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Grundet nye lovmæssige regler vedr.
Sikring af gravsten,
er vi nødsaget til at
sorterer i de sten vi
har stående, der ikke
er fredede.

Graverne hjælper gerne med at læsse
stenen på trailer, med maskine.
Fredede gravminder vil fortsat være
at finde på Kirkegårdene. Sten som
ikke bliver afhentet vil blive fjernet.

Har du og din familie en sten her, og
ønsker I at få den hjem, skal I henvende jer til graverne.

Med venlig hilsen
Kirkeværge for Todbjerg Torben Hvid og
Kirkeværge for Mejlby Inge Buss la Cour

Balladen om dåben
I skrivende stund (ultimo januar) verserer
der en strid i aviserne
og på facebook om
dåben og dens betydning. Teologer skændes så det brager, og der er ingen, der
kan skændes som præster og teologer. Hvis nogle af jer har fulgt med
i skriverierne, har I måske tænkt:
Hvor stiller vores præst sig? Nogle
af jer har gennem årene hørt mine
prædikener, og har derfor nok et forholdsvist klart billede af mit dåbs
– og frelses-syn, men for at ingen

skal være i tvivl om mit teologiske
ståsted, vil jeg bruge spaltepladsen
her i Sognebladet til at behandle
emnet.
Når vi taler om dåben og vores
opfattelse af dens betydning, er det
sådan set hele vores gudsbillede og
vores teologiske ståsted, det drejer
sig om. Og spørgsmålet er bl.a.: Kan
vi stadig anno 2019 bruge de forestillinger og formuleringer, som man
kunne i 1500 tallet, altså på Luthers
tid?
Det et af hovedpunkterne i striden mellem præsterne. Nogle me3

ner, at vi uden problemer både kan
og skal holde fast i Martin Luthers
måde at tro; andre, heriblandt jeg
selv, mener, at Luthers Gudsopfattelse i mange henseender er forældet, og at vi er nødt til at turde
tænke nyt.
Den danske Folkekirke er luthersk-evangelisk, som der står i
Grundloven. Og vi har i Folkekirken
en række bekendelsesskrifter, som
præsterne er forpligtede på. Her
iblandt ’Confessio Augustana’ eller
på dansk ’Den Augsburgske Bekendelse’ , som jeg i mange henseender
finder problematisk. Den er formuleret af Luther.
I ’Confessio Augustana står der i
artikel 2 om arvesynden: ...alle mennesker, som fødes på naturlig måde, fødes
med synd. Det vil sige uden gudsfrygt,
uden tillid til Gud og med begærlighed,
og dette er en arvelig sygdom i sandhed
synd, som virker fordømmelse, og som
nu medfører evig død for dem, som ikke
genfødes ved dåben og Helligånden.
I artikel 17 lyder det: Kristus skal
åbenbare sig ved verdens ende for at holde dom, og han skal opvække alle døde,
give de fromme og udvalgte et evigt liv
og evindelige glæder, men fordømme
ugudelige mennesker og djævle til at
pines uden ende.
Ugudelige mennesker, det var bl.
a. de udøbte. Men selv ikke de døbte
og troende kunne vide sig sikre, for
Gud havde, ifølge Luther, på forhånd
forudbestemt nogle til frelse og an-

dre til fortabelse. Hvor man hørte
til, ville vise sig på dommens dag.
Luthers (dåbs)teologi er efter min
mening meget tidsbundet. Den er
middelalderlig. Selvom man i 1500
tallet i de fleste henseender havde
forladt middelalderen, så dominerede stadig middelalderens vanvittige skræk for Guds straf og helvedes
pinsler, ligesom djævelen ikke bare
var en metafor for det onde, men en
virkelig skikkelse. Og det er ind i den
sammenhæng Luthers dåbssyn skal
ses. Det lille barn fødes ifølge Luther
med en nedarvet ondskab, ja faktisk
er det nyfødte barn besat af djævelen, og kun dåben, hvor djævelen uddrives af barnet, kan redde barnet
fra Guds vrede. Dåben bliver således
adgangsbilletten til frelsen. Dåben
og troen på Jesus Kristus, som døde
for vores synders skyld var menneskets eneste mulighed for at undgå
helvede efter døden. Jesus var død
for at tilfredsstille den vrede Gud.
For nogen MÅTTE straffes, og så tog
Jesus som en syndebuk den straf, vi
skulle have haft. Og kun derfor kan
vi undgå helvedes pinsler. Sådan
hang tingene teologisk sammen på
Luthers tid. Men sådan kan vi, efter
min mening, ikke tale om frelse og
fortabelse længere. Og holder vi os
til hvad Jesus har sagt, så tegner han
et billede af Gud som en kærlig far.
Og det stemmer jo på ingen måde
med at Gud skulle dømme nogle
til evig pine, endsige at han skulle
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kræve sin søn ofret på et kors. En
sådan Gud er ond og ikke god.
Hvis vi anno 2019 skal tænke
teologisk må vi, efter min mening,
holde os til at Gud først og fremmest
er kærlighed. Det er essensen af Jesu
forkyndelse. Gud er ikke en kræmmer-Gud, der forlanger noget for noget, men en Gud, der i skikkelse af
Jesus kommer os i møde med al sin
kærlighed og deler vores vilkår, for
at vise os, at ingen tilstand og intet
sted er uden Gud. Vi er ikke gudsforladte. Selv ikke i døden. Det er Gud
selv, der ofrer sig for os, forstået på
den måde, at han lider med os. Han
dropper sin ophøjethed for at være
os nær. Det er et helt andet billede
af Gud, end forestillingen om Gud
som en ophøjet dommer, der sætter
skel mellem mennesker og dømmer
nogle til evig pine.
Og hvad angår menneskesynet,
kan jeg heller ikke følge Luther i, at
mennesket fødes med en nedarvet
synd. Ideen om arvesynden finder vi
da heller ikke i Bibelen. Den er først
opstået i 400 tallet hos Augustin som
en slags løsning på det ondes problem: Hvor kommer det onde fra,
når nu Gud er almægtig og algod?
spurgte man, og svaret blev: Fra
mennesket. På den måde løste man
et uløseligt paradoks og fratog Gud
ansvaret for alt ondt. Men til gengæld gjorde man mennesket ondere
end det er, vil jeg mene. Og forholdet mellem Gud og menneske gjorde

