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Barndoms-feriemin-
der. Vi har dem alle 
sammen. Mine hand-
ler om dage med ven-
ner ved søen, hvor vi 
badede og fiskede. Og 

om timerne på hesteryg i skoven. 
Der er også enkelte minder om en 
campingplads i Tyskland med en 
swimmingpool, og bare duften af 
klorvand tænder stadig den dag i 
dag straks mit lykkecenter i hjer-
nen. Nu er jeg selv blevet forælder, og 
gør mig mine tanker omkring mine 
børns fremtidige barndomsminder, 
og barndoms-ferieminder. Hvordan 
vil de se ud for dem? I skrivende 
stund kommer tanken til mig fordi 
skolestart nærmer sig, og jeg ved af 
erfaring, at alle skolebørn får den 
obligatoriske opgave i dansk: Skriv 
om din sommerferie. Hvad vil mon 
mine piger fremhæve fra deres som-
merferie? Er det dagene hos mormor 
og morfar? Er det dagene hjemme i 
landsbyen med veninderne og so-
veaftaler på kryds og tværs? Eller 
er det ugerne i de svenske skove? 
Det er i hvert fald ikke turen sydpå, 
for den har vi ikke haft. De har ikke 
oplevet noget som helst spektaku-
lært eller luksuriøst, så det kan de 
ikke fortælle om. De har vel nær-
mest haft en lidt kedelig ferie, sådan 
set udefra. Eneste oplevelse, som de 
ikke har prøvet før, var en kanotur 
med en enkelt overnatning sammen 

Barndomsminder
med vores gode venner. Den var til 
gengæld også helt vild sjov og smuk 
og alt muligt andet godt. 

Når jeg som barn stod foran en 
sommerferie, virkede den som en 
frydefuld uendelighed af dage, som 
perler på en snor. Syv uger var en 
evighed. Og hvilken fryd at skulle 
tage hul på dem. Som 55 årig føler 
jeg stadig stor fryd ved at skulle tage 
hul på sommerferien, men dels er 
den skrumpet, rent faktuelt fra syv 
til tre uger, dels opleves tiden helt 
anderledes flygtig. En smule vemod 
blander sig nu med fryden når som-
meren starter, for den synes så fryg-
telig kort.

Sådan ændrer perspektivet sig 
med alderen; man bliver langsynet, 
og ser allerede enden på det hele 
forude, og den synes nærmere og 
nærmere.

Gid jeg som barnet bare kunne 
være super nærsynet igen, fortabe 
mig i nuet og forsvinde i en lomme af 
evighed, tænker jeg. Og jeg forsøger. 
Pakker bilen med hunde, mand og 
børn, og kører til vores hus i de sven-
ske skove. Der har tiden har stået 
stille siden vi var der sidst. Sådan 
føles det. Og nu vil vi begive os ind 
på stedets præmisser. Vi parkerer 
uret, slukker mobilen, står op når 
vi vågner, spiser når sulten mel-
der sig, trisser de 500 meter ned til 
søen og svømmer og tilbage igen. 
På vejen finder vi hindbær og skov-
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jordbær, som vi smovser i. Pigerne 
samler små babyfrøer op og lemper 
dem ind i græsset, så de ikke skal 
blive kørt over (der kommer højst 
en bil hver tredje time, men allige-
vel). Hjemme i haven smider jeg mig 
i hængekøjen med en bog, pigerne 
fanger græshopper, finder en hug-
ormeham, skændes lidt, går så selv 
ned og bader igen (for det er bagende 
varmt), mens jeg bare læser og nyder 
at være. Jeg tror jeg er ved at nærme 
mig nærsynet, er kommet ned i gear; 
sanser duftene af gran og blomster, 
hører insekternes sommerlige sum-
men omkring mig, pigernes latter i 
det fjerne på vej til søen (nu skændes 
de heldigvis ikke længere) og lyden 
af Sune der kløver brænde på den 

anden side af huset. Åh, lykke at 
være til lige nu og her!!! 

Sådan gik min sommer: Vi havde 
besøg af dejlige mennesker. Vi bade-
de i søen, malede og kittede vinduer, 
travede i skoven og samlede kilovis 
af kantareller og Karl-Johan, og sad 
mange lange aftener ved bålet og 
stegte skumfiduser og nød den to-
tale stilhed kun indimellem afbrudt 
af et skrig fra en fugl. 

