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Nyt fra Menighedsrådet

"Det er idag et vejr – et solskinsvejr 
O søde vår, så er du atter nær
Nu vil jeg glemme rent at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til èn, som jeg har kær."

Det er første vers af en meget kendt 
forårssang sunget af Kim Larsen. 

Den sender os mod lyse tider, væk 
fra den kolde vinter.

Vi trænger i den grad til at kom-
me videre, ud af vinterens og pan-
demiens skygge, ikke mindst.

Vi har alle været ramt af restrik-
tioner og aflysninger i meget lang 
tid. Det har sat spor på mange områ-
der, både socialt og personligt.

Det tyder på, at vi er der, hvor 
det fremover "bare" er som en in-
fluenza, vi kommer til at leve med 
Corona også fremover, men forhå-
bentlig ikke på samme måde mere.

Så nu kigger vi fremad i Menigheds-
rådet. Vi har været ramt af storm 
ved begge kirker, så der bliver lavet 
reparationer på tagene i disse dage.

Vi vil i fremtiden arbejde meget 
mere med den grønne omstilling. 

I Aarhus Nordre Provsti er der en 
fælles pulje der kan søges om, til æn-
dringer, forbedringer og grønne tiltag.

Vi har fokus på vores miljø, både 
på kirkegårdene, i kirkerne og til 
vores arrangementer. Der er instal-
leret varmepumpe i sognegården.

Præstegården 
skal isoleres bedre 
og vi skifter løben-
de vores El-pærer i 
alle lamper og lysekroner.

I disse dage arbejder vi på at få besat 
den ledige graverstilling. 

Lars Malte Jensen har søgt nye 
udfordringer.

Der blev efter gudstjenesten d 
26/12- 21, holdt en lille afskedsre-
ception i Todbjerg Kirke.

Kirkeværge Torben Hvid, takkede 
for godt samarbejde på Menigheds-
rådets vegne, og for at have været 
en god hjælp til ham i opstarten som 
kirkeværge. Torben ønskede Lars 
god vind fremover. 

Lars er blevet ansat som graver 
og kirketjener ved Spørring Kirke.

På MR's vegne
Helle Malte Sørensen

Formand Todbjerg-Mejlby MR
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Hvor gammel er du egentlig?

Sådan havde min, nu 
voksne Cecilie, en-
gang da hun var lille, 
for vane at spørge, 
når hun mødte nye 
mennesker. Ligegyl-
digt hvem der trådte 
ind ad døren hos os, 

eller hvem jeg faldt i snak med i 
Brugsen, de fik med garanti spørgs-
målet stukket ud. Efter i få minutter 
at have stået, og med sine store, ly-
seblå øjne iagttaget vedkommende, 
lød det: Hvor gammel er du egentlig? 
Jeg undskyldte for det meste straks 
hendes direkte facon, og forsøgte at 
få hende til at tie, men hun var me-
get insisterende. Det var virkelig et 
spørgsmål, hun gerne ville have svar 
på. Nogle gange var det småpinligt, 
når folk blev forfjamskede eller stød-
te over spørgsmålet. Andre gange 
smilede de stort og svarede beredvil-
ligt, og andre gange igen spurgte de 
drillende tilbage: Hvor gammel tror du, 
jeg er? Det sidste var farligt, for for et 
fire-femårigt barn er enhver voksen 
tudsegammel. 

Da Cecilie var fire år kom min 
mand, Sune, ind i vores liv. Og for 
børnene blev han lynhurtigt til 
’Paps’. En dag ville Cecilie lige høre 
ham: Paps, synes du to er meget? Nej, 
svarede Sune, det synes jeg ikke. Sy-
nes du så tre er meget? Fortsatte hun. 
Nej, det synes jeg heller ikke. Synes du så 
FIRE er meget? Nej, det synes jeg heller 

ikke, svarede han. Jeg sagde, synes du 
FIRE er meget? Nej, det synes jeg ikke, 
svarede Sune, uden at fatte hvad 
spørgsmålet i virkeligheden drejede 
sig om. PAPS, gentog Cecilie nu med 
hævet stemme og et insisterende 
blik på ham, Jeg spurgte om du synes 
FIRE er meget!!! Storesøster Solvej, der 
sad ved siden af, havde fattet hvad 
Cecilies ærinde i virkeligheden var, 
og hun fik givet Sune et hint, hvor-
efter han med eftertryk og overbe-
visning i stemmen svarede: Ja, DET 
synes jeg. FIRE er meget!!! Cecilie så 
tilfreds ud. Hun var jo netop fire år.

Når man er barn, og vel egentlig 
frem til man nærmer sig de 30 år, 
vil man nødig bedømmes til at være 
yngre end man er. Det kan føles som 
en decideret ydmygelse. Når så vi har 
passeret de 30, bliver vi tiltagende 
glade og smigrede over at blive skudt 
som værende yngre end vi er. Og når 
man så er blevet 50 + som jeg selv, ja 
så kan den unge kassemand i Netto 
redde hele ens dag, når han med et 
stort smil beder om at se ID, hvis 
man har en flaske rødvin på båndet. 
Også selvom man udmærket er klar 
over vittigheden. Vi vil så gerne for 
næsten enhver pris holde os unge. Vi 
ved, at ungdom er en stærk valuta. 
Og derfor bruger vi, især vi kvinder, 
oceaner af penge og tid på at ved-
blive at se så unge ud som muligt. 
Det er som om skønhedsidealerne er 
især hårde ved kvindekønnet. Det er 
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som om, vi synes, at patina klæder 
mandekønnet bedre, hvilket er dybt 
uretfærdigt. Men uanset køn: Vi vil 
alle gerne forblive unge så længe som 
muligt. Men en dag står vi pludselig 
foran spejlet og kan ikke længere 
genkende det gamle spøgelse, der 
stirrer på os, og så er det bare om 
at kunne at le ad det hele. Humoren 
er det bedste våben, ja faktisk det 
eneste vi rigtig har, når vi skal leve 
med alderens forfald og gebrække-
ligheder. En kollega skrev for nylig 
meget humoristisk og herligt selv-
ironisk på facebook, at hun en mor-
gen stod og så sig i spejlet og udbrød: 
Jeg ligner noget, der er løgn!!!! Hvortil 
hendes mand svarede: Ja, men det ER 
sandt. Det ER sandt, vi bliver ældre, 
og hvis vi er heldige, bliver med ti-
den gamle. Også selvom vi gør alt 
for at fortrænge det. Måske vi skulle 
starte en bevægelse. En revolution. 
Måske vi skulle begynde at stå ved 
vores alder, og grine lidt mere ad os 
selv. Måske vi skulle gå imod tidens 
ungdomsfixering og imod tendensen 
til at blive fornærmet over at alder-
dommen og døden rammer os. Det 
er jo trods alt noget, vi uanset botox, 
fitness og sund kost IKKE undgår. Jeg 
vil slutte med at citere den afdøde bi-
skop og humorist, Jan Lindhardt om 
det ’at blive gammel’, for jeg synes, 
han rammer tidens alderdomsfor-
trængning lige på kornet. Citatet er 
fra en bog han skrev som 70-årig: 
Engang var en 70-årig en olding, men 
jeg vil aldrig blive gammel, for det er der 
ikke nogen, som gør mere. Til man er ni 

