
1Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

FOR TODBJERG OG MEJLBY      NR. 10 . NOVEMBER 2011 . 36. ÅRGANG

SOGNE
BLADET

Læs inde i bladet...
Halfest i Hårup

Allehelgensdag i
Todbjerg og Mejlby kirker

Børnegudstjeneste med 
Luciaoptog

Stillegudstjeneste
i Todbjerg kirke

Adventskoncerter i
Todbjerg og Mejlby kirker

Det traditionelle julemarked
i Hårup Forsamlingshus



2Todbjerg-Mejlby Sogneblad 

Samaritaneren var ellers en som man så ned
på generelt, på samme måde som nogle ser
ned på en Somailer eller Araber her i lan-
det. Fordi de er så anderledes end os og fordi
vi måske frygter dem. Men altså:
Samaritaneren var sådan en, som manden i
grøften foragtede og faktisk i udgangspunk-
tet slet ikke ville bryde sig om at blive hjul-
pet af. Nu viste manden sig så at være hans
frelsende engel. Deraf lærer
vi lidt ekstra af historien ud over hvad
følelser og moral siger os, nemlig noget som
der er fornuft og rationale i: Måske er det
uklogt og dumt at være så forudindtaget som
vi ofte er; vi kunne jo tage så grueligt fejl.
Jesus taler først til vores følelser. Og det er et
supergodt sted at sætte kniven ind først: i
hjertekulen. Det ved enhver reklamemand
eller retoriker. Har du først ramt folk enten
med humor eller i hjertet, så har du dem.Så
er tilhørerne afvæbnede og åbne, og så kan
du gå videre med det du dernæst gerne vil
meddele dem.
Så benytter Jesus sig af ethos-appellen : Det
er moralsk rigtigt at hjælpe sit nødstedte
medmenneske. Og ingen kan jo være uenig
i det efter at have hørt fortællingen om den
Barm hjer tige Samaritaner.
Den historie har vundet sådan genklang i
vores kultur, at den nærmest hører med til
klassisk børnelærdom. Også for dem, der
ikke er religiøse. Den hører simpelthen til
vores fælles tankegods.
Den tankegang, der ligger til grund for his-
torien om Den barmhjertige Samaritaner, er
faktisk den tankegang, der har betydet at vi
har udviklet et hospitalssystem, der tager sig
af alle syge, og et skattesystem, der omforde-
ler goderne, på den måde, at enhver skal
give af sit overskud til fælles bedste, så de
syge og nødlidende til enhver
tid kan få hjælp.
Det er samme næstekærlighedsprincip, der
ligger bag historien I hørte mig læse fra alt-
eret. Den er fra 3. Mosebog, og handler om,
at Gud giver Moses anvisninger på, hvordan
folket skal leve. Gud siger : Når I høster kor-
net i jeres land, må du ikke høste helt ud til
kanten af din mark. Og hvad der ligger til-
bage, når du har høstet, må du ikke samle
ind. Din vingård må du ikke plukke ren og

