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Nyt fra Menighedsrådet
I skrivende stund er Danmark for
alvor ved at åbne op.
Det har vi ventet på længe, og
med længsel, men måske også med
lidt nervøsitet.
Vi har gennem det sidste år været
omgivet af nedlukninger, restriktioner og forbud.
Det er blevet hverdag at dække
sig til med mundbind og visir, at
holde afstand og spritte af. Det skal
nu nok stadig være en del af vores
hverdag i det offentlige rum.
Det vigtigste må være, at vi igen
kan mødes fysisk – Det tænker jeg,
er det de fleste har savnet allermest.
Generelt og det gælder også her i
vores nærområde, har mange flere
fundet vej til at lytte til prædikener
via streaming og online løsninger –
Det har faktisk vist sig at være en
succes, en ny måde at mødes på, en
ny måde at forkynde på for præsterne.

Vi har faktisk
i MR besluttet at
Vibe ca en gang
om måneden ligger gudstjenester
ud i vores nye facebook gruppe.
"Todbjerg Mejlby Kirker" I den kan
du også følge vores foredrag og aktiviteter
Vi har også i MR holdt møder via
skærme, men nu ser vi frem til at
kunne mødes igen i sognegården.
Møderne er jo offentlige og alle er
igen velkomne til at deltage – Vi giver altid kaffe.
Nu går vi sommeren i møde, og
lige pt er det jo svært at vide om
ferien skal holdes i Danmark eller
muligvis i udlandet – Det kan kun
tiden vise.
Hvorom alt er, så ønsker Todbjerg
Mejlby Menighedsråd alle en rigtig
dejlig sommer.
På MR's vegne
Formand Helle Sørensen

Se os på Facebook
Todbjerg Mejlby Menighedsråd har valgt at lave vores egen
Facebook-side. Gå ind på: Todbjerg Mejlby Kirker. Like og
følg vores side. Her vil blive lagt meget forskelligt op om
Menighedsrådet, kirkerne og kirkegårdene.
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Døbefonten i Todbjerg kirke
Stenansigtet på Sognebladets forside er et af to ansigter på kirkens
døbefont.
Ansigterne er sandsynligvis hugget af en af kirkens stenmestre i 1130

– 1140, da kirken blev bygget. Vil
du trænge dybere ind i ansigternes
magiske fortællinger, kan du læse
mere i Martin A. Hansens bog 'Orm
og Tyr'.

25 års jubilæum
Organist Kristian Giver havde d 1.
februar 2021 været ansat i Todbjerg
– Mejlby Pastorat i 25 år.
Det blev som så meget andet aflyst, grundet corona, men nu åbner
der sig nye muligheder.
MR vil derfor gerne invitere, søndag d 31. oktober 2021 kl. 11.00, til
festgudstjeneste i Todbjerg Kirke,
med efterfølgende traktement i Sognegården i Todbjerg.
Vi håber selvfølgelig at rigtig
mange vil komme og være med til
at fejre Kristian på bedste vis.
På MR's vegne
Helle Sørensen
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Hils på den nye graver
på Mejlby kirkegård
Jeg hedder Dorthe og er 47 år, gift
og bor ved Hadsten.
Vi har 5 sammenbragt børn i alderen 13 år-21 år, hvoraf de 2 største
er fløjet fra reden.
Fritiden går med at lave musical
– fiske samt er frivillig til forskellige arrangementer i Århus, og jeg
er også interesseret i motorsport.
Jeg har tidligere været gravermedhjælper blandt andet i Favrskov
provsti og på Djursland, derudover
har jeg lavet lidt af hvert.
Har en uddannelse som social og
sundheds assistent, men har også en
del grønne kurser.
Jeg håber jeg kan leve op til at
være jeres nye graver, og glæder
mig meget til at arbejde for jer alle
sammen.
Min stilling er lavet sådan at jeg
har 4 dage her i Mejlby og 1 dag i
Todbjerg, og samarbejdet kører allerede rigtig godt.
Jeg sætter altid en seddel på døren til graverkontoret hvis jeg ikke
lige er her, men kan altid træffes på
telefonen, hvis det er.
Kom endelig og få en snak med
mig om det er ændringer på et gravsted eller om vejr og vind intet er for
stort ej heller for småt.
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En turistattraktion
Det sker af og til, at
min telefon ringer, og
personen i den anden
ende siger: Vi er en flok,
der gerne vil komme og
se Mejlbytapetet. Enten
har de hørt om det fra andre, eller
de har læst om det på vores kirkes
hjemmeside, det meget smukke, 9
meter lange broderi, syet af lokale
kvinder, der hænger i vores sognegård. Broderiet, som har motiver fra
den middelalderbibel, der populært
hedder Biblia Pauperum, de fattiges
bibel. En billedbibel, hvor hver side
er skåret ud i en træblok, som man
så brugte at trykke efter. Øverst på
tapetet er der motiver fra Jesu liv,
og nederst motiver fra Det gamle
Testamente. Jeg siger naturligvis
altid ja, og derfor sker det ofte, at
der triller en karavane af biler eller en turistbus ind på p-pladsen
foran kirken, og en flok, stor eller
lille, begiver sig imod sognegården.
Så agerer jeg guide, og fortæller og
viser frem, byens stolthed. Bagefter går vi over i kirken, hvor vi også
har flere kunstværker at fremvise,