år, er man barn. Så træder man ind i de 
voksnes rækker, og den træder man ud 
af, når man er 99 år, men så er der nogle 
interessante nuancer undervejs. Man er 
ung, til man bliver 35 år. Så bliver man 
yngre. En yngre kvinde er ældre end en 
ung kvinde. Når man er 45 år, er man 
ungdommelig, og det bliver man ved med 
at være, til man kommer op i slutningen 
af 50’erne, hvor man bliver frisk. Som 70-
årig er jeg stadig ’en frisk mand’, og om et 
par år vil jeg forhåbentlig blive betegnet 
som åndsfrisk. Skulle jeg en dag flytte på 
plejehjem, vil jeg der kunne møde nogle 
af vore ældre medborgere, men gammel 
vil jeg aldrig blive, for vi jonglerer med 
sproget, så vi kan fortrænge, at vi bliver 
gamle. At være gammel er afslutningen, 
og vi hader døden. Døden hører ikke med 
til vores tilværelse og er altid en fejlta-
gelse. Som en dame sagde, da jeg skulle 
begrave hendes mand: ’Og så lige her i 
julen.’ Det syntes hun var tarveligt. Hvor 
gode vi er til at fortrænge døden, demon-
strerede den konservative sundhedsmi-
nister Agnete Laustsen i 1980’erne, da 
hun sagde, at vi gerne skulle nå dertil, at 
vi alle kan dø ’raske og glade’. Men der er 
ikke nogen genvej. Ligegyldigt hvor sundt 
man spiser, og hvor meget man kører på 
cykel, så ender det galt.’

Således opmuntret af Jan Lind-
hardt, vil jeg slutte min lille klum-
me her. Og næste gang, du møder et 
barn, der ugenert og direkte spørger: 
Hvor gammel er du? Så kan du måske 
modigt svare ærligt, og så glæde dig 
over din alder. Uanset om den er fire 
eller 100.

Kh. Vibe
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Tema: Kunsten at fortælle

         Fortællingens magi
Tekst og foto: Arne Illeborg

Som barn, – har det været kernen i 
dine bedste oplevelser.
Som ung, – har du oplevet det som 
livets mest forførende øjeblik.
Som voksen, – har det draget dig 
ind i det, du er passioneret optaget 
af.
Som ældre, – rummer det livets store 
øjeblikke:

– Nærværets magi. 
Fortællingens tidløse fortryllelse.

Måske har du stået spændt venten-
de med fiskestangen ved åen, eller 
siddende i jollen på havet, da det 
pludselig skete: Dette sitrende NU! 
hvor du holdt vejret, – og alle krop-
pens sanser var at føle. Dette NU! 

du havde drømt om, hvor snøren på 
stangen blev spændt. 

I det super-intense øjeblik er du 
100% til stede, mens spændingen 
pumper i tanker, følelser og krop. 
Alle de stressede problemer på ar-
bejdspladsen, kontroverser med æg-
tefællen, kæresten eller den over-
fyldte kalender er pist væk. Du er i 
direkte kontakt med livet!

Her og Nu!

Skab Bevidst Nærvær
Uden du tænkte over det, var du her 
tæt på Bevidst Nærvær, det danske 
udtryk for Mindfulness.

Den amerikanske professor i 
medicin ved Massachusetts Medi-
cal School og kendt mindfulness-
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specialist Jon Kabat-Zinn, definerer 
mindfulness som: “At være opmærk-
som på en bevidst måde i det aktu-
elle øjeblik uden at dømme.”

Bevidst Nærvær er at være fuld-
stændig til stede. 

Som fortæller er du et trin højere 
oppe end på fisketure.

Som fortæller er du fuldstændig 
bevidst om Øjeblikkets Nærvær: For-
tællingens skabelsesøjeblik.

Fortælleren er sin fortælling. Prøv at 
se en dygtige skuespiller i flere for-
skellige roller. Se f.eks. Sofie Gråbøl 
i hendes premiere-nye film: Rose. 
En skuespiller ’spiller’ ikke en rolle, 
lader ikke som om, men er trænet 
til at være sin rolle.

Du kan gøre det samme, når 
du fortæller. Kend din fortælling 
til bunds og lad dig så rive med af 
fortællingen. Vær fuldt til stede i 
fortællingen, – så er dine tilhører 
det også.

Giv din fortælling krop
Karin Flensborg og Kirsten Tons-
gaard åbner i deres bog Tid til for-
tælling læseren for en guldgrube af 
viden som kendte fortællere. 

På spørgsmålet ’Hvordan bliver 
jeg en god fortæller?’ svarer de: 

– Først og fremmest ved at have 
noget på hjerte. Så kan man fortælle 
af hjertens lyst. De fortællinger, vi 
husker, er fortalt på en måde, som 
har gjort indtryk.

– Da et hold lærerstuderende, 
hver på deres dramatiserende måde, 
havde fortalt historier for en flok 
elever, spurgte instruktøren bagef-
ter børnene, hvem der var bedst til 
at fortælle. – ’Det var Lars’, svarede 
de samstemmende. ’Han var fanta-
stisk, for han brugte jo hele kroppen, 
når han fortalte.’ 

Det var tankevækkende for in-
struktøren, for Lars sad i kørestol og 
havde muskelsvind. ’Hele kroppen’ 
havde han ikke kunnet bruge, men 
der kom så stærk en energi og udstrå-
ling fra den lille, voksne fortæller, at 
han fik ’krop’ gennem fortællingen, 
og derfor blev den største fortæller! 

Verdens bedste på hylden
Vi har i Danmark nogle af verdens 
bedste fortællere.

Da H.C Andersen 1835-1837 ud-
gav tre hæfter med 9 af sine skøn-
ne eventyr, havde de titlen ”Eventyr 
fortalte for børn”. – Ikke ”…skrevet for 
børn” men ”…fortalt for børn”. H. C. 
Andersen elskede selv at fortælle for 
sine tilhørere, og han er i dag obliga-
torisk pensum for skolebørn i Kina.

