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FOR TODBJERG OG MEJLBY      NR. 2 . FEBRUAR 2011 . 36. ÅRGANG

SOGNESOGNE
BLADETBLADET
GudstjenestelisteGudstjenesteliste

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
marts-nummeret er:
Fredag d. 18. februar 2011

Ansvarshavende
Ansvarshavende redaktører:
Majbritt Fabech
og Leo Thomassen
sognebladet@gmail.com

Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?
Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby 
kirker
LokalBrugsen 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 øn-
sker at modtage Sognebladet elektro-
nisk, skal man blot maile til kordegn
Marianne Vasard på Kirke kontoret:
mvn@km.dk

Har du brug for præsten?
Træffes Maibritt Fabech på telefon:
21 60 11 05 - mfsc@km.dk
(Træffes ikke fredag)
M.v.h. Majbritt

    DATO        TODBJERG MEJLBY

  6. februar                  11.00            9.30         
  5. søndag efter H3K

  13. februar                ingen          11.00        9.30 Majbritt i Skejby
  Sidste søndag e. H3K

  20. februar                 9.30           ingen        11.00 Majbritt i Lisbjerg
  Septuagesima

  27. februar                11.00            9.30         
  Seksagesima

6. marts                      9.30            11.00        

  9. marts                      17.00                             Med spisning i Sognegården
  Familiegudstjeneste                                                         bagefter

  13. marts                  Ingen           9.30         Torben Brink
  1. søndag i fasten

  20. marts                   11.00           ingen        Helle Rørbæk Hørby
  2. søndag i fasten
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Læs inde i bladet...

“Mit omtumlede kvindeliv” v/
Pauline Lumholt

Stemninger fra tæppeind-
vielsen i Todbjerg kirke

Hjertets varme - Hjertets kulde

Koncert i Todbjerg kirke 

Todbjerg-Mejlby Koret 
søger sopraner

Familiegudstjeneste i marts –
nu med spisning
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vielsen i Todbjerg kirke

Hjertets varme - Hjertets kulde

Koncert i Todbjerg kirke 

Todbjerg-Mejlby Koret 
søger sopraner

Familiegudstjeneste i marts –
nu med spisning
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GLÆD JER - GLÆD JER!
Torsdag d. 3. februar kl. 19.00
kommer Pauline Lumholt i Sognegår-
den og hun fortæller, danser og synger
om “Mit omtumlede kvindeliv”.

Pauline og Bent Lumholt var præstepar
her i Todbjerg – Mejlby fra 1972-1979.
Pauline er uddannet lærer og har ho-
vedfag i sang fra Musikkonservatoriet i
Aalborg.

Torsdag den 3. februar vil Pauline ud-
dybe, gennem fortælling, sange og
trommedans, hvad der har gjort hendes
liv “Omtumlet”.

Det bliver en dejlig og uforglemmelig
oplevelse at møde Pauline, som er et
menneske fuld af energi og livsglæde.

Doris Bjerg vil spille klaver til Paulines
sange.

Foredrag og kaffe er gratis, så mød op
til en til en dejlig og glad aften.

Hilsen
Aktivitetsudvalget 
Todbjerg og Mejlby Menighedsråd

Oplæsning i 
Sognegården
Torsdag d. 24. februar kl. 19.00

Hjertets varme - Hjertets kulde
- En oplæsningsaften
ved Hans Jørgen Hinrup

Hans Jørgen skrev til os: "Der er adskil-
lige historier og tekster, som jeg vender
tilbage til gang på gang og det tog mig
ikke lang tid at vælge. Først vil jeg læse
en historie, som har fået mig til at kluk-
le højlydt, både hjemme i lænestolen
og under rejser. Dernæst en nyere varm
og musisk historie. Endelig en lille kort
opbyggelig fabel af min ungdoms ynd-
lingsforfatter. - Efter en pause vover jeg
så en isnende historie, som strejfer
mine tanker ofte. Til efter-tanke."

For de af os, der allerede har oplevet af-
tenens gæst folde sig ud, er dette en
kærkommen chance for endnu en
spændende oplevelse.

Der er gratis adgang og i pausen serve-
res kaffe/te og kage

På aktivitetsudvalgets vegne 
Lise Isaksen

Døbte:
Mejlby kirke:
23. januar: Felix Kjær Jensen

Fra Kirkebogen

Klinik for hud- og fodpleje:
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642 Hårup......................23 84 37 88
Lægeex. 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

Maler:
Hårup Malerfirma 
v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup ..........................86 99 95 20

Pileflet:
v/Marianne Nielsen, Mejlbyvej 649, 
Hårup, marilars@mail.tele.dk.........28 10 30 63
(Pil, kurve, hegn, hytter, kurser, vejledning m.m.)
Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.

