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Glædelig Jul fra menighedsrådet
Den opmærksomme
læser har måske opdaget at blad nr. 4
ikke er udkommet.
Det skyldes at kirkeåret begynder ved 1.
Søndag i advent så derfor udgiver vi
nu nr. 1.

man vil som gravstedsejer modtage
en skrivelse, hvis man skal foretage
sig yderligere. Man kan til enhver tid
henvende sig til graverne hvis man
er I tvivl om noget. I fremtiden skal
gravsten være sikret inden de placeres på kirkegården.
Nu nærmer julen sig, og freden kan
så småt sænke sig. Inden vi alle når
dertil, vil de fleste af os nok opleve
tiden som lidt hektisk, men uanset
hvor fortravlede og stressede vi når
at blive, så må vi alle huske på at nyde
denne smukke højtid.

Erland Alstrup og Hanne Folkmann
har ønsket at gå ud af MR – Vi takker
for godt samarbejde. De erstattes af
suppleanterne Susanne Mikkelsen og
Bjarne Nyrup – Velkommen til jer.
Lige pt arbejdes der i MR med sikring
af gravsten. Der har i foråret 2018,
været en dødsulykke på en Aarhusiansk kirkegård, som følge af en
væltet gravsten. Derfor er det blevet
lovpligtigt at gennemgå og sikre de
eksisterende gravsten der står på kirkegårdene. Vi arbejder sammen med
de andre kirkegårde i Aarhus Nordre
Provsti på en fælles løsning. For tiden udpeges de usikre gravsten, og

Jeg vil gøre opmærksom på at ved
de seneste arrangementer i kirkerne har vi samlet ind til Folkekirkens
Nødhjælp. De uddeler f.eks. julehjælp
til de trængende, så vi opfordrer til at
man søger der, hvis man har behov
for hjælp.
Dermed ønskes I alle en glædelig jul
og et lykkebringende nytår.
På vegne af Todbjerg – Mejlby MR
Helle Sørensen

Kunne du tænke dig at være frivillig?
Vi har et korps af frivillige tilknyttet vores kirker. De hjælper med
at stille an og servere forfriskninger og andet ved særlige arrangementer i kirkerne og i Sognegården. Har du lyst til at give en hånd
med i ny og næ, så kontakt Susanne Mikkelsen på tlf.: 2810 4110.
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Det håbende menneske
Enhver god børnebogsforfatter ved, at
man aldrig må tage
håbet fra et barn. Det
ville simpelthen være
ondt. Gode børnebøger som for eks. Astrid Lindgrens,
rummer derfor også altid en håbsdimension. Hendes bøger er ikke smertefornægtende sødsuppe, men tværtimod ofte ret barske, men de efterlader
aldrig barnelæseren uden håb.
Børn har brug for håb. De har også
brug for tryghed. Den står far og mor
for.
Hvad med os voksne? Har vi også
brug for håb og for tryghed? Og hvor
skal vi i så fald vende os hen for at
finde det?
Ja, vi søger den i hvert fald i høj
grad, er det min fornemmelse. Vores
forældre er ikke længere garanter
for tryghed, som de var det i vores
barndom, så vi søger for eks. håbet i
de medicinske og teknologiske fremskridt. Hvis vi får kræft eller anden
truende sygdom, er lægevidenskaben
vores håb.
Og vi finder tryghed i at tro på
teknologien, at den nok skal løse de
klimamæssige problemer. For hvad
andet har vi at håbe og tro på? Er det
som om vi spørger.
Og måske vi tror på en almægtig
faderskikkelse i himlen et sted, som
hvis alt andet glipper, nok skal gribe
ind eller i det mindste gribe os.

Vi har ligesom brug for en sikkerhed. En slags ventil. For at kunne leve
og ikke blive hysteriske af angst. Vi
er jo som dyrene og planterne ikke
så heldige, at vi ikke ved at vi skal dø.
Derfor er angsten vores evige følgesvend. Ja vel egentlig kendetegnet ved
det menneskelige.
Freud kaldte det for’ jegbevidsthedens traume’. Teologen Paul Tillich
kaldte det ’chokket ved ikke-væren’.
Det chok, der ramte mennesket dengang i tidernes morgen, da de første
mennesker udviklede bevidsthed,
tanke og sprog. Da blev vi bevidste om
os selv og vores egen endelighed. Jeg
er MIG og adskilt fra resten af verden,
og en dag skal jeg dø. Derfor hører
angsten med til det at være menneske.
Så hva’ gør vi nu, lille du, som Kim
Larsen ville have sunget det.
Jo, vi prøver som sagt måske at
finde sikkerhed i videnskaben eller
i religionen. Men fakta er, at ingen af
delene kan forhindre at vi skal dø eller
at solen en dag brænder ud.
Sikkerhed er så forførende, og
usikkerhed er så forfærdende. Men
sikkerheden er altid falsk, og usikkerheden er altid virkelig. Der er ingen videnskab eller religion, der kan
fjerne usikkerheden eller døden, men
religionen, den kristne tro på, at Gud
er kærlighed, kan måske gøre os i
stand til at tåle livet med dets radikale usikkerhed, og leve med mod på
trods af usikkerheden.
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Jesus bruger et sted billedet med
barnet, vi må blive som børn for at se
Guds rige, siger han. At erkende sin
egen afmægtighed, er at se sit indre
angste barn i øjnene. Og det er når vi
gør det, at vores øjne måske pludselig
også kan se, hvad den kristne tro rummer af trøst.
Vi skal dø, javel, men hvis vi tror
på at vi gribes af en kærlig Guds hænder, kan vi måske bedre overgive os til
livet og døden. Tror, at vi gribes af en
kærlig fars hænder. Det billede kan
vi bruge på den Gud, vi aldrig fatter,
og som vi i virkeligheden aldrig kan
fange ind med hverken billeder eller
ord. Gud, al værens grund, ja væren
selv, og kilden til liv.
Jesus lærte os Fadervor, og dermed
at vi kan kalde den usynlige magt
far. Det er der noget trygt ved. Hvis
livets kilde og al væres grund er som
en kærlig far, så kan vi trygt give os i
Guds vold og lade ske, hvad der sker.
Jesus fortæller også en lignelse om
fåret, der bliver væk. Det er et billede
på vores grundangst: At blive væk. At
forsvinde og blive til intet.
Og så handler den lille lignelse med
fåret om, at vi IKKE skal blive væk,
men findes af Gud og blive genforenet
med Gud og hele flokken. Med altet.
Jesus giver os på den måde ved sine
fortællinger et sprog for det, vi egentlig ikke kan tale om, nemlig Gud.
Og før ham var der de Gammeltestamentlige forfattere og profeter.
Alle har de forsøgt at sige noget om
det usigelige.