Folk fra hele verden strømmer 
hvert år til forfatterens barndoms-
hjem og museum, H. C. Andersens 
hus, hvor det er en borger fra Tod-
bjerg, skuespiller Simon Steen Han-
sen, der er fortæller.

– I am a storyteller, sagde Karen Blix-
en (1885-1962) om sig selv. Hun blev 
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gennem sine bøger, ligesom H. C. 
Andersen, en verdenskendt ’story-
teller’, der i den grad stadig griber 
sit voksne publikum. Hendes magi 
over for sine omgivelser kom tydeligt 
frem i filmen ”Pagten” fra 2021, der 
er skabt ud fra bogen af samme navn. 

Andre spændende fortællere, du kan 
høste inspiration fra: 

Astrid Lindgren med Pippi 
Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, 
Brødrene Løvehjerte m fl.

Peter Plys – Den lille prins – Grims 
eventyr –

Johs. V. Jensen Himmerlandshi-
storier

Danske folkeeventyr og skrøner 
i bred forstand

Islandske Sagaer. Fortalt 930-1030. 
Nedskrevet 1170-1400

Find først og fremmest fortællin-
ger som du, børnene, tilhørerne kan 
finde sig selv i.

H. C. Andersen, Søren Kierkegaard 
og Grundtvig var samtidige i første 
halvdel af 1800-tallet. De øver gen-
nem deres fortællinger stadig afgø-
rende indflydelse på vores bevidsthed 
som folk. I dag har de alle tre opnået 
status af dansk verdenskulturarv.

Du får hurtigt en forrygende oplevel-
se, når du begynder jagten på gode 
fortællere, der lige netop passer til 
dit liv og som du med glæde og indle-
velse vil kunne fortælle ud fra.
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Den moderne genre ’storytelling’ kom til Danmark fra USA i starten 
af 1990›erne, hvor der igen dukkede mundtlige fortællere op. Der er 
nu flere hundrede aktive fortællere i Danmark fra mange forskellige 
sociale lag. Der afholdes hvert år flere fortællefestivaler i Norden. Mest 
kendt er Fortællefestivalen i Lejre, Wordfestival i Helsingør og Beret-
terfestivalen i Ljungby i Småland. I en lang række byer over hele landet 
er der skabt foreninger og kredse af mundtlige fortællere, herunder 
Odense Fortællekreds (www.odensefortaellekreds.dk), 
Viborg fortællekreds (https://viborgfortaellekreds.wordpress.com),
Ry fortællekreds (www.ryfortaellejreds.dk) og 
BestTellers i København (www.besttellers.dk),
Vigga Bro http://www.vigga.dk

Bøger:
Flemming Kloster Poulsen: Kunsten at fortælle. 
Se hjemmesiden: http://flemmingklosterpoulsen.dk/fortaellinger/
Karin Flensborg & Kirsten Tonsgaard. Tid til fortælling

9



Tema: Kunsten at fortælle

         FORTÆL og FORTRYL

Tekst og foto: Arne Illeborg

Mine elever i 3. klasse vidste det. De 
kunne altid lokke en historie ud af 
mig. 

Især første dag efter en ferie. 
Først havde jeg hørt, hvad de havde 
haft af gode oplevelser.

Så kom turen til mig.
De vidste godt, hvad jeg brænd-

te for som leder af Vildmarksskolen. 
Efter en hel sæsons undervisning 
i Ungdomsskolen havde jeg tit de 
ældste elever med på kanoekspedi-
tioner til de svenske søer og elve på 
grænsen til Norge. 

– Har du været en tur i vildmar-
ken igen? spurgte de så.

Min fortælling
Så var der dømt fortælling.

Det store kort over Skandinavien 
blev trukket ned over den grønne 
tavle, og mine elever kom med på en 
rejse ind i Värmlands dybe ubeboede 
skove, ud på Nordmarkens vidstrak-
te søer og vandløb, overnatninger på 
små øde øer, i små vige og på flade 
næs, der rakte ud fra de mægtige 
skove. Her var elge med enorme ge-
virer, bredere end jeg kunne favne, 
bjørne, man ikke skulle nærme sig, 
bævere, der byggede dæmninger, så 
vi måtte bære kanoer og udrustning 
udenom, og ulve, hvis hyl om natten 
fik os til at krybe tættere til hinan-
den i soveposerne. 

Så kunne der komme en forsigtig 
finger i vejret fra en fornuftig pige:

– Hvordan fik i vand? Hvordan 
lavede I mad?

Mit svar overraskede dem alle. 
For søerne vi sejlede på, var det re-
neste klare drikkevand!

Elevernes interesse blev ikke 
mindre af, at jeg – helt tilfældigt – 
fandt lidt af mit overlevelsesudstyr 
i bunden af den lille rygsæk, jeg 
endnu ikke havde pakket ud, siden 
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jeg for et par dage siden kom hjem 
nordfra. 

Ud over svømmevest, kort og 
kompas fortalte jeg, at det vigtigste 
var kniven, øksen og det at kunne 
tænde ild i al slags vejr. Lidt af en 
magisk evne for de utrænede. 

Tryl historien frem
Der kom lidt birkebark, et par tør-
rede grankviste, nogle små stykker 
harpiksfyldt fyrretræ fra et gam-
melt udgået fyrretræ og lidt tørt 
mos på lærerens bord.

Til sidst kom ildstålet frem.
Flere af mine elever var spejdere. 

De vidste godt at uden ild, ingen var-
me og slet ingen varm mad! Nogle 
kendte endda til ubehaget ved at stå 
med en æske fugtige tændstikker.

Her skulle ildstålet bruges.
Som en anden troldmand strøg 

jeg på den magiske stålpind. 
Jeg blev i deres øjne en anden Tor, 

der svang hammeren, så gnisterne 
nu sprang fra ildstålet – og ned i den 
lille 3 – 4 cm høje bunke spåner, kvi-
ste og birkebark, jeg havde stablet 
op på en lille køkkenflise, jeg også 
’tilfældigt’ havde i tasken. 

Snart steg der lidt røg op. Jeg pu-
stede lidt. En lille flamme viste sig. 
Eleverne stod som forstenede tæt 
om mit bord. Ild inde i klasseværel-
set! Det her var helt usædvanligt. De 
indsnusede duften fra birkebarken 
og de fine fyrrespåner. 

Den lille ild blev ikke næret, og 
gik hurtigt ud af sig selv, mens ele-
verne igen satte sig og duften af den 
krydrede røg bredte sig i lokalet.

