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Så tager vi hul på et nyt kirkeår. 
Dette år – 2020 har på så mange 

måder været skelsættende, både på 
godt og ondt. Et år vi aldrig glemmer. 

Julen står for døren og corona er 
stadig en stor del af vores hverdag.

Der beskrives i bladet nærmere 
vedr. juleaften og juledagene, og 
hvordan vi løser det efter bedste 
evne med alle de restriktioner der 
nu er. 

Det nye menighedsråd er klar til 
at gå igang med nye opgaver – og vi 
glæder os. 

Vi havde valg i september og kan 
med glæde offentliggøre de nye 
medlemmer og suppleanter i Tod-
bjerg – Mejlby Menighedsråd.

Nyt fra menighedsrådet (MR)

Valgte fra Todbjerg sogn til MR 
Michael Johanson, Inge Buss, Torben 
Hvid, Astrid Moltved, Susanne Mik-
kelsen, Jane Jensen og Helle Malte 
Sørensen 

Suppleanter: Bjarne Madsen og Betina 
Zedelfune 

Valgte fra Mejlby sogn til MR 
Randi Stidsing og Helle Schmidt 
Enevoldsen 

Suppleanter: Gitte Dam Svendgaard 
Nielsen og Annelise Blach 

Der skal lyde en varm velkomst til de 
nye medlemmer – og dejligt at flere 
af “de gamle“ har lyst til at være med 
igen.

Jeg vil også benytte lejligheden 
til at sige Tusind Tak til Karin Fon-
nesbæk Madsen, som har valgt ikke 
at stille op igen.

Tak for det store arbejde du har 
gjort gennem årene i MR og ikke 
mindst på posten som Kasserer, en 
stor og krævende post du har vare-
taget i mange år. 

På vegne af Todbjerg-Mejlby MR 
ønsker jeg alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår – Forhåbentlig 
bliver 2021 nemmere at være i, for 
os alle. 

Helle Malte Sørensen
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Alterbilledet

Tekst og foto: Arne Illeborg

Todbjerg kirkes alterbillede er ma-
let af kunstneren Sven Havsteen 
Mikkelsen og viser hyrdernes be-
søg i stalden julenat. Kunstneren 
har ladet sig inspirere af Grundt-
vig-salmen: Over krybben korset svæ-
ver. Han kalder selv billedet: Jeg er 
verdens lys. 

Alterbilleder i de fleste kirker 
har korset, korsfæstelsen og døden 
i centrum. Billedet i Todbjerg kirke 
har fødslen, lyset og livet i centrum. 
Dog sat i relief af mørket i stalden, 
hvor bjælkerne som et kors svæver 
over barnets hoved som et forvarsel 
om hans død.

Men lad Sven Havsteen Mikkel-
sens prægtige kunstværk selv for-
tælle, næste gang du har mulighed 

Corona-jul

Da vi på grund af corona ikke må 
være så mange i kirken, holder vi 
fire gudstjenester d. 24. I gudstje-
nesteplanen bag på bladet kan I se 
tiderne for de enkelte gudstjenester. 
Der er tilmelding til gudstjenesterne 
den dag, og der skal ske til Susanne 

Mikkelsen på 2810 4110, gerne på 
sms, senest d. 23. december kl. 12.00. 
Der vil være nummererede pladser. 
Der er også mulighed for at følge 
gudstjenesten udenfor kirken via 
en højttaler.

Kh. Vibe

for at komme tæt på billedet. Kunst 
kan kun tolkes af den, der selv står 
over for et kunstværk.
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Hvad er det nu for noget?

Sådan spørger nogle af jer rundt i 
pastoratet måske, når I opdager, at 
der er kommet en ny præst til kon-
firmanderne. Vibe underviser ikke 
længere konfirmander, det gør den 
søde Lene-Dahl Hansen fra Elev og 
Lystrup. Hvordan kan det være?

For at give en forklaring, må jeg 
gå lidt over tre år tilbage. Da fik jeg 
en depression, grundet mange års 
mangel på søvn og deraf følgende 
stress. Jeg var sygemeldt i et halvt år, 
og kom tilbage i fin form. Troede jeg. 
Nu fik jeg nemlig noget at sove på, så 
skulle alt vel være godt igen. Men jeg 
var ikke helt på toppen, viste det sig. 
Jeg havde for eks. ikke længere ev-
nen til at multitaske, som det hedder 
på moderne dansk, altså evnen til at 
være en blæksprutte, der kan have 
mange bolde i luften på én gang. Og 
den evne har jeg ikke genvundet. 
Hvis flere taler til mig på samme 
tid, ramler det i mit hoved, og jeg 
bliver irritabel. Hvis jeg er i gang 
med at sige noget og bliver afbrudt, 
mister jeg tråden. Jeg kan kun kon-
centrere mig om én ting ad gangen, 
og bliver jeg afbrudt i en opgave, 
kan jeg totalt glemme hvad jeg var 
i gang med. Jeg kan sagtens passe 
mit arbejde, blot jeg tager en ting ad 
gangen. Men I kan nok gætte jer til, 
at lige præcis det kan man ikke når 
man har konfirmander, altså tage 
én ting ad gangen. Her er der drøn 

