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Prædiken 
11. søndag e. trin. 2013
’Jeg lider så frygteligt af selvhad, gid jeg
var en smule selvglad’ Sådan synger
Svante, Benny Andersens Svante.

’Gud, vær mig arme synder nådig’ Sådan
siger tolderen her i dagens tekst.

Både Svante og tolderen siger noget, som
de fleste af os nøjes med at tænke, for vi 
udstiller helst ikke vores manglende selv-
værd sådan offentligt.

Vi opfører os for det meste mere i stil
med farisæeren, der har et fantastisk 
selvbillede, som prøver at fremstå perfekt,
som en der har tjek på tingene, og som 
opfører sig ordentligt. Og vi er som fari-
sæeren også tit slemme til at pudse vores 
egen glorie ved at sammenligne os med
dem, der ikke klarer at være lige så gode 
mennesker, som os.

Når vi sidder i sociale sammenhænge, går
snakken jo gerne om de andre, de 
kollegaer eller naboer, der ikke er til
stede, og vi sladrer gerne og helst nega-
tivt. Med slet skjult skadefryd.

Som min afdøde svigerfar engang så
humoristisk udtrykte det: ’At det går godt
for en selv, er jo rigtig dejligt, men at det
går skidt for andre, er heller ikke at kimse
ad.’

Den farisæer der, som vi hører om i dag,
han var en god samfundsborger, han 
overholdt til punkt og prikke loven, han
var overordentlig godt tilfreds med sig
selv. 

Især når han sammenlignede sig med
andre, for hvem tilværelsen ikke lykkedes
helt så godt. Hans eget liv kørte på skin-
ner, han kunne være stolt af sig selv, syn-
tes han. I hvert fald var han det. Stolt af
sig selv.
Tolderen er hans modsætning. Han var

en foragtet type. Han krævede skat op for 
besættelsesmagten, altså han var en slags
landsforrædder, der tog pengene fra sine 
egne landsmænd for at give dem til
Romerne. Og måske han også stak lidt i
lommen til sig selv.  

Farisæeren stiver sig selv af ved at
sammenligne sig med tolderen: ’Tak, Gud
at jeg ikke er som ham der’

Hvorimod tolderen i bund og grund for-
agter sig selv og sikkert gerne ville frem-
stå som den blankpolerede og vellykkede
farisæer.

Sådan to modsætninger får vi præsente-
ret. To modpoler. To typer, meget karri-
keret og skarpt tegnet op.

Nu kunne spørgsmålet så lyde: Hvem af
de to ligner vi hver især?

Jeg vil svare: Dem begge to!!!!

Vi rummer alle både tolderen og farisæe-
ren i os. Vi svinger alle i én eller anden
grad mellem selvovervurdering og selv-
had. Nogle mere end andre, men uanset
hvor små udsvingene er, så kender vi alle
til dem.

Den dag man kommer til eksamen og får
den højeste karakter, svæver man hjem 
og føler sig uovervindelig. Næste dag,
hvor man dummer sig og bliver blottet i
al sin uformåenhed på et andet felt, kan
man føle sig som den totale fiasko.

Og vi lever i en tid, hvor mange unge
mennesker nok svinger meget kraftigere
end man nogensinde før i historien har
gjort. For vi lever i en narcissistisk tid og
i de sociale medier udstiller man konstant
sig selv og sit liv, vel at mærke sådan som
man tror det ser mest smart og smukt og
interessant ud. Man pynter på sig selv og
man bliver hele tiden bedømt og man
bedømmer også hele tiden selv de andre.
Og man er nærmest kun det værd, som
de andre siger man er.
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Den lille ængstelige og utilstrækkelige
tolder, som vi alle gemmer på, skjules så
godt som muligt, og den superperfekte
farisæer udstilles på facebook og twitter.
Og man er så uhyggeligt sårbar i forhold
til de andres dom, man er afhængig af
den.

For  selvom vi fremstiller os som perfekte
og selvsikre, er vi i virkeligheden ofte lige 
så usikre på os selv som tolderen er det.

Og nu kommer så det evangeliske, den
kristne pointe, det glædelige budskab:
Jesus siger jo at tolderen gik retfærdig-
gjort hjem. 