For eks. Esajas. Han lader Gud sige,
at han har tegnet os i sine hænder. Det
er et trygt billede. Billedet af Gud som
den, der har tegnet os i sine hænder.
Gud som den, i hvis hånd vi er tegnet,
og for hvem vi ikke i al evighed kan
blive væk.
Det er et meget smukt billede, synes jeg, på den tanke, at vi er i Gud fra
evighed til evighed.
Det er og bliver et billede, for selve
Gud får vi aldrig greb om. Vi kan kun
anelsesfuldt nærme os den gådefulde
guddommelighed.
Som Gud sagde til Moses da han engang spurgte om han ikke nok måtte
få Gud at se: ’Nej. Men du kan holde
dig for øjnene og så går jeg forbi dig,
og når jeg drejer rundt om hjørnet
på bjerget, må du åbne øjnene og se
min bagside.’
Vi kan ikke se Gud, men vi kan se
sporene efter ham her i verden. Hans
bagside.
Livet findes. Kærligheden findes.
Begge dele er spor af Gud her i verden.
En anden gang spurgte Moses Gud:
’Hvad er dit navn?’ Gud svarede: ’Jeg
er den, jeg ER.’ Eller som det hebraiske
verbum også kan oversættes: VÆRE.
Altså,’ Jeg er væren’ , eller : ’Jeg er den
der får til at være.’
Moses oplevede altså, at grunden
til al væren skjuler sig og unddrager
sig vores definitioner, at Gud er usynlig og ufattelig for os, men at vi kan
se sporene.
Vi har jo kun menneskeord til
rådighed. Og menneskebilleder når
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vi vil sige noget om Gud. Men nogle
af de mennesker hvis oplevelser er
overleveret i Bibelen, Esajas, Paulus
og Jesus bl. andre, de har alle erfaret Guds nærhed, og det som noget
vidunderligt. Som oplevelsen af, ikke
at være alene i et koldt univers, men
indesluttet i kærlighed. Og det giver
de sprog, sprog, som vi moderne mennesker anno 2018 godt kan tage i munden og gøre til vores.
Gud, kilden til alt liv, selve værens
grund og kærligheden selv, den Gud
er i alt, over alt før alt og efter alt. Vi
er en del af denne evige Gud, og det
vil vi altid være, levende eller døde.
Vi kan ikke undslippe den Gud eller blive væk fra Gud, for vi er en del
af Gud.
Så Gud er os næsten nærmere end
vi er os selv. Og så er Gud alligevel det
ANDET, det på en gang fascinerende,
uudgrundelige og skræmmende ( fascinosum et tremendum)
Livets kilde er Gud, værens grund
er Gud, og kærligheden er Gud. Hvis vi
tænker og tror sådan, så kan vi måske
aflægge os det barnlige behov for sikkerhed, og som voksne uden illusioner, men alligevel med mod, kaste os
ud i livet og leve for fuld skrue.
Og kun ved at leve fuldt ud, dyrker
vi den Gud som er liv. Og kun ved at
ødsle med kærligheden dyrker vi den
Gud, som er kærlighed.
Der er måske en hånd, der må hugges af, eller et øje, der må rives ud,
som Jesus siger, et sted, altså der er
vores trang til egoisme og nærighed,