nemlig vores altertavle malet af S.
Havsteen-Mikkelsen, vores krucifix
i bronce lavet af samme HavstenMikkelsens kone, vores kalkmalerier, der efter sigende er Danmarks
næstældste, OG ikke mindst gulvtæppet oppe ved alteret, broderet af
kvinder fra Todbjerg-Mejlby pastorat. Som Mejlbytapetet vækker også
Todbjerg kirke og dens kunstværker
stor lykke, og alle er benovede over
den geniale detalje, at ryglænene på
vores bænke kan vendes om, så man
kan kigge ned mod orgelet, når der
er koncert. Når der er menighedsrådsmedlemmer med i følget, siger
de gerne: Det vil vi også have i vores
kirke, når vi engang skal renovere den.
Når vi kommer ud af kirken, ser
vi op mod Todbjergtårnet, og så må
jeg også lige fortælle historien om
det, om møllen, der brændte, om
Skårupgaards ejer, der derefter byggede en varde, om hvordan den blev
erstattet af det smukke tårn, fordi
egnens storbønder gik sammen om
at finansiere det, om tårnlauget, der
passer på tårnet og om de fantastiske grundlovsfester, vi holder der.
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Hvis vejret er godt, ender selskabet
som regel med at køre derop, eller
hvis de er unge og friske, at gå ad
trampestien derop og indtage deres medbragte frokost, mens de nyder udsigten. Nogle gange sker det
også, at folk får øje på storkereden
på Stengården, og så fortæller jeg
om den aften for en del år siden,
hvor vi var ved at læse godnathistorie for pigerne, da det bankede
på døren. Der stod Arne og Annette,
vores gode naboer, og de sagde begejstret: Der sidder to storke i træerne
ved præstegården. Så kan det ellers
nok være, vi kom med ud i haven.
Og ja, to flotte storke sad i de høje
træer. Vi var ved at få lagt nyt tag
på præstegården på det tidspunkt,
så vores skorsten, som de nok havde
kig på, var desværre et alt for trafikeret sted. Næste morgen slog jeg
derfor et smut ind omkring Peter
Boller, og spurgte: Kan du ikke lave
en storkerede, så vi kan holde på det
storkepar? JO, selvfølgelig!!! svarede
han. Og da jeg om eftermiddagen
kom kørende forbi Stengården, sad
der en nydelig storkerede på Stengårdens tag. Men ak, storkene var
fløjet videre til Djursland, og om
aftenen så jeg i nyhederne, at man
stolt berettede, at de havde slået sig
ned der. DEN turistattraktion fik vi
ikke i denne omgang, men hvem ved,
måske der en dag kommer et andet
storkepar forbi Todbjerg!!! Og så er
vi klar!!!
Inden jeg tager afsked med de besøgende har jeg også ofte nået at for-

