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Sensommer hilsen fra MR
Håber I alle har haft
en dejlig sommer –
Dette års ferie i Danmark har budt på
meget sol og varme
– dejligt vil de fleste
nok mene, men lidt regn ville for en
gang skyld, være faldet på et rigtig
tørt sted.

højde for de behov der kommer i
fremtiden, blandt andet udvidelse
af urnegravstederne.
Todbjerg kirke skal have repareret
altertavlen. Den er angrebet af skimmelsvamp.
Generelt er der problemer med fugt
i Todbjerg kirke. Vi har haft Stiftets
Kongelige bygge konsulent ude at
vurdere, og som følge deraf skal fugerne på næsten hele muren ud mod
kirkegården laves om. Så håber vi
det afhjælper problemet.

I menighedsrådet er vi klar til at
tage fat igen.
Mejlby kirkegård skal have udarbejdet ny helhedsplan – som tager

Dåbsklude
Vi har samlet et lille strikkekorps
på 6 damer, som strikker for os. Det
er vi meget glade for og skulle andre
have lyst , kan man stadig henvende
sig til undertegnede og få garn og
opskrifter udleveret.

Ligesom så mange andre, er vi også
blevet fanget af ideen om at strikke
dåbsklude til de, der blir døbt i Todbjerg og Mejlby.
Dåbskluden er personlig og udleveres til barnet og forældrene efter
dåben.
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Altid har vi ansvar
Hitlers og nazismens umenneskelighed, de står for eftertiden tilbage
som nogle af dem, der byggede deres
liv på det rigtige: nemlig på medmenneskelighed, næstekærlighed og
kristentro. Og mange af de tyskere,
der var børn under krigen vendte
sig nu efter krigen imod deres forældres generation. De unge ville sone
de gamles skyld. Og de unge stillede
sig selv de store spørgsmål forfra om
det gode, det sande, det rette.
Lige nu brænder Sverige. Ikke på
grund af krigens rædsler, men på
grund af usædvanlig tørke og høje
temperaturer. Og mange anklager
nu politikerne for at have lukket øjnene for miljø og klima-forandringerne. Øjnene er blevet holdt lukkede i for lang tid. Man har ikke spurgt
sig selv hvad der er det rette at gøre,
kun tænkt på økonomisk fremgang
og profit. Og nu viser det sig, at det
er at bygge sit hus på sand. Selv ikke
de mest uoplyste kan efterhånden
være uvidende om, at verdens klima
er i dyb krise. At kloden sukker og
vånder sig. At jorden brænder under
vores fødder. Bogstavelig talt.
Den unge generation vil vende
sig imod den ældre og anklage os
for snæversynethed og egoisme. Det
er den unge generation, der skal
bøde for vores synder. Og de få, der
gennem de sidste tyve-tredive år
har tordnet imod brugen af fossile

Prædiken 8. søndag e. trin. 2018
Vibeke Boye Liisberg
Hvad skal jeg bygge
mit liv på? Det kunne
være overskriften i
dag. Det store spørgsmål, som mange af os ind imellem
stiller os selv.
Bygger jeg mit liv på klippegrund
eller det løse sand?
Hvad er det rigtige og det gode og
det sande? Sådan har filosoffer og
teologer spurgt gennem årtusinder.
Og vi almindelige mennesker stiller også ind imellem de spørgsmål.
Måske især i krisetider.
Under 2. verdenskrig for eks.
spurgte mange sig selv hvad der
var det rigtige at gøre. Og som krigen skred frem blev flere og flere i
tvivl. De mange forførte tyskere, der
i begyndelsen af Hitlers regeringsperiode troede han var den rigtige
at følge, fordi Tyskland under hans
ledelse fik vendt situationen fra
fattigdom til økonomisk fremgang;
mange af de tyskere blev mere og
mere i tvivl som årene gik. Lykken
vendte. Og desuden gik brutaliteten og gruen op for alle. Selv ikke
de mest uoplyste kunne blive ved at
være uvidende om kz-lejrene. Og de
tyske præster og teologer, der under
hele nazitiden havde tordnet imod
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brændstoffer og løftet de advarende
pegefingre imod regeringernes enøjede focus på økonomisk vækst, de,
der har forsket i klima og miljø og
som har råbt vagt i gevær, de vil for
eftertiden stå som dem, vi skulle
have lyttet til. Det viser sig, at vi har
bygget vores hus på sand.
Sådan har der været kriser og
dommedagsstemning utallige gange i verdenshistorien. Og efter hver
undergang har der stået en opvoksende generation, der skulle samle
stumperne af fædrenes ruiner og
bygge verden op på ny. Som har
skullet spørge forfra: Hvad er det
rette, det sande, det gode? Men det
særligt alvorlige ved denne krise er,
at den kan ende med at der om får
generationer IKKE er nogen til at
stille spørgsmålene, at der ikke er
nogen verden at bygge op på ny.
I Tyskland havde man den store
teolog Dietrich Bonhoeffer, som
måtte lade livet for sin modstand
mod Hitler. Han er den af dem, der
står tilbage for eftertiden som en
helt, fordi han havde modet til at
kæmpe imod, fordi han blev at tro
og holde sig til Kristus og hans tale
om næstekærlighed. Og Bonhoeffer
har efterladt sig en mængde skrifter og breve, som stadig er til stor
inspiration. Som taler ind i vores
tid, også når det gælder andet end
krigens rædsler. Han taler nemlig
om, at vi skal huske, at Gud er den
levende Gud, som har givet mig et
menneskeliv og kræver min tjeneste

