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Nyt fra menighedsrådet (MR)
Nu går vi alle mod lysere tider.
Vi bevæger os væk fra vinteren og
kulden, mod forår og varme.
Vi er forhåbentlig også på vej ud
af coronaens skygge og snart fri for
de forskellige restriktioner, vi alle
er mere eller mindre hæmmet af.

Vi savner alle den normale hverdag, både i forhold til hvem vi omgås
og hvor vi færdes.
Det her har ramt alles hverdag,
og derfor er det skønt at vi nu har
foråret at se frem til.

Konstituering
MR har konstitueret sig således for det kommende år
Formand: Helle Sørensen
Næstformand + Sekretær: Inge Buss la Cour
Kasserer: Michael Johanson
Kontaktperson: Randi Stidsing
Kirkeværge Mejlby: Susanne Mikkelsen
Kirkeværge Todbjerg: Torben Hvid
Helle Malte Sørensen

“Fyn er ﬁn”
Menighedsrådet er netop nu i gang
med at søge en efter en ny graver.
Når der er en ansættelse på plads,
vil der være opdateringer i de lokale aviser, på hjemmesiden og på
facebook.

Og derfor rejser vores graver Jesper
Jørgensen tilbage.
Han har af familiemæssige årsager
valgt at opsige sin stilling som graver
ved Mejlby Kirke. Jesper har sidste
arbejdsdag den 28. februar 2021.
Vi vil gerne fra menighedsrådets
side, sige mange Tak for det gode
samarbejde vi har haft.
Vi ønsker Jesper god vind fremover.

På MR‘s vegne
Helle Sørensen
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25 års jubilæum
Organist Kristian Giver havde den
1. februar 2021 været ansat i Todbjerg-Mejlby Pastorat i 25 år. Vi
måtte desværre aflyse den planlagte
festgudstjeneste med efterfølgende
traktement.
Når det igen tillades at mødes i
festligt lag, melder vi en ny fest-dato
ud og der håber vi selvfølgelig at se
rigtig mange, så Kristian kan blive
fejret på bedste vis.

Julehilsen
I december måned var vi så heldige
at modtage 5.000 kr. fra Sundhed og
Omsorg i Aarhus Kommune. Beløbet
skulle bruges til at skabe juleglæde

til ensomme og/eller ældre beboere
i lokalområdet. Det var en bestemt
pulje, som var oprettet i forbindelse
med Corona situationen. Vi valgte at
give en flaske portvin.
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Mejlby Kirkegård
– beplantning med kirsebærtræer
Så er der godt gang i helhedsplanen
på Mejlby Kirkegård.
En masse kirsebærtræer er allerede
plantet og vi kan nyde synet af dem,
når de begynder blomstringen her i
foråret.
Der er blevet plantet bøgehæk omkring containeren, så den med tiden
bliver mere skjult.
Der vil senere begyndes en masse
arbejde med stierne på kirkegården,
hvor ral skal erstattes med græsgange.
Gå endelig en tur op på kirkegården
og se alt det, der bliver etableret.
Hvis du skulle have lyst til at se eller høre mere om helhedsplanen der
er ved at blive etableret, så kontakt
endelig Kirkeværge Susanne Mikkelsen på 2810 4110.
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Kirken den er et gammelt hus
Sådan begynder en salme af
Grundtvig: Kirken
den er et gammelt
hus, står om end
tårnene falde.
Når man kommer til gudstjeneste en almindelig
søndag formiddag i Todbjerg eller
Mejlby kirke, træder man ind i et
meget gammelt hus, og man træder
ind i et meget gammelt ritual. Todbjerg og Mejlby kirker er fra 1100
tallet, og gudstjenestens form har
stort set ikke ændret sig siden midten af 1500 tallet. Men det skal der
laves om på nu, mener nogle.
I 2016 nedsatte landets biskopper
en kommission, der skulle arbejde
med en eventuel fornyelse af Folkekirkens ritualer. Og inden for det
næste års tid vil man kunne fremlægge forslag til ændringer. Og hvor
jeg er enig i, at der bør ændres en
smule ved dåbsritualet, så mener jeg
ikke, vi bør ændre ved højmessens
ritual. Her ønsker jeg man bevarer
formen, og jeg vil forsøge at forklare
hvorfor.
Argument for at forny gudstjenesteritualet er, at moderne mennesker ikke fatter hvad der foregår.
Gudstjenesten er ufolkelig, stiv og
tør. Den siger ikke folk noget. Man
vil derfor gerne, at højmessen bliver