Når mine piger kommer tilbage i 
skolen og får den obligatoriske op-
gave: Skriv om din sommerferie, så 
vil de ikke kunne berette om en fly-
tur til Spanien eller Tyrkiet. De kan 
ikke fortælle om Det skæve tårn i 
Pisa, Eiffeltårnet i Paris, flotte bjerge 
eller dage ved swimmingpoolen og 
aftener på børnedisko på hotellet og 
masser af store isdesserter, sådan 
som de i udgangspunktet gerne ville 
kunne. De vil kunne fortælle om en 
sommer der ligner de foregående, 
lidt kedelig og begivenhedsløs hvis 
man ser på det udefra. Med lange 
dage i et primitivt hus i de svenske 
skove, hvor vandet er noget vi selv 
må pumpe op med håndkraft og 
wc’et er noget der hedder et das og 
befinder sig i et hus et andet sted på 
grunden, så man, hvis man skal tisse 
om natten, må bede mor eller far gå 
med, for der er virkelig mørkt!!! De 
kan fortælle om dage der lignede 
hinanden i en uendelighed. Dage 
hvor de snittede pinde til snobrød, 
selv lavede mad over bålet, overnat-
tede i shelter og tipi nede ved bålet 

4



i den fjerneste ende af haven (godt 
de havde to små hunde til selskab da 
det blev mørkt), dage med kedsom-
hed ind i mellem, og en time med 
en bog (mor tvang en times læsning 
ind hver dag). Ikke rigtig noget at 
prale af når man kommer tilbage 
til skolen. Den store er heldigvis 
på den anden side af behovet for at 
kunne prale, den lille ikke helt end-
nu. Men hvad har de så fået, når nu 
det ikke er noget at prale af? Hvad 
vil de huske, mon? På længere sigt. 
Forhåbentlig en stemning af lykke 
og god tid. Dage med nærvær, med 
mor og far lige ved hånden. Dage, 
hvor vi hjalp hinanden med at ved-
ligeholde vores fælles hus, hvor der 
kom sved på panden og maling på 
næsen (Karoline er ikke bange for 
højder og tog sammen med nogle 
af vores venner de allerøverste vin-
duesrammer, da der skulle skrabes 

maling af og males igen. Og Katinka 
malede havemøbler) Det giver stolt-
hed og ejerskabsfølelse at have været 
med til at arbejde på det hus, som 
også er deres, og som de forhåbent-
lig engang vil tage deres egne børn 
med op i, så de kan bade i søen, riste 
skumfiduser, samle svampe, skrabe 
maling af og kede sig lidt.

Det er i hvert fald mit håb, at det, 
som vi voksne har valgt at byde vo-
res børn, også er noget de vil skønne 
på en gang. Sådan gør vi forældre jo 
altid det vi tror er godt, og håber så 
det holder. Nu er ferien slut for i år, 
og hverdagen har gjort sit indtog. 
Det var dejligt med ferie og mas-
ser af tid, men det er også dejligt at 
skulle stå op til hverdagens gøremål. 
Næste sommer kører vi igen tre uger 
op til vores svenske hus og gemmer 
os i en tidslomme af langsomhed, 
men den tid den glæde.

Vibe

BØRNEGUDSTJENESTE MED HOTDOGGILDE 
OG AUKTION OVER HØSTGAVER

Søndag den 6. oktober kl. 11:00, Mejlby Kirke 
 
Efter en kort gudstjeneste 
går vi over i SPEJDERHUSET, 
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, 

Husk kontanter, så du kan byde på 
de lækre varer. Overskuddet går til 
et godt formål.
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Jagtgudstjeneste

Mejlby kirke søndag 
d. 27. oktober 19.00
En gudstjeneste med fokus på na-
turen. 

Efter gudstjenesten er der en let 
anretning.

Farvel fra kordegnene
Af Marianne Vasard Nielsen og Pernille Cæcilie Natasja Dahl Paludan
tidl. Kordegne på kirkekontoret i Lisbjerg.

Kære Alle i Todbjerg-Mejlby.

Tak for de gode år på kirkekontoret 
i Lisbjerg, hvor vi har betjent jeres 
sogne. Vi har været meget glade 
for vores arbejde på kirkekontoret. 
Imidlertid er der noget i privatsfæ-
ren der trækker. Mariannes mand 
har været på pension nogle år og de 
har 9 dejlige børnebørn, som Mari-
anne gerne vil have mere tid til.