på, og man skal være på dupperne. 
Man får en flok glade, støjende unge 
mennesker ind ad døren, som alle 
gerne vil ses og høres, og mange 
råber på præsten på én gang. Gang 
på gang må man skaffe ro og tage 
tråden op igen. Den arbejdsopgave 
duer jeg ikke længere til. Det har 
været svært at indrømme over for 
mig selv, men i august ramlede det 
for mig, og jeg måtte erkende, at jeg 
ikke længere er den energiske præst, 
der kan håndtere konfirmanderne. 
Min provst og menighedsrådet har 
været meget søde og forstående, og 
givet grønt lys for at en anden præst 
fremover skal have vores konfir-
mander her i Todbjerg-Mejlby. Det 
er både til mit og sognets og konfir-
mandernes bedste. Min holdning er, 
at det skal være en god oplevelse at 
gå til præst. Det er måske det ene-
ste møde de unge har med kirken i 
mange år, og jeg vil ikke risikere at 
blive en irritabel præst, der skælder 
børnene ud, fordi jeg ikke magter 
opgaven længere. Derfor har jeg nu 
truffet beslutningen om at stoppe 
som konfirmandunderviser. Der er 
en seniorpolitik i Folkekirken, der 
indebærer, at man, når man fylder 
60, ikke længere nødvendigvis skal 
have konfirmander. Om snart tre år 
fylder jeg 60, så man kan vel sige, at 
jeg bare er kommet på seniorord-
ning lidt før tid. Til gengæld for kon-
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firmanderne skal jeg nu tage en vis 
kvote af begravelser og bisættelser 
i Egå, hvor de mangler præsteres-
sourcer til netop det. Alt hvad der 
har med gudstjenester og kirke-
lige handlinger at gøre, falder mig 
let, og jeg kan sagtens tage endda 
meget arbejde af den slags, for det 
stresser mig ikke det mindste. Så 

på den måde hjælper jeg et andet 
sted i provstiet. Arbejdsopgaverne 
bliver omfordelt lidt til alles bedste. 
Jeg håber I har forståelse for ændrin-
gerne. Og jeg vil sige jer: Det er en 
fantastisk kollega, Lene fra Elev, der 
nu har konfirmanderne. Så alle kan 
være superglade for udskiftningen 

Kh. Vibe
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Skal vi følges i kirke?

Hjemme hos os lyder det af og til: 
Vil du med en tur rundt om tårnet? 
Turen ’rundt om tårnet’ er en yndet, 
små fire kilometer lang traverunde 
med Todbjergtårnet i centrum. Når 
jeg går ’rundt om tårnet’, møder jeg 
ofte andre, der er ude på samme tur. 
Og for det meste følges folk ad to og 
to eller i mindre grupper. Nogle 
har en decideret lille traveklub, og 
mødes på bestemte tidspunkter et 
par gange om ugen, for at gå en tur 
sammen. Andre ringes ved eller 
sms’er fra gang til gang for at aftale 
at følges, heriblandt jeg selv og en 
veninde. Mange mennesker rundt i 
hele landet gør det samme som os i 
Todbjerg: Finder nogle at følges med 
ud på vandrestierne, for det er lige-
som nemmere at tage sig sammen til 
at komme af sted, når man har en 
aftale og nogle at følges med.

En dag slog det mig, at det samme 
måske gælder kirkegang; at det er 
nemmere at komme op søndag mor-
gen og hen i kirken, hvis man har en 
aftale med en ven eller veninde. Og 
hvis man trænger til motion for både 
hjerne og krop, kunne man kombi-
nere kirkegang med en travetur. Så 
nu er ideen givet videre: Hvad med 
at finde nogen at følges med om søn-
dagen! I kan snøre traveskoene, og 
evt. også putte termokanden og en 
madpakke i rygsækken og følges fra 
kirke videre ud i Guds frie natur? 

Spørg din nabo om han/hun vil være 
med. Spørg de andre i mødregrup-
pen, spejdertruppen, strikkeklub-
ben eller på petanqueholdet. Opret 
evt. en åben gruppe på vores lokale 
facebook. Der er mange muligheder. 
En søndag der starter med en tur i 
kirke, og derefter ud i naturen, er 
godt begyndt. I får sunget nogle af 
vores skønne salmer, I får hørt da-
gens tekstlæsninger fra Bibelen, som 
kan være mærkelige, provokerende 
eller smukke. I får hørt præstens 
prædiken, som forhåbentlig kan give 
stof til en samtale eller diskussion 
på landevejen. I får kilometer i be-
nene, vind i håret og menneskeligt 
samvær. Hvad mere kan man ønske 
sig af en søndag? Hvis man ind mel-
lem vil gå all in, kan man jo slutte af 
med frokost. Og hvis man ikke er til 
de lange traveture, kan man jo nøjes 
med at følges i kirke. Det handler om 
at finde nogen, man kan gøre det 
sammen med, det forhøjer glæden. 
Vintersæsonen står for døren, og 
de lange, mørke søndage kan være 
svære at komme igennem, hvis man 
for eks. sidder alene. Derfor: Overvej 
min ide. Vinteren kan måske på den 
måde blive lidt mindre tung. Og hvis 
du sidder derude og kender en, der 
måske kunne trænge til lidt mere lys 
i sin vinter, så hiv fat i vedkommen-
de og spørg: Skal vi følges i kirke? 