i det. Den, som siger Gud, må ikke
blot ignorere den givne verden, som
jeg lever i; ellers taler han ikke om
den Gud, som gik ind i verden i Jesus
Kristus.
Og det er en pointe, vi aldrig må
glemme: den levende Gud gik ind
i verden i Jesus Kristus fordi vi og
verden ikke er ham ligegyldig. Fordi
han lider med verden og alle lidende.
Fordi hans skaberværk er ham mere
end kært, ja, verden og vi er en del
af Guds legeme. Og når vi gør vold
på hinanden og på verden, gør vi
vold på Gud.
Vi bygger vores hus på sand og
vores liv løgn når vi ikke lever i
kærlighed. Og her tænker jeg ikke
snævert på kærlighed som at vi har
en kæreste eller nogle børn. Det er
jo ikke alle forundt. Men leve i kærlighed til livet og til livets Gud, til
verden, til alle skabninger. At leve
i kærlighed, er at bygge sit hus på
klippegrund. Og når vi lever i kærlighed kan vi ikke volde andre eller
verden skade, og vi kan ikke se, at
verden eller andre lider uden selv
at lide.
Sådan kom Jesus Kristus ind i verden, og levede i kærlighed. Og han
led fordi verden er fuld af lidelse.
Gud kom til os i Kristus for at vise
os, at han er kærlighed. Gud, som
ikke kan gribes med forstanden,
men kun gribes med hjertet. Gud,
vores skaber, som ikke kan rummes
af tanken, som ikke kan tænkes, som
kun kan elskes, den Gud kalder på
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os. Kalder på vores samvittighed,
på vores årvågenhed, vores omsorg
og kærlighed. Og han siger i dag,
at vi skal bygge vores hus på klippegrunden, altså leve i kærlighed.
Ikke i selvkærlighed eller egoisme og
grådighed, men i selvforglemmende
kærlighed til Gud, til verden og vores næste.
De præster, der bare forkynder at
vi skal synde tappert, som Luther
sagde, altså bare leve derudad og
ikke tænke på konsekvenserne af
vores handlinger. De præster er jeg
dybt uenig med. De, der er af den
mening, at al tale om økologi og al
klimabekymring er til grin, og at al
omsorg for kloden og andre mennesker er ren gerningsretfærdighed,
dem er jeg dybt uenig med. Som
Bonhoeffer sagde: Vi skal huske, at
det er den levende Gud, der i Jesus
Kristus er gået IND i verden, og det
er ham, der har givet mig mit menneskeliv og kræver min tjeneste i
det liv.
Vi skal altså ikke blot være ordets
hørere, men også dets gørere. Enhver, som hører disse ord, som Jesus siger i dag, og som handler efter
dem, ligner den mand, der byggede
sit hus på klippen.
Altså vi skal høre hvad vores Gud
siger os, og kræver af os, nemlig kærlighed. Og hører vi det, og lever vi
efter det, står vores hus på klippen.
Så er vores liv funderet på det sande
og det rette. For størst af alt er kærligheden, som Paulus siger.

Vi kan have al kundskab og viden,
så vi kan udrette store ting, men er
det uden kærligheden, kan det nemt
blive til skade og ikke gavn. Teknologien og de medicinske fremskridt
vi gør for tiden er enorme, men vi
skal være årvågne og hele tiden have
kærligheden til verden og næsten
med i billedet, ellers kan vi snart
erfare at vi har bygget vores hus på
sand og det styrter i afgrunden. Og
vi kan have al tro så vi får mægtige
kræfter og kan flytte bjerge, men
har vi ikke kærlighed kan vi nemt
flytte verden i den helt forkerte retning.
Det har aldrig været nemt at være
menneske. Altid har vi ansvar. Ja, et
enormt ansvar.
Men aldrig er vi uden Gud, og
hans kærlighed til os kommer først.
Den strømmer os i møde overalt.
Og bærer os. Guds kærlighed møder mig i smilet den anden sender
mig, i venligheden fra den fremmede. Den strømmer imod mig fra
stjernerne der blinker over mig på
nattehimlen, fra luften jeg indånder, vinden i mit hår, solens varme,
insekternes sommerlige summen,
børnenes latter. Meningen er givet
i og med livet selv. Og meningen er
kærlighed. Og når vi indser det og
erfarer Guds kærlighed, erfarer vi
at den kærlighed er den klippe vores
hus står på. Så kan stormene suse og
det hele ramle, vi kan blive gamle
og dø, og verden kan blive gammel
og dø, men når vi ved at vi og alt
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andet alt er indeholdt i Gud og at
Gud er kærlighed, så dør vi med håb.
Trods alt.
Men inden da, inden vi skal dø,
skal vi leve. Og det skal vi gøre i kærlighed til og i omsorg for verden. For

fuld udblæsning og af alle kræfter
i kamp for det gode, det rette, det
sande. For det gudsskabte liv. Sådan
at der efter vores egen personlige
død, stadig vil være en klode med
liv. Amen.

