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Nyt fra Menighedsrådet
Sommerferien er ved vejs ende, og vi
trækker i arbejdstøjet igen.
Vi går sensommeren i møde med
flere projekter.
Kirkegården i Mejlby forandres
stille og roligt i henhold til den nye
helhedsplan, med flere grønne områder, bænke og Træer.
Det er en plan der rækker langt
ud i fremtiden, som gerne skulle
være mere tidssvarende og imødekommende for de ønsker der måtte
komme med tiden. Man er altid velkommen til at kontakte graveren eller kirkeværgen hvis man ønsker at
se hele planen for kirkegården.
I Todbjerg skal det grønne område neden for kirken kigges på. Vi har
gennem årene haft stor glæde af at
se hvorledes det bruges jævnligt af
folk fra byerne omkring os, også af
spejderne og børneinstitutionerne
i sognene.
Bag det grønne areal ligger der
et skovområde, som trænger til at
blive kigget på. Området er nærmest
blevet helt ufremkommeligt.
MR har planer om at udarbejde
en plan for skovning og naturpleje.
Vi vil prøve at samle tanker og
ideer sammen, så vi får et endnu
større og brugbart område.
Vi vil derfor gerne invitere alle
interesserede til et info/debatmøde, hvor MR fremlægger foreløbige

tanker, og hvor folk kan komme
med ideer og input til os.
Vi har endnu ikke fastlagt datoen, men det vil blive i starten af
oktober måned 2021. Vi offentliggør
dato så snart det er muligt, så følg
med med facebook, hjemmesiden eller opslag ved kirkerne.
Vedr. omdeling af sogneblad
Tak for alle de positive henvendelser
vi har fået vedr. hjælp til uddeling af
sognebladet. Vi har ikke glemt jer.....
MR er pt i en proces vedr. vores
kommunikation, og vi vil gerne
fremadrettet afdække vores behov
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for information og synliggørelse
udadtil.
Det skal vi arbejde med her i efteråret, det betyder vi skal kigge på
hvilke kanaler vi skal bruge for at få
budskabet ud til alle.
Vi vil komme til at se på vores
samlede kommunikation, både sognebladet, hjemmesiden og de for-

skellige facebook sider som vi også
er den del af.
Vi skal nok give lyd igen, og håber
så på at der stadig er nogen der vil
hjælpe os med omdeling, hvis det er
det vi finder frem til.
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.

Præsentation af sognepræst
og konﬁrmandunderviser
i Todbjerg-Mejlby kirker 2021-2022
Jeg hedder Margrethe Münster Berg
og er fastansat i en deltidsstilling
som sognepræst i Sankt Lukas kirke
i Århus, hvor jeg primært underviser konfirmander og specialkonfirmander. Og i det kommende skoleår
skal jeg også varetage konfirmati-

onsforberedelsen af 7. A og B
fra Hårup skole.
Jeg blev ordineret i Viborg
Domkirke i januar 2018 efter
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Haldum, Vitten og Grundfør sogne
(40%) i Favrskov Provsti, og varetaget et vakancevikariat i Langå og Torup sogne i Randers Søndre Provsti,
ligeledes har jeg varetaget et deltidsbarselsvikariat ved Skæring kirke i
Århus Nordre Provsti.
Jeg har således gjort mig en del
erfaringer med at samarbejde med
kirkens forskellige medarbejdergrupper samt med menighedsråd og
præstekolleger, ligesom jeg har oplevet mange måder at være kirke på.
Jeg er oprindeligt fra Als og bor
nu i Hårup sammen med min 14-årige datter og vores frække hund.
Jeg ser frem til at lære jer i og
omkring Todbjerg og Mejlby kirker
at kende.
Jeg kan kontaktes på mail:
mmbe@km.dk og på telefon: 3034
1252

forudgående gennemført Pastoralseminarium i Århus og et bestået
§2-forløb. Når jeg af Biskop Henrik
Stubkjær i 2016 fik grønt lys til at
gøre brug af §2, som giver ikketeologer mulighed for at søge præsteembede, skete det på baggrund
af mine mangeartede under-visererfaringer bl.a. som lektor ved Pædagoguddannelsen i Randers, mine
forskellige kirkerelevante erfaringer
samt min oprindelige uddannelse
som cand.mag. i musik og drama fra
Århus Universitet.
I min første ansættelse var jeg
konstitueret 50% som sognepræst
i Harrevig Pastorat i Salling Provsti
og 50% som stiftspræst for Økumeni,
Mission og Religionsmøde i Viborg
Stift.
Siden har jeg været barselsvikar
i Voldum og Rud sogne (60%) samt i

De kommende konﬁrmationer:
2022: Lørdag den 7. maj i Mejlby Kirke
Søndag den 8. maj i Todbjerg Kirke
2023:

Lørdag den 6. maj i Todbjerg Kirke
Søndag den 7. maj i Mejlby Kirke

2024:

Lørdag den 4. maj i Mejlby Kirke
Søndag den 5. maj i Todbjerg Kirke
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Den kattens hund!!! Eller hvorfor
græsset altid er grønnere på den anden
side af hækken
Hjemme i præstegården på køkkengulvet står en stor skål med frisk
vand og to skåle med dyrefoder. En
lille med kattemad og en større med
hundemad. Vi har nemlig både en
hund (dansk-svensk gårdhund) og
en kat. Nu forholder det sig sådan,
at min dyrlægedatter har belært mig
om, at en hund ikke kan tåle at leve
af kattemad, da den i så fald vil få for
meget protein, hvilket i det lange løb
skader dens nyrer. Omvendt kan en
kat ikke klare sig med hundemad i
længden, da den så vil mangle protein. Derfor de to skåle. Så skulle alt
vel være godt? Men nej!!! Da hunden godt ved, at den ikke må spise
kattens mad, er der ikke noget den
længes mere efter, end at tage kattens mad. Så snart den kan snige sig
til det, støvsuger den kattens skål.
Og der skal kun et kort ubevogtet
øjeblik til, så er det sket. Og katten,
ja, den synes åbenbart klart at foretrække hundens mad, så den tager
de større stykker hundemad, og tygger dem til smulder, som så ligger
ud over gulvet!!! Vi har et hyr med
de dyr.
Og i forsøget på, at få det rette
dyr til at spise den rette mad, flytter
vi konstant skåle med foder op og

ned fra bordet til gulvet. Men vores
kære hunds figur afslører, at hun lidt
for ofte har held til at støvsuge katteskålen: hun har taget på, og er siden kattens ankomst sidste sommer,
kommet til at se betydeligt ældre ud.
Så vi bliver ved, at forsøge at styre
dyrenes foderindtag. Men hvorfor
synes begge dyr at tro, at vi forkæler
den anden part, og derfor giver den
bedste mad til den anden? Hvorfor
lider de af misundelse og jalousi?
Tjahh… det er nok et ur-instinkt,
som handler om overlevelse. Og logikken må være den, at når andre
har noget, må det være godt, og så
vil jeg også have det. Og nu udvider
jeg til ikke bare at tale om mine to
husdyr, men også om os mennesker.
For vi er, som en fransk filosof ved
navn Rene Girard sagde det, efterlignende dyr. Menneskebarnet lærer, præcis som dyreungen, ved at
iagttage og efterligne de voksne. Og
det de voksne har, må nødvendigvis være godt og lækkert. Og det de
voksne gør, må jeg også prøve. Enhver forælder har jo erfaret, at vores
børn ikke gør, som vi siger de skal
gøre, men som de ser os gøre. Og når
vi bliver ældre, er det ikke kun vores
forældre, vi efterligner, men vores
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venner og naboer, og dem på facebook eller instagram, eller dem vi
ser i de mange reklamer, vi konstant
bombarderes med. Vi er flokdyr, og
vi vil være som de andre, og vi vil
have det, som de andre har. René
Girard kaldte denne psykologiske,
efterlignende mekanisme for det mimetiske begær. Efterligning hedder på
græsk mimesis, og vi kender ordet fra
det at mime, altså efterligne andres
ansigtsudtryk. Og som vi mimer andres ansigtsudtryk og kropssprog
helt ubevidst, sådan mimer vi også
andres begær, sagde altså Girard.
Han sagde også, at denne psykologiske indretning er grunden til
al jalousi, konflikt, rivalisering og
konkurrence. Og ulykkeligt nok er
det jo netop indbygget i denne mekanisme, at dem vi beundrer mest,
så også er dem vi misunder mest,
og følgelig kan komme til at hade.
Dem, vi beundrer efterligner vi, for
vi vil gerne være som dem, ja vi vil
i virkeligheden gerne være dem.
Og kunne vi udradere vores idol,
for selv at tage pladsen, så gjorde vi
det. Drømmen om at overtage idolets plads og alle hans privilegier,
hans flotte krop, hans smukke kone,
hans store villa og hans hurtige bil,
ja den drøm lever i de fleste i det

skjulte. Måske så skjult, at den også
er skjult for os selv. Men mekanismen er almenmenneskelig: Græsset
er altid grønnere på den anden side
af hækken, og foderet i den anden
skål er helt sikkert meget lækrere
end det der er øst op i MIN skål, så
det vil og må jeg efterstræbe. Denne sørgelige, og også lidt komiske
sandhed om os mennesker, er det jeg
bliver mindet om, når jeg betragter
mine to misundelige husdyr. Men
selvom det ikke er det den mest opløftende eller flatterende sandhed,
så er selve indsigten i den sandhed
forudsætningen for at kunne hæve
sig over den. At kende sig selv, er begyndelsen på al visdom, som Aristoteles (græsk filosof født. 384 f. kr.)
sagde. Mennesket er nok et dyr, og
nok et efterlignende og misundende
dyr, men vi er mere end det, vi er
også ånd. Det sidste er også noget,
som Jesus og kristendommen lægger stor vægt på. Og det er her i det
specifikt menneskelige ligger, vi er
mere end instinkt. Så der er håb
for os. Vi behøver ikke være slaver
af vores mimetiske begær, af vores
jalousi, misundelse, rivalisering og
konkurrence. Vi kan og er mere end
det. Heldigvis.
Kh. Vibe
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Nyt fra aktivitetsudvalget
BØRNE-HØST-GUDSTJENESTE
Søndag den 12. september kl. 11:00 i Mejlby Kirke
FOREDRAG; Lev med kroniske smerter
Torsdag den 16. september kl. 19:00 i Sognegården
Tilmelding Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
KIRKEKONCERT; med Villy Søvndal
Tirsdag den 21. september kl. 19:00 i Mejlby Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
HØST-GUDSTJENESTE med spillemandsorkester
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)
JAGT-GUDSTJENESTE
Søndag den 24. oktober kl. 19:00 i Todbjerg Kirke
JUBILÆUM for Kristian Giver
Søndag den 31. oktober kl. 11:00 i Todbjerg Kirke
med efterfølgende fejring i Sognegården
KONCERT med Drengekoret
Onsdag den 3. november kl. 19:30 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)