Præst:
Majbritt Fabech, Bøggildsvej 19
Todbjerg..........................................21 60 11 05
Rejser:
Team Island, Mejlbyvej 670 ...........86 12 18 49
www.team-island.dk
Det lille, lokale bureau laver de mest 
grundige ture til Island, Færøerne og Irland, ofte
med introducerende foredrag.
Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, 
Hårup..........................40 29 62 00/86 98 90 78
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

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 

Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25    

KIRKELIGT ANSATTE 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

Hvor er den nærmeste?Hvor er den nærmeste?



14Todbjerg-Mejlby Sogneblad 3 Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

Kommende arrangementer i Sognegården:
3. februar kl. 19.00: Pauline Lumholt / Mit omtumlede kvindeliv

24. februar kl. 19.00: Oplæsning og Foredrag v/Hans Jørgen Hinrup

27. februar kl. 16.00: Koncert v/ Marie-Louise Reitberger –orgel og
Jochen Brusch – Violin. 
Foregår i Todbjerg kirke. 

23. marts kl. 19.00: Tony Trifolikum  / Klovnen i dit liv

18. juni kl. 16.00: Brian Stenger Poulsen og Kristian Giver
’’Die schöne Müllerin’’

Der vil i Sognebladet annonceres yderligere for arrangementerne, når vi
kommer tættere på.

Sæt kryds 
i kalenderen…

Familiegudstjeneste 
– nu med spisning
Onsdag den 9. marts kl. 17.00

Vi begynder med en familiegudstjene-
ste i Todbjerg kirke kl. 17.00, 
hvor det handler om Noas ark. 
Børnekoret medvirker og synger sange
om dyr. 

Bagefter spiser vi sammen i Sognegår-
den. 
Der er rigelig med plads til alle ved
gudstjenesten, der varer ca. 35 minut-
ter. 
Men tilmelding til spisning er nødven-
dig af hensyn til pladsen i Sognegår-
den. 
Spisning: Voksne 20,-  Børn 10,- 
Læs mere i næste Sogneblad… også
om tilmelding.

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

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
Frugt, grønt, blomster, dekorationer, ud-
plantning, krukker m.v.:
V/M Grønt, Skødstrupvej189..........86 99 22 93
Gallerier:
Arte Galleri - Maleri v/Birgit Bisgaard
Lille Todbjerg 9 ..............................22 85 55 08
- lige ved Todbjergtårnet...
Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66
Hjemmeservice:
Moster Oda v/Henny Torrild,
Birkehaven 19, Lystrup...................60 61 64 94
(tilskud til pensionister)
Hundefrisør:
v/Lone Hastrup Holm
Mejlbyvej 633, Hårup.....................86 99 93 24
Medlem af Landsforeningen for Hundesoignering.
Hundenes Frisørsalon
Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

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

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

Så kører 
hjemmesiden igen...
Her kan du bl.a. læse Sognebladet i
farve samt følge med i diverse arran-
gementer i sognene.
Gå ind på:
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

Generalforsamling
i Todbjerg 
Forsamlingshus
Der indkaldes til 
generalforsamling i
Foreningen Todbjerg 
Forsamlingshus
Tirsdag d. 1. februar 
kl. 19.30.

Dagsorden ifølge 
vedtægter

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Violinvirtuos 
i Todbjerg kirke
Søndag den 27. februar kl. 16.00
Den tyske violinist Jochen Brusch og
organist Marie-Louise Reitberger glæ-
der sig meget til at komme og spille i
Todbjerg kirke den 27. februar kl.
16.00. De har sammensat et spæn-
dende og varieret program for violin og
orgel, soloviolin og solorgel med vær-
ker af bl.a. Händel, Bach, Paganini,
Ole Bull og romantisk musik i lytteven-
lige og lækre arrangementer. 

Jochen Brusch – Violin
Jochen Brusch er uddannet ved musik-
konservatorier i Duisburg, Essen og
Hannover. Solistdiplom ved Royal
College of Music, London i 1980.
Jochen Brusch var 1980-86 violinist i
Herning Stadstrio, og efter et par år
som koncertmester ved Philharmonie
Essen kom han i 1988 til Syd tyskland.
Her er universitetsbyen Tübingen basis
for hans aktiviteter, som omfatter un-
dervisning, komposition, direktion og
CD-produktioner. Han er desuden
medlem af ensemblet Tango-Kom plott,
som spiller både traditionel og nyere
tangomusik.

