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Nyt fra Menighedsrådet
Nu er vi klar til at tage fat igen, efter
en dejlig ferie. Håber alle har haft en
god sommer.
Efteråret er på vej og i skrivende
stund arbejdes der på højtryk rundt
om på markerne, med at få høsten
i hus.
“Marken er mejet” er vel nok en
af de mest kendte sange fra Højskolesangbogen.
Teksten er skrevet af Adolf Von
der Recke i 1868. Det er en folkemelodi – som vistnok, ifølge internettet
er skrevet af en jysk soldat.
Det er uden tvivl en flittigt brugt
sang, der nemt kan omskrives til enhver lejlighed.
Selve teksten er omarbejdet af
Mads Hansen i 1870’erne, til den vi
kender i dag.
Som en lille detalje kan nævnes,
at i den oprindelige tekst, stod der
nederst i første vers:

din mark – til den
fattige og fremmede skal du lade det
blive tilbage”
En meget fin og næste kærlig tanke
– som leder mig hen til nutiden.
Hvis vi ser på markerne i dag
rundt om os, kan man da kun glædes
over de mange brede bælter, der lige
netop ikke til såes og høstes, men
som står der som blomster kanter –
både til glæde for dyr og mennesker.
Det kan vel siges at være en lille
del af nutidens næste kærlighed.
Det er da fantastisk at gå, cykle,
køre forbi – stoppe op og plukke en
buket.
Vi går efteråret i møde med mange gode arrangementer og musik for
enhver smag. Se mere herom inde i
bladet.
På Todbjerg- Mejlby MR’s vegne
Formand Helle Sørensen

Riv saa marken let
Riv den ei for tæt
Fuglen og den fattige skal ogsaa være mæt
Den næstsidste linje er jo som bekendt blevet til – Det er gammel ret….
I den oprindelige version drages
der en parallel til 3. Mosebog, vers 9
og 10, kap. 19
“Når I høster eders lands høst, må
du ikke høste helt hen til kanten af
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Tusind Tak til Elisabeth
Elisabeth har varetaget rengøringen
i sognegården, og hun har valgt at
stoppe for at nyde sit otium – vi takker for det gode samarbejde.
Så nu søger vi en person til at varetage rengøringen i sognegården i
Todbjerg. Det drejer sig om 2-4 timer

pr. uge. Løn og nærmere vilkår aftales ved henvendelse.
Er det lige noget for dig – så skriv
til vores kontaktperson Randi Stidsing på randistidsing@hotmail.com
På MR’s vegne
Formand Helle Sørensen

Vi tilbyder lørdagsdåb på følgende datoer
Lørdag den 10.september kl. 11:00 i Todbjerg Kirke
Lørdag den 12.november kl. 11:00 i Todbjerg eller Mejlby Kirke
Kontakt venligst Kirkekontoret på telefon: 5181 1344
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Så går hun der igen…
Man kan gå til så
meget. Man kan gå
til fodbold, fitness,
syning eller kor.
Man kan gå op i en
spids, ned med flaget, konkurs, amok
eller helt fra snøvsen. Jeg går på
landevejen, og her går jeg fra de
fleste dårligdomme, for jeg er af
den overbevisning, at det meste
går over af sig selv, især hvis man
bare bliver ved at sætte det ene ben
foran det andet. Den bedste kur er
en rask tur. Ondt i kroppen, tung i
sjælen: Af sted med mig, siger jeg,
UD på landevejen. Her går jeg mig
helse, godt humør og mange gode
ideer til. Og så er det ganske gratis.
Går jeg i stå i en prædiken, mens jeg
sidder foran computeren, så går jeg
på landevejen, og mens kroppen går
af sig selv, så kommer ordene for det
meste til mig, så tingene går op. Jeg
altså både går til og fra. Fra træthed
eller ideforladthed til ny energi og
inspiration. Rigtig mange af de prædikener og taler, jeg gennem årene
har skrevet, er ’skrevet’ på landevejen. I skulle bare vide, hvor meget
I alle sammen hver især er i mine
tanker derude mellem Todbjerg og
Lystrup. Eller Todbjerg og Lisbjerg.
Alt efter hvilken rute, jeg nu har taget. Det kan se formålsløst og ineffektivt ud, sådan blot at trave ude