Tilliden og troværdigheden var på 
plads over for ungerne.

En uge i vildmarken uden kon-
takt med civilisationen. 

Det lød vildt! – og vel også lidt 
farligt.

Mobiltelefonen var ikke opfundet 
endnu.

Vi havde kun nødraketter med, 
hvis en livstruende situation skulle 
opstå.

Hvor eventyret bliver til
Mine ture foregik netop i Astrids 
Lindgrens verden. Ronja Røverdatter 
skrev hun i 1981 og store dele af filmen 
om Ronja blev optaget her i 1984. Det 
gjorde ikke kun fortællingen levende 
for eleverne, men i høj grad også for 
mig selv, for jeg blev grebet af alle de 
detaljer i Ronja Røverdatter, der pas-
sede ind i min fortælling. Jeg kendte 
fortællingens kulisser som min egen 
bukselomme. Den fortælling, eleverne 
lokkede ud af mig, blev til timer i både 
biologi, geografi, historie.

Og en af mine fortællinger gik der 
Ronja i:

Jeg kendte godt familien Morten-
sen på kanocentret. Dem havde vi i 
familien lejet en hytte af i en vin-
terferie. I skovene var der ikke præ-
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parerede løjper. Jeg har altid nydt 
at trække mine egne spor. En dag, 
jeg var alene i skoven, var jeg faret 
lidt vild. De mange snedækkede tuer 
vidnede om, at der under tuerne var 
fyldt med de blåbærris, vi om som-
meren plukkede løs af. Jeg elsker de 
skove, og havde sat mig på en væl-
tet fyrrestamme og nød stilheden. 
Pludselig bevægede en af tuerne sig. 
Jeg sad helt stille! – for skoven er et 
væsen, en levende organisme.

Bevægelsen var for kraftig til det 
kunne være mus, der lever et ret be-
skyttet liv for ræven under sneen. 
Var det en lækat? En hermelin? En 
ilder? Men det var noget andet, der 
kom frem af snedriven.

Myter, magi og virkelighed
Først nogle rød-grå hår. Så et lille 
rynket hoved med store plirrende 
øjne, der stirrede stift på mig.

– Hvem – Hvem – Hvem är du, peb 
en lille stemme på svensk.

Lidt længere borte var en elg helt 
ubemærket kommer frem mellem 
fyrrestammerne. Den stirrede mær-
keligt nok ikke på mig, men på det 
lille væsen, jeg også så på. 

Elgen var slet ikke bange.

– Der var helt stille i tredje klasse.
Min troværdighed hos børnene 

var jo høj. De vidste godt, at kano-
centret blev bestyret af min gamle 
ven Preben Mortensen. Han boede, 
– og bor stadig – ude i skoven i det 
flotteste tømmerhus bygget af mæg-

tige fyrrestammer. Det hus havde jeg 
tegnet på tavlen, ligesom jeg minuti-
øst kunne tegne stedets omgivelser.

Men var det lille væsen i sneen en 
skovnisse eller en af de grå dværge?

Eleverne kendte dem godt fra fil-
men, men at deres lærer stod der og 
havde set dem. Det oversteg deres 
fantasi. Eksisterede de virkeligt?

------- 

Foregår der mærkelige ting i sko-
vene? – 

Døm selv når du har læst profes-
sor og direktør Rane Willerslevs bø-
ger: På flugt i Sibirien og Det magiske 
træ.

Eneste skarpe foto, jeg fik taget af den lille 
grå dværg
Rekonstruktion af grå dværg: 
Billedkunstner Kirsten Illeborg
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Bliv indsamler og gør en forskel 
for verdens fattigste 

Vil du gøre en forskel for verdens fattigste familier? Så grib muligheden 
søndag den 13. marts, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp. 

Klimakrisen og håbet om en grøn-
nere fremtid er emner, der fylder 
mere og mere i vores hverdag. Men 
kan vi, som enkeltpersoner, overho-
vedet gøre en forskel?  

Det kan du! Søndag den 13. marts 
samler Folkekirkens Nødhjælp ind 
til klimahjælp til verdens fattigste 
familier, der hver dag mærker kon-
sekvenserne af et ændret klima. 
Familier, der må sulte, når tørken 
ødelægger høsten. Forældre, som 
mister deres livsgrundlag, når or-
kanen destruerer alt på sin vej. Og 
børn, som bliver hjemløse, når over-
svømmelserne tager deres hjem.

Verdens fattigste lande står for-
rest og bliver ramt langt hårdere af 
klimakrisens konsekvenser, end vi 
gør herhjemme. Derfor går over-
skuddet fra Folkekirkens Nødhjælp 
Sogneindsamling igen i år til klima-
hjælp til verdens fattigste familier. 

Klimahjælp er blandt andet køk-
kenhaver og nye afgrøder, der kan 
klare tørke og omskifteligt vejr. Eller 
træplantning, som modvirker jord-
skred og kan bremse voldsomme over-
svømmelser. Klimahjælp kan også 
være udstyr til regnvandsopsamling, 
som giver vand til husholdningen og 
til køkkenhaver i tørketider.

For to år siden fik Grace Peto fra Kenya en klimasikret køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp. 
Hun lærte også nye teknikker, der sikrer det bedste udbytte af haven, og det har ændret livet 
for hele hendes familie. Det er hjælp til selvhjælp, og det virker.
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FORÅRSSANGAFTEN I SOGNEGÅRDEN

”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 ŕ fem år ældre ved hvert 
indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli ŕ jeg ung.”

Denne smukke forårssang, og mange 
flere, vil vi synge på vores FORÅRS-
SANGAFTEN, som i år er ONSDAG 
DEN 23. MARTS kl. 19.00 i Sogne-
gården.

 

Lad os sammen byde foråret velkom-
men i dejligt, muntret og syngende 
selskab.

Der vil blive serveret kage, kaffe/
the. Gratis adgang. 

Tilmelding til Susanne på 2810 4110 
(gerne sms)

Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget 

Med støtte fra danskerne har Fol-
kekirkens Nødhjælp de sidste 100 år 
vist, at nødhjælp kan se ud på mange 
måder. I år gælder det samme for 
sogneindsamlingen, som også kom-
mer i flere former. 

Først og fremmest er den fysiske 
dør til dør-indsamling tilbage efter 
to års fravær på grund af corona. 
Det er nu atter muligt at banke på 
døre for at bede om klimahjælp til 
verdens fattigste familier. 

