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Sommeren nærmer sig 
med hastige skridt, og 
mange har måske star-
tet nedtællingen til en 
velfortjent sommerfe-
rie.

Først vil jeg benytte 
lejligheden til at byde 
velkommen til Marie 
Louise Lieberoth Wa-
dums, som er ny præst 
i Skejby-Lisbjerg sogn. 

Hun fungerer også som afløser i 
Todbjerg og Mejlby kirker, når Vibe 
holder ferie og fridage.

Vi glæder os til det kommende sam-
arbejde.

Og så vil jeg gerne gøre opmærksom 
på de mange aktiviteter vi har. Ud-
over at læse om dem i Sognebladet, 

Nyt fra menighedsrådet
kan du også læse om dem i Lokalavi-
sen, hvor kirkerne har fælles annon-
ce side for alle sogne i hele Aarhus 
Nordre Provsti.

Men da der kan gå op til fire måneder 
fra Sognebladet redigeres til en begi-
venhed afvikles, kan der forekomme 
ændringer. Vi forsøger derfor hele ti-
den at være ajour med begivenheder 
på vores hjemmeside, på facebook 
og på folkekirkens app. Her kan du 
læse rettelserne om dato, tid eller 
sted også i forhold til plakater eller 
indlæg i Lokalavisen. Men vi forsøger 
at minimere det.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg på Me-
nighedsrådets vegne ønske alle en 
dejlig sommer.

Formand 
Helle Malte Sørensen

Kære konfirmander. 

Hvis nogen af jer ta-
ger på efterskole om 
et par år, så er der et 
par sange, som I helt 

sikkert kommer til at synge. 
En af dem hedder ’Kære linedan-

ser’ Og den er skrevet til en konfir-
mation en gang, og den handler om 

Konfirmationsprædiken 2019
jer. Den handler om, at I snart er på 
vej ud i voksenlivet, og at det er vildt 
berusende dejligt og spændende, 
men også lidt skræmmende. 

Den begynder sådan her: Kære 
linedanser, udspændt ligger foran dig, 
selve livet, du fik givet. Gå nu kun din 
vej. Du må træde ud hvor dit liv kun 
er dit. Det briste eller bære må, dette 
ene skridt.
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Nogle gange kan man godt føle, 
at det at leve, er som at være en li-
nedanser; man føler at man går på 
en tynd line, og at der er frygtelig 
langt at falde, hvis man fejler et 
trin. 

Og når vi ser på de andre, så synes 
vi det ser ud som om de let som in-
genting danser derudad. Det er bare 
mig, der ikke er god til at gå på line. 
Altså det er bare mig, der ikke er god 
til alt det man skal være god til. Det 
er kun mig, der er bange, klodset, 
grim og dum, og ikke kan finde ud 
af nogen ting. Sådan tænker vi tit 
om os selv. Og derfor holder vi os lidt 
tilbage. 

Men hvis jeg ikke træder ud på 
linen, og vover at gå, så står jeg jo 
bare stille og ser på at de andre lever. 
Det må briste eller bære. Sådan er 
det jo når vi kaster os ud i noget. Vi 
får aldrig nogen garanti for hvordan 
det hele kommer til at gå, men vi er 
nødt til at prøve. For ellers udvikler 
vi os jo ikke. Og vi kommer heller 
ikke til at opleve noget.

Men hvorfor er vi i grunden så 
bange? Hvorfor føler vi så tit ang-
sten for at dumme os; hvorfor tror 
vi at det er så farligt, det her med at 
træde forkert? I virkeligheden ER 
det jo sjældent rigtig farligt at begå 
en fejl. 

Der er selvfølgelig fejl, der er livs-
farlige, så som at drikke sig i heg-
net og lægge sig midt ud på vejen 
en mørk nat. Eller at glemme cykel-
hjelmen. Den slags fejl kan reelt vise 
sig farlige. Men det er ikke den slags 
fejl, jeg tænker på. 

