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Nyt fra menighedsrådet (MR)
Så er sommeren godt
i gang, og for mange
er ferien også ved at
være på hæld.
Det har været et
udfordret forår for
os alle. I har jo nok bemærket at Sognebladet ikke kom ud som planlagt
til juni. Det skyldtes de omstændigheder vedrørende covid-19, som jo
faktisk kan få skyld for det meste...
Det er så slet ikke det negative, jeg
synes, der skal fremhæves, der hvor
vi står nu, men det positive, de nye
tiltag og andre kreative måder at
være sammen på der bør fylde.

Vibe har en artikel længere fremme i bladet om netop dette.
Dette sogneblad dækker frem til
og med november – og så er vi tilbage i normal rutine igen med udgivelse næste gang til december hvor
det nye kirkeår starter.
Efteråret byder på nye udfordringer, specielt på Mejlby kirkegård,
hvor den nye helhedsplan, skal
igangsættes.
Der skal også være valg til menighedsrådet d. 15. sep. 2020
På Menighedsrådets vegne
Helle Malte Sørensen

Ny graver ved Todbjerg og Mejlby Kirker
Jeg hedder Jesper Jørgensen og er ny
graver i Todbjerg og Mejlby Kirker.
Jeg er 46 år, gift og skal snart
flytte til Århus by – Risskov, og er
uddannet væksthusgartner, Graver
og har erfaringer med anlægsarbejde mm.
Jeg har de seneste år beskæftiget mig med kirkegårdsdrift og -udvikling på flere niveauer, og mine
primære interesser ligger inden for
kirkegårdsarbejde.
Jeg har erfaring fra landsbykirker med planlægning og udvikling
og senest arbejdet som graver og kirketjener på Fyn, det har givet mig

meget praktisk
erfaring.
Jeg glæder
mig meget til at
komme i gang
til september
med mit nye
job og ser frem
til samarbejde med alle kirkens ansatte og mest af alt at hilse på alle jer
borgere og håber på at kunne bidrage med kirkegårde som står med et
blomstrende og indbydende udtryk,
hvor folk holder af at komme.
Jesper Jørgensen
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Orienteringsmøde
Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00
Vi er på udkig efter flere der har
lyst til at være med, både som medlemmer og som suppleanter.
Håber vi ses – Vi giver kaffe og
kage.

Der afholdes orienteringsmøde i
sognegården i Todbjerg.
Her kan man møde os der sidder
i menighedsrådet nu. Vi vil rigtig
gerne fortælle om det arbejde vi
udfører, og hvad det er, der motiverer os til at gøre en forskel i netop
menighedsrådet. Vi vil gerne være
med til at sætte vores lokale præg på
kirkerne og kirkegårdene, og vi vil
gerne lave nogle arrangementer og
koncerter I kan komme til.
Det er tanken, at I kan komme og
være nysgerrige på, hvad der foregår
i sognene.

På menighedsrådets vegne
Formand Helle Sørensen
Helle Malte Sørensen
Klokbakken 13
8530 Hjortshøj
Tlf. 2567 0437
hs.ms.soerensen@gmail.com

Valg til menighedsrådet
Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00
Der indbydes til Valgforsamling i
sognegården i Todbjerg
Denne aften skal der opstilles og
vælges kandidater til det fælles menighedsråd i Todbjerg-Mejlby. Man
sidder i 4 år ad gangen.
For at opstille, skal man være medlem af folkekirken og være herboende
i enten Todbjerg eller Mejlby sogn.
Vi er et fælles menighedsråd,
men fordi vi er to sogne, skal der

vælges kandidater fra både Todbjerg
og Mejlby sogne.
Man opstiller og stemmer i det
sogn, hvor man hører til.
Vi håber, at I vil møde op og gerne opstille, men ikke mindst bakke
kandidaterne op og bruge jeres
stemmeret.
Vi serverer lidt lækkert og et glas vin.
På Valgbestyrelsens vegne
Formand Helle Sørensen
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Præsentation af menighedsrådet
Aktivitetsudvalget og De frivillige,
samt med i kalenderudvalget, som
er bindeled mellem de ansatte/aktiviteter og særlige gudstjenester.
Jeg brænder for dette, da jeg føler,
jeg har stor indflydelse på, hvad der
sker i vores fælles sogne, og det er
altid en stor glæde og tilfredsstillelse at se, hvor stor tilslutning der
er til de arrangementer, der bliver
arrangeret.

Inge Buss Lacour
Jeg er glad for at
være i menighedsrådet, fordi livet i
og omkring vores
kirker har stor betydning for lokalsamfundet, ja, ...ligesom vores forsamlingshuse og idrætsforening – og
det er jo det, der er så fedt ved at bo
i en landsby.
Da jeg holder meget af vores 2
fine landsbykirker, som oser af lokal
historie, så var det her, jeg gerne ville lægge mine kræfter, og få indflydelse på at udvikle vores kirkegårde
til mere grønne områder med græs
og smukke træer samt bænke, vi kan
sidde på – til eftertænksomhed eller
en kaffe med en ven.
Det har overrasket mig, at der
også er meget med ledelse og økonomi – men læs det – som en positiv
overraskelse for det er nyt og spændende – og udfordrende…

Randi Stidsing
Jeg er i Menighedsrådet fordi …
I år 2015 deltog
jeg med min mindste søn Magnus til babysalmesang
ved Karina, hvor Vibe også deltog.
En dag spurgte hun, om jeg kunne
være interesseret i at blive medlem af Menighedsrådet for Mejlby
området. Jeg sagde, at det ville jeg
gerne overveje. Da jeg havde/har
et særligt forhold til Mejlby Kirke
og kirkegård: Jeg er blevet gift der,
mine børn er døbt der og min datter
ligger begravet på Mejlby Kirkegård.
Jeg nyder, at komme på kirkegården og til gudstjenester både de almindelige samt de særlige. Jeg har i
denne her periode været næstformand, sekretær, kontaktperson og
bindeled mellem de frivillige samt

Susanne Mikkelsen
Jeg blev opfordret til
at stille op til Menighedsrådet i sensommeren 2016.
Det har jeg ikke på et eneste tidspunkt fortrudt.
Jeg er menigt medlem af Menighedsrådet og deraf formand for
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andet. Der er plads til alle, som har
et kendskab til kirken, og langt de
fleste mennesker har på en eller anden måden en relation dertil.
Menighedsrådsarbejdet har givet
mig et stort indblik i kirken bag facaden. Jeg har fundet, at det tilgodeser
mange interesser såsom arkitektur
og håndværk, sang og musik samt
økonomi og natur.
I menighedsrådet hjælper vi hinanden med at løse mange opgaver.
Vi kommer alle med forskellig baggrund og kompetencer. Derfor er
det individuelt hvor stort et arbejde
den enkelte lægger i diverse opgaver.
Man kan både være observerende,
men man kan også være mere aktiv
og tage større del og ansvar.