tælle om alt det liv, der er her i kirkerne og lokalsamfundet. Og det er
jo ikke småting!!! Tre velfungerende
forsamlingshuse med diverse traditioner som fællesspisning, fester og
loppemarkeder. Stor flerdages sommerfest i Mejlby, dans og pizza på
Todbjerg pizzeria, juletræ, Grundlovsfest, Sankt-Hansfest og meget,
meget mere. Samt alle vores foreninger. Vi er nok et af de pastorater i
hele landet, der kan prale af at have
flest foreninger, lige fra forskellige
kvinde- og husmoderforeninger,
jagthornsblæsere, Stengårdens venner og tårnlaug til børnebigband,
spirekor og gospelkor. Listen er uendelig, for vi kan noget med fælleskab
og engagement her hos os. Når jeg
sådan rigtig har givet den gas med
pralerierne, ender det tit med, at der
en der spørger: Er der et hus til salg
her i pastoratet. Ja, præstearbejdet
er alsidigt. Og når man er præst i
Todbjerg-Mejlby involverer det bl.a.
et bijob sm turistguide. Og jeg har
ikke spor imod det!!!
Kh. Vibe
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Nyt fra aktivitetsudvalget
MIDSOMMERKONCERT MED KORVIDA
Mandag den 14. juni kl. 19:30 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
SNAPSE-TUR
Onsdag den 16. juni kl. 19:00 i Sognegården
Pris: 25,- for smagsprøver og let anretning.
Tilmelding senest den 2. juni til Susanne på 2810 4110 (gerne SMS)
FOREDRAG: Lev med kroniske smerter
Torsdag den 16. september kl. 19:00 i Sognegården
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
BØRNEHØST-GUDSTJENESTE
Søndag den 19. september kl. 11:00 i Mejlby Kirke
med efterfølgende auktion og hotdog-gilde
KIRKE-KONCERT med Villy Søvndal.
Tirsdag den 21. september kl. 19:00 i Mejlby Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
HØST-GUDSTJENESTE med spillemandsmesse
Søndag den 3. oktober kl. 11.00 i Todbjerg Kirke
EFTERÅRSSANGAFTEN
Onsdag den 6. oktober kl. 19:00 i Sognegården
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
JUBILÆUM for Kristian Giver
Søndag den 31. oktober efter Gudstjeneste
kl. 11:00 i Todbjerg Kirke med efterfølgende reception i Sognegården
KIRKEKONCERT med Anders Blichfeldt
Onsdag den 10. november kl. 19:00 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
Aktivitetsudvalget ønsker alle en rigtig dejlig sommer og vi glæder os
til at se jer til alle vores kommende arrangementer.
Husk at alle arrangementerne kan der læses om i dette og den 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 på vores egen side: Todbjerg Mejlby Kirker
Ret til ændringer.
På aktivitetsudvalgets vegne
Susanne Mikkelsen

Midsommerkoncert med KORVIDA
Todbjerg Kirke, mandag den 14. juni kl. 19.30
Vokalensemblet Korvida er et ungt
ensemble med små 20 velsyngende
kvinder hovedsageligt af piger, der
er blevet for gamle til at synge i det
berømte og prisvindende Aarhus Pigekor. Korvida er tilknyttet Aarhus
Musikskole og stifter og dirigent er
Helle Høyer Vedel.

Ved koncerten i Todbjerg er der
dansk og nordisk kormusik på programmet.
Grundet Corona-situationen skal
man tilmelde sig koncerten og vi
forbeholder os ret til at aflyse, hvis
situationen udvikler sig ugunstigt. Tilmeldingen sker med sms til 2810 4110.
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Ny start for
Fællesrådet Todbjerg-Hårup-Mejlby (THM)
– vores lokale demokrati
Tid:
Sted:

Den 14. juni 2021 kl 19.00
Hårup Forsamlingshus (naturligvis med afstand og håndsprit)

Af Byrådsmedlem Gert Bjerregaard

Vores lokalsamfund lever og foråret
er kommet, men noget mangler: det
lokale demokrati: Fællesrådet, vores
lokal talerør ind til den stor Aarhus
kommune. Fællesrådet TodbjergHårup-Mejlby (THM dækker alle
der bor i oplandet til de tre byer)
skal have ny start. Efter flere gode
lokale kræfter har sagt tak for denne
omgang, står vi overfor en ny start.