Kh. Vibe
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Inge værger  
et 800 år  

gammelt hus

Tekst og foto:  
Arne Illeborg

Inge Buss La Cour fra Todbjerg-Mejl-
by menighedsråd er Kirkeværge for 
Mejlby kirke, en af Danmarks 1770 
middelalderkirker fra 1100-tallet. 
Hun har ansvaret for at lokalsam-
fundets 800 år gamle fælleshus hol-
des i en stand, både sognet, provsti-
et, Aarhus Stift og Nationalmuseet 
kan godkende. 

Men de gamle kirker, der til dag-
lig er den mest synlige del af Dan-
marks kulturarv, er ikke museer. De 
er levende huse og rammerne for 
mere end barnedåb, konfirmatio-
ner, bryllupper og begravelser. Kir-
keværgens opgave er at  sørge for, at 
også kommende generationer skal 
kunne bruge kirken som netop deres 
kirke og kirkegård. 

De solide stenhuse er i fuldt vi-
gør trods af deres høje alder. De har 
holdt til århundreders slid som lo-
kale samlingspunkter, for de lokale 
menigheder har passet og plejet dem 
op igennem tiderne. 

Kirkesyn
Inge Buss har for tiden rigeligt at 
bestille. Automatikken ved den ene 
kirkeklokke skal repareres. I vå-
benhuset falder der puds ned  ved 
kirkedørens hængsler. En helt ny 
kirkegårdsplan er sat igang. Og så 
skal kirkegårdsmuren rettes op, for 
muren kan risikere at vælte ud over 
Mejlbyvej.

Menighedsrådet har sammen 
med en bygningssagkyndig et år-
lige eftersyn af kirken. Her vurderes 
den øjeblikkelig tilstand og mindre 
reparationer besluttes.

Hvert fjerde år er der stort kirke-
syn. Da kommer provsten fra Nordre 
provsti, Esben Thusgaard, og holder 
kirkesyn sammen med en arkitekt. 
Her bliver kirken gennemgået fra 
yderst til inderst for at se, hvilke 
større reparationer og vedligehol-
delser, der skal foretages.

Her kom kirkegårdsmuren på 
dagsordenen.
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Den skæve mur
– En arkitekt fra Sønderjylland, der 
er specialist i kirkemure, har målt, 
at den skæve mur hælder 11 cm ud 
mod Mejlbyvej, fortæller Inge Buss. 

– Han har lavet en stor analyse af 
problemet og er nu entreprenør på 
arbejdet, der snart går i gang. 

– Jeg har jo ingen håndværks-
mæssig erfaring, siger Inge, så det 
er godt at få udpeget en fagmand, 
som stiftet har tillid til.

– Når man selv er på arbejde 
om dagen, kan det jo være svært at 
være her i håndværkernes arbejds-
tid. Derfor er kirkeværgen Inge glad 
for at have en fagmand til at styre 
arbejdet.

Et spændende arbejde
– At være kirkeværge er nu om dage 
et stort, men spændende og meget 
lærerigt arbejde, fortæller den ny 
kirkeværge for Mejlby kirke. 

– Jeg skal sammen med graverne 
sørge for at kirken og kirkegården 
er i god og velholdt stand. Graveren 
skal være der, når håndværkerne 
kommer, og jeg skal sørge for at ved-
ligeholdelse og reparationer bliver 
udført. 

– Begge vore gravere er meget 
dygtige og en stor støtte for mig, si-
ger Inge. Lars har været her i mange 
år og ved derfor rigtig meget, og vo-
res nye graver, Jesper, kommer med 
ideer til nye måder at gøre tingene 
på.

Den nye arkitekttegnede hel-
hedsplan for kirkegården er der 
arbejdet meget med. Planen er nu 
godkendt af alle instanser og rækker 
50 år frem. Denne vinter begynder 
plantningen af de første kirsebær-
træer, så de besøgende kan allerede 
nu se, hvordan den nye kirkegård vil 

9



NØRKLERIER I SOGNEGÅRDEN 
Der er dejlig mange – både nye og de 
der har prøvet det før – der har ytret 
ønske om at vi igen skal til at mødes 
med vores forskellige nørklerier. 

Fornøje sig med at have noget 
i hænderne, drikke en kop kaffe, 
møde en man ikke længe har set, 
møde en man aldrig har mødt, nyde 
at være sammen – med afstand. 

Det er der igen mulighed for, da 
Menighedsrådet igen har stillet os 
det gamle sognegårdslokale til vores 
rådighed. 