Frokosthygge. Du møder som medlem af menighedsrådet personer
fra lokalområdet, får indflydelse
på lokalområdet, og for de ansattes arbejdsliv. Det, jeg har sat mest
pris på, er venskaberne, som er blevet dannet på kryds og tværs trods
aldersforskellen. Det er guld værd.

Michael Johanson
Min gode ven har
gennem flere år været frivillig i idrætsforeningen.
Min genbo har siddet i forældrebestyrelsen i børnehaven. Jeg har
valgt menighedsrådet.
Da jeg tilbage i 2016 blev opmuntret til at opstille til menighedsrådet, sagde jeg selvfølgelig Ja.
Jeg havde tiden og lysten til det.
For mig betød det mindre om det var
i foreningslivet, kirken eller i forskellige forældreråd jeg lagde min
energi. Det der betød noget og stadig
betyder noget er, at jeg er aktiv i mit
lokalsamfund.
Efter næsten 4 år har jeg fundet,
at kun en af mine fordomme om
menighedsråd har overlevet. Det
er: de får meget kaffe og kage. Man
behøver altså ikke, at tilhøre det grå
guld eller kunne biblen udenad for
at være med. Forskellen fra menighedsråd og andre frivillige foreninger er måske, at man ikke behøver
at være knyttet via sine børn eller

Tak for Kage Bodil :-)

Torben Hvid
Jeg er i menighedsrådet, fordi jeg understøtter Folkekirkens
trivsel og vækst.
Som kirkeværge i Todbjerg forsøger jeg at sikre og udvikle hvad
benævnes ”Guds Skaberværk”, det
vedrører såvel kirkens ydre som indre rum.
Særligt røres jeg, når jeg til en kirkelig handling synger Jakob Knudsens
”Se, nu stiger solen af af havets skød”.
Udenfor – i kirkerummet, vil jeg meget gerne arbejde for mere ”Grøn Kirke”.
6

Efterlysning
Vi vil rigtig gerne stadig omdele
vores sogneblad til alle husstande i
vore sogne, men det er efterhånden
blevet en dyr post i vores budget.
Nu prøver vi en anden metode,
som mange andre sogne har god
erfaring med.
Vi efterlyser frivillige, der vil
være med til at dele sogneblade ud.
Det er 4 gange om året. Man har
en uge til det, og vi forestiller os at

hvis man er mange nok, så er det en
lille rute man får ansvar for at uddele.
Det kunne være fantastisk at
have et korps af borgere, der ligesom os synes, det er vigtigt at bladet
stadig bliver husstandsomdelt.
Man kan henvende sig til Vibe eller undertegnede.
På menighedsrådets vegne
Helle Sørensen

Vil du være med som 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 er det dig vi meget gerne
vil have med, da vi altid kan bruge et par hænder mere.
Kontakt Susanne på tlf. 2810 4110
Bedste hilsner på Menighedsrådets vegne
Susanne Mikkelsen
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Corona-tider
sjov ud og grine ad sig selv. Og selve
sangen, fællessangen, det er også noget, vi i den grad har fået øjnene op
for; hvor dejligt det er at synge sammen, og hvilken fantastisk sangskat,
vi har i vores lille land.
Så er der hjælpsomheden, som vi
også har fået øje på, hvor gerne vi i
virkeligheden vil hjælpe hinanden.
For eks. hjælpe de sårbare med at få
handlet ind. Det er også en positiv
effekt af corona-krisen, at hjælpsomheden blomstrer. Og vi bliver
lykkelige af det. Både når vi møder
hjælpsomhed, og når vi selv hjælper
andre. Vi har oplevet, at der er brug
for os. Og det giver vores liv mening,
ganske enkelt.
Så er der ideerne. Man siger, at
lediggang er roden til alt ondt, men
jeg vil påstå det modsatte: Det er når
vi har tid, at vi bliver kreative. Og
kreativiteten har blomstret i disse
måneder. Mange er begyndt at strikke, male, skrive digte eller eksperimentere i køkkenet eller haven.
Der er blevet lavet bålmad og bygget sheltere, for der har været tid!!!
Og mange har fundet ud af andre
måder at arbejde og holde møder på.
Vi har opdaget, at vi ikke behøver
tage flyveren til Berlin for at holde
møde med firmaets samarbejdspartnere. Vi kan holde mødet virtuelt, og spare både penge og co2.
Kunstnerne har også været ekstra

Nu er Danmark efterhånden ved at
være åbnet helt igen efter coronanedlukningen. Alt er atter ved det
gamle, og dog: Vi skal fortsat passe
på, vaske og spritte hænder, holde afstand og bruge mundbind, når vi kører med offentlig transport. Krisen
har ændret en hel del i vores samfund. Sådan er det jo med kriser, de
rusker op i tingene, og efterlader os
forandrede. Der er et før og et efter.
Vi udvikler os ofte i løbet af en
krise, og kommer stærkere eller mere
kompetente ud på den anden side.
Kan vi sige det om corona-krisen,
også? Har vi lært noget? Har vi tilegnet os nye kompetencer? Er vi blevet
opmærksomme på noget, som vi før
ikke lagde mærke til? Er vi blevet
stærkere? Har vi fået gode ideer og
fundet kreative løsninger, som vi
kan tage med os videre frem i livet?
Ja, det synes jeg. Vi har for eks.
fået skærpet sansen for fællesskabet,
hvor vigtigt det er. Og så fandt vi nye
måder at dyrke det fællesskab på. Vi
mistede det ikke, vi fandt bare andre
former at udleve det i. Digitale former. Eller hen over hækken og altanens rækværk. Vi har for eks. sunget
sammen hver for sig med alverdens
danske musikere, og med Philip Faber, og det har været vidunderligt at
stå hjemme i sin stue hver morgen
og sige mimimimi og oooooohhh og
vrikke og dreje med hofterne, og se
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kreative i forhold til at nå ud til os
andre med deres kunst. Vi kan nu
køre til Tangkrogen og komme i drive-in-bio, til drive-in-koncert eller
stand-up-show. Og forfattere, som
Jørgen Leth og Jens Blendstrup har
fundet ud af, at læse tekster højt på
de sociale medier. Her kan vi følge
dem hver eneste dag. Der er en helt
særlig nerve og intimitet over de oplæsninger.
Og så er der naturen. Aldrig er
den danske natur vist blevet udforsket så intens som nu. Måske det
kan have den lykkelige bi-effekt,
at opmærksomheden i forhold til
miljøet bliver skærpet. Alene det vil
være en kæmpemæssig positiv effekt af krisen. Vi har også kunnet
se, at himlen var ekstra blå, fordi
der ikke var fly til at fylde luften
med damp. Vi har kunnet se på tv.
Hvordan luften i Indien blev ren og
klar, fordi næsten ingen kørte i bil.
Og vi hørte læger fortælle, hvordan
folk med åndedrætsproblemer i de
store byer, fik det betydeligt bede.
Hele kloden fik et kort pusterum.
Og hvis vi kan tage den erfaring med
os ind i fremtiden, at vi sagtens kan
undvære rigtig mange af flyrejserne
og en stor del af det forbrug, vi ellers
troede var nødvendigt, så er der måske håb for et bedre klima fremtiden.
Til sidst vil jeg nævne kirkerne
og gudstjenesterne. Her har præster landet over været kreative og
udviklet nye kompetencer. Selv en
gammel teknologiforskrækket ma-