som vi må smide fra os, hvis vi skal
leve fuldt ud i kærlighed.
Og der er vores trang til vished og
tryghed, som vi må smide fra os, hvis
vi skal leve fuldt ud, intenst og for fuld
skrue, det Jesus kalder at gå ind til livet. For det er bedre at gå lemlæstet og
vanfør ind til livet end med livrem og
seler og illusioner at kastes i helvedes
ild, som han så dejligt krast siger det.
Altså der er mere sandt liv i at turde
være i sin afmagt og kvæstethed end i
at prøve fortrænge smerten og dulme
angsten med illusioner eller piller.
Nogle mennesker forstår at leve i
pagt med den erkendelse, og de kan
være forbilleder for os.
Jeg vil citere fra et interview med
sådan et forbillede; det sidste interview, der kommer til at blive givet
med en af min ungdoms store helte,
Troels Kløvedal. Han er døende af ALS,
og kan nu kun kommunikere ved at
skrive på en pc. ved hjælp af øjet!!!
Intet kan han selv længere. En respirator trækker vejret for ham. Maden
bliver hældt ned i maven på ham ved
via en sonde. Kun pupillen kan han
bevæge, og derved betjene en særlig
computer. Han, der har sejlet verden
rundt adskillige gange, er nu helt ude
af stand til andet end at være i sin totale afmagt, og hver dag vente dødens
snarlige ankomst.
Han beskriver sit vilkår og sin tilstand på følgende måde:
Når man mister sin bevægelighed, går
man jo fra den store verden til den lille
verden. Jeg har en smuk bondehave med
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mange gamle frugttræer og anlagde for
15 år siden en større frugthave ude på
den frugtbare eng i forlængelse af haven.
Jeg drømte som barn om at blive zoolog
og har altid været interesseret i botanik.
Det betyder nu, at jeg fra min elektriske
kørestol har masser af tid til at beundre
denne verden igen. Jeg studerer Admiralsommerfuglene på nært hold i timevis,
og der er ikke en knop på mine mange
frugttræer, som jeg ikke holder øje med.
Ligesom jeg hver morgen holder øje med,
at jorden drejer. Gården ligger sydvendt,
og d. 21. december går solen lige ind over
bøgeskoven bag marken, og der er mere sol
i stuerne end på en sommerdag, fordi den
nu kaster sine stråler ind under stråtaget.
Kvæstet og lemlæstet sidder han
der, og er så fuldt ud i live, sansende
alt, og taknemmelig. Fuldstændig
uden illusioner og fuld af kærlighed.
Og han ved at solen på årets korteste dag, i livets sidste stund alligevel
kaster mere lys ind i stuen end på en
sommerdag.

Når vi bliver gamle og som børn
igen, afmægtige, stækkede og kvæstede af livet, men nu med den voksnes modne blik, så ser vi Guds Rige,
solen, meget stærkere end da vi var i
vores livs sommer. Nu står den ganske
vist lavt på himlen, men stråler desto
klarere.
Sådan kan vi lade Kløvedals stemme føje sig til de forskellige Bibelske
stemmer, og tage deres ord til os som
trøst og opmuntring til at kunne leve
dette liv med al dets usikkerhed, med
al dets smerte, tab og sorg, og med
vores egen forestående død.
Vi er skrevet i hånden på livets
Gud, og som Troels Kløvedal, der
gerne så sig selv ende på havets bund
og glide ind i den maritime fødekæde,
sådan kan vi også med sindsro give os
Gud i vold. Den Gud, som vi alligevel
på ingen måde kan undslippe eller
blive væk fra eller skilles fra. Livets,
kærlighedens og al væres grund. Gud.
Vibe

Konﬁrmander
Nu er dette års konfirmander godt i gang med
undervisningen. Vi har som de forrige års konfirmander, været en tur ude på FDF’s Sletten til en
dag der bød på fysiske aktiviteter, teambuilding
og etiske/ kristne problemstillinger. Efteråret byder desuden, ud over de almindelige tirsdage, på
en filmaften sammen med Elev-konfirmanderne.
I foråret skal vi have gospelworkshop, filmaften
og en tur til Århus, hvor vi bl.a. skal på en byvandring med en hjemløs. Det var en stor succes
sidste år, så der er noget at glæde sig til. Kh. Vibe
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Hyldebærsuppe og livsﬁlosoﬁ
Af Lars Kjær Hansen
Himlen var blå. Nærmest mørkeblå. Så
mørkeblå som den kun kan være en septemberdag.
En svag vind får et vissent blad på
et ahorntræ til at bevæge sig med en
raslende lyd.
Bladet river sig løs fra grenen og daler til jorden i hurtige cirkelbevægelser.

afsked siger: Dette er en dag jeg vil huske
når jeg bliver gammel.
Jeg har valgt en hyldebærdag som
jeg med sikkerhed vil huske mange
år frem i tiden.
Igennem sommeren har jeg spottet, hvor der står hyldebærbuske,
og har de sidste par uger beundret,
hvordan hyldebærrene skifter farve
fra lyserøde til sortrøde. Store tunge
klaser af modne bær tynger grenene
ned mod jorden.
Bevæbnet med saks og spand begynder jeg at høste de fuldmodne bær.
Jeg fik en zinkspand af mine forældre, da de flyttede fra gården.
Utallige plasticspande er kommet
og gået siden, men zinkspanden er
uforgængelig. Samtidig er dens lyde
fyldt med gode minder – når man
slipper håndtaget og det rammer
kanten af spanden med et metallisk
klang, kommer man uvilkårligt til
at tænke på en tid med kontinuitet
og stabilitet.
Fyldige klaser af hyldebær rammer bunden af spanden, med en
herlig lyd – som at slå på bliktromme.
Jeg går videre til den næste busk
og efterlader de højestsiddende bær
til solsorte og drosler. Det bliver også