Jeg kan huske, at dengang jeg 
læste på universitetet, så var der 
en gang til en eksamen, hvor jeg 
vidste, at jeg ikke var ordentlig for-
beredt. Og jeg havde bare lyst til at 
melde fra. Men det var for sent. Og 
jeg havde lyst til at melde mig syg. 
Eller krybe i et musehul. Jeg var SÅ 
nervøs den morgen, jeg skulle til den 
eksamen. Jeg var ved at gå til !!! Men 
så sagde jeg til mig selv: Hvad er det 
værste, der kan ske? Og det var jo at 
jeg dumpede. Og det syntes jeg ville 
være VILDT pinligt. Men så tænkte 
jeg: Jeg dør jo ikke hvis jeg dumper. 
Og så kom jeg til at grine ad mig selv. 
Tænk, at være så bange for at dumpe 
en eksamen, som om man skulle dø.

Det jeg i virkeligheden var bange 
for, var jo at det skulle blive pinligt. 
Og det er noget vi alle sammen er 
alt for bange for, det her med at no-
get skal blive pinligt. Og så holder vi 
igen på os selv, og så træder vi måske 
aldrig rigtig ud på den der line. For 
hellere slet ikke satse noget, frem for 
at fejle og blive til grin. Tænker vi. Så 
lader man måske være med at række 
hånden op i klassen, selvom man har 
noget man gerne vil sige. For sæt nu 
det er forkert, og de andre griner. Og 
man går måske ikke i det tøj, man 
allerbedst kan li’ af skræk for hvad 
de andre skal sige. Man prøver, at 
være som de andre. Men sandheden 
er, at ingen af os er præcis som alle 
de andre. I er hver og en helt unik, 
og jeg vil ønske I tør udfolde jer som 
dem I er, også selvom det medfører 
nogle fejltrin og upsere ind imellem. 
Også selvom nogen måske vil grine 
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og gøre nar. Og husk: Gør nogen nar 
ad dig, siger det i virkeligheden kun 
noget om dem selv. De sjove og mo-
dige mennesker, begår masser af fejl. 

Kære linedanser, hop nu ud ved siden 
af, se dig danse, bare sanse, gøre hvad 
du ka’. Sådan fortsætter sangen: Hop 
ud ved siden af, gøre hvad du ka’ !!!! 

Ja!!! Vil jeg sige: Gør hvad I kan, 
så er det godt. Så kan I jo ikke gøre 
mere. Ingen er gode til det hele, men 
alle er gode til noget. Og vær ikke 
bange for at hoppe ud ved siden af 
den brede vej, altså vær ikke bange 
for at være anderledes end flertallet. 
Vov at være jer selv. Og vov fejlen. 
Det er menneskeligt at fejle, og uden 
at fejle lærer vi ingenting. 

At leve, ER at fejle. 
Og selvom det nogle gange gør 

rigtig ondt, så er vi nødt til at vove 
noget. Den pige, man er forelsket i, 
er man for eks. nødt til at sige det 
til, hvis man skal have en chance for 
at blive kærester. Måske kærlighe-
den ikke er gengældt, og så gør det 
forfærdeligt ondt, at hun siger nej 
tak. Men hvis man aldrig vover at 
fortælle hende, at man synes hun er 
sød og smuk og dejlig, så har man jo 
aldrig sat foden ud på den der line. 
Så har man gemt sig og holdt sig selv 
tilbage.

At vove er at træde ud på linen, og 
måske miste fodfæstet for en stund. 
Men IKKE at vove, er at miste sig selv. 

Jeg håber sådan for jer, søde kon-
firmander, at I hver og en må finde 
modet til at træde ud på den line, der 
ligger udspændt foran jer. Jeg håber 

i vil rejse jer og klatre op igen, hver 
gang I falder. Og falde, det vil I. Tro 
mig, det har alle vi voksne prøvet 
utallige gange. Men se på os: Vi har 
overlevet. Også selvom nogen har 
sagt nej tak, og vores hjerte blødte. 
Også selvom vi har prøvet at dum-
pe til eksamen. Også selvom vi har 
følt os bange, klodsede, grimme og 
dumme. Vi er her stadig.

Og vi vil være der for jer. 
I sidder her i kirken med nogle af 

de mennesker, der elsker jer, og de 
vil være der for jer altid. Og det er 
ligeså godt som et sikkerhedsnet er 
for en linedanser. Ingen af jer er helt 
alene, men een iblandt. 

Og I sidder her i den kirke, hvor I 
gennem et helt år nu, har hørt mig 
fortælle jer, at vi alle er omfattet af 
Guds kærlighed. At vi er elskede hver 
og en som dem vi er. Og at der er 
tilgivelse for det, vi gør forkert.