på landevejen, men det er faktisk i
den formålsløse væren, hvor sindet
tømmes, at ideerne og tankerne kan
komme til én. Luther er citeret for
engang at have sagt: ’I dag har jeg så
travlt, et jeg bliver nødt til at bede en
time ekstra’. En buddhistisk lærer
skulle tilsvarende have sagt, at: Man
skal meditere en time om dagen, medmindre man har travlt, for så skal man
meditere to timer! Man træner nemlig
bedst tankerne i tavshed. Og ingen
kunstner eller forfatter eller præst
for den sags skyld, kan skabe noget,
uden at have tid til denne meditative tilstand. En alt for travl eller
stresset præst er en dårlig præst,
for tanker tager tid. Kunstneren
Asger Jorn sagde engang: ’Lediggang
er roden til al kunst’. Det er jo en lille
omskrivning af de ord, som lyder, at
lediggang er roden til alt ondt. Men
det er Asger Jorn, der har ret, for
det altid at være i gang, det at være
travl og effektiv og have kalenderen fuld, ødelægger muligheden for
kreativiteten. Og dermed ødelægger
’effektiviteten’ i virkeligheden effektiviteten. I hvert fald den intellektuelle. En anden gammel sproglig vending lyder, at det er sundt at
kede sig. Og det passer. For det er når
man keder sig eller ’laver ingenting’,
at fantasien kan begynde at rumstere, og billederne og historierne
vokse frem i ens hoved. Hvis man
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kontant er distraheret af underholdning eller praktiske gøremål eller
en kalender fuld af møder og mails
og telefonopkald der skal besvares,
så får inspirationen ikke chancen
for at spire. Tanker kræver ro og
tager tid. Og det at tænke tanker,
er jo dybest set præstens fornemste
arbejde. Hvis man som præst skal
kunne skrive noget, der er værd at
høre på uge efter uge, kræver det to
helt basale ting: 1) At man har tid
til at læse, for enhver forfatter må
nødvendigvis også være læsende og
2) at man har tid til at tænke. Nogle

sidder så i lænestolen eller foran deres pc. og tænker, det gør jeg også
ind imellem, men de bedste tanker
tænker jeg derude i det fri. Når jeg
så kommer hjem fra sådan en lang
tur og sætter mig ved computeren,
kan teksten ofte nærmest skrive sig
selv. Så næste gang, I møder mig et
sted derude, så dyt og jeg vinker. Ser
jeg jer ikke, så er det nok fordi jeg
er fordybet i tanker og måske i færd
med at ’skrive’ den næste prædiken
eller tale.
Kh. Den vandrende pind,
din præst, Vibe
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Besøg af Fangekoret
Søndag den 25. september kl. 14:30 i Todbjerg Kirke
Velklingende toner fra de hardcore
sangere med de rå stemmer!
Fangekoret består af indsatte
på udgang samt tidligere indsatte,
som er fortsat med at synge efter
løsladelsen. Korleder igennem 22 år,
Louise Adrian, synger med indsatte
i 5 fængsler og koret optræder rundt
i de danske kirker.
I de første 10 år af Fangekorets
virke i Vridsløselille Statsfængsel
var der ingen, der kendte noget
til de syngende forbrydere. De var
gemt af vejen, men da de udgav en
cd i 2004 fik offentligheden øje på
dem. Der startede en efterspørgsel efter koret udenfor murene og
med tiden fik Direktoratet for Kriminalforsorgen lavet nogle særlige
udgangsregler, som i dag muliggør
en koncertvirksomhed. I de sidste 12

år har Fangekoret sunget for fulde
huse rundt i hele Danmark og der er
lange ventelister på deres optræden.
Koret optræder med sange, som
korsangerne selv har skrevet samt
information om korets virke og livet
bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om skyld, tro,
fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
Fangekoret har overdraget
145.000 kr til Børnetelefonen under
Børns Vilkår, som overskud for salget af deres CD’er. Fangekoret har
været med til at starte Cafe Exit, som
hjælper indsatte i livet efter fængselsstraffen. Der er skrevet bøger
og lavet film om Fangekoret, som
kaldes for Kriminalforsorgens mest
synlige resocialiserende projekt.
Louise Adrian har fået flere priser
for hendes arbejde med Fangekoret.
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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård
I løbet af foråret har vi haft tre
velbesøgte og tankevækkende frokostarrangementer. Vi er glade for
det store fremmøde, og glæder os
derfor til at byde jer velkommen til
fire nye arrangementer i løbet af
efteråret. Vi får frokost, et glas til
maden, foredrag og kaffe.

tig musiker med
en lang karriere
på over 80 år. Vi
skal selvfølgelig
synge nogle af
hans sange og
høre Alley Cat,
Olsen Banden og
Matador.

14. september – Kortspil og Kirke
Må man spille kort i kirken?
Hvad er Holmblads Salmebog?
Hans Jørgen Hinrup fortæller
om spillekort i en uventet sammenhæng
m

7. december – julefrokost
Kristian Giver vil spille og Ellen
Lunde vil synge diverse julesange,
vi skal snakke sammen ved bordene
og spise lidt julemad.