Hokus Pokus ved alteret

Tekst og foto: Arne Illeborg

noget ”Hokus Pokus”. En trylleformular vi stadig bruger.
For præsten sagde jo selv ”Hokus
Pokus”. Nemlig: Hoc est corpus meum.
(Dette er mit legeme).

Hvad står der på alteret i Todbjerg kirke? Er det noget med SPIRITUS og MAD?
Og har kirkens præster i tidens løb
udgivet sig for at være tryllekunstnere?
Op gennem middelalderen – i
katolsk tid – var den hellige messes
(gudstjenestens) sprog latin.
Gudstjenestens højdepunkt var,
og er, nadveren. Her oplevede menigheden det store og uforståelige
mysterium, at præsten ved hjælp af
latinske ord kunne forvandle brød
og vin til Kristi legeme og blod.
Mange har sikkert undret sig over
dette mysterium, og i folkemunde
blev det, præsterne foretog sig, til

Teksten på Todbjerg kirkes alterbord
rummet sikkert også et mysterium
for mange af os.
Direkte oversat:
Gud er ånd og for dem som vil tilbede
ham sømmer det sig at tilbede i ånd
(Mangler: – og sandhed)
Eller den danske oversættelse:
Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal
tilbede i ånd og sandhed.
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Musik mellem Bibel og Meditation
Søndag d. 9 september kl. 19.30 i Todbjerg kirke
Musikken, den kristne fortælling, ritualet og eftertanken har gennem tiderne
indgået frugtbare forbindelser. I respekt for disse
præsenterer vi hermed en
form, hvor musikken er et
omdrejningspunkt for det
kristne og en meditativ,
åben, stille indstilling – i kirkerummet.
Vi er: Teolog og tidligere sognepræst Svend Kjærgaard. Pianist
og organist Kristian Giver. Vi er
begge certificerede mindfulnessinstruktører og har derigennem
og målrettet udviklet et bevidst
forhold til de meditative kvaliteter
ved musik så vel som kristenliv,
hver især og i samarbejde.

Vi vil præsentere fem
”strenge” eller ”porte”
indad til fordybet nærvær.
Disse fem veje er: Krop,
åndedræt, hjerte, kreativitet og vågenhed. Svarende
hertil fem bibellæsninger,
fem meditations-guidninger og fem stykker musik.
Fem andagter! – og velsignelsen
samler det hele til sidst.
Arrangementet varer ca 1½ time
og kræver ingen særlige forudsætninger, og det er vores håb, at du
som deltager tager en inspiration
og åbenhed med dig, ligesom vi vil
være til rådighed for spørgsmål og
din eventuelle lyst til at arbejde
videre med disse ting.
Kristian Giver og Svend Kjærgaard

Koncert i Mejlby Kirke
Søndag den 30. september 2018 kl. 19.30
Trubadouren Jens Stage
forestår et musikalsk møde
med Danmarks store digter
Johannes Jørgensen (18661956), som “ingen” danskere
kender, selv om han er den
danske forfatter, hvis værker er oversat til flest sprog
– næst efter H.C. Andersens.
Jens Stage har udvalgt 10 digte,
som han holder meget af at læse, og
dem har han skrevet musik til. Musikken understøtter de stemninger

og følelser som den enestående lyrik afspejler.
Jens Stage fremfører
koncerten med guitar og
sang og fortæller om Johannes Jørgensens begivenhedsrige livs legende.
Stjernedigteren der tog sin
kristendom alvorligt.
Koncert-foredraget bliver understøttet af en Power Point visning og arrangementet varer ca.
1½ time.

KIRKEKONCERT MED KRISTIAN LILHOLT,
IDA FRIIS VIRENFELDT & LASSE JØRGENSEN
Tirsdag den 13. november kl. 19.30 i Todbjerg kirke
Kristian Lilholts musik rammer direkte i hjertet.
Alle hans sange har et medmenneskeligt indhold, og en del af dem
er klart relaterede til kirkerummet.
I sine unge dage var han kirkesanger i Aalborg, og derfor bekendt med
hele den danske salme sangskat.
Der er gratis entré.
Men der er max. plads til 200
personer.

Dørene åbnes kl. 19:00

Händels Messias og
Arne Haugens Sørensens billeder
Todbjerg Kirke – Søndag den 16. december 2018 kl. 19.30
Todbjerg Kirke indbyder til en ganske særlig kunstnerisk og musikalsk
oplevelse. Trompetist Dorthe Zielke
og organist Søren Johannsen har
udviklet en fremførelse af Händels
Messias, hvor parret udover at spille
uddrag af Händels mesterværk, vil

projicere en betagende billedfremvisning af Arne Haugen Sørensens
fortolkninger af Jesu liv op på storskærm i kirken.
Udover satser fra Händels Messias byder aftenens program på
stemningsfuld julemusik.
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Gospelkoret i Todbjerg-Mejlby
Vi startede efterårs sæsonen
onsdag den 15. august

Vi medvirker hvert år den 1. søndag i advent i Mejlby eller i Todbjerg
Kirke ved en gospelgudstjeneste eller gospelkoncert.
I år er der julegospelkoncert
søndag d. 25. november kl. 19.00
i Mejlby kirke.