Jochen Brusch er kunstnerisk leder af
musikfestivalerne Junginger Herbst -
konzerte, Alte Synagoge Hechingen og
Musik am Fürsten hof, og han har un-
dervist ved adskillige kurser i Danmark,
Tyskland, Bulgarien og Italien.
Som koncertmusiker har han givet
mere end 1500 koncerter i mange eu-
ropæiske lande og USA.

Marie-Louise Reitberger - Orgel
Marie-Louise Reitberger har diplomek-
samen som pianist fra musikkonserva-
toriet i Århus. Ansættelse som organist
på Mols i 1974. 
Har undervist i klaver siden 1979 ved
musikskoler og aftenskoler. 
Organisteksamen i 2008, videregående
orgelstudier ved det Jyske Musikkon-
servatorium 2010-12.
Koncerter i udlandet, bl.a. i Ungarn,
Schweiz, Tyskland, Tjekkiet.
Siden 2006 ansat som organist ved
Gjerlev og Enslev kirker, leder af
børne- og voksenkor.
Siden 2007 leder af det rytmiske kor
LUNA i Randers.

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 anmeldelse
til sognet. Moderen skal således kun an-
melde en fødsel, når der ikke har medvir-
ket 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 regi-
streres. Kordegnen udsteder herefter en
fødselsattest.
Du finder oplysning om fødsel og fader-
skab på følgende sider:
Kirkeministeriets borgerportal
Familiestyrelsen
På Personregistrering kan du digitalt an-
melde fødslen/faderskabet eller 
udskrive blanketter.

Ved dåb:
Kontakt sognepræsten og/eller kirkekon-
toret 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 kirkekon-
toret 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 kirkekon-
toret for tid og hvilken kirke. Tidligst fire
måneder før vielsen kontaktes vielseskon-
toret 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 bede-
mand 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 
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 
Torsdag tillige kl. 16-18
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Todbjerg-Mejlby Koret
søger sopraner  

Koret er i akut nød. Vi mangler sopra-
ner.

Hvis der sidder nogle damer, som har
overvejet at synge i koret, vel at mærke
sopraner, så kom frit frem. 

Nodelæsning er ikke et krav, men det
ville være en god ting at have en smule
fornemmelse for noder. 

Spring ud i det og kom os til hjælp.
Konsekvensen af vores problem kunne
være, at koret må nedlægges. 

Man kunne f.eks. være med i en prø-
veperiode fra marts – maj, hvor vi har
vores forårskoncert og derefter tage stil-
ling til et mere permanent medlem-
skab.

Vi vil gerne tilbyde et sådant prøve-
medlemsskab ganske gratis, da kormed-
lemmer ellers betaler kontingent for at
være med.

Vi øver om mandagen 19.30-ca. 21.45
i Sognegården. 

Send gerne en mail til  vores dirigent
Janos Ferenczi:
janosferenczi2@gmail.com 

eller til undertegnede: 
lise.is@ksen.dk 
hvis der er spørgsmål. 

Ellers ring: 
Janos 29 62 60 06 (vanskelig at træffe
på faste tider, men send SMS, ell. ind-
tal besked, så ringer han tilbage)  
Lise 86 99 92 08. 

Endnu bedre: 
Kontakt os for tilmelding, så finder vi
ud af, hvornår I skal møde op.

Venlig hilsen
Lise Isaksen 
(formand) 

PS. Vi kan også sagtens bruge flere 
herrer.  

Husmoderforeningen
Så er vi klar til en ny sæson. Vi starter
op med besøg hos August Art. 

Vi har to aftner den 14. og 15. marts,
hvor der er mulighed for at prøve sin
kreativitet. Man kan filte, male, lave
skulpturer og glassmykker.

Tilmelding til Ninna senest tirsdag
den 22. februar på tlf. 86 99 94 55.

Oplys venligst, hvad du vil prøve.

Pris pr. person kr. 145.- for materialer,
kaffe og brød.

Hilsen 
Bestyrelsen

Generalforsamling
Vi starter det nye år i Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening med general-
forsamling i Mejlby Forsamlingshus
onsdag den 23. februar kl. 19.00.
Vi vil her drøfte årets tiltag  -  og arbej-
der stadig på at finde en foredragshol-
der til aftenen.  Alle  -  også nye
med lemmer  -  er velkomne.  Se evt.
også nytårsbrevet i sidste nr. af  Sogne-
bladet.