Da det fungerede godt med hver 
3. torsdag, fortsætter vi med det. 

Datoerne for foråret kommer i 
Sognebladet i december numme-

ret. Men Helle H vil også hver gang 
komme med en reminder på fb. 

Vi startede torsdag den 22. okt, 
den 12. nov og 3. dec. klokken 19.30 

Og i 2021 er datoerne: 14. jan, 4. 
feb, 25. feb, 18. marts, 8. april, 28. 
april. 

For at følge anbefalingerne ved-
rørende Covid19, og passe på hin-
anden, kan det være nødvendigt at 
aflyse de annoncerede arrangemen-
ter indtil videre. 

Hold jer orienteret på facebook. 
 

Glæder os til at mødes. 

Efterårshilsen Helle og Marianne 

tage form. Til foråret vil nye græs-
arealer blive tilsået.

Inge Buss skal vurdere kirke-
gården i et langsigtet perspektiv. 
Hun skal anslå, hvor mange men-
nesker der flytter til Mejlby sogn, 
hvor mange der forventes døbt og 
begravet de næste 50 år. Dertil hvor 
mange grave, der skal sløjfes.

- Og så skal jeg have fingeren på 
pulsen med, hvordan trenden med 
urnebegravelser og andre begra-
velsesskikke udvikler sig, fortæller 
hun.

Information om kirken
Inge Buss fortæller også, at der skal 
laves en informationsfolder om den 
ændrede kirkegård. Her vil man 
kunne orientere sig om gravpladser-
ne, hvor der både bliver traditionelle 
kistegravsteder og gravsteder, der 
vil kunne minde om skovkirkegårde. 

Med tiden vil man på sognets 
hjemmeside kunne se den samlede 
plan for området og følge, hvordan 
området langsomt får karakter af 
et smukt meditativt, grønt område, 
der inviterer de besøgende til ophold 
og fordybelse.
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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård

Vi glæder os til at starte op igen ef-
ter et efterår, hvor Frokosthygge har 
været aflyst pga. Covid-19. Vi glæder 
os til at byde jer velkommen til tre 
nye arrangementer i løbet af vin-
teren. Hvor vi selvfølgelig vil over-
holde de gældende Covid-19 regler.

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

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

13. januar – På sporet af Emma Gad 
taktens tonemester gennem 100 år

Emma Gad har i over 
100 år været svaret 
på ethvert spørgsmål, 
der har med korrekt 
opførsel at gøre.

I dag opfattes Emma Gad som en 
stramtandet regelrytter, og de fleste 
forbinder hende vist kun med ”Takt 
og Tone”. Men i virkeligheden var hun 
en populær og anerkendt dramatiker, 
der skrev stribevis af dristige skue-
spil til bl.a. Det Kongelige Teater. Hun 
var en ivrig samfundsdebattør, kvin-
desagsforkæmper og fagforeningspi-
oner. Og så var hun Danmarks første 
kvindelige journalist.

Torben Brink fortæller levende 
og med slet skjult kærlighed om den 
gamle dame, og han krydrer sin be-
retning med både illustrationer og 
citater fra hendes kendte og mindre 
kendte værker.

10. februar 
– Moderne svineproduktion

Niels Aage Arve for-
tæller om Kranne-
strups historie og ud-
vikling frem til i dag, 
ligesom han også vil 

fortælle om griseproduktionen og 
vise billeder fra staldene.

10. marts – Ane 
Landgren Vinther vil 
fortælle om sit ar-
bejde i BRUS (www.
ungbrus.dk ). Brus er 
et tilbud til børn og 

unge, der er i familie med voksne 
med rusmiddelproblemer. Ane vil 
fortælle om, hvordan børn oplever 
det, når voksne er påvirkede, hvad 
det betyder for børnene og hvilken 
hjælp der er at få til børn og voksne. 

Praktiske informationer
• Vi mødes kl. 11.30 og slutter  

kl. 14.00
• Pris 30 kr. pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før til 

Anne-Marie, 2330 1725 – gerne 
SMS

• Oplys ved tilmelding, hvis du 
har behov for transport

Vel mødt!
Venlig hilsen Frokostudvalget
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Den bedste julegave

Tekst og fotos: Arne Illeborg

Gaver glæder! Det kribler i fingrene 
over computerens tastatur i disse 
dage. Julegaver bestilles hurtigt, let 
og billigt på internettet. De uper-
sonlige standard-pakker bringes 
direkte til modtageren. Uden risiko 
for smitte med corona-virus.

Men STOP! 
Er det en gave, når modtageren 

ikke kan modsvare giveren med sin 
glæde?

Tænker du på, at modtageren 
med denne form for gave samtidig 
kan opleve et smerteligt menne-
skeligt fravær? Det modsatte af din 
hensigt.

For julens største glæde er det 
menneskelige nærvær.

