske skriftord
som jeg skal læse for hver enkelt af jer når I
om lidt bliver konfirmerede oppe ved alteret.
Og nogle af jer har valgt fra 1.kor. brev hvor
Paulus siger at kærligheden tror alt, håber alt,
udholder alt, og at så bliver da disse tre: tro,
håb, kærlighed, men størst af dem er kærlig-
heden.

Størst af alt er kærligheden. Det ved vi godt
passer i vores eget liv. For selv penge og skøn-
hed og berømmelse og alle mulige gode evner
og talenter er ingenting i forhold til kærlig-
hed. Intet gør os så lykkelige som kærlighe-
den. Det ved i hvert fald den forelskede.

Men det gælder også i universet, at størst af
alt er kærligheden. For Gud er kærlighed. Det
betyder at den stærkeste kraft, den største
magt i universet er kærligheden. Kærligheden
er stærkere end døden. Det er ved kærlighe-
dens kraft at Gud skaber og opretholder uni-
verset og livet.

Og derfor når Blaceyed peas spørger hvor er
kærligheden?, ja så kan svaret lyde, at 
kærligheden findes hos Gud.
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Minikonfirmander
Nu er 3. klasserne halvvejs igennem
deres minikonfirmandforløb. 

Søndag d. 23. juni kl. 14. 00
i Todbjerg kirke 
holder vi afslutning ved en festlig
familiegudstjeneste. 

Derefter holder vi en lille fernisering
i Sognegården. 

Her vil man kunne beundre nogle af
de ting, minikonfirmanderne har
fremstillet. 

Vi har bl.a. lavet vindmøller. 

På fotos ser I nogle af mininerne med
deres vindmøller.

Kh. 
Vibe
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Frivillig musikundervisning er et nyt
tilbud på Hårup skole.

Januar 2013 blev der startet 2 musik-
hold, og efter en uge var holdene
fyldt op.

Holdet 0.-1. klasse får undervisning i
elementære musik. Børnene spiller på
akustiske instrumenter, der bliver
sunget, lært rytmer og spillet sam-
men.

Elever fra 3. klasse og opefter har
mulighed for at spille sammen som et
bigband. 

Musik er 
en fantastisk
sport

Allerede fra 3. klasse kan eleverne glæde
sig  til at blæse ny energi ind i sig selv og 

kammeraterne.

Bigbandet spillede allerede deres første 
koncert 23. maj
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Bigbandet består lige nu af rytme-
gruppe som guitar, bas, trommer og
klaver, samt forskellige blæseinstru-
menter. 

De har allerede lært et blandet reper-
toire som dækker numre af Deep
Purple, Lady Gaga, Jimi Hendrix og
Blues Brothers.

I uge 21 lavede bigbandet koncerter
på Elev og Hårup skole for klassekam-
merater og børnehaverne i området.

- Jeg er meget glad for at der er kom-
met gang i musikmiljøet her i områ-
det. Børnene vil det rigtig gerne, og
der er stor opbakning fra forældre.
Musik er jo en fantastisk sport, for der
altid kun er et vinderhold. Musik er
noget man gør sammen, og det er 
meget svært at blive i dårligt humør,
når man spiller musik. 

Jeg håber at musikken vil blive endnu
mere synlig fremover, og at det vil
blive en naturlig oplevelse for børne-
ne at spille og lytte til musik.

Efter sommerferien vil der igen blive
startet hold i musik.  Som noget nyt
vil eleverne i 2.-3. klasse også kunne
danne et musikhold.

Der vil bliver sendt mail rundt via
forældreintra med tilmelding. 

Hvis I skulle have spørgsmål kan I
sende en mail til
karinanoder@gmail.com

Karina Brøgger

Elever fra 0. - 1. klasse får elementær
musikundervisning
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Danmarks riges Grundlov er stadig
det vores samfunds lovmæssige
grundlag, og selvom det store fælles-
skab EU bliver stadig mere bestem-
mende og styrende, er vores gamle
værdigrundlag stadig værd at fejre.
Og det gør vi traditionen tro ved
Todbjergtårnet.                                                                               

Så kom og vær med til at skabe en
festlig aften.                                                                                                             

Alle fra nær og fjern er velkomne.