umiddelbart tilgængelig for enhver,
der første gang sætter sine ben i kirken. Ordene og ritualerne skal være
lette at forstå, ellers bliver højmessen fremmegørende, og folk holder
sig væk fra kirken.
Dette lyder jo som en god begrundelse, så hvorfor køber jeg den ikke
helt? Hvorfor ønsker jeg at bevare
fremfor at forny gudstjenestens
form? Jeg ønsker jo på ingen måde,
at støde mennesker væk fra kirken.
Jeg ønsker jo på ingen måde, at mennesker skal føle sig fremmedgjorte i
forhold til gudstjenesten.
Så hvorfor ikke gøre både form
og sprog meget mere nutidigt og
forståeligt?
Fordi jeg tror, noget essentielt vil
gå tabt. Ganske enkelt. Fordi form
og indhold ikke kan skilles ad. Som
digteren Søren Ulrik Thomsen siger,
så er det en central erfaring i såvel det
kunstneriske som i det videnskabelige
arbejde, at hvis man siger noget på en
anden måde, så siger man noget andet.
(’Tro mod ritualet s. 63 )
Det samme mener jeg, gælder for
ritualerne. Hvis vi ændrer ordlyden
og formen, ændrer vi ved indholdet.
Derfor er jeg også enig i, at der
skal ændres i ordlyden ved barnedåben, for her har vi en formulering,
der udtrykker en helt forkert teologi. Her har vi nogle ord, som lægger et forkert indhold i dåben. Det
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drejer sig om formuleringen at Gud
i dåben gør os til sine børn. Den formulering er dybt problematisk, for
vi er alle Guds børn uanset dåb eller
ej. Dåbens betydning er ikke, at den
er adgangsbilletten til frelsen efter
livet, men derimod, at den giver os
mod til dette liv, fordi vi ved dåben
får at vide, at vi alle uanset hvad, er
Guds elskede børn. Derfor bør ordlyden ved dåben ændres. Men hvad
højmessen ritual angår, finder at jeg
ordene og formen smukt og korrekt
formidler den kristne tros essens.
Men er det ikke uforståeligt for
de fleste, hvad det er der foregår, og
er det ikke et benspænd så voldsomt,
at mange ikke giver gudstjenesten
en chance? Jo, det er det nok. Men
for det første er jeg ikke overbevist
om, at en nyere og friskere gudstjenesteform vil få flere i kirke, for det
andet er jeg bange for at gudstjenesten bliver forfladiget, så indholdet
går tabt, og for det tredje gør det
ikke noget, at vi ikke forstår alt. At
vi ikke kan gennemskue kokkens
hemmelighed, gør jo ikke oplevelsen af det sublime måltid mindre.
Og faktisk drejer hele gudstjenesten
og religionen sig i det hele taget om
det, vi ikke kan forstå, og aldrig vil
komme til at forstå: det helt andet,
det metafysiske, Gud. Men når vi
træder ind i kirkens rum og deltager i ritualerne, oplever og aner vi
intuitivt det, som vi ikke kan forstå.
Vi gentager kropsligt genopførelsen
af et oldgammelt ritual, som siden

oldkirken har givet mennesker oplevelsen af at stå i mødet med det
evige. Intet mindre. Kirkens rum er
det særlige rum, og det der foregår
her, er ikke det dagligdags, men det
helt anderledes. Gudstjenesten er
en højtidelig undtagelse fra dagligdagen. Derfor er formen og sproget
nødt til at være tilsvarende højtideligt og helt anderledes end det, vi
benytter i hverdagen uden for kirkens rum. Og gudstjenestens sprog
og form er gammel, velafprøvet og
slidstærk. Som en madopskrift der
er blevet afprøvet, overleveret fra
generation til generation, korrigeret og forfinet i årenes løb, sådan er
kirkens gudstjenesteform gennem
2000 år blevet overleveret, afprøvet,
slebet til og korrigeret. Ganske få
gange i historiens løb er den blevet
markant ændret, men i store træk
ikke siden reformationen i 1500 tallet. Og som et måltid, der er perfekt
afstemt i forhold det sure, det søde,
det salte, bitterhed og umami, og
som rummer både noget fast, noget sprødt og noget blødt, sådan er
højmessen perfekt afstemt i forhold
til alle troens aspekter. Og som et
måltid fuldstændig ændrer karakter, hvis kokken ændrer på ingredienser og fremgangsmåde, sådan
ændres teologien og oplevelsen af
gudstjenesten, hvis ordene og liturgien ændres.
Og for nu at blive i måltidsmetaforerne, så er det jo en kendt sag, at
man skal have smagt noget mindst 9
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søndag, langsomt folde sig ud for os
og komme til at give mening. Ikke
så vi hverken med hverdagssproget
eller det videnskabelige sprog kan
gøre rede for det, men intuitivt. Ved
at indgå i højmessens ritual søndag
efter søndag, tilegner vi os kropsligt, sanseligt, følelsesmæssigt og
intellektuelt religionens dybder og
hemmeligheder.
Hvis vi forenkler og simplificerer opskriften, bliver måltidet tilsvarende enkelt, ja måske tarveligt.
Oplevelsen af at smage noget sublimt
går tabt. Hvis vi forenkler og gør
gudstjenesten mere lettilgængelig
(simpel) og hverdagslignende, vil
muligheden for oplevelsen af det
sublime tilsvarende kunne gå tabt.
Det er min frygt. Og hvis det sker,
tror jeg ikke der i længden vil være
flere end nu, der vil finde det meningsfuldt at bevæge sig hen i kirken
om søndagen. Tværtimod.
Kirken den er et gammelt hus,
står om end tårnene falde… tjah…
det er i hvert fald mit håb.
Vibe