man til et juridisk forhold med Gud
som dommeren og mennesket som
den anklagede forbryder. Den relation mellem Gud og menneske, som
oprindelig er et kærlighedsforhold,
bliver perverteret.
I Bibelen hedder det, at vi er skabt
i Guds billede; og det betyder, at selvom vi ikke er fuldkomne som Gud,
men netop bare mennesker med fejl
og mangler, egoisme og tendensen
til ondskab, er vi altså også mennesker med empati og generøsitet,
kærlighed og tendensen til godhed.
Og jeg vil påstå, at det gode kommer
først: Gudbilledligheden. Den spontane medfølelse, tilliden og generøsiteten. Først når tilliden skuffes,
vokser mistilliden og nærigheden
og egoismen.
Hvad betyder mit gudsbillede og
mit menneskesyn så for dåben og
dens betydning?
Når nu jeg ikke vil være med på,
at Gud forlanger betaling for sin
kærlighed. Når nu jeg har den tro,
at Skaberen elsker hele sit skaberværk som en kærlig far elsker alle
sine børn uden forskel. Når nu jeg
ikke tror at dåben har indflydelse
på hvad der sker os efter vores død.
For det tror jeg ikke. Når nu jeg tror
at alle uden undtagelse, døbte såvel
som udøbte, skal tilbage, hjem til
vores skaber.
Hvad er da dåbens betydning?
Den er her og nu!!! Dåben, og troen på at vi er omfattet af guddom5

melig kærlighed, har betydning for
vores liv her og nu. Troen kan være
det, der gør, at vi får mod til livet
der, hvor livet er svært. Det, at jeg
ved, at også over lige præcis mit lille
hoved er de evigtgyldige ord engang
blevet sagt: At jeg er Guds barn. Det
er ikke noget, jeg skal tænke mig
til på egen hånd, det er blevet sagt.
Præcis som det er vigtigt engang
imellem at høre min mand sige de
ord til mig: At han elsker mig. Selvom jeg nok ved det, er ordene gode
at høre alligevel.
Dåben, og det at forældrene gennem barnets opvækst fortæller det
at der er en kærlig Gud der råder,
kan betyde at barnet vokser op med
tro, mod og håb. Det, at forældrene
giver den kristne tro videre, gør at
dåben får livslang betydning. Dåben er et startskud, første skridt på
en dannelsesrejse, på en vandring i
livet med den kristne tro i hjertet.
Og med den kristne tro i hjertet vil
barnet vokse op og folde sin gudbilledlighed ud, vokse op og vide
at Guds vilje er at vi skal være der
for vores medmennesker. Vokse op
og vide, at som Gud elsker alle sine
skabninger, vil han at vi skal elske
hinanden. Og endelig vil barnet med
den kristne tro i hjertet kunne leve
uden at frygte døden fordi vi alle
uden undtagelse er omfattet af guddommelig kærlighed, og ingen derfor går fortabt.

På den måde kan dåben virke
frelse her i livet. Al nutidig tale om
frelse og fortabelse kan for mig at
se alene have med dette liv at gøre.
Vi har gudskelov forladt den forfærdelige tanke om to mulige udgange
af dette liv: En til himmels og en til
helvede. Det eneste helvede, der findes, er det vi skaber for os selv og for
hinanden. Det er til gengæld også
ind imellem så vanvittigt smertefuldt et sted at være, at vi kan føle
os helt fortabte. Og nogle gange er
der intet andet end den kristne tro,
der kan frelse os herfra. Troen på at
Gud, den stærkeste magt af alle er
kærlighed. At lade sine børn døbe
og give den tro videre til dem, kan
man sagtens kalde at hjælpe dem til
frelse, blot ikke som nævnt i Confessio Augustana fra Guds fordømmelse
og den evige pine efter døden, men
frelse til at leve livet for fuld skrue
i kærlighed og glæde i tryg forvisning om at hele skaberværket er i
den gode Guds hånd.
Vibe
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Søndag d. 16 juni
2019 kl. 11.00
Dåbstræf
i Mejlby Kirke