Sommeren er forbi, og mange ting i
naturen fortæller, at vi befinder os
i den første efterårsmåned.
I dag skal der plukkes hyldebær
Der er mange ulemper forbundet
med, at man bliver ældre. Men en
ting får man uvilkårligt mere og
mere af, hver gang man har haft
fødselsdag, og det er livserfaring.
En af de erfaringer jeg har gjort
mig, er at man kan optimere sine oplevelser og aktiviteter, ved at kæde
dem sammen med de muligheder
den enkelte dag giver en.
Man kan sagtens plukke hyldebær en blæsende og regnfuld efterårsdag, men med en middelmådig
oplevelse som resultat. Men dagen i
dag er perfekt. Vejret er fantastisk.
Jeg kender en mand som når han har
været på besøg, og samværet har udviklet sig positivt, jovialt og humoristisk, til
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til et par klaser rønnebær og et par
humle-ranker – så er der lidt til at
pirre smagsløgene!
Hjemme i køkkenet finder jeg den
store gryde frem, hælder bærrene i
og bringer dem i kog, sammen med
en håndfuld filippa æbler.

Det blev til 12 liter hyldebærsaft
– en flaske til hver uge i de tre vintermåneder – fyldt med sommerens
solskin og vitaminer.
12 små lyspunkter der nok vil
gøre det lidt nemmere at komme
gennem en lang mørk vinter.

Gospel koret

Babysalmesang

Gospelgudstjeneste i Mejlby kirke 25. november 2018 – kl. 19.00
Hver sæson slutter vi af med at
lave en gospelgudstjeneste. Det
er dejligt for koret at have noget at øve op til og så håber vi at
glæden i Gospel smitter, så andre også kan mærke den skønne
stemning den giver.
Næste sæson starter onsdag den
16. januar 2019 kl. 19 I Todbjerg
Sognegård og resten af datoerne
ser således ud:
16. jan – 30. jan – 13. feb – 27. feb
– 27. marts – 10. april – 24. april
– 8. maj – 22. maj
Gudstjeneste d. 19. maj
Hvis du får lyst til at prøve at
synge Gospel, er der altid plads
til flere. Kontakt evt. Karin på
tlf. 3068 8852
Kh. Karin
Todbjerg-Mejlby Gospelkor

tirsdage fra kl. 10.00 i sognegården
i Todbjerg
Efterårets 8 tirsdage med babysalmesang slutter tirsdag d. 11 december.
I foråret er er første gang tirsdag
den 23. april kl. 10.00 og sidste gang
er lige efter Pinse tirsdag d. 11. juni.
Kom og oplev en unik stund med din
baby. Dit barn vil gennem musik og
sang blive stimuleret både sanseligt
samt motorisk. Vi synger, spiller,
danser, vi bruger kroppen og rummet, der bliver lyttet og kigget. Der
vil være både nye og gamle sange,
samt salmer med dans og fagter.
Tilbuddet er for alle og det er gratis.
Venlig hilsen
Karina Brøgger (2972 2003)
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd.

Foredrag og koncert – AT SPILLE ET BILLEDE
Todbjerg sognegård søndag d. 3. marts 2019 kl. 19.30
”Når man spiller klaver – må man
tænke i billeder! ”
Således docerede komponisten
Robert Schumann´s hustru CLARA
– 1800-tallets store, romantiske klaverløvinde.
I Todbjerg Sognegård skal jeg
søndag den 3. marts kl. 19.30 give
et bud på et bogstaveligt cross-over
imellem kunst & klaver.
Det har fascineret komponisterne at skrive musik med direkte
afsæt i velkendte, med andre ord,
eksisterende kunstværker, lige siden
Liszt i 1837 med klaverstykket Sposalizio gjorde det for første gang. I
årene, der fulgte, gjorde tre andre
komponister ham bestræbelsen efter, og fra og med det moderne gennembrud ca år 1900 dyrkes denne
kunstarternes ”oversættelse” i hinanden hyppigere. Jeg har interesseret mig for de tidlige forsøg i genren

og vil i min gennemgang undersøge,
hvordan man laver denne oversættelse – fra noget figurativt til noget
musikalsk, og hvordan de to udtryk
spejler sig i hinanden.
Projiceret op på lærred vises dias
af kunstens mesterværker fra renæssance til impressionisme, og de ”tilhørende” klaverstykker bliver spillet, med ledsagende kommentarer.
Jeg har lavet denne performance
25 gange, bl.a. tre gange på AroS, siden jeg for første gang præsenterede
en tøvende version i Sognegården
for nogle år siden. I mellemtiden er
teknikken blevet digital.
På billedsiden skal vi opleve værker af bl.a.: Michelangelo, Rafael,
Breugel, Watteau, Degas & Monet –
og på musik-siden hører vi bl.a. Liszt
& Debussy.
Der er fri entre.
Kristian Giver, organist.