KIRKEKONCERT med Anders Blichfeldt
Onsdag den 10. november kl. 19:00 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
KIRKEKONCERT; Det ny Kammerkor
Søndag den 5. december kl. 15:00 i Todbjerg Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
VI-SYNGER-JULEN-IND
Søndag den 19. december kl. 19:00 i Mejlby Kirke
Tilmelding til Susanne på 2810 4110 (gerne sms)
Aktivitetsudvalget ønsker alle et rigtig dejligt efterår 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
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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 fire nye arrangementer i løbet af
vinteren.
Vi får frokost, et glas til maden,
foredrag og kaffe.
Vi synger nogle sange fra Højskolesangbogen og Kristian spiller til.

10. november
Niels Aage Arve – Moderne svineproduktion

8. september
Ruth Brik Christensen – Kaffe og
kage mellem krudt og kugler

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

8. december
Vi synger julesange, Ellen Lunde
synger for og Kristian Giver spiller
til. Derudover vil der være tid til at
snakke sammen ved bordene. Vi får
en juleplatte og ris a la mande til.

Torben Brink

Niels Aage Arve

Ruth Brik Christensen

13. oktober
Torben Brink – På sporet af Emma Gad
taktens tonemester gennem 100 år.
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Børne-høst-gudstjeneste
Søndag den 12. september kl. 11.00 i Mejlby Kirke
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste for børn (og alle andre), hvor
I bl.a. kan 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
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FOREDRAG OM AT LEVE MED
KRONISKE SMERTER
Torsdag den 16. september kl. 19:00
kommer Psykolog Rikke Svendsen
og holder et foredrag om at leve et
liv med kroniske smerter.
Hun skriver følgende;
Når man lever med kroniske
smerter er man ofte ramt på flere
måder:
Det liv man plejede at leve er
udfordret, og udover at være ramt
fysisk, oplever mange også svære følelser. Man kan opleve tristhed, føle
sig forkert, kort lunte, forvirring,
problemer med hukommelse mm.
Også vigtige livsområder påvirkes,
herunder parforhold, sociale relationer, job mm.
Mange spørgsmål rejser sig: hvem
er jeg nu, hvad kan jeg, hvordan passer jeg bedst på mig selv, hvorfor
sker det her for mig.
Som psykolog har jeg har i mange
år arbejdet med hvordan man kan
leve et liv med kroniske smerter.
I dette foredrag dykker vi lidt ned
i de psykologiske og eksistentielle
områder i smertens landskab.
Vi ser på hvad der sker følelsesmæssigt når smerterne rammer, og
hvordan de typiske reaktionsmønstre ser ud.
Du vil få inspiration til at forstå
dig selv og dine smerter bedre, og få

tips til hvordan du kan træde små
skridt ud af nogle af de lag kroniske
smerter består af.
Der vil blive serveret kaffe/the
og kage.
Tilmelding til Susanne på 2810
4110 (gerne sms)
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Sct. Clemens Drengekor
og Faurés Requiem i Todbjerg Kirke
Onsdag den 3. november kl. 19.30 er
der Allehelgenskoncert med drengekoret fra Aarhus Domkirke under
ledelse af Brian Stenger Poulsen. De
vil opføre det underskønne Requiem
af Faure, som er en dødsmesse netop
til Allehelgen. Solopartierne vil blive
udført af udvalgte sangere i koret.

Requiem er Faures berømteste større værk.
Brian Stenger Poulsen er organist
og korleder ved Aarhus Domkirke
og mange vil huske Brian som den
stedlige kirkesanger i Todbjerg i en
årrække. Oplysning om solister vil
følge senere.
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Jubilæumsoverraskelse
Søndag d. 31. oktober fejrer vi vores
organist Kristian Givers jubilæum
ved en festlig gudstjeneste i Todbjerg
Kirke kl. 11.00. Ved gudstjenesten
spiller Kristian, Ellen synger, Vibe
står for liturgien og Troels Teglgaard prædiker. Troels har gennem sin

tid som præst her i pastoratet været
utrolig glad for at arbejde sammen
med Kristian, og derfor vil han på
denne måde gerne være med til at
fejre ham. Kom og vær med til en
festlig gudstjeneste.
Kh. Vibe

Nu falmer skoven, trint om land
og med den og mange flere af de
skønne sange/salmer fra Højskolesangbogen vil vi byde efteråret velkommen i Sognegården onsdag den
6. oktober 2021. kl. 19:00

Vi byder på kaffe/the og kage.
Tilmelding til
Susanne på 2810
4110 (gerne sms)
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Brugsen i Mejlby
– en af Danmarks ældste
Tekst og fotos: Arne Illeborg

Og altid hos FDB. (I dag Coop)
– Interessen kommer fra min far,
der var butiksslagter. Det butiksliv
har jeg været med til, siden jeg var
lille og var med ham på arbejde og
hjalp til.
Nu sidder Jette midt i sin drøm.
Båret af et livs erfaringer som købmand.
Sidst fra 10 år som leder af Brugsen i Trige, men den oplevede hun
som lidt storbypræget.
Med Mejlby er det helt anderledes.