Vi synger stadig kl. 19-21.30
i Sognegården i Todbjerg.
Vi øver i alle ulige uger og datoerne er følgende i denne sæson:
15. august
29. august

Gospel er et fantastisk redskab til
at skabe energi og glæde – så mød
endelig op hvis du har lyst!
Du kan kontakte Karin Fonnesbæk Madsen for yderligere oplysninger på tlf.: 3068 8852
Vores korleder er Maria Norby
(mere info på www.marianorby.com)

12. september
26. september
10. oktober
24. ktober
7. november
21. november
25. november
5. december

Deltagergebyr; 200,- pr. halve år.
Kh. Karin

Jagtgudstjeneste
Todbjerg kirke søndag d. 7 oktober 19.30
En gudstjeneste med fokus på naturen. Efter gudstjenesten er der et let
traktement.
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Babysalmesang

Spirekoret

Babysalmesang i Todbjerg sognegård er i efteråret 2018 planlagt til
at begynde tirsdag d.
23. oktober og slutte 11.
december.

Spirekoret øver hver
onsdag Sognegården
Tidspunktet er endnu
ikke fastlagt, så se på vores hjemmeside.
Opstart onsdag den 22. august.
Kontakt til Karina Johanson på
tlf.: 2972 2003

Vel mødt Vibe og Karine

Sangaften i Todbjerg Sognegård
Onsdag d. 19. september 2018 kl. 19.00 – ”NU FALMER SKOVEN……”
.....er titlen på én af de smukke efterårssange fra Højskolesangbogen,
skrevet af Grundvig i 1844.
Den, og mange andre efterårssange, synger vi til efterårets sangaften i Sognegården i Todbjerg, ONSDAG den 19. september kl. 19:00.
Organist Kristian Giver vil spille
til, og Kirkesanger Ellen Lunde vil

synge for, og vil også synge et par
sange for os.
Der bliver serveret gratis kaffe/
the og kage og vi ser frem til en dejlig og hyggelig sangaften.
Alle er velkommen.
Gratis entré.
Mange sang-hilsner;
Aktivitetsudvalget

Søndag den 30. september kl. 11.00, Todbjerg Kirke
BØRNEHØST GUDSTJENESTE MED AUKTION OG HOTDOG GILDE
kage, blomster, blommer,
æbler, kartofler, et græskar, ja hvad som helst.
Husk kontanter, så du
kan byde på de lækre varer.

Efter en kort gudstjeneste går vi i
Sognegården, hvor der er hotdoggilde og auktion over de medbragte
gaver.
I den forbindelse må I meget gerne
tage en lille høstgave med til auktionen. Det kan være noget fra din
egen have, mark eller køkkenet. Et
glas hjemmelavet syltetøj, saft, brød,

Overskuddet går til et
godt formål.
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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård
Traditionen tro indleder vi efteråret
med 3 frokostarrangementer i sognegården.
Vi får frokost, et glas til maden,
foredrag og kaffe.
Vi synger nogle sange fra Højskolesangbogen og Kristian spiller til.
Foredrag
Vi er så heldige, at vi har fået 3 forskellige foredragsholdere til at komme og berette om deres arbejdsliv.
Fælles for dem er, at de alle arbejder med mennesker i nød eller med
store udfordringer.

14. november
En akutlæges hverdag
– set fra et helikopterperspektiv
Afdelingslæge Jan Krog

12. september
Nærvær, omsorg og respekt – om det sociale
arbejde i Kirkens Korshær ved Landssekretær
Dorte Tranberg-Krab
10. oktober
Mit arbejdsliv som hjemmeplejepræst blandt alvorligt syge borgere og
deres pårørende
Sognepræst
Sonja Nicolaisen

Praktiske informationer
• Vi mødes klokken 11.30
• Og vi slutter kl. ca. 14.00
• Pris: 30 kroner pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før til
Sonja 2262 5461
• Hjælp til transport: Hvis man har
behov for at blive hentet, skal det
blot oplyses ved tilmelding
Vel mødt!
Venlig hilsen Frokostudvalget
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Foredrag med journalist
og forfatter
Charlotte Rørth

i Todbjerg Sognegård
torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 19.30
At holde foredrag og have samtaler om
tro er nogle af de vigtigste formål med
mine bøger: "Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende" og "Vi
mødte Jesus – og hvad kommer det andre
ved", siger Charlotte.

og erfaringer er noget af det allermest private – noget man holder
for sig selv, hvis man vil undgå at
blive betragtet som enten uligevægtig eller små skør. I den anden "Vi
mødte Jesus – Og hvad kommer det
andre ved?", beskriver næsten 100
mennesker deres oplevelser, indsigter, fortolkninger og funderinger,
både kendte og ukendte, kvinder og
mænd, unge og gamle.
Charlotte holder foredrag i Todbjerg Sognegård d. 25. oktober kl.
19-21.30, hvor du får chancen for
at høre historien med hendes egne
ord og stille spørgsmål til hende. Der
vil være en pause, hvor der serveres kaffe/te og du kan købe hendes
bøger.
Der er plads 60-70 personer, så
kom i god tid. Dørene åbner kl. 18.30.

Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn bogstaveligt talt
viste sig for hende og talte til hende
i et sakristi i byen Úbeda i Spanien.
Oplevelsen var et mentalt og fysisk
lynnedslag, som tvang hende til at
tage sit moderne rationelle liv op til
overvejelse.
Charlottes to bøger udkom i 2015
og 2017. Den første ”Jeg mødte Jesus” er en personlig, eksistentiel
beretning om tro og om tabu i et
Danmark, hvor religiøse oplevelser
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Efter en dejlig varm og lang sommer tager vi hul på aktiviteterne igen.
Efteråret vil se således ud;
MUSIK mellem Bibel og Meditation søndag den 9. september
kl. 19.30 i Todbjerg Kirke
HØSTGUDSTJENESTE, søndag den 16. september
kl. 9.30 i Mejlby Kirke og kl. 11.00 i Todbjerg Kirke
EFTERÅRSSANGAFTEN onsdag den 19. september
kl. 19.00 i Sognegården.
BØRNEHØST-GUDSTJENESTE søndag den 30. september
kl. 11.00 i Todbjerg Kirke
KIRKEKONCERT søndag den 30. september i Mejlby Kirke.
JAGTGUDSTJENESTE søndag den 7. oktober
kl. 19.30 i Todbjerg Kirke.
FOREDRAG torsdag den 25. oktober
kl. 19.00 med Charlotte Røth i Sognegården.
KIRKEKONCERT tirsdag den 13. november
kl. 19.00 med Kristian Lilholt i Todbjerg kirke.
JULEGOSPEL-KONCERT søndag den 25. november
kl. 19.00 i Mejlby Kirke
LUCIAOPTOG og SPIREKOR søndag den 2. december
kl. 11.00 i Todbjerg Kirke.
JULEKONCERT søndag den 16. december
kl. 19.30 i Todbjerg Kirke.
HUSK at alle arrangementerne kan læses om i de kommende Sogneblade,
på vores hjemmeside: https://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/
samt i Lokalavisen; Livet i Kirken.
Ret til ændringer.
På aktivitetsudvalgets vegne;
Susanne Mikkelsen
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Tag etikken tilbage
Tekst og foto: Arne Illeborg

batten om vores måde at forvalte
livets ressourcer på.
Bogen refererer bredt til mange
internationalt anerkendte økonomer og tænkere og fremstår som ”et
af de stærkeste danske opgør med
markedstænkningen”… og ”… danske politikere må indse, at konkurrencestatens markedsgørelse af alting ødelægger liv og fællesskaber”
(Information)
Sognepræst Mikkel Wold, Marmorkirken er bogens redaktør og
indleder. Han tager sammen med
seks andre dygtige skribenter et
opgør med ’vækstguden’: den rå og
utæmmede materielle begærlighed,
der har hersket de senere år.
Tag etikken tilbage er en stærk og
klar kritik af den kapitalisme og
de økonomiske modeller, en anden
af bogens forfattere, Steen Hildebrandt, kalder løsgående missiler
uden nogen form for etik. Steen Hildebrandt er professor ved Aarhus
og Ålborg universiteter samt på CBS
København.
Han viser, hvordan de såkaldte
frie markedskræfter fører os hvor

Du pusling-land, som hygger dig i
smug, mens hele verden brænder om
din vugge.
Mens Europa stod i flammer under
1. Verdenskrig, skrev Jeppe Aakjær
i 1916 sangen Som dybest brønd gi’r
altid klarets vand.
Denne sommer er sangen blevet
chokerende aktuel. Over hele kloden ser vi, at vandstanden i livets
brønd bliver lavere og lavere. Både
når vi skal hente vand til mund og
mark, men også når vi skal hente
det åndelige vand, det tankegods,
der skal styre vore beslutninger om
menneskehedens største problem,
klimaproblemet. Meget tyder på,
at etik og moral – ikke økonomisk
tænkning – er vejen frem.
Velstand er ikke vejen
For femte gang på blot tre år er bogen Tag etikken tilbage blevet genoptrykt. Sammen med professor i etik
og filosofi K E Løgstrups 62 års gamle
klassiker Den etiske fordring og teologen Ole Jensens ti år yngre I vækstens
vold er bogen et stærkt indlæg i de15

som helst hen, blot det betaler sig
for den kortsigtede interesse bag
kræfterne.
– Derfor er det i høj grad op til
verdens erhvervsledere, at FN’s ambitiøse verdensmål føres ud i livet,
skriver Steen Hildebrandt.
Han ser, at man ikke kan lovgive
sig til bæredygtighed, men at etik og
moral ud over jura og økonomi, er
blandt de faktorer, der er afgørende
for menneskers handlinger.