Så træd modigt ud på den line. 
Det skal nok gå alt sammen. I har je-
res kære og Guds kærlighed i ryggen.

Kære linedanser hop nu ud ved siden 
af, se dig danse, bare sanse, gøre hvad du 
ka’. Være en, men en iblandt og mødes så 
du gror. Ja, vent dig meget fra den kant: 
Denne er din jord. Tro mig når jeg siger 
til dig, det største ser man kun i det små, 
og kigger du opad er himmelen blå. 

Alt det bedste ønsker jeg for jer, 
kære konfirmander. En dejlig fest 
med jeres familier, gode gaver, en 
god blå mandag, hvor jeg håber I 
passer på hinanden. Og et liv rigt 
på kærlighed og lykke. Kigger I opad, 
er himmelen blå. 

Kh. V ibe
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Sommer 
gospelgudstjeneste
Søndag den 2. juni kl. 16:00 
i Mejlby Kirke

Vel mødt
Kærlig hilsen Vibe

Fælles 
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag mandag den 10. juni 
kl. 14:00 i Præstens have i Todbjerg

Medbring selv en stol eller tæppe 
til at sidde på. Vi sørger for kaffe 
og kage.

Spirekoret deltager.

Dåbstræf
Søndag den 16. juni kl. 11:00 
i Mejlby Kirke 

Alle børn der er døbt i Todbjerg og 
Mejlby Kirker inviteres med foræl-
dre og søskende til gudstjeneste på 
børnepræmisser.

Efter gudstjenesten serveres lidt 
lækkert i våbenhuset.

Spirekoret deltager.
Vel mødt

Kærlig hilsen Vibe
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Tillykke til årets konfirmander

Konfirmerede lørdag d. 4 maj 2019 i Todbjerg kirke
Lærke Winsløw Saaby

Mathias Bøjstrup Nielsen
Ida Russel Bilgrav

Christian Østenkjær Frederiksen
Sarah Hollingdal

Frederik Søndergaard Jæger
Dicte Korsholm Knygberg

David Aspegren Lage
Hjalte Lykke

Noah Schøler Petrun
Peter Elfrom Sørensen

Laura Wagner
Jesper Lykke Overgaard Andersen

Oliver Mathias Handberg Boe
Martine Secher Fjorback

Victor Kjær Jensen
Marcus Lykke

Mille Lyngby Søndergaard
Frederik Valdemar Busk Terndrup

Kira Emily Agerup

Konfirmerede søndag d. 5 maj 2019 i Mejlby kirke
Mikkel Kronborg John

Jonas Lav Tholstrup Knudsen
Sofia Trøjborg Berg Jørgensen
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Søndag den 11. august er der kon-
cert kl. 16.00 med AroS Guitardou 
i Mejlby Kirke, hvor kirkerummet 
egner så strålende til guitartoner. Vi 
skal høre nyere, velklingende vær-
ker skrevet for to guitarer.

De to er: Mikkel Egelund Nielsen og 
Simon Wildau. Begge guitarister er 
solistuddannede fra Det jyske Mu-
sikkonservatorium og har desuden 
studeret i hhv. Køln og Barcelona. 
September 2018 debuterede de fra 
solistklassen for ensembler ved Det 
Kongelige Danske Musikkonserva-
torium. 

Begge guitarister har vundet for-
nemme priser som solister ved kon-
kurrencer i udlandet og har som 

guitarduo også haft succes ved flere 
internationale konkurrencer for 
kammermusik med guitar: 1. pris ved 
Omiš Guitar Fest (Kroatien), 1. pris 
ved Fiuggi International Guitar Festi-
val (Italien), 2. pris ved Acerra Inter-
national Guitar Competition (Italien) 
og senest 1. pris ved Liechtensteiner 
Gitarrentage 2018 (Liechtenstein). I 
2017 modtog de specialprisen for 
bedste opførelse af et nyere dansk 
værk ved P2 kammermusikkonkur-
rence, hvor de spillede John Frand-
sens guitarduo “Twilight”.

Koncertens komponister er: Asger 
Buur, John Frandsen, Martin Lohse, 
Wayne Siegel, Federico Mompou.

Der er som sædvanlig fri entre.