– Ikke alle ved, hvad Brugsen kan,
siger Jette Christensen, der nu i to
år har været uddeler i DagligBrugsen
i Mejlby.
Men Jette brænder for både at
fortælle og vise os, hvad denne perle
i lokalsamfundet er og kan.
Drømmen om Mejlby har hun
haft, siden hun som en lille pige og
sad med i sin bedstefars traktor, når
de to kørte fra Spørring til Mejlby
for at handle.
– Jeg har altid vidst, at jeg på en
eller anden måde skulle være købmand. Altid!
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Mødet med mennesker
– Jeg har altid synes, at Mejlby var
sådan et dejlige sted. Et smørhul.
– Der er så roligt herude. Jeg har
hver morgen en mega-smuk tur hertil
gennem kornmarkerne fra Hadsten.
Jette fortæller også, at det er rigtig hyggeligt at få en god snak med
de lokale landmænd. Det er herfra,
hendes gamle handels-gen og interesse fra landbruget stammer.
– Jeg er altid kommet her. Mine
oldeforældre boede i Hornslet, så jeg
er faktisk lidt lokal. Og kirken ligger
jo lige over for Brugsen. Der er altid
nogen, der ved, hvem der enten skal
døbes eller begraves. Her følger man
rigtig godt med fra jord til bord.
– Det må være ligesom at være
præst, synes Jette, der oplever butikslivet som et ’kald’.

Brugsen og Folkekirken. Fælles historiebog
Det var præsten Hans Chr. Sonne, der helt tilbage i 1866 stiftede
Danmarks første brugsforening i Thisted
sammen
med
en kreds
– Her
er der
rigtig
mange, der
af borgere. Idéen var – og er – at et forbrugerfællesskab
fårmig.
bedre
gerne vil snakke med
og billigere varer.
På spørgsmålet om, hvad man
kan få i Mejlby og ikke andre steder,
DagligBrugsen i Mejlby er en del af det
som
mereRema
end eller
somfællesskab,
en tilfældig
Netto,
1,9 mio danskere i dag er medlem afFakta
gennem
andelsforeningen
på vejen
hjem fra arbejde, er
Brugsen, Coop (tidligere FDB). Medlemsdemokrati
er Coops livsJette ikke i tvivl:
nerve. I mere end 150 år har lokale fællesskabers
– Det, der andelstanke
driver mig, er lysten
formet både den danske dagligvarehandel
og det
danske
samfund.
til at give
folk
nærvær
og en god
service. Sørge for at have dagligvaBåde Brugsen, Folkekirken, vores lokale
TMIF,store krav
rerneidrætsforening
hjemme. Det stiller
forsamlingshusene m.v. er medlemsejede.
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til butikken, for man skal ikke køre
forgæves.

øje med, hvad især de unge gerne
vil have.
– Jeg vægter frugt, grønt og mælk
højt, for flere og flere spiser mindre
kød. Hvor de ældre går mere ud fra
kød, når de handler, går de unge ud
fra grøntsager.

Det nære – og det nye
– Splitter hun nu det hele ad? I starten var folk nysgerrige efter, hvad
den nye bestyrer nu gjorde.
– Men jeg laver løbende butikken
om, og kassekøen forsvandt næsten,
da jeg åbnede Kasse 2.
Coronatiden kom lige efter Jette
var startet i Mejlby.
– I starten var alle jo skræmt fra
vid og sans og bange for at komme
ud at handle. Men om morgenen,
når der var fred og ro, kom rigtig
mange ældre.
Tiden betød dog en fremgang i
omsætningen i områdets eneste butik for dagligvarer.
– Som noget af det første investerede jeg i Bake-off salg. Vi kan
bage brød hele dagen og har rigtig
travlt i weekenderne med gode tilbud på for eksempel rundstykker.
Mejlby kommer ikke til at løbe tør
for brød, og butikken har i helligdagene alenlange lister med folk, der
bestiller brød. Og skal man bruge
en kagemand, kan man også ringe
og bestille det.
– Det vigtigste for mig er ferskvarer-delen, så forbrugerne kan
få frisk kød, mejerivarer, frugt og
grønt og et godt udvalg i kolonialvarer.
– Vi har meget i økologi og laktosefrit, siger Jette, der holder godt