Marianne har tillige i mange år 
arbejdet som leder på Lystrup-El-
sted-Elev Lokalhistoriske Samling, 
og arbejdet med borgere, slægtsfor-
skere og frivillige der vil hun gerne 
fortsætte med og måske ligefrem 
udvide.

For Marianne har det været 10 
spændende år med opbygningen af 
kirkekontorets kompetencer og kva-
lifikationer, der har omfatter sam-

arbejdet med bl.a. Todbjerg-Mejlby 
pastorat, hvor såvel præster som 
kirkesanger og organist også har 
været en del af det nære samarbej-
det – sidst også med menighedsrå-
det i arbejdet omkring sognebladet. 
Ud over Personregistrering har hun 
også lavet grafiske og udsendelses-
opgaver. Det har været et spænden-
de og givende samarbejde.

Kirkekontoret har fra starten 
betjent 7 sogne – Skejby, Lisbjerg, 
Todbjerg, Mejlby, Trige, Ølsted og 
Spørring. Sidst tilkomne i samarbej-
der på kirkekontoret er Hjortshøj, 
Egå og Skæring sogne, der også førte 
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til ansættelse af kordegne kolleger, 
først Anette, så Pernille og for et år 
siden Conny. Vi siger tak for de gi-
vende arbejdsrelationer.

Pernille har fået mulighed for at 
få nye udfordringer, og vi afslutter 

NOSTALGI ER IKKE HVAD DET HAR VÆRET….

GIRO 413 i Sognegården Todbjerg
Torsdag den 12. september 2019 kl. 19:00 

Gennem lytterønsker og hits fra 
413 ś storhedstid præsenterer ”TO-
NER AF GULD” publikum for en ræk-
ke sjove, smukke, triste og pudsige 
skæbner. 

Alt kan vises gennem toner og fiffige 
sangtekster. 

”TONER AF GULD” består af Helle og 
Dynes Skovkjær der optræder både 
sammen og hver for sig. 

Kom til en aften med sang, for-
tællinger, hygge og kaffe/the. 

Der er gratis adgang og alle er 
velkomne. 

begge arbejdet på kirkekontoret i 
Lisbjerg pr. 31. august 2019. Vi vil 
gerne takke personalet og menig-
hedsrådet i pastoratets 2 sogne for 
et altid godt og positivt samarbejde, 
samt hyggelige stunder.
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EFTERÅRSSANGAFTEN 

Vi vil byde efteråret velkommen 
med en sangaften i Sognegården i 
Todbjerg. 

Onsdag den 30. oktober kl. 19:00 
tager vi Højskolesangbøgerne frem 
og synger nogle af de dejlige efter-
årssange derfra. 

Organist Kristian Giver vil spille 
til, og Kirkesanger Ellen Lunde vil 
synge for. 

Der vil blive serveret 
kage, kaffe/the. 

Vi glæder os til at se 
rigtig mange til en glad 
sangaften. 

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget

Kunsten at sige Nej  til Dit kompetente barn

mets små praktiske problemer, er to 
bøger fra Danmarks internationalt 
anerkendte og netop afdøde fami-
lieterapeut, Jesper Juul, småpenge.

Vil du have et bedre liv med dine 
børn, kan jeg kun anbefale hans bø-
ger Dit kompetente barn (1995) og Kun-
sten at sige nej (2014). De er skrevet, 
så enhver af os nikker genkendende 
til de mange eksempler, Jesper Juul 
beskriver. 

Hvad så med kunsten at sige Ja? 
Den omtales selvfølgelig også.
Og hvor længe er man så barn?
Mange af os har stadig barnet 

gemt inden i os. Både når du helst 
vil sige Nej, og når du vil sige Ja! 

Af Arne Illeborg

Ferien er slut. 
Du er startet på arbejde, børne-

ne begyndt i skolen og kalenderen 
er fyldt med idræt, spejder, musik 
osv. Dagligdagen med "ulvetimen" i 
hjemmet kan være langt mere stres-
sende end en times gåtur blandt de 
rigtige ulve i skovene omkring Ulf-
borg i Vestjylland. 

Tiden skal slå til. 
Du har selv brug for at koble fra.
Den gode familietid bliver let en 

daglig overlevelseskamp, hvor alle 
taber.

Sammenlignet med, hvor mange 
penge især mænd bruger på værk-
tøj og maskiner, der kan løse hjem-
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KIRKEKONCERT MED LENE SIEL
Onsdag den 13. november står aktivitetsudvalget for en kirkekoncert 
med Lene Siel kl. 19:00 (Dørene åbnes kl. 18:30)

Lene Siel, født i 1968 i Sæby, har i 
sin karriere, der begyndte i 1991, 
indspillet 12 CD'er – givet talrige 
koncerter rundt om i Danmark og 
i udlandet. 