12. oktober – Mit arbejdsliv
i Specialundervisningen
Lisbeth Aagaard vil fortælle om udviklingen indenfor Specialundervisningen fra hun startede i 1968 på
Danmarks første Specialskole, og
om forsorgens institutioner.
Hun vil tage os med på en lille
rejse med fantastiske elever og oplevelser, samt en snak om hvor vi
er nu.

Pris 70 kr pr. person inkl. mad og
drikkevarer.
Praktiske informationer
• Vi mødes kl. 11.30 og slutter kl.
14.00
• Pris 40 kr. pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før til Anne-Marie, 2330 1725 – gerne SMS
• Oplys ved tilmelding, hvis du har
behov for transport

9. november – Bent Fabricius Bjerre
Vi får besøg af Flemming Både, som
vil holde et foredrag om Bent Fabricius Bjerre, der døde i 2020. Bent
Fabricius Bjerre er far til masser af
filmtemaer, kendingsmelodier og
100-vis af sange. Han var også en
succesfuld forretningsmand og dyg-

Vel mødt!
Venlig hilsen Frokostudvalget
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”NU FALMER SKOVEN……”
.....er titlen på én af de smukke efterårssange fra Højskolesangbogen,
skrevet af Grundvig i 1844.
Den, og mange andre efterårssange, synger vi til efterårets sangaften i Sognegården i Todbjerg, ONSDAG den 21. september kl. 19:00.
Organist Kristian Giver vil spille
til sangene.
Der bliver serveret gratis kaffe/
the og kage og vi ser frem til en dejlig og hyggelig sangaften.

HUSK: Hver fugl
synger med sit
næb…
Alle er
velkommen.
Gratis entré.
Mange
sang-hilsner;
Aktivitetsudvalget

Spirekor
Spirekor er et gratis tilbud for alle
børn i Sognene. Vi mødes en gang
om ugen i musiklokalet på Hårup
Skole til sang og hyggeligt samvær,
vi træner og udforsker stemmen. Vi
lærer at synge sammen og blive bevidst om puls og tonalitet. De ældste
spirer synger flerstemmigt. Trine
(Hårup skoles sekretær) skriver ud

på Aula, når mødedagen og tidspunktet ligger fast.
Der er et begynderkor for eleverne fra 0.-2. klasse samt et videregående kor fra 3. klasse og op. Koret
medvirker ved 4 gudstjenester om
året.
Tilmelding på SMS til Karina
Brøgger, på tlf. 2972 2003
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Babysalmesang
Babysalmesang er et gratis tilbud
i Sognegården i Todbjerg. Kom og
oplev en unik stund med din baby.
Dit barn vil gennem musik og sang
blive stimuleret, både sanseligt samt
motorisk. Vi synger, spiller, danser,
vi bruger kroppen og rummet, der
bliver lyttet og kigget. Der vil være
både nye og gamle sange, samt salmer med dans og fagter. Vi mødes
tirsdage i klokken 10-11 i sogne-

gården i Todbjerg. Første gang er
tirsdag den 25. oktober – lige efter
efterårsferien.
Tilmelding på SMS til Karina
Brøgger på tlf. 2972 2003.

Jagt gudstjeneste
Søndag den 30. oktober kl. 19:00 i Mejlby Kirke
Traditionen tro holder vi årets jagtgudstjeneste med alt, hvad der hører
til af stemning, jægernes smukke
pyntning af kirken, jagthornsmu-

sik, prædiken og salmer, som hylder
skaberen i glæde over skaberværket.
Efter gudstjenesten vil der være
lidt lækkert til ganen.
Vel mødt Vibe

Børne-høst-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 11.00 i Mejlby Kirke
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste for børn (og alle andre), hvor
vi bl.a. skal høre Spirekor synge. Efter gudstjenesten håber vi, at vi kan
gå over i Spejderhuset, spise hotdogs
og afholde den årlige auktion over
de medbragte høstgaver. Hold øje
i Lokalavisen og på Facebook for

nærmere information. Du er hjertelig velkommen til at medbringe
en lille høstgave til auktionen. Det
kan f.eks. være et glas hjemmelavet
syltetøj, saft, brød, kartofler eller
et græskar. Overskuddet vil gå til et
godt formål.
Vel mødt Vibe
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Vi har i Menighedsrådet fået et tilbud fra