AroS Guitarduo, unge topguitarister 

Koncert i Mejlby Kirke søndag den 11. august kl. 16.00
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GIRO 413 i Sognegården Todbjerg

Torsdag den 12. september 2019 
kl. 19:00

NOSTALGI ER IKKE 
HVAD DET HAR VÆRET….
Gennem lytterønsker og hits fra 
413’s storhedstid præsenterer ”TO-
NER AF GULD” publikum for en ræk-
ke sjove, smukke, triste og pudsige 
skæbner. 

Alt kan vises gennem toner og fiffige 
sangtekster. 

”TONER AF GULD” består af Helle og 
Dynes Skovkjær der optræder både 
sammen og hver for sig. 

Kom til en aften med sang, fortæl-
linger, hygge og kaffe/the. 

Der er gratis adgang og alle er 
velkomne. 
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Frokosthygge i Todbjerg Sognegård 
– sæt kryds i kalenderen

Traditionen tro indleder vi efteråret 
med 3 frokostarrangementer i sog-
negården.

Vi får frokost, et glas til maden, fore-
drag og kaffe. Vi synger nogle sange 
fra Højskolesangbogen og Kristian 
spiller til.

11. september – Kina lige nu
Det er en gammel sandhed, at Kina 
er et land i evig forandring. Men 
samtidig bygger hele den kinesiske 
kultur på årtusindgamle traditio-
ner, der til stadighed spiller en stor 
rolle.

Sognepræst Torben Brink har rejst 
i Kina gennem mere end 25 år. Han 
tager os med på en billedsafari fra 
den seneste tur i sommeren 2018

9. Oktober – Grønland
Lektor Merete Hansen fortæller om 
sit arbejde i Grønland, sine fantasti-
ske oplevelser med imødekommen-
de grønlændere, med den storslåede 
natur og det at være en del af det 
grønlandske samfund.

13. november – Kilimanjaro
Lars P. (Pedersen) og Jens Vinther, 
begge fra Hårup besteg Kilimanjaro 
i september 2018. Lars fortæller om 

deres baggrund for at vælge “projek-
tet”, beskriver turen, som startede 
med +29 gr. i regnskoven til -10 gr. 
om natten efter et par dage. Fore-
draget følges op af billeder fra turen.

Praktiske informationer 
• Vi mødes kl. 11.30
• Vi slutter kl. 14.00
• Pris: 30 kr. pr. person
• Tilmelding senest 3 dage før 

til Sonja 2262 5461
• Oplys ved tilmelding, hvis du 

har behov for transport

Vel mødt!
Venlig hilsen Frokostudvalget



Nyt fra aktivitetsudvalget

GUDSTJENESTE med GOSPELKORET, søndag den 2. juni
kl. 16:00, Mejlby Kirke

FRILUFTSGUDSTJENESTE, 2. Pinsedag den 10. juni
kl. 14:00, Præstegårdshaven Todbjerg

DÅBSTRÆF, søndag den 16. juni
kl. 11:00, Mejlby Kirke.

KONCERT MEJLBY KIRKE søndag d. 11. august 
kl. 16.00 Aros Guitarduo.

RADIO-GUDSTJENESTE, søndag den 1. september
kl. 10.00, Todbjerg Kirke

”TONER AF GULD”, Giro 413, torsdag den 12. september
kl. 19:00, Sognegården Todbjerg

Vi ønsker alle en dejlig sommer, og glæder os til at se rigtig mange 
til vores kommende arrangementer. 

Husk at alle arrangementerne kan læses om i dette og 
de kommende sogneblade, opslag i skabene ved kirkerne, 
på vores hjemmeside; www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk, 

i Lokalavisen og ikke mindst på Facebook. 

Ret til ændringer. 

På aktivitetsudvalgets vegne;
Susanne Mikkelsen
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På vej mod Grøn Kirke
Tekst og foto Arne Illeborg

Liv i de dødes haver
Der er spændende forandringer på vej 
på kirkegårdene ved vore to kirker. 

På danske kirkegårde stiger an-
tallet af urnegrave i disse år. Samti-
dig sløjfes gamle gravsteder. De fri-
lagte jordstykker vil i de kommende 
år skabe nyt liv i de dødes haver. 