På gensyn i Mejlby d. 23.02.11
Peter Boller

Indkaldelse 
til generalforsamling 
i Todbjerg vandværk og 
Todbjerghus.
Torsdag den 17. marts kl. 19,30
i Todbjerg Forsamlingshus

19,30 – 20,30: Todbjerg vandværk:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse

af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne 

forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleant.

Poul Sørensen og 
Frank Hansen er på valg

6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

20,30 – 21,00:
Imellem de to generalforsamlinger ser-
veres et par gode stykker mad.

21,00 – 22,30: Todbjerghus:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og 

godkendelse af denne.
3. Fremlæggelse og godkendelse 

af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Michael Rosenkilde og 
Magne Kjær er på valg.

6. Valg af revisorer og suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal
være bestyrelsen i hænde senest tors-
dag den 3. marts 2011.

Kontingent til Todbjerghus.
I bedes indbetale kontingent inden ge-
neralforsamlingen.
Kontingent er på 50.- pr. medlem. 
2 voksne i en husstand skal betale 100,-
for at begge er medlemmer og dermed
stemmeberettiget.

Beløbet bedes indbetalt til Djurslands
Bank i Lystrup.
Reg.nr. 7265
Konto nr. 0001047127
Beløbet bedes indbetalt inden general-
forsamlingen 17. marts 2011 for at
være stemmeberettiget.

HUSK: Skriv dit/jeres navn i besked til
beløbsmodtager.

Vi håber i vil møde op så I kan høre
hvad der er sket og hvad der kommer
til at ske.

Med venlig hilsen
Todbjerg vandværk og Todbjerghus
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Et tæppe blev lagt – 
et fællesskab 
blev grundlagt...

I dette Sogneblad og det næste følger
der lidt stemning og lidt billeder fra
den fine eftermiddag i Todbjerg kirke,
hvor vi holdt en festlig indvielse af det
nye smukke kortæppe søndag den 9. ja-
nuar. På opfordring har vi valgt at
bringe nogle af de taler, som blev holdt
i dagens anledning. I dette nummer, er
det Marianne Nielsens taler. Derud-
over har vi har bedt et par stykker om
at give os lidt stemningsindtryk i ord: 

”Jeg synes det var nogle meget fine
taler der blev holdt af Marianne og
Hans Jørgen Hinrup. Det gjorde stort
indtryk at høre hvordan projektet var
opstået og hvad det havde givet de
kvinder, der havde været med i projek-
tet. Det havde skabt et netværk på
tværs af alder og andre normale grup-
perings grunde. Hans Jørgen havde en
lang udredning omkring ordene Kors +
Sting, som jeg synes var meget gen-
nemtænkte og rørende.
Det var en fin oplevelse.”             Ivan

”De stemninger, samvær og følelser,
som jeg synes kan være svære at finde
ord til, mestrede Kirsten Münster Berg
og organist Kristian Giver, at levere
som lydtæppe til indvielsen. Sangen
med stærke toner der endevender det
inderste rum, er ved at sprænge brystet
og så mærkes det boblende, livgi-
vende….”                              Marianne

”Personligt synes jeg det var en dejlig
dag, og har fået mange tilbagemeldin-
ger, positive og glade.
Mange har især kommenteret bogen,
der blev foræret sydamer og andre, den
har gjort indtryk, så det er bare super,
når noget lykkes så godt...
Rigtig dejligt at mange mødte op, fan-
tastisk kage, den snakkes der også
om!!!                                            Helle

Nogen kan begynde at hente sig en kop
kaffe og et stykke af tæppet i våbenhu-
set (en kage pyntet med tæppets møn-
ster. red.).
Til Syquinderne:
Menighedsrådet vil gerne give en
blomst. Den står heroppe i koret med
navn på – i en kurv. (En lille bog
”Bogen om det nye kortæppe i Tod-
bjerg kirke” med tæppets blomstermo-
tiv på forsiden. red.). Vil I selv sørge for
at hente blomsten, inden I går hjem. li-
gesom I gerne må tage jeres nålebøger
med hjem.
Så er det afsløring:
Tæppet har bl.a. været med til:

- At mennesker, der ellers ikke ville
have mødtes, er mødtes.

- At samle kvinder i alderen fra 28 til
76.
- At alle er blevet mødt med respekt for
det, den enkelte kunne yde.
- At alle og den enkelte er blevet mødt
med glæde over at ville deltage.