Jesus fortæller den her lignelse til nogle,
som var selvforherligende og arrogante, 
som foragtede alle andre. Og så slutter
han med at sige:’ Det var tolderen, der
blev retfærdiggjort af Gud. Ikke den
anden, for enhver, der ophøjer sig skal
ydmyges og enhver, der ydmyger sig skal
ophøjes’

Og så tænker nogle måske: ’Ha ha, der
fik de den, alle de selvfede blærerøve.’
Men i samme øjeblik vi tænker sådan, er
vi jo SELV en hovmodig farisæer, og så
rammes vi jo selv af lignelsen. Man får
den som en boomerang lige i nakken.

Så snart man tænker ha ha, eller så
længe man føler sig fejlfri og bedre end
andre, hører man slet ikke det glædelige i
denne her lignelse. Men i det øjeblik
pendulet er svinget, og man indser sine
egne fejl og mangler, og måske har det
som Svante og lider af selvhad, så er man
pludselig tunet ind på den frekvens som
evangeliet sender på.

Så er det at man pludselig kan forstå
HVAD der er der bliver sagt, nemlig at
det er GUD, der retfærdiggør os. Ikke
alle vores fantastiske bedrifter eller vores
gode moral eller alt, det vi er stolte af og
som andre mennesker kan beundre. Det
er GUD, der retfærdiggør os. Han oprej-
ser os når vi tror vi intet er værd, og han

siger: ’Dine synder er dig forladt, du er
elsket, du er god nok som du er, vær bare
glad og lid ikke af selvhad.

Det er ikke de andre og antallet af likes
og venner i cyberspace, der afgør vores 
værdi. Det er Gud, der fra begyndelsen
med evig gyldighed har givet os en umis-
telig værdi og værdighed bare ved det, at
vi er mennesker, skabte af Gud. Vi er
skabte af en elskende og tilgivende Gud.

Og det gælder både for os selv, og for alle
andre: Vi har alle en gudgiven umistelig 
værdi og værdighed, og når vi er i det
hovmodige hjørne og farisæeren i os stik-
ker snuden lidt for langt frem, så trænger
vi til at høre at det gælder OGSÅ de
andre, det her med den gudgivne værdi
og værdighed. Og når vi har det som tol-
deren og skammer os over os selv, så
trænger vi til at høre at det OGSÅ gælde
for lille mig: 

Også jeg har af min skaber fået skænket
en umistelig værdi og værdighed.

Denne lignelse om tolderen og farisæe-
ren, er en lignelse om os, om de modsæt-
ninger vi alle rummer, og den er en lille
reprimande til os når vi bliver lidt for
farisæiske og den er en trøst til os når det
er tolderen i os der dominerer os. 

Både de andre og vi selv har en umistelig
værdi og værdighed, bare ved det at vi er 
mennesker, og alle retfærdiggøres vi af
Gud, tilgives og elskes som dem vi er. Det
er det glædelige, det er evangeliet. 

Amen
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Høstgudstjenester
med svampeudflugt
Søndag den 29. september holder vi
høstgudstjenester i Mejlby kl. 9.30 og
i Todbjerg kl. 11.00. 

I forlængelse af dette arrangerer
Menighedsrådet en svampetur. 

Vi har inviteret nabosognenes menig-
heder med og derfor passer det at
starte op samlet kl. 12.15, hvor vi
mødes i Sognegården. 

Her bydes på en sandwich, en hurtig
kop kaffe og ikke mindst et kort lys-
billedforedrag om de bedste og de far-
ligste svampe ved undertegnede. Jeg
har dyrket (og overlevet) svampejagt
i rigtig mange år og er fortrolig med
området.

Udstyret med plancher kører vi deref-
ter sammen, men med egen transport,
til et smukt skovområde, hvor vi vil
kaste os over svampene indtil vi sam-
les igen gennemgår og tilbereder det
indhøstede. 

Menighedsrådet sørger for et par pri-
mus’er, pander samt brød og andet til-
behør, så vi forhåbentlig får en dejlig
smagsoplevelse her ude i skoven.