uvidenskabelige og behæftet med
store fejl. Trods det , anvendes de til
at stimulere den grådighed med, der
i det politiske sprog kaldes ’vækst’.
Men ordet økonomi betyder, ’at
holde hus med’ det, man har, så
midlerne ikke slipper op!
– Rovdriften på Jordens og menneskenes ressourcer er to sider af
samme sag, skriver psykolog og forfatter Nadja Prætorius. I sit arbejde
møder hun stress-ramte mennesker,
der er bukket under for et arbejdspres, fordi medarbejderne gang på
gang stilles over for krav, der er
umulige at indfri.
En stress-tilstand, der meget ligner den vi udsætter naturen for, når
den ikke kan nå at genopbygge sig
selv. Derved bryder både mennesket
og dets livsgrundlag, naturen, sammen.
Også cand. polit.Nik Bredholt,
formand for den katolske kirkes
kommission for fred og retfærdighed i Rom, peger på, at vi gennem
et bæredygtigt liv har et ansvar for
fremtiden. Og økonomien skal, med
Pave Frans I’s ord, tjene menneskene, – og ikke kapitalen.

Menneskets opløsning
Danmarks verdenskendte netop afdøde filosof og teolog, Peter Kemp,
beskriver i sit indlæg, hvordan mennesket som individ er ved at gå i opløsning. Fra at være hele mennesker
i Grundtvigs fædreland er vi gennem tidens forførende vækstideologi gradvist reduceret til nu at være
markedets digitaliserede produktive
enheder.
Det sker ifølge Peter Kemp, fordi vækstbegrebet er så centralt i
kristen billedsprog og symbolik.
Vækstideologi i magtens og mediernes hænder bliver forførende. Dermed perverteres den kristne idé om
den gode – åndelige – vækst.
(Peter Kemp blev 2003 valgt som
præsident for verdens filosoffer og
var professor i filosofi på Danmarks
Pædagogiske Universitet.)
Jesper Jespersen, professor i
økonomi ved RUC viser, hvordan
de økonomiske modeller, vore politikere styrer samfundet efter, er

Jordens kapital opbrugt
Allerede for en måned siden, 1.
august, havde verden som helhed
ifølge tænketanken Global Footprint Network opbrugt sine naturressourcer for et helt år. Fra denne
dato kunne naturen ikke mere nå at
genopbygge sine ressourcer. I Dan16

– Forandringen skal komme nedefra og oppefra. Alle skal være
med. Det er dybt respektløst, når
politikerne ikke tager ansvar for
klimaforandringerne.
– Det er nu, vi skal handle, siger
professor og marinbiolog Katherine
Richardson, leder af Bæredygtighedscentret på Københavns Universitet.
– Der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund.
Klimaforandringerne har vist, at
vi som mennesker er i stand til at
påvirke Jordens systemer.
Teaterinstruktør Christian Lollikes Revolution spilles i disse dage i
Aarhus. Senere i København.
Revolution tager udgangspunkt i
de mange kriser, herunder klimakrisen, verden står over for. Der skriges
på gennemgribende forandringer,
revolution, som historisk set er den
ultimative handling, når samfundssystemer bryder sammen.
Søg på nettet efter FNs 17 verdensmål om klimaet, Hope for the climate,
Grøn Kirke, Verdens bedste nyheder og
klimaforskernes navne.

mark havde vi ifølge samme tænketank allerede opbrugt naturens
kassebeholdning 28. marts!
Dr. theol. og forfatter Ole Jensen
(I vækstens vold) konstaterer, at vi
lige siden filosoffen René Descartes
1673 skrev, at vi kunne ”gøre os til
herre over og ejere af” naturen, har
misbrugt Skaberens pålæg om, at vi
skulle underlægge os jorden og herske
over den, som en licence to kill.
Frit efter Grundtvigs Langt højere
bjerge skriver Ole Jensen: ”Og da er i
rigdom vi gået amok / når alle har
meget / og ingen har nok.”
Håb kræver handling
Klima-professorerne Sebastian Mernild og Jens Hesselbjerg Christensen
er begge hovedforfattere til FNs store Klimarapport. De oplever, at flere
nu stiller eksistentielle spørgsmål til
klimaet som følge af det vildere vejr.
Meteorolog og klimaforsker Jesper Theilgaard savner en bevægelse,
der samler folk på tværs af politiske
holdninger. For ham er nøglen til
en bæredygtig fremtid at få de unge
bevidstgjorte:
– De skal være forandringen og få
os gamle til at stoppe med flyveture
og røde bøffer.

Handling nytter!
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Inger fortæller om Mejlbytapetet
Tekst og foto: Arne Illeborg

Mejlbytapetet blev afsløret Grundlovsdag 2003. Den 2. oktober samme
år kom Dronning Margrethe for at
se Mejlby Tapetet.

Når Inger Sørensen fra Todbjerg
fortæller om tilblivelsen af Mejlbytapetet, får tilhørerne en sjælden
og autentisk fortælling. En gruppe
kvinder fra Ravnsbjergkirken i Viby
fik en rigtig god oplevelse, da de en
sommerdag besøgte Todbjerg Sognegård for at se Mejlbytapetet. På
billedet ses to af dagens gæster i
samtale med Inger Sørensen.