Hvad er et fællesråd?
Fællesrådet er en paraplyorganisation for idrætsforeningen, menighedsråd, skolen, børnehaverne,
Egnsarkivet, grundejer- og beboerforeninger, forsamlingshusene, ungdomsklubben og mange flere. Det er
et forum, hvor man drøfter og løser
fælles opgaver – små som store. Fællesrådet er en upolitisk organisation.
Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være
en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse
spørgsmål op i forhold til kommunen.
Emner som kan tages op
i fællesrådet
Hvad kan vi gøre for at give børnene
en sikker vej til skolen? (En ny cykelsti er på vej mellem Hårup og Todbjerg. Her har fællesrådet en vigtig
stemme – naturligvis side om side
med de lokale lodsejere.)
Hårup-Hallen bliver i dag udnyttet maximalt. Fritidsbrugerne
mangler nye muligheder.
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Hvordan kan vores lokalsamfund
få etableret en ny idrætshal?
Temaplanen for nye boligområder beskriver, at over de næste ti år
bliver der måske udstykket mellem
grunde 400-500 grunde til parceleller rækkehus i Mejlby og Hårup.
Hvordan sikrer vi at infrastrukturen (skole, institutioner, idræts-

faciliteter, kulturtilbud veje, cykelstier m.m.) kan følge med?
Kom og støt op om vores lokale
fællesråd. Ikke nødvendigvis for at
blive valgt til fællesrådet – men for
at vise, at du støtter det lokale demokrati.

Generalforsamling i THM Fællesrådet
den 14. juni 2021
Tid:
Sted:

Den 14. juni 2021 kl 19.00
Hårup Forsamlingshus (naturligvis med afstand og håndsprit)
Med venlig hilsen
Gert Bjerregaard

For mere information er du velkommen til at kontakte medlem af THM
Fællesråd Peter Yde Nielsen mobil
2460 1493 eller Byrådsmedlem Gert
Bjerregaard Mobil 4084 9650

Medlem af Århus Byråd. Gruppeformand for Venstre.
Medlem af Oplandsudvalget, Social- og
Beskæftigelsesudvalget,
Teknisk Udvalg og bestyrelsen Århus Havn
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Du bor ved
– 1000-års vejen
Af Arne Illeborg

Grænsen mellem sognene er det
lille vandløb mellem Hårup Mark og
Mejlby lige syd for gården Amager.

På kortet til venstre kan du se vore
to sogne, der udgør Todbjerg – Mejlby pastorat. Vi er nu ca. 2100 indbyggere med 1470 i Todbjerg sogn
og 607 i Mejlby sogn (tal fra 2021).
Todbjerg-Mejlby Kommune blev
oprettet i 1842 ved den nye administrative inddeling af Danmark.
Mejlby fungerede da som et anneks
til Todbjerg, hvor præste- og sognegården ligger.
Vores kommune hørte oprindeligt til Øster Lisbjerg Herred i Randers Amt, for Randers var i store
dele af Middelalderen en større og
vigtigere by end Aarhus. Todbjerg
– Mejlby sogne fungerede som selvstændig kommune indtil 1970, da
sognekommunen blev lagt ind under Aarhus Kommune ved den store
kommunalreform.

Mere end 1000 års historie
Sognet har været beboet siden oldtiden, og siden middelalderen været
præget af store gårde fra hovedgården Skårupgård i syd over Todbjerg
Overgård til andre store gårde som
Ogstrup, Krannestrup, Bygballe og
Kalstrup (syd for Bygballe). Længst
mod nord-øst gården Sophie-Amaliegård med den store skov.
Når du kører på vejen Lisbjerg –
Elev – Todbjerg – Hårup – Mejlby og
fortsætter mod nord forbi Clausholm
Slot (stedet med ’Den store Bagedyst’) kører du på den 1000 år gamle
landevej mellem Aros (Aarhus) og
Randaros (Randers).
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En anerkendt forklaring på bynavnene findes ved at dele det gamle
navn Randaros i to stavelser: Rand
– Aros, hvor ’Rand’ (= bakkekant) og
’Aros’ (oldnordisk for åmunding) i
dag er Randers: “Byen på bakkekanten
ved åmundingen”.
Først 1860 blev den ”nye” hovedvej til Randers gennem Spørring –
Ødum bygget.
Mange i Todbjerg – Mejlby kører
i dag lige så gerne til Randers som
til Aarhus for at handle. Det er ofte
hurtigere og lettere.