Hold gryden i kog
På Brugsens Facebookside er de unge
ekspedienter aktive både foran og
bag skærmen, når dagens aktuelle
tilbud præsenteres.
– Man skal sørge for at holde gryden i kog og bringe et opslag næsten
hver dag, fortæller Jette, der glæder
sig over, at kunderne er friske til at
byde ind med kommentarer.
En god oplevelse for kunderne
er også Brugsens gode service med
postpakker, og at butikken kan skaffe særlige varer hjem som kulsyrepatroner til sommerens populære
sodavandsmaskiner.
Det lokale fællesskab
Nyheden om at genopstarte et nyt
Fællesråd i Todbjerg, Hårup og Mejlby glæder Jette Christensen.
– Det nærdemokrati, et fællesråd giver, er væsentligt for udformningen af lokalsamfundet, når det
gælder det helt nære i dagligdagen,
siger Jette.
– Man flytter herud for det nære.
Det er skolen, der er tæt på, det er
Brugsen, det er kirken og alle de
ting. Er det ikke for det nære, kan
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man lige så godt blive boende i Aarhus eller Randers. Man kommer ikke
herud for at isolere sig, men for at
møde sin nabo, siger Jette og fortæller om brugsen i Spørring, der måtte
lukke, da der kom der en konkurrent lige i nærheden.
Da mistede mange de daglige,
nære kontakter i lokalsamfundet.
– De små handlende i lokalsamfundene kan jo ikke overleve på at
sælge en pose slik og en liter mælk
om søndagen.

– Kom og smag på, hvad Brugsen
kan, hedder nogle en-dags-shows,
der kommer til efteråret, typisk på
fredage.
- Fra tiden i Trige ved jeg, at der
bliver god søgning til sådanne dage.
Sammen med bestyrelsen laver jeg
et par boder, hvor folk kan mødes
over nogle gode smagsoplevelser.
Det venter jeg mig rigtig meget af.
– I dag har Brugsen i Mejlby 18
ansatte. De fleste er unge. De får lov
til at prøve kræfter med mange opgaver og fra de er 18 år, kan de blive
lukke-ansvarlige.
Alle ser de hen til et spændende
2022, hvor Brugsen i Mejlby har 150
års jubilæum.

150 år i 2022
Jette har energi i stemmen, når hun
begejstret fortæller, hvad butikken
kan udvikle sig til.
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Tema: Fællesråd

Det første borgermøde 14. juni om ny start på et fællesråd. Yderst til venstre byrådsmedlem Gert
Bjerregaard (V), Lindå Hede og yderst til højre initiativtager til mødet Peter Yde Nielsen.

Nær-demokrati
– eller fjern-styring
Tekst og foto: Arne Illeborg

Borgerne i Todbjerg – Hårup – Mejlby kan dette efterår beslutte, hvilken indflydelse de fremover vil have
på det fælles liv her i sognet.
Vil vi gerne have indflydelse på
udbygningsplaner om for eksempel
halbyggeri, boligområder, daginstitutioner, fællesarealer, kultur,
særpræg m.v., eller vil vi overlade
al offentlig forvaltning af vores lille
hobit-samfund her i Aarhus Nord
til den kommunale forvaltning på
rådhuset 18 km væk?
Et fællesråd kan være forum for
lokale debatmøder, hvor beboerne

kan komme med initiativer og ideer
til, hvilke konkrete aktiviteter, der
skal præge vores samfund. Inden for
idrætten har TMIF vist vejen med
et godt og aktivt miljø for mange
sportsgrene. Der er også flere mindre grupper af undervisere og private initiativer, der arbejder med
kunst og kultur i form af musik, vin
og ølbrygning, bygnings- og møbelkunst, strikke- og tøjdesign.
Desuden har mange i sognet på
forskellig måde glæde af aktiviteter,
der har med jord, planter, husdyr og
natur at gøre.
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Tema: Fællesråd
Opbakning til Fællesråd
Der var så stor opbakning til en genstart af et fællesråd 14. juni, at de
fremmødte måtte rykke ind i den
store sal i Hårup forsamlingshus.
– Det er cirka syv gange så mange,
som jeg havde regnet med. Peter Yde
Nielsen fra det tidligere fællesråd
var glædeligt overrasket. Sammen
med byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V) havde han indkaldt til mødet
i sidst nummer af Sognebladet.
I mødet deltog også byrådsmedlem
Michael Krogh Hansen (S), Todbjerg.
Gert Bjerregaard understregede,
at da der for år tilbage var stærke
kræfter, der gerne ville have en lufthavn ved Thomasmide, var det netop
var det lokale sammenhold, der var
med til at bremse lufthavnsplanerne.
– Havde vi haft et fællesråd siden
da, var vi i langt højere grad blevet
hørt af Aarhus Kommune i for eksempel aktuelle byggesager, sagde
Gert Bjerregaard.
Mødet sluttede dog uden en
egentlig arbejdsgruppe blev nedsat.

