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Velkommen i Sognegården
Menighedsrådet og Aktivitetsudvalget 
byder velkommen i Sognegården
i Todbjerg den 13. sep. 2016 kl. 19.00

Foredrag med Brian Hansen
Kommunikation- kropssprog
og humor.

Kom og få en kæmpe oplevelse fyldt 
med varme, humor, glæde og alvor.
 Og hvem er Brian Hansen? Han er 
først uddannet maskintekniker, læ-
rer med speciale i social psykologi og 
samarbejde. Voksen pædagogikud-
dannelse og merkonom i ledelse og 
samarbejde. Uddannet teaterlærer, 
skuespiller og instruktør. Har været 
11 år på Herning Højskoles Teaterlinje 
og underviser på Ry Højskole i teater, 
film, myter og psykologi og har sit eget 
firma i Kommunikation og Fortælling.
 Hans foredrag er altid med lede-
tråde til vores samtid og vores måde 
at anskue den på. Brian Hansen vælger 
historien i mødet med publikum og 
improviserer i forhold til den aktuelle 
situation. Med humor i centrum, hvor 
latteren skal være tilstede, så moralen 
kan komme til.

I pausen afholder vi opstillingsmø-
de til det nye fælles Menighedsråd
 Der skal opstilles i alt 11 personer. 
Mejlby sogn kan opstille 5, og Todbjerg 
sogn kan opstille 6. Vi går efter det 
højst mulige antal, så vi fremover kan 
være flere til at deltage i og varetage 
opgaverne i det nye fælles MR.
 Vi håber på at mange vil møde op, 
og at nogle vil opstilles, så vi kan være 

klar til at begynde et nyt kapitel når 
det nye kirkeår starter første søndag 
i Advent. Hvis man nu sidder og tæn-
ker... gad vide hvad man laver i det 
MR, og kan man bidrage med noget??? 
– så er svaret JA – alle kan bidrage, det 
er faktisk en kæmpe styrke at være 
forskellige, at komme med forskel-
lige, både faglige men også person-
lige kompetencer – Samspillet mellem 
mennesker, i alle sammenhænge er 
noget af det vigtigste, men også det 
mest udfordrende – det gælder altså 
også i et MR. Vi arbejder med men-
nesker – både som arbejdsgivere, men 
også for menneskene i sognene vi skal 
nemlig sørge for "menighedens liv og 
vækst" det forsøger vi så ved at ar-
rangere foredrag, musikaftener – der 
er koncerter i kirkerne. Der er Baby 
salmesang, spirekor, Mini konfirman-
der, konfirmandundervisning. Der er 
Tema gudstjenester, med deltagelse 
af spirekoret, af jagthorn blæserne 
osv. En bred vifte af tilbud der gerne 
skulle tilgodese netop de mennesker, 
der bor i vore sogne. Det er derfor vig-
tig der også fremover vil sidde nogen 
i et Menighedsråd, og arbejde videre 
og udvikle det lokal samfund vi lever i. 
Har man nu spørgsmål vedr. arbejdet 
i MR, er man mere end velkommen til 
at kontakte os – vi reklamerer gerne... 
navne og numre findes forrest i bladet.

Vi serverer kaffe og kage – og efter 
pausen fortsætter foredraget med Bri-
an Hansen

Vel mødt På MR's vegne, Helle Sørensen
På Aktivitetsudv. vegne, Lisbeth Ågaard
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Cirkusdronningen og præsten

I forsommeren var jeg 
med min familie i Cir-
kus Arena. Det store 
telt var stillet op på 
det grønne areal bag 
ved Bilkas parkerings-
plads, og inde i Bilka 

stod en kæmpestor poster, der rekla-
merede for Cirkus og den enestående 
oplevelse, man kunne få ved at gæste 
Cirkus Arena. Rundt i hele Århus var 
lygtepælene plastret til med plakater, 
og Den Jyske Pigegarde spillede inde 
i manegen en halv time før selve cir-
kusforestillingen begyndte, for at alle 
Bilkas kunder skulle høre, at nu skete 
der noget, der var værd at komme ef-
ter. Alle sejl var altså sat til.
 Pigegardepigernes familier havde 
fået gratis billetter, og vi var derfor en 
god flok her fra, som havde taget turen 
til Tilst for at gå i cirkus.
 Jeg har været i cirkus mange gange 
i min karriere som mor, og forventede 
et fyldt telt. Men på trods af Pigegar-
dens mange familiemedlemmer, var 
teltet ved forestillingens begyndelse 
ikke engang en fjerdedel fyldt. Det 
var et stort telt, der kunne rumme ca. 
1000 gæster. Den aldrende cirkusdron-
ning, Mutter Enok, stod i sit stiveste 
puds, og med kæmpemæssige kunsti-
ge øjenvipper på de opspilede, ivrigt 
blinkende øjenlåg, skuede hun ud over 
forsamlingen med et smil, der virkede 
nærmere desperat end glad, og som 
røbede en bagvedliggende ængstelse. 
Det seks mand store orkester af dygti-
ge musikere sad på deres pladser, klar 