NYTÅRSKONCERT I TODBJERG SOGNEGÅRD
med MORTEN KARGAARD SEPTET
søndag den 27. januar kl. 16.00
– Higgs Partikel i vibration... ikke Crossover, snarere en slags MeltDown musik
Et nyt frisk bud på lyden af musik til
verden af i dag – en sand hybrid mellem to traditioner opstår, når disse
top musikere fra den rytmiske og
klassiske scene mødes i et nyskabende samarbejde.
Et overraskende homogent udtryk – en udsøgt dynamik, ubesværet legende puls og lysende klare
melodier. Syv instrumenter der
lever og ånder sammen gennem
disse nye kompositioner – en rejse
i et fortryllende landskab, og en ny
musikform, der skaber en tidsløs
stemning uden preferencer.
Alle musikere er kendt for deres
præstationer fra flere forskellige orkestre og genrer – Copenhagen Phil,
Det Kongelige Kapel, DR Symfoni Orkester, og Egberto Gismonti. Hver
med en personlig tone og åbensindet
tilgang til ny musik.
Musikkens spændvidde og brede
appel, fremgår af de mange forskel-

lige sammenhænge orkesteret har
afholdt koncerter – lige fra Klassiske
Festivaler i ind-og udland, Musikforeninger, Copenhagen Jazzfestival
samt rigtig mange kirker.
Orkesteret udgav i 2014 CD´en
"Origin" – optaget i Lindevang Kirke.
I sommeren 2017 udkom Septettens
anden CD på det klassiske tyske pladeselskab Animato, og udgivelsen
har allerede modtaget en pris i tysk
Audio magasin.
Der er fri entre.
Kristian Giver, organist
Mette Termansen, Oboe & English Horn
Maj Berit Guassora, Trumpet & Flugelhorn
Karen Johanne Pedersen, Violin
Jakup Lutzen, Viola
Samira Dayyani, Cello
Morten Kargaard, Guitar
Lars Johnsen, Kontrabas

Frokosthygge i Todbjerg Sognegård
I løbet af efteråret har vi haft tre
velbesøgte og tankevækkende frokostarrangementer. Vi er glade for
det store fremmøde, og glæder os
derfor til at byde jer velkommen
til tre nye arrangementer i løbet af
vinteren.
Vi får frokost, et glas til maden,
foredrag og kaffe.

Foredrag
9. januar
Smag på livet – om
glæden ved at være
i live, og om at give
livet videre ved
journalist Anders
Laugesen

13. februar og 13. marts
Om Carl Nielsen og
musikken i hans
liv ved organist og
tidligere gymnasielærer Peer Kjær
Andersen
Praktiske informationer
• Vi mødes kl. 11.30
• Og vi slutter kl. ca. 14.00
• Pris 30 kroner pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før
til Sonja 22625461
• Hjælp til transport: Hvis man har
behov for at blive hentet, skal det
blot oplyses ved tilmelding
Vel mødt!
Venlig hilsen ”Frokostudvalget”

Foredrag med Theresia fra årgang 0
Onsdag den 20. februar 2019
kl. 19.00 i Sognegården i Todbjerg
Rachels mor Theresia fortæller om
serien, om at medvirke i serien og
hvorfor serien er så unik. Årgang 0
er Danmarks mest sete dokumentarserie, der har fulgt en række
børn igennem de først år af det
nye årtusind. Theresia TreschowKühl beretter om baggrunden for
serien og hvorledes det er at være

kendt og dog leve
sit helt almindelige
liv. Serien er sammenlignet med dokumentarfilmens
Matador, og fortæller en helt enestående Danmarkshistorie igennem
helt almindelige menneskers liv.
Alle er velkomne, der er gratis adgang.
Aktivitetsudvalget

Nyt fra Besøgstjenesten
Næste gang er tirsdag d. 11. december kl. 13 på lokalcenteret i Hjortshøj. Har du lyst til at være med og
hilse på vores dejlige besøgstjeneste,
så ring senest d. 8 december. Eller
hvis du vil være med i besøgstjeneste, som vært eller ven. Så ring
6127 1564 eller send en mail til
lisbethmarie@mail.dk

Forleden dag ringede min telefon.
Jeg tog den og en glad stemme sagde
”Jeg vil gerne være besøgsven” Det
var rigtig dejligt, for det er jo besøgsvennerne og alle de frivillige,
der gør at vi har en god og velfungerende Besøgstjeneste.
For øjeblikket er vi 48 besøgsvenner
og værter. Og er en af de største Besøgstjenester i Århusområdet.

Venlig hilsen Lisbeth

Årets gang er, at Besøgsvennerne
besøger værterne og aftaler selv,
hvor ofte det skal være. Det er meget
forskelligt og alt kan lade sig gøre,
næsten. Man kan læse, synge, se billeder, drikke kaffe, hygge og gå ture
i området, kortspil og sang eller bare
være sammen. Nogle venner kører
også på udflugt med værterne og
ser måske ens barndomsegn eller
f.eks. Moesgård museum med rundvisning og frokost.
3 gange om året mødes hele besøgstjenesten til Forårsfest, Høstfest og
Julefrokost.
Rigtig dejlige sammenkomster, med
underholdning, sang, livlig snak og
hygge.
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Hvad er meningen?
Tekst: Arne Illeborg

Et rødt og et sort egern fangede mit
blik. Skovens lille klovnepar fór op
og ned ad tujatræets brune stamme
lige uden for køkkenvinduet. Inden
jeg så mig om, havde de to egern
tryllebundet både min kone og jeg.
Hvad havde dyrene gang i? Hvad
var meningen?

Livet uden facitliste
Selv om vi har mad i køleskabet, æblerne er høstede, bærrene syltede,
boligen skøn og varm, ungerne “fløjet fra reden” og der er fred i landet,
holder dybt begravede ur-instinkter
vi mennesker vågne.
Vi jager! Ubevidst.
Køleskabet: Gemmer der sig
noget lækkert? Fjernsynet: Er der
håndbold eller en god fodboldkamp?
Bogreolen: Skulle man jagte lidt
spænding i en kriminalroman? Gå
en tur i biografen eller teateret? Er
du ikke i et parforhold: En smut på
den foretrukne cafe?
Dit arbejde: Oplever du jagtens
glæde? Eller er du jaget vildt?
Husets kat og hund snorksover.
Mætte og trygge.