Borgmesteren støtter fællesråd
Da borgmester Jacob Bundsgaard
9. august mødte flere i Stengården,
Todbjerg, fra det kommende fællesråd, fortalte han, at han gerne
vil skabe gode muligheder for fællesrådet:
– Vi har i Aarhus kommune stærke lokalområder. Det giver forbindelser til fællesskabets ressourcer.
Kommunen vil gerne lægge ressourcer ud til lokalområderne, som
der er afsat over 10 mio. kroner til.
Jacob Bundsgaard vil gerne tænke på tværs af det eksisterende og
understregede vigtigheden af at holde fast i lokalsamfundenes værdier.
Her supplerede Peter Boller,
Stengården, med, hvor vigtigt det
er, at borgerne lokalt gennem egen
konkrete indsats får ejerskab til de
projekter, der skabes.
Indtil fællesrådet får sin egen
platform for kommunikation, kan
nyheder om fællesrådet læses på
sognets lokale facebook-sider.

Borgmester Jacob Bundsgaard mødtes d. 9. august på Stengården i Todbjerg med grundstammen af
den kommende THM Fællesråd. Han sagde blandt andet: – Det er livsvigtigt for os i byrådet at have
denne kontakt med lokalsamfundet. Vi kan ikke fjernstyre kommunen fra rådhuspladsen.
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Tema: Fællesråd

Sognet savner seniorboliger
Lokalområderne i Aarhus kommune
mangler seniorboliger.
Behovet for seniorboliger kan
være et oplagt emne for et kommende THM Fællesråd. For skal ældre medborgere fortsat kunne blive
boende i det lokalområde, hvor de
har boet en menneskealder og har
opbygget et stort menneskeligt netværk.
Det spørgsmål rejser Michael
Krogh Hansen, Todbjerg, politiassistent, medlem af Aarhus Byråd (S)
og byrådskandidat til KV 21.
(Indlægget lettere forkortet)
– Aarhus vokser med et sted mellem 4– 5.000 nye borgere hvert år.
Det betyder, at der i disse år skyder
nye beboelsesområder og bydele op
inden for kommunen.
– Men når jeg ser på forstæderne
til Aarhus, tænker jeg, om der hele
vejen igennem bliver bygget helt
rigtigt, – til alle grupper af borgere.

– Det er mit indtryk at mange
af de nu ældre boligejere i Lystrup,
Hjortshøj, Egå og Skæring – og i det
sydlige område Kolt-Hasselager,
ønsker at sælge deres bolig/villa og
flytte i noget mindre. – Måske også
noget mere vedligeholdelsesvenligt
boligbyggeri.
Mange af disse borgere ønsker dog
fortsat at blive i deres lokalområde.
Her opstår problematikken: Der
mangler seniorboliger i lokalområderne.
Det problem bør fremgå af den
kommende kommuneplan.
– Flere senior- og ældreboliger i
lokalområderne vil medvirke til, at
flere gode solide og vedligeholdte
huse vil kunne sættes til salg, så de
mange nye aarhusianere også får
lejlighed til at flytte ud i de dejlige
områder omkring Aarhus.
Michael Krogh Hansen

Ejerskab til det fælles:
– Der sker først noget, når folk begynder at føle ejerskab og stolthed over at være en del af noget. I den lokale forankring. (Mads
Bille. Leder af Herning Kirkes Drengekor, et af Nordens fineste, og
Den Jyske Sangskole, hvor unge bliver uddannet i et Team-Danmark
inspireret talentmiljø.)
21

Jagtgudstjeneste
Søndag d. 24. oktober kl. 19.00 i
Todbjerg kirke holder vi vores årlige jagtgudstjeneste med alt, hvad
dertil hører af stemning, jægernes
smukke pyntning af kirken, jagthornsmusik, lovprisning af naturen
og til slut noget godt til ganen.
Vel mødt.
Kh. Vibe

Anders Blichfeldt
Tro, håb, kærlighed og musik
ders’ liv samt
eksempler på
de sange, der
har hjulpet
ham gennem
gode og svære
tider samt historierne bag
nogle af de
mange sange,
Anders har
skrevet.
Anders Blichfeldt kommer til
Todbjerg Kirke onsdag den 10. november 2021 kl. 19:00.
Dørene åbnes kl. 18:30.
Tilmelding til Susanne på 2810
4110 (gerne sms).

Hvad er det musik kan?
I Anders Blichfeldts indre har der
altid været musik. Til tider fylder
musikken det hele. Det er i dette
rum, at ny musik opstår og senere
finder sin vej til publikum. Musikken er et grundstof i Anders, en
måde at opleve verden på. I musikken udtrykkes glæde, smerte, sorg,
tro, håb og kærlighed. En sang eller
melodi kan vække følelser i os. Det
kan være minder, glæde eller sorg,
der pludselig overvælder os, når vi
hører en særlig melodi. Andre gange
får vi lyst til at danse og feste.
I løbet af Anders’ kirkekoncert får
vi hans bud på, hvad det er, musik
kan. Desuden får vi historier fra An22

Børne-adventsgudstjeneste
ker. Som altid går børnene i Luciaoptog, og synger for os, så alle går
hjem fra kirke varme i hjerterne og
i den skønneste adventsstemning.