til at spille, alt var parat, men Mutter 
Enok trak tiden ud, og blev ved at skue 
hen mod indgangen med et anstrengt 
smil.
 Min mand hviskede til mig, at han 
havde læst i avisen, at cirkus i Dan-
mark efterhånden var blevet meget 
hårdt trængt, og at det familieejede 
Cirkus Arena, som vi netop sad i, var 
blevet erklæret konkurs sidste år, 
men at familien Enok havde fået lov at 
købe sig tid med endnu en sæson. Det 
SKULLE altså lykkes at tiltrække nok 
publikummer i år. Og pludselig forstod 
jeg Mutter Enoks fortvivlede blik, og 
jeg drog en parallel: Som hun stod der 
og håbede på cirkusgæster, sådan står 
Folkekirkens præster i kirken om søn-
dagen og håber på kirkegængere. Jeg 
gør i hvert fald. Og jeg tænkte: ’Hvad 
er der sket, siden færre og færre gider 
gå i cirkus og i kirke? Den oplevelse 
man får ved at se artisterne live, når 
man sidder sammen med en masse 
andre i teltet og gyser af skræk når 
de sætter livet på spil, den oplevelse 
man får, når man sammen med alle de 
andre, morer sig over klovnen, mens 
det dufter af savsmuld og hestepærer, 
den oplevelse overgår langt det at se 
en forestilling på tv-skærmen. Og den 
kontakt, man kan have til præsten og 
de andre kirkegængere, når man sid-
der i samme rum og lader sin egen 
stemme blande sig med de andres når 
man synger sammen, den oplevelse er 
da også en helt anden end den, man får 
ved at lytte til radioens morgenandagt 
hjemme i stuen. Men synes vi ikke vi 
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har behov for den slags oplevelser læn-
gere? Er live-oplevelsen i så lav kurs 
efterhånden, at cirkus må gå kon-
kurs og Folkekirkerne lukke og slukke 
rundt omkring i de små landsogne? Vil 
vi virkelig hellere sidde i sofaen foran 
tv-apparatet i-pad’en end bevæge os 
ud i verden, hen i cirkus eller ind i kir-
ken? Noget kunne tyde på det. 
 Kontakten mellem mennesker, er i 
tiltagende grad blevet digitaliseret. Vi 
behøver ikke bevæge os ud i verden for 
at møde andre mennesker. Vi kan for 
eks. blive hjemme i sofaen og handle 
ind til hele ugen. Både dagligvarer, 
men også alt muligt andet. Og vi kan 
leve vores sociale liv via skærmen. Og 
mange vælger den løsning. Her kan 
man bekvemt fremstille og præsen-
tere sig selv i den udgave, man har lyst 
til. Vi kan i langt højere grad lyve og 
spille et spil når vi mødes i cyberspace, 
end vi kan når vi står overfor hinan-
den i virkeligheden. Vi kan skjule os 
selv og vores følelser og vores svaghe-
der. Vi kan nøjes med at vise et glans-
billede af os selv og vores liv. Og det 
gør vi så, for hvem har egentlig lyst til 
at reklamere med sine nederlag og fia-
skoer? Hvem har lyst at lægge et foto 
ud af opvasken, der hober sig op, eller 
mavedellerne? Eller vores 02 til eksa-
men? Nej, vi vil hellere prale og nøjes 
med at lade de andre se vores liv når 
det er en succes. Alt det andet gem-
mer vi. Og fordi alle benytter samme 
strategi, tror vi at alle de andre lever 
strålende, fejlfri liv. Liv uden snavs og 
rod. Liv uden pinlige nederlag, tårer 
og skænderier. Liv med lutter 12-tal-
ler. Og vi bliver endnu mere opsatte på 
at skjule vores egne svagheder og fia-