Kaare Norge
der gerne vil gæste MEJLBY KIRKE
ONSDAG 12. OKTOBER kl. 19:00
(dørene åbnes kl. 18:30)
Billetsalg: kirkekoncerter.dk (150,- + 10,- i gebyr)
Med sit solospil har Kaare Norge nu
igennem flere årtier tryllebundet
publikum, høj som lav i alle aldre.
Dette har gjort Kaare Norge til en
eftertragtet instrumentalist, som
mestrer at spænde sit repertoire fra
de helt store komponister som Bach,
Mozart, Chopin, til de mere folkelige
melodier fra nær og fjern, over til
de store populære navne som The
Beatles og Led Zeppelin, for bare at
nævne nogle få eksempler.
Kaare Norge har udgivet 24 cdalbummer, modtaget fire guldplader
og en platinplade. Hans seneste album “AMOROSO” har Kaare Norge
komponeret alle numrene med kærlighed til guitaren og musikken. Han
håber, at de nye kompositioner kan
åbne sindet med fred og kærlighed.
På repertoiret i år er: Bach, Mozart, Chopin, Carl Nielsen, Evert
Taube, nordiske folkemelodier, The
Beatles og Kaare Norge m.fl.
”Med sin udprægede indlevelsesevne og sine egen vellykkede arrangementer af Carl Nielsens melodier
gør Kaare Norge med sit nye album
en af Danmarks største komponi-

ster stor ære.” – Rachel Einarsson,
Jyllands-Posten.
”Man vil ikke finde nogen fyrige
tekniske udskejelser her (selv om
fremførelsen hele vejen igennem er
en sand stjernepræstation); stemningen er tværtimod i høj grad melodisk og ophøjet med kun stedvise
strejf og ind i lidt mørkere, komtemplative afkroge. Dette er spirituel
musik; roligt opløftende, i sandhed
helende for sjælen, smukt spillet og
tidløst.” – Blair Jackson, Classical
Guitar Magazine
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Sammen med
– Spejdere fra hele verden
Tekst Arne Illeborg
Fotos Kirsten Røbjerg

34 spejdere og 9 ledere KFUM-spejderne i Todbjerg-Mejlby deltog sidste uge i juli i Nordens største spejderlejr, der blev afviklet i Hedeland
Naturpark på Sjælland.
Spejdernes Lejr var et stort internationalt fællesskab af 32.000
spejdere fra de fem danske spejderkorps. Sammen med de udenlandske
spejdergrupper rummede lejren i alt
52 nationaliteter.
– Det var en uforglemmelig oplevelse, fortæller Peter Hammer, Hårup, hvis hustru, Kristine Røbjerg
også er spejderleder.
De 43 spejdere fra Todbjerg-Mejlby talte også deres to sønner.
– Alene oplevelsen af at sådan en
lejr ved fælles hjælp kunne bygges
op i løbet af en uge var utrolig. De
enkelte lejrenheder bestod af små
lokalsamfund, ’kommuner’.
Spejderne fra Todbjerg-Mejlby
boede i en kommune sammen med

spejdere fra Risskov og Taiwan. De
delte deres lejrafsnit med andre
spejder-kommuner fra Aarhus Nord
og deres venskabsgrupper.
– På lejren var der samme vilkår
for alle, fortæller Peter Hammer videre.
– Vi skabte spændende fællesskaber, når vores spejdere (fra 2. – 8.
klasse) arbejdede sammen med andre på tværs af sprog og kulturer. Vi
optrådte for hinanden, lærte hinandens sange og hjalp hinanden i de
mange praktiske gøremål, sådan en
lejr altid rummer.
– Her på lejre blev alt det, vi som
spejdere har lært igennem årene,
i praksis prøvet af, fortæller Peter.
Du kan stadig nå at opleve lidt af
det, Spejdernes Lejr rummede ved
at spørge en af de deltagende spejdere, eller gå ind på:
https://spejderneslejr.dk
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Arrangementer i
september, oktober og
november 2022
Tag evt. disse sider ud og gem dem

DATO
Torsdag 1.
Fredag 2.
Lørdag 3.
Søndag 4.
Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Lørdag 10.
Søndag 11.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.
Lørdag 17.
Søndag 18.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.
Lørdag 24.
Søndag 25.
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

SEPTEMBER 2022
ARRANGEMENT
Nørkleri i Sognegården kl. 19:30

Ukraine-Gudstjeneste i Todbjerg kirke kl. 11:00
Koncert i Mejlby Kirke kl. 19:30 med ”ATLAS”

Frokosthygge i Sognegården kl. 11:30-14. Pris: 40,Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725

Efterårssangaften i Sognegården kl. 19-21
MR-møde i Sognegården kl. 17-20

Kirkekoncert med Fangekoret i Todbjerg Kirke kl. 14:30
Live-streamning i Sognegården kl. 19-21; ”Jorden og Livet”
Nørkleri i Sognegården kl. 19:30

HUSK; alle arrangementerne kan læses om i dette og kommende Sogneblade, I Lokalavisen på siden;
Livet i Kirken, opslag i glasskabene ved kirkerne, på vores hjemmeside og på facebook; todbjerg mejlby kirker.
RET TIL ÆNDRINGER

OKTOBER 2022
DATO
Lørdag 1.
Søndag 2.
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag7.
Lørdag 8.
Søndag 9.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.