Det er vigtigt, du medbringer en eller
flere kurve til svampene, en (lovlig!)
kniv og evt. regntøj. 

Som sagt har vi to primus’er, men det
kan aldrig skade, hvis nogle har et par
ekstra sæt med. Det samme gælder et
stort skærebrædt.

Kristian Giver
Organist
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Filmsalon
i Sognegården

Onsdag d. 25. september kl. 19.30
skal vi se den første af de tre italien-
ske film, som efteråret byder på.
Det er Pasolinis’ ‘’Mamma Roma’’

Ph.d. Jens Viggo Nielsen og hans ita-
lienske kæreste Roberta, vil denne
aften give en lille introduktion til alle 
tre film. 

Onsdag d. 6. november kl. 19.30
vises Fellinis’ ‘’La dolche vita.

Onsdag d. 27. november kl. 19.30
vises Morettis’ ‘’Chaos calmo’’

Alle aftener vil der være mulighed
for at købe vin, øl og vand.

Alle er velkomne. 

GOSPELKOR 
I TODBJERG
SOGNEGÅRD
Omkring september starter vi et
gospelkor i Todbjerg Sognegård.

Vi vil øve hver anden uge – altså ca.
2 gange om måneden og vi håber
selvfølgelig at du vil være med.

Vi leder lige nu efter en korleder og
når vi har fundet det vender vi 
tilbage med mere information om tid
og sted.

Hold øje med vores hjemmeside
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk 
og udhængsskabene i Todbjerg,
Hårup og Mejlby.

På vegne 
Todbjerg menighedsråd

Karin Fonnesbæk Madsen  
tlf. 30 68 88 52

Sonja Vinther tlf. 22 62 54 61

Der afholdes
menighedsrådsmøde

ONSDAG
D. 11. SEPTEMBER

KL.19.30
i Sognegården
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Så er vi klar til en ny sæson og vi
håber at se såvel ’’gamle’’ som nye
deltagere. Første gang er:
Torsdag d. 6. september kl. 19.00
i Hårup Forsamlingshus
Holdet er for alle: 
Begyndere, let øvede og øvede, så
hold dig ikke tilbage, der er plads til
alle...
Tilmelding til:
Helle Tlf. 86 99 99 33
Birte Tlf. 86 99 95 52

Hårup
Linedance

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

SOGNEKALENDER

Torsdag d. 6. september kl. 19.00:
Hårup Linedance starter den nye
sæson i Hårup Forsamlingshus.

Onsdag d. 11. september kl. 19.30:
Menighedsrådsmøde i Sognegården

Torsdag d. 19. september kl. 19.00:
Mejlby Husmoderforening arrangerer
tur til Aarhus Bryghus

Onsdag d. 25. september kl. 19.30:
Filmsalon i Sognegården
Her vises Paulinis’ ‘’Mamma Roma’’

Lørdag d. 28. september kl. 18.30:
Irsk aften i Hårup Forsamlingshus

Søndag d. 29. september:
Høstgudstjeneste i Mejlby kl. 9.30
og i Todbjerg kl. 11.00
Derefter svampetur kl. 12.15 fra
Sognegården

Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30:
Borgermøde omkring Hårup Multihus
i Hårup Hallen

Søndag d. 6. oktober kl. 10-15:
Stort loppemarked
i Hårup Forsamlingshus
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Kom og se dit lokale forsamlings-
hus og gør en god handel!

Søndag den 6. oktober 
fra 10.00 til 15.00
afholder vi igen loppemarked!

Har du lopper, som du vil sælge
(legetøj, tøj eller andet, der fylder
op i dit depot), så har du nu
chancen for at få solgt ud af det.

Du kan leje en bod (et bord) i 
forsamlingshuset denne dag. 
Kun 50 kr. pr. bord.

Tilmelding og leje af bord 
kan ske til:
Henny Godsk - tlf. 28 29 95 48
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Sæt allerede nu

X i kalenderen...

LØRDAG D. 28.
SEPTEMBER 
KL. 18.30
afholder Hårup
Forsamlingshus

IRSK
AFTEN
med alt hvad der hører
til...