skoer. Kun succes tæller. Kun skønhed 
og 12-taller til eksamen. 
 Men hvad sker der når vi agerer 
socialt på den måde? Der sker det, at 
vi bliver ensomme. Der sker det, at vi 
fremstiller os selv mere og mere inau-
tentisk. Vi bliver fremmede for hinan-
den, når det ægte møde bliver erstat-
tet af det digitale. Vi ser ikke de andres 
snavsede opvask, som vi gør hvis vi 
spontant kigger forbi til en kop kaffe. 
Vi ser ikke sorgen i den andens øjne, 
eller hører angsten i den andens stem-
me, når vi kun møder et stylet foto på 
Facebook. Vi kan ikke lugte den an-
dens sved eller fornemme følelserne, 
som vi kan når vi står tæt på hinanden 
i virkeligheden. Og vi kan blive i den 
illusion, at de andre lever de perfekte 
liv. Og de andre kan blive den samme 
illusion om os. Og vi bliver alle mere 
ensomme.
 Hvis vi derimod af og til spontant 
banker på hos naboen, vil vi måske 
nogle gange blive budt indenfor i et 
hjem, hvor den hvide tornado lige har 
været forbi, så alt stråler og dufter 
rent. Men vi vil også indimellem op-
leve, at også her kan der ligge nuller-
mænd og snavsetøj. Også naboen kan 
være ked af det eller føle sig mislykket. 
Og vi ser, at naboen er et menneske 
som os selv med styrker og svagheder, 
med både lykke og succes, men også 
med bristede drømme og nederlag. Og 
vi vil erfare, at vi ikke er ensomme, 
når vi tør dele os selv med hinanden 
i det virkelige liv i stedet for på Face-
book bare at vise glansbilledet af os 
selv.
 Og hvis vi en aften går i cirkus, vil vi 
også opleve virkelige mennesker i vir-
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keligheden. Vi vil opleve noget SAM-
MEN med andre mennesker, live mens 
det sker. Vi vil se fantastiske kunster, 
men også se, at artisterne nogle gange 
fejler, for dette her er den uredigerede 
virkelighed.
 Og i kirken om søndagen vil vi, hvis 
vi bevæger os herhen, også opleve no-
get SAMMEN med andre. Vi vil sidde 
på de samme hårde bænke og høre 
fortællinger om helt almindelige men-
nesker som os selv. Jesus’ disciple for 
eks. De var på ingen måde perfekte el-
ler levede det perfekte liv. Heller ej alle 
de andre mennesker, som Jesus omgik-
kes. Evangeliet handler på ingen måde 
om perfekte mennesker. Og det er på 
ingen måde fortalt for perfekte men-
nesker. For de findes ikke. 
 Evangeliet er fortællinger om Guds 
kærlighed til det uperfekte menneske, 
der lever det uperfekte liv. Det er fort-
ællinger vi kan spejle os i, for de hand-
ler om mennesker som os. Det er fort-
ællinger, der vil opfordre os til at turde 
give af os selv, vise os selv, og dele os 
selv med de andre. Fortællinger, der 
opfordrer os til at turde livet i al dets 
uperfekthed, med sved og snavs, med 
fejl og mangler, med tårer og skuffel-
ser, med tro, håb og kærlighed. For tør 
vi det, og tør vi leve i virkeligheden 
med de andre, så vil vi ikke være en-
somme. Livet vil blive intenst og vi vil 
leve autentisk.
 I kirken såvel som i cirkus kan vi 
møde virkelige mennesker i virkelig-
heden, ikke på en skærm. Og i kirken 
såvel som i cirkus, bliver oplevelsen 
skønnere jo flere vi er sammen. Det 
handler om fællesskab. I cirkus hand-
ler det om at være sammen om at gyse 

i spænding, håbe det bedste for line-
danseren, juble og klappe i begejstring. 
I kirken handler det om at være fælles 
om at lytte til Evangeliets ord. Fælles 
om at synge og bede til Gud. Fælles om 
at modtage nadveren og ordene om 
syndernes forladelse. Det handler om 
at være fælles om erkendelsen af, at vi 
er uperfekte mennesker, og den befri-
else, der ligger heri. 
 Virkeligheden er uperfekt. Kun i 
fiktionens verden lever det perfekte. 
 Det er hvad en live-cirkusforestil-
ling kan minde os om, for kunstner-
ne optræder lige foran os med risiko 
for at fejle. Og det er hvad søndagens 
gudstjeneste altid skal minde os om, 
fordi vi skal leve lige foran og ved si-
den af hinanden med risiko for at fejle. 
 Jeg håber på cirkus og Folkekirkens 
overlevelse. For vi har så hårdt brug 
for begge dele. Vi har brug for at der 
er nogle steder, hvor vi kan komme, og 
sammen med andre opleve LIVET i al 
dets intensitet og uperfekthed. Opleve 
det, omfavne det, dele det og elske det. 
Kun i fiktionen og cyberspace eksiste-
rer fejlfriheden, men det er ikke virke-
ligheden. Og det er i virkeligheden, at 
vi lever. Livet er i virkeligheden. Og i 
virkeligheden eksisterer det perfekte 
ikke.

Vibe

Vi anbefaler

hent app’en KIRKEKALENDER
og følg med i vores gudstjenester og 
arrangementer i sognene. 
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Organistvikar
I efteråret er jeg den 
heldige organistvikar, 
som skal være med 
til at spille musik ved 
gudstjenester og andre 
arrangementer i Todbjerg og Mejlby 
kirker. Jeg har tidligere spillet og sun-
get i begge kirker, så jeg glæder mig til 
at møde børn og voksne i sognene igen. 
Jeg bor i Elev og har gennem mine børn 
tilknytning til Hårup skole og idræts-
forening. Birgitte W.W., biwedell@
gmail.com, (2515 2507)

Fra MR’s side ønsker vi Kristian en rigtig 
god orlov, god fornøjelse og arbejdslyst og 
på gensyn i 2017. Og til Birgitte siger vi 
velkommen og vi glæder os til samarbejdet 
resten af 2016.

Organist-orlov
Jeg har forespurgt om og fået bevilget 
orlov fra min organist-funktion i Tod-
bjerg/Mejlby fra og med august og året 
ud. Min orlov vil jeg blandt andet bruge 
på at skrive en afsluttende bachelor-
opgave på min uddannelse til Mind-
fulness-instruktør. Jeg skal skrive om 
Mindfulness som redskab i forbindelse 
med udøvelsen af musik. Min orlov in-
debærer, at der ikke i dette efterår bli-
ver arrangeret svampetur. Jeg sidder 
atter på orgelbænken fra og med års-
skiftet. Heldigvis har vi fået en rigtig 
god og bekendt afløser til mig, nemlig 
Birgitte Wedell-Wedelsborg.