Jo, de stjal de solsikkefrø, som det
adrætte spætmejsepar omhyggeligt havde kilet fast i tujaens grove
barkflager til vinterforråd. Frøene
havde spætmejserne selv snuppet
fra fuglenes foderbræt.
Resterne herfra faldt ned på jorden. Der samlede havens små skovmus smulerne op og pilede tilbage
med forrådet til deres musehul i
nøddebuskens rodnet.
Imens havde hele sceneriet den
fulde opmærksomhed fra en tredje
dirrende spændt iagttager: Genboens sorte, sultne skovkat!

”Hvad er meningen?”
Vi spørger os selv. Vores nærmeste. Er vi rigtig arrige, kan det lyde:
“Hvad F….. er meningen?”
Vor Herre bliver sjældnere spurgt.
For hans svar er ofte besværlige og
krævende. Han vender vore spørgsmål ind mod os selv.Men livet må ikke
være besværligt.
Vi lever jo i et velfærdssamfund.

Denne indledning til min artikel
kom helt uventet.
Dyrene bevæger sig, når de er på
jagt. Efter føde, efter en mage, efter
materialer til en bolig eller på flugt
fra katastrofen. Her i form af katten.
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sådan måde, at de mennesker, hvis
kærlighed jeg ikke kan leve foruden,
har nemt ved at elske mig i morgen,
siger Morten Albæk og tilføjer: – Der
er nogle eksistentielle spørgsmål, vi
ikke prioriterer at svare krystalklart
på, ligesom vi kan svare på snart
sagt alle andre spørgsmål.

Vi kræver en facitliste!
En sagsbehandler.
I skolen kunne vi snyde og se i
facitlisten eller hos kammeraterne,
når regnestykkerne drillede.
Lidt sværere var det med den
danske stil. Her var ingen facitliste.
Måske internettet kan give et
hurtigt svar.
Vi elsker at smug-kikke i livets
facitlister. Vi vil helst give de svar,
læreren eller den høje chef ønsker.
Med årene opdager vi, at livet
ikke har nogen facitliste.
Vil vi snyde, snyder vi os selv.

Den tyske digter, dramatiker og
historiker Friedrich Schiller (1759
– 1805) sagde: "Følg den mand der
søger sandheden, men flygt fra ham,
der har fundet den!”
Livets manglende “facitliste” fik
Finn Thorbjørn Hansen, professor i
filosofi og forfatter, til at skrive bogen Kunsten at navigere i kaos. Han
tilføjer: “Flygt også fra den mand,
der ikke søger sandheden – thi han
er med K.E. Løgstrups ord åndelig
doven.

Livets gave er . . .
43 årige cand.mag. i historie og filosofi Morten Albæk, erhvervsmand
og forfatter til bogen Et liv, en tid, et
menneske siger:
- Der er ikke ét universelt svar på
meningen med livet. Svaret er altid
subjektivt.
– Jeg kan kun svare på, hvad meningen med mit liv er. Meningen med
dit liv skal du selv finde frem til.
Morten Albæks gennemgang af
mange analyser og statistikker viser, at kun få af os rent faktisk ved,
hvad det meningsfulde liv er. Derfor
acceptere vi alt for meget meningsløshed i det ene liv, vi er blevet givet.
– Meningen med mit liv er at forsøge at leve hver eneste dag på en

Pablo Picasso, det 20. århundredes
nok største maler og stilskaber,
havde sit bud:
“The meaning of life is to find
your gift. The purpose of life is to
give it away.”
(Meningen med livet er, at du skal
finde din gave. Formålet med livet er
at give den videre).
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Vinter-månederne står for døren, også er der rig mulighed for at komme
til forskellige arrangementer både i kirkerne og Sognegården.
LUCIAOPTOG og SPIREKOR søndag den 2. december
kl. 11.00 i Todbjerg kirke
JULEKONCERT søndag den 16. december
kl. 19.30 i Todbjerg Kirke
NYTÅRSKONCERT søndag den 27. januar
kl. 16.00 i Sognegården
FOREDRAG med Theresia fra årgang 0
onsdag den 20. februar
kl. 19.00 i Sognegården
AT SPILLE ET BILLEDER søndag den 3. marts
kl. 19.30 i SOGNEGÅRDEN
FORÅSSANGAFTEN onsdag den 20. marts
kl. 19.00 i Sognegården
Husk at alle arrangementerne kan læses om i de kommende Sogneblade,
opslag i skabene ved kirkerne, på vores hjemmeside:
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk, i Lokalavisen; Livet i Kirken
og ikke mindst på Facebook.
Ret til ændringer.
På aktivitetsudvalgets vegne;
Susanne Mikkelsen
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Kirkelige handlinger
siden sidst
Alle Helgen 2018

Mejlby Forsamlingshus
1. dec. kl. 14.30-16.30 Juletræ
med godteposer til børnene.
Tilmelding senest d. 25/11. Pris
Børn 20.- og Voksne gratis.