som placeringen for kommunens
nye centralskole. Hårup skole blev
bygget 1960 som en 7-klasset centralskole for hele Todbjerg-Mejlby
Kommune og skulle samle elever fra
de gamle skoler i Mejlby, Todbjerg,
Bendstrup og Balle.
Skolen gjorde det attraktivt at bo
i Hårup, og omkring skolen opstod
parcelhuskvarterer med græsk inspirerede gadenavne.
Også i Mejlby blev der fra
1960’erne og 1970’erne udstykket
byggegrunde til parcelhuse. Udviklingen i Hårup er fortsat og med et
nyt parcelhuskvarter undervejs, er
Mejlby og Hårup snart vokset sammen.

Skolen
Hårup, der ligger lige midt mellem Mejlby og Todbjerg, blev valgt
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Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk Forening
Kommende arrangementer og
initiativer:

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Coronarestriktioner
Vi følger alle coronarestriktioner
og tager derfor forbehold for ændringer.

Byvandring på Lindå Hede torsdag,
den 5. august 2021 kl. 19.00
Dette års byvandring – som vi nok
bør kalde en ”gårdvandring” – på
Lindå Hede, er tilrettelagt i et samarbejde mellem Lisbeth og Ib Damgaard samt Egnsarkivet.
Vi går en tur i egnen omkring
gården og slutter af på Heden på
Lindå Hede 8, hvor der bliver mulighed for en afsluttende snak.
Der vil blive vist billeder og fortalt om livet på Lindå Hede.
Har du en god historie om personer, aktiviteter, ejendomme eller
lignende og har du lyst til at fortælle
om det, vil det være meget velkomment. Der vil kunne købes kaffe/the
og kage for 20 kr. Alle er velkomne.

Årshæfte 2021
Bestyrelsen har vedtaget, 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 låne det.
Vi træffes hver torsdag – se nedenfor eller fremsend på mail til:
tmegnsarkiv@mail.dk.
EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole
Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk

Generalforsamling 2021
Med baggrund i corona pandemiens forsamlingsrestriktioner har det
ikke været muligt at afholde generalforsamling i februar, som vi skal
iflg. vedtægterne for foreningen.
Nu er forsamlingsforbuddet ophævet og vi indkalder derfor til generalforsamling torsdag, den 5. august
2021 på Lindå Hede 8 – i umiddelbar
forlængelse af ”Byvandringen”.

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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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård
Vi glæder os til at starte op igen
efter et efterår og forår, hvor Frokosthygge har været aflyst pga. Covid-19. Vi glæder os til at byde jer
velkommen til tre nye arrangementer i løbet af vinteren. Hvor vi selvfølgelig vil overholde de gældende
Covid-19 regler. Vi får frokost, et glas
til maden, foredrag og kaffe.
Vi synger nogle sange fra Højskolesangbogen og Kristian spiller til.

Ruth holder et inspirerende,
medlevende og engageret foredrag
om det at være den forstående og
lyttende ”mor” for danske soldater
i udlandet. Foredraget omhandler
oplevelser med soldaterne og ”krigen set fra KFUMs Soldaterhjem”.
Ruth blev i 2010 kåret til ”Årets helt”
af Jyllands-Posten og efterfølgende
er bestselleren ”Ruth i krig” solgt i
flere oplag.

8.september – Kaffe og kage mellem
krudt og kugler
Ruth Brik Christensen er uddannet pædagog og diakon. Som leder af
KFUMs Soldaterhjem har Ruth Brik
Christensen både været med de danske soldater i Irak, Afghanistan og
senest Libanon i efteråret 2011.

13. oktober – 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
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hun en populær og anerkendt dramatiker, der skrev stribevis af dristige skuespil til bl.a. Det Kongelige
Teater. Hun var en ivrig samfundsdebattør, kvindesagsforkæmper og
fagforeningspioner. 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 beretning med både illustrationer og
citater fra hendes kendte og mindre
kendte værker.
10. november
– Moderne svineproduktion
Niels Aage Arve fortæller om Krannestrups historie og udvikling frem
til i dag, ligesom han også vil fortælle om griseproduktionen og vise
billeder fra staldene.