Lene Siel har solgt over 1 million 
CD'er og bl.a. indspillet sammen 
med Roger Whittaker, Helmut Lotti 
og John Denver.

Lene Siels flotte karriére og suc-
cés er dog ikke gået hende til hove-
det, hvad følgende udtalelse viser: 
"Jeg elsker min karriere, men min 
familie er uden sammenligning det 
vigtigste i mit liv. Derfor kan jeg kun 
tage et begrænset antal koncerter 
pr. år".

I gymnasietiden begyndte mu-
sikken rigtig at få fokus. Til Frede-
rikshavns gymnasiums jubilæum 
hørte Tage Mortensen fra Danmarks 
Radios Pigekor således Lene synge. 
Efterfølgende spurgte Tage Morten-
sen Lene, om hun ville være med i 
en radioudsendelse. Denne radioud-
sendelse førte til et længere engage-
ment i Tivoli.

Medens Lene læste HA på Ålborg 
Universitet, var en egentlig sangkar-
riere var ved at tage form. Snart flyt-
tede Lene til København, hvor hun 
færdiggjorde sin handelseksamen.

Under sin optræ-
den i Tivoli mødte 
Lene sin mand Elo 
Lindhardsen (kal-
det Luffe). Han 
spillede bas i det 
orkester som Lene 
optrådte med. De-
res aldersforskel 
på 15 år er måske 
lovlig stor, men i 
dag er de lykkelig 
gift. I 1992 flyttede 
de sammen og bor i 
dag i Hellerup med 
deres 3 børn: Julie fra 1994, Emilie 
fra 1996 og Emma fra 2004.

I 1997 fik Lene Siel overrakt 
en trippel-platinplade for 150.000 
solgte eksemplarer af hendes album 
'Mine Farvoritter'. Dette foregik med 
Lene som gæst i DR's underhold-
ningsprogram Mosquito.

Emnet ”tro” bliver ofte berørt i 
flere af teksterne på Lenes sange. 
Lene er et troende menneske. Der-
for har det også været naturligt for 
Lene at henlægge mange af hendes 
koncert til kirkerne rundt i landet.

Der er gratis adgang.
Der er plads til max 150 personer.
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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård

Traditionen tro indleder vi efteråret 
med 3 frokostarrangementer i sog-
negården.

Vi får frokost, et glas til maden, 
foredrag og kaffe.

Vi synger nogle sange fra Højsko-
lesangbogen og Kristian spiller til.

11. september – Kina lige nu
Det er en gammel sandhed, at Kina 
er et land i evig forandring. Kontra-
sterne er nu så store, at man næsten 
ikke kan fatte det. Og udviklingen 
går så stærkt, at man umuligt kan 
følge med.

Men samtidig bygger hele den 
kinesiske kultur på årtusindgamle 
traditioner, der til stadighed spiller 
en stor rolle.

Sognepræst Tor-
ben Brink har rejst i 
Kina gennem mere 
end 25 år. Han tager 
os med på en billed-
safari fra den sene-
ste tur i sommeren 
2018. Omdrejningspunktet bliver 
netop forandringer, kontraster og 
udvikling på grundlag af tradition.

9. oktober – Grønland
Lektor Merete Hansen fortæller om 
sit arbejde i Grønland, sine fantasti-
ske oplevelser med imødekommen-
de grønlændere, med den storslåede 
natur og det at være en del af det 
grønlandske samfund.

Grønland er i 
rivende udvikling 
og foredraget vil 
bl.a. omhandle 
hvordan det grøn-
landske samfund 
balancerer mellem traditioner og 
nytænkning, mellem arktisk kul-
tur og vestlig indflydelse, mellem 
selvstændighedsprocessen og den 
fortsatte tilknytning til Danmark. 

13. november – Kilimanjaro
Lars P. (Pedersen) og Jens Vinther, 
begge fra Hårup besteg Kilimanjaro 
i september 2018. Lars fortæller om 
deres baggrund for at vælge “projek-
tet”, beskriver turen, som startede 
med +29 gr. i regnskoven til -10  gr. om 

natten efter et 
par dage. Fore-
draget følges 
op af billeder 
fra turen.