- At uanset, hvor meget man yder, så
har det betydning for helheden og re-
sultatet. Det vigtigste er, at man gør
det.

- Menighedsrådet har givet os en gave
ved at have brug for os.

- Det leder hen til - At når man er øn-
sket, yder man og giver en gave! - som
også bliver en gave til sig selv.

- Gaver er til at gøre mennesker glade.
Vi giver gerne vores glædesoplevelse,
videre, som gave til andre.

- Den glæde kom der også det smukke-
ste kortæppe ud af.

Må dette tæppe være med til at sprede
glæde, energi og inspiration til andre!
(Tæppet blev afdækket. red.)

Tirsdag d. 1. februar  kl. 19.30
Generalforsamling i Todbjerg Forsam-
lingshus

Torsdag d. 3. februar kl. 19.00
“Mit omtumlede kvindeliv” v/ Pau-
line Lumholt i Sognegården i Tod-
bjerg

Torsdag d. 10. februar kl.19.30
Mejlby Menighedsrådsmøde i Sogne-
gården i Todbjerg

Tirsdag d. 22. februar kl. 18.30
Todbjerg Menighedsrådsmøde i Sog-
negården i Todbjerg

Onsdag den 23. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Todbjerg-Mejlby
Lokalhistoriske Forening

Torsdag den 24. februar  kl. 19.00
Hjertets varme - Hjertets kulde. Op-
læsningsaften v/ Hans Jørgen Hinrup
i Sognegården i Todbjerg

Søndag d. 27. februar kl. 16.00
Koncert i Todbjerg kirke

Onsdag den 9. marts kl. 17.00
Familiegudstjeneste i Todbjerg kirke

Mariannes tale
Kære sydamer, syquinder, de damer,
brodeuser – kære alle. 
Det er som at have været på den store
rejse – måske endda en dannelsesrejse.
Når man så er kommet hjem og er fyldt
med indtryk, kommer spørgsmålet,
hvordan kan oplevelserne gives videre,
så det bliver hørt, som man gerne vil?
Billeder, de kan vises helt håndgribe-
ligt.
Men at få formidlet stemninger, sam-
vær og følelser.
Det kan i virkeligheden ikke lade sig
gøre!!! Men jeg prøver alligevel.
Drømmen til rejsen startede ved et syn
her i kirken – kirkesyn. Øjnene faldt på
det slidte, men smukke kortæppe. Det
måtte have nyt liv. Vi stod ved knæfal-
det og drømte, - En forestilling om
mange mennesker i området der syede
et felt hver.
Rejselysten blev yderligere stimuleret
da vejen tilfældigt faldt forbi vinduerne
og yderligere et kig ind i Pelse Asboes
eventyrbutik. Hun ville gerne være
vores rejsekonsulent.
Troels, han var ikke sen til at komme i
gang, med at lege muslim et par timer,
- for at tegne tæppemønsteret af.

SOGNEKALENDER
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Vores pamflet blev rundsendt i Sogne-
bladet og vores rejse startede.

Den 17. September 2008 var første
gang vi mødtes. Pelse havde forberedt
syprøver til 15 – det syntes hun var flot,
hvis der kom så mange. Hun fik travlt
med at klippe – der kom 29.

Der var nysgerrig kiggen på hinanden,
snakken gik - Sikke et herligt liv der
var. ”PIFT” - En ske mod koppen var
ikke nok for at få ørenlyd, så et pift blev
indført. 

Flokken voksede i løbet af efteråret til
54.  Alle i gang med at brodere noget
så sofistikeret som en nålebog.

Hvad fik dem til at komme? Er der ble-
vet spurgt. - Og det gjorde jeg også.
Her er nogle af de svar jeg fik:
”Der er sørme nogen der bare kan li� at
sy.”
Og så er der dem der elsker at sy, men
gerne vil være fri for at have det der-
hjemme.
En mødregruppe havde inspireret hi-
nanden. De var heller ikke� blevet fær-
dig med at snakke med hinanden.
”Lære nogen fra området at kende.”
”Være sammen med andre lokale kvin-
der om et stykke arbejde.”
”Idéen om at løfte en opgave i flok.”
”Sidde med mig selv og sy, lade tan-
kerne flyve og være helt i balance med
mig selv.”

”At være en af mange, er jeg stolt af.”