Prædiken 
13. søn. e. trin. 2011
Høst
Hvis nu Jesus havde været politiker.
Hvis nu han havde været stillet op til folke-
tingsvalget i torsdags, ja så tror jeg han
havde høstet rigtig mange stemmer.
Jesus mestrede nemlig kunsten at tale.
Retorikkens kunst. Han kunne fange sine
tilhørere med fængende og rammende
bemærkninger og fortællinger. Og han
kunne røre mennesker og flytte dem, sådan
rent mentalt.
Indenfor retorikken taler man om tre appel-
former, man kan benytte sig af, hvis man vil
tale for sin sag og fange og flytte folk.
Der er ethos, logos og pathos.
Hjemme hos os har vi i valgperioden moret
os med at analysere de enkelte politikere og
partierne generelt, i forhold til hvilke appel-
former de benyttede sig af.
Ethos-appelformen er karakteriseret ved at
man taler til moralen i tilhørerne. Etikken i
enhver sag er i højsædet.
Benytter man sig af appelformen logos,
argumenterer man typisk med økonomiske
facts, med fornuft og tal og statistikker.
Benytter man sig af patos-appelformen, taler
man især til folks følelser, til vores angst og
harme og retfærdighedsfølelse nok især.
Hvis nu Jesus havde været politiker og for-
tællingen om Den barmhjertige
Samaritaner var et indslag i hans valgtale,
hvordan ville vi så bedømme den?
Ja, det kan I jo lige sidde og fundere lidt
over.
Den er jo gået hen og er blevet en klassiker.
Den er en af de bibelfortællinger, som de
fleste kender, og pointen har vi taget til os :
Hjælp din næste, vær mod andre som du vil
at andre skal være imod dig.
Jesus får med den lille historie talt både til
vores følelser og vores moral. Og jeg vil
hævde også lidt til vores fornuft.
Vi harmes over røverne, præsten og levit-
ten. Vi føler medlidenhed med den forulem-
pede mand i grøften, og vi røres over den
gode Samaritaner, der uegennyttigt hjælper
manden.
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hvis man slog op i et lovkompleks som vi
finder det i Det gamle testamente eller i en
kogebog, eller en manual for hvordan man
betjener den ene eller anden maskine.
Når man spurgte Jesus gik det ofte lidt lige-
som i den fortærskede parodi moderne
pædagogik, hvor barnet, når det spørger
pædagogen: Hvad er klokken? Så får svaret:
Ja, hvad synes du selv?
Jesus vil altid have os til at tage selvstændig
stilling og ansvar i forhold til vores liv. Der -
for kan man nok finde rigtig megen inspira-
tion til hvordan man skal leve i Det nye
Testamente, men man finder ingen regler og
love.
D.v.s. Én eenste lov giver Jesus og det er den
vi bliver præsenteret for i dag: Du skal elske
Herren, din Gud af hele dit hjerte og af hele
din sjæl og af hele dit sind og af hele din
styrke, og din næste som dig selv.
Derpå hviler alle andre love.
Det er loven over dem alle. Grundloven.
Og den er skrevet os i hjertet, siger Jesus.
Det betyder at vi i enhver situation skal føle
efter i hjertet, så ved vi hvad der er det rette
at gøre: Elsk din næste som dig selv.
Det er den gyldne regel, men hvordan den
så i praksis i det konkrete tilfælde skal
udmøntes, ja det er op til den enkelte at
skønne.
Så enkelt og samtidig så svært er det: Døm
selv, men altid under den overskrift der hed-
der : Elsk din næste som dig selv.
Det har aldrig været nemt at være menne -
ske, og Jesus gør det ikke nemmere.
Derimod gør han det måske mere dybt og
ærligt og nærværende….hvem ved….?
Lyt til din samvittighed, loven er nemlig
skrevet dig i hjertet…..det er en god pointe
at gå hjem med efter sådan en høstgudstje-
neste

AMEN

nedfaldne druer må du ikke samle op; dem
skal du efterlade til den trængende og den
fremmede.
Det er jo en supergod tekst at skulle prædi-
ke over her ved en høstgudstjeneste: Fuglen
og den fattige skal også være mæt……som
vi synger i folkevisen ’Marken er mejet’.