 Her i Todbjerg-Mejlby sogn har 
vi valgt at gøre det på traditionel vis 
med den røde indsamlingsbøsse i 
hånden. Vi tager både imod kontan-
ter og beløb på MobilePay. Du kan 
tilmelde dig på blivindsamler.dk.

Derudover er det også muligt at 
oprette sin egen digitale indsamling 
på indsamling.nødhjælp.dk. Her kan 
du med få klik oprette din egen ind-
samling, som du kan dele på sociale 
medier med familie, venner og be-
kendte. De digitale indsamlinger 
blev en nødvendighed under corona-
nedlukningen og har fungeret rigtig 
godt. Derfor har vi valgt at fortsætte 
med denne løsning.

Klimakrisen kan virke uover-
kommelig, men sammen kan vi 
handle og skabe konkrete løsnin-
ger, der redder liv. Så vær med, når 
vi samler ind for verdens fattigste 
familier, som er hårdest ramt af kli-
makrisen.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Arrangementer i
marts, april og maj 2022

Tag evt. disse sider ud og gem dem



MARTS 2022 

DATO ARRANGEMENT 
Tirsdag 1. Live-streaming kl. 19.00 i Sognegården 
Onsdag 2. Gospelkor kl. 19.00  
Torsdag 3. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fredag 4.  
Lørdag 5.  
Søndag 6.  
Mandag7.  
Tirsdag 8.  
Onsdag 9. Frokosthygge kl. 11.30 i Sognegården. Pris: 40,- pr. pers.  

Tilmelding til Anne Marie på 2330 1725.  
Torsdag 10.  
Fredag 11.  
Lørdag 12.  
Søndag 13. Sogneindsamling 
Mandag 14.  
Tirsdag 15. Live-streaming kl. 19.00 i Sognegården 
Onsdag 16. Gospelkor kl. 19.00 
Torsdag 17. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fredag 18.  
Lørdag 19.  
Søndag 20. Nordisk vokal Jazz kl. 19.30 i Sognegården 
Mandag 21.  
Tirsdag 22.  
Onsdag 23. Forårssangaften kl. 19.00 i Sognegården 
Torsdag 24.  
Fredag 25.  
Lørdag 26.  
Søndag 27.  
Mandag 28.  
Tirsdag 29. Live-streaming kl. 19.00 i Sognegården 
Onsdag 30. Komiker Jakob Svendsen kl. 19.30 i Mejlby Kirke / Gospelkor  

kl. 19.00 
Torsdag 31. MR-møde kl. 17.00 i Sognegården 
 

 

  



APRIL 2022 

DATO ARRANGEMENT 
Fredag 1.   
Lørdag 2.  
Søndag 3.  
Mandag 4.  
Tirsdag 5.  
Onsdag 6.  
Torsdag 7. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fredag 8.  
Lørdag 9.  
Søndag 10. PALMESØNDAG  

Børnegudstjeneste med æggeløb kl. 11.00 i Todbjerg Kirke 
Mandag 11.  
Tirsdag 12.  
Onsdag 13. Gospelkor kl. 19.00 
Torsdag 14. SKÆRTORSDAG 
Fredag 15. LANGFREDAG 
Lørdag 16.  
Søndag 17.  
Mandag 18. 2. PÅSKEDAG 
Tirsdag 19. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården. 

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
Onsdag 20.  
Torsdag 21. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 

MR- møde kl. 17.00 i sognegården 
Fredag 22.  
Lørdag 23.  
Søndag 24.  
Mandag 25.  
Tirsdag 26. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården.  

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
Onsdag 27. Gospelkor kl. 19.00 
Torsdag 28.  
Fredag 29.  
Lørdag 30.  

 

 

  



MAJ 2022 

DATO ARRANGEMENT 
Søndag 1.   
Mandag 2.  
Tirsdag 3. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården.  

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
Onsdag 4.  
Torsdag 5. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fredag 6.  
Lørdag 7. Konfirmation kl. 10.00 og kl. 11.30 i Mejlby Kirke 
Søndag 8. Konfirmation kl. 11.00 i Todbjerg Kirke 
Mandag 9.  
Tirsdag 10. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården.  

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
Onsdag 11. Gospelkor kl. 19.00 
Torsdag 12.  
Fredag 13.  
Lørdag 14.  
Søndag 15.  
Mandag 16.  
Tirsdag 17. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården.  

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
MR – Møde kl. 16.00 i sognegården 

Onsdag 18.  
Torsdag 19.  
Fredag 20.  
Lørdag 21.  
Søndag 22. Kirketæppe-fest i Todbjerg Kirke kl. 14.00 
Mandag 23.  
Tirsdag 24. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården.  

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
Onsdag 25. Gospelkor kl. 19.00 
Torsdag 26.  
Fredag 27.  
Lørdag 28.  
Søndag 29.  
Mandag 30.  
Tirsdag 31. Babysalmesang kl. 10-11.00 i Sognegården.  

Tilmelding til Karina på 2972 2003 
 

HUSK; alle arrangementerne kan der læses om i dette og kommende Sogneblade, på opslag  
i glasskabene ved kirkerne, på vores hjemmeside og på facebook: Todbjerg og Mejlby kirker. 
RET TIL ÆNDRINGER 



Gospel korstart

Vi startede vores nye sæson den 19. 
januar 2022. Vi starter med at øve 
i kirken hvor vi kan holde god af-
stand, så vi alle kan være med. 

Har du lyst til at prøve at synge i 
vores kor – er du meget velkommen, 
der er ingen adgangskrav, bare du 
kan lide at synge. 

Vores korleder er Maria Norby 
Gjødsbøl.

Vil du gerne vide mere om koret, 
kan jeg kontaktes på tlf. 3068 8852 

Vores forårs program ser således 
ud: 2. marts, 16. marts, 30. marts, 13. 
april, 27. april, 11. maj, 25. maj, 8. juni

Jeg håber vi ses.

På gospelkorets vegne
Karin



Nordisk vokal-jazz i Sognegården

Søndag den 20. marts kl. 19.30 får vi 
besøg af en ny jazzduo bestående af 
Mads Bærentzen og Nanna Kamp i 
Todbjerg Sognegård.

2019 etableredes et nyt duosam-
arbejde mellem den unge sanger-
inde Nanna Kamp og jazzpianisten 
Mads Bærentzen, begge bosiddende 
i Aarhus. I foråret 2021 udgav duoen 
sit debutalbum “Kindness in Your 
Eyes”, Udgivelsen blev nomineret til 
en Danish Music Award 2021 i kate-
gorien “Årets vokaljazzudgivelse”.