– 16 gange, før ens smagsløg begynder at holde af smagen. Den erfaring
kan alle småbørnsforældre nikke
genkendende til. Alt andet end
smagen af sødt, er noget de små skal
vænne sig til, og som de ved første
bekendtskab afviser. Det søde sukker er let at synes om, det giver ikke
smagsløgene modstand, sukker har
ingen ’kant’, og det går let i blodet.
Hvorimod mere næringsrige fødevarer kræver mere af os at indtage,
og fordøjes langsommere. På samme
måde kan vi sige det er med vores
forhold til gudstjenesten. Højmesseritualet er utrolig næringsrigt, det
har kant og det giver vores forstand
og vores magelighed, vores selvopfattelse og vores verdensopfattelse
modstand. Det er svært fordøjeligt,
og det er først med gentagelsen, vi
lærer at holde af det. I gentagelsen af
ritualet tilegner vi os langsomt religionens dybder og hemmeligheder.
Ordene, som vi måske i begyndelsen
finder uforståelige, alle de ord, som
ikke umiddelbart giver mening, kan
ved at få dem gentaget søndag efter
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Konﬁrmation – nye datoer
Menighedsrådet i Todbjerg/Mejlby
har besluttet at flytte konfirmationerne til efter sommerferien, i håb
om at I og vi kan holde den fest i
både kirke og privat, som de unge
mennesker har drømt om så længe.
Vi håber, I synes det er en god
beslutning, som på ingen måde har
været let at træffe, men som vi tror
og håber på viser sig at være den
bedste og mest fremtidssikre.
Det skulle også gerne give mulighed for, at vi kan nå at mødes lidt
flere gange i virkeligheden og få
nogle gode snakke om det, alt dette
egentlig drejer sig om .

Har I spørgsmål i øvrigt er I naturligvis, som altid, velkomne til at
kontakte mig enten på mail
led@km.dk eller tlf. 2960 3460.
Med venlige hilsner,
Lene Dahl-Hansen
– sognepræst i Elev og Lystrup
– og Todbjerg/Mejlby menighedsråd.

Det vil sige:
Der bliver konfirmation i Todbjerg
Kirke lørdag den 4. september kl.
11.00 og i Mejlby Kirke søndag den
5. september kl. 11.00.
Klokkeslættet er med forbehold
for de eventuelle gældende restriktioner på daværende tidspunkt.
Der kan blive behov for at dele
holdet i to og holde flere gudstjenester, hvis der er rigtig mange i den
ene kirke, men lad os håbe på, at det
ikke bliver nødvendigt.
Under alle omstændigheder vil
menighedsrådet allersenest den 1.
august tage stilling til tidspunkter,
antal af gudstjenester og hvor mange gæster den enkelte konfirmand
kan invitere med i kirken.
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Dit vigtigste råstof
Det kan skabe både menneskets
velsignelse og forbandelse. Det kan
fremtræde som en bunke rusten
skrot eller det ædleste strålende
guld. Forskellen afhænger af måden,
vi anvender det på: Sprogets ORD!

har, og filosoffer har i årtusinder
brudt deres hjerner med ordenes beskrivelse af verden. Det er nemlig
nemmere at kommunikere, når vi
har ord, som vi er nogenlunde enige
om, hvad beskriver.
Men ordene står aldrig alene. De
kommer ud af omgivelserne, af vores
hjerne, kroppe, sanser, mennesker
omkring os og stemninger.

– ’Nej’ i stedet for ’ja’ kan ændre
din bryllupsdag. ’Inuit’ i stedet for
’eskimo’ kan stoppe en national
krise. Med få ord kan du ændre et
andet menneskes sindstilstand.
Med en metafor kan du ændre en
hel befolknings virkelighed. Ord
er magtfulde og spøgefulde. De er
usynlige og altafgørende. Min store
interesse er, hvordan noget, jeg ved,
bliver noget, du ved. Her er ordene
en afslørende kilde til indsigt, fortæller Linda Greve, forfatter til ORD,
den sidst udkomne bog i Aarhus Universitetsforlags meget populære og
meget letlæste serie Tænkepauser.

ORD af Linda Greve
60 sider. Pris 49,95 kr.
Udkom 1. februar 2021
LINDA GREVE
Formidlingschef ved Science Museerne,
Aarhus Universitet. Hun har både teologi, retorik og virksomhedskommunikation i uddannelsesrygsækken og
arbejder derfor tværfagligt i sin forskning. Hendes primære fokus er ordenes
betydning for samtale, samarbejde og
læringsoplevelser.

Al kommunikation er manipulation.
I møder, i familien og i storpolitik
har ordet magt. Er corona-krisen
en storm, der rammer uventet, og
som vi skal gå i ly for? Eller er den
en fjende, der skal nedkæmpes på
en slagmark?
Ordene har stor betydning for,
hvordan vi tænker om krisen, og
hvordan vi skal handle på den.
Samtidig er ordene de mindste
betydningsbærende elementer, vi
10
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Flemming Mogensen

Svend Aage Sørensen

De levendes land
Tekst og foto: Arne Illeborg

Hvor i Danmark passer Grundtvigs
betegnelse De levendes land bedre end
her på kirkens jord ved Todbjerg
kirke?

Svend Aage Sørensen, Risvang, den
nederste del til med rødeg, fuglekirsebær og æbletræer. Et af de mest
markante træer her er dog den store
amerikanske hæg, som du kan se på
Sognebladets forside.