Del af din overflod med de, der ikke har. Det
er lige hvad vi skal høre til en høstgudstje-
neste.
Elsk din næste som dig selv. Vær mod
andre, som du vil at andre skal være imod
dig.
Da Jesus fortæller historien om den
Barmhjertige Samaritaner, er det fordi der er
en der har spurgt ham hvordan man skal
leve for at arve evigt liv.
Hvordan skal jeg leve og handle?
Og sådan spørger vi mennesker jo stadig og
hele tiden.
Og ligesom manden måske gerne ville have
haft et klart og entydigt svar, med konkrete
anvisninger på det gode liv, ja sådan søger
mange moderne mennesker såmænd også
efter et klart og enkelt bud på, hvordan de
skal leve.
Nogle spørger de åndelige ledere og søger
svaret her: I religionen og i Bibelen.
Nogle søger sandheden hos de politiske par-
tier.
Nogle søger svaret hos terapeuter, læger
eller kostvejledere.
Det er som om vi gerne i de fleste sammen-
hænge vil have klare og enkle anvisninger
og retningslinjer, så vi ikke føler vi svæver
rundt i et tomrum uden retning.
Vi vil gerne have fortalt hvad der er rigtigt
og forkert at gøre. Det er jo nemlig så dejligt
nemt, så skal vi ikke selv hele tiden have de
svære overvejelser og tage stilling og ansvar.
For hvis man lever efter anvisninger og
regler, der er anerkendte, ja så har man jo sit
på det tørre.
Men når man spurgte Jesus hvordan man
skulle leve og handle hvis man ville gøre det
rigtige, , ja så svarede han gerne med et
modspørgsmål og med at fortælle en histo-
rie, som det så er op til den enkelte at for-
tolke.
Man fik aldrig konkrete anvisninger som
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Deltag i 
adventskor i 
Todbjerg/Mejlby
Der er tradition for, at vi opretter et
lejligheds-kor i kirkeligt regi to gange
om året. Korene er i princippet åbne
for alle sanginteresserede, man melder
sig bare. 

Koret synger i år ved gudstjenesterne
1. søndag i advent, som i år falder den
27. november - kl 9.30 i Mejlby samt
kl. 11.00 i Todbjerg.

Vi øver og lærer det, der skal synges, i
løbet af to aftener op til, jeg gennem-
går stemmerne meget grundigt, men
det vil alligevel være en fordel med et
vist nodekendskab. 

Vi mødes i Sognegården i Todbjerg og
der bydes foruden korsang på kaffe,
kage og hyggeligt samvær. 

Og tidspunkterne for øvning:
Torsdag d. 17. november kl 19.30
Torsdag d. 24. november kl 19.30

Hjertelig velkommen og tilmelding pr.
telefon eller mail, gerne snarest.
PS: Medbring noget at skrive med!

Kristian Giver
Organist
Tlf 86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk 

Allehelgen 
i Todbjerg og Mejlby

Søndag d.6. november er Allehelgensdag.
Det markerer vi ved gudstjenesterne ved

at navnene på de, der er døde i 
sognene i løbet af året, læses op. Vi
køber gravlys, som man efter gudstje-
nesten kan tage og sætte på sine

kæres grav, hvis man har lyst. 
Mejlby kirke kl. 9.30
Todbjerg kirke kl. 11.00

Vel mødt Vibe
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Børnegudstjeneste 
med luciaoptog
i Todbjerg kirke 
søndag d. 4. dec. kl. 16.00
Kom i rigtig julestemning ved en guds-
tjeneste, der ligger ved mørkets frem-
brud. Vi har babysalmesangsgruppen
med, samt børnekoret, som bl. a. går
luciaoptog.

En lidt kortere gudstjeneste på børne-
nes præmisser, men absolut også for
voksne. 

Vel mødt
Vibe

Stillegudstjeneste
i Todbjerg kirke 
søndag d. 13. november 
kl. 20.00
Som noget nyt, prøver vi at holde en
meditativ gudstjeneste om aftenen,
hvor stemningen og formen i gudstje-
nesten vil anderledes end vi er vant
til. 

Gudstjenesten vil være præget af læs-
ninger, bøn, musik, rum til fordybelse. 

Som overskrift over gudstjenesten har
vi Jesus udsagn: ”Kom til mig, alle I,
som slider jer trætte og bærer tunge
byrder og jeg vil give jer hvile.’’
(Matt. 11. 28)

Fred, tilgivelse, lys og glæde, vil være
som en rød tråd igennem aftenen. 