Rådmand Bunyamin Simsek er årets
taler ved festen.

PROGRAM: 
Spisning
Lege for børn                                                                                                                                                          

19.00: 
Todbjerg/Mejlby jagthornsblæsere
underholder          
19.20:  Grundlovstale                                                                                                                                                             
19.45:  Todbjerg/Mejlby - koret 
underholder – fællessang.                                                                                                 
Der serveres grillpølser og salatbord,
øl, vand, vin og is.

På festudvalget vegne
Poul Skovbjerg Jeppesen 
86 999 669

Grundlovs-
fest 
ved 
Todbjerg-
tårnet
Tirsdag 5. juni 
kl. 18.00
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SANKT HANS 
i Todbjerg 
Søndag den 23. juni kl.17.00 
ved Todbjerg Forsamlingshus

Program: 
Kl.17.00: Syv-mands fodboldkamp
mellem Hårup/Mejlby og Todbjerg. 
Kl. 18.00: Spisning (inde hvis det er
dårligt vejr). Menuen står på kartoffel-
salat med frikadeller, franske hotdogs
eller pølser med brød. 
Kl. 18.45: Børnelege og 
konkurrencer.
Kl. 19.30: Båltalen holdes i år af
Anne Braah Olesen
Kl. 19.45: Sankt Hans bålet tændes.
Der kan købes: Øl, vin, sodavand,
kaffe, the, kage og is. 
Vi håber på stort fremmøde til en 
hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for 
Todbjerg Forsamlingshus

GADEMARKED 
Der afholdes gademarked ved
Todbjerg forsamlingshus 

Søndag d. 25. august 2013

Ønsker man at have en bod 
(25 kr. pr. bod)

Så ring til : 
Lisette 28 62 63 82

Kom ned til en hyggelig eftermiddag
og gør en god handel.

Nærmere info følger i august numme-
ret af Sognebladet

Venlig hilsen
Markedsudvalget

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)

Todbjerg Forsamlingshus
Karin Øvlisen tlf. 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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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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Traditionen tro holder vi byvandring
i sognet. Det er i år 10 år siden der
sidst var byvandring i Mejlby.

Det vil være Else og Henning
Knudsen, der fører os rundt i byen.
De har en stor kendskab til byen. 
De kan fortælle om de mange gårde
der var engang og de mange erhvervs-
drivende: Slagter, bager, skrædder, ja
jeg kan blive ved og det er faktisk
ikke så mange år siden, Mejlby var en
HANDELSBY.

Kom og få en hyggelig aften, hvor
nye tilflyttere kan få lidt historie om
den by de nu bor i og de/vi gamle kan
få det opfrisket.

Vi vil slutte af hos Else og Henning,
hvor der vil blive serveret kaffe og

her vil der være mulighed for en
yderlige snak  eller måske få svar på
nogle spørgsmål. Det kan jo også
være, der kommer et par vandre his-
torier, dem må der bestemt være
nogle af.

Så mødestedet til en hyggelig aften
er:
Else og Henning Knudsen
Spørringvej 6
Her er der også parkerings mulighed
og det er jo også her, vi vender 
tilbage til. 

På Lokalhistorisk Forenings vegne
Lene John
23 60 24 74
hvor I kan få yderlige oplysninger.

Lokalhistorisk Forening !

BYVANDRING I MEJLBY
MANDAG D. 10. JUNI KL. 19.00

Billede fra det gamle Mejlby anno 1933. Bygningen til højre er Mejlby Brugs.
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Omtrent på toppen af bakken, hvor
Lindåhøje-vejen hælder mod syd i
retning mod Gl. Esbenhus og mod
nord ned mod Lindå, står fire mere
eller mindre udgåede elme, som er
blevet ofre for elmesygen. De er de
sidste, der er tilbage, af en række på
oprindeligt ca. 40 tilsvarende træer,
som har stået med små 15 meter
imellem langs vejkanten fra bakke-
toppen og ned til den private vej ind
til ejendommene Lindåhøje 1 og 3.