Udover dette har duoen også et 
repertoire bestående af en række 
danske salmer og sange i moderne 
fortolkninger inspireret af den nor-
diske folketone i et lyrisk, improvi-
seret musikalsk univers.

Sangerinden Nanna Kamp har i en 
årrække været en af de bærende 
kræfter i det prisbelønnede Århus 
Pigekor under ledelse af Helle Høyer. 

Med sin eminente, lyrisk velfunde-
rede frasering og rene klang, er 
Nanna et lysende musikalsk talent, 
man helt sikkert vil komme til at 
høre meget mere til de kommende 
år. 

Pianisten Mads Bærentzen har i en 
længere årrække optrådt i både ind- 
og udland, såvel med egne projekter 
og som sideman i en række sam-
menhænge, bla. med de amerikan-
ske sangere Dianne Reeves og Kurt 
Elling. Han har desuden udgivet en 
række albums i eget navn, bla. to 
med fortolkninger af danske salmer 
“Se, nu stiger solen” og “Natten er så 
stille”. Desuden har han siden 2001 
været fast medlem af Aarhus Jazz 
Orchestra (tidl. Klüvers Big Band) 
samt stået i spidsen for sin egen trio, 
Mads Bærentzen Trio.

Der er tilmelding til koncerten pr 
sms på 2810 4110.
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Stand up show med Jakob Svendsen

Onsdag den 30. marts i Mejlby Kirke kl. 19.30

Jakob Svendsen er uddannet cand. 
scient., og han har arbejdet som 
underviser på Gladsaxe Gymnasi-
um ved København. I 2018 arbejdede 
han halvtid som matematiklærer og 
underviser i datalogi, og brugte re-
sten af tiden som komiker.

Jakob underholder på en måde, der 
rammer bredt. Han tager udgangs-
punkt i din, min og vores hverdag. 
Skole, arbejde, parforhold, børn, 
usympatiske sider og uheldige si-
tuationer. Jakob taler om det, der 
betyder noget og det du ved mest 
om. Det hele er bygget op om 70% 
sandhed, 40% løgn og 13% forkert 
statistik. Selvironisk, tempofyldt og 
charmerende formår han at levere 
et virkelig sjovt og energisk show, 
der får alle med, selv med et meget 
blandet publikum.

Det er bestemt ikke uden grund, at 
Jakob allerede i 2010 vandt Danish 
Open i stand-up og både i 2015, 2016 
og 2018 var nomineret til Zulu Come-
dy Festivals talentpris. I 2017 var Ja-
kob en del af komiker-holdet da TV2 
sendte Comedy Fight Club på ZULU. 
På ZULU er Jakob tilbagevendende 
komiker når der sendes ZULU Open 
Mic Live. Jakob er derudover med på 
redaktionen på både Dybvaaaad og 

Nørgaards Netfix. I 2021 er Jakob en 
del af TV-succesen LokalPosten med 
Heino Hansen som vises på TV2.

Han har udgivet de fem shows: 
• Heino & Jakobs oneman-show 

– et twoman-show med Heino 
Hansen 

• Kristen i Krise onemanshowet 
der gjorde at branchen nomine-
rede ham til talentprisen i 2015

• Næste(n)kærlig det anmel-
derroste show som gjorde han 
blev nomineret til talentprisen 
i 2016

• Selvtillid showet som var 
grunden til han blev nomineret 
til talentprisen i 2018

• Bare Stand-up en comedy-spe-
cial udgivet eksklusivt på TV2 
Play i 2021

Tilmelding til Susanne 2810 4110 
(gerne SMS)
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Hvem har

               Herredømmet
                         over dig

Tekst og foto: Arne Illeborg

– Jeg er min egen herre!
– Jeg vil have frihed til at leve, som 
jeg vil!
– Selv bestemme. – Måske have egen 
virksomhed.

Det er rigtigt populært at være 
influenser. Sætte præg på andre. 
Have mange følgere. Tjene penge på 
at have indflydelse. Være leder og få 
herredømme over sit liv.

Men HOV!
Har jeg herredømmet over mig selv?
Har jeg styr på mine egne tanker?
Er ’mine’ tanker mine egne, 
– og hvor kommer de tanker fra?

Den mentale slagmark
I disse dage og uger omkring 24. 
februar holder vi alle vejret. Vil co-
rona-epidemien ebbe ud? Hvordan 
ender krigen i Ukraine? Hvem er det, 
der vil have herredømmet i Europa? 

– og hvorfor og hvordan?
Rusland har gennem flere år væ-

ret uenige med Ukraine og Europa/
Nato om, hvem der skal herske over 
Ukraine. Fra Kina i øst over Mellem-
østen og Europa til USA og Sydame-
rika i vest, er der vidt forskellige 

holdninger til, hvad ’sandheden’, 
demokrati og folkestyre er. I mange 
lande koster det livet at tro og mene 
noget andet end de, der har magten 
og herredømmet. Selv livets ukrænke-
lighed er der uenighed om.

Flere og flere lande hælder i dag til 
forskellige former for autokratiske 
(diktatoriske) former for herre-
dømme, der bedst kan sammenlig-
nes med Enevælden, der i Danmark 
blev ophævet i 1848.

Og hvordan er det med meningsfor-
skellene i vores danske folkestyre? 
– i vore egne partier? – på min egen 
arbejdsplads? – i min familie? Hvad 
er det for ideer og tanker, der styrer 
dem, du er helt tæt på?

Også her kan forskelle i meninger, 
samfunds- og livssyn slå gnister.

Vi du have indflydelse gennem 
(våben-) magt eller gennem det ‘be-
sværlige’ demokrati, hvor man kan 
lytte til og respekterer hinandens 
meninger? 

Som den britiske marine- og pre-
mierminiseter Winston Churchill 
1947 udtrykte det i underhuset:
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– Demokrati er den værst tænke-
lige styreform, – når man ser bort 
fra alle de andre. 

Lige nu er vi mange, der håber og 
tør tro på, at begge parter i krisen 
om Ukraine vil strække sig til det 
yderste for at bruge det redskab, der 
siden 1945 har skabt den længste pe-
riode af fred i Europa i århundreder: 
dialogen, den fredsskabende sam-
tale, hvor begge parter lytter og an-
strenger sig for at forstå hinanden.

Få ro i hovedet
2020 udgav den engelske histo-
riker Tom Holland bogen Domi-
nion: The making of the Western 
Mind. Bogen udkom samme år 
på dansk: Herredømmet: Da kri-
stendommen skabte den vestlige 
bevidsthed.

(Tom Holland er en pris-
vindende og internationalt 
anerkendt historiker, for-
fatter og tv- og radiovært i 
engelske BBC.)