Ændringer hos os ses allerede nu. 
Graverne Søren Villesen (Mejlby 

kirke) og Lars Malte Jensen (Tod-
bjerg kirke) arbejder sammen med 
menighedsrådet og landskabs- og 
kirkegårdsarkitekt Mette Fauer-
skov på en helhedsplan, der skal 
omdanne de sløjfede gravsteder 
til sammenhængende områder i et 
park lignende landskab. 

Disse meditative omgivelser virke 
som et kirkerum, der er flyttet ud i 
Guds frie natur. Her kan man falde 
til ro mellem træer som Blomme-
bladet tjørn og Paradisæbler. Måske 
sætte sig på en bænk med sine tan-
ker, fordybe sig i en god bog, en dyb 
samtale eller bare koble af. 

En anderledes drift af kirkegårde-
ne hører også til det at blive Grøn Kirke.

Døden i den levende natur
Få sogne i Danmark har en så vari-
eret natur at byde på omkring en 
kirke som Todbjerg-Mejlby pastorat. 

Vore sogne ejer stadig noget af den 
gamle præstegårds jorde, nemlig det 
ca. 4 hektar store areal syd for Tod-
bjerg kirkes dige. 

Et område på størrelse med selve 
kirkegårdsarealet på godt 1 td. land 
blev allerede for ca. 20 år siden ud-
lagt til park med offentlig adgang. 
Men også det lige så store vildtvok-
sende vådområde længere mod syd 
samt den tilstødende mørke gran-
plantage hører under Todbjerg 
kirke.

For Torben Hvid, der ud over at 
være menighedsrådets kirkeværge 
også er uddannet biolog, opleves 
området som en naturperle. Kirkens 
jord rummer mange meget forskel-
lige levesteder (biotoper) for dyr 
og planter. Her får naturen lov til 
at passe sig selv, vokse og forfalde i 
sin egen rytme til stor gavn for ikke 
mindst de insekter og smådyr, der 
i det dyrkede land har mistet deres 
levesteder. 

Her er livet og døden hinandens 
forudsætninger. Her kan den op-
mærksomme og tålmodige natur-
elsker få unikke oplevelser. 

Det er sognets egen lille ’natur-
park’.

Her skabte menighedsrådet Grøn 
Kirke mange år før begrebet opstod.
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Grøn Kirke
Grøn Kirke er et netværk af kirker og menigheder under folkekirken, 
der gennem helt konkrete tiltag udviser omtanke for Guds skaber-
værk. 

Grøn Kirke giver inspiration til, hvordan vi i sognene i praksis kan 
sætte klima og miljø på dagsordenen – både i den helt lavpraktiske 
hverdag og i kirkens liv f.eks. i gudstjenesten.

Læs mere: Gronkirke.dk

Flere ideer til naturen: https://www.skoven-i-skolen.dk
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Genskab lyden af liv
Tekst og foto Arne Illeborg

Livets under trues af 
– mennesket selv
Æbletræerne blomstrer. Havens an-
dre levende vækster er begyndt at 
dufte, – men der er ikke mere det 
summende liv af insekter, jeg ople-
vede da børnene var små.

Som cyklist er det selvfølgelig dej-
ligt, at jeg ikke får så mange insekter 
i ansigtet mere. Bilens køler og for-
rude har heller ikke så mange uds-
plattede insekter, der skal renses af. 

Vibernes kåde forårsskrig er også 
forstummet.

Indtil nu har menneskene bag 
byens tykke mure tilsyneladende 
ikke kunnet høre, at lyden af liv er 
aftaget. 

Vi udrydder grundlaget for liv 
Men 6. maj udkom FNs IPBES rap-
port om naturens tilstand. Verdens 
mest omfattende af sin art. Aldrig 
før i menneskehedens historie har 



vi udryddet klodens dyre- og plan-
tearter så hurtigt, som vi gør nu.

Op mod én million arter er truet 
af udryddelse. Vi gør alt for lidt for at 
redde dem – og dermed også os selv.

– 75 procent af alle økosystemer 
(levende natur, red.) på land er ble-
vet nedbrudt af menneskelig akti-
vitet. 20 procent af dyrelivet i de 
største landbaserede økosystemer 
er tabt. Og sådan fortsætter listen, 
siger Carsten Rahbek, der er pro-
fessor på Center for Makroøkologi, 
Evolution og Klima på Københavns 
Universitet og en del af IPBES’ dan-
ske kontor.