Søndag d. 5. december kl. 11.00 holder vi vores traditionsrige børne-adventsgudstjeneste i Todbjerg kirke,
hvor spirekor og børnekor medvir-

Babysalmesang
Mangler du ny inspiration til sange
og lege med din lille baby?
Babysalmesang er et gratis tilbud, vi mødes i sognegården i Todbjerg tirsdag kl. 10-11, vi synger og
hygger, lærer nye sange og lege og
laver fagter og danser til salmer.
Det er en skøn måde at mødes med
andre i barselsperioden og de små
elsker at have nogen at spejle sig i.
Det er hyggeligt samvær mellem for-

ældre og babyer, børnene stimuleres
og bliver dejligt trætte efter intens
nærvær.
Det er for børn i alderen 2-10 måneder. Første gang er tirsdag den 26.
oktober. Forløbet strækker sig over
8 uger.
Tilmelding på sms til Karina 2972
2003, først til mølle.
Husk et tæppe, vi opholder os primært på gulvet.
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Brænd din indre heks
Resumé og foto: Arne Illeborg

På opfordring bringer vi Michael
Krogh Hansens tale ved Sankt Hans
bålet v/Todbjerg forsamlingshus 23.
juni.
I sognebladet har vi ikke plads til
hele talen, men læs den på facebooksiderne Todbjerg By, Todbjerg Mejlby
Kirker og Todbjerg-Mejlby-Hårup

(Alt er tilladt) samt på hjemmesiden
Todbjerg Mejlby pastorat.
Michael indledte med en fortælling om, hvordan han som politimand under en udrykning til uro i
forsamlingshuset faldt pladask for
Todbjerg.
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– Der fik jeg øje på en grund, hvor jeg nu
bor. Det valg har jeg ikke fortrudt. Her
har vi øje for hinanden, blik for naturen
og roen. – Her har jeg rod, herfra min
verden går. Det giver mig en fornemmelse af fællesskab, der både forpligter
og giver håb.

-----– Vi vinder alle ved forskellighed. Trolde
og hekse er forskellige. Mangfoldigheden
rummer en ressource, der skaber dynamik, engagement og livsglæde.
Det er netop en styrke, at vi ikke ligner hinanden! Ensretning og egoisme er
gift for et moderne samfund.
– Det kræver blik for hinanden og for
hinandens forskellighed.
– Foreningsarbejde er klart sjovest,
når man er sammen om det. Gode ramme
skabes gennem foreningsarbejde og frivilliges lyst til at bidrage.

-----– Midsommer, hvad er det for noget?
Hvorfor Sankt Hans? – Jo, det var
egentlig Johannes Døberen, som er født
et halvt år før Jesus, og som kort fortalt
udpegede Jesus. Johannes blev lyset, bålet der pegede på Kristus i en mørk tid.
Senere kom heksen til. Hun symboliserede det onde, som ilden/bålet værnede os mod.

-----– Vore forfædre insisterede på, at Danmark er for hele folket.
De skrev sågar sange om det!
Et samfund er simpelthen ikke et
samfund, hvis ikke vi har et godt, nært
og sundt fællesskab, der tager hånd om
alle. – Det nære!
– Samfund betyder jo netop, at der er
noget, vi har sammen.
Det er ikke et ”hver-for-sig-fund” –
Det er et sam-fund!
Vi har fået lov at leve i mulighedernes land!

-----– Historien har vist, at når vi bøjer os
mod hinanden får vi styrke.
Ting bliver til mere, når man begynder at dele. Det vidste vore forfædre. At
dele er at leve.
– Vi må aldrig blive lukkede om os
selv nok. Det skaber afstumpede mennesker. Lad os ikke bære mere brænde
til dét bål.
– Derfor: Brænd din indre heks. Start
på en frisk. Lad os bruge denne dejlige
aften til at få talt ud med naboen, med
din bror, med konen eller hvem du måtte
have et udestående med.

--Sammen kan vi meget.
God aften, og God sommer.
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TODBJERG MARKED
ved Todbjerg forsamlingshus
Søndag d. 12. september. kl. 10-16
Så kan vi holde marked igen – og alle
kan deltage som køber eller sælger.
En salgsbod koster 25 kr. (gratis
for børn).
Beløbet går til Todbjerg Forsamlingshus.
Tilmelding til Bent Hald (Tlf. 2263
0113 eller Bente Jakobsen (Tlf. 5141
6655)
Benyt lejligheden til at få tyndet
ud i pulterkammeret, måske gøre
et markedskup – og opleve den hyggelige markedsstemning.

Der kan købes pølser med brød,
øl/vand, kaffe /kage.
Maleriudstillingen i salen v. Bent
Hald og Bente Jakobsen giver en god
anledning til lidt fornyelse på hjemmets vægge.
På udvalgets vegne
Bent Hald
Bente Jakobsen
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Nyt fra Todbjerg Forsamlingshus
Der var generalforsamling i Todbjerg Forsamlingshus den 1. juli, og
bestyrelsen består nu af følgende
medlemmer:

Kirsten stoppede som formand, men
fortsætter med at tage sig af udlejningen af forsamlingshuset.
Efter et år med stilstand både på
udlejning og faste arrangementer, er
der kommet gang i udlejningen igen,
og de traditionelle arrangementer
kan igen afholdes. Senest nåede den
gamle bestyrelse at stable Sct. Hansarrangement på benene med kort
varsel.
Til kalenderen: Der er julebanko
i Todbjerg Forsamlingshus søndag
den 5. december.

