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Hjælp medmennesker i nød

Det kan være 
svært at rumme, 
når verden koger 
over af klimafor-
andringer, krig, 
uretfærdighed og 

katastrofer. Man får mest lyst til at 
lukke øjnene for grusomhederne. 
Men for mange er det heldigvis en 
umulighed at vende ryggen til – for 
det handler jo om mennesker. 

Og heldigvis kan vi mennesker 
stadig hjælpe hinanden på tværs af 
grænser. Her i sognet bliver det fx 
muligt at omsætte sin næstekær-
lighed til konkret hjælp ved at gå 
en rute søndag den 11. marts, når 
Folkekirkens Nødhjælp næste gang 
afholder husstandsindsamling.  

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattig-
ste samfund, det går værst ud over, 

når kloden hærges af fx klimafor-
andringer. I kraft af et stort, lokalt, 
kirkeligt netværk når Folkekirkens 
Nødhjælp helt derud og styrker de 
svageste. Men der må tænkes i nye, 
innovative baner for at vinde kaplø-
bet med klima, flygtningestrømme 
og befolkningstilvækst. 

I alle Folkekirkens Nødhjælps 
projekter gælder princippet ’Hjælp 
til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen 
er altid direkte involverede og lærer 
samtidig nye metoder, der gør dem 
mere robuste. 

Sæt allerede nu kryds ved 11. marts
Todbjerg-Mejlby er med ved næste 
indsamling 11. marts 2018. Sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen, så håber 
vi at se dig til en hyggelig indsam-
lingsdag.

Mvh. Torben Hvid, 
indsamlingsleder

Søndag den 11. marts 2018 deltager Todbjerg-Mejlby sogn i Folkekir-
kens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange 
frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed 
for at give mennesker i nød en håndsrækning.  



Med det rationelle, 
logiske sprog og med 
dagligdagssproget kan 
vi sige noget om ver-
den, om tingene, om 
det, vi kan konstatere. 

Og vi øver os lige fra vi er helt små i 
at tænke og tale klart og stringent. 
Og alle har vi nok på et eller andet 
tidspunkt fået smidt ordene i hove-
det: ’Du skal vide, ikke tro’ og  ’Hvorom 
man ikke kan tale, må man tie’. 

Og dog har mennesker til alle ti-
der og på alle steder forsøgt at sige 
noget om det, hvorom vi reelt ikke 
kan tale. Med poesiens sprog, med 
mytens og det religiøse sprog har 
vi givet udtryk for det ordløse. Og 
vi har givet det et navn: Gud. Gud 
er det, som der ikke findes ord for, 
men som vi ikke lade være at forsøge 
at finde ord for. Alle religiøse myter, 
alle bønner og alle salmer er udtryk 
for det forsøg. 

Lige siden vi kravlede ned fra 
træerne og sproget og tanken våg-
nede i os, har vi undret os: Hvor 
kommer vi fra? Hvor går vi hen? 
Hvad er meningen med at vi er her? 
Og de spørgsmål er stadig de samme 
i dag. Naturvidenskaben kan svare 
på hvordan, men ikke hvorfor. Når vi 
spørger hvorfor der er noget frem-
for ingenting, kommer det logiske 

Guds sprog er poesi
’Hvad der overhovedet lader sig sige, lader sig klart sige; 
og hvorom man ikke kan tale, derom må man tie’ – L. Wittgenstein 

sprog til kort, her må vi benytte os 
af mytens og poesiens sprog. Og det 
er da også det sprog, vi finder i rigt 
mål i Bibelen.

Grundtvig siger, at lovprisningen 
er det religiøse sprogs egentlige gen-
re. Altså, når vi for eks. står med vo-
res nyfødte barn i armene for første 
gang, kan vores lykke og taknemme-
lighed kun udtrykkes i lovsang, og 
der er kun eet sted at vende den hen: 
Mod Gud. Vi kan selvfølgelig takke 
vores kæreste, som har en vis andel 
i at barnet er blevet til, men reelt er 
det ikke os, der har frembragt dette 
vidunder. 

Det er ikke os, der er årsag til 
livet. Og derfor kan ydmyghed og 
brusende lykkefølelse blande sig i 
os, når vi står med det lille nye barn. 
Ydmyghed overfor livet, og taknem-
melighed overfor livets herre. Eller 
Gud, eller hvad vi nu vil bruge af ord. 
Når vi er lige der, kan vores hjerte 
slet ikke tie, det bryder ud i jubel el-
ler stille bevæget hvisken: TAK. 