Vel mødt
Vibe
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BON CAMINO!
Torsdag den 3. november 
kl. 19.00
trækker vi i vandrestøvlerne og vil
sammen i ord og billeder vandre ad
den berømte pilgrimsvej ”Caminoen.”
Den går på tværs i det Nordspanske
landskab, op i bjerge, ned i dale, langs
markveje og landeveje, gennem lands-
byer og større byer. En meget smuk og
varieret tur – både i det ydre og indre.

Sognepræst Jane Enna og sognepræst
Majbritt Fabech vil berette om deres
pilgrimsvandring i det Herrens år
2004.

Menighedsrådet påtænker at indbyde
til en pilgrimsvandrig gennem det
smukke danske landskab engang til
foråret.

Vel mødt til en hyggelig sogneaften,
som foregår i 
Sognegården i Todbjerg

Så er rygsækkene pakket til at gå den
berømte pilgrimsvej ’’Caminoen’’.

Døbte
Todbjerg kirke
16. oktober:
Cille Munkholm Mønster
Rasmus Krogh Geismar

Fra Kirkebogen

Advents
med 
Todbjerg/Mejlby-koret 
og organist Kristian Giver

Todbjerg Kirke 
Torsdag den 8. december 
kl 19.30

Mejlby Kirke
Søndag den 11. december 
kl 19.30

KONCERTER
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Få en hyggelig aften og støt samtidig Multihus-
projektet i Hårup - et hus til glæde og gavn for alle 
generationer i Todbjerg, Mejlby, Hårup og opland...
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, Hårup og opland...g, Mejlby
vn for alle aprojektet i Hårup - et hus til glæde og g

yggelig aften og støt samtidig Multihus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30e spisende gæster fra kl.Ikk

Dørene åbnes kl. 17.30.
fet og dessert kl.ufuffet og dessert kl.rret, stor spændende bfo
  Inkl. v

 

 

 

 

 

. 21.30

. 18.30
omstdrink, 

fet og dessert kl.
omstdrink, 

18.30
elk  Inkl. v

yt lejligheden til at holde julefrok
Ben

, Hårup og opland...g, Mejlby
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I forbindelse med Multihal-projektet holdes

OFFENTLIGT
BORGERMØDE

i hallens kantine

DEN 2. NOVEMBER
KL. 19.30

Alle er meget velkomne til at komme og
høre om projektet og give input.

Det traditionelle

Julemarked
afholdes som sædvanlig omkring 
1. søndag i advent
26. og 27. nov. kl. 11-17
Få boder er ledige.
Leje kan aftales med 
Henny på tlf. 28 29 95 48 
Venlig hilsen
Julekomiteen

Julemarked
i Hårup Forsamlingshus 
afholdes 
26. og 27. nov. kl. 11-16
Der vil være nisser, gran og det der hører julen til,
samt mulighed for at købe julegaver, der både varmer, pynter og smager.
For børnene:
Hvis bamsen/dukken er gået i stykker, så tag den med til julemarked - vi
får besøg af en bamse- og dukkedoktor, som vil hjælpe dig med at gøre den
fin igen.  Venlig hilsen Julekomiteen v/ Henny Godsk

Caféen er selvfølgelig også klar med mundgodt og forfriskninger for
både børn og voksne.

Julemanden

kommer begge

dage kl.
 14

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
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JULEBANKO
Søndag d. 4. dec. kl. 13.00
holdes der julebanko
i Todbjerg Forsamlingshus.

Der vil være flotte, sponsorerede 
gevinster.

Der kan købes gløgg og æbleskiver,
kaffe, øl og vand.

Tag hele familien med til en hyggelig
eftermiddag.

Bestyrelsen

Husk tilmelding 
til generalforsamling 
Torsdag den 17 nov. kl 19 
i Todbjerg forsamlingshus
Fra kl.19 til ca 1930 
afholdes generalforsamling.