September 2013 fik Mejlbytapetet
endelig et blivende sted i Todbjerg
sognegård. Her er det beskyttet og
kan ses hver dag året rundt efter
aftale.

Vil du være med i et band?
Efter sommerferien starter der nyt
band op med øvning onsdag aften
fra kl. 19.00. Bandet har vores klaverlærer Lukas Eagleroad som deres underviser, og de spiller musik
indenfor genren rock/pop/m.m. og
der øves ca. 1-1½time. Aldersgruppen er 10-14 år.
Er du interesseret, så send en
mail til mail@mainhousemusic.dk
for mere info.

Ledige Tider
Henover sommerferien har vi enkelte elever der skal på efterskole
eller videre på livets vej, og vi får
dermed også enkelte ledige tider i
disciplinerne Guitar, Bas, Ukulele
og Klaver.
Venligst MainHouse Music
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Mejlby Forsamlingshus
• 5. Sep. Fællesspisning
– Stegt flæsk
• 20. Sep. Dilettant infoaften kl.
19:30 – Er du interesseret i at
være med på en eller anden
måde, så mød op denne aften.
• 23. Okt. Fællesspisning
• 1. Dec. Juletræ for børnene om
eftermiddagen
Julefest for voksne om aftenen

Nærmere info følger i næste nummer af sognebladet
– HUSK – Tilmeldingsfrist til fællesspisningerne altid 3 dage før.
Mejlby.hus@gmail.com
/ Henrik på 40951506 evt. sms
Husk antal voksne og børn
(til og med 12 år.)

SÅ ER DET NU – KOM TIL HØSTFEST I TODBJERG FORSAMLINGSHUS
LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER 2018 KL. 18 (Dørene åbner kl. 17.30)
Pris: 250 kr. pr. person
Tilmelding senest 23/9 til Kirsten:
5082 0939 eller Bodil: 2139 4939

Bestyrelsen for forsamlingshuset
inviterer til høstfest. Kom og få en
hyggelig og morsom aften.
Vi starter kl. 18 med en dejlig tre
retters menu.
Herefter er der revy/underholdning på scenen.
Ca. kl. 21.30 spiller Ole Carstens
og John fra Performers op til dans,
og så bliver der gang i danseskoene.

Sidste år var der rift om pladserne
– så jo før du tilmelder dig, jo større
er chancen for at få årets høstfest
oplevelse.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Todbjerg Børnehus fylder 50 år i år
Dette vil vi gerne fejre, og derfor vil vi gerne invitere gamle børn, forældre og andre med interesse
for huset til åbent hus fredag den 5. oktober 2018
kl. 13.30 – 15.30.
Med venlig hilsen
Todbjerg børnehus
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Vi takker alle vore sponsorer, som støttede
Pandekageløbet i Hårup den 24. maj 2018
ShowGear ApS, Flemming Holmgaard
DagliBrugsen, Mejlby
Djurslands Bank Lystrup
Mejlby Autoværksted
Handywoman2woman.dk
Lene køreskole, Mejlby
Frisør Solhøj, Bendstrup
Spørring El-service
Fuglsanggaard festudlejning, Todbjerg
Klinik for Fodterapi v/ Nina Poulsen, Mejlby
Bagergården, Hinnerup
Partyudstyr, Mejlby

Rema 1000 Trige
Sparekassen Djursland, Hornslet
Mainhouse Music, Todbjerg
Fysioterapeuterne Lystrup Centervej
ABC Centeret, Hornslet
Bio kom-bi Hornslet
WesternShop, Mejlby
Velvære på en alternativ måde
v/Pernille Bengtsen, Mejlby
Dan jord
Klitte og Jensen A/S
Vi ses igen i 2019 !
TMIF Motion

Den nye sæson i TMIF Motion
starter mandag den 3. september 2018
Sæsonplanen ser foreløbig således ud
Mandag: 16.00-17.15
Spring 0.-2. klasse
17.15-18.30
Spring 3. kl. og opefter
18.30-19.30
Yoga (NYT)
19.30-20.30
Cirkel- og TRX-træning (NYT)
Tirsdag: 16.30-17.30
Børnegymnastik 4-5 årige
18.45-20.00
Motionsdamer
18.00
Cykling
Onsdag: 17.15-18.15
CrossGym Teens 6.-9. klasse
18.15-19.15
CrossGym
Torsdag: 15.30-16.30
Hip Hop og ShowDance 0.-3. klasse
16.30-17.30
Forældre/barn gymnastik 2-3 år
18.30-20.00
Styrke og motion for mænd
Lørdag: 9.00-10.00
CrossGym
Vi forbeholder os ret til ændringer, så følg med på vores Facebookside – søg
på TMIF Motion – eller på vores hjemmeside www.tmif.org/motion.
Tilmelding til hold og løb foregår via hjemmesiden, hvor I også kan læse
mere om de enkelte hold og priser.
Vi åbner op for tilmelding ultimo august 2018.
Vel mødt til en ny sæson!
TMIF Motion
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Hvad har vi i Egnsarkivet,
og hvad tager vi gerne imod?
Egnsarkivet indsamler, ordner, registrerer og opbevarer kilder om
den lokale historie. Det, som findes
i lokalarkiverne, er materiale fra
vore sognes erhvervsliv, foreningsliv og privatpersoner. Vi er også interesseret i evt. at låne materialet
til kopiering eller scanning. Når du
rydder op på grund af flytning eller
dødsfald, er der måske lokalhistorisk interessant materiale imellem,
som vi gerne vil gemme i Egnsarkivet. Giv papirer og fotografier til
arkivet i stedet for at kassere dem.
Det kan jo være materiale, der giver
nye oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet. Det kan alt sammen
fortælle historie fra vore sogne.
Vi træffes hver torsdag – se nedenfor eller fremsend på mail til:
tmegnsarkiv@mail.dk.