Det grønne parkområde, der ligger lige syd for kirkegårdsdiget, er
dagligt et levende fristed for mange
mennesker. Med ryggen mod diget
er der frit udsyn til Møllebakken
med Todbjerg-tårnet. Parken går
over i et vådområde, der naturskønt
ligger med alle de biologiske kvaliteter, som våd, urørt natur rummer.
Bag det igen findes en lille løvskov.
Indtil slutningen af 1980’erne var
al kirkejorden bortforpagtet som
landbrugsjord til Finn Jensen, Lindå
Høje.
Da jorden for ca. 35 år siden gik
tilbage til kirken, plantede medlem
af menighedsrådet (1977 – 2000),

En guldgrube for børn
Til højre for stien, mellem det lave
vådområde og forsamlingshusets
jord, ligger den mørke granskov. Den
blev plantet til med graner ligesom
al den jord, der i dag er åbent parklandskab. Da Flemming Mogensen
år 2000 kom i menighedsrådet gik
han i gang med at få ryddet op i granerne. En af hans sjove påfund i skoven var at lave nogle stier, der snor
sig som labyrinter, så børn – næsten
– kan blive væk i den mørke skov.
Flemming, der bor skråt over for
forsamlingshuset, ser hvor mange
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mennesker, der dagligt benytter byens grønne fællesområder.
Især for børnene ligger kirkeskoven som en åben bog fyldt med
eventyrlige oplevelser.
– Børnehaven er stor-forbruger
af området, fortæller en af de ansatte. Især den mørke, mystiske og
uregerlige nåleskov er i børnenes
verden en guldgrube af fortællinger.
Skoven er et stort forundringsrum,
der dagligt tiltrækker børnehavens
børn og pædagoger.
I den åbne park kan børnene godt
nok løbe frit og lege, men det er, når
de går ind i skovområdet – med en
pædagog i hånden – de møder al den
mystik og lyst til at udforske verden,
der til alle tider har præget fortællinger fra livets dybe skove.
En af de helt klassiske fortællinger er her Grimms: Eventyret om
drengen, der drog ud for at lære sin
frygt at kende.
Med tankerne på Peter Plys kalder artiklens forfatter da også granskoven for: Hundred-meter-skoven.

Landskabspleje
Efter at have ligget mere end 30 år
trænger både gran- og løvskovsområderne ligesom noget af præstegårdshaven nu til kærlig pleje.
Menighedsrådet har sammen
med firmaet Hede Danmark lavet en
plan for ’landskabspleje’ i området
Den lille løvskov skal tyndes ud,
så de enkelte træer kommer mere
til deres ret.
I granskoven står nåletræerne for
tæt og presser hinanden så hårdt, at
mange er væltet og næsten kan ligne
vild skov. Her bliver udtyndingen
kraftigere, og det er planen, at ca.
75% af træerne fjernes.
Borgemøde om planen
Det er tanken, at menighedsrådet vil
afholde et møde med interesserede
borgere i området, hvor det bliver muligt at komme i dialog om planerne.
Du kan senere læse flere detaljer om
landskabsplejen på Todbjerg-Mejlby
pastorats hjemmeside.
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Unge på stand by
Hjælp til familiens unge
Af Arne Illeborg

– Vi har jo et voldsomt behov for
at være sammen, socialisere os med
hinanden og bruge hinanden. Det
kan være svært at være sammen
med sig selv hele tiden.
Hun kan godt nok se, at det at
savne hinanden er tegn på gode venskaber. Men virkeligheden er, at det
kan være svært at holde venskaber
ved lige, når man ikke har mulighed
for at mødes så tit. Her slår de digitale medier ikke til.

– Vi står med en frustrerende følelse
af, at vores spilleplade er blevet taget
fra os. Det er, som at blive slået hjem
i ludo og sidde med en terning uden
6’ere som eneste sparingspartner,
siger Malene. Hun er 24 år, studerende, flyttet hjemmefra og bor nu med
en medstuderende i København.
Mange unge som Malene har en
følelse af at sidde fast midt i det, de
havde drømt om: et herligt pulserende ungdomsliv. Men livet i coronatiden er ikke som et spil ludo.
Her er ingen 6’er, der giver ret til
genstart. Det virkelige, analoge, liv
har ingen Reset-knap.
– Vi snakker meget om alle de
ting, vi går glip af i denne periode:
oplevelser, fester, byture, rejser, højskoleophold, nye bekendtskaber, nye
udfordringer, fortæller Malene.
– Vi unge er i en alder, hvor man
virkelig rykker sig meget og kommer
igennem mange forskellige livsfaser.
Vi løber og løber, men oplever, at vi
ikke rykker os ud af flækken.

Er ved at eksplodere
– Når det hele foregår online, går
man glip af rigtig meget. Vi får ikke
det samme ud af undervisningen,
man lærer ikke lige så meget, og det
betyder desværre, at vi måske derfor
ikke har de kundskaber, som vi burde have, når vi er færdiguddannet.
Mange af Malenes medstuderende føler til tider, at de er ved at eksplodere. Mest fordi de har så meget
lyst til alt det, der er så naturligt som
ung. Men de må ikke – og det giver
en kæmpe frustration.
– For vi unge er det jo ganske unaturligt at sidde derhjemme en fredag
aften, siger hun.
– Alle de planer, visioner og ønsker, som skulle indfries i de spæde