skinstormer som mig, har fundet
ud af at oprette en youtube-kanal,
og filme mine prædikener. Det ville
ingen have troet om mig. Men nu
kan jeg, og det er noget, jeg tager
med videre i femtiden: Jeg filmer
mine prædikener, og lægger dem
på Todbjerg-Mejlby pastorats hjemmeside og på vores lokale facebook.
Så kan man sidde hjemme i sin stue
og høre en prædiken lige, når man
har lyst. Det er en service, som gangbesværede eller syge i sær kan have
glæde af, en service, som jeg aldrig
ville have fundet på, hvis ikke det
var for corona-krisen. Og så vil jeg til
allersidst nævne vores påskevideoer.
Arne Illeborg filmede, Kristian Giver
spillede, klippede og redigerede, Ellen Lunde sang, og jeg prædikede.
Fem påskegudstjenester lavede vi.
Og her var det ikke ved hjælp af mit
lille håndholdte mobil-camera, men
ved hjælp af professionelt udstyr. Og
Arnes sans for farver, lys og linjer. Og
Kristian Givers sans for det samme.
Fem helstøbte små perler fik vi lavet,
som kan findes på Todbjerg-Mejlby
pastorats hjemmeside.
Der er sikkert kommet mange,
mange flere spændende og nyskabende ting ud af corona-krisen.
Tænk selv efter, jeg har med garanti
kun fanget et lille udsnit. Midt i alt
det sørgelige og smertefulde, som virusset har medført, kan vi lede efter
noget, der giver håb, og jeg synes,
der er noget at finde.
Vibe
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Den fortrolige samtale med præsten
Som præst har man mange funktioner. En af dem er, at stå til rådighed,
når mennesker har brug for en at
tale fortroligt med. Tale om tro og
tvivl, om problemer der tynger, om
sorger og bekymringer, om vrede,
skam og skyld. Med andre ord tale
om det, som er svært at tale om, og
som måske føles direkte umuligt at
tale med sine nærmeste om. Præsten
står til rådighed med to lyttende
ører og en mund, der er lukket. I
hvert fald lukket når samtalen er
slut, for præsten har tavshedspligt.
Under samtalen, for det er netop en
samtale og ikke en monolog, kommer præsten selvfølgelig med sine
betragtninger, og forsøger at sige
noget, der evt. kan hjælpe vedkommende. Og her vil det af og til være
oplagt, at præsten inddrager Bibelen
og den kristne tro. Måske præsten
beder en bøn med eller for vedkommende, eller lyser velsignelsen, eller
tilsiger syndsforladelse. Sådan er det
nogle gange, men ikke altid. Nogle
gange er der bare brug for et menneske med tavshedspligt, som man
kan ’læsse af på’. Et menneske, som
ikke fører noget i journal, og som
efter samtalen skal gemme det hele
så langt ned i erindringens dyb, at
der næsten er, som har det aldrig
fundet sted. Det at fortælle noget til
et andet menneske, kan ind imellem
være helende i sig selv.

De samtaler, der finder sted på
den måde mellem præst og et sognebarn under fire øjne, kaldes for
sjælesorgssamtaler. Selvom ordet
kunne antyde det, har det ikke specielt noget med sorg at gøre. Ordet
kommer af tysk, og Sorge på tysk
betyder omsorg. Så sjælesorg betyder altså omsorg for sjælen. Og det
er omsorg at lytte fordomsfrit og
medfølende til et andet menneske.
Og det er med inspiration fra Jesus.
Kom til mig, alle I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder, og jeg
vil give jer hvile, sagde Jesus. At lade
et menneske tale om det, der tynger, kan betyde, at byrden lettes lidt.
Det kan virke som man ikke længere bærer det hele alene. Præsten
kan for eks. fortælle, at Gud altid vil
bære med på vores byrder. At vi må
lægge det, vi ikke kan magte eller
bære alene, over til Gud. At der er
tilgivelse for os, så skylden ikke skal
tynge os helt til jorden, at vi blot kan
bede til vores skaber, og han vil høre
os. Når man er urolig eller tynget af
angst, så kan samtalen med præsten
nogle gange, være det, der gør, at
det hele letter lidt, og sjælen finder
hvile. Hvile i tilliden til, at Gud bærer
med og tilgiver os.
Når det sker, lykkes sjælesorgssamtalen, og opfylder sin mission.
Vibe
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Spirekor
Spirekor er et gratis tilbud for alle børn i sognet.
Vi mødes en gang om ugen 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 spirer synger flerstemmigt.
Trine (Hårup skoles sekretær) skriver ud på Aula, når mødedagen og tidspunktet ligger fast.
Der er et begynderkor for eleverne fra 0.-2. klasse samt et videregående kor
fra 3. klasse og op.
Koret medvirker ved 4 gudstjenester om året.
Tilmelding på sms til Karina Brøgger, 2972 2003

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 bruger 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 sognegården i Todbjerg.
Første gang er tirsdag d. 20. oktober – lige efter efterårsferien.
Kontakt evt. Karina på tlf. 2972 2003
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Kobjælde
Opret Kobjælde er navnet på de smukke blå-lilla
blomster, der vokser på kirkegårdsmuren i Todbjerg.
Det er en sjælden blomst, men vi er så heldige, at
den trives fantastisk godt her på muren mod syd.
I år har jeg høstet en masse frø, som jeg har puttet i konvolutter, der bliver stillet frem i en kurv i
våbenhuset. Frøene er til fri afbenyttelse.
En lille gave og hilsen fra din kirke.
Tag gerne et brev frø med hjem til din have næste
gang du er i kirke.
Kh. Vibe

Konﬁrmation
5. og 6. september
Den første weekend i maj skulle årets konfirmander
have været fejret i Todbjerg og Mejlby kirker. Coronaen ville det anderledes. De unge mennesker har
måttet vente tålmodigt, men nu slår vi dørene op
for konfirmationerne d. 5. og 6. september.
Jeg håber på strålende sol. Det fortjener de søde
unge mennesker.
Kh. Vibe