Allerede inden bogen ud-
kom, var jeg optaget af det 
tankesæt, den ”software” 
vi her i Vesteuropa anven-
der som styresystem for 
den fedtklump af men-
neskets 1,5 kg hjerne, der 
døgnet rundt bestemmer 
over ”mig”. Når vi i hjem 
og på arbejdsplads bol-

-
-

n 
r 

trer os i kunst og kultur, frihed, fol-
kestyre og demokrati, er vi normalt 
ikke bevidste om det sæt tanker, det 
’mindset’, der styrer vores færden. 

Den netop afdøde professor i idé-
historie, Hans-Jørgen Schanz (Aar-
hus), som jeg i november mødte på 
Rønshoved Højskole, var en flittig 
forfatter og foredragsholder om vo-
res måde at forvalte tilværelsen på. 
To af hans interessante bøger kan 
anbefales: Europæisk idéhistorie og 50 
ideer der ændrede verden.
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Interessen for den ”software”, der 
skaber vores bevidsthed, har givet 
mig mange spændende strejftog i de 
europæiske ideers historie. 

Sidst i november fulgte jeg et 
kursus på Rønshoved Højskole 
(www.ronshoved.dk) med temaet: 
Dannelsens Forbindelser. Foredragene 
handlede om det tysk-humboltske 
begreb, Bildung, den tanke- og sam-
fundsmæssige grundvold, den konti-
nentale del af Europa hviler på. 

Vores kultur er først og fremmest 
skabt af fortidens store tænkere og 
de kulturstrømme, kristendommen 
viser sig at være en væsentlig del af. 

Kend dig selv
Denne Dannelse af vores kulturelle 
grundvold fylder mere og mere i 
samfundsdebatten i dag. Men det 
kan være svært at finde vores egne 
fødder at stå på i strømmen af den 
daglige mængde af ufiltrerede og 
meget forskellige indtryk, vi hver 

dag får fra hele verden. Når jeg mø-
der mennesker fra andre kulturer, 
firmaer eller organisationer, giver 
det ro i sjæl og krop at vide, hvem 
jeg selv er. Har jeg styr på mit in-
dre kompas, fundamentet for mine 
tanker, kan jeg meget bedre orien-
tere mig i menneskemødet med ”de 
andre”. Jeg undgår ganske enkelt at 
føle mig truet af deres “anderlede-
shed”.

I DR P1 kan du høre en parallel til 
bogen Herredømmet i Anders Lauge-
sens program Pilgrim søndag d. 30 
januar. Udsendelsen handler om det 
‘herredømme’, der gennem den krist-
ne tro kom til at herske i Danmark i 
1000 år, og som med tiden gradvist 
har transformeret sig til det, der i 
praksis er den fælles kristne kultur-
arv, vi lever på som livsfundament. 

Krig er foragt for liv. Fred er at skabe. 
(Nordahl Grieg: Kringsat af fjender)
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10 ÅRS-JUBILÆUM 
– Tredje gang må være lykkens gang

I januar måned for 11 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 at 10 årsda-
gen bliver festligholdt, hvilket menig-
hedsrådet gerne vil støtte – om end vi 
har måttet rykke datoen et par gange.

Et er sikkert, vi skal have jubi-
læumsfest i Todbjerg Kirke, med 
brodøserne – og alle der har lyst til 
at deltage er velkomne.

Datoen er søndag den 22. maj 
2022 kl. 14.

Efter gudstjenesten serveres der 
kage og kaffe i Våbenhuset. Der skal 
snakkes, grines, og billeder ses fra 
det skønneste projekt og processen 
nydes.

Med håbefulde ønsker om at ses den 
22. maj 2022 og vished om at nu bli-
ver det.

Hilsen Menighedsrådet,
Sonja W og Marianne N
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”TÅGEN LETTER” – sommerkoncert 
med fløjte og klaver

Todbjerg Sognegård søndag den 12. juni kl. 16.00
DUO GEORGIADIS – BIRCH

”Tågen letter” er én af Carl Nielsens 
berømteste titler, og vi har fået lov-
ning på bl. a. denne fløjteklassiker 
ved sommerkoncerten med Ria 
Georgiadis og Sven Birch. Denne 
særdeles efterspurgte duo har ar-
bejdet tæt sammen i mange år og 
har optrådt i hele Europa, Amerika 
og Asien. Georgiadis-Birch lægger 
vægt på stor stilistisk variation i 
programlægningen og har udvidet 
standardrepertoiret for fløjte og 
klaver med egne bearbejdninger af 
vigtige værker skrevet i forskellige 
genrer og andre besætninger. Ved 
koncerten skal vi også høre værker 
af den danske fløjtekomponist Joa-
chim Andersen (1847-1909), som de 
to har genopdaget.

Den østrigsk-græske fløjtenist 
RIA GEORGIADIS modtog sin musi-
kalske uddannelse i Thessaloniki, 
Linz, Freiburg og Wien. Hun har 
modtage adskillige priser og lega-
ter. Som solist har hun et bredt re-
pertoire og dækker hele spektret af 
fløjtelitteraturen. Et vigtigt aspekt 
af hendes kunstneriske arbejde er 
det kreative samarbejde med unge 
komponister. Et stort antal værker 
for hele fløjtefamilien blev skrevet 

til og uropført af hende. Ria Geor-
giadis underviser på det Ioniske 
Universitet, Grækenland. 

SVEN BIRCH født 1960, er uddan-
net pianist ved Det jydske Musik-
konservatorium i Århus hos Aino 
Gliemann med debut fra solistklas-
sen. Videre studier i Wien. Birch er 
en efterspurgt pianist med et stort 
repertoire fra Bach op til vor tids 
musik. Sven Birch er universitets-
professor og institutsleder på Bruck-
neruniversitetet i Linz , Østrig.

www.svenbirch.com
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Nyt fra Mejlby Husmoderforening
 

Besøg hos AffaldVarme, 
Ølstedvej 20, Lisbjerg
Mandag den 21. marts 2022 
kl. 19.00
Vi skal høre om sortering af affald, 
og på rundvisning i anlægget

Af sikkerhedshensyn skal alle besø-
gende bære heldækkende tøj, lukkede 
sko og strømper for at kunne komme på 
rundvisning. Tag gemalen med til en 
interessant aften.

Tilmelding senest mandag den 
14. marts 2022

HusmorWalk i True Skov
Onsdag den 18. maj 2022 kl. 17.30
Vi mødes på P-Plads Skjoldhøjki-
len, Skjoldhøjvej, Brabrand

Sammen går vi en tur i det grøn-
ne område, ca 5 km. 