Jeg vil nu tilføje, at ikke kun lov-
prisningen er det religiøse sprogs 
egentlige genre. Klagen hører med 
på lige fod. For ligesom der kun er 
eet sted at rette takken hen, når livet 
kommer os i møde, ligeså er der også 
reelt kun eet sted at rette klagen og 
vreden hen, når livet tages fra os. 
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Og ligesom vores hjerte ikke kan tie 
stille, når vi står med vores nyfødte i 
armene, kan det heller ikke tie stille 
når vi mister. Det bryder ud i raseri 
anklage eller fortvivlet: HVORFOR?  

Vi godtager ikke den præmis, at 
det, hvorom vi ikke kan tale klart, 
om det må vi tie. For livet selv fylder 
os gang på gang med store følelser, 
stor undren og anelsesfulde, tilnær-
melsesvise erkendelser. Og fordi vi er 
sproglige væsener, kan vi ikke lade 
være at forsøge at udtrykke os i ord. 
Vi har selvfølgelig det uartikulerede 
skrig eller brøl, vi har billedkunsten 
og musikken, men med poesien og 
digtningen kan vi faktisk sprogligt 
gribe det fjerne og usynlige, og gøre 
noget ved det. Og derved gøre noget 
ved os selv og hinanden.  

Poesiens sprog er kreativt, ska-
bende (poieå er græsk og betyder 
at gøre noget, at skabe ). Poesiens 
sprog gør noget ved den, der taler, 
skriver eller synger det. Og det gør 
noget ved den, der hører det. Po-
esiens sprog kan åbne for perspek-
tiver, vi ikke umiddelbart ser, det 
kan udtrykke det, der ligger gemt 
dybt i et hjerte, og som ikke i daglig 
snak kan finde ord. Poesien kan give 
indsigt, som vores tanke ellers er 
blind for. Poesiens sprog kan skabe 
et kighul til Guds evighed, som ellers 
er utilgængelig for vores tanke. Der-
for benytter Jesus også konsekvent 
billedsproget, når han vil sige noget 
om Gud og Guds Rige. Han fortæl-
ler lignelser. Og derfor er Johanne-
sevangeliet, som er det filosofiske 

og åndelige evangelium, også det 
poetiske. 

De tre andre evangelier (Mat-
thæus, Markus og Lukas) fortæller 
en konkret historie. De vil fortælle 
om noget fysisk og konkret, nem-
lig Jesus’ liv og gøren og laden. De 
benytter dagligdagens sprogbrug. 
Johannesevangeliet vil dybere ned 
eller højere op, og sige noget særligt, 
ja noget, som ikke kan kommuni-
keres på almindelig form. Johannes 
vil fortælle den ’åndelige’ historie 
om Jesus. 

Med sit poetiske sprog kan Johan-
nesevangeliet meget stærkere end 
de tre andre evangelier sige noget 
om Jesus’ guddommelighed. Hvor 
Matthæus begynder med at remse 
Jesus’ slægtstavle op, Markus starter 
med at Jesus bliver døbt i Jordan-
floden og Lukas starter med histo-
rien om hans fødsel i Betlehem, der 
begynder Johannes langt ude bag 
stjernerne med det guddommelige 
Ord, der bliver menneske:

’I begyndelsen var Ordet, og Ordet 
var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var 
i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved 
ham, og uden ham blev intet til af det, 
som er. I ham var liv, og livet var men-
neskers lys. Og lyset skinner i mørket, og 
mørket greb det ikke.’ 

Så er tonen slået an og kighullet 
er åbnet på klem ind til Guds evig-
hed, ind til det, som er utilgængeligt 
for vores fornuft og tanke. Ind til 
det, hvorom vi kun i poesiens sprog 
kan tale.

Vibe
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Kirken er ikke hjerne og fornuft

Kirken er først og fremmest
hjerte og poesi.
Menneskeheden overleverede
sine fortællinger
som ord på vers 
formet i rytmer og sang.

Sange, vi lærte som små,
kan vi stadig huske som gamle.
Sange min mor lærte mig
kan jeg i dag huske
og synge for mine børn.
Er du i tvivl, så syng
børnesange for demente.

De gamle historier blev
båret med vers fra slægt til slægt.
Mosebøgerne, Davids salmer,
Ordsprogene og Højsangen. 
Biblen er skrevet på vers
som andre religioners tekster. 

Gamle folkeviser og heltekvad.
Den færøske kædedans.
Her danses til kvæ∂i.
Kvad på op til
flere hundrede vers.
Dem kan skipari (skipper)
ofte udenad. 

Fødder og sko
tramper den monotone
danserytme i en trance, 
hele kroppen husker.

Vi husker med poesien,
når vi intet skriver ned.

Vi tror vi gemmer, 
når alt er skrevet ind i
fornuftens hårde hjerner,
som vi kalder harddiske.
Da har vi for alvor glemt
at mennesket er poesi.

Arne Illeborg
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Langfredagsgudstjeneste 
med violin, orgel og 
klaver i Todbjerg Kirke

Langfredag den 30. marts kl. 16.00 
er der musikgudstjeneste i Todbjerg 
Kirke, hvor vi vil afspejle landfreda-
gens tema i stemningsmættet musik. 
De tre musikere er Ina Tagmose, vio-
lin, Asger Troelsen, orgel og Kristian 
Giver på klaver. Og de tre komponi-
ster, vi skal høre er J. S. Bach, Johan-
nes Brahms og Arvo Pärt. En tråd i 
musikken er samlemelodien til ”Be-
fal du dine veje” – på tysk ”Herzlich 
tut mich verlangen”, som kendes fra 
Bachs store passionsværker og her 
bl.a. skal høres i en meget stærk og 
sjældent fremført bearbejdelse for 
orgel af Brahms. Som en modvægt til 
det tunge er Arvo Pärts overjordiske 
og kendte ”Spiegel im Spiegel” for 
violin og klaver på programmet. Og 
så skal vi sidde lidt i stilhed. 

Der er fri entre.

Søndag den 25. marts, 
palmesøndag, holder vi børne-
gudstjeneste i Todbjerg Kirke kl. 
11.00. Palmesøndag er optakten 
til påsken og vi skal høre påske-
fortællinger for børn og synge 
børnevenlige salmer. Spirekoret 
kommer og deltager. Efter guds-
tjenesten er der påskeæggejagt 
på det grønne område ved kir-
ken. Vi håber Påskeharen har 
været forbi, og i våbenhuset vil 
der blive budt på noget lækkert 
til både voksne og børn.

Der har været en lille påskehøne, 
den har lagt et påskeæg. 
Og vi ved netop hvor den har lagt det,
for den har nemlig sagt det. 
Se oppe, se nede, du skal bare lede, 
se ude, se inde, prøv om du kan finde 
det lille påskeæg.
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Gud er død 
– og vi keder os!

Foredrag i Sognegården onsdag 
den 21. marts 2018 kl. 19:00

”Intelligente
 mennesker ke-
der sig aldrig”, 
siger man. Men 
det passer ikke; 
de fleste af os 
kan sagtens kede 
os alligevel!  
Men hvad vil det 

egentlig sige at kede sig? Hvorfor 
har de fleste af os det svært med 
kedsomheden og skynder os væk 
fra den? 

Og hvad mister vi, hvis ikke vi tør 
tage ophold i kedsomheden? Og til 
slut: findes der en dybere, eksisten-
tiel kedsomhed, som kun Vor Herre 
kan hjælpe os med at tage livtag 
med?
 

Kristian Bøcker.
Sognepræst i Jelling

FORÅRSSANGAFTEN 
18. april.

Lad os byde foråret velkommen 
med en sangaften i forårets tegn. 

Onsdag den 18. april 2018 
klokken 19:00 tager vi Højsko-
lesangbøgerne frem og synger 
nogle af de dejlige forårssange 
derfra.

Organist Kristian Giver vil spille 
til, så vi rigtig kan få rørt vores 
sangstemmer. Derudover vil Kir-
kesanger Ellen Lunde og Kristian 
Giver synge og spille for os. Der 
vil blive serveret kage, kaffe/the. 

Vi glæder os til at se rigtig man-
ge til en glad sangaften. 

Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget.
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BABYSALMESANG

Todbjerg sognegård
Tirsdag kl. 10 til 11.

Vi starter tirsdag d. 20. 
februar og slutter 1. april.
(der er påskeferie 27. marts)

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. 

Tilbuddet er for alle 
og det er gratis.

Venlig hilsen
Karina Brøgger

Todbjerg-Mejlby Menighedsråd

FROKOSTHYGGE 

i Todbjerg Sognegård
Onsdag d. 14. marts 
kl. 11.30 til ca. 14.00

Vi får frokost, 
et glas til maden,
kaffe og foredrag
og det hele koster 
30 kr.

Hvad er en »Rugkælling«? 
Hvornår er det Mikkelsmesse? 

Få svaret onsdag 14. marts, når Peer 
Kjær Andersen afslutter fortællin-
gen om gamle danske skikke. Som 
sidst vil vi også sammen synge års-
tidens sange fra højskolesangbogen.

Praktiske informationer:
• Vi mødes klokken 11:30
• og vi slutter klokken ca. 14:00
• Pris: 30 kroner pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før 

til Sonja Vinther (2262 5461)
• Hjælp til transport: Hvis man har 

behov for at blive hentet, skal det 
blot oplyses ved tilmelding.

Alle er velkomne, og vi håber at se 
rigtigt mange til hygge og godt sam-
vær.

Dette er sidste forårs arrangement 
– Vi ses når havesæsonen slutter.

Vel Mødt
TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD
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Gospelkoret i Todbjerg

Vi øver hver anden onsdag i ulige uger i Sognegården i Todbjerg 
kl. 19. til 21.30.

Gospel er et fantastisk redskab til at skabe energi og glæde 
– så mød endelig op, hvis du har lyst! 

Vores korleder er Maria Norby.

Vi medvirker ved Gospelgudstjenesten den 27. maj 201 kl. 11.00 
i Todbjerg kirke.

Find os på 
http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/kor/gospelkor-i-todbjerg-mejlby 
hvor prøveplanen også ligger.
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Arrangementsliste 
Todbjerg-Mejlby Sogn, 

marts, april og maj 2018 

Søndag den 11. marts. Mødested; Sognegården 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Se omtale i bladet  

Tirsdag den 20. marts kl. 10:00-11:00; Sognegården
Babysalmesang

Kontakt evt. Karina på 2927 2003

Onsdag den 21. marts kl. 19:00; Sognegården
Foredrag med Sognepræst Kristian Bøcker

”Gud er død – og vi keder os!”
Se omtale i bladet 

Søndag den 25. marts kl. 11:00, Todbjerg Kirke
Gudstjeneste og Påskeæggeløb

Se omtale i bladet

Skærtorsdag den 29. marts kl. 17:00; Mejlby Kirke
Gudstjeneste

Derefter serveret let Tapas med Mellemøstlig tema 

Langfredag den 30. marts kl. 16:00, Todbjerg Kirke
Musisk Gudstjeneste

Se omtale i bladet 

Onsdag den 18. april kl. 19:00, Sognegården 
Forårssangaften

Se omtale i bladet

Søndag den 27. maj kl. 11:00, Todbjerg Kirke
Gospelgudstjeneste
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Gundes Gods

Af Arne Illeborg

”Jeg har altid været bidt af en gal 
filmrulle” siger Hanne Nedbo, Ly-
strup, i samtale med Sognebladet.

Som manuskriptforfatter har 
Hanne Nedbo skrevet den muntre 
og humoristiske Morten Korch-lig-
nende musical, Gundes Gods. Hand-
lingen i musicalen foregår i år 1654 
og er henlagt til Skaarupgaard gods, 
Todbjerg sogn, som næsten alle i lo-
kalområdet kender. 

Her blev Gunde Rosenkrantz den 
første godsejer (1654 – 1662) efter 
Christian IV og Kronen (Det danske 
kongehus).

Handlingen i Gundes Gods har 
Hanne Nedbo formet efter sin egen 
frie fantasi, og godsejeren er gjort til 
en stærkt underkuet mandsperson 
i den første halvdel af historien. Til 
slut rummer historien dog en dra-
stisk begivenhed, der totalt vender 
om på rollerne mellem Gunde Ro-
senkrantz og hans før så domine-
rende hustru, «Gok»-Anne. Nu er det 
godsejeren, der fører ordet.

Alle karaktererne i musicalen er 
komiske og stærkt karikerede. Det 
gælder også de tre røvere fra Røved 
med anføreren, «Gale»-Uffe og hans 

Todbjerg-Mejlby sogn i musical og på film
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to tumpede medskyldige: Rasmus 
«Betterøv», samt den halvblinde og 
tunghøre Kresten «Enøje».

Sidste forår blev musicalen fil-
matiseret med Hanne Nedbo i rol-
len som kokkepigen, Knudtilde. 
Hun udviser ekstrem dårlig evne i 
madlavning, hvilket plager godsets 
folk, og ikke mindst godsejeren og 
hans hustru.

Og som Hanne Nedbo selv siger:
- Kokkepigen ligner mig utroligt me-
get, da jeg ikke selv kan lave mad.

Gundes Gods er også indspillet som 
film. I Todbjerg har filmholdet ved 

Peter Bollers hjælp skabt fine mid-
delalder-kulisser på Stengården. Her 
er både Skaarupsgaards landkøkken 
og godsejerens borgstue skildret i et 
autentisk miljø. 

Godsejeren Gunde Rosenkranz 
er efter al sandsynlighed fra den 
store Rosenkranz-slægt på Rosen-
holm slot.

Filmen er optaget af Hønborg 
Amatørteater Forlag, der også for-
midler manuskriptet til selve mu-
sicalen.

På YouTube kan man finde traile-
ren til filmen ved at søge på Gundes 
Gods.

Af Arne Illeborg

Østjyske kirker og kommuner 
finder fælles fodslag omkring 
det frivillige diakonale arbejde 
(kirkens sociale arbejde).

Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillig-
hedshovedstad. 

23. januar havde kirker og kom-
muner samlet 160 personer i Aar-
hus rådhushal til en stor konference 
med titlen Fælles om.

”Kommuner, folkekirker og de 
kirkelige diakonale, sociale organi-
sationer har meget at samarbejde 
om inden for det sociale område. Det 
er tre aktører, der har et socialt an-
svar og som supplerer hinanden på 
den civilsamfundsmæssige bane til 
støtte for samfundets udsatte men-
nesker”, siger Henrik Wigh-Poulsen, 
der som biskop er initiativtager til 
netværkskonferencen. 

Kirken kan noget, vi ikke kan
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”Erfaringer og undersøgelser vi-
ser, at de tre aktører ofte ikke ser 
hinandens muligheder. Kendskabet 
skal øges, netværk skabes og barri-
erer nedbrydes. Det er konferencens 
formål”. 

Borgmester Nils Borring, Faur-
skov kommune, udtrykte det sådan 
i TV2OJ efter konferencen:

– ”Kirken kan noget, vi (kommu-
nerne) ikke kan”.

Kirken har tid til at lytte
Set fra en kommunal vinkel er vi 
alle borgere med CPR-numre og 
sagsmapper.

Kommunernes handlerum er dog 
begrænset af tid og økonomi.

Kirken ser ikke mennesker som 
borgere, men som hele mennesker 
med alt, hvad det indebærer.

Vores egen sognepræst ’Vibe’, ud-
trykker kirkens kernekvalitet med 
ordene: – Kirken har tid til at lytte.

Når livets store spørgsmål pres-
ser sig på, viser det sig, at vore 
smartphones, sms’er, facebook, twit-
ter, instagram kan ikke erstatte den 
ægte samtale mellem mennesker. 

Sognepræst Sonja Nicolaisen, 
der tidligere har boet her i sognet, 
fortæller fra konferencen, hvordan 
præsten ofte er den eneste, der giver 
sig tid til livets svære samtaler. 

Som hjemmehjælper-præst i 
Odder kommune yder hun en ’livs-
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hjælp’, det offentlige Danmark af 
økonomiske grunde ikke kan til-
byde: den eksistentielle og åndelige 
samtale.

En anden deltager i konferencen 
peger på de lokale menighedsråds 
store frihed til selv at organisere og 
planlægge sociale aktiviteter, der gi-
ver mennesker muligheder for sam-
vær og samtaler. 

Også i vort eget sogn er kirkens 
diakonale (læs: sociale) arbejde afgø-
rende for et godt, lokalt samfundsliv.

Todbjerg-Mejlby sogn har sam-
men med Hjortshøj sogn en af 
Østjyllands bedst bemandede be-
søgstjenester med udgangspunkt 
i Hjortshøj Lokalcenter, fortæller 
Lisbeth Aagaard, Todbjerg, der i ni 
år har ledet besøgstjenesten. 

 – Vi er tilsammen 45-50 frivil-
lige besøgsvenner, hvoraf cirka 
halvdelen er fra Todbjerg – Mejlby, 
siger Lisbeth. Hun fortæller, at de 
to sognes besøgstjenester fungerer 
utrolig godt, fordi besøgsvenner og 
-værter ofte kender hinanden, da 
alle er bosiddende i lokalområdet. 
En samhørighed der er vanskelig at 
opnå i større bysamfund.

En anden gruppe er samlet om-
kring Susanne Mikkelsen, der med 
10-14 frivillige sørger forforplejnin-
gen (kaffe og kage) ved arrangemen-
ter i kirkerne og sognegården.

Et velbesøgt initiativ er sogne-
gårdens Frokosthygge. Den står 
Sonja Vinther, Hårup, i spidsen for. 

Sognets beboere mødes her over 
god mad, en god fortælling og det 
fællesskab, et hyggeligt bordfælles-
skab altid indebærer, især når den 
frivillige indsats i køkkenet smager 
af glæde.

Litteraturkredse, vandregrupper, 
kor, spejdere, højskoleforeninger og 
kunstforeninger. I virkeligheden be-
tyder trosbekendelsens højstemte 
udtryk ”de helliges samfund” blot, 
at folk i sognet finder sammen (sam-
fund) om de tilbud, der alle har det 
til fælles, at de udgår fra kirker og 
sognegårde. 

Læs om ”Fælles-om” konferencen i 
det fyldige magasin med spændende 
tekster og billeder på:
https://www.fællesom.dk/presse/

Fælles om 
samtale og nye 
samarbejder 
REPORTAGE OG DOKUMENTATION fra netværks-
konferencen "Fælles om det sociale ansvar" mellem 
kommuner, folkekirker og kirkelige organisationer.

FSA reportage indd 1
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Et himmelråbende behov 

Sjælesorg på nettet 
– www.sjaelesorg.nu –  er en on-line 
platform, hvor mennesker med ondt 
i livet kan kontakte og chatte ano-
nymt med en række præster.

Landets ti biskopper oprettede Sjæ-
lesorg på nettet 1. februar 2017. I det 
forløbne år har 10.000 kontaktet tje-
nesten. Heraf har 6.000 kontaktet 
chatten uden for åbningstid, men 

de få præster, der er tilknyttet, har 
kun magtet af tale med 2.600 af per-
sonerne.

– Det er aldrig rart, når vi ikke kan 
nå det, vi gerne vil, siger biskop Hen-
ning Toft Bro, Ålborg, til DR. Biskop-
pen forsøger nu at udvide åbningsti-
den og skaffe flere frivillige kræfter 
til det store behov.
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Indkaldelse til Generalforsamling 

i Todbjerg Vandværk og Todbjerghus

Indkaldelse til Generalforsamling 

i Todbjerg Vandværk og Todbjerghus

19:30 – 20:15: Todbjerg Vandværk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse 

af revideret regnskab
4. Behandling af 

indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse 

og bestyrelses-suppleant
6. Valg af revisor 

og revisor suppleant
7. Eventuelt

20:45 – 21:30: Todbjerghus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse 

af revideret regnskab
4. Behandling af 

indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse 

og en bestyrelses-suppleant
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Todbjerg Vandværk og Todbjerghus

I mellem de to generalforsamlinger serveres et par gode stykker mad. 

Dato: Tirsdag den 6. marts 2018
Tid: Kl. 19:30

Sted: Todbjerg Forsamlingshus
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Virksomhedsbesøg på 
Tropica Aquarium Plants
Tirsdag d. 27/3 2018 kl. 18.30 
Mejlbyvej 200, 8250 Egå.

Der produceres akvarieplanter til 
hele verden. Gartneriet er iden-
tisk med et alm. gartneri. Ca. 160 
forskellige planter.  Der er eget 
laboratorium, hvor der også pro-
duceres planter. Tag gemalen med.

Arrangementet er gratis. Der serveres 
kaffe og kage efter rundvisningen.
Ingen tilmelding.

Besøg i Væksthusene 
i Botaninsk have, Aarhus.
Lørdag d. 21/4 2018 kl. 10, 
Møllevejen 10, Aarhus C
Rundvisning med fortælling om 
de spændende planter og dyr i 
husene.

Gratis entre. 
Foreningen betaler guide.

Efter rundvisningen, er der mu-
lighed for at købe frokost i cafeen.

Tilmelding senest torsdag d. 5/4-2018

Mejlby husmoderforening 

Lady walk ved Tangkrogen i Aarhus
Mandag d. 28/5 2018. 
Vi mødes kl. 18.00 på Tangkrogen, 
ved skiltet Mejlby husmoderfor-
ening. Vi går 7 km. Efterfølgende 
spiser vi sandwich, og hygger os 
sammen.

Pris 140 kr. inkl. t-shirt og en 
sandwich.

Tilmelding til Åse samt betaling senest 
torsdag d. 30/3 2018

Husk at angive t-shirt størrelse 
ved tilmelding

Mejlby husmoderforening 
Mail: mejlbyhusmor@gmail.com
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”Ballade i Brugsen”
i Mejlby forsamlingshus 

9-10 marts 2018

Familieforestilling 
Fredag d. 9 marts 2018 kl. 19.00 
– døren åbnes kl. 18.15

Efter stykket serveres et stjerne-
skud, øl/vand & et glas vin kan 
købes.

Voksne 80.- Børn 50.-

Festforestilling
Lørdag d. 10 marts 2018 kl. 17.30 
– døren åbnes kl. 16.30

Der serveres Ta’ selv buffet inden 
stykket, øl/vand, vin og diverse 
lokale drinks kan købes. 

Buffet, dilettant og dans pris 
kr. 200.- Adgang min. 18 år.

Evt. bordreservation kontakt 
venligst Ole på mb. Tlf. 2448 1126

Billetter kan købes i Brugsen 
Mejlby fra d. 1. februar 2018 til 
d. 4. marts 2018.

Medbring gyldig medlemskort til 
M.A.T.F. Skal tegnes af alle over 18 
år, kan købes i døren.

Mejlby Amatør Teater Forening 
(M.A.T.F.)

Fællesspisning 19 juni. 
Klokken 18:00 

– Sommerafslutning

HUSK – Tilmeldingsfrist altid 
3 dage før
Mejlby.hus@gmail.com 
/ Henrik på 4095 1506 evt. sms
Husk antal voksne og børn 
(til og med 12 år.)

Mejlby forsamlingshus 
holder generalforsamling
Torsdag d.17. maj klokken 19:30 
– Dagsorden iflg. Vedtægterne

- Forslag fra andelshaverne til be-
handling, skal indgives skriftligt 
til formanden, og være denne i 
hænde senest den 1. april. på 
mejlbyforsamlingshus@gmail.com

- Efterfølgende servere huset kaffe 
og kage. 

 På bestyrelsens vegne 
Michael Mikkelsen
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Lykkes blomster
Todbjerg Vingård
Klinik for fodterapi v. Jytte Bjerregård
Hårshoppen, Lystrup
Anlægsgartner Erik Kold
Småkageriet v. Dinna Herstmark
Frisør Birgitte Solhøj
Lene Mosegaard, Oustrupgårdsvej
Lindå Balle maskinstation
Vineriet v. Peder Bork
Slagter Lund, Grundfør
Hjortshøj tømrer og snedkerforretning 
 v. Hans Pedersen
Vestergård og Overgård
Main House Musik
Todbjerghus
Præstemarkens træværksted v. Peter Boller
Mejlby autoværksted v. Søren Eriksen
Lystrup blomster by Nordic House
Smedefirmaet Henrik Sørensen, Todbjerg
Sams Pizza, Todbjerg
Holgers Jordbær, Bendstrup
Rhode Auto, Mejlby
Trige tømrer og Snedker
Kristineborg frugt, Hjortshøj
Lifting your lifev. Mette Raahede
Houlberg og Wittrup, Randers
Nordsjø Ide og Design, Lystrup
Frisør Fasson, Lystrup
Lystrup cykelhandler
Tømrerfirmaet, Henning Jensen
Boghandleren i Hornslet
Skader vognmandsforretning – dyretransport
Haumann VVS, Todbjerg

Salon Reykjavik
Bettina Zedelfune
Tiff, Hornslet
Øko-familien fra Bendstrup
Hårup fodterapi v. Agnes Balle
Hårup Dækservice
Rema 1000, Trige
Stark i Risskov
Sweetkitchen, v. specialkøbmanden 
 Anne Dorthe Pedersen
Hornslet blomster
Todbjerg foto v. Dan Knudsen
Daglig brugsen, Hjortshøj
Traktor og Høstspecialisten A/S i Grundfør
Bageren i Lystrup
Super Brugsen, Lystrup
Sallys Auto
Marianne ”Pileflet” – Hårup
Plantorama
Nordea, Risskov
Lystrup Apotek
Danske bank, Egå
Farmshoppen, Egå
Helle og Mogens´ juletræssalg
Solina
Regnskabskonsulent, Ib Sørensen
Den gule gård i Grøttrup
Malerfirmaet DGG- service v. Helle Killedal
Kloakmester Anders Andersen, Hårup
Alstrup transport, Mejlby
MB Anlæg v. Mogens Brix
Bøssemager Nystrøm og Krabbe
Grejbiksen
Bygma

Todbjerg forsamlingshus TAKKER Todbjerg forsamlingshus TAKKER 
alle vore sponsorer til årets banko spilalle vore sponsorer til årets banko spil
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EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

Gl. Kaløvej 4, 8530 Hjortshøj
tmegnsarkiv@mail.dk

Hjemmeside:
www todbjergmejlby-

egnsarkiv.dk

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

Torsdag, den 24. maj 2018 kl. 15 til 20 
fejrer vi arkivets 44 års fødselsdag. 

Som tidligere år holder vi et ”åbent- 
hus” arrangement. 

I år vil vi have fokus på sport og 
idrætslivet i lokalområdet – vi vil 
finde billeder m.v. frem til denne 
dag.

Vi vil gerne samle mere materiale 
om emnet, så ligger I inde med fo-
tos – også gerne nyere – er vi meget 
interesseret i at få dem scannet ind.

Årshæfte 2018.
Vi har planer om, at årshæftet for 
2018 skal handle om lokalområderne 
Lindå og Balle.

Vi vil meget gerne modtage bille-
der og gode historier, der omhandler 
dette område og hvis der er én eller 
flere, der kan skrive indlæg til års-
hæftet, vil det være en stor hjælp og 
meget velkomment. 

Endvidere er følgende 
arrangement under planlægning:

Byvandring 2017 
Vi planlægger, at årets byvandring 
skal foregå i Balle og det bliver i før-
ste halvdel af august – resten har vi 
endnu ikke på plads.

På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
og Lokalhistorisk Forening.

Helle Hald

Årets næste arrangementer i Egnsarkivet og Lokalhistorisk Forening.
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TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
hs.ms.soerensen@gmail.com

Randi Dejgaard Stidsing, Næstformand
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117
randistidsing@hotmail.com

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348
mj.todbjerg@gmail.com

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852
karin.f.madsen@gmail.com

Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251
torbenhvid@hotmail.com

Erland Madsen Alstrup, KIRKEVÆRGE
(MEJLBY KIRKE)
Engvej 4, Mejlby
8530 Hjortshøj
8699 9349
erland.alstrup@yahoo.dk

Hanne Vibeke Folkmann
Gyden 12, Mejlby
8530 Hjortshøj
2248 8132
heksemoster@yahoo.dk

Astrid Grethe Moltved
Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2627 1425 
8621 1425
astridmoltved@mail.dk

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429
inge.buss@bios.au.dk

Suppleanter: 

Bjarne Madsen 
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709
frohandel@gmail.com

Susanne Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110
susanne@julenisser.net

MR MØDER FOR 2018
Tordag d. 22/3, onsdag d. 25/4, og torsdag d. 24/5 – Alle fra 19-22.

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

22.

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



Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj – 
tlf.: 8749 0490
Åbningstid: Torsdag kl. 14-18 og søndag kl. 
10-16 (fra palmesøndag til jul).
Også en afdeling med lækre specialiteter

Bedemand
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23, 8543 Hornslet
tlf.: 5095 0420/8697 4251
Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
tlf.: 8699 7833 e-mail kl@kronjyllands.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
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442

Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf.: 8699 8106
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
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

HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

Klinik for hud- og fodpleje
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup, tlf.: 8699 9132
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, 
Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 8699 9211

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 

Musikskole
MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.mainhousemusic.dk, tlf.: 4142 8120
MainHouse Music – undervisning for børn 
og voksne i Guitar, Trommer, Bas, Klaver, 
Sang og Ukulele.

Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
tlf.: 6133 9799 
www.østjysksundhedsklinik.dk

Tømrer
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200/8698 9075

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

Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf.: 4029 6869
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag den 4. marts
3. søndag i fasten

Søndag den 11. marts
Midfaste

ingen 9.30 Vibe

Søndag den 18. marts
Mariæ bebudelse

11.00 Vibe ingen

Søndag den 25. marts
Palmesøndag

11.00 Vibe ingen

Torsdag den 29. marts
Skærtorsdag

ingen 17.00 Vibe

Fredag den 30. marts
Langfredag

Søndag den 1. april
Påskedag

11.00 9.30

Mandag den 2. april
2. påskedag

ingen 11.00 Torben

Søndag den 8. april
1. søndag efter påske

11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag den 15. april
2. søndag efter påske

9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag den 22. april
3. søndag efter påske

11.00 Torben ingen

Fredag den 27. april
Bededag

ingen 9.30 Torben

Søndag den 29. april
4. søndag efter påske

9.30 Vibe 11.00 Vibe

Lørdag den 5. maj
Konfirmation

ingen 11.00 Vibe
13.00 Vibe

Søndag den 6. maj
5. søndag efter påske
Konfirmation

11.00 Vibe ingen

Torsdag den 10. maj
Kristi himmelfart

ingen 9.30 Vibe

15.30 Fælles gospel i Todbjerg 
– Vibe og Torben Med konfirmanderne

16.00 Musikgudstjeneste i Todbjerg – Vibe