Efterårssangaften
Onsdag den 2. september klokken 19.00 i Sognegården i Todbjerg
Vi vil byde efteråret velkommen med en sangaften. Her tager vi Højskolesangbøgerne frem og synger nogle af de dejlige efterårssange derfra.
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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Nyt fra aktivitetsudvalget
VALG-INFORMATIONS-AFTEN, tirsdag den 18. august kl. 19:00 i Sognegården
EFTERÅRSSANGAFTEN, onsdag den 2. september kl. 19:00 i Sognegården
VALG TIL MENIGHEDSRÅDET, tirsdag den 15. september kl. 19:00 i Sognegården
BØRNE-HØSTGUDSTJENESTE, søndag den 29. september kl. 11:00 i Mejlby Kirke
LIED-koncert, søndag den 27. september kl. 16:00 i Sognegården
HØST-GUDSTJENESTE, søndag den 4. oktober kl. 11:00 i Todbjerg Kirke
Kim Larsen-koncert-foredrag med Flemming Både,
torsdag den 22. oktober kl. 19:00 i Mejlby Kirke
JAGTGUDSTJENESTE, søndag den 25. oktober kl. 19:00 i Todbjerg Kirke
KIRKE-KONCERT med Marie Frank,
onsdag den 11. november kl. 19:00, i Todbjerg Kirke
GOSPEL-KONCERT, 1. søndag i advent,
den 29. november kl. 19:00 i Todbjerg Kirke
BØRNEGUDSTJENESTE med LUCIA,
søndag den 6. december kl. 11:00 i Todbjerg Kirke
JULE-KONCERT med ”KORVIDA”,
mandag den 14. december kl. 19:30 i Todbjerg Kirke
(se næste nummer af Sognebladet)
VI-SYNGER-JULEN-IND, 4. søndag i advent,
den 20. december, kl. 19:00 i Todbjerg Kirke
Husk, at der kan læses om alle arrangementerne i dette
og de kommende sogneblade, i opslag i skabene ved kirkerne,
på vores hjemmeside: www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk,
i Lokalavisen under: Livet i Kirken og ikke mindst på Facebook.
Ret til ændringer.
På aktivitetsudvalgets vegne
Susanne Mikkelsen
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At være rejsende
Tekst og foto: Arne Illeborg

Blomsterne i vores have i Todbjerg
har fortryllet os i dette forår. Det
samme gælder landskabet, vi traver igennem i Naturpark Mols Bjerge
med havet under os til begge sider.
I år står mange oplevelser stærkere
end nogensinde.
Vil du rejse uden at skulle bevæge
dig mange meter væk, kan du for
eksempel søge på Voresnatur.dk

rigtig meget i min morfars gamle
sømandssjæl.
Havnen og havet havde altid
været hans port til verden. Som 14årig stak han år 1900 til søs med en
faldefærdig skude, som han forliste
med i en storm syd for Norge. Men
træskibet holdt sig flydende, og han
blev reddet.
De næste par år var han på nogle
‘små-rejser’ til Sydamerika, Afrika
og Labrador. Det var i sejlskibenes
tid – og i al slags vejr.
Som 19-årig påmønstrede han en
stor tysk fuldrigger i Hamborg for at
tjene penge nok til at kunne betale
for sin styrmandseksamen. Det blev
til en rejse på 25 måneder over alle
syv verdenshave.
Den rejsehistorie kendte jeg ikke
den dag, jeg stod og så Hugin for rolige åretag glide ud på sin ti dages
rejse mod England for at fejre for-

Porten til verden
Jeg var ni år og stod d. 18. juli 1949
på havnen i Esbjerg med min morfar i hånden. Nede foran den store
Englands-båd lå en lille robåd, – lignede det. Det var Hugin, et rigtigt vikingeskib, bygget som en tro kopi af
det norske Gokstadsskib. 51 drabelige vikinger skulle for vind og årer
sejle over Nordsøen mod England
som vikingerne gjorde det for 1000
år siden. En farefyldt vej. Det fyldte
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tidens 300 års forbindelse mellem
Norden og De Britiske Øer

Solens gang bestemte dagene.
Her var ingen fartplan. Hvert eneste
sekund var fyldt med opmærksomhed på nye, uventede indtryk. Vi var
100% til stede.
Vidste vikingerne, de canadiske
voyageurs eller min morfar på de
store oceaner, hvad fremtiden ville
bringe? Der var håb, opmærksomhed, men ingen vished.
De var rejsende. Absolut ikke turister
Hvordan forholder vi os i dag til
det ukendte, vi kalder fremtiden?
Bruger vi i dag al vores energi på
nye, usikre planer for i morgen?
Er dagen i dag blot blevet en usikker trædesten på vej videre?
Eller sikrer jeg mig, at mit fodfæste her og nu bliver et sikkert afsæt
mod en fremtid, ingen af os alligevel
ikke kender?

Mod det ukendte
25 år senere i 1974 sejlede jeg selv
i en tro kopi af en ægte canadisk
kano. Jeg ledte en kanoekspedition i
Sverige for Vildmarksskolens elever.
Jesper fra 10. klasse havde meldt
sig til Vildmarkturen, der tog lige så
lang tid som Hugins rejse over Nordsøen. Mine tolv elever havde alle et
rimeligt kendskab til friluftslivet i
Värmlands vilde skovområder, og
var spændte på de udfordringer, de
sad midt i.
Ad små søer og vandløb arbejdede vi os dybere ind i skovene. Væk
fra de lette ruter langs bredderne af
de større søer, hvor man kan padle
mellem faste, sikre lejrpladser.
Turist eller rejsende
Vikingernes rejser mod England,
pelsjægernes lange kanorejser i
Canadas vidtstrakte vildmark og
vores snart 50 år gammel kanoekspedition havde noget til fælles
med corona-tiden: Det ukendte!
Med kano, kort og kompas, kniv
og rygsæk padlede de unge spændte
ind i det eventyr, som en besættende
svensk sommer i urørt skov uvægerligt fremkalder. Menneskets urgamle samler- og jægerkultur vækkes
til live. Og det i en bådtype, der har
generationers indiansk byggeerfaringer bag sig.