Det er blevet fortalt, at det var
anlægs- og rosengartner
Henrik Andersen(1887-1921), davæ-
rende ejer af planteskolen

”Rosenlund” på Spørringvej i Mejlby,
der i sin tid skænkede elmetræerne,
fordi han syntes, at vejen op over
Lindåhøje-bakken trængte til at blive
tydeliggjort lidt mere – som en god
service over for de vejfarende i vin-
tervejr og tåge. Men han gjorde det
nok også, fordi han så for sig, at det
med tiden kunne komme til at tage
sig rigtig godt ud på denne bakke med
sådan en række gedigne, fuldkronede
allé-træer (som netop var et af
Henrik Andersens specialer). 
Om Lindåhøje-elmenes alder vides
intet med sikkerhed, men de er
muligvis blevet plantet omkring
1912, som var året, hvor Henrik

ELMETRÆERNE PÅ LINDÅHØJE

Foto (18. maj 2013):
Leo Thomassen
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Andersen, skænkede planter til en
lignende række træer langs
Ogstrupgårdsvej blot med den forskel,
at der her blev benyttet ask og ahorn.

Henrik Andersen døde tidligt og kom
ikke til at se elmene som store eller
blot halvstore, men man kan sige, at
de forventninger, han havde haft til
deres synlighed, blev indfriet. De har
kunnet ses - og de fire, der er tilbage,
kan indtil videre stadig ses – fra
mange bakker og fritliggende høje
punkter omkring på egnen mellem
Århus og Randers. Således også fra de
kirker på egnen, som modsat kan ses
fra Lindåhøje. Og det er faktisk flere,
end man skulle tro. 

Hvis man i absolut klart vejr (bedst
en kølig dag) bevæger sig lidt
omkring på Lindåhøje-bakketoppen
vil man med en kikkert til hjælp og
et par dages tålmodighed kunne få øje
på indtil en snes kirker – med dom-
kirken i Århus og kirken i Hald nord
for Randers som yderpunkter. Det
drejer sig derudover om Skt.
Johanneskirken i Århus og kirkerne i
Vejlby, Ellevang, Lystrup, Trige,
Todbjerg, Foldby, Haldum, Over
Hadsten, Spørring, Galten, Ødum,
Mejlby, Hørning, Mygind, Søby,
Virring, Hvilsager, Hornslet og
Mørke. Nogle af kirkerne ses tyde-
ligst, når solen skinner direkte på
dem, og det er naturligvis de hvidkal-
kede og dem med tårn eller spir, der
markerer sig bedst. Vent i øvrigt med
en eventuel ”sightseeing” til efter
høst, hvor marken er bar og luften
mere ren.

Men - for nu at vende tilbage til de
fortabte vejkanttræer - kunne man så
ikke plante nye, hvor de gamle har
stået og dermed lukke rækken igen.
Nej, det kan man ikke, siger kommu-
nen, for ifølge et regulativ skal vej-
træer nemlig stå mindst 6 meter fra
vejkanten, og det vil jo sige 5 meter
fra, hvor vejkantklippemaskinen
kommer. Og hvem vil så bekæmpe
ukrudtet på den 5 meter brede bræm-
me, der efterlades? Næppe nogen! Og
dermed må det antages at være slut
med at plante og senere glæde sig
over synet af vejkanttræer på
Lindåhøje.

Med venlig hilsen
Egnsarkivet og
Lokalhistorisk Forening
Kristian Bredholt

St. St. Blicher har fortalt om
sine vandringer i følgeskab med
faderen, præsten Niels Blicher,
rundt om i dennes pastorat
Vium-Lysgård sidst i 1700tallet.
Her besøgte de ofte udsigts-
punktet Lyshøj (en halv snes
kilometer syd for Viborg) hvor-
fra man dengang kunne se ikke
færre end 41 kirker. 