Palmesøndag
– Påske for børn
Søndag den 14. april, Palmesøndag,
holder vi børnegudstjeneste
i Todbjerg Kirke kl. 11.00.
Palmesøndag er optakten til påsken og vi skal høre påskefortællinger for børn og synge børnevenlige salmer. Spirekoret kommer og
deltager. Efter gudstjenesten er der
påskeæggejagt på det grønne område ved kirken. Vi håber Påskeharen har været forbi, og i våbenhuset
vil der blive budt på noget lækkert
til både voksne og børn.

Alle børn der er døbt i Todbjerg
og Mejlby kirker inviteres med
forældre og søskende til gudstjeneste på børnepræmisser.
Efter gudstjenesten serveres lidt
lækkert i våbenhuset.
Vel mødt
Kærlig hilsen Vibe

Der har været en lille påskehøne,
den har lagt et påskeæg.
Og vi ved netop hvor den har lagt det,
for den har nemlig sagt det.
Se oppe, se nede, du skal bare lede,
se ude, se inde, prøv om du kan finde
det lille påskeæg.

7

Sjælens Toner
Foredrag med ﬂøjtenist Trine Geltzer Dinesen
Torsdag d. 11. april kl. 19.00
Sognegården Todbjerg
Trine er uddannet fløjtenist og
har været udøvende professionel
klassisk musiker i over 25 år, hun
har bl.a. været assistent i de jyske
symfoniorkestre og undervist på
musikskoler. Trine har desuden en
Sundhedsfaglig grunduddannelse
og har været i praktik både i Det Palliative Team i Århus og på Hospice
Søholm. Med en certificeret healer
uddannelse (Energy Flow Healer)
arbejder Trine både på det fysiske,
følelsesmæssige og sjælelige plan.

Musik er hjertets sprog, mener Trine
og siger videre: Jeg har udviklet min
helt egen og unikke healing, hvor
jeg bruger tonerne til at heale med.
Jeg brænder af hele mit hjerte for
musikken og fløjtens vidunderlige
toner og ikke mindst for at hjælpe
mennesker med at udvikle deres potentiale, bearbejde sorg eller slippe
stress.
Velkommen til foredrag i Todbjerg
Sognegård. Der er gratis adgang.

Foredraget er en fortælling fra hjerte til hjerte med nærvær, livsglæde
og livskvalitet. Trine vil komme
med eksempler på, hvordan man
kan bruge musik i hverdagen eller i
sorgarbejde, således at alle deltagere
får noget konkret med hjem.
Den intuitive musik supplerer det
talte sprog og der skabes et rum
til blot at være og dermed en kontakt til en større indre bevidsthed.
Musikken åbner dit hjerte og kan
bringe dig i kontakt med din sjæl,
din intuition, din inderste kerne,
dine ønsker og drømme.
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Fælles Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag mandag d. 16. maj
kl. 14.00 i præstens have i Todbjerg
Medbring selv stol eller tæppe at
sidde på. Gerne en picnic kurv
Vi sørger for kaffe og kage.

At spille et billede
Foredrag og koncert Todbjerg Sognegård søndag d. 3. marts 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.
Kristian giver et bud på et bogstaveligt cross-over imellem kunst
& klaver.
Projiceret op på lærred vises dias
af kunstens mesterværker fra renæssance til impressionisme, og de

”tilhørende” klaverstykker bliver
spillet med ledsagende kommentarer. På billedsiden vises værker af
bl.a.: Michelangelo, Rafael, Breugel, Watteau, Degas & Monet – og
på musik-siden spilles bl.a. Liszt &
Debussy.
Der er fri entre.
Kristian Giver, organist.
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Verdens bedste pigekor
i Todbjerg Kirke
onsdag d. 8. maj kl. 19.30
I Todbjerg får vi besøg af et kor, der
kan kalde sig verdens bedste kor.
Ved koncerten 8. maj vil de 25 piger
fra Aarhus Pigekor under ledelse
af Helle Høyer Vedel opføre hovedsagelig nordisk kormusik. Koret er
tilknyttet Aarhus Musikskole.
Som noget særligt vil publikum til
koncerten kunne opleve, hvordan
korets samarbejde med den hollandske koreograf og danser Panda van
Proosdij giver sig udryk i, at musikken bliver ekstra levende gennem
korets koreograferede bevægelser.
I flere sammenhænge har det betydet, at koret rundt om i verden har
vundet flotte priser ved internationale konkurrencer.
2014 vandt koret verdens største
korkonkurrence Worlds Championship i ”Female Choir” i Riga, Letland.
Senest vandt Aarhus Pigekor igen i
sin kategori både guldmedalje og titlen ”Champions of the World Choir
Games” i Sydafrika i juli 2018.