Praktiske informationer 
• Vi mødes kl. 11.30
• Vi slutter kl. 14.00
• Pris: 30 kr. pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før 

til Sonja 2262 5461
Oplys ved tilmelding, hvis du 
har behov for transport

Vel mødt!
Venlig hilsen Frokostudvalget
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BOLERO

Nytårskoncert med to flygler i Todbjerg

Søndag den 16. januar kl. 16.00 er 
der nytårskoncert med to flygeler i 
Todbjerg Sognegård. Den tilrejsen-
de pianist er ingen ringere end den 
internationale, danskfødte pianist 
Sven Birch, som til daglig virker som 
klaverprofessor i Linz, Østrig. Sven 
Birch og undertegnede vil sammen 
skyde det nye år ind med Maurice 
Ravels fyrige orkesterstykke ”Bo-
lero” i komponistens egen version 
for to klaverer. Derudover vil vi 
spille Claude Debussys geniale be-

arbejdelse af Robert Schumanns 
”Seks kanoniske Etuder, op. 56” for 
to klaverer. I forlængelse af sidst-
nævnte spiller jeg to ”Arabesker” – 
én Schumann og én af Debussy og 
endelig skal vi høre professor Birch 
fremføre Beethovens stort anlage 
”Waldstein-sonate”. Ind imellem er 
der pause, hvor der bydes på cham-
pagne og kransekage, og det hele er 
ganske gratis. 

Kristian Giver, organist

BABYSALMESANG

Babysalmesang er et gratis tilbud i 
Sognegården i Todbjerg. 

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 bru-
ger kroppen og rummet, der bliver 
lyttet og kigget. Der vil være både 

nye og gamle sange, samt 
salmer med dans og fagter. 

Vi mødes tirsdage i 
klokken 10-11 i sognegår-
den i Todbjerg

Første gang er tirsdag 
d. 22. oktober – lige efter 
efterårsferien. 

Kontakt evt. Karina på 
tlf.: 2972 2003
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Spirekoret

Onsdag den 21/8 starter spirekor.

Spirekor er et gratis tilbud for alle 
børn i sognet. Vi mødes hver ons-
dag i musiklokalet på Hårup skole til 
sang og hyggeligt samvær, vi træner 
og udforsker stemmen. Vi lære at 
synge sammen og blive bevidst om 
puls og tonalitet. De ældste spire 
synger flerstemmig. 

Koret medvirker ved 4 gudstjenester 
om året. 

Tilmelding på sms til Karina Brøg-
ger, 2972 2003

De yngste spire 0-2 klasse synger fra 
13.50-14.35
De ældste spire 3. Klasse og op, syn-
ger fra 16.10-16.55

Vi har første børnegudstjeneste 6/10 
kl. 11 i Mejlby

Gospelkoret

Vi øver hver anden onsdag i ulige 
uger i Sognegården i Todbjerg kl. 19. 
til 21.30. 

I efteråret 2019 øver vi følgende 
datoer:
• 14. august
• 28. august
• 11. september
• 25. september
• 9. oktober
• 23. oktober
• 6. november
• 20. november
• 1. december 

Gospelgudstjeneste 
• 4. december

Traditionen tro slutter Gospelkoret 
sæsonen af med en Gospelgudstjene-
sten der holdes den 1. december 2019 
kl. 19.00 i Todbjerg Kirke.

Koret er glad for at have noget at 
øve op til og håber, at glæden i go-
spel smitter, så andre kan høre den 
skønne stemning det giver. 

Du kan kontakte Karin Fonnes-
bæk Madsen for yderligere oplysnin-
ger på tlf.: 3068 8852 

Vores korleder er Maria Norby 
(mere info på 
www.marianorby.com).

Deltagergebyr; 200,- pr. halve år. 



Noget om skaberkraft

Af Arne Illeborg 

– Vi vil gerne kunne læse din båltale.
Flere har spurgt mig efter Sankt 

Hans aften i Todbjerg.
Men lige så umuligt, som det er 

genskabe et varmt knus til en god 
ven gennem selv den bedste Skype-
forbindelse, lige så umuligt er det at 
overføre en mundtlig tale eller op-
træden direkte på print eller skærm.

Det levende ord og de døde ord 
– bogstaverne – bæres af to vidt for-
skellige medier. 

Derfor er talen omskabt fra at 
kunne høres sammen med festens 
deltagere før det varme bål tændtes, 
til at kunne læses alene på en kold 
skærm, når det passer dig. 