Vi følges rundt, og efterfølgende 
spiser vi lidt lækkert, og hygger os. 

Pris 50 kr pr. pers., som betales kon-
tant ved ankomst.

Tilmelding senest onsdag den 
11. maj 2022

Kontakt til foreningen, tilmelding 
og nye medlemmer, som er meget 
velkomne:
Lisbeth Andersen, fmd. 6171 9914
Åse Haislund 2619 9289
Denise Just 2992 7530
Mail: mejlbyhusmor@gmail.com 

På Facebook: Mejlby Husmoder-
forening
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Mejlby Forsamlingshus

Kalender for de kommende lokale begivenheder 
–  6. april: Forårs fællesspisning
–  29. & 30. april: Dilettant weekend. 

M.A.T.F. opfører stykket "Der må være en udkant"
Billetter sælges via "MATF.nemtilmeld.dk" fra den 15. Marts
(Info senere på FB og v/ Brugsen)

–  10. maj: Forårs fællesspisning
–  19. maj: Generalforsamling kl. 19.30
–  9. juni: Sommer fællesspisning 

– HUSK Tilmelding senest 3 dage før fælles-
spisningerne til Mejlby.hus@gmail.com el.
Henrik 4095 1506 evt. SMS
Husk antal voksne og børn (til og med 12 år.)

15 Marts

"NORDLYSET 8530"

Nordlyset kan desværre ikke ses 
før onsdag 23/2-2022 kl. 10 i Hårup 
Forsamlingshus. Denne dag kommer 
Lisbeth Aagaard. Derefter vil vi fin-
pudse nedenstående forårsprogram. 
Vi har en biograftur til Hornslet i 
tankerne, og det er nødvendigt med 
tilmelding både til biograftur og be-
søg i Hjortshøj Andelssamfund.

Vi har lavet et forårsprogram, 
som ser således ud.
Onsdag 23/2: Lisbeth Aagaard samt 
snak om Biograftur til Hornslet og 
Andelssamfund

Onsdag 30/3: Lars P.
Onsdag 27/4: Besøg i Hjortshøj 
Andelssamfund.
Onsdag 25/5: Vi besøger Den 
Japanske Have i Trige.

På gensyn

De 3 tovholdere:
Bodil 6131 9236
Kirsten 2297 8115
Elisabeth 2487 3237

Venlig hilsen
Elisabeth Nielsen
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Årets næste arrangement i Egnsarki-
vet og Lokalhistorisk Forening.

 
Torsdag, den 19. maj 2022 kl. 15 til 20 
fejrer vi arkivets 48 års fødselsdag. 
Det er nu 2 år siden vi har kunnet 
fejre arkivets fødselsdag, men i år 
regner vi bestemt med at kunne 
gennemføre det, da alle restriktio-
ner fra pandemien er fjernet.

Som i ”gamle dage” bliver det et 
”åbent- hus” arrangement. 

Arkivet har en del gamle scrapbø-
ger , som vi vil lægge frem sammen 
med ”før og nu” fotos.

Alle er velkomne.

Endvidere er følgende arrange-
ment under planlægning:

Byvandring 2022 
Kommer til at foregå i Todbjerg. 

Sidst vi forsøgte druknede ar-
rangementet i regn, så denne gang 
håber vi på, at vejrguderne vil være 
med os, så vi kan komme på tur 
rundt i byen. 

Tidspunkt fastsættes senere. 

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk Forening

Vedr. Årshæftet for 2021 
”Billeder før og nu”
Vi vil da lige gøre opmærksom på, 
at der stadig kan købes eksemplarer 
enten hos Brugsen i Mejlby eller her 
i Egnsarkivet til 30 kr./stk. – 4 stk. 
for 100 kr.

I Egnsarkivet sælger vi ligeledes 
tidligere udgaver af Årshæfterne, 
samt ”Kalenderbogen”.

Åbningstiderne står herunder:

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
og Lokalhistorisk Forening.

Helle Hald

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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Jane Jensen 
Medlem af MR 

Helle Enevoldsen 
Medlem af MR 

Astrid Grethe Moltved
Medlem af MR

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

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

MR MØDER FOR 2022
Torsdag den 21/4 kl. 17, tirsdag den 17/5 kl. 16

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

Find os på http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/ eller hent app’en Kirkekalenderen og følg 
med i vores gudstjenester og arrangementer i sognene. Skriv til os på 8247@.SOGN.DK



HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

Bedemand
Rosenholm Begravelse
Løgtenvej 18, 8543 Hornslet
tlf.: 8697 9900

Bil
Pumba dæk og fælge v/ Lars Jensen
Clemensvej 9, Bendstrup
8530 Hjortshøj
tlf 6068 9988
lars@pumbadaek.dk

Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis ud-
bringning 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
Fodplejer v/ Chanette Lillethorup
Fodklinik Glade Fødder
Delfivej 23 Hårup
8530 Hjortshøj 
Tlf 60778207

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 

Psykoterapeut 
Psykoterapeut Anette Jacobsen
Korsvej 6, Bendstrup 8530 Hjortshøj 
www.terapiidetfri.dk - 40 27 72 18 

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

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag 6. marts 
1.s. i fasten

9.30
Marie-Louise

Søndag 13. marts 
2 s. i fasten

9.30
Marie-Louise

Søndag 20. marts 
3 s. i fasten

11.00
Vibe

Søndag 27. marts 
Midfaste

19.00
Vibe

Søndag 3. april
Marie bebudelse

11.00
Vibe

9.30
Vibe

Søndag 10. april 
Palmesøndag

11.00
Vibe

Torsdag 14. april 
Skærtorsdag

16.00
Vibe

Fredag 15. april 
Langfredag

Søndag 17. april 
Påskedag

11.00
Vibe

9.30
Vibe

Mandag 18. april 
2. påskedag

9.30
Vibe

Søndag 24. april 
1.s.e. påske

11.00
Vibe

Søndag 1. maj 
2.s.e. påske

9.30
Charlotte

Lørdag 7. maj Konfirmation 
kl. 10.00 og kl. 11.30

Søndag 8. maj 
3.s.e. påske

Konfirmation
kl. 11.00

Fredag 13. maj
Store Bededag

11.00
Vibe

Søndag 15. maj
4.s.e. påske

9.30
Vibe

Søndag 22. maj 
5.s.e. påske

9.30
Vibe

11.00
Vibe

Torsdag 26. maj 
Kristi Himmelfartsdag

9.30
Marie- Louise

Søndag 29. maj 
6.s.e. påske

19.00
Marie-Louise