SÆT kryds i kalenderen
Søndag den 11. august er der
koncert kl. 16.00 med AroS
Guitardou i Mejlby Kirke
Vi skal høre nyere, velklingende
værker skrevet for to guitarer.
De to er: Mikkel Egelund Nielsen
og Simon Wildau. Begge guitarister er solistuddannede fra Det
jyske Musikkonservatorium og
har desuden studeret i hhv. Køln
og Barcelona. September 2018
debuterede de fra solistklassen
for ensembler ved Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium.
Koncertens komponister er:
Asger Buur, John Frandsen,
Martin Lohse, Wayne Siegel,
Federico Mompou.
Der er som sædvanlig fri entre.

SOMMERGOSPEL
søndag d. 2. juni
kl. 16.00 Mejlby kirke
Denne sommer slutter vi traditionen tro 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.

FORÅRSSANGAFTEN

Her I foråret øver vi onsdag i
ulige uger i sognegården: 27.
marts, 10. april, 24. april, 8. maj
og 22. maj.

Onsdag 20. marts klokken 19:00
Todbjerg sognegård.
Lad os byde foråret velkommen med
en sangaften i forårets tegn. Vi tager
Højskolesangbøgerne frem og synger nogle af de dejlige forårssange
derfra.

Hvis du får lyst til at prøve at
synge Gospel, er der altid plads
til flere. Kontakt evt. Karin på
tlf. 3068 8852

Organist Kristian Giver vil spille til,
så vi rigtig kan få rørt vores sangstemmer.

Kh. Karin
Todbjerg-Mejlby Gospelkor

Der vil blive serveret kage, kaffe/
the.
Vi glæder os til at se rigtig mange til
en glad sangaften.
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård
13. marts 13.30 til 14.00
Vi fortsætter
succesen og har
igen 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 efter
sommerpausen.

• 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

Sidste foredrag her i foråret er
13. marts
Her hører vi 2. del af foredraget om
Carl Nielsen og musikken i hans liv
og synger nogle af hans sange. Det er
organist og tidligere gymnasielærer
Peer Kjær Andersen, der igen kommer og fortæller og spiller.
Vi får frokost, et glas til maden, foredrag og kaffe.
Praktiske informationer
• Vi mødes kl. 11.30
• Og vi slutter kl. ca. 14.00
• Pris 30 kroner pr. person
12

Spræng rammen
Tekst og hane-foto: Arne Illeborg

og sprænge den! Udsagnet tilskrives
Per Arnoldi, en af vor tids mest produktive kunstnere.
Det uforklarlige vil ud! Trykkes
ud. Ud-trykkes! – Kunsten respekterer ikke grænser.

Påske, Kunst og Livskraft
– Og se, Jesus kom dem i møde og
hilste dem med et “God morgen!
Der er en forunderlig sammenhæng
mellem al den energi og fortællekraft, kunstnere udstiller ved påsketid, og den uforståelige kraft,
kirkens påskebudskab rummer.
Mennesket har altid anvendt kunst
som udtryk, når sproget ikke længere rakte. Livet har sprængkraft ved
forårstid. Et lille frø kan sprænge sig
vej gennem asfalt og gøre os glade
ved at blive en stor gul mælkebøtte.
– Det at få et barn er kæmpestort,
sagde håndboldspilleren Mikkel
Hansen under VM-kampen. Mange
af Mikkel Hansens pletskud har måske netop hentede kraft fra den livsglæde, som sønnens fødsel tydeligt
gav ham.
Både de overvældede følelser ved
et bryllup, hvor livsglæden kan få tårerne til at springe frem og den dybe
sorg i forbindesen med skilsmisse,
alvorlig sygdom og død, kan på det
nærmeste sprænge os i stumper og
stykker indefra. Vi har trang til at
juble – eller skrige, – når ordene ikke
længere rækker.
– Al god kunst handler om at
have en ramme, fylde den ud, – – –

Sognebladets forside er skabt af fotograf og billedkunstner Jan Rüzs og
indgår i fotoudstillingen I Begyndelsen var Lyset. Billedets tekst er: – Og
se, Jesus kom dem i møde og hilste dem
med et “God morgen! (Matt. 28. 9)
Påskens budskab sprænger rammen for al vor fornuft og illustrerer,
hvad kristendom er. Her tolket af Jan
Rüzs med et kunstnerisk udtryk, der
udfordrer den gængse opfattelse af
døden som en afslutning.
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bjerg, men at det nu også er borgerne
i lokalområder, der passer på hanen!

Hanen på Præstemarken
Der står en knejsende hane på en
høj kampesten og holder vagt på
Præstemarken.
Mange kører forbi. Standser op.
Bakker. Vinduet ned og en mobiltelefon ud: Knips:
En flot hane med Todbjergtårnet
i baggrunden!
- Det er da specielt.
I mere end et år har hanen gennem alle årstider trofast passet på
området ved indkørslen til Todbjerg.