Ensomheden er hård
Den unge studerende fortæller til
Sognebladet, at ensomhed er et
aspekt, rigtig mange unge kæmper
med i denne tid.
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år af min karriere som voksen. – Nu
er de sat på pause med stort P.
– Det er som ufrivilligt at være
kommet bagud i livet. Selv gode og
godt betalte fritidsjob, der gav lidt
tilskud til studierne, er lukket ned.
– Som så mange af mine venner
og studiekammerater, er jeg endnu
en 24-årig kampklar studerende,
som er klar til at bryde ud på arbejdsmarkedet. Men det er også tæt
på umuligt at møde ’den eneste ene’
og dermed skabe rammerne for det
liv, man nu engang ønsker sig.
– Og som en god veninde sagde
forleden dag: ”Jeg kunne jo lige så
godt have siddet og stirret ind i væggen hele dagen, uden at nogen havde
lagt mærke til det… Man føler sig virkelig afskåret fra verden, når der ikke
kommer nogen reaktioner udefra, på
det man foretager sig… Så føler man
sig pludselig meget ligegyldig”.

så må det være, at vi har fået øjnene
op for, og tid til, en anden vigtig ting
i ungdommen: nemlig at finde noget
man er god til, og give sig tid til at
gå i dybden med nogle af de ting,
som måske ellers var blevet overset
i farten.
Hent hjælp NU
Sognebladet har været i kontakt
med psykolog Anne Bräuner, Skanderborg. Hun fortæller, at coronatiden får kæmpestore konsekvenser
for vore unge mennesker, der netop
låses i et tidspunkt af deres liv, hvor
de har allermest brug for fællesskaber. Det er så vigtigt, at vi sætter lys
på det, siger hun.
Noget af det, der kan give ro i livet for både voksne og unge, er for
eksempel det, som vores håndboldlandshold på bedste vis har demonstreret, og som er grundlaget for
enhver idrætsmands, musikers og
scenekunstners kvalitet: Være 100%
til stede i nuet!
Bøger som: Nuets kraft – Bevidst
nærvær – Nærvær og eftertanke (kræver lidt filosofisk interesse) og Svend
Brinkmanns Gå Glip giver god vejledning for alle aldersgrupper.
Og den næste 50 år gamle klassiker, Født Vinder, siger helt klart: Præstation er ikke det vigtigste: Det er
ægthed! En vinder kan disciplinere
sig selv i Nu’et, og derved forøge sin
glæde i fremtiden.

Det er jeg god til
– Corona pandemien har givet os tid!
– Men den kan man jo lige så godt
bruge til noget fornuftigt.
– Jeg er begyndt at skrive. Nogle
dage skriver jeg dagbog, andre dage
indkøbslister. Jeg har fundet ud af
at jeg er glad for skrive. Selvom det
så bare er fjollede funderinger, ser
jeg det som en form for alternativ
støttepædagogik.
– Så hvis jeg skal nævne bare én
positiv ting ved hjemmekarantæne,
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Kunsten at navigere i Kaos og At
møde verden med undren begge af
Finn Thorbjørn Hansen kan også
anbefales.
Både de unge og ikke mindst
deres nære voksne kan have glæde
af at læse, hvad Anne Bräuner skriver på sin hjemmeside om unge og

coronaen: https://altompsykologi.
dk/2020/04/ung-og-alene-hvem-erjeg-uden-mine-venner/
(Malene står i steder for personens rigtige navn, der er kendt af
redaktionen.)

Gå en tur med din præst
Man taler så godt sammen, når man
traver. Har du brug for en snak med
din præst, så kan vi gøre det coronasikkert på en travetur. Jeg kan
komme til din dør, og sammen kan

vi gå en tur i dit nærområde. Lang
eller kort, du bestemmer. Ring til
mig for en aftale på 3066 6021.
Kh. Vibe
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Nyt fra aktivitetsudvalget
SOGNEINDSAMLING
søndag den 14. marts kl. 11:00 i Sognegården
FORÅRSSANGAFTEN
onsdag den 24. marts kl. 19:00 i Sognegården
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne SMS)
PÅSKEÆGGEJAGT
Palmesøndag den 28. marts kl. 11:00 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne SMS)
GUDSTJENESTE
Skærtorsdag den 1. april med efterfølgende tapas kl. 16:00 i Mejlby Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne SMS)
MUSIK-GUDSTJENESTE
Langfredag den 2. april kl. 16:00 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne SMS)
BABY-SALMESANG
opstart 18. maj. Hver tirsdag i 8 uger kl. 10-11
Kontakt Karina for tilmelding på 2972 2003
KIRKEKONCERT med Tirilil
fredag den 21. maj kl. 19:30 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne SMS)
FRILUFTS-GUDSTJENESTE
2. Pinsedag den 24. maj kl. 11:00 på det grønne område ved Todbjerg Kirke
SNAPSE-TUR
onsdag den 16. juni kl. 19:00 i Sognegården
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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Vi samler ind til verdens fattigste
den 14. marts
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling digitalt løber af
stablen søndag den 14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel for mennesker
i yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for
verdens fattigste.
Mens klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, har corona-pandemien været med til at forværre problemer, der eksisterede i
forvejen. Sult, ulighed og konflikter.
Som næstekærlige mennesker må
vi ikke vende det blinde øje til verdens fattigste, der mere end nogensinde har brug for en håndsrækning.
I stedet må vi bevare håbet og troen
på, at vi kan gøre en forskel.

Klimaproblemer øverst på listen
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter
millioner af mennesker, fordi høsten slår fejl år efter år. I lande som
Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom
regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her allerede – de er bare ikke særlig ligeligt
fordelt på verdensplan. Det er verdens fattigste, der rammes hårdest
af konsekvenserne. Mennesker, der
i forvejen ingenting har.