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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Lev livet forlæns – få en god genstart
Af Arne Illeborg

”Vi skal tilbage til normalen”.
– ”Vi skal kramme, feste og rejse”.
Lige nu, juni 2021, har de fleste af os
sikkert fået det sidste Covid-19 stik.
I mere end et år har vi siddet i
sofaen foran skærmen og drømt om
igen at kramme, hygge, feste og lege
med hinanden.
Men HOV! STOP lige din umiddelbare frihedsrus.
Kaster vi os nu ud i en befriende
sommer-rus med fodboldfeber og
fadøl, efterfuldt af større eller mindre sociale arrangementer, fordi
smitterisikoen nu er lav, risikerer
mange alligevel let at miste sommerens glæder.
Det er ikke kun fordi kroppens
muskler slet ikke er gearet til 2 x
45 minutters intenst fysisk turneringsfodbold.
Psykisk er mange ikke klar endnu.

Men vi famlede os ind i samtaler, der hurtigt kørte i tomgang eller
uventet døde hen.
Et par gange havde jeg næsten
mest lyst til bare at stikke af.
Stemninger mindede om virtuelle møder på Teams, Zoom, Skype
m.fl.:
– Jeg kan se jer, – men ikke nå jer.
– Jeg er der, men uden varme i
sjælen.
Fællesskabets inderste kerne var
væk.
Måske ligger håbet dog i den danske specialitet: Hyggen! – tilsat lidt
sund fornuft.
Mental genoptræning tager normalt længere tid end fysisk gendannelse.
Det ved man fra patienter, der
har følt sig isolerede og sat ud af spillet på grund af sygdom. Til gengæld
er mulighederne for mental genoptræning større, end man før troede.

De sociale muskler
Vore sociale muskler skal ligesom
bentøjet trænes langsomt op.
Jeg har selv de sidste måneder flere gange troet, at nu var den gamle
stemning der. Nu kunne vi, efter næsten et års fravær, igen ’boble’ med
de nærmeste venner.

Start med en kop kaffe
– I kommunerne står vi nu med opgaven at hjælpe vores borgere med at
genoptræne den sociale muskel: For
hvordan genoptræner man evnen
og viljen til at komme ud ad døren
og møde andre, når det er det man i
forvejen har allersværest ved? siger
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direktør for Sundhed og Omsorg i
Aarhus kommune, Hosea Dutschke.
I en stor undersøgelse svarede
kommunens borgere: – Vi har brug
for en-til-en relationer og sociale aktiviteter i mindre grupper i trygge
rammer. Vi vil også gerne ud at bevæge os og være sammen med andre.
Derfor: Start corona-tidens genoptræning helt fra bunden. Ring til
en af dine nærmeste og inviter til
en kop kaffe. På dansk betyder det:
– Jeg gerne vil tale med dig.
Helst en, du kan være sammen
om fælles interesser som haven,
litteratur, musik, sjove mad- eller
bageopskrifter, strikketøj eller reparation af cykler.
Og gå gerne en tur sammen, for
motion og fysisk aktivitet – helst i
naturen – udløser glædeshormonet
Oxytocin i hjernen. Begynd med aktiviteter, hvor man kun er to.

I en samtale er ordene et mere
kraftfuldt værktøj, end de fleste er
klar over. Det kan løfte både ens eget
og samtalepartnerens humør. Blot
det at lytte med bevidst opmærksomhed til den anden er med til at
udløse glædeshormonet.
Afsæt så ikke for lang tid til samværet de første gange. Aftal gerne
1-1½ time, så ingen risikerer at køre
træt.
Slip kontrollen – og lev bedre
Søren Kierkegaard er verdensberømt for sine tanker om tilværelsen
og livet. Og nu, 200 år efter hans fødsel, læser folk fortsat hans værker og
lader sig inspirere af dem.
– Jeg tror, at Kierkegaard dukker
op, når mennesker kommer lidt i
tvivl om tilværelsen, siger Peter
Thielst, filosof og forfatter til “Livet
forstås baglæns, men må leves forlæns”.
Citatet er en sammenskrivning af
et længere Kierkegaard-citat fra 1843.
Søren Kierkegaard vil skærpe
opmærksomheden om det gamle
udtryk Grib dagen.
– Man skal ikke planlæge de vigtige ting i livet, men i stedet sørge
for være til stede, når de sker, siger
Peter Thielst.