I Danmark er det let at pege på, 
at de ikke passer på deres regnskov 
i Brasilien. Men sandheden er, at en 
stor del af regnskoven ryddes, så 
arealet kan bruges til at dyrke so-
yabønner. Blandt andet Danmark 
har en stor import af sojaprotein, 
der bruges til foder i vores kødpro-
duktion, fortæller Carsten Rahbek.

Men selv om mere end 130 lande 
er tiltrådt IPBES og verdenssam-
fundet politisk bakker op om FN-
rapporten, betyder det blot, at man 
begynder at diskutere på et politisk 
niveau.

Spørgsmålet er, om de unge ge-
nerationer vil vente på det.

Beskyt det under, livet er
Seniorforsker i biodiversitet ved 
Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, 
siger, at det er vildt sørgeligt, at vi er 

ved at fjerne alt andet liv på jorden 
end mennesket selv.

– Jeg er bekymret for, at vi øde-
lægger det under, som vi lever midt i. 
Den nyttegørelse og effektivisering, 
der er årsagen til biodiversitetskri-
sen, den synes jeg, er dybt bekym-
rende, siger Rasmus Ejrnæs.

Begge danske forskere ser dog 
også rapporten i et positivt perspek-
tiv, da alle beviser peger i samme 
retning. Vi skal for eksempel vær-
ne om insekterne, der er hjertet i 
ethvert fødenetværk. De bestøver 
langt størstedelen af plantearterne, 
holder jorden sund, genbruger næ-
ringsstoffer og meget mere. 

Elsk eller had dem, vi kan ikke 
overleve uden insekter.

Begynd i din egen have
Grøn Kirke er ikke kun en pæn poli-
tisk korrekt betegnelse, der kan give 
god samvittighed i den situation, vi 
som mennesker står i her og nu.

Grøn Kirke er for Menighedsrådet 
i Todbjerg-Mejlby Pastorat et mål, 
læserne af Sognebladet i den kom-
mende tid vil høre mere til.

Læs Gronkirke.dk og send os kon-
krete ideer til lokale indsatser.

(Kilder: FNs Naturpanel IPBES, Berling-
ske.dk/videnskab, Sydney Universitet, 
sydney.edu.au, dr.dk.nyheder, theguar-
dian.com/environment/2019/feb, scien-
cedirect.com m.fl) 
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Foto: Arne Illeborg

                         Borgmester i Aarhus, 
                      Nicolai Wammen, 
                holder i 2007 grundlovs-
           talen ved Todbjergtårnet. 
      Nicolai Wammen skulle 
  også have holdt talen i år, men måtte aflyse på grund af folketingsvalget.



AFLYSNING   AFLYSNING   Grundlovsfesten ved tårnetGrundlovsfesten ved tårnet   AFLYSNING   AFLYSNING

Lige efter Sognebladets deadline er nedenstående meddelelse modtaget fra 
arrangørerne af Todbjerg-Mejlby områdets traditionelle grundlovsfest ved 
Todbjergtårnet 

For første gang i Grundlovsfesten 
mangeårige historie er det traditi-
onsrige arrangementet aflyst – Des-
værre – Desværre.

Statsministeren har med sin place-
ring af datoen til Folketingsvalg på 
netop Grundlovdag 5. juni lukket 
ned for mange andre politiske ar-
rangementer denne dag.

Det har også ramt vores Grundlovs-
fest. Vi havde ellers glædet os til at 
skulle gense Nicolai Wammen som 
grundlovstaler. Han var også på ta-
lerstolen i 2007. (Se foto)

Vi har i udvalget skønnet, at en aflø-
ser nok ville være vanskelig at finde 

– ligesom rigtig mange af os også har 
traditioner på en valgaften.

Derfor har vi sendt afbud til Jagt-
hornsblæserne, Hårup Big Band o.a.  
– og leveret plakaterne til skralde-
spanden.

Vi er nok ikke ene om at ærgre os, 
– så denne valgdato kunne være pla-
ceret bedre, hr. statsminister!

Vi ser frem til næste år, – hvor vi 
også har lavet aftale med en vægtig 
kandidat.
 

På udvalgets vegne
Poul Jeppesen
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Vi vil gerne fra Mejlby forsamlingshus’ side, ønske alle en 
GOD SOMMER & TAK til alle dem som har bakket op om 
de arrangementer som vi har afholdt i den seneste sæson. 