Her må it-firmaer give op
– Hvad er den bedste gave, vi kan 
give de mennesker, Besøgstjenesten i 
Todbjerg-Mejlby og Hjortshøj sogne 

har kontakt med, spørger vi Lisbeth 
Aagaard, der leder Besøgstjenesten. 

Svaret kan intet it-baseret firma 
hamle op med.

– Den bedste gave vi kan give vore 
besøgsværter, de gamle, syge og en-
somme, er social kontakt. Nærvær af 
forskellig form, men først og frem-
mest den gave, at vi som besøgs-
venner har evnen at kunne være til 
stede, siger Lisbeth Aagaard.

Besøgstjenesten er knyttet til 
sognenes menighedsråd. Lisbeth får 
ofte henvendelser fra sagsbehandle-
re, hjemmesygeplejersker, socialråd-
givere, hjemmehjælpere der ringer, 
fordi de står med et menneske, der 
har brug for en besøgsven.

– Så laver vi en aftale om at kom-
me ned og besøge den pågældende, 
fortæller Lisbeth.  – Sammen med 
for eksempel sagsbehandleren, får vi 
sat en snak i gang, så vi kan danne os 
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et billede af den, der gerne vil have 
en besøgsven. Så prøver jeg at finde 
en besøgsven, der kan passe. 

Den første halve time ven og vært 
mødes er Lisbeth selv med. 

Besøgstjenesten yder en social 
og menneskelig indsats, som det of-
fentlige hverken fagligt og slet ikke 
økonomisk har mulighed for at yde. 
For besøgsvennernes kendskab til 
værtens lokalområdet er et stort 
plus i samtalerne. 

Og ser en ven, at værten har behov 
for yderligere hjælp, kan vennen ef-
ter aftale med værten kontakte for 
eksempel hjemmeplejen.

Musikken, sangen og et godt grin
– Siden jeg for 10 år siden startede 
som leder i besøgstjenesten, har vi 
haft fælles fester for besøgsvenner 
og besøgsværter på Lokalcenter 

Hjortshøj.  Vi samles 40-50 men-
nesker ved forårsfest, høstfest, og 
julefesten er normalt en rigtig god 
julefrokost med alt hvad der hører 
til af øl, snaps, sange og en god for-
tælling.

– Til vore arrangementer kom-
mer der altid en eller to fra Hjortshøj 
menighedsråd.

De tre årlige festarrangementer 
i lokalcentret er ikke kun en glæde 
for medarbejderne, men også for 
Lisbeth, der bliver rørt, hver gang 
hun ser venner og værter  glade og 
forventningsfulde møder op .

Lisbeth håber, de trods coronaen 
får lov til at holde et lille julearran-
gement her i december, hvor der er 
gaver, små konkurrencer – og mange 
julesange.

– Ved festerne får vi nemlig rigtig 
vigtige fingerpeg om, hvad det er, 
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der tænder de daglige værter. Det 
viser sig, at musikken, sangen og et 
godt grin er en af de bedste måder 
at skabe en god stund for besøgs-
værtene, fortæller Lisbeth Aagaard.

På lokalcentret vil Lisbeth gerne 
hver 14. dag kunne lave nogle små 
’hjørner’, hvor besøgsvenner og 
-værter og andre kan mødes i for 
eksempel et kortspils-hjørne, et 
snakke- og fortællehjørne eller et 
syngehjørne.

Så kan venner eller værter blot 
ringe og melde sig til.

At være besøgsven
– At være besøgsven indebærer, at 
man har tid og lyst til at være sam-
men med et andet menneske.

– Besøgsværter og -venner aftaler 
selv med hinanden hvornår, hvor 
lidt eller hvor meget besøget skal 
omfatte. Nogle vil gerne have be-
søg en gang om ugen. Nogle besøg 
er hver 14. dag, og nogle aftaler det 
fra gang til gang.

– Nogle bor på plejehjemmet i 
Hjortshøj, nogle bor i seniorboli-
gerne og nogle bor hjemme. Det er 
meget forskelligt, hvad man laver. 
Man kan læse avis sammen, snakke,  
gå ture, eller bare være sammen og 
holde hinanden i hånden. Nogle vil 
gerne køre besøgsværten en tur. 

Ellers er musikken, sangene, en 
god historie og latteren vejen til 
nærværet.

Musik og sange fra de dementes 
barn- og ungdom har vist sig at være 
vigtige nøgler til deres ellers luk-
kede hukommelsesdøre.

For Lisbeth Aagaard er det vigtigt, 
at besøgene netop handler om de 
emner, som vennen og værten i fælles-
skab finder frem til, og som disse to 
mennesker kan svinge sammen om.

– Et af mine vigtigste mål er, at 
et besøg kan give et ekstra tilskud 
til værtens dag. Det er oplevelsen i 
nuet, der tydeligt har værdi. Og det 
er da også sundhedsfremmende, når 
mennesker har glade og positive op-
levelser sammen.

Ring til Lisbeth
– Her og nu mangler vi besøgsven-
ner i alderen 60-70 år. Mange af den 
nuværende besøgsvenner er ved at 
være oppe i årene og lige pludselig 
står vi og mangler et par årgange, 
fortæller Lisbeth.