Kristian Giver

Nyt – Nyt – Nyt
Som noget nyt vil vi prøve 
at starte ”frokosthygge i 
sognegården”
Vi starter med 2 gange her 
i efteråret:
Onsdag den 5. oktober 
Torsdag den 3. november
Mød op til et par gode timer i 
sognegården.

Efterårshygge i
Todbjerg sognegård
Onsdag den 5 oktober 2016 
fra kl. 11.30 til ca. kl. 14.00.
Todbjerg-Mejlby Menig-
hedsråd vil gerne invitere 
til frokost med snak, hyg-
ge og sang.
Alle er velkomne!

TILMELDING SENEST
DEN 30. SEPTEMBER.
Til Sonja telefon:
2262 5461.
Eller Lisbeth telefon:
6127 1564.

Hilsen Todbjerg-Mejlby
Menighedsråd
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DÅBSTRÆF
– en billedserie af Arne Illeborg

Det boblede af liv, da børn og deres for-
ældre samt bedsteforældre 19. juni sam-
ledes til Dåbstræf i Mejlby kirke.

Malthe Quist Kjøller var mødt op sam-
men med sin mor og den lille gut su-
gede tydeligt spirekorets sange og sog-
nepræst Vibeke Boye Liisbergs ('Vibe') 
spændende fortællinger til sig.

Spirekoret kom denne dag som rent pigekor. Og de gav den bogstavelig talt hele 
armen i de sprudlende børnesange og -salmer, kortes dirigent Karina Brøgger fik 
tryllet ud af de unge struber.

"Spirer" var temaet for dagens dåb-
stræf. Med sin sædvanlige fortælle-
glæde havde sognepræst 'Vibe' gjort 
sin fortælling meget håndgribelig for 
børnene. De to søskende Freja og Vik-
tor fra Hårup fik lige som alle de andre 
børn en lille urtepotte med to små frø 
med hjem. Hvad der så i mellemtiden 
er spiret frem af livets muldjord, var de 
spændte på at se.
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INFO OM RIKKE:
Rikke Hedehus er født i 1970. Hun er uddan-
net cand.scient. og NLP Practitioner, og har 
siden 1998 arbejdet som IT-projektleder og 
konsulent. Hun har på eget initiativ skabt 
sit nuværende fleksjob i en socialøkonomisk 
virksomhed. Du kan læse mere om Rikke og 
"Find glæden" på www.rikkehedehus.dk 

"Hvordan skærer
du dit rugbrød?
Om mindset og
mestringsstrategier"
Foredrag ved Rikke Hedehus
torsdag den 22. september 2016
kl. 19.00 i Sognegården i Todbjerg

Rikke Hedehus har levet med diagnosen sclerose 
i 20 år. i 2012 fravalgte hun forebyggende medi-
cin. Forlaget Frydenlund udgav i november 2015 
hendes bog, “Find glæden – Du vælger selv dit 
mindset”, med forord af Bobby Zachariae, Pro-
fessor, cand.psych., dr.med. og efterord af Brita 
Løvendahl, direktør for Sclerosehospitalerne i 
Danmark. Hvad har rugbrød lige med mindset 
og mestringsstrategi at gøre? Hvordan har de 
fået Rikke til at skrive en bog? Og kan rugbrød 
virkelig hjælpe hende med at “acceptere” sin 
ufrivillige roommate, sclerose? Svaret får du 
denne aften, hvor Rikke tager både Tanke-ta-
sken og Pyt-kassen med. Foredraget er lige dele 
inspiration, nye positive tanker... og masser af 
energi og humor! Rikke lover dig een ting: Du 
kommer aldrig til at skære dit rugbrød på sam-
me måde!

Mejlby
Tapetet
Foredrag den 25. oktober 
2016 kl. 19.30 i Todbjerg 
Sognegård.

Vi har været så heldige, at 
vores tidligere præst Troels 
Tejlgård vil komme og holde 
foredrag. Han vil fortælle 
om ideen, tankerne og til-
blivelsen af Mejlby-Tapetet. 
Tapetet har været udstillet 
forskellige steder i landet, 
men hænger nu permanent 
i Todbjerg Sognegård. Sæt 
allerede nu X i kalenderen 
og kom til en spændende og 
lærerig aften. Der vil blive 
serveret kaffe og kage.

Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
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Leonard Cohen
Torsdag den 24./11. kl. 19.30 i Tod-
bjerg kirke, kan du opleve en varm, 
stemningsfuld og intim koncert 
med ”Brothers og Mercy”, der vil 
spille sange af Leonard Cohen og 
undervejs fortælle om hans lyrik 
og liv. Leonard Cohen har udgivet 
15 original albums, mange digt-
samlinger og 2 romaner. Hans tek-
ster trækker på billeder og temaer 
fra jødedom og kristendom samt 
zen-buddhisme. Bandet, Brothers 
of Mercy, består af Peter Danielsen 
(sang og guitar), Carsten Tranberg-
Krab (guitar) og Sune Liisberg 
(bas). De har i mere end 10 år op-
trådt rundt omkring i landet med 
personlige fortolkninger af Leo-
nard Cohens sange. De 2 sognepræ-
ster og idehistorikeren har spillet 
en lang række kirkekoncerter. Ud-
over at optræde med Leonard Co-
hen fortolkninger har de 3 udgivet 
2 cd'er med egne sange som ”The 
Great Event”.
 Vel mødt til en aften i Lidenska-
bens, intensitetens og fordybelsens 
tegn.