Derefter byder foreningenpå et 
stjerneskud, et glas vin ,kaffe og cho-
kolade.

I år kommer musiker og foredragshol-
der Johan Herold for at spille og
synge sammen med os.

Tilmelding til bestyrelsen senest den
7 november:
Anni tlf. 86 99 96 50  / 21 70 98 45
Ninna tlf. 86 99 94 55

Husk medlemskortet kan fornyes.

Invitation til jubilæumsfesten er klar.

Hilsen 
Bestyrelsen

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

Mejlby
Husmoderforening
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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 

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

Onsdag d. 2. november kl. 19.30:
Offentligt borgermøde i Håruphallen
vedr. multihus i Hårup

Torsdag d. 3. november kl. 19.00:
Foredrag om ’’Bon Camino’’
i Sognegården

Søndag d. 6. november kl. 9.30:
Allehelgensdag i Mejlby kirke

Søndag d. 6. november kl. 11.00:
Allehelgensdag i Todbjerg kirke

Søndag d. 13. november kl. 20.00:
Stillegudstjeneste i Todbjerg kirke
Torsdag d. 17. november kl. 19.00
Generalforsamling i
Mejlby Husmoderforening

Lørdag d. 19. november kl. 18.30:
Halfest i Hårup Hallen med spisning
og dans m.m.

Lørdag/søndag d. 26.-27. november
kl. 11-16:
Det traditionelle julemarked
i Hårup Forsamlingshus
Julemanden kommer på besøg begge
dage kl. 14.00.
Søndag d. 4. december kl. 13.00:
Julebanko i Todbjerg Forsamlingshus
Søndag d. 4. december kl. 16.00:
Børnegudstjeneste med Luciaoptog
i Todbjerg kirke

Torsdag d. 8. december kl. 19.30:
Adventskoncert med Todbjerg-
Mejlby Koret i Todbjerg kirke
Sønsdag d. 11. december kl. 19.30:
Adventskoncert med Todbjerg-
Mejlby Koret i Mejlby kirke

SOGNEKALENDER
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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

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
Kartofler, blomster, dekorationer, 
bårebuketter, udplantning, krukker m.m:
V/M Grønt, Skødstrupvej 179.......86 99 22 93
Galleri:
Art Gallery - Malerier ved 
www.birgitbisgaard.dk, Lille Todbjerg 9, 
lige ved Todbjergtårnet ..................22 85 55 08
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 .....................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

Psykolog:
Rose-Marie Mollerup, Engtoftevej 6C,
Todbjerg..........................................30 48 66 76
kontakt@psykolog-rmmollerup
www.psykolog-rmmollerup.dk
Særlig erfaring i bl.a. afhængighed.

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.

Tøj m.m.;
Ting & Tøj, Tingvej 10B, ..............28 50 62 67
Nytorv, 8543 Hornslet. Logo og foto på tøj,
børnetøj, gaveartikler o.m.a.

Tømrer:
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, 
Hårup .........................40 29 62 00/86 98 90 75

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

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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6. november 11.00 9.30 Vibe
Allehelgen

13. november 20.00 Ingen Vibe - Stillegudstjeneste
21. søndag e. trinitatis

20. november Ingen 11.00 Vibe
Sidste sønd. i kirkeåret

27. november 11.00 9.30 Vibe -Ad-hoc koret medvirker
1. søndag i advent

4. december 16.00 Ingen Vibe - Familiegudstjeneste
2. søndag i advent

11. december Ingen 11.00 Vibe
3. søndag i advent

18. december 9.30 Ingen Torben
4. søndag i advent
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GudstjenestelisteGudstjenesteliste
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SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til 
december-nummeret er:
18. november 2011

Ansvarshavende
Ansvarshavende redaktører:
Vibe Boye Liisberg
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
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 fredag)
M.v.h. Vibe

Gudstjenestetiderne til jul og nytår følger i næste nummer