Vil du høre mere om besøgstje-
nesten, kan du ringe eller sende en 
sms til Lisbeth Aagaard, Todbjerg, 
6127 1564.
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Nyt fra aktivitetsudvalget 

BØRNE-GUDSTJENESTE med LUCIA 
søndag den 6. december 2020 kl. 11:00 i Todbjerg Kirke

”KORVIDA” – julekoncert
mandag den 14. december 2020 kl. 19:30 i Todbjerg Kirke

(Pga. Covid-19, tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

VI-SYNGER-JULEN-IND
søndag den 20. december 2020 kl. 19:00 i Mejlby Kirke

(Pga. Covid-19, tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

KORTÆPPE-JUBILÆUM
søndag den 10. januar 2021, kl. 11:00 i Todbjerg kirke

NYTÅRS KONCERT
Søndag den 24. januar 2021, kl.16:00 I Todbjerg sognegård

(Pga. Covid-19, tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

JUBILÆUM for organist KRISTIAN GIVER
søndag den 31. januar 2021, kl. 11:00 i Todbjerg Kirke

FOREDRAG; LEV MED KRONISKE SMERTER
torsdag den 11. februar 2021, kl. 19:00 i Sognegården

(Pga. Covid-19, tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

VILLY SØVNDAL / HERREVÆRELSET
tirsdag den 23. februar 2021, kl. 19:00 i Mejlby Kirke

(Pga. Covid-19, tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

Husk at alle arrangementerne kan der læses om i dette  
og 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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10 ÅRS-JUBILÆUM
 
Ved denne tid for 10 år siden her-
skede der travlhed og spænding i 
Sognegården med at få tæppet til 
koret i Todbjerg Kirke færdigt. 

Det lykkedes – og det blev indviet 
på festligste vis!

Dette projekt fortjener også at 10 
årsdagen bliver festligholdt, hvilket, 
de i, Menighedsrådet gerne vil støtte.

Datoen er fastsat/ønsket til søn-
dag den 10. januar 2021. 

Men det er jo en foranderlig ver-
den vi befinder os i for tiden – så læs 
det som et forvarsel:

Et er sikkert, vi skal have jubi-
læumsfest i Todbjerg Kirke, med 
brodeuserne og alle der har lyst til 
at deltage er velkomne. Efter guds-
tjenesten skal der nydes billeder fra 
det skønneste projekt og proces, der 
skal snakkes, grines og der vil være 
et let traktement. 

Vi kan kun håbe Verden lader det 
være muligt.

Jamen hvad gør vi så rent prak-
tisk? Være opmærksom på opslag i 
udhængsskabe, lokalavisen, lokale fb.

Med håbefulde ønsker om at ses den 
10. jan og en vished om at ellers bliver 
en anden dato.

Hilsen Menighedsrådet,  
Sonja W og Marianne N

Julekoncert med KORVIDA
Todbjerg Kirke, mandag den 14. december kl. 19.30 

Vokalensemblet Korvida er et ungt ensemble med 
omkring 20 velsyngende kvinder hovedsageligt af 
piger, der er blevet for gamle til at synge i Aarhus 
Pigekor. Korvida er tilknyttet Aarhus Musikskole. 

Stifter og dirigent er Helle Høyer Vedel. 
(Pga. Covid-19, tilmelding til Susanne på 2810 

4110, gerne sms)
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Nytårskoncert i Todbjerg Sognegård

Søndag den 24. januar kl. 16.00 er 
der nytårskoncert med PassionDuo 
i Todbjerg Sognegård. PassionDuo 
består af polske saxofonist Bartlo-
miej Piotr Wawryniuk og lettiske 
akkordeonist Julija Skipore.

Bartlomiej er uddannet på Fry-
deryk Chopin Musikkonservatoriet 
i Warszawa, Syddansk Musikkonser-
vatorium, Skuespillerskolen i Odense 
og Det Jyske Musikkonservatorium 
i Århus, hvor han udover saxofon 
også studerede komposition. Han 
har spillet koncerter og optrådt ved 
festivaler i Polen, Tyskland, Italien 
og USA, og har desuden spillet sam-
men med mange anerkendte musi-
kere, som bl.a. Gregory Hutchinson, 
Kresten Osgood og Rudi Mahall.

Julija er uddannet på Jazeps Vi-
tols Letlands Musikakademi i Riga 
og Syddansk Musikkonservatorium, 
og har derudover også studeret på 
Conservatorio Di Musica G. Verdi i 
Milano. Hun har modtaget priser 
ved internationale konkurrencer i 
Italien, Estland og Rusland, og har 
spillet koncerter samt optrådt ved 
festivaler i Estland, Litauen, Rus-
land, Norge, Tyskland, Schweiz, 
Bulgarien og Italien, både som solist 
(uden og med orkester) og i kam-
mermusikensembler.