To tusind års fortællinger
Forsidens billede trækker tråde to
tusinde år tilbage i historien. Det
samme gælder hanen på Præstemarken.
Hanen har sin plads i påskeevangeliet, hvor den varsler, at Peter vil fornægte Jesus tre gange, før
hanen har galet to gange. Den har
også plads i vores nordiske mytologi. Vølvens spådom rummer hele
tre haner: De røde haner Fjalar og
Gyldenkam, der vækker jætterne og
Valhals krigere til kamp ved Ragnarok, og så underverdenens sodmørke hane, der galer for de døde.
Gyldenkam sidder i toppen af Ask
Yggdrasil, tæller døgnets gyldne timer og holder nornerne vågne, så
de ikke falder i søvn midt i arbejdet.

Egentlig hører den mytologiske fugl
hjemme hos Peter og Lise Rasmussen, fordi dens ejer gerne ville have
en hønsegård, men hanen er rykket
mere end hundrede favne mod vest.
Den tidligere vagtpost på stenen
var en hyggelig nisse, men den blev
aflivet af en ukendt gerningsmand.
Nu er det altså hanen, der har indtaget kampe-stenen som et passende
sted for en vagtpost.

Kunst er ikke bare ’noget, der er
pænt’.
God kunst forundrer, trænger sig
på og inddrager dig i en historie

Peter Rasmussen håber, at det ikke
kun er hanen, der passer på Tod-
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Babysalmesang første gang i foråret
23. april 2019
Tirsdage fra kl. 10.00 i sognegården i Todbjerg
Babysalmesang i foråret er 8 gange,
der starter lige efter Påske tirsdag
den 24. april og slutter lige efter
Pinse tirsdag d. 11. juni. Se mere
på Todbjerg-Mejlbys hjemmesiden
https://todbjerg-mejlby-pastorat.dk

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.

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,

Venlig hilsen
Karina Brøgger (2972 2003)
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd.

Tilbuddet er for alle og det er gratis.
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Nyt fra aktivitetsudvalget
AT SPILLE ET BILLEDE søndag den 3. marts
kl. 19:30 i Todbjerg Kirke
SOGNEINDSAMLING søndag den 10. marts
kl. 10:30 med start i Sognegården
FORÅRSSANGAFTEN onsdag den 20. marts
kl. 19:00 i Sognegården
SJÆLENS TONER torsdag den 11. april
ril
kl. 19:00 i Sognegården
PÅSKEÆGGELØB Palmesøndag den 14. aprill
kl. 11:00 i Todbjerg Kirke
KONCERT MED ÅRHUS PIGEKOR onsdag den
en 8. ma
majj
kl. 19:30 i Todbjerg Kirke
SOMMER-GOSPELKONCERT søndag den 2. juni
kl. 16:00 i Mejlby Kirke
FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. pinsedag den 10. juni
kl. 14:00 i Præstegårdshaven i Todbjerg
DÅBSTRÆF søndag den 16. juni
kl. 11:00 i Mejlby Kirke
Husk at alle arrangementerne kan der 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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TMIF Motion
TMIF Motion
FASTELAVN for
førskole-børn
Søndag den 3. marts 2019
kl. 9.30-12 (Tilmelding)
– i Hårup Skole gymnastiksal

TMIF Motion
FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 23. marts 2019
kl. 10-12
– i Hårup Hallen

TMIF Motion
PANDEKAGELØB
Onsdag den 29. maj 2019
kl. 17.30
– familieløb ved Hårup
Hallen

TMIF Hovedforening
GENERALFORSAMLIING
Tirsdag den 26. marts 2019
kl. 19.30 i Hårup Hallens
kantine
– Dagsorden iht.
vedtægterne
Se mere www.tmif.org

Todbjerg-Mejlby
Cykelklub (TMC)
TMIF Motion – Todbjerg-Mejlby Cykelklub i daglig tale ”TMC” ruller
sæsonen i gang med en snigpremiere
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 18.00
ved Hårup Hallen.
KOM FRISK – hvis du har en racercykel og har lyst til at cykle sammen med andre. Vi har hold på ALLE
niveauer, også for nybegyndere.
Vi cykler hver tirsdag, ture rundt
i lokalområdet.
Nogle vil cykle for hyggens skyld
mens andre for motionens skyld, der
er også andre som vil udfordres og få
pulsen rigtig godt op. Der er dermed
plads til ALLE, hvilket er cykelafdelingens målsætning.
Derudover er der også plads til
hygge – hver 3. tirsdag er der kage
efter en god tur i sadlen og vi følges
ad til motionscykelløb.
En weekendtur er også på bedding til efteråret.
Læs mere på vores hjemmeside
(www.tmif.org/motion) eller blot
møde op – vi får mange hyggelige
timer på cyklen.
TMIF Motion
TMC cykeludvalg
Ole Bengtsen, Jan Tosti, Mette og
Thomas Hvid