Torsdag 13.
Fredag 14.
Lørdag 15.
Søndag 16.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Lørdag 22.
Søndag 23.
Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Lørdag 29.
Søndag 30.
Mandag 31.

ARRANGEMENT

Live-streamning i Sognegården kl. 19-21; ”Kvantefysikken”

Mejlby kirke kl. 11.00
Høstgudstjeneste for børn med deltagelse af Spirekoret

Frokosthygge i Sognegården kl. 11:30-14. Pris: 40,Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725
Koncert i Mejlby Kirke med Kaare Norge kl. 19:00
Billetkøb på www.kirkekoncerter.dk. Pris: 150,- + 10,- i gebyr
Nørkleri i Sognegården kl. 19:30

Baby-salmesang i Sognegården kl . 10-11
Live-streamning i Sognegården kl. 19-21; ”Søvn og Imunforsvar”
MR-møde i Sognegården kl. 17-20

Jagt gudstjeneste i Mejlby kirke kl. 19.00

DATO
Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.
Lørdag 5.
Søndag 6.
Mandag7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Fredag 11.
Lørdag 12.
Søndag 13.
Mandag 14.
Tirsdag 15.

Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18.
Lørdag 19.
Søndag 20.
Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.
Lørdag 26.
Søndag 27.
Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.

NOVEMBER 2022
ARRANGEMENT
Baby-salmesamg i Sognegården kl. 10-11
Live-streamning i Sognegården kl. 19-21; ”Vores urolige klode”
Nørkleri i Sognegården kl. 19:30

Baby-salmesang kl. 10-11
Frokosthygge i Sognegården kl. 11:30-14. Pris: 40,Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725

Baby-salmesang kl. 10-11
Live-streamning i Sognegården kl. 19-21;
”Fagre nye genetiske verden”
Kirkekoncert i Todbjerg Kirke med Michala Petri og Lars Hannibal kl. 19:00. Tilmelding til Susanne på 28104110 (gerne sms)

Baby-salmesang kl. 10-11
Live-streamning i Sognegården kl. 19-21; ”Datalogien i din lomme”
MR-møde i Sognegården kl. 17-20
Nørkleri i Sognegården kl. 19:30

Første søndag i advent
Gospelkoret synger ved Gudstjenesten Todbjerg Kirke kl. 19:00
Baby-salmesang kl. 10-11

Du bor i
– verdens største fortællinger
Tekst og fotos Arne Illeborg

I hånden har jeg historiker Casper
Clemmensens bog Tolkien og det mytiske Jylland. Lukker jeg øjnene, lytter og sanser, bliver jeg ført mere
end 1000 år tilbage til elementer i
det univers, der skaber rammerne i
Tolkiens store fortællinger Hobbitten
og Ringenes Herre.
De to værker er, næst efter Bibelen og Koranen, verdens mest læste
bøger!
Jeg sidder i sommersolen på Mols
med ryggen mod de sorte planker
i familiens 55 år gamle træhus og
stemmer uvilkårligt fødderne imod
jorden. Med lukkede øjne føles det,
som sidder jeg i læ for vinden i bunden af vikingetidens sprællevende

elegante sejlskib, en snekke, der
stryger afsted. Båret af fortællingernes store vingesus.
Find jyden i dig selv
Blæsten får de høje, slanke birketræers topsejl af grønt løv bag mig
til at lyde som en brusen af vand.
Træerne svajer voldsomt, som var
de master, der bar skibenes spændte
rå-sejl. Suset i bladkronerne blander
sig med den fjerne lyd af kraftige
bølger, der i dag slår ind mod kysten
fra vest her ved Dragsmur med den
smalle landtange, Draget, mellem
Mols og Helgenæs. Her blev vikingetidens skibe trukket (draget) den
korte strækning mellem Ebeltoft og
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Begtrup Vig. En sikker genvej til jydernes hovedby, Aros (Aarhus), for
ruten omkring det forblæste Sletterhage var ofte for farlig.
Når jeg igen åbner øjnene, har
bogen ændret mine oplevelser af
landskabet, jeg sidder i, både her
på Mols og hjemme i Todbjerg. Den
tørre viden, skolens historietimer
bød på er blæst væk. Med bogen i
hånden ligger vi jyders tidligste historie levende og åben for mig. Og
mest spændende: Næste gang jeg
møder Hobbitten eller Ringenes Herre –
bedst i en bog – kan jeg måske finde
jyden i mig selv.