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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Lørdag d. 15. juni kl. 13 - 17
Hårup Forsamlingshus er spændte på
at byde velkommen til det første
arrangement, hvor vi søger kulturen i
Lokalområdet. I tæt samarbejde med
Mainhouse Music står dette arrange-
ment overvejende i musikkens tegn.

Billedkunsten får også sin plads med
Kunstneren Morten Starkoff, og i
skrivende stund arbejder vi stadig på
indholdet, men følgende kan bland
flere opleves:

Eleverne fra Musikskolen viser, hvad
de kan…

Starkoff Visiuals
Kunstneren og altmuligmanden
Morten Starkoff viser plakater, male-
rier og collager.

Rapperen Grønlund
Michael Grønlund optræder med sin
egen ’upolerede’ musik om verden
omkring ham selv i den Aarhusianske
undergrund.

Finn Simonsen om Buschaufføren,
IT-manden, Kunstneren og Musik-
mageren.

Flere kommer sikkert til! 
Følg med på
ww.facebook.com/HaarupForsamlings
hus.

Kom og oplev de ’arbejdende værk-
steder’. Lær f.eks. at spille trommer
og/eller guitar, og vær med i konkur-
rencen om præmier fra udstillerne.
Og oplev små koncerter med
Mainhouse, Grønlund, Starkoff &
Almanzo…

Vi lover dig en helt særlig oplevelse i
dit lokale Forsamlingshus!

Entré Kr. 30,-

Forsamlingshusets Café tilbyder øl,
vand, vin, kaffe, the og kage.

Vel mødt
Hårup Forsamlingshus
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Fællesspisning i 
Hårup Forsamlingshus

Torsdag den 6. juni kl. 18.00
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)

Menu: Grill med tilbehør

Tilmelding senest 17. april til: 
faellesspisning@haarupforsamlings-
hus.dk eller Birte på 24 67 00 52.

Følg i øvrig med i hvad der sker i
huset på www.facebook.com\Haarup
Forsamlingshus
Venlig hilsen
Bestyrelsen

SOGNEKALENDER

Tirsdag d. 5. juni kl. 18.00:
Grundlovsfest ved Todbjergtårnet
Torsdag d. 6. juni kl. 18.00:
Fællesspisning i 
Hårup Forsamlingshus
Mandag d. 10. juni kl. 19.00:
Byvandring i Mejlby
Lørdag d. 15. juni kl. 13-17:
Kult. Choker i
Hårup Fosammlingshus
Torsdag d. 20 juni kl. 18.30:
Fællesspisning i 
Mejlby Forsamlingshus
Søndag d. 23. juni kl. 17.00:
Sankt Hans Fest ved
Todbjerg Forsamlingshus

Alle Sognebladets
læsere ønskes en 

rigtig god sommer
Næste nummer af Sognebladet

udkommer 1. august. 
Sidste frist for indleverinf af stof:

18. juli

Sommerhilsen fra redaktionen
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Sankt Hans
Dansk Sankthans-bål med den traditionsrige
heks på bålet. 

Højtiden sankthans eller Sankt Hans er det
fordanskede helgennavn for den hellige
Johannes Døberen, hvis fødsel fandt sted seks
måneder før Jesu fødsel (se Luk 1, 13,26) og er
sat til den 24. juni. Datoen kaldes derfor sankt-
hansdag (Skt. Hans' dag). I nordisk tradition
afholdes højtider aftenen før dagen, så sankt-
hansaften fejres den 23. juni, ligesom juleaften
fejres dagen før Juledag.

Dagen fejres også i andre nordeuropæiske
lande som England, Irland, Tyskland, Polen,
Rusland og Frankrig. Dagen fejres mest i de
nordiske og baltiske lande, hvor den karakte-
ristiske lyse nordiske nat giver de optimale
betingelser for en smuk oplevelse.