Denne gang bringer vi de lister, der
blev læst op i Todbjerg og Mejlby kirker ved Alle Helgen.

Fællesspisning. Juleafslutning 1.
dec. kl. 18.00 for voksne over 18
år. Flæskesteg med det hele og ris
a´ la mande. Efter spisningen er
baren åben til en hyggelig lørdag
aften.

Vi holder en pause med lister over
døbte, viede og døde, da den nye persondatoforordning foreskriver at vi
indhenter samtykke i forhold til oplysninger der trykkes i sogneblade.

Fællesspisning 22. januar og 27.
februar
8 & 9 Marts M.A.T.F. opfører
dilettant (Vi er i gang)

Todbjerg kirke 4 november kl. 9.30
Niels Ladegaard
09.01.2018
Erik Møller
29.03.2018
Irene Damgård Nielsen
06.04.2018
Henning Rasmussen
17.04.2018
Agnethe Mikkelsen
20.05.2018
Tage Madsen
25.06.2018
Eigil Lassen
20.07.2018
Gudrun Lydia Helbo
22.07.2018
Connie Rosborg
19.09.2018
Eva Villumsen
09.10.2018

Fællesspisning 25. April og
22. maj

22 Jun. Todbjerg-Mejlby Sommerfest på boldbanen ved forsamlingshuset – Sæt kryds i
kalenderen til en dag med sjove
aktiviteter for alle, og teltfest
om aftenen med livemusik. Følg
sommerfesten på Facebook siden
”Todbjerg-Mejlby Sommerfest”

Mejlby kirke 4. november kl. 11.00
Bertha Møller Johansen
08.04.2018
Henning Peter Jensen
06.05.2018
Pia Cederskjold
25.06.2018
Gudrun Therkildsen
02.08.2018
Sonna Bengta L. Sørensen 16.09.2018
Sofie Selling Rasmussen
21.09.2018

- HUSK Tilmelding senest 3 dage
før fællesspisningerne til
Mejlby.hus@gmail.com
el. 4095 1506
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HÅRUP
FORSAMLINGSHUS
– det lokale
samlingssted!

JULE-BANKO
Der afholdes familie-julebanko
i Todbjerg Forsamlingshus
Søndag den 2. december kl. 13
Flotte sponsorerede gevinster.
Der serveres gløgg, æbleskiver og
kaffe.

Julefrokost
Lørdag d. 15. december kl. 13.00
Her serverer vi den traditonelle
lækre julefrokost med bla. sild
og lune retter.

Tag hele familien med til en hyggelig
eftermiddag.

Øl, vin og vand m.m. kan købes

Hilsen Bestyrelsen
for Todbjerg Forsamlingshus.

Pris: Kun 150 kr. for voksne
og 60 kr. for børn under 12 år
Hvis I kommer som grupper, kan
I bestille bord, så I kommer til at
sidde sammen.
Vi har kun plads til 120 personer, så det er efter først til
mølle princippet!

Kære Todbjergenser!
Foreningen TODBJERG FORSAMLINGSHUS udsteder kontingentopkrævning for 2019.
Vi håber I vil tage vel imod opkrævningen, da vores fælleshus – TODBJERG FORSAMLINGSHUS – har brug
for al den opbakning vi kan få.

Tilmelding SENEST
den 12. december til:
Birte tlf. 2467 0052
Helle tlf. 2443 5205

Kontingentet er 100 kr. per person
over 18 år.
Husk at skrive navn på de personer
der indbetaler, da man herefter er
stemmeberettiget til generalforsamlingen. Beløbet indbetales inden den
15. december 2018 til Nordea bank
reg. Nr: 2267 og konto nr: 8472823214
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LOPPEMARKED – SØNDAG D. 3. MARTS KL. 10-15
afholder vi igen loppemarked i Hårup Forsamlingshus!
Har du lopper, som du vil sælge (legetøj, tøj eller andaet, der fylder op
i dit depot for den slags), 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. Leje af bord kan ske til
Emma på tlf. 3064 1640
Cafeen byder denne dag på kaffe
og kage samt de sædvanlige gode frikadeller. Vi serverer også øl, vand
og vin.

Quo vadis?
–til 40 års jubilæumsjulemarked
Jamen hvor?
I Hårup Forsamlingshus!
Hvornår?
Som sædvanlig – første weekend i
Advent, 1. og 2.december, lørdag kl.
10 – 16 og søndag 10-15.
30-års jubilæet blev markeret med
fakkeloptog af byens børn til Forsamlingshuset, hvor det røde bånd
blev klippet over til fornøjelse for
de ventende i cafeen. Det var dengang, hvor der myldrede til fra nær
og fjern. Må det blive sådan igen i år.
I år, hviskes der, at Julemanden
kommer lørdag kl. 11 og deler jubilæumsoverraskelsesgodteposer
ud til alle børnene. Derefter vil han
sammen med nissekonen spille,
synge og danse med børnene og de
fornøjelsessyge voksne.
Søndag byder på underholdning
med Hjortshøj 28- mands pensionistkor kl 11.30