Mejlby
Husmoderforening
Besøg med rundvisning i det
ny-renoverede Aarhus Teater
Lørdag den 23. marts 2019 kl. 10.30,
Teatergaden, 8000 Aarhus C
Vi mødes foran hovedindgangen
Vi skal på guidet rundtur gennem
Aarhus Teater, både foran og bag scenen.
Turen varer ca. 1,5 time. OBS, der
er mange trapper.
Tilmelding senest mandag den
4. marts 2019
Pris 50 kr pr. pers, som betales
kontant ved ankomst.
Ølsmagning, øl fra
Rosenholm Bryghus
Fredag den 26. april 2019 kl. 19,
i Hårup Hallens kantine.
Rosenholm Bryghus er ganske nyt.
Brygmester Jan Wisler Ledegaard fortæller om tilblivelsen, og giver smagsprøver på hans gode bryg.
Tag gemalen med til en hyggelig
aften. Vi får snacks lige til øllet.
Pris 200 kr pr. person alt inkl.
Tilmelding og betaling, senest
mandag den 8. april 2019
Mail: mejlbyhusmor@gmail.com
Bank, Sparekassen Djursland, kto.:
9388 0001305700
Vi glæder os til at se Jer.
Mejlby
Husmoderforening.
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”Rasmine går igen”
i Mejlby forsamlingshus 8-9 marts 2019
Familieforestilling
Fredag d. 8 marts
2019 kl. 19.00 – døren åbnes kl. 18.15
Efter stykket serveres et stjerneskud,
øl/vand & et glas vin kan købes.
Voksne 80.- Børn 50.- (Under
18 år)
Festforestilling
Lørdag d. 9 marts 2019 kl. 17.30
– døren åbnes kl. 16.30
Der serveres Ta’ selv buffet
inden stykket, øl/vand, vin og
diverse lokale drinks kan købes.
Buffet, dilettant og dans pris
kr. 200.- adgang min. 18 år.
Evt. bordreservation kontakt venligst Ole på mb. Tlf. 24
48 11 26
Billetter kan købes i Brugsen
Mejlby fra d. 2. februar 2019 til
d. 3. marts 2019.
Medbring gyldig medlemskort til M.A.T.F. Skal tegnes
af alle over 18 år, kan købes i
døren.
Mejlby Amatør Teater Forening
(M.A.T.F.)

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
TODBJERG VANDVÆRK KL. 19 – 19.30
TODBJERG FORSAMLINGSHUS KL. 19.30 – 20.15
TODBJERGHUS KL. 20.45 – 21.30
Pause 20.15 – 20.45
DATO: ONSDAG DEN 26. MARTS 2019
TID: KL. 19.00
STED: TODBJERG FORSAMLINGSHUS
Der serveres et par gode stykker mad og kaffe og kage i pausen.
Dagsorden for alle tre generalforsamlinger er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Med venlig hilsen Todbjerg vandværk, Forsamlingshus og Todbjerghus
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Todbjerg forsamlingshus TAKKER
alle vore sponsorer til årets banko spil
Main House Music v. Per i Todbjerg
Anlægsgartner Erik Kold, Hæstvej
Boghandleren I Hornslet
Rådhuscafeen i Århus
Holgers Jordbær i Bendstrup
Farmshoppen i Egå
VVS v. Henrik Sørensen, Todbjerg
Plantorama i Skæring
Daglig Brugsen i Hjortshøj
Solina
Regnskabskonsulent Ib Sørensen, Todbjerg
Den Gule Gård i Grøttrup
Todbjerghus
Sallys Auto, Todbjerg
MB Anlæg v. Mogens Brix
Bettina Zedelfune, Todbjerg
Malerfirmaet DGG-service v. Helle Killendahl
Tømrerfirmaet Henning Jensen, Hårup
Lifting your life v. Mette Raahede, Lystrup
Hornslet blomster
Helle og Mogens´ juletræssalg i Todbjerg
Fredagssnolder V. Flemming Høg Christensen
CB- anlæg v. Casper Brandt, Hæstvej
Houlberg og Wittrup, Randers
Frisør Fasson, Lystrup
Østjysk svinetransport i Voldum
TIFF i Hornslet
Lindå Balle maskinstation
Hjortshøj tømrer og snedkerforretning
Vestergård og Overgård i Todbjerg
Alstrup Transport i Mejlby
Bøssemager Nystrøm og Krabbe, Trige
Hårup dækservice
Bygma i Risskov

Lykkes blomster
Anette Danielsen, Todbjerg
Klinik for fodterapi v. Jytte Bjerregård
Småkageriet v. Dinna Herstmark
Frisør Birgitte Solhøj
Kirstineborg, Hjortshøj
Den økologiske familie i Bendstrup
KR El-teknik v. Karsten Reifenstein, Bendstrup
Haumann VVS, Todbjerg
Rohde autoteknik, Mejlby
Vineriet v. Peder Bork, Todbjerg
Sams Pizza, Todbjerg
Trige tømrer og snedker, Trige
Salon Reykjavik, Hårup
Slagter Lund, Grundfør
Hårshoppen, Lystrup
Nordsjø Ide og Design, Lystrup
Frisørhuset, Lystrup
Traktor og høstspecialisten, Grundfør
Lystrup apotek
Præstemarkens træværksted
v. Peter Boller, Todbjerg
Sweetkitchen, v. Anne Dorthe Pedersen, Todbjerg
Fru Sød v. Anne Dorthe Pedersen, Todbjerg
Blomster by Nordic house, Lystrup
Rema 1000, Trige
Super Brugsen, Lystrup
Mariannes pileflet, Hårup
Magne Kjærs juletræssalg, Todbjerg
Stark, Risskov
Daglig Brugsen i Mejlby
Bageren – ”Det gyldne brød” – Lystrup
Lystrup cykelhandel
Danske bank, Egå
Nordea, Risskov
Mejlby autoværksted v. Søren Eriksen

Mvh. Bestyrelsen for Todbjerg Forsamlingshus
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Årets næste arrangementer i Egnsarkivet og Lokalhistorisk Forening
Onsdag, den 22. maj 2019
kl. 15 til 20 fejrer vi arkivets
45 års fødselsdag.
Som tidligere år holder vi et ”åbenthus”arrangement.