Bodil Hansen – formand
Hans Winther Kristensen – kasserer
Mogens Sørensen
John Kristensen
Hans-Peder Bjerrum
Birgitte Pallesen
Torben Fugl
Minna Uhrenholt – suppleant
Edward Harris – suppleant
Henrik Gadegaard – suppleant
Dorthe Kloppenborg – suppleant

27

Nyt fra Mejlby Husmoderforening
Såfremt man ønsker at spise frokost på Grønhøj Kro, skal dette meddeles ved tilmelding.
På Kroen er der bl.a. Morten Korch Museum.
Tilmelding senest onsdag den 6.
oktober 2021.
To dages-tur til Odense og Egeskov.
Vi besøger Odense Glasværk og
Tidens Samling. Søndag skal vi til
Julemarked på Egeskov. Overnatning på Hotel Ansgar i Odense
Lørdag-søndag den 13.-14.
november 2021
Afgang fra Mejlby Kirke kl. 7.30, herefter Hårup Skole kl. 7.45
Program for turen er vedlagt
Årsprogrammet.
Turen er for medlemmer, pris 1699
kr. pr. person.
Tilmelding og betaling, senest
mandag den 23. august 2021.

Ny Dato! Besøg hos Andelssamfundet, Gammel Kirkevej 116A,
8530 Hjortshøj
Onsdag den 25. august 2021
kl. 19.00
Andelssamfundet i Hjortshøj har,
igennem sin historie fra skabelsen
i 1992, været og er stadig et levende
laboratorium for en bæredygtig livsstil. Vi bliver vist rundt og får fortalt
historien.
Tag gemalen med. Vi slutter af
med kaffe og kage.
Pris pr. pers. 60 kr. som betales
på dagen.
Tilmelding senest tirsdag den 20.
august 2021.

Generalforsamling i Mejlby
Forsamlingshus
Torsdag den 25. november 2021
kl. 19.00
Generalforsamling afholdes fra
19.00-19.30. Dagsorden iflg. vedtægt.
Efterfølgende skal vi høre Sanne
Vinther fortælle om Venezuela, hvor
hun boede tre år i 90’erne. Landet
hvor hun og familien ofte kommer
og kender særdeles godt, fordi det
er hendes mand, Carlos’, hjemland.

Tur til Grønhøj Garnlager og
Stofgården i Grønhøj
Lørdag den 9. oktober 2021
Vi mødes kl. 9.00 på Kirkepladsen i
Mejlby, hvor vi fylder bilerne. Sammen kører vi til Grønhøj.
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Vi skal høre om natur, mennesker,
mad og kultur, og om nogle af de
forskelle, der giver overraskende og
sjove oplevelser i landet.
Foreningen byder på et let traktement, et glas vin, kaffe/te og sødt.
Tilmelding senest torsdag den 18.
november 2021.

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 Husmoderforening

60 års Jubilæum
Lørdag den 15. januar 2022 fejrer vi
Foreningens 60 års jubilæum
i Mejlby Forsamlingshus.
Sæt X i kalenderen. Invitation følger

NORDLYSET 8530
Nu vender Nordlyset tilbage....
Sæt allerede nu x i kalenderen
onsdag 25/8 kl. 10.00 i Hårup Forsamlingshus.
Vi begynder med hyggeligt samvær, hvor der vil blive serveret kaffe/te og en bid brød (pris 20 kr.)
Vi vil prøve at finde en lokal/extern person til at holde et lille oplæg.

Desuden er det vigtigt, at vi finder ud af, hvor stor tilslutning der er
til busturen til "Fru Møllers Mølleri",
da der kræves tilmelding til denne.
Vi glæder os til at se jer.
På glædeligt gensyn de 3 tovholdere:
Bodil 6131 9236
Kirsten 2297 8115
Elisabeth 2487 3237
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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 23/9, torsdag den 28/10, torsdag den 25/11 – alle dage kl. 17.00
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

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

Bil
Pumba 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
4. september

10.00 og 11.30
Lene Dahl Hansen
Konfirmation
11.00
Lene Dahl Hansen
Konfirmation

5. september

14. s. efter Trinitatis

11.00 – Vibe
Høst

12. september

15. s. efter Trinitatis

19. september

16. s. efter Trinitatis

26. september

17. s. efter Trinitatis

3. oktober

18. s. efter Trinitatis

10. oktober

19. s. efter Trinitatis

Mejlby

11.00 – Vibe

9.30 – Vibe

11.00 – Vibe

9.30 – Vibe

11.00 – Vibe
Høstgudstjeneste
med folkemusik
ved Jysdk
på næsen
11.00 – Vibe

9.30 – Vibe

17. oktober

9.30
Marie-Louise

24. oktober

19.00 – Vibe
Jagt

20. s. efter Trinitatis
21. s. efter Trinitatis

31. oktober

22. s. efter Trinitatis

7. november
Allehelgen

14. november

24. s. efter Trinitatis

11.00
Kristian
Jubilæum
9.30 – Vibe

11.00 – Vibe

11.00 – Vibe

9.30 – Vibe

21. november

9.30 – Charlotte

Sidste søndag i kirkeåret

28. november

1. s. i advent

11.00 – Vibe
Gospel