Sammen tager de to musikere 
publikum med på en spændende 
rejse gennem et bredt sortiment 

af forskellige musikstilarter. De vil 
med den unikke klang, stemning 
og atmosfære, et saxofon- og ak-
kordeonensemble skaber, fremføre 
bl.a. varme latinamerikanske ryt-
mer, charmerende franske muset-
ter, lidenskabelige tangoer, klassisk 
musik, moderne musik og ekspres-
sive jazzimprovisationer; alt dette 
skrevet af komponister som bl.a. 
Galliano, Mendelssohn, Piazzolla, 
Nordheim og Bartlomiej selv. Der 
er altså mulighed for at blive ført 
ind i en verden af ekstremt varieret 
musik fremført af to musikere i ver-
densklasse.

Traditionen tro vil der være et 
mindre, men festligt traktement.

(Pga. Covid-19, tilmelding til Su-
sanne på 2810 4110, gerne sms)
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25 års jubilæum

Søndag den 31. januar 2021 kl. 11:00

Vores fantastiske organist, Kristian 
Giver, har d. 1. februar 2021 været 
ansat hos os i 25 år. Det vil vi na-
turligvis fejre, og det gør vi med en 
festgudstjeneste d. 31. januar i Tod-
bjerg kirke kl. 11.00. Gudstjenesten 
vil byde på en overraskelse, og når 

vi er færdige i kirken, er menigheds-
rådet vært ved et traktement i sog-
negården. Vi overholder naturligvis 
alle restriktioner i forbindelse med 
corona, så man kan trygt møde op. 

Kh. Vibe

Villy Søvndal synger i Mejlby Kirke 
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19:00

 
Den tidligere udenrigsminister og 
formand for SF, Villy Søvndal, står 
ikke kun på den politiske scene. 
Søvndal er desuden en god sanger 

og guitarist, og er en del af den mu-
sikalske duo Herreværelset. Med 
sin ligefremme charme synger Villy 
sange af blandt andet Poul Henning-
sen, Halfdan Rasmussen, Benny An-
dersen og Evert Taube.

Foruden Villy Søvndal, består 
duoen af Jens Hjort-Petersen på vio-
lin. Med sange fulde af håb, længsel 
og følelser giver duoens to herrer 
deres fortolkning af de sidste 70 års 
komponisters og sangskriveres bud 
på at forstå livet, kærligheden og 
dens underfundige vildveje krydret 
med anekdoter fra Villy Søvndals 
politiske karriere. 

Pga Covid-19 vil der være tilmel-
ding til Susanne på tlf.: 2810 4110, 
gerne på sms.
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FOREDRAG OM AT LEVE  
MED KRONISKE SMERTER

Torsdag den 11. februar kl. 19:00 

Psykolog Rikke Svendsen.
Foredrag om at leve et liv med 
kroniske smerter.

Hun skriver følgende;
Når man lever med kroniske smerter 
er man ofte ramt på flere måder: 

Det liv man plejede at leve er 
udfordret, og udover at være ramt 
fysisk, oplever mange også svære fø-
lelser. Man kan opleve tristhed, føle 
sig forkert, kort lunte, forvirring, 
problemer med hukommelse mm. 
Også vigtige livsområder påvirkes, 
herunder parforhold, sociale rela-
tioner, job mm. 

Mange spørgsmål rejser sig: hvem 
er jeg nu, hvad kan jeg, hvordan pas-
ser jeg bedst på mig selv, hvorfor 
sker det her for mig.

Som psykolog har jeg har i mange 
år arbejdet med hvordan man kan 
leve et liv med kroniske smerter. 

I dette foredrag dykker vi lidt ned 
i de psykologiske og eksistentielle 
områder i smertens landskab. 

Vi ser på hvad der sker følelses-
mæssigt når smerterne rammer, og 
hvordan de typiske reaktionsmøn-
stre ser ud.

Du vil få inspiration til at forstå 
dig selv og dine smerter bedre, og få 

tips til hvordan du kan træde små 
skridt ud af nogle af de lag kroniske 
smerter består af. 

Der vil blive serveret kaffe/the 
og lidt lækkert. 

Pga. Corona er der tilmelding til 
Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
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Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske 
Forening afholder generalforsam-
ling mandag, den 22. februar 2010 
kl. 19.00 i Todbjerg Forsamlingshus.
Efter generalforsamlingen har vi 
altid en foredragsholder, og i skri-
vende stund søger vi efter en per-
son, som kan fortælle om bygninger 
i lokalområdet ”før og nu”, da det 
formentlig vil blive emnet i næste 
års ”Årshæfte”.

Alle er velkomne – også nye med-
lemmer – vi kan ordne kontingent 
ved mødet og sælger i øvrigt tidlige-
re udgaver af årshæfter samt Kalen-
derbogen. Vi serverer kaffe og kage.

Vel mødt til en hyggelig aften.

På vegne af Lokalhistorisk Forening  
og Egnsarkivet

Helle Hald 

Planlagte aktiviteter og arrangementer i Lokalhistorisk Forening og Egnsarkivet

”GENFORENINGEN”
Det er titlen 
på det 10. 
årshæfte af 
”Gemt ikke 
glemt” fra 
2020 udgivet 
af Todbjerg-
Mejlby Lo-
kalhistori-
ske Forening.