Der er gratis adgang.

Sang, Musik
og Julestemning
i Todbjerg
Sognegård

Onsdag den 14. december kl. 19.30 
er der lagt op til en hyggelig aften 
med sang og klaver i sognegården 
ved Todbjerg kirke. Ellen Lunde, 
sanger og Kristian Giver, pianist 
står for aftenens koncert, hvor vi 
skal høre smukke danske roman-
cer, julerepertoire, samt repertoire 
fra Ellens arbejde som underviser 
af skuespillerelever ved Den Dan-
ske Scenekunstskole. Kristian vil 
spille skønne solosykker for klaver, 
der er fællessang på programmet 
og julelækkerier til ganen. Ellen 
Lunde er uddannet sanger og har 
en lang karriere bag sig som solist. 
Udover at undervise er Ellen ansat 
som kirkesanger ved Todbjerg og 
Mejlby kirker. Kristian Giver er ud-
dannet pianist og organist, under-
viser i klaver ved Århus Musikskole 
og er ansat som organist ved Tod-
bjerg og Mejlby kirker.  

Vel mødt til en aften fuld af dejlig mu-
sik og julestemning. 

10



BESØGS
TJENESTEN
 π TODBJERG
 π MEJLBY
 π HJORTSHØJ

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605

Mejlby
Forsamlingshus

Fællesspisning

Onsdag den 7. september
kl. 18.00.

Dørene åbner vi kl. 17.30.

Menu
Stegt flæsk med hvad dertil hører.

Tilmelding
mejlby.hus@gmail.com

Henrik: 4095 1506 – evt. sms.

Husk navn & antal voksne og børn

i Mejlby
Forsamlingshus

Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 
17.00 slår vi dørene op

til endnu et brag af en Oktoberfest.

Vi håber du møder op i bedste
Tyroler outfit (dog ikke et krav).

 Der er 4 slags special
øl i hanerne, Jägerbomber,
Gajol og forskellige drinks,

vin og vand i baren.

Billetprisen er kr. 200,- inkl. spis-
ning, fest og øl-musik til kl. 02.00.

Billetsalget starter mandag den 
15./8./2016 i Dag’li Brugsen Mejlby.

Der er 140 pladser ved langborde-
ne, så det er først til Brugsen ...

Adgangskrav er min. 18 år
samt medlemskab

af M.A.T.F. (kr. 10,-/år).

Prost! & Vel mødt
– Bestyrelsen, Mejlby Forsamlingshus
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DET SKER I TODBJERG
FORSAMLINGSHUS

Så er det nu ... Kom til HØSTFEST i Todbjerg Forsamlingshus.

LØRDAG DEN 24.SEPTEMBER KL. 18 (DØRENE ÅBNER 17.30).

Bestyrelsen for forsamlingshuset inviterer til høstfest.
Kom og få en hyggelig og morsom aften med dine venner og naboer.

Vi starter spisning kl. 18. Herefter er der revy/underholdning på scenen.
ca. kl. 21.30 bliver der spillet op til dans.

Pris: 200 kr. pr. person

TILMELDING SENEST FREDAG DEN 17. SEPTEMBER TIL
Kirsten: 50 82 09 39

Bodil: 21 39 49 39

Venlig hilsen Bestyrelsen

HÅRUP FORSAMLINGSHUS

- det lokale samlingspunkt...
Så inviterer vi igen til den traditionelle

HELSTEGT PATTEGRIS
FREDAG D. 9. SEPTEMBER KL. 18.00

Der serves masser af tilbehør og is til dessert.

Dørene åbnes kl. 17.30 og vi forventer at spise kl. 18.30.
PRIS: VOKSNE 125,- KR.

BØRN 50,- KR.

Tilmelding til: Birte tlf. 24 67 00 52

LOPPEMARKED
SØNDAG D. 9. OKTOBER KL. 10-15

afholder vi igen loppemarked i Hårup Forsamlingshus!

Har du lopper, som du vil sælge (legetøj, tøj eller andet, der fylder op i

dit depot for den slags), så har du nu chancen for at få solgt ud af det.

Du kan leje en bod (et bord) i forsamlingshuset denne dag. 

Kun 50 kr. pr. bord

Cafeen byder denne dag på kaffe og kage, samt de sædvanlige gode

frikadeller. Vi serverer også øl, vand og vin.

Leje af bord kan ske til Henny på tlf. 2829 9548

JULEMARKED
26.-27. NOVEMBER KL. 10-16

Der vil være nisser, gran og det, der hører julen til samt

mulighed for at købe julegaver, der både varmer, pynter og smager.

Julemanden kommer begge dage kl. 14

CAFÉEN
er selvfølgelig også klar med

mundgodt og forfriskninger til både børn og voksne.