Vi starter op igen til september med en fællesspisning.



HusmorWalk ved Egå Engsø. 
Tirsdag den 11. juni 2019. Vi mø-
des kl. 17.30 på P-Pladsen ved Vi-
engevej, overfor Stokagervej.
Vi forener det sociale og det sunde. 
Sammen går vi en tur rundt om Eng-
søen, der er godt 5 km. Efterfølgende 
slår vi os ned ved shelterne, hygger 
os, og spiser lidt lækkert. 

Pris 50 kr pr. pers., som betales 
kontant ved ankomst. Tilmelding 
senest tirsdag den 4. juni 2019.

Todbjerg-Mejlby Sommerfest
Lørdag den 22. juni 2019. P-Plad-
sen ved Mejlby Forsamlingshus.
Vi laver en bod, hvor vores medlem-
mer kan sælge deres hjemmelavede 
kreativiteter, husflid, syltede ting 
mv. Vi hjælper hinanden med at 
passe boden. 

Tilmelding senest torsdag den 
25. april 2019

To dages sensommertur til Ribe og 
Vadehavscenteret, Kolding Miniby 
og Kongernes Jelling. Overnatning 
i Süder Lügum. Lørdag-søndag den 
21.-22. september 2019. 
Efter opsamling sætter vi kurs mod 
Ribe. I Ribe vil vi få tid på egen hånd, 
som kan bruges til fx at aflægge den 
berømte domkirke et besøg. Alter-
nativt byder den hyggelige brostens 
belagte gågade på gode shoppe mu-
ligheder. Inden vi forlader Ribe igen 
spiser vi en fælles frokost på en lokal 
restaurant. Derefter får vi en guidet 

tur igennem Vadehavsområdet som 
er optaget på UNESCO's verdensarvs-
liste. Efter en spændende eftermid-
dag kører vi til vores hotel i Süder-
lügum, her skal vi spise og hygge os. 
Jan Eichwald byder op til dans. 

På dag 2 sætter vi kursen mod 
Danmark igen. Destinationen er 
Geografisk Have i Kolding. Inde i ha-
ven skal vi opleve den imponerende 
Miniby som er en gengivelse af Kol-
ding i årene 1860-1870. Når sulten 
melder sig spiser vi frokost buffet i 
Fredericia. Turen sidste stop bliver 
ved Kongernes Jelling. 

Det fulde tur-program fås ved køb 
af medlemskab.

Afgang fra Mejlby Kirke kl. 7.30, 
herefter Hårup Skole. Der er op-
samling i Mejlby først, derefter 
Hårup. Bindende tilmelding og be-
taling, senest mandag den 15. juli 
2019 Pris for medlemmer 1695 kr., 
ikke medlemmer 1850 kr.

Alle tilmeldinger sker 
til bestyrelsen. 
Foreningens mailadresse 
mejlbyhusmor@gmail.com 
Formand Lisbeth Andersen: 61719914
Bank: Sparekassen Djursland, 
kto. 9388 0001305700

Vi glæder os til gode oplevelser 
Bestyrelsen

Mejlby Husmoderforening
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SANKT HANS I TODBJERG 

Markedsdag ved Todbjerg Forsamlingshus

Søndag den 23. juni kl. 17.30 
ved Todbjerg Forsamlingshus.
Kom og vær med til en hyggelig af-
ten med naboer og venner.

PROGRAM:
Kl. 17.30:    Syv-mands fodboldkamp 

mellem Hårup/Mejlby og 
Todbjerg.

Kl. 18.15:    Spisning (inde hvis det er 
dårligt vejr) Menuen står 
på kartoffelsalat med fri-
kadeller, franske hotdogs 
eller pølse med brød.

Kl. 19.30:    Båltale

Der kan købes: Øl, vin, sodavand, 
kaffe, te, kage og is.

Mvh. Bestyrelsen for 
Todbjerg Forsamlingshus

Søndag, den 11. august kl. 10 til 16.
Tilmelding til en bod kan ske til 
Bente Jacobsen på tlf. 5141 7755 
eller til Bent Hald på tlf. 2263 0113 
og koster 50 kr. for voksne og 25 kr. 
for børn.

Der er mulighed for at købe pølser, 
kaffe, kage og is. Øl, vand og vin kan 
ligeledes købes.