Glæden var stor ved genforenin-
gen i 1920 – ikke kun i Sønderjylland 
– men i hele Danmark og det resulte-
rede i etablering af ikke mindre end 
ca. 650 genforeningspladser rundt i 
hele landet og alene i Todbjerg og 
Mejlby sogne blev det til 3 anlæg 
nemlig i Lindå, Mejlby og Todbjerg.

Det er disse 3 anlæg vi fortæller 
om i bogen sammen med en fortæl-
ling om Slesvigs historie, forbudte 
sange samt Sønderjysk kaffebord.

Hæftet er udkommet, og som 
medlem af foreningen får man det 
tilsendt gratis. 

For andre koster det 30 kr., og kan 
købes i Brugsen i Mejlby, i Egnsar-
kivet, på generalforsamlingen eller 
ved henvendelse på mail til 
tmegnsarkiv@mail.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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Mejlby Forsamlingshus

Kalender for begivenheder hvis situationen tillader det.

–  Lørdag den 28. november  
kl. 14.30-16.30  
Juletræ med godteposer til bør-
nene. Huset er vært ved kaffe 
og pebernødder. Øl og vand 
kan købes. Tilmelding senest 
søndag den 22. november. Pris 
Børn 20.- og Voksne gratis.

–  Lørdag den 28. november  
kl. 18.00  
Fællesspisning-Juleafslutning. 
Flæskesteg med det hele og ris 
á  la mande. Baren er åben til en 
hyggelig lørdag aften. Tilmelding 
senest søndag den 22. november. 
Pris Børn 30,- og Voksne 60,-

–  Tirsdag den 19. januar 
Fællesspisning 

–  Onsdag den 24. februar 
Fællesspisning

–  Fredag den 12. marts  
og lørdag den 13. marts 
M.A.T.F. opfører dilettant

–  Torsdag den 22. april 
Fællesspisning

–  Onsdag den 2. juni  
Fællesspisning

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

Kvindegruppen "Nordlyset 8530"

OBS. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved fredag den 26. marts 
2021 hvor vi arrangerer en bustur for de penge vi fik fra §18 puljen. 
Turen går til "Fru Møllers Mølleri"

På glædelig gensyn 
De tre tovholdere

AFLYST

AFLYST
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Jane Jensen 
Medlem af MR 

Helle Enevoldsen 
Medlem af MR 

Bjarne Madsen 
Stedfortræder 

Betina Zedelfune 
Stedfortræder 

Gitte Dam Nielsen 
Stedfortræder 

Anne Lise Blach 
Stedfortræder

TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk

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

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

Torben Hvid, Kirkeværge,
Todbjerg Kirke
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

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

Susanne Rosborg Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110

 

MR MØDER FOR 2021
I skrivende stund er der endnu ikke fastsat kommende møder for 2021. 
De vil blive annonceret på hjemmesiden og på opslag i udhængsskabene.

Kh Helle 
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 gudstjenesterog arrangementer i sognene. Skriv til os på 8247@.SOGN.DK



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

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

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag 29. november
1.s.i. advent

Gospelgudstjeneste
19.00 – Vibe

Søndag 6. december
2.s.i. advent

11.00 – Vibe
Børnegudstjeneste

Søndag 13. december
3.s.i. advent 9.30 – MLW

Søndag 20. december
4.s.i. advent

19.00 – Vibe
Syng julen ind

(Pga. Covid-19,  
tilmelding til Susanne 

på 2810 4110, gerne sms)

Søndag 24. december
Juleaften

13.00, 15.00
Vibe

11.00, 14.00
Vibe

(Pga. Covid-19,  
tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

Søndag 25. december
Juledag 9.30 – Vibe 11.00 – Vibe

Søndag 26. december
2. juledag 9.30 – CFN

Søndag 27. december
Julesøndag
31. december 
Nytårsaftensdag 14.30 – Vibe 16.00 – Vibe

(Pga. Covid-19,  
tilmelding til Susanne på 2810 4110, gerne sms)

3. januar 
Helligtrekonger 9.30 – Vibe 11.00 – Vibe

10. januar 
1.s.e. helligtrekonger

11.00 – Vibe
Festgudstjeneste

17. januar 
2.s.e. helligtrekonger 11.00 – Vibe 9.30 – Vibe

24. januar 
S.s.e. helligtrekonger 9.30 – Vibe 11.00 – Vibe

31. januar 
Septuagesima

11.00 – Vibe
Festgudstjeneste 

25 års jubilæum for 
Kristian Giver

7. februar 
Seksagesima

Aftengudstjeneste
17.00 – Vibe

14. februar 
Fastelavn 9.30 – CFN

21. februar 
1.s.i fasten 11.00 – Vibe

28. februar 
2 s.i. fasten 11.00 – Vibe 9.30 – Vibe