Se magtens centrum
Går du op i Todbjergtårnet, står på
Ellemandsbjerg på Helgenæs eller
stiller dig på Trehøje i hjertet af Mols
bjerge kan du skue ud over det landskab, der var magtens centrum i Vikingetiden i Norden. Landskaberne
her i det østjyske og omkring fortidens Aros midt i jydernes land, var
en enorm inspirationskilde for den
engelske forfatter J R R Tolkien (1881
-1973). Historiker Casper Clemmensen brugte fem år på at forske i Tolkiens arbejde. Fra Tolkien var 19 år
gammel har han brugt stort set hele
sit liv på at forske i Jyllands historie.
Navnestoffet i hans fortællinger kan
du nemlig nikke genkendende til i
hans verdenskendte hovedværker.
Uden at tænke nærmere over
det har du sikkert kørt igennem
steder som Eskerod lige syd for
Rønde, Agri Bavnehøj, Trehøje og
Toggerbo i Mols Bjerge, herregården
Isgårde/Isengard (ved Molshoved) og
farvandet Hjælm Dyb/Helms Deep
mellem øen Hjelm og Elsegårde ved
Ebeltoft. Ellemandsbjerg (elvernes
bjerg) på Helgenæs var også bavnehøj og besad elvernes særlige kraft.
Ellemandsbjerg forklarer ord som
‘elle-vild’ (forhekset af elverfolket).
Navne som Ravnsbjerg/Raven-hill,
Malling og Grindsted syd for Aarhus
finder du også i Tolkiens bøger. Byen
Horsens ser ud til at være opkaldt
efter den jyske høvding Horsa, der
har haft hesten som symbol, – ligesom Horsens i dag.
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Engelsk er også jysk
Historikere og sprogforskere kan
kæde mange lokaliteter i den sydengelske landsdel Kent sammen med
jyske stednavne.
Ordet -horse indgår som led i
mange engelske lokaliteter.
Selv det nordiske ord for skov,
holt, går igen i mange sydengelske
skovområder.
Meget af vi jyders, danskeres og
skandinavers hidtil ukendte historie, ligger gemt i Tolkiens fortællinger.
Især jydernes rolle i den engelske
historie har Tolkien været så optaget af, at han som sprogforsker har
lært sig vore nordiske sprog for at
kunne læse såvel de nordiske sagaer
som den finske Kalevala på originalsproget.
Pludselig er Hobbitten og Ringenes
Herre ikke bare fabulerende myter,
men er inspireret af de allerførste
fortællinger fra folkevandringstiden
og jernalderen om vi nordboer!
Bogen om vores mytiske Jylland
rummer skelsættende ny viden både
om stedet, hvor vi bor – og det oprindelige England (Britannia), hvis
dåbsattest er mere jysk, end de fleste
aner!
Tolkien fører jyderne til Britanni
Godt nok slog jyderne danerne i et
voldsomt slag omkring år 200 e.Kr.
ved Illerup Ådal ved Skanderborg,
som du kan se dokumenteret på
Moesgård Museum. Men 200 år se19

nere lykkedes det danerne at splitte
jyderne blandt andet ved strategiske
giftermål! Vore forfædre valgte da at
udvandre og slå sig ned i Kent med
den jysk/nordiske skat af myter,
guder og sagn i bagagen. De var da
ledet af brødrene Hengest og Horsa.
Den jyske udvandring til Kent resulterede år 456 i et afgørende slag
ved Crayford. Den knusende sejr
over kelterne betød, at Hengests jyder fik fast fod i det frugtbare østlige
England, hvor deres tilstedeværelse
har sat sig varige spor i engelsk kultur, lovgivning og stednavne.
Gennem sin målrettede forskning lykkedes det Tolkien at finde
en oprindelig angelsaksisk identitet, der for længst er accepteret og
fremstår velbeskrevet i England som

en del af en fælles dansk-engelsk historisk – og mytologisk – arv.
Lod i vikingetiden
Inde i vores sommerhus på Mols
hænger en mærkelig jernkugle med
hul i. Den rustne kugle fandt min far
en dag for 50 år siden i jorden ved
sommerhuset. Museumsinspektør
Pauline Alsing, Moesgård Museum,
kunne efterfølgende konstatere, at
den undseelige kugle rummede en
stor historie: Kuglen er et 1000 år
gammelt vægtlod!
For her, hvor jeg sidder og skriver,
har der været handelsplads i vikingetiden.
En lille tilgroet mose 100 meter
fra huset var havn for vikingernes
snekker. For havets vandstand var