I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle rismarker. I landsbyen Parsatal har
indbyggerne fået hjælp til at lave de tidligere rismarker om til en fiskesø. Hvert år sætter
Folkekirkens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø. – Foto: Jakob Dall
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Klimaforandringerne betyder, at vi skal tænke i nye alternativer som at dyrke quinoa og amarant
i stedet for majs. Det er afgrøder, der har brug for mindre vand, og de kan være med til at give
familier en mere varieret og nærende kost. – Foto: Jakob Dall

Folkekirkens Nødhjælp har ydet
nødhjælp til mennesker i snart 100
år, længe før klimaforandringerne
kom på dagsordenen. Derfor ved
vi også godt, at der altid har været
naturkatastrofer – men aldrig i det
omfang, vi oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi skal
redde liv. I verdens fattigste lande
er der brug for konkret hjælp til at
håndtere tørke og oversvømmelser.
Hjælp til at overkomme de orkaner,
der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år.

- Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
- Køkkenhaver og nye afgrøder, der
kan klare tørke og omskifteligt vejr
Meld dig som indsamler
Vil du have en hyggelig søndag og
samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag?
Så kontakt allerede nu Torben
Hvid på 5116 3251 eller torbenhvid
@hotmail.com for at melde dig som
indsamler. Du kan også tilmelde dig
på blivindsamler.dk.
”Den årlige sogneindsamling er
altid en hyggelig søndag. Det er en
god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det
samler folk om en vigtig sag til gavn
for verdens fattigste,” siger Torben
Hvid indsamlingsleder i TodbjergMejlby sogn.

Når vi samler ind den 14. marts,
går pengene blandt andet til klimahjælp som:
- Træplantning, der modvirker
jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser
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Forårssangaften i Sognegården
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19:00
”Det er forår og alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli´r fem år ældre ved hvert
indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli´r jeg ung.”
Denne smukke forårssang, og mange
flere, vil vi synge på vores forårssangaften.
Lad os sammen byde foråret og
den nye højskolesangbog velkommen i dejligt, muntert og syngende
selskab.
Der vil blive serveret kage, kaffe/
the. Gratis adgang.
Tilmelding til Susanne på 2810
4110 (gerne på SMS)

OBS – afholdes i sognegården hvis
restriktionerne tillader det.
Hold øje med facebook, lokalavisen, hjemmesiden og udhængsskabene.

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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Påske i Todbjerg og Mejlby
Traditionen tro holder vi palmesøndag børnegudstjeneste i Todbjerg
Kirke kl. 11.00 med efterfølgende
påskeæggejagt i det grønne område
uden for kirken. Gudstjenesten er i
børnehøjde, og vores dygtige spirekor og børnekor deltager.
Skærtorsdag holder vi gudstjeneste i Mejlby Kirke kl. 16.00. Vi hører om og mindes Jesu sidste måltid
med disciplene. Der er efterfølgende
tapas i våbenhuset.
Langfredag er der fælles musikgudstjeneste med Skejby-Lisbjerg
i Todbjerg Kirke kl.16.00 I både ord
og toner vil vi følge Jesus på hans
vej til korset.
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse i Mejlby kirke kl. 9.30 og i Todbjerg
kirke kl. 11.00

På grund af corona er der tilmelding til alle påskens gudstjenester. Og på grund af corona kan
der komme ændringer.
Hold godt øje med Lokalavisen, vores lokale facebookside og
Todbjerg-Mejlby pastorats hjemmeside, samt udhængsskabene
ved kirkerne.
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Musikgudstjeneste i Todbjerg Kirke
Langfredag den 2. april 2021 kl. 16:00
Langfredag er der musikgudstjeneste med Vibe (Vibeke Boye Liisberg)
som liturg. Her vil langfredags-temaet blive ledsaget af musik af den
græsk-armenske mystiker, filosof og
lærer George Ivanovich Gurdijeff, som
døde i 1949 i en høj alder i Frankrig,
fødselsåret er usikkert.
Gurdijeff levede og virkede i Rusland, Georgien, Tyrkiet og endelig
Frankrig, hvor han 1922 grundlagde
sit eget ”Institute for the Harmonious Development of Man” i nærheden af Paris (Wikipedia). Herforuden
rejste han i det meste af verden.
Gurdijeff havde et dybt kendskab
til de kristne traditioner såvel som
østlige. Han var én af de første, som
formåede at bygge en bro mellem
østlig og vestlig åndelighed. Med sin
ekstraordinære intuition var Gurdijeff også et menneske, som igen
og igen udtrykte sig musikalsk. Han
var en uskolet musiker og indgik i

midten af 20’erne et samarbejde
med komponisten Thomas de Hartmann (1885-1956), som formåede at
nedskrive Gurdijeffs mange og vedvarende musikalske indfald. Disse
mange noder er i de senere år blevet
trykt og udgivet, hvorved musikken
er blevet velkendt og tilgængelig.
Musikken er præget af bl. a. kaukasisk folkemusik og også i høj grad
den russisk ortodokse tone, som
mange kender som særdeles stemningsskabende. Stykkerne er enkle
og har ofte titler, som ikke sjældent
referer til kristne højtider og temaer. Den inderlige og dybe tone i
denne musik gør den meget velegnet
til at indgå i en langfredagssammenhæng.
Stykkerne er noteret for klaver
og bliver spillet af undertegnede,
organist Kristian Giver.
Tilmelding til Susanne på 2810
4110 (gerne SMS).
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Koncert med Tirilil i Todbjerg Kirke
Fredag den 21. maj 2021 kl. 19:30
Tirilil skaber intime koncerter i
spændingsfeltet mellem nordisk
folketone, danske salmer og sange
i egne arrangementer samt perler
fra barokken. Musik, hvor den rene
og lyse klang får plads og blander sig
med den nordiske tyngde og varme.
Tirilil vil ved denne koncert
kaste lys over en svær tid med et
program, som rummer både lys og
mørke, fortvivlelse og håb. Koncerten vil variere mellem solosatser,
ensemblesatser a cappella og satser
akkompagneret af orgel. De tre lyri-