Vedr. Årshæftet for 2018
omhandlende Lindå og Balle
vil vi da lige gøre opmærksom på,
at der stadig kan købes eksemplarer
enten hos Brugsen i Mejlby eller her
i Egnsarkivet.

I år vil vi have fokus på gårde og
ejendomme i lokalområdet – vi vil
finde billeder m.v. frem til denne
dag – arkivet har bl.a. rigtig mange
luftfotos fra 1947.

30 kr. pr stk. – 4 stk. for 100 kr.
Åbningstiderne står herunder:

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole
Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk

Vi vil gerne samle mere materiale
om huse, gårde og andre ejendomme, så ligger I inde med fotos – også
gerne nyere – er vi meget interesseret i at låne dem og få dem scannet ind.

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

Endvidere er følgende
arrangement under planlægning:
Byvandring 2019
Vi planlægger som tidligere år at
arrangere en byvandring – i år bliver det omkring Skårupgård, men
hvornår og hvordan det skal foregå
er endnu ikke lagt endeligt fast.

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
og Lokalhistorisk Forening.
Helle Hald
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Idéer, evner og kræfter
Den nuværende bestyrelse har holdt
huset kørende de seneste 8-10 år og
vil gerne fortsætte nogen tid endnu,
men kan ikke uden, at der kommer
flere hænder til.

Hårup Forsamlingshus
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 14. marts
kl. 19.00.
Mange har nydt vores fællesspisninger, vores store julefrokost, den
spidstegte pattegris. Mange har
været til vores loppetorv og vores
julemarked. Mange har lejet huset
til deres konfirmation, fødselsdag
eller andet. Og vigtigt: Huset har en
god nok økonomi, og har endda fået
køkkenet moderniseret, og planer
om bedre toiletforhold.

Mange vil nok kunne huske, at
der tidligere har været råbt ”ulven
kommer” = at forsamlingshuset må
lukke. Man kan måske lukke ørerne
for råbet, – men så bliver det virkelighed – hvis ikke der kommer en
aktiv støtte.
Overvej situation. Se det i øjnene, og
beslut om det er noget, som du kan
være med til at afværge.

Vi har idéer til flere tiltag som
f.eks. fredagscafé, storskærm ved
sportsbegivenheder, vinsmagning,
foredrag, pige/herrefrokoster, brætspil/kortspil, irsk aften, halvårlig
velkomstfest/tilflytterfest og mange
andre ting. Vi har også evnerne til
idéerne, men vi har ikke kræfterne.

Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning
2. Valg af bestyrelse
3. I tilfælde af manglende bestyrelse: Planlægning af Forsamlingshusets lukning
Bestyrelsen for Hårup Forsamlinghus
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Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd
Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 20. marts 2019 kl 19.30
i Hårup Hallens kantine
for det brede fællesskab, og som vi
ønsker at samarbejde med kommunen om at løse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse
af regnskab
4. Behandling af forslag.
Ændring af vedtægter.
5. Fastsættelse af næste års
kontingent.
6. Valg af bestyrelse og en
suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Fællesrådets formand Martin Strand
fortæller, at henvendelser fra borgerne ofte glider lettere igennem og
får mere ørenlyd i Aarhus kommune, når de kommer via Fællesrådet.
Derfor er det vigtigt, at den enkelte
ikke retter henvendelse til kommunen, men i stedet rette henvendelse
til Fællesrådet, som derefter drøfter
henvendelsen og planlægger det videre forløb.

Forslag til behandling indsendes til
formanden Martin Strand på mail
thmfaellesraad@gmail.com senest
d. 13. marts 2019.

Fællesrådet er din kontakt
til Aarhus Kommune
Fællesrådet for Todbjerg, Hårup
og Mejlby er borgernes talerør til
byrådet og den brede kommunale
forvaltning.

Vi sagsbehandler henvendelser løbende og i rækkefølge og alle henvender får et svar. Det er dog ikke
alle sager Fællesrådet kan arbejde
videre med. Fællesrådet vurderer
hver enkelt sag og beslutter, om det
er Fællesrådet, der skal bære sagen
videre eller om der i stedet med fordel kan nedsættes et udvalg, som arbejder videre med sagen i samråd
med Fællesrådet.

Fællesrådet er et forum, hvor vi
drøfter, behandler og løser fælles
konkrete opgaver, der har interesse

Fællesrådet er til for menighedsråd,
skole, børnehave, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og

Kort om fællesrådet
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ungdomsorganisationernes lokale
afdelinger.