Sagn og Myter
I modsætning til rene eventyr viser forskningen, at sagn og myter
som både de islandske sagaer og vore nordiske sagn rummer kerner
af historiske fakta, der ligger til grund for disse fortællinger. Mange
arkæologiske undersøgelser verden over viser, at myter, man tidligere
troede var det pure opspind blandt oprindelige folk, i virkeligheden
rummer forbløffende kerner af sandhed.
Det er den engelske videnskabsmand J R R Tolkiens grundlag for Hobbitten og Ringenes Herre levende bevis på.
Yngre romersk jernalder
200 e.Kr – 400 e. Kr
Folkevandringstiden
400 e.Kr – 550 e.Kr
Vikingetiden
(fra før) 793 e.Kr – 1050 e.Kr
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dengang 0,5-1,0 meter højere end
i dag.
Hele Aarhus Bugten, Djursland,
Mols, Helgenæs og landskaberne
på Samsø rummer mange spor på
bebyggelser, der rækker mere end
2000 år tilbage.

Også den nordiske skabelsesmyte
om det tågede om Ginungagab, hvor
al liv opstod, efterlader mig som læser med en vidunderlig nysgerrighed over for de ugennemsigtige slør,
der stadig ligger over mange myters
oprindelse.
Måske finder vi aldrig den videnskabelige sandhed om al tings begyndelse bag myterne.
Men som læser af de gamle myter
står jeg nu med oplevelsen af, at fortællingen rummer en skabelseskraft,
der kan være al tinge begyndelse:

Myter rummer en kraft
Historiker Casper Clemmensens
spændende forskning om Tolkien
og det mytiske Jylland begyndte med
myter, der gennem sprogforskning
viste sig at rumme historiske fakta,
som for os gør Tolkiens værker endnu mere spændende.

I begyndelsen var ordet.

“Nordlyset 8530”
Håber alle har haft en god sommer.
Nordlyset vender tilbage onsdag
31. august i Hårup Forsamlingshus
kl. 10.00. Her vil vi bl.a. fortælle om
efterårets program.
Som mange sikkert véd, mistede
vi pludselig en afholdt tovholder. Da
3 er et godt tal til denne funktion, vil

vi gerne opfordre interesserede til
at kontakte Kirsten eller Elisabeth.
Grundet prisstigninger er prisen
for deltagelse, kaffe & brød 30 kr.
På gensyn – tovholderne.
Kirsten 2297 8115
Elisabeth 2487 3237
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Gospelkor
Vi øver onsdage i ulige uger kl. 19 til
21.30 og begynder sæsonen den 31.
august 2022
Programmet for efterårs sæsonen
ser således ud:
• 31. august
• 14. september
• 28. september
• 12. oktober
• 26. oktober
• 9. november
• 27. november (eftermiddagsøver)
• 27. november (Gospelgudstjeneste
kl. 19)
• 7. december (afslutning)
Traditionen tro slutter Gospelkoret
sæsonen af med en sommer koncert
i juni måned, og en julekoncert den
1. søndag i advent. Koncerterne bli-

ver holdt i enten Mejlby eller i Todbjerg Kirke.
Koret er glad for at have noget at
øve op til, og håber, at glæden i gospel smitter, så andre kan høre den
skønne stemning det giver.”
Gospel er et fantastisk redskab
til at skabe energi og glæde – så
mød endelig op hvis du har lyst til
at synge!
Du kan kontakte Karin Fonnesbæk Madsen for yderligere oplysninger på tlf.: 3068 8852
Vores korleder er Maria Norby
(mere info på
www.marianorby.com)
Deltagergebyr; 250,- pr. halve
år. Indbetales til Todbjerg-Mejlby
kirkekasse Djursland Bank konto
7265-1122649 – Husk at påføre navn.

Michala Petri & Lars Hannibal
I Todbjerg kirke
Onsdag den 16. november 2022 kl. 19:00 (dørene åbnes kl. 18:30)
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
Petri/Hannibal Duo har i 30 år været
en fast del af det danske og internationale musikliv. Siden 1992 har
de spillet over 2000 koncerter i hele
verden, spændende fra New Yorks
Lincoln Center, Shanghai Concert
Hall, Tokyos Suntory Hall og Londons South Bank til små koncerter
i intime rammer.