ske sopraner er uddannede fra Det
Jyske Musikkonservatorium og organist Louise Boll debuterede i 2019
i solistklassen samme sted.
Medvirkende:
Nadja Marie Schmedes Enevoldsen,
sopran
Susanne Cecilie Nielsen, sopran
Katrine Broch Møller, sopran
Louise Boll, orgel
Tilmelding til Susanne på 2810 4110
(gerne på SMS).
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Snapse- og krydderurtetur i Todbjerg
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19:00 til ca. 21:30
Vi mødes ved sognegården i Todbjerg
Tag med på en tur i Todbjerg og bliv
klogere på snaps med krydderurter.
Menighedsrådet ved Todbjerg Kirke
inviterer til Snapse- og krydderurtetur.

Guide på turen er Jan Kristiansen, der gennem mange år har lavet kryddersnapse og holdt en lang
række foredrag overalt i Danmark.
Hver deltager smager 6-7 forskellige snapse der samlet svarer til ca. 3
genstande så bil kørsel hjem er nok
ikke en god ide. Vil du vide mere så
besøg www.snapsogurter.dk

Der er ingen tvivl om, at det at lave
kryddersnaps er stærkt vanedannende, men samtidig en af de hobbyer, der giver stor glæde hele året
rundt. Glæden ved at samle, komme på flaske, prøvesmage og ikke
mindst se glæden hos gode venner,
når der skænkes op, er svært at forklare – den skal prøves.
Todbjerg menighedsråd arrangerer en hyggelig aften, hvor vi starter
med en gåtur til Todbjerg Tårnet,
hvor vi kigger på og samler de fortræffelige krydderier til snapsen.
Efter gåturen fortsætter vi i sognegården, hvor der bliver mulighed
for at smage flere snapseeksempler
sammen med lækre oste og godt
brød.
Under smagningen fortæller Jan
Kristiansen historien om det at bruger urter i brændevin som medicin
og hvilke planter, der kan bruges
til snaps. Vi kommer bl.a. inde på
munkenes urter, deres sygdomsbillede og den udvikling man oplevede
med Hildegard von Bingen fra middelalderen.

Pris for arrangementet er 25 kr. pr.
deltager og dækker smagsprøver og
en let anretning.
Tilmelding senest 2. juni 2021 til
Susanne på 2810 4110 (gerne på SMS)
Vi glæder os til at se Jer til en fornøjelig og lærerig snapse oplevelse.
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
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Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk Forening
Kommende arrangementer og
initiativer:

Vedr. Årshæftet for 2019 ”Kalenderbogen” samt Årshæftet for 2020
”Genforeningen”
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. for
”Kalender-bogen” og 30 kr. for ”Genforeningen”.
I Egnsarkivet sælger vi ligeledes
tidligere udgaver af Årshæfterne for
30 kr./stk. – 4 stk. for 100 kr.
Arkivets åbningstider står herunder:

Arkivets fødselsdag
– i 2021 bliver det 47 år
På grund af pandemien ser vi os
nødsaget til at aflyse arrangementet, som vi almindeligvis fejrer med
”åbent hus” i maj måned.
Årets byvandring
Byvandringen foregår i starten af
august. Vi tror på, at pandemien til
den tid er under kontrol, så det bliver muligt at gennemføre den.
Det bliver en ”byvandring” på
Lindå Hede med samlingspunkt hos
Ib og Lisbeth Damgaard Andersen på
Lindå Hede 8.

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

Årshæfte 2021
Bestyrelsen har besluttet, at det skal
omhandle bygninger/ejendomme i
lokalområdet – hvordan så de ud for
måske 50 eller 100 år siden – hvordan ser de ud i dag.
Hvis I ligger inde med gamle
fotos, tegninger, historie om ejendomme eller lignende er Arkivet
meget interesseret i at høre om det
evt. låne materialet.

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

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
og Lokalhistorisk Forening
Helle Hald
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Nyt fra Mejlby Husmoderforening
Besøg hos Andelssamfundet,
Gammel Kirkevej 116A,
8530 Hjortshøj
Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00
Andelssamfundet i Hjortshøj har,
igennem sin historie fra skabelsen
1992, været og er stadig et levende
laboratorium for en bæredygtig livsstil. Vi bliver vist rundt og får fortalt
historien.
Tag gemalen med. Vi slutter af
med kaffe og kage.
Pris pr. pers. 60 kr. som betales
på dagen.
Tilmelding senest tirsdag den 27.
april 2021.

Vi følger naturligvis de nyeste
corona-restriktioner og tager
forbehold for ændringer.
Programmet for 2021 bliver omdelt i
medlemmernes postkasser de kommende uger.
Nye medlemmer er velkomne.
Kontakt og tilmelding sker til bestyrelsen.