IRSK GRYDE
TULLEMORE
TWINS
spiller op til løjer
Tilmelding til:

Helle: 24 43 52 05
Birte: 24 67 00 52

Venlig hilsen
BESTYRELSEN
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BORGERMØDE
HÅRUP MULTIHUS

3. oktober 19.30 i Hallens kantine

Drømmen om multihuset lever, og vi inviterer hermed til præsen-
tation af projektet – så langt som vi er kommet. 

På mødet vil vi sammen med arkitekten (GPP) vise projektplanen
for byggeriet - ude og inde - og sammen med Hårup Skole

sætte fokus på de mange fremtidige muligheder, som vi håber at
kunne skabe i lokalsamfundet – med et nyt knudepunkt med

plads til alle og plads til alt.

Kom og se de spændende planer og vær en del af Multihuset
fremtid.

Vel mødt

MULTIHUS-UDVALGET
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MANDAG:
16.30-17.30:  Børne gym.  4-5 år
Træner Nina   Hjælpe træner Nanna

18.00-19.00:  Zumba i Hårup hallen
Træner Isabella

TIRSDAG: 
15.30-16.30: Show dans.  1-4 klasse
Træner Kamilla B

16.30-17.30.:   
Forældre/barn gym.  2 - 3 år
Træner Camilla Kalstrup

18.45-20.00:  Motions damer
Træner Kirsten B

ONSDAG:
15.30-16.30: Parkour.   4-5 klasse
Træner Ejner

16.30-17.30: Parkour. 6. kl. og 
opefter
Træner Ejner

17.30-18.30:       
Styrke/opstramning/puls
Træner Isabella

TORSDAG: 
15.00-16.00:      
Spring gymnastik.  8 år og op efter.
Træner Kamilla B og Pernille
Bengtsen

16.00-17.00: Spring gymnastik. 6-7 år
Træner Kamilla B og 
Pernille Bengtsen

18.00-19.00: Zumba
Træner Karina og glaudia

19.15-20.30: Herrer gymnastik
Træner Sanne Vinther

Sæson opstart er i uge 36

Tilmelding til holden sker via klub-
modul i uge 35, mandag d. 26 august
16.30 til 19,30, er vi i hallen, hvis der
er spørgsmål til dette.

Gå på vores hjemmeside 
www. TMIF.dk 
og gå unde gymnastik.

Hvis der er nogle derude, som godt
kunne tænke sig at træne et hold, så
kontakt 
Pernille Bengtsen på 22 33 83 30.

Hilsen 
TMIF gymnastik afdeling

GYMNASTIK
SÆSONPLAN 2013/14
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Billedkunstnere inden
for forskellige genrer
forbeholder sig tradi-
tionelt ret til at bevæ-
ge sig lidt fra væk vir-
keligheden, når de står
ved staffeliet eller med
skitseblokken. De kan
som bekendt ofte
komme til overrasken-
de resultater, men de
kan ikke gøre for det,
siger de, for de gengi-
ver altså bare tingene,
som de opfatter dem.
Sådan som det for
eksempel var tilfældet,
da tegneren Jacob
Skjødsholm (1921-
1984) en sommerdag i
1960erne eller 70erne
var i lag med en opga-
ve for en af sine
arbejdsgivere, De Danske
Landboforeningers daværende uge-
avis LANDSBLADET. 

Skjødsholm, der boede i Egå, krydre-
de i et par årtier med sine årstids- og
sæsonaktuelle tegninger en meget
læst, men layoutmæssigt lidt fersk og
tør side i Landsbladet, som havde
overskriften ”Fra Grenen til Gedser”.
Jobbet indebar levering af 2 à 3 teg-
ninger hver uge med situationer fra
landmænds virke og færden og fra det
liv, der udfoldede sig i naturen.