Talen blev skabt af kun to ord!
Men to kraftfulde ord, der overalt 

skaber resultater og glæde. 
Og det uanset om det gælder det 

nære fællesskab i familien, på ar-
bejdspladsen, her i sognet, i Dan-
mark og for den sags skyld overalt 
i verden.

Selv idrætten høster resultater af 
ordenes skaberkraft.

Fortællingen tager dig med på 
jagt efter den arvemasse, det DNA, 
der skaber vore dansk-nordiske vel-
færdssamfund. 

Denne arvemasse spreder sig i 
disse år ud i verden.

Helt fra Kina, Japan, Syd- og Nord-
amerika spredes den arvemasse et 
par verdenskendte danskere fandt 
frem til for omkring 150 år siden.

I øvrigt samtidige med både Sø-
ren Kierkegaard og H C Andersen. 

Vil du også finde nogle af vejene 
til denne guldgrube, kan du læse 
båltalen på Todbjerg-Mejlby pasto-
rats hjemmeside https://todbjerg-
mejlby-pastorat.dk

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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Kun roden står tilbage

Tekst og fotos: Arne Illeborg

Vi så kun træet
Det gav stor debat i flere af familiens 
generationer, men det store gamle 
grantræ i familiens sommerhusjord 
måtte falde. Svaghedstegn og lidt 
råd i stammen kunne blive katastro-
falt for vores lille, hyggelige hus, når 
vinterstormene kunne vælte grun-
dens 18 meter høje kæmpe af en 
nobilis-gran.

Siden bedsteforældrenes og olde-
forældrenes tid havde vi fire gene-
rationer siddet og svalet os under 
granens store, brede beskyttende 
grene, når sommeren blev for varm. 
Og kølige aftener var vi også med 
havebordet flyttet ind under træets 
lunende paraply, der meget mere ef-
fektivt end en verandas tag, kunne 
holde på varmen og skærme for af-
tenens kølige, faldende dug.

Og så var den urokkelige stamme 
det bedste fikspunkt, for somme-
rens hængekøje. 

Men der faldt også store skyg-
ger på græsplænen, hvor vi kunne 
tænke os sol.

Træet havde sin helt egen historie.
Oldeforældrene havde boet i en 

lille lejlighed.

Deres juletræ var de seneste år en 
lille gran i en potte, som julen igen-
nem omhyggeligt blev holdt fugtig.

Efter Hellig Tre Konger blev den 
lille gran plantet ved sommerhuset, 
– mellem grundens statelige østrig-
ske skovfyr.

Her stod den så og oplevede, 
hvordan den ene fyr efter den an-
den efterhånden blev fældet. Senere 
genopstod træet som varme i husets 
brændeovn, inden dens aske til slut 
blev spredt i den fattige sandjord.

Af jord er du kommet ........

Men hvilken rod
En ting havde vi slet ikke tænkt 
på, mens vi i mange år havde haft 
glæde af den gamle kæmpe. Træets 
vidstrakte rodnet, der sugede næ-
ring fra vores jord.

Store hovedrødder ligger nu 
blotet tilbage og når langt ud til si-
derne. Den tonstunge kæmpe stod 
solidt fast trods voldsomme storme, 
der fældede andre træer. 

Den tyske skovfoged, Peter Wohl-
leben, har skrevet bogen Træernes 
hemmelige liv, der har vakt stor in-
teresse overalt i verden. For træer 
kommunikerer med hinanden.

14



Kommunikerer vi også med dem? 
– Og rummer livet endnu mysterier, 
som forfatteren af Davids Salmer i 
Det gamle Testamente og salmedig-
teren Hans Adolph Brorson i 1734 
også gav udtryk for i salmen Op, al 
den ting, som Gud har gjort.

Der har været røster fremme om at 
vi skal rodfræse resterne af træet, 
så plænen kan blive pæn og jævn.

Men den mægtige rod får lov til 
at stå. 

Vi vil plante blomster omkring 
den, for den udgør trods alt et livs-
kraftigt monument over en historie, 
der får lov til at forsvinde i naturens 
eget tempo.