Leje af borde kan aftales med Henny på tlf. 28 29 95 48

JULEBANKO – INFO

Det årlige julebanko i
Todbjerg Forsamlingshus er:
SØNDAG DEN 4. DECEMBER

KL. 13
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Tak til alle vores sponsorer til pandekageløbet 2016

TMIF Motion – Pandekageløbet 2016
Pandekageløbet 2016 foregik torsdag den 2. juni på en varm og solrig dag, 
der var ruter på henholdsvis 3, 5 og 10 km. 3 km er udelukkende et bør-
neløb, 5 km er opdelt i børn til og med 14 år og voksne samt 10 km løb for 
voksne. 
 Når løberne kommer i mål er der pandekager til alle og Hårup Big Band 
Hårup Skole tog imod dem ved målstregen. På pladsen ved Hårup Hallen 
kunne der købes pølser og Pulled Pork burgere samt drikkevarer. Løbet 
blev afviklet med DGI tidtagning, dog løb førskolebørnene uden tidtagning 
men med et stort flot ”Pandekageløb” skilt på maven. 
 Det var 3. år i træk løbet blev afholdt, og deltagerantallet er stigende, i 
år var der 179 løbere med tidtagning og 40 førskolebørn, i alt 219 løbere. 
Vi synes det er fantastik at vi kan samle så mange fra vores lokalsamfund, 
og i skal have stor tak for den store opbakning som der er omkring løbet. 
 Igen i år blev der uddelt præmier til den hurtigste løber i hver kategori 
samt den klasse med de flest antal deltagere. Og i år var det igen Hårup 
Skole 4.A som deltog med flest elever, nemlig 22 elever – super sejt gået. 4.A 
vandt også som største klasse i ”Lystrup løbet”. 
 Hårup skole er ligeledes en vigtig medspiller for at dette arrangement 
kan lykkes – tak for det. Andre som også skal have en stor tak er alle vores 
sponsorer som har været med til at give et bidrag til alle vores flotte præ-
mier samt til alle frivillige som hjalp til med bla. pandekagebagning, mad 
til vores madbod, opsætning af ruten, poster undervejs på løberuten og 
meget mere, uden sponsorer og frivillige ville løbet ikke være blevet til det 
som det var – en succes over alle grænser.

Vi ses igen i 2017!
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Den nye sæson i TMIF Motion
starter
mandag den 5. september 2016

Sæsonplanen ser således ud:

Mandag:  16.30-17.30  Forældre/barn gymnastik 2-3 år

17.30-18.30 Puls og styrke NYT
17.00 Løb
18.30-20.00  Herregymnastik

Tirsdag:  16.30-17.30  Hip Hop og ShowDance 0-2. klasse NYT
18.45-20.00  Motionsdamer

Onsdag:  15.30-16.30  Parkour 2. klasse og opefter

18.00-19.00  CrossGym
Torsdag:  15.30-16.30  Spring 0.-2. klasse

16.30-17.30  Børnegymnastik for 4-5 årige
17.30-18.30  Spring 3. kl. og opefter

17.00 Løb
Lørdag: 9.00-10.00 CrossGym

9.00 Løb

NYT NYT NYT

Vi kan også tilbyde Hip Hop og ShowDance hold for piger og drenge 0. – 2. klasse i sæson
2016/17 – Er du vild med at danse og vil du gerne lære seje koreografier til de nyeste hits? Så er
Hip Hop og ShowDance noget for dig. Instruktøren er Sofie Lyngby Søndergaard. Sofie danser selv
hip hop på eliteniveau hos Lets Dance.

Yderligere håber vi også på at vi i den kommende sæson kan tilbyde CrossGym for de unge –
dette hold er dog endnu ikke helt på plads så hold øje med vores hjemmeside eller Facebookside.
Vi forbeholder os ret til ændringer, så følg med på vores Facebookside – søg på TMIF Motion –
eller på vores hjemmeside www.tmif.org.

Tilmelding til hold og løb foregår via hjemmesiden, hvor I også kan læse mere om de enkelte hold
og priser.

Vi åbner op for tilmelding 20. august 2016.

Vel mødt til en ny sæson!
TMIF Motion
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Bichel Vine på
Hjortshøjlund
Torsdag den 27. oktober 2016 kl 19.00
Vinsmagning med Côtes du Rhône som 
tema

Vi smager 6-7 vine, hertil serveres 
nogle små ”hapsere” baseret på de 
madvarer, Bichel selv importerer. 
Der fortælles lidt om firmaet.

Prisen er 200 kr. pr. person, som be-
tales på stedet. Tag gerne gemalen 
med.

Tilmelding senest onsdag den 13. 
oktober 2016

Generalforsamling i
Todbjerg forsamlingshus
Torsdag den 24. november 2016 kl. 
19.00-19.30

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Herefter kommer Hanne Utoft, Hå-
rup og viser os Trend by nature til 
årets juledekorationer. Foreningen 
byder på stjerneskud, et glas vin, 
kaffe og chokolade.: Få fornyet dit 
medlemsskab af Husmoderforenin-
gen ved denne lejlighed. Tilmel-
ding senest den 17. november 
2016T Tilmelding til bestyrelsen 
eller mail: mejlbyhusmor@gmail.
com. Husk at følge os på facebook: 
Mejlby Husmoderforening.