Planlagte aktiviteter og
arrangementer i Lokalhistorisk
Forening og Egnsarkivet
Årshæfte 2018
Vi arbejder p.t. med Årshæftet, som
i år skal handle om Lindå og Balle.
Vi har en del materiale i Egnsarkivet, men vi efterlyser alligevel et
samarbejde med folk i området.
Vi tror på, at der findes personer, som vil kunne fortælle noget
lokalhistorie f.eks. om interessante
beboere, der på en eller anden måde
har sat deres præg på området.
Historier om nuværende eller
tidligere håndværkere, firmaer eller virksomheder vil være meget
velkomne.
Hvis historierne kan ledsages af
fotos, vil det ligeledes være vældig
fint.
EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole
Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk

Hjemmeside
Vores hjemmeside er stadig under
udvikling, men gå alligevel ind og
kig på
www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk

ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00–17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00

På vegne af Lokalhistorisk Forening og
Egnsarkivet.
Helle Hald
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD
Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437

Hanne Vibeke Folkmann
Gyden 12, Mejlby
8530 Hjortshøj
2248 8132

Randi Dejgaard Stidsing, Næstformand
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117

Astrid Grethe Moltved
Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2627 1425
8621 1425

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852

Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

Erland Madsen Alstrup, KIRKEVÆRGE
(MEJLBY KIRKE)
Engvej 4, Mejlby
8530 Hjortshøj
8699 9349

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Suppleanter:
Bjarne Madsen
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709

Susanne Mikkelsen
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet
2810 4110

Find os på
http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/
eller hent app’en Kirkekalenderen
og følg med i vores gudstjenester
og arrangementer i sognene

MR MØDER FOR 2018
Torsdag d. 27/9, onsdag d. 24/10 og torsdag d. 29/11.
Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaffe

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?
Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj –
tlf.: 8749 0490
Åbningstid: Torsdag kl. 14-18 og søndag kl.
10-16 (fra palmesøndag til jul).
Også en afdeling med lækre specialiteter
Bedemand
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23, 8543 Hornslet
tlf.: 5095 0420/8697 4251
Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
tlf.: 8699 7833 e-mail kl@kronjyllands.dk
Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis
udbringning til begravelse i Todbjerg og
Mejlby kirker
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715
Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442
Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf.: 8699 8106
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf.: 5094 5215
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf.: 2721 4345
Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

Klinik for hud- og fodpleje
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup, tlf.: 8699 9132
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer
Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12,
Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 8699 9211
Maler
Malerﬁrmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til
2126 0518 eller helle@dgg-service.dk
Musikskole
MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.mainhousemusic.dk, tlf.: 4142 8120
MainHouse Music – undervisning for børn
og voksne i Guitar, Trommer, Bas, Klaver,
Sang og Ukulele.
Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
tlf.: 6133 9799
www.østjysksundhedsklinik.dk
Tømrer
Tømrerﬁrmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200/8698 9075
Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536
Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf.: 4029 6869
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv

BESØGSTJENESTEN
Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj
LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605

Gudstjenester
Todbjerg
Søndag den 2. september

9.30 Loa

14. søndag efter trinitatis

Søndag den 9. september
15. søndag efter trinitatis

Søndag den 16. september
16. søndag efter trinitatis

Søndag den 23. september
17. søndag efter trinitatiss

9.30 Loa

11.00 Vibe

11.00 Høst Vibe

9.30 Høst Vibe

11.00 Vibe

Søndag den 30. september

11.00 Børnehøst
Vibe

18. søndag efter trinitatis

Søndag den 7. oktober
19. søndag efter trinitatis

19.30 Jagt Vibe

Søndag den 14. oktober

9.30 NN

20. søndag efter trinitatis

Søndag den 21. oktober
21. søndag efter trinitatis

11.00 NN

Søndag den 28. oktober

16.00 Rytmisk
Højmesse

22. søndag efter trinitatis

Søndag den 4. november
Alle Helgen

9.30 Alle Helgen
Vibe

Søndag den 11. november

25. søndag efter trinitatis

11.00 Vibe

Søndag den 25. november

19.00 Gospel
Vibe

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 2. december
1. søndag i advent

Søndag den 9. december
2. søndag i advent

11.00 Alle Helgen
Vibe
9.30 Loa

24. søndag efter trinitatis

Søndag den 18. november

Mejlby

11.00 Børn
Vibe
9.30 Vibe