HusmorWalk i Mols Bjerge
Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 17.30
Vi mødes ved Agri Kirke,
P-pladsen v. Gildespollen.
Sammen går vi en tur på den let kuperede gule rute, max 5 km. Vi følges
med dem der går i samme tempo.
Når vi når i mål, slår vi os ned og
spiser lidt lækkert og hygger os.
Pris 50 kr. pr. pers. Som betales
ved ankomst.
Tilmelding senest tirsdag den
1. juni 2021.

Kontakt til foreningen
Lisbeth Andersen, fmd. 6171 9914
Åse Haislund 2619 9289
Denise Just 299 27530
Mail: mejlbyhusmor@gmail.com
Følg os på Facebook:
Mejlby husmoderforening
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Mejlby Forsamlingshus
Kalender for begivenheder
hvis situationen tillader det.
–
–
–
–

Mejlby forsamlingshus afholder
generalforsamling
Torsdag den 20. maj klokken 19:30

22. April – Fællesspisning
20. Maj – Generalforsamling
2. Juni – Fællesspisning
M.A.T.F. planlægger opførelse af
dilettant i 2. halvår af 2021

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
– Forslag fra andelshaverne
til behandling, skal indgives
skriftligt
til formanden, og være denne i
hænde senest den 1. april på
mejlbyforsamlingshus@gmail.
com
– Efterfølgende serverer huset
kaffe og kage.

HUSK Tilmelding senest 3 dage før
fællesspisningerne til
mejlby.hus@gmail.com el.
Henrik 4095 1506 evt. SMS
Husk antal voksne og børn (til og
med 12 år.

På bestyrelsens vegne
Michael Mikkelsen
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Kvindegruppen ”Nordlyset 8530”
Flere enlige pensionister vil gerne
sige mange tak for den flotte hilsen
fra menighedsrådet i form af portvin og smukt kort, som de modtog i
december måned.
”Nordlys 8530” informerer via
Skjalden, (kan hentes i Brugsen
Mejlby, glasburet ved Hårup forsamlingshus og Hjortshøj Lokalcenter)
gennem Sognebladet (husstandsomdeles) og på facebook

- - - Vi venter, og vi venter - - Coronaen har betydet mange aflyste
møder, men vi venter på bedre tider
og på forår.
Vi håber at kunne holde et møde
i Hårup Forsamlingshus onsdag 24.
marts 2021. Her kan vi drøfte, om vi
kan komme på
Bustur til "Fru Møllers Mølleri”
fredag den 23. april
I skrivende stund er det umuligt at
vide, hvilke restriktioner, der til den
tid er gældende.

Venlig hilsen fra de 3 tovholdere
Bodil 6131 9236,
Kirsten 2297 8115,
Elisabeth 2487 3237

"Nordlyset 8530" er en kvindegruppe for alle kvinder bosiddende i
postnummer 8530. Nordlyset havde sin debut januar 2020, og vi kom
godt fra start med en fantastisk fin tilslutning.
Vi har afholdt møder sidste onsdag i måneden kl. 10 med hygge,
kaffe og brød, og har haft flere eksterne foredragsholdere.
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD
Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk
Inge Buss la Cour,
Næstformand og sekretær
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429
Randi Dejgaard Stidsing,
Kontaktperson
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117
Michael Johannson,
Kasserer
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348
Susanne Mikkelsen, Kirkeværge,
Mejlby Kirke
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet
2810 4110
Torben Hvid, Kirkeværge,
Todbjerg Kirke
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

Jane Jensen
Medlem af MR

Helle Enevoldsen
Medlem af MR

Astrid Grethe Moltved
Medlem af MR

Bjarne Madsen
Stedfortræder

Betina Zedelfune
Stedfortræder

Gitte Dam Nielsen
Stedfortræder

Anne Lise Blach
Stedfortræder

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 2021
Torsdag den 25/3, torsdag den 29/4, torsdag den 27/5 – alle dage kl. 17.000
Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaffe

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?
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
Gammel Landevej 95, Spørring, 8381 Trige
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

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

Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536

Gudstjenester
Todbjerg
7. marts

3 s.i. fasten

14. marts

Midfaste

21. marts
5. s.i. fasten

28. marts

Palmesøndag

9.30
Malw
11.00
Sogneindsamling
Vibe
9.30
MALW
11.00
Påske for børn
Vibe

Skærtorsdag

Langfredag

4. april

Påskedag

5. april

2. påskedag

Tilmelding til Susanne
2810 4110 (gerne SMS)

16.00
Vibe
Tilmelding til Susanne
2810 4110 (gerne SMS)

11.00
Vibe
9.30
MALW

11. april

1. s.e.påske

18. april

2. s.e.påske

25. april

3 s.e.påske

30. april

St. Bededag

2. maj

4. s.e.påske

9. maj

5 s.e.påske

11.00
Vibe
9.30
Vibe
11.00
Vibe
9.30
Vibe
9.30
Vibe

6 s.e.påske

23. maj

Pinsedag

24. maj

2. pinsedag

30. maj

Trinitatis

9.30
Vibe
11.00
MALW
9.30
Vibe
11.00
Vibe
11.00
Vibe
9.30
CFN

13. maj

Kristi Himmelfartsdag

16. maj

9.30
Sogneindsamling
Vibe

16.00 med tapas
Vibe

1. april

2. april

Mejlby

11.00
MALW
9.30
Vibe
14.00
Vibe

11.00
Vibe
9.30
CFN