Opgaven, som Skjødsholm var i gang
med hin sommerdag var et situations-
billede  
fra Lindå Møllevej ca. midt mellem
nr. 9 og 11, der skulle vise hjemkørsel
af hø til vinterfoder for køerne på
Edelslund. Arbejdsgangen for
Skjødsholm har været, at han tegne-
de en råskitse af vognen med de pænt
stablede høballer, mens læsset i nogle
minutter holdt stille på den lidet
befærdede Lindå Møllevej. Hjemme
på gårdspladsen har han derefter –
mens høstfolkene sov til middag -

DEN  HYLDEBLOMSTREDE
AVNBØG
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arbejdet videre med sin tegning for at
få hølæsset til at se så professionelt
læsset ud som muligt. Og ved hjem-
komsten til Egå har han til slut ren-
tegnet. 
--------------------------
Nå, men alt dette med hølæsset er
egentlig ikke det væsentligste i histo-
rien.  

Hvis man kigger lidt på de omgi-
velser, som hølæsset står midt i, ser
man på tegningen i dennes højre side
et stort hyldetræ i fuldeste blom-
string. Tror man da, men dér tror
man fejl, for der er såmænd bare sket
det, at Jacob Skjødsholm har ”bevæ-
get sig lidt væk fra virkeligheden” og
har hæftet nogle hyldeblomster på
den avnbøg, der dengang stod, og
som stadig står ved Lindå Møllevej
mellem nr. 9 og nr.11.

Den uforfalskede virkelighed er altså
kort og godt den, at træet på tegning-
en og træet på fotografiet var og er
det samme, nemlig en avnbøg. Den er
i øvrigt så vidt vides blevet plantet i
1928 men ser måske ud af knap så
meget, hvilket hænger sammen med,
at den tid efter anden er blevet stud-
set i venstre side for at give plads til
forbikørsel af hø- og andre læs. 

FOTO: Theo Berkhoudt.

Med venlig hilsen fra
Egnsarkivet og
Lokalhistorisk Forening
Kristian Bredholt/Peter Boller

Fortsættes næste side....

Avnbøgen i Lindå som den ser ud i dag...
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Tur til
Aarhus Bryghus
Gunnar Clausensvej 26, Viby J.

Torsdag den 19. september  
kl. 18.00

Tag gemalen med til rundvisning i 1½
time, herefter serveres der smørebrød
og øl.

Pris 200 kr./ pers.  Maks 75 personer

Tilmelding til bestyrelsen senest den
9.september 2013

Betaling sker til foreningens konto,
ligeledes senest 9.september.

Mejlby
Husmoderforening

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

Avnbøgen, også kendt som
hvidbøg, er faktisk en has-
selart. Den har sin naturlige
nordlige udbredelsesgrænse
heromkring og vokser især
på de fede jorder på Lolland,
Falster og Bornholm.

Avnbøgen i Lindå er faktisk
et stort eksemplar af slagsen
idet højder over 20 m og
diametre over 50 cm er
sjældne.

Avnbøgen kan vokse på den
stiveste lerjord og danner
talrige stødskud og var der-
for en udbredt træart i de
sydlige øers stævningssko-
ve. Det er et eftertragtet
brændetræ, da det er over
20%  tungere end eg og ask
og har en tilsvarende højere
brændværdi. Da træet kan
tåle at skæres ned og ved
klipning sætter rigeligt med
sideskud, er den udmærket
egnet og meget anvendt til
hække.

Avnbøgen er den danske
træart, der har de bedste
styrkeegenskaber, og da
veddet tillige er sejt, 
slidstærkt og vanskeligt at
kløve, har den gennem 
tiderne været anvendt til 
produkter, der er udsat for
slid og hårdt tryk, f.eks.
maskindele, tandhjul, høvlså-
ler, skolæste, skafter og 
klavertaster.

v.h. 
Peter Boller
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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 
oktober-nummeret 2013 er:
18. september 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
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk   50945215
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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GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

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

22. september 11.00 9.30 Vibe
17. søndag e. trinitatis

29. september 11.00 9.30 Vibe - Høstgudstjeneste
18. søndag e. trinitatis

6. oktober Ingen 11.00 Vibe

13. oktober 9.30 Ingen Vibe

20. oktober 11.00 Ingen Vibe

27. oktober Ingen 14.00 Vibe

3. november 15.15 14.30 Vibe

10. november 9.30 Ingen Torben

17. november 17.00 Ingen Vibe