Trædesten af vand
De unge, jeg sejlede med i den svenske højsommer, havde samme alder
som nogle af fortidens vikinger, der
drog mod England. De aflæste også
skyerne, vinden og solens gang på
himlen.
Det var hårdt. Det var ekspeditionsliv. Kanoekspeditionen var
spændende.
Som nyfødte børn sugede vi indtrykkene til os, så jeg nu snart 50
år senere kan genkalde mig alle de
sansemættede indtryk, den värmlandske vildmark gav mig.
15

Vi sejlede i bæverland, og bævere
bygger dæmninger. Derfor måtte vi
nogle steder bære kanoer og oppakning lange strækninger til nyt
kanovand. Nogle steder havde bævernes ingeniørkunst skabt dejlige
stræk at sejle på. Andre steder var
vandstanden så lav, at vi måtte ud
af kanoerne og trække dem gennem
lavvandede stenede eller mudrede
områder.
Overalt så vi spor efter bæverens
skarpe tænder på birketræernes
spidse stubbe.
Vi svedte. Maverne rumlede. Ingen spiste sig mætte. Vi spiste blot,
til vi ikke var sultne mere. Så rakte
rationerne til alle ti dage.
Mørk nat blev det aldrig de få timer solen var under horisonten. I
skovens stille nætter hørte vi over
lange afstande vildmarkens fugl,
den rødstrubede lom, sende sit klare, klagende, klangfyldte fløjt ude
fra søerne.
Hvornår er vi fremme?
Kanoturen var som en uendelig stor
tidløs lomme af absolut bevidsthed.
Det hjemlige, vi havde forladt for
få dage siden, lå langt bag os.

Nye rejseformer i kikkerten

Fremtiden blev ligegyldig.
Det var, som om den amerikanske naturfilosof David Henry Thoreau,
der skrev Walden eller Livet i skovene
(1854), kunne bo i sin lille bjælkehytte ved den næste lille sø.
Vi oplevede The Power of Now eller
Nuets Kraft, som er titlen på den bog
Eckhart Tolle skrev 1997.
Her i kanoerne fornemmede vi –
for snart 50 år siden – det sus, franske voyageurs må have følt i den canadiske vildmark, da Thoreau skrev
Livet i skovene.
Vi var helt isolerede.
Efter vel fem dage – midt i et lille
vandløb mellem åkander, blåbær og
betagende bæverdæmninger – vender Jesper sig om mod mig i sin kano
og spørger stille:
– Arne, hvornår er vi der?
– Hvad mener du, Jesper, svarer
jeg ham tilbage midt i et padletag.
– Jo, siger Jesper. Hvornår er vi
fremme ved målet, – der hvor vi skal
være?
Jeg lægger min paddel på tværs
over kanoen i det stille vand og kan
kun svare ham:
– Jesper, – – – vi har været der de
sidste fire dage!

Børne-høst-gudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 11.00 i Mejlby Kirke
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste for børn (og alle andre),
hvor I bl.a. kan opleve vores dygtige
spirekor synge. Efter gudstjenesten
går vi over i spejderhuset, hvor der
er hotdogs til alle, og hvor vi også

holder auktion over de medbragte
høstgaver (husk gerne både en høstgave samt penge til at byde. Overskuddet går til Kirkens Korshær)
Vel mødt. Kh. Vibe

Beethoven-sonater
Søndag den 22. november kl. 16.00 i Todbjerg Sognegård
Vi markerer 250-året for Beethovens fødsel med en fremførelse af
to af hans betydeligste klaversonater, opus 9 (Appassionata) og hans
næstsidste sonate, op. 110 i As-dur.
Ved flygelet er Kristian Giver.
Ludwig van Beethoven (17701827) fremstilles ofte som sindbilledet på den lidende kunstner. Ikke
helt urimeligt, da Beethovens livsomstændigheder var vanskelige:
Opvækst i et dysfunktionelt hjem,
hvor han måtte tage ansvaret for
hele familien fra 16års-alderen; en
hørelidelse fra 1897, der gradvist
endte i klinisk døvhed omkring
1818; en heraf følgende gradvis tilbagetrækning fra det sociale liv;
en uløselig konflikt mellem kunst

og kærlighedsliv; økonomisk usikkerhed; depression samt en række
alvorlige fysiske lidelser, herunder
kronisk mavepine. En analyse af
Beethovens hårlok i 2005 afslørede
en koncentration af bly på over 100
gange det normale og førte til den
konklusion, at den konkrete dødsårsag var blyforgiftning.
Men man kan også se Beethovens
liv og værk som et enestående eksempel på resiliens, altså evnen til
at modstå og overkomme modgang
og kriser. Allerede 1802 skriver Beethoven i det berømte ”Heiligenstadt
Testamente”, at kunsten holder ham
fra selvmord. Musikken, han skriver
i denne periode, er med stor udtrykskraft og er blevet kaldt ”heroisk”. I
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1806 komponerer han Appassionata,
hans måske berømteste klaversonate, der er fuld af protest og kamp men
også åbner til et tragisk dyb, som ryster og fascinerer på samme tid.
I første del af 1821 var Beethoven så syg, at han ikke kunne arbejde, reumatisme afløst af gulsot
og udbrud af en kronisk hepatitis.
I september kunne han genoptage
arbejdet med bla. sonaten opus 110.
Op. 110 synes at gengive hele processen med sygdom, dødsnærhed og
tilbagevenden til livet. Beethoven

citerer arien ”Es ist vollbracht” fra
Bachs Johannes-passion, Jesu sidste
ord på korset. I det sidste af de to
klagende afsnit bliver musikken ligefrem kortåndet, inden processen
på mystisk vis vender og musikken
gradvist spiller sig tilbage til nyt liv.
Opus 110 ender i ekstatisk glæde,
genfødsel, opstandelse.
Kristian Giver er uddannet ved
Det jydske Musikkonservatorium og
har endvidere studeret hos bla. prof.
Tatjana Nikolaiewa, Georg Vasarhelyi, Paul Badura-Skoda.
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Marie Frank i Todbjerg Kirke
Onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 18.30
I 2019 markerede Marie Frank 20året for debutalbummet ”Ancient
Pleasures”, der med kæmpehits som
”Symptom Of My Time” og ”Under
The Water” fra den ene dag til den
anden gjorde Marie Frank til fast
inventar på koncertscener og radiokanaler over hele landet, og vandt
hende en sikker plads i danskernes
hjerter. Hendes sange og karakteristiske stemme ramte tidens ånd
rent, og blev en del af soundtracket
for en generation.
Koncerterne er fulde af det nærvær og den autenticitet på scenen,
som Marie Frank altid har været en
mester i.

Marie Frank er en sangskriver
med en usædvanlig kombination af
melodi-øre, kant og nerve, og har
til stadighed udviklet sin sangskrivning og musikalske udtryk. Sangene
skrives nu på dansk og musikken
bevæger sig over i en hybrid, hvor
Maries akustiske guitar stadig spiller en stor rolle, men hvor elektriske
trommer, steelguitar, banjo, keyboards og sang væver sig ind og ud
af hinanden.
Antal pladser i kirken kommer an på
Corona-situationen til november.
Gratis adgang.
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Liedmatine – danske og tyske sangperler
Søndag den 27. september kl. 16:00 i Todbjerg Sognegård
Farlige Drømme indeholder seks
sange med tekster af Holger Drachmann og blev komponeret i årene
1877-78. Sangene karakteriseret
ved dynamisk ekspressivitet og et
dominerende klaverakkompagnement, som peger fremad mod de
kommende årtiers store orkestrale
liedkompositioner i europæisk musikhistorie. Måske har arbejdet på
operaen Drot og Marsk i årene umiddelbart forud præget Heises stil.
Brian Stenger Poulsen er uddannet fra Det
Jyske Musikkonservatorium i to omgange: først
i 1999 som Almen Musikpædagog
med kor- og orkesterledelse som hovedfag, og i 2006 som klassisk sanger
og sangpædagog. Han er organist i
Sct. Peders Kirke i Randers og er desuden dirigent for Sct. Peders Koncertkor og Djurs Kammerkor. Han
arrangerer og komponerer musik
for kor og arbejder derudover som
sangpædagog.
Kristian Giver er
uddannet pianist og
klaverpædagog fra Det
Jyske Musikkonservatorium og har virket som organist
ved Todbjerg og Mejlby Kirker siden
1996.