At Altertæppet i Todbjerg kirke er ble-
vet til et tæppe med personlige aftryk
fra sognet, vil mange år frem i tiden,
give menigheden en følelse af samhø-
righed og nærvær. "Dette er vores
Kirke og vores tæppe". 

Det er fantastisk, at være en del af et
"sydame"netværk og jeg har gjort mig
tanker om, at det netværk nu forsvin-
der. Men - vi har været sammen om at
frembringe et brugbart kunstværk til
Todbjerg Kirke og det vil vi altid have
fælles, når vi mødes.

Det er virkelig aftener man har glædet
sig til, det er ikke altid meget vi har fået
syet i sognegården, men vi har fået
snakket og grinet.

Det har overrasket mig, at det er sådan
en god følelse at være med i et historisk
projekt. Nok den eneste måde mange
af os, kan skrive lidt lokal historie på.
– Og når vores efterkommere knæler
kan de lige kikke lidt på et bestemt ini-
tial – og mindes.”

Det er jo lige i tråd med dronningens
nytårstale, hvor hun bl.a. sagde:
”Fællesskabet er en stærk kvalitet, som
vi skal skønne på, og som vi har brug
for.

Vi mennesker lever i gensidige afhæn-
gighedsforhold. Det gælder i dag, som
i går og til alle tider.

Ofte går det så vidt, at vi helt glemmer
eller overser, at samfundet jo egentlig
er os selv, og at det slet ikke kan fun-
gere, hvis vi ikke, hver især gør en ind-
sats og føler en forpligtelse over for
såvel vore nærmeste, som for dem vi
ikke lige løber på i det daglige.”

Dronningen kunne godt bruge os som
illustration på, hvordan det kan føres
ud i livet. Tæppet har betydning for
vores område.
Det kan ligge her i kirken i mange år –
flere generationer – lige så smuk, som
det er.                       Fortsættes side 10...

Fartsat fra side 7...
Et tæppe der ikke kunne være ét eneste
sting foruden.

Hvert eneste sting er symbol på be-
kendtskaber, venskaber, fællesskaber
der er skabt i arbejdet med tæppet.
Mange har udtrykt glæde over, hvor
dejligt det er at møde en sydame uan-
set, hvor det er – om det er i Brugsen,
til Sct. Hans fest, i Hallen, så er der
skabt et menneskeligt fællesskab der
giver anledning til udveksling af ord.
Det er et uundværligt frynsegode.

Den sidste gang jeg trådte ind i Sogne-
gården til Kortæppesyaften, var fanta-
stisk.
”Tæppet” lå der i sin fulde størrelse,
bredt ud på bordene, præcis som de har
stået, hver gang vi har mødtes til nogle
sting.
Tæppet – vores tæppe. Det lå bare der
og signalerede fællesskab. Tæppet
kunne ikke ligge der, foruden ét eneste
sting. Det var virkelig synliggørelse af,
hvad der kan lade sig gøre, når en flok
arbejder i fællesskab.

Stemningen, ja - Vi gik omkring det,
mærkede på det, klappede det, strøg
hænderne hen over det, ja aede det –
mens vi nærmede os det øjeblik, hvor
vi foldede det sammen, løftede det i
fællesskab og bar det. Mens vi gik ud af
Sognegården gik snakken stadig høj-
lydt. Men efterhånden, som vi bevæ-
gede os ud i aftenens knirkende sne,
der glimtede i fuldmånes lys, blev stem-
merne mere tyste og en bevægende
stemning bredte sig. Tæppet blev bredt
ud på sin fremtidige plads – spændin-
gen blev udløst.

Det passede perfekt!

Så var tiden kommet til at få et glas
varmt rødvin, en klejne og noget mere
snak.
Der er vel ingen der har været ude at
rejse uden at komme hjem med varige
oplevelser. 
Det har og vil den her rejse også gøre i
os og i området.
Tak for at have været en del af det.

Marianne N.  

Så gælder det 
afdækning/indvielse 
af tæppet! 
v/ Marianne Nielsen

”Afdæknings-damerne”:
Inger Sørensen, den ældste sydame.
Pia Kirkegård, den yngste sydame
Helle Sørensen, sydame og formand for
menighedsrådet
Sonja Winter, bindeled til syprojektet
og menighedsråd samt sydame.
Pelse Asboe, vores rejsekonsulent.  

De fleste gange så er der en ting som
kan ses når tæppet er faldet. Sådan er
det ikke i dag. 
For at det ikke skal føles sært tomt når
klædet er løftet - Så lidt anvisning på
hvad I kan gøre:
Komme op at kigge.
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