Nyt fra aktivitetsudvalget
RADIO-GUDSTJENESTE, søndag den 1. september 

kl. 10:00 i Todbjerg Kirke

”TONER AF GULD”, Giro 413 torsdag den 12. september
kl. 19:00 i Sognegården Todbjerg

HØST-GUDSTJENESTE, søndag den 15. september 
kl. 15:00 i Todbjerg Kirke

BØRNE-HØSTGUDSTJENESTE, søndag den 6. oktober 
kl. 11.00 i Mejlby Kirke

JAGT-GUDSTJENESTE, søndag den 27. oktober
kl. 19:00 i Mejlby Kirke

EFTERÅRSSANGAFTEN, onsdag den 30. oktober
kl. 19:00 i Sognegården Todbjerg

RYTMISK GUDSTJENESTE, søndag den 10. november 
kl. 16:00 i Todbjerg kirke

KIRKEKONCERT MED LENE SIEL, onsdag den 13. november 
kl. 19:00 i Todbjerg Kirke

JULEGOSPEL-KONCERT, søndag den 1. december 
kl. 19:00 i Todbjerg Kirke

LUCIA med spirekoret, søndag den 8. december 
kl. 11:00 i Mejlby Kirke

Husk at alle arrangementerne kan læses om i dette og 
de kommende sogneblade, opslag i skabene ved kirkerne, 
på vores hjemmeside; www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk, 

i Lokalavisen og ikke mindst på Facebook. 

Ret til ændringer. 

På aktivitetsudvalgets vegne;
Susanne Mikkelsen
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1000 tak til alle deltagere, frivillige 
og sponsorer til Todbjerg-Mejlby 
Sommerfest

Formålet med sommerfesten var 
at skabe tættere relationer mellem 
borgerne fra vores lokale område, 
både byerne Todbjerg, Hårup, Mejlby 
og landområderne omkring.

Tovholdergruppen er meget 
taknemmelige for den opbakning 
og hjælp, vi har fået fra frivillige og 
sponsorer, uden jer havde der ingen 
sommerfest været. En særlig tak til 
alle dem der mødte op og hjalp med 
opsætning og nedtagning af plad-
sen. 

Den støtte og arrangementet fra 
alle har gjort at det har været en 
kæmpe succes. 

Rigtig mange børn og voksne del-
tog gennem dagen i de forskellige 
aktiviteter, herunder TMIF U9 fod-
boldkampe, havetraktortræk, KFUM 
spejderaktiviteter, loppemarked, 
biludstilling, og vores lokale Hårup 
bigband samt Todbjerg-Mejlby go-

spelkor der underholdt i det store 
festtelt i løbet af dagen.

Også en stor tak til de 240 glade, 
spisende og meget dansende gæster 
der havde købt billet til den udsolgte 
fest om aftenen. 

Vi fik i alt samlet 11.326 kroner 
ind til hospitalsklovnene på Skejby 
Sygehus

Ved evalueringen af dagen aftalte 
de tilstedeværende tovholdere at de 
har mod på at gentage begivenhe-
den næste år. Meget gerne med en 
endnu større gruppe tovholdere 
og frivillige – og et håb om støtte 
fra alle vores lokale sponsorer. Ho-
vedtovholder gruppen er gået i ar-
bejdstøjet for at tilrettelægge næste 
års sommerfest lørdag d. 13 juni på 
plænen i Mejlby. De vil meget gerne 
have ideer, input og andre bidrag 
for at næste års sommerfest skal 
blive mindst lige så spændende og 
underholdende. De kan kontaktes 
via hjemmesiden www.tmsf.dk, eller 
facebook gruppen.

På tovholdergruppens vegne
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ShowGear ApS, Flemming Holmgaard
Partyudstyr, Mejlby
DagliBrugsen, Mejlby Rema 1000 Hornslet
Djurslands Bank Lystrup
Kvickly, Hadsten
Mejlby Autoværksted
Mainhouse Music, Todbjerg
Handywoman2woman.dk
Lykke Blomster, Lindå
Lene køreskole, Mejlby
ABC Centeret, Hornslet
Frisør Solhøj, Bendstrup
Bio kom-bi Hornslet
Spørring El-service
Nordic House, Lystrup

Fuglsanggaard festudlejning, Todbjerg
Velvære på en alternativ måde 

v/Pernille Bengtsen, Mejlby
Klinik for Fodterapi
v/ Nina Poulsen, Mejlby
Dan jord
Fredagssnolder.dk, Mejlby
Klitte og Jensen A/S, Hinnerup
Hadsten Biograf 
Fakta, Hadsten
Brugskunst Hornslet 
Brix Catering ApS, Hammel
EDC, Hadsten
Queen Blomster

Vi ses igen i 2020 !
TMIF Motion

Vi takker alle vore sponsorer, 
som støttede Pandekageløbet 
i Hårup den 29. maj 2019

TMIF Motion Arrangerer

Sæt X i kalenderen allerede nu
• 31. august 2019 Opstart sæson 2019/20
• 22. september 2019  Stop OP og HOP dag kl. 9.30-12.00
• 20. oktober 2019  Stop OP og HOP dag kl. 9.30-12.00
• 17. november 2019  Stop OP og HOP dag kl. 9.30-12.00
• 3. december 2019  Julefrokost voksenhold
  Fællestræning kl. 18.00 – 19.00
  Spisning kl. 19.30 – ?
• Uge 51  Juleafslutningsuge for børneholdene
• 6. januar 2020  Opstart af alle hold
• 26. januar 2020 Stop OP og HOP dag kl. 9.30-12.00
• 23. februar 2020 Fastelavn førskolebørn
• 29. marts 2020  Forårsopvisning kl. 10-12

Nærmere info kommer løbende – så følg med på vores Facebookside 
– søg på TMIF Motion – eller på vores hjemmeside www.tmif.org.
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Husmoderforeningen

Modeshow hos Tiff i Auning
Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19
Med lokale husmødre på catwalken, 
får vi inspiration til efterårets mode. 
Tiff har tøj til piger i alle størrelser, 
unge og ældre.

Vi får rabat ved køb denne aften.
Der serveres et let og lækkert 

traktement.
Pris 70 kr som ved betales ved 

indgangen.
Tilmelding senest torsdag den 26. 

september 2019

Generalforsamling i 
Mejlby forsamlingshus.
Torsdag den 21. november 2019.
Generalforsamling afholdes fra 19-
19.30. Dagsorden iflg. vedtægt.

Er der mode i blomster og ju-
leudsmykning? Hvilken farve skal 
julen have i år? 

Hanne Hansen 
fra Hornslet Blom-
ster viser os det sid-
ste nye, og det helt 
traditionelle, indenfor juleud-
smykning.

Foreningen byder på stjerneskud, 
et glas vin kaffe/te og sødt.

Tilmelding senest fredag den 15. 
november 2019

Vel mødt.

Alle tilmeldinger sker til bestyrel-
sen. Foreningens mailadresse 
mejlbyhusmor@gmail.com

Bestyrelsen:
Lisbeth Andersen, fmd 61719914
Åse Haislund 26199289
Denise Just 29927530

Mejlby Forsamlingshus

10/9  Fællesspisning 18:00 
 – menu: stegt flæsk
26/9  Infoaften vedr. Dilettant for-

året 2020 klokken 19:30
31/10 Fællesspisning 18:00
30/11 Juletræ for børn 14:30 – 16:30
30/11  Julefællesspisning for alle 

kl.18:00

Hold øje med opslag ved Brugsen og 
på facebook, der vil komme mere 

information om de forskellige ar-
rangementer.

HUSK – Tilmeldingsfrist altid 3 
dage før på Mejlby.hus@gmail.com 
/ Henrik på 40 95 15 06 evt. sms

Husk antal voksne og børn (til og 
med 12 år.)
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
hs.ms.soerensen@gmail.com

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

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

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

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Bjarne Madsen 
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709

Susanne Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110

MR MØDER FOR 2019
Tirsdag d. 22/10, torsdag d. 28/11 – begge kl. 19.00-22.00 

Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaffe

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



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

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

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 Mejlby

Søndag 1. september
11.søn.e.trin

10.00 Radiotrans 
Vibe

Søndag 8. september
12.søn.e.trin 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag 15. september
13.søn.e.trin 15.00 Høst Vibe

Søndag 22. september
14.søn.e.trin 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag 29. september
15.søn.e.trin 11.00 Marie-Louise

Søndag 6. oktober
16.søn.e.trin

11.00 Børnehøst
Vibe

Søndag 13. oktober 
17.søn.e.trin 11.00 Vibe

Søndag 20. oktober
18.søn.e.trin 9.30 Vibe

Søndag 27. oktober
19.søn.e.trin

19.00 
Jagtgudstjeneste

Vibe

Søndag 3. november
Allehelgensdag

11.00
Vibe

9.30
Vibe

Søndag 10. november
21.søn.e.trin 16.00 Rytmisk Vibe

Søndag 17. november
22.søn.e.trin

9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret

9.30
Marie-Louise

Søndag 1. december
1.søn. i advent

19.00 Julegospel 
Vibe

Søndag 8. december
2.søn. i advent

11.00 Lucia
Vibe