Vi får besøg af tenoren Brian Stenger Poulsen, der i en årrække var
vores lokale kirkesanger. Brian og
undertegnede vil fremføre to herlige
sangcyklusser:
Det siges om danske Peter Heise,
at havde han skrevet musik til tyske
tekster ville han sandsynligvis være
blevet verdensberømt. Ved denne
koncert sætter vi Heises sangcyklus
Farlige Drømme overfor én af de største, Robert Schumanns Dichterliebe.
Robert Schumann skrev Dichterliebe i 1840 til tekster af Heinrich Heine, den er et højdepunkt
i romantikkens repertoire. Det år
skrev Schumann over 130 Lieder og
Dichterliebe blev skrevet i løbet af
en uge. Klaveret spiller en stor rolle
i Dichterliebe, da det ikke kun har
akkompagnerende rolle , men også
medfortællende og kommenterende
i et gribende, romantisk og til tider
rystende statement om romantikerens kærlighedstrængsler.
I efteråret 1852 drog Peter Heise
med offentlig støtte på studieophold
til Leipzig. I livlige breve til vennekredsen i København fortæller
Peter Heise om sin begejstring for
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert
og – som noget nyt for Peter Heise
– Schumann.
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Kim Larsen
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 I Mejlby Kirke
Hans musikalske uddannelse
består, ud over almindelig klaver-,
harmonika-, og orgelundervisning,
også en bachelor i musik fra Aalborg
Universitet
Der vil være en pause midtvejs
hvor der vil blive serveret lidt lækkert.
Gratis adgang.

Folkekær og folkelig som få.
Med en enorm produktion på
mere end 500 indspillede sange.
Med hans store gab og lineære sprog
sang han sig ind i alle danskere –
fra statsministre til børnehavebørn.
Hans tekster spænder vidt med blik
for skæve eksistenser, kvinder og livets mange aspekter. Min fortælling
handler også om en meget
privat Kim Larsen, et stædigt rad og lunefuld samarbejdspartner, men først
og fremmest om en flittig
spillemand, der elskede sit
publikum og at stå på scenen – og han stod der det
lige til det sidste.
Det er hvad Flemming
Både, vil komme og fortolke i Mejlby Kirke denne
aften.
Flemming Både er musiker, troubadour og foredragsholder.
Han har spillet musik siden han var 7 år, og siden
1995 har det været musikken, der har været hans
fuldtidsjob.
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Jagt-gudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 19.00 i Todbjerg Kirke
Årets jagtgudstjeneste. Traditionen tro pynter jægerne kirken smukt, jagthornsblæserne spiller, og prædiken og salmer vil hylde skaberen i glæde over
skaberværket. Efter gudstjenesten vil der være lidt mundgodt i våbenhuset.
Vel mødt. Vibe

Frokosthygge i Sognegården i efteråret
Vi er i forvejen nogle stykker, så
man vil ikke blive alene om det.
Hvis du har lyst til at være en del
af gruppen, så hold dig endelig ikke
tilbage.
Du kan kontakte Sonja på tlf. 2262
5461. Sonja vil også være behjælpelig
med at sætte dig ind i tingene.

Vi har besluttet at der ikke afholdes
frokosthygge i efterårssæsonen. Vi
vil være helt sikre på ikke at være
smittespredere, derfor vil der først
være frokosthygge igen i foråret 2021.
Sonja Vinther har givet udtryk
for at hun ikke ønsker at fortsætte
arbejdet med at finde foredragsholdere m.m.
Vi søger derfor en eller flere, der
har lyst til at være med til at arrangere Frokosthyggen.

Med venlig hilsen
Frokostudvalget
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Undren og Undere

Sommerfugledalen
Af Arne Abrahamsen – fortalt til Arne Illeborg

Arne Abrahamsen er tidligere TV-fotograf
ved DR og har i flere år været en flittig
leverandør af historier til Hej P2. Jeg har
haft den glæde at kende denne inspirerende fotograf og store kunstkender i
mange år.
Hans oplevelse med Danmarks store
digter Inger Christensen er karakteristisk
for min gamle ven. For han ejer kunstnerens evne til at være til stede i situationen og fotografens evne til at se og trække
mere ud af øjeblikket, end det er mange
andre forundt.

rolige, næsten messende røst. Da hun
er nået til anden kvartet i Sonet IV er
det, som om hun har en aftale med
naturen selv.
En stor Admiral-sommerfugl flagrer ind ad en åbenstående dør.
Uden at ænse det eller lade sig forstyrre af dens små slag mod lamper,
lyspærer og dens flaksende skygger i
rummet, læser Inger Christensen videre, som om det var hele digtets sjæl,
der med ét var kommet ind i salen.
Vi sidder alle i åndeløs spænding
og tænker, at nu må hun da blive
distraheret af dens tilstedeværelse.
Men sommerfuglen faldt hurtigt til
ro i gardinet bag hende, hvor den ind
imellem vinkede til os med vingerne.
Da hun efter endt læsning af XV’ende
sonate lægger bogen fra sig med en
lille blød lyd, letter Admiralen og flyver ud i parken.
At vi dér sad 75 mennesker, næsten med tårer i øjnene, er forståeligt
nok. Et mirakel havde udspillet sig,
som om det var den mest naturlige
hændelse af verden, at sådan skulle
det være. Hvis ikke vi havde været så
mange mennesker, der oplevede dette
nærmest uvirkelige sammenfald, ville
jeg selv have været tvivlende overfor
tilfældet.
Episoden snakkede vi meget om
ved morgenbordet næste dag!

– Det var en ret utrolig hændelse, jeg
havde. Det var engang midt i 90’erne,
ved et litteratur- og skrivekursus på
Krogerup Højskole. Jeg var flere somre på disse kurser. Vi havde besøg af
mange forfattere ved aftenmøderne.
Og en aften er det altså med Inger
Christensen som gæsteforelæser. Hun fortæller om sin digtning og sit forfatterskab.
I festsalen sidder vi 75 mennesker
og lytter; det er varmt, alle dørene
står vidt åbne ud til parken denne
stille og lune sommeraften.
Efter en kaffepause slutter Inger
Christensen sin forelæsning med at
læse sit mest legendariske digt ”Sommerfugledalen”, som hun kalder et
’requiem’.
– ”De stiger op, planetens sommerfugle ...”, begynder hun med sin
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Kursus: Plej jeres parforhold
De fleste mennesker ønsker sig et
godt parforhold. Selv om forelskelsen for mange kom af sig selv, kræver det en indsats fortsat at passe på
parforholdet. Det er derfor vigtigt at
sætte tid af til at pleje parforholdet
midt i en travl hverdag.
Plej jeres parforhold vil kunne
give jer inspiration, viden og redskaber til at pleje og passe på jeres
parforhold. Både når det handler om
at videreudvikle det gode I har sammen, og når det handler om at sætte
fokus på temaer og mønstre, der er
blevet udfordrende for jer.

Hvem kan deltage
Forløbet er for par med fælles eller
sammenbragte børn under 18 år,
som bor i et af de områder, vi dækker. I er velkomne uanset, om I mest
ønsker at passe på parforholdet midt
i hverdagens trummerum af madpakker, børn, fritidsaktiviteter og
arbejde, eller hvis I oplever, at det
er udfordrende at få parforholdet
til at fungere. Det vigtigste er, at I
er motiverede for at blive sammen
og har lyst til at arbejde med jeres
forhold.
Pris og tilmelding
Du skal tilmelde mig på
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
Det er gratis at deltage

Sådan foregår det
Kurset veksler mellem korte oplæg,
filmklip og små rollespil fra underviserne. Samtalerne er altid private
mellem jer som par, og der deles ikke
privat indhold med andre kursusdeltagere. Undervisere og vejledere er
underlagt tavshedspligt.

Hvor og hvornår
• Fredag den 11. september 2020,
kl. 9.00-16.00
• Lørdag den 12. september 2020
kl. 9.00-16.00
• Onsdag den 7. oktober 2020,
kl. 18.00-21.00
• Onsdag den 4. november 2020,
kl. 18.00-21.00

Hvad kan I forvente af os?
• I kan forvente, at vi både er
professionelle og medmenneskelige.
• Alle undervisere er fagligt
kompetente og uddannede til
at undervise på parkurset.
• Der er vejledere til stede, der
sammen med underviserne er
til jeres rådighed under jeres
samtaler.

Sted: Sognegården (Bøggildsvej 18,
Todbjerg)
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Det skal være sjovt at spille fodbold, men det betyder, at omgivelserne og rammerne skal være helt
i top. Det er ikke gratis, og derfor kræver det en stor hjælp, hvis vi skal sikre den fortsatte udvikling
af klubben, og skabe de optimale rammer for alle i vores lokalsamfund med interesse for fodbold.
TMIF fodbold har allerede fået bevilget en stor sum penge fra kommunen og private fonde til
udbygning og forbedring af vores eksisterende klubhus. Vi er næsten i mål, men ikke helt endnu.
Derfor har vi brug for dit sponsorat.

Som forholdene er nu mangler vi et klublokale,
som vi tænker at benytte til socialt samvær efter
træning og kamp, “kaffestue” til forældre og
tilskuere, mødelokale osv.
Vores håb er derudover, at vi med et forbedret
udemiljø med overdækkede tilskuerpladser, samt
borde- og bænkesæt kan skabe mere fællesskab i
forbindelse med både træning og kampe. Et
fælleskab ikke kun for aktive spillere, men også
for borgere i vores lokalsamfund, som gerne vil
deltage socialt.
Vi har allerede samarbejde med frivillige og flere
lokale virksomheder, som har tilkendegivet, at de
gerne vil bidrage eller har bidraget til projektet på
den ene eller anden made. Fx har den lokale
arkitekt Bjarne Møller Andersen tegnet vores
kommende klubhus (se herunder), ligesom
budgettet er udarbejdet af det lokale entreprenørfirma SJAK ApS.

Alle typer bidrag, store som små, er hjertelig
velkomne. Vi har brug for såvel økonomisk som
materiel støtte. Din støtte kan fx bestå af:
•
•
•
•
•

Et pengebeløb i form af en gave til projektet
Et pengebeløb i form af et fast sponsorat
Byggematerialer
Arbejdstimer/arbejdsopgave
Værdigenstande/gavekort som kan benyttes ifm.
kommende arrangementer til støtte for projektet.

Hvis din virksomhed bidrager med et sponsorat, kan
vi tilbyde reklameværdi i form af fx skilte ved
klubhuset, logo på bander i hallen, logo på
informationsskærmen i indgangen til hallen,
eksponering på hjemmeside og holdsport samt på
TMIF’s fanside på Facebook. Et sponsorat kan som
udgangspunkt give fradrag i din virksomheds
skattepligtige indkomst.
Du er velkommen til at kontakte os for en nærmere
snak omkring, hvordan din virksomhed kan bidrage til
projektet.

Skriv en mail eller ring til en af
TMIF’s frivillige:
Maria Schøler Wellner
M: 22 44 21 18
Kamilla Mondrup
M: 40 45 07 85
tmiffodbold@gmail.com

Så er kvindegruppen
"NORDLYSET 8530" vendt tilbage
Glæd jer til efterårsprogrammet.
Indtil videre foregår det stadig i Hårup Forsamlingshus, onsdage fra kl. 10.
Tovholderne sørger for kaffe & brød, som koster 20 kr. pr "mand".
26. august – Lisbeth Aagaard kommer og fortæller.
30. september – Peter Christensen fra Skødstrup Lægepraksis.
28. oktober – "Handy Woman" fortæller om sit arbejde.
25. november – Julefrokost.
På glædelig gensyn!
De tre tovholdere

Mejlby Forsamlingshus
•
•
•
•
•

25. August – Generalforsamling kl. 19.30
1. September – Fællesspisning
25.- 26. September – M.A.T.F. opfører dilettant 2020
21. Oktober – Fællesspisning
28. November – Julefællesspisning

HUSK Tilmelding senest 3 dage før fællesspisningerne til
Mejlby.hus@gmail.com el. 4095 1506

”Kettys kontaktbureau”
i Mejlby forsamlingshus 25-26 september 2020
Evt. bordreservation kontakt
venligst Ole på Tlf. 2448 1126

Familieforestilling
Fredag den 25. september 2020 kl.
19.00 – døren åbnes kl. 18.15
Efter stykket serveres en let anretning.
Øl/vand & et glas vin kan købes.
Voksne 100,- Børn 50,- (under 18 år)

Billetter skal købes online fra
d. 10. august til d. 19. september
på MATF.NEMTILMELD.DK
(Ved spørgsmål kontakt Henrik på
4095 1506 efter kl. 17)
Medbring gyldigt medlemskort
til M.A.T.F. Skal tegnes af alle over
18 år, kan købes i døren.

Festforestilling
Lørdag den 26. september 2020 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.

Mejlby Amatør Teater Forening
(M.A.T.F.)

Mejlby forsamlingshus
holder generalforsamling
Tirsdag den 25. august 2020 klokken 19.30
•
•
•

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag fra andelshaverne til behandling, skal indgives skriftligt
til formanden, og være denne i hænde senest den 10. august
på mejlbyforsamlingshus@gmail.com
Efterfølgende serverer huset kaffe og kage.
På bestyrelsens vegne.
Michael Mikkelsen
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Planlagte aktiviteter og arrangementer i Lokalhistorisk Forening og Egnsarkivet
Coronavirus
Også i Egnsarkivet har vi – som det
øvrige samfund – set os nødsaget til
at lukke ned for aktiviteterne over
sommeren – det gælder også for besøgende – indtil videre frem til 1.
september.
Herefter vil vi igen have almindelig åbningstid hver torsdag.
Såfremt du/I har brug for at komme i arkivet for at aflevere materiale
eller finde oplysninger hos os kan
der aftales tid med
Hanne på tlf. 2248 8132 eller
Helle på tlf. 2076 5064
så åbner vi gerne arkivet.

Vedr. ”Kalenderbogen”
Vi vil da lige gøre opmærksom på,
at der stadig kan købes eksemplarer
enten hos Brugsen i Mejlby eller her
i Egnsarkivet til 100 kr./stk.
I Egnsarkivet sælger vi ligeledes
tidligere udgaver af Årshæfterne for
30 kr./stk. – 4 stk. for 100 kr.
Åbningstiderne fra 1. september
står herunder.

Årshæftet 2020 ”Genforeningen”
I arkivet arbejder vi lige for tiden
med årshæftet.
I lokalområdet findes 3 genforeningsanlæg – i henholdsvis Lindå,
Mejlby og Todbjerg og da det samtidig er 100 året for genforeningen
med Sønderjylland vil årets hæfte
omhandle dette emne.

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

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

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
og Lokalhistorisk Forening.
Helle Hald
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Nyt fra Mejlby Husmoderforening
hvor hun og familien ofte kommer
og kender særdeles godt, fordi det
er hendes mand Carlos’ hjemland.
Vi skal høre om naturen, mennesker, mad og kultur og om nogle af
de forskelle, der giver overraskende
og sjove oplevelser i landet.
Foreningen byder på et let traktement, et glas, the/kaffe og sødt.
Tilmelding senest torsdag den 12.
november 2020.
Foreningen følger Sundhedsstyrelsen gældende retningslinjer, og
ændringer kan derfor forekomme.

Vedr. det tidligere annoncerede
modeshow hos Tiff i Auning.
Vi er desværre i den situation at Tiff
i Auning er lukket. Vi har været i
kontakt med Tiff og trods verserende rygter om genåbning, har vi fået
oplyst at butikken ikke åbner igen.
Vi arbejder i øjeblikket på at finde
alternativer, men kan på nuværende
tidspunkt ikke annoncere et nyt arrangement. Hold øje med vores facebook side og de lokale grupper. Her
vil vi skrive når der er noget nyt.
To dages-tur til Odense og Egeskov
Lørdag-søndag
den 14.-15.. november 2020
Overnatning på Fangel Kro.
Vi besøger Odense Glasværk og Tidens Samling. Søndag skal vi til Julemarked på Egeskov.
Pris for medlemmer 1699 kr. Ikke-medlemmer 1899 kr.
Tilmelding og betaling torsdag d.
10. september.

Kontakt til foreningen:
Formand Lisbeth Andersen: 6171 9914
Denise Just: 2992 7530
Åse Haislund: 2619 9289
Mail: mejlbyhusmor@gmail.com
Bank: 6192 0013156964
Følg os på Facebook:
Mejlby husmoderforening.

Generalforsamling
i Mejlby Forsamlingshus
Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes 19-19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Efterfølgende skal vi høre Sanne
Vinther fortælle om Venezuela, hvor
hun boede i 3 år i 90’erne. Landet
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD
Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk

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

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

Inge Buss, Kirkeværge,
Mejlby Kirke
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Michael Johanson, Næstformand
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 2020
torsdag den 27/8, torsdag den 24/9, torsdag den 29/10,
torsdag den 26/11 – alle dage kl. 17.00-20.00
Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
rg
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.: 87 490 490
Åbningstid: Søndag kl. 10-16
(fra palmesøndag til jul).
Vi opkøber også rest- og dødsboer
Vi kommer gerne og vurderer
Bedemand
Rosenholm Begravelse
Løgtenvej 18, 8543 Hornslet
tlf.: 8697 9900
Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis
udbringning til begravelse i Todbjerg og
Mejlby kirker
Lystrup Blomster
Bystævnet 1 E, 8520 Lystrup
tlf.: 6131 0074
am@nordiqhouse.dk
info@nordiqhouse.dk
www.nordiqhouse.dk
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715

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

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
Kloakmester
Thomik v/ Michael Mikkelsen, Lindå Hede
12, Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 2840 8810
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
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
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv

Gudstjenester
Todbjerg
Søndag 2. august

8. søndag efter Trinitatis

Mejlby

11.00 Vibe

Søndag 9. august

9.30 Vibe

Søndag 16. august

11.00 Vibe

9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis

Søndag 23. august

11.00 Vibe

Søndag 30. august

9.30 Vibe

11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter trinitatis

11.00 Vibe
Konfirmation

Lørdag 5. september
Søndag 6. september

11.00 Vibe
Konfirmation

Søndag 13. september

11.00 Vibe

13. søndag efter trinitatis
14. søndag efter trinitatis

9.30 Vibe

Søndag 20. september

11.00 Vibe
Børnehøstgudstjeneste

Søndag 27. september

11.00 Vibe

15. søndag efter trinitatis
16. søndag efter trinitatis

Søndag 4. oktober

17. søndag efter trinitatis

Søndag 11. oktober

18. søndag efter trinitatis

14.00
Voksenhøst med
spillemandsmesse
11.00 MLW

Søndag 18. oktober

9.30 CFN

19. søndag efter trinitatis

Søndag 25. oktober

19.00
Jagtgudstjeneste
Vibe

Søndag 1. november

9.30 Vibe

11.00 Vibe

Søndag 8. november

11.00 Vibe

9.30 Vibe

9.30 Vibe

11.00 Vibe

20. søndag efter trinitatis
Alle Helgen

22. søndag efter trinitatis

Søndag 15. november
23. søndag efter trinitatis

Søndag 22. november
S.s.i. kirkeåret

Søndag 29. november
1.s. i advent

9.30 MLW
19.00 Vibe
Gospelgudstjeneste