På pladsen vil der være boder samt 
opsat borde og bænke, hvor man kan 
sidde og nyde det indkøbte.

Der vil være maleriudstilling i for-
samlingshuset af Bente Jacobsen og 
Bent Hald.

Kom og nyd en dejlig sommerdag for 
børn og voksne.
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Brætspils-cafe i Hårup Forsamlingshus

Vi lever i bræt- 
og kort-spillenes 
guldalder, hvor 
der, udover de 
gode gamle som 
skak, bridge og 
Sorteper, kommer 
en stadig strøm af 
nye kvalitetsspil 
som Bohnanza, 
Carcasonne, Sett-
lers osv.

Kom til en hyggelig aften for 
børn og voksne i forsamlingshuset. 
Spil dit favoritspil og lær at spille 
nye spil. 

Pris inkl. te, kaffe og kage: 20 kr. for 
spillere under 16 år og 30 kr. for spil-
lere over 16 år.

Det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig. Husk at tage 
dit yndlingsspil med.

Mvh. Lykke Madsen

HÅRUP FORSAMLINGSHUS

– det lokale samlingspunkt

Så er der igen tændt op i grillen til
HELSTEGT PATTEGRIS LØRDAG 
D. 31. AUGUST KL. 17.30

Der serveres som sædvanlig masser 
af tilbehør og is til dessert.

Dørene åbnes kl. 17.30 og vi forven-
ter at spise kl. 18.30.

PRIS: VOKSNE 125,- KR.
BØRN 50,- KR.

Tilmelding senest 28. august til:
Birte – tlf. 24 67 00 52

Vi starter torsdag 25/4 kl. 19 
og fremover torsdag i ulige 
uger. 

"Der bliver en sommerferie-
pause i juni-juli, så vi starter 
op igen 1. august. Eventuelle 
ændringer vil blive slået op på 
forsamlingshusets facebook-
side".

Det vil sige vi spiller: tors-
dag d. 9. maj; 23. maj; 
–SOMMERPAUSE – 1. august, 
15. august og 29. august.



Hårup Forsamlingshus

Torsdag den 14. marts var der ind-
kaldt til ekstraordinær generalfor-
samling i Hårup Forsamlingshus 
med henblik på en større bestyrelse.

Den Nye bestyrelse 
i Forsamlingshuset:
Formand: John Pedersen
Næstformand:  Pernille Yde 
Christoffersen
Sekretær: Ane Marie Brorly
Kasserer: Celine Eriksen
Fonde: Mikkel Bundgaard
Udlejning: Birthe
Menigt medlem: Karen Margrethe 
Kolbe
1. suppleant: Morten Lind Nielsen
2. suppleant: Cheri Eriksen
3. suppleant: Lykke Madsen

Den nye bestyrelse er trukket i ar-
bejdstøjet og har foreløbig planlagt 

følgende arrangementer i Forsam-
lingshuset:

• Lørdag den 25. maj byder vi på 
fællesspisning med en grillfest.

• Lørdag den 31. august byder vi 
på fællesspisning med helstegt 
pattegris

• Weekenden den 30. november 
og 1. december, afholder vi 
julemarked

• Lørdag den 7. december afhol-
der vi vores julefrokost.

Der kom på vores første møde man-
ge gode ideer omkring nye tiltag i 
Forsamlingshuset, dem vil vi arbej-
de videre med og vi glæder os til at 
præsenterer dem for Jer alle.
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”Byvandring” på Skårupgård 
torsdag, den 27. juni 2019 kl. 19.00 
Dette års ”byvandring” bliver på 
Skårupgård og er tilrettelagt i et 
samarbejde mellem Søren Wüm-
pelmann Juhl og Lokalhistorisk 
Forening.

Det vil foregå på den måde, at vi går 
en tur gennem haven og skoven og 
slutter af på Skårupgård, hvor der 
bliver mulighed for en afsluttende 
snak.

Søren Juhl vil her fortælle om drif-
ten i dag samt om rideskolen og ef-
terfølgende vil Peter Boller fortælle 
om historien bag Skårupgård.

Her vil der kunne købes kaffe/the 
og kage for 20 kr.

Parkering kan foregå på gårdsplad-
sen, Skårupgårdvej 101.

Alle er velkomne