Træn samtalen
Vi er gode til at snakke. Der er straks
sværere med den dybere samtale
med hinanden. Lyt, spørg og fortæl.
Når man er to, kan man give hinanden tid. Er man flere, kan det være
vanskeligere.
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Mejlby Forsamlingshus
Kalender for begivenheder hvis situationen tillader det.
– 17. juni: Sommerfællesspisning max 100 personer
– 28. september: Fællesspisning
– 28. oktober: Fællesspisning
– 1. december: Julefællesspisning
– 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.)

Kvindegruppen "NORDLYSET 8530"
Som situationen er, har tovholdere valgt, at vi må se tiden an, inden vi
planlægger yderligere.
I hører nærmere, når samfundet åbner mere op.
Venlig hilsen de 3 tovholdere
Bodil 6131 9236, Kirsten 2297 8115, Elisabeth 2487 3237
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FORELØBIG PROGRAM
Lørdag
Kl. 10 Pladsen åbner
Velkomst ved Vibe Boye Liisberg
Pølsetelt, boder & bar
Cykel klovneløb / 10 års jubilæum
Loppemarked
Biludstilling
Hoppeborge
Underholdning i teltet / Hårup Big
Band mm.
Gammeldags marked
Det muntre køkken
Havetraktortræk
Tombola
Fodboldturnering
Kagebagekonkurrence
Kl. 16.00 Pladsen lukker

Fredag
Kl. 15 Teltet Åbner
Kl. 15-17 Gratis Kaffe i teltet
Politiets Big Band underholder
Kl. 17.30 Spisning: Dagens ret
Mariah Freefall underholder
Kl. 19.00 Banko start
Efter spillene trækkes hovedgevinsten En rejse til Island for 2
sponsoreret af Team – Island.dk
Kl. 23.00 Teltet lukker
Vi ses i morgen

Gå ind på WWW.TMSF.DK
Og find alle billetterne til et par
festlige dage.
Vi glæder os til at se jer til
endnu en sommerfest.

Kl. 18.00 Teltet åbner for aftenarrangementet med spisning,
det sorte får spiller op til dans.
KUN ADGANG FOR PERSONER
OVER 18 ÅR, MED GYLDIG
BILLET
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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

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

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

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

MR MØDER FOR 2021
Torsdag den 24/6, torsdag den 26/8, torsdag den 23/9 – 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

Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442

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

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

Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis
udbringning til begravelse i Todbjerg og
Mejlby kirker
Lystrup Blomster
Bystævnet 1 E, 8520 Lystrup
tlf.: 6131 0074
am@nordiqhouse.dk
info@nordiqhouse.dk
www.nordiqhouse.dk
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715

BESØGSTJENESTEN

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

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

Mejlby

6. juni

11.00
Vibe

9.30
Vibe

13. juni

9.30
Vibe

11.00
Vibe

20. juni

11.00
Vibe

9.30
Vibe

27. juni

9.30
Helle Hørby

1. s. efter Trinitatis

2. s. efter Trinitatis

3. s. efter Trinitatis

4. s. efter Trinitatis

11.00
Marie-Louise

4. juli

5. s. efter Trinitatis

11. juli

6. s. efter Trinitatis

9.30
Marie-Louise
11.00
Charlotte

18. juli

7. s. efter Trinitatis

25. juli

8. s. efter Trinitatis

11.00
Vibe
9.30
Vibe

1. august

9. s. efter Trinitatis

8. august

11.00
Vibe

15. august

9.30
Vibe

11.00
Vibe

22. august

11.00
Vibe

9.30
Vibe

29. august

9.30
Vibe

11.00
Vibe

10. s. efter Trinitatis

11. s. efter Trinitatis

12. s. efter Trinitatis

13. s. efter Trinitatis