Igen i år er sofaen parat til, at
man kan sætte sig og læse i Julelampens Skær, en historie for børnene,
nørkle lidt på strikketøjet, mens en
kop kaffe og kage nydes.
Begge dage er salen fyldt med boder der byder på Kirstens berømte
nisser, Annettes finurlige dimser,
bliv vintersmart i Lisbeths rober eller fristet af konfekten, hjertevarm
af trøjer/juledram, held i tombolaen,
gense tidligere tiders julelekture,
adventskrans både lige til at tænde
og en selvbyggermodel og meget,
meget mere… måske også udkantsjulemarkedspriser.
Cafeen er begge dage klar med
deres forunderlige hjemmebag,
Johns sprøde ribbensteg m.m.
Lørdag er Cafeen åben 10- 19,
hvor der er aftensmad, som kan
nydes i cafeen med andre dejlige
mennesker.
Med ønske om vi ses,
på vegne af udvalget – Marianne N

En guitar i julegave?
hjemme, har musikskolen oprettet
disciplinen Studioteknik.
Selv om det ikke er dyrt at anskaffe de tekniske komponenter,
der er af høj kvalitet og på linje
med professionelle produktioner,
kræver det stadig stor ekspertise at
finde rundt i en såkaldt DAW (Digital Audio Workstation), som er det
software man bruger til at indspille
på sin computer, og det tilhørende
hardware.
Efter jul starter MainHouse Music undervisningen igen mandag d.
7/1.
Tilmeld på
www.mainhousemusic.dk
– også hvis du vil spille med i
onsdags-bandet.

MainHouse Music har nu GuitarBegynderhold for de, der ønsker at
snuse lidt til guitaren, fortæller musikskoleleder Per Aastrup, Todbjerg.
På begynderholdet får de unge
grundlæggende indblik i, hvordan
man håndterer og spiller på en guitar. Der er allerede nu et hold på 4
elever i gang, men der starter et nyt
hold efter juleferien, med opstart d.
10/1/2019.
Musikskolen har pr. 1. november sat
6 stk. Junior Guitarer + Tuner inkl. 9
lektioner billigt til salg beregnet for
begynderhold.
For de der har lyst til at sætte hjemmestudie op og indspille musik der20

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening afholder generalforsamling onsdag, den 20. februar 2019
kl. 19.00 i Todbjerg Forsamlingshus.
Peter Boller er årets foredragsholder.
Alle er velkomne – også nye medlemmer – vi kan ordne kontingent
ved mødet og sælger i øvrigt tidligere udgaver af kalendere og årshæfter.
Vi serverer kaffe og kage, der kan
købes for 20 kr.

”Lindå og Balle”.
Det er titlen på det 8. årshæfte af
”Gemt ikke glemt” fra 2018 udgivet
af Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske
Forening.
I forbindelse med byvandring
i Lindå i 2017 og i Balle her i 2018
har vi haft fat i en masse materiale
vedrørende hele området, og det er
bl.a. ud fra dette samt ved samtale
med personer fra området, at vi har
udarbejdet årets hæfte.
Hæftet er udkommet, og som
medlem af foreningen får man det
tilsendt gratis.
Det koster 30 kr. og kan købes i
Brugsen i Mejlby, i Egnsarkivet, på
generalforsamlingen eller ved henvendelse pr. mail til
tmegnsarkiv@mail.dk.

Vel mødt til en hyggelig aften.
På vegne af Lokalhistorisk Forening
og Egnsarkivet
Helle Hald

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole
Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk
ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00–17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD
Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
hs.ms.soerensen@gmail.com

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

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

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

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

Bjarne Madsen
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709

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

Susanne Mikkelsen
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet
2810 4110

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

Find os på
http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/
eller hent app’en Kirkekalenderen
og følg med i vores gudstjenester
og arrangementer i sognene
Skriv til os på 8247@.SOGN.DK

MR MØDER FOR 2019
Torsdag d. 31/1, torsdag d. 28/2, torsdag d. 28/3 – alle kl. 19.00
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. december
1. søndag i advent

Søndag den 9. december
2. søndag i advent

Mejlby

11.00 Vibe

Børnegudstjeneste
Luciaoptog og Spirekor

9.30 Vibe

Søndag den 16. december

9.30 Loa

Søndag den 23. december

11.00 Vibe
Syng julen ind

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Mandag den 24. december

14.30 Vibe
16.00 Vibe

13.00 Vibe

Tirsdag den 25. december

11 Vibe

9.30 Vibe

Juleaften
Juledag

Onsdag den 26. december

11.00 Loa

2. juledag

Søndag den 30. december

Ingen

Ingen

Mandag den 31. december

16.00 Vibe

14.30 Vibe

Julesøndag

Nytårsaften

Søndag den 6. januar

9.30 Loa

Hellig 3 konger

Søndag den 13. januar

11.00 Vibe

Søndag den 20. januar

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Søndag den 27. januar

9.30 Vibe

11.00 Vibe

11.00 Vibe

9.30 Vibe

1.søn.e.Hellig 3 konger

2.søn.e.Hellig 3 konger
3.søn.e.Hellig 3 konger

Søndag den 3. februar
4.søn.e.Hellig 3 konger

Søndag den 10. februar

9.30 Vibe

Sidste søn.e.Hellig 3 konger

Søndag den 17. februar

Septuagesima

Vibe og Loa
Fælles Gospel med
konfirmanderne

Søndag den 24. februar

11.00 Vibe

Seksagesima

Søndag den 3. marts

Fastelavn

11.00 Vibe

Man kan til enhver tid på www.sogn.dk eller App’en Kirkekalender,
se hvilken præst, der prædiker i kirkerne.

9.30 Vibe