Et af deres særkender har altid
været en kombination af højeste musikalske niveau og en ligefrem og
uhøjtidelig koncertform. Ud fra den
tanke at klassisk musik er forståelig
for alle, kommer de med små introduktioner til det særlige ved de enkelte værker, og programmerne har
altid budt på både genkendelighed
og udfordringer. Duoen ser stadig
fremad og forfiner og tilpasser med
deres erfaring programmerne og
koncertoplevelserne til tiden i dag.
Man vil høre et varieret program
med kendt og ukendt som bevæger
sig rundt i alle stemninger: Let, sørgmodigt, virtuost, alvorligt, meditativt, gammelt og nyt. Fælles for det
hele er kommunikationen mellem
alle i rummet og oplevelsen af øjeblikket. Musik af bl.a. Bach, Händel,
Vivaldi, Carl Nielsen og Piazzolla.
Petri/Hannibal Duo har indtil nu
udgivet 8 albums – det seneste er
BLUE som udkom i efteråret med
originalkompositioner af Lars Hannibal samt hans arrangementer af
danske sange, som også vil blive spillet på programmet.
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Mejlby for 115 år siden
Tekst: Arne Illeborg

En lille ”arkæologisk” guldklump
faldt ned i redaktionens mailboks.
Denne hilsen med noget af sognets fortid kom fra Sven Erik Østergård i Skørping, Rebild kommune.
Han har skabt MaleriArkivet for at
kunne formidle fortællinger om noget af det Danmark, der var engang.
Arkivets billeder er alle sammen
brikker i den store rodebunke af
arvegods, hvor vi alle ind imellem
leder efter fortællinger om, hvem

vi er. For hvad er det for værdier, vi
har med os fra vore forfædre? De
menneskere, der byggede det samfund op, vi i dag lever i og har stor
glæde af.
Nogle af Sognebladets læsere har
måske slægtninge, der har gået og
leget på Gammel Kaløvej ved Mejlby
kirke, som maleren Carl Milton Jensen (* 16. juni 1855 i Slagelse – † 17.
januar 1928 i Højbjerg ved Aarhus)
har fanget på lærredet.
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Længst ude til højre kan du se
den ”kullede” kirke (en kirke uden
tårn) Mejlby kirke, som den så ud,
indtil den i 1957 fik tilføjet sit nuværende klokketårn.
Huset til venstre lige over børnene er Mejlbyvej 674. Her var forskole
fra 1901 til 1960. I huset midtfor, i dag
Gl. Kaløvej 1, boede en karetmager.
Bondegården bagved blev som sådan nedlagt, men fra 1925 blev stuehuset, i dag Mejlbyvej 676, indrettet
og fungerede som alderdomshjem
til 1970.
Milton Jensen var i mange år bosat i Randers, hvor han udførte flere
dekorative opgaver. 1893 flyttede
han til Aarhus, hvor han vandt sig en
talrig beundrerskare med sine stemningsfulde skildringer af den jyske

natur, bl.a. Marselisborgskovene,
Himmelbjergsøerne, klitlandskaber
på Fanø og lyngpartier fra Salling og
Troldheden. Han har desuden leveret tegninger til Martinus Galschiøts
Danmark i Skildringer og Billeder.
Maleren gik på Kunstakademiet i
København fra oktober 1874 til april
1880. Han har udstillet på Forårsudstillingen ved Charlottenborg fra
1879 til 1917 og har haft en række
separatudstillinger i København,
Aarhus og Randers.
På billedet kan du se de kommentarer Johanne Fischer fra Egnsarkivet har skrevet ind på billedet.
Kilder: Sven Erik Sørensen, Skørping,
og Johanne Fischer, Todbjerg – Mejlby
Egnsarkiv.
25

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 2022
Torsdage den 22/9, 27/10, 24/11 kl. 17.00-20.00
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
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 udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby
kirker
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 6077 8207
Klinik for fodterapi v/ Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442

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

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– 4027 7218
Tømrer
Tømrerﬁrmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200
Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536

Gudstjenester
Søndag den 4. sept.
12. s. e. t.

Todbjerg

Mejlby

11.00
Vibe
Ukraine

9.30
Vibe
11.00
Vibe
Med kirkekaffe

Søndag den 11. sept.
13. s. e. t.
Søndag den 18. sept.

11.00
Vibe
Med Kirkekaffe

Søndag den 25. sept.

9.30
Marie- Louise

14. s. e. t.

15. s. e. t.

9.30
Vibe

Søndag den 2. oktober

9.30
Trine Gjørtz

Søndag den 9. oktober

11.00
Vibe
Høst for børn

16. s. e. t.

17. s. e. t.

Søndag den 16. oktober

9.30
Marie- Louise

Søndag den 23. oktober

11.00
Marie- Louise
Med kirkekaffe

18. s. e. t.

19. s. e. t.

19.00
Vibe
Jagt

Søndag den 30. oktober
20. s. e. t.

Søndag den 6. nov.

9.30
Vibe

Søndag den 13. nov.

11.00
Vibe
Med kirkekaffe

21. s. e. t. – Alle helgen

22. s. e. t.

11.00
Marie- Louise
Med Kirkekaffe

Søndag den 20. nov.
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 27. nov.

1. søndag i advent

11.00
Vibe

19.00
Vibe
Gospel