Opbakning til/fra borgerne?
Fællesrådet vil gerne aktivere lokalområdet så bredt som muligt. Derfor
arbejder vi med at skabe projektbaserede udvalg, som inkluderer
ildsjæle, der i tæt samarbejde med
Fællesrådet kan drive de enkelte
projekter i mål. Med tiden er det
Fællesrådets ønske, at der skabes
fokus på frivilligt arbejde i lokalområdet til glæde for alle, uanset om
det er de mindste i institutionerne
eller de ældre borgere.

Hvad arbejder Fællesrådet med
Eksempler på Fællesrådets opgaver:
Hvorfor er der så få legepladser i vores lokalområde? Hvad kan vi gøre
for at give børnene en sikker vej til
skole? Hvorfor skal vi rejse til den
anden ende af kommunen for at benytte en svømmehal? osv.
Ingen sag er for lille – ingen sag er
for stor. Alle tanker og idéer er velkomne hos Fællesrådet.

For at Fællesrådet kan blive en succes, er det vigtigt at der er en solid
opbakning fra lokalsamfundet.

Af aktuelle sager kan nævnes infrastrukturen omkring stierne og Mejlbyvej, frivilligt arbejde og cykelstier
i området.

Fællesrådet dækker Mejlby, Hårup
og Todbjerg. Derfor er det vigtigt,
at der kommer medlemmer med i
Fællesrådet fra alle 3 byer. Om ikke
fra start så med tiden.

Fællesrådet er ikke stiftet med det
formål at løse mærkesager for det
enkelte bestyrelsesmedlem. Fokus
i Fællesrådet er i stedet at arbejde
med sager, som kommer lokalsamfundet til gode i bredden.

Medlemmer af Fællesrådet?
Nadia Møller Christensen
Morten Christiansen
Flemming Christensen
Sanne Knudsen (revisor)
Leif Ernstsen (suppleant)
Bettina Tjørnelund (kasserer)
Martin Strand (formand)
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Mejlby forsamlingshus
Fællesspisning 25 april kl. 18:00
Fællesspisning 22 maj kl. 18:00
– Sommerafslutning
– Efterfølgende servere huset kaffe
og kage.

HUSK
– Tilmeldingsfrist altid 3 dage før.
Mejlby.hus@gmail.com /
Henrik på 4095 1506 evt. sms
Husk antal voksne og børn
(til og med 12 år.)

På bestyrelsens vegne.
Michael Mikkelsen

Mejlby forsamlingshus holder
generalforsamling
Torsdag d. 9. maj klokken 19:30 –
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
– Forslag fra andelshaverne til behandling, skal indgives skriftligt
til formanden, og være denne i hænde senest den 1. april. på
mejlbyforsamlingshus@gmail.com

HÅRUP FORSAMLINGSHUS
LOPPEMARKED
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

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 10-15
afholder vi igen loppemarked i Hårup Forsamlingshus!
Har du lopper, som du vil sælge (legetøj, tøj eller andet, der fylder op
i dit depot for den slags), så har du
nu chancen for at få solgt ud af det.

Cafeen byder denne dag på kaffe og
kage samt de sædvanlige gode frikadeller. Vi serverer også øl, vand
og vin.
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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. 28/3, tirsdag d. 30/4, torsdag d. 23/5, torsdag d. 27/6
– alle kl. 19.00-22.00
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
Søndag den 3. marts
Fastelavn

Todbjerg

Mejlby

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Søndag den 10. marts

11.00 Loa

1. søndag i fasten

Søndag den 17. marts

11.00 Vibe

9.30 Vibe

Søndag den 24. marts

9.30 Vibe

11.00 Vibe

Søndag den 31. marts

9.30 Loa

2. søn i fasten

3. søndag i fasten
Midfaste

Søndag den 7. april

11.00 Vibe

Søndag den 14.april

11.00 Vibe
Påske for børn

Torsdag den 18. april

17.00 Vibe

Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag

Fredag den 19. april

Langfredag

Søndag den 21. april
Påskedag

Mandag den 22. april
2.påskedag
Søndag den 28. april
1. søndag efter påske

Lørdag den 4 maj

9.30 Vibe

16.00 Charlotte
Fælles Musik gudstjeneste Lisbjerg kirke
9.30 Vibe

11.00 Vibe
9.30 Vibe

11.00 Vibe

9.30 Vibe

11.00 Vibe
Konfirmation

Søndag den 5 maj

2. søndag efter påske

Søndag den 12. maj
. søndag efter påske

9.30 Vibe

Fredag den 17. maj

9.30 Vibe

Bededag

Søndag den 19. maj

11.00 Vibe

Søndag den 26 maj

9.30 NN

4 søndag efter påske

5. søndag efter påske

Torsdag den 30. maj

6. søndag efter påske

9.30 Vibe

11.00 Charlotte

Kristi Himmelfart

Søndag den 2. juni

11.00 Vibe

11.00 Vibe

9.30 Vibe

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