Sankt Hans aften har meget til fælles med
Valborgnatten og er muligvis den danske ver-
sion af denne skik.
Ligesom juleaften er sankthansaften et levn fra
hedenske skikke, hvor årets korteste dag, vin-
tersolhverv, og årets længste dag, sommersol-
hverv, blev fejret. Kristne missionærer og præs-
ter fik nyfortolket de gamle skikke, så de kunne
bruges til at tjene kristendommens udbredelse. 

Festen for Johannes Døberen blev i 400-tallet
fastlagt til den 24. juni, som ud fra
Lukasevangeliet (se Luk 1,26) er beregnet som
6 måneder før Jesu fødsel[1]. Der er meget få
oplysninger om hans tidlige liv.

Sankthans eller midsommer har uden tvivl
været den vigtigste af midsommerens fester i
Norden med spil, dans og drikke.

Tidligere var det opfattelsen, at midsommer-
natten var fyldt med magiske naturkræfter –
både onde og gode. Alle urter og kilder var sær-
ligt hellige, og det var tradition at opsøge hel-
lige kilder eller plukke helende urter på denne
aften. Til sankthans var mange hellige kilders
magiske helbredelseskraft stærkest, og folk val-
fartede til dem i kildetiden, som startede ved
Skt. Hans og sluttede på Frue Dag, 2. juli. Der
var i nogle egne af landet tradition for at gå til
hellige træer i denne tid, og der blev bl.a. på
Lolland-Falster flettet blomsterkranse, som
skulle hænges op i hellige træer.

På bålet er der traditionelt placeret en figur, der
ligner en heks. Heksene flyver ifølge overleve-
ringen til Bloksbjerg i Harzen sankthansaften
og -nat. Nogle mener at både bål og heks er en
ny tradition, som stammer fra tyske håndvær-
kere, der i 1860'erne besøgte Kalundborg, men
Joachim Junges bog Den nordsjællandske
Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og
Sprog fra 1798 nævner, at i det mindste blus
var udbredt på den tid. Der har ganske vist fun-
det hekseafbrændinger sted i dansk historie,
men de er altså ikke forbundet med de traditio-
nelle midsommerfestritualer, selv om de bøn-
der, der afbrændte bål på denne aften, troede
på hekse. Formålet med bålet var at skræmme
hekse og onde ånder væk, frem for at brænde
dem af.

Sankthansaften i dag
Nu om dage markeres sankthans ved offentlige
og private arrangementer. Mange foreninger
afholder arrangementer. Et typisk program
omfatter en tale, derpå antændelse af bålet, og
mens flammerne slikker op imod sommerafte-
nen synger alle Midsommervisen. Fyrværkeri
ved midnat kan også indgå i programmet.
Talen vil ofte blive fremført af en person, der er
kendt i lokalområdet.
Midsommervisen af Holger Drachmann stam-
mer fra syngespillet "Der var engang". Shu-bi-
dua udgav i 1980 sangen på en mere rytmisk,
men knap så højtidelig melodi, som var meget
populær de første år, men i dag er mange gået
tilbage til Lange-Müllers musik til Drach -
manns ord.
Der er mange vejrvarsler knyttet til dagen. 
For eksempel:
"Regner det sankthansaften, da skal det regne
seks uger derefter."
"Jo mere det regner på sankthansaften, des
mindre vokser hasselnødderne."
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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:
?????????

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

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 
august-nummeret 2013 er:
18. juli 2013

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, 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

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

4. august 11.00 Ingen Vibe
10. søndag e. trinitatis

11. august Ingen 9.30 Vibe
10. søndag e. trinitatis

18. august 9.30 11.00 Vibe
12. søndag e. trinitatis

25. august 9.30 Ingen Vibe
13. søndag e. trinitatis

1. september Ingen 9.30 Torben
14. søndag e. trinitatis

8. september I9.30 Ingen Charlotte
15. søndag e. trinitatis

15. september Ingen 11.00 Torben
16. søndag e. trinitatis