MEJLBY HUSMODERFORENING

15



RETHINK DYDER
Foredrags række efterår 2016-forår 2017.
På Skoletorvet i Lisbjerg.

Tirsdag 6. september 2016. Klokken 19.
Biskop emeritus Kjeld Holm: 
Kristendommens syn på dyderne – er dyderne samfundets kit i dag?
Kjeld Holm vil beskæftige sig med, om kristne dyder som næstekærlighed 
og tilgivelse forholder sig til samfundsmoralen i dag. Kan kristne dyder 
overhovedet komme til orde i et konkurrencesamfund og en nutid præget 
af angst for de fremmede, og med stort fokus på selvudvikling og selvspej-
ling? Og kan kirke og kristendom overleve, hvis den udelukkende opleves 
som et modbillede til samfundsmoralen?

Onsdag den 12. oktober 2016. Klokken 19.
Forfatter og filosof Anne Marie Pahuus:
Kærlighed en romantisk kliche, eller en nødvendig dyd?
Kærlighed, en romantisk kliche eller en nødvendig dyd? Dyder er både 
dygtighed, omhu og evnen til at lægge sjæl i tingene – kærligheden er inte-
ressant fordi den både er noget vi modtager og noget, vi vælger. Kærlighed 
er både den dybe accept, det erotiske begær og længsel og smerteligt savn. 
I foredraget dykker vi ned i kærlighedens historie og i kunstens fremstil-
ling af kærligheden for at blive klogere på kærlighed som en vej til lykken.

Torsdag den 24 november 2016. Klokken 19.
Imam og projektleder ved Rigshospitalet Naveed Baig: 
Er der plads til islamisk dydsetik i Danmark?
I disse tider er muslimer presset i Vesten, hvor udfordringer som ekstre-
misme, flygtningekrisen og den økonomiske usikkerhed præger diskursen 
og lovgivning. Har muslimer overhoved overskud til at bidrage til en dyd-
setik i Danmark i dag? De muslimske dyder som retfærdighed, retskaffen-
hed og eksemplarisk opførsel har altid været de bærende elementer for 
muslimer. Hvis dydsetikken kan styrke sammenhængskraften i samfun-
det, så skal den være rummelig og må have alle med om bordet.

Læs mere på http://rethinkdyder.dk/om-rethink-dyder/
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SOL OVER GRØTTRUP…..

Lene John startede med at byde 
velkommen – med god hjælp fra en 
megafon – nu er Egnsarkivet nem-
lig blevet indehaver af denne ny-
modens tingest, som efterfølgende 
blev overrakt til Jørn Møller, så 
han kunne råbe os alle op på van-
dringsturen gennem Grøttrup.
 Det var der absolut også behov 
for, idet der var mødt mere end 100 
mennesker op. Turen startede ved 
Grøttrupgård på Storbakken 2, hvor 
Jørn Møller er opvokset og har boet 
indtil for få år siden. Omkring går-
den er der for mange år siden plan-
tet en del træer med det formål at 
give læ for vinterstorme og snevejr. 
På toppen af Storbakken er der en 
skøn udsigt ud over området. Jørn 
fortalte, at man kunne se ud over 
Aarhusbugten hvis man gik helt 
op på toppen af marken nord for 
vejen – men – pludselig dukkede 2 
cykelryttere op, de havde stort be-
svær med at komme igennem den 
kompakte flok, der fyldte hele ve-

jen, så det blev et muntert indslag 
at klappe dem igennem – de må 
have følt det, som om de kørte Tour 
de France. En anekdote fra turen: 
Omkring 1954 var der konstateret 
mund- og klovsyge på gården og 
det betød, at Jørn ikke måtte kom-
me i skole – han troede så, at han 
kunne slippe for lektier, men nej – 
nej – en skolekammerat havde lek-
tier med, som blev efterladt ved et 
træ på toppen af bakken, hvor Jørn 
så måtte hente dem, lave lektierne 
og lægge dem tilbage ved træet 
igen. Nå, men vi kom omkring det 
lille hus på hjørnet og hen til ”Den 
gule gård”, hvor Borrevej går midt 
igennem. Her blev fortalt at nav-
net ”Borrevej” betyder ”den gamle 
borgvej”, da der har ligget en borg 
her, som efterfølgende er revet ned 
og materialet herfra er brugt bl.a. 
til opbygning af Kalø Slot og se-
nere endnu Skaføgård. Amtsvejen 
– Mejlbyvej – blev anlagt i 1936 som 
et beskæftigelsesprojekt, idet der 
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– et pragtfuldt vejr til byvandring – vindstille og solskin!!

dengang var stor arbejdsløshed. 
Timelønnen for vejmændene var 
72 øre!!! Tilbage igen – hen forbi en 
gård beliggende på højre side, hvor 
Niels er 3. generation. På venstre 
side ligger et par huse, hvor der 
i gamle dage boede familier med 
mange børn – i Jørns barndom var 
der 28 børn i Grøttrup. Et af husene 
blev kaldt ”Logen” – oprindeligt 
en afholdsloge. Kunstmaler Niels 
Frank boede tidligere i et af huse-
ne og i et af de andre huse har der 
været systue, hvor der var ansat 
op til 20 kvinder, der sad og syede 
cowboybukser – Dagø’s systue. Bag 
det lille hus i svinget, som nu be-
bos af Birthe og Jørn Malthe Jen-
sen (tidligere graver ved Todbjerg 
kirke) går det gamle kommune og 
amtsskel. Birthe og Jørns søn – Lars 
Malthe – har ved hjælp af en metal-
detektor fundet en guldnål på den 
tilstødende mark. Nationalmuseet 
var begejstret for fundet, da det 
er den eneste intakte guldnål der 

eksisterer. Der blev fortalt, at den 
sidste hekseafbrænding i Grøttrup 
foregik i 1730 så ovenpå den grueli-
ge historie skyndte vi os tilbage til 
Grøttrupgård, hvor der i den store 
maskinhal var dækket kaffebord 
til 60 personer – vi var altså mere 
end 100 – så det gik stærkt med at 
få skaffet flere stole, borde, kopper 
m.v. Der blev alligevel siddeplads til 
alle – ja – i hvert fald – næsten alle!!
 Mens vi fik kaffe og kage for-
talte Jørn Møller videre om Grøt-
trupgårds historie lige fra opfø-
relsen i 1909 og frem til i dag. Det 
blev en rigtig dejlig aften og vi vil 
gerne sige en stor tak til Jørn Møl-
ler Jensen for de gode fortællinger 
om Grøttrup og til Ole Moesgaard 
Andersen for lån af lokaler og ikke 
mindst til Peter Boller for lån af 
borde og stole.

På vegne af
Todbjerg-Mejlby

Lokalhistorisk Forening
Helle Hald
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Antik
Den Gule Gård – din lokale antik og
marskandiserbutik
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj – 
tlf. 87 49 04 90
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. 50 95 04 20/86 97 42 51
Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
tlf. 86 99 78 33 e-mail kl@kronjyllands.dk
Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf. 40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis 
udbringning til begravelse i Todbjerg og 
Mejlby kirker
Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne Utoft, Mejlbyvej 648, tlf. 28 74 89 11
Alt i blomster og plantestyling, brugskunst,
delikatesser, kaffe, te, gaveartikler og 
meget mere. Åbent: tirs., ons. og fredag 
kl. 13.30-17.30
info@hanneutoft.dk – Hanneutoft.dk
Bygningsingeniør/tømrer
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687, 
Mejlby, tlf. 28 11 72 77 
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk
Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf. 86 99 91 07
Computerhjælp
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk, tlf. 40 41 00 89
Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf. 20 22 97 15
Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf. 86 23 24 42
Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf. 86 99 81 06
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj

 Hvor er den nærmeste ?

Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf. 50 94 52 15
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf. 27 21 43 45
Gas- og vandmester (aut.)
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg, tlf.  70 20 88 70/40 81 89 66
Idrætsforening
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org
Klinik for hud- og fodpleje
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup, tlf. 86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer
Kloakmester
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, 
Lindå, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 92 11
Maler
Malerfirmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til 
21 26 05 18 eller helle@dgg-service.dk 
Musikskole
MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouseMusic.dk, tlf. 41 42 81 20
Undervisning i Guitar, Trommer og bas
For børn og voksne i alle aldre – nybegyn-
dere såvel som øvede.
Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
tlf. 61 33 97 99 
www.østjysksundhedsklinik.dk
Tømrer
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf. 40 29 62 00/86 98 90 75
Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf. 40 15 95 36
Træværksted
Præstemarkens Træværksted v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg, tlf. 40 29 68 69
VVS- og blikkenslager
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag den 4. sept. 15. søndag efter trinitatis ingen 14.00 Vibe
Familiegudstjeneste

Søndag den 11. sept. 16. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Vibe

Søndag den 18. sept. 17. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Vibe, Høstguds-
tjeneste, Traktement i 

Sognegården

Søndag den 25. sept. 18. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Torben

Søndag den 2. okt. 19. søndag efter trinitatis ingen 19.00 Vibe
Natur- og jagtguds-

tjeneste, Traktement
i våbenhuset

Søndag den 9. okt. 20. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Torben

Søndag den 16. okt. 21. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Torben

Søndag den 23. okt. 22. søndag efter trinitatis ingen 11.00 Torben

Søndag den 30. okt. 23. søndag efter trinitatis ingen 9.30 Torben

Søndag den 6. nov. Allehelgen 16.30 Vibe 15.00 Vibe

Søndag den 13. nov. 25. søndag efter trinitatis 16.00 Vibe
Rytmiskgudstjeneste

ingen

Søndag den 20. nov. Sidste søndag i kirkeåret ingen 9.30 Torben

Søndag den 27. nov. 1. søndag i advent ingen 16.00 Vibe
Gospelgudstjeneste

Julegodt i våbenhuset

Søndag den 4. dec. 2. søndag i advent 16.00 Vibe
Børneadventsgudstje-

neste, Kage og saft i 
våbenhuset

ingen

Søndag den 11. dec. 3. søndag i advent ingen 11.00 Vibe

MR Møder efterår 2016
Onsdag d. 21. sep. kl. 19.00 · Torsdag d. 27. okt. kl. 19.00 · Onsdag d. 16. nov. kl. 19.00

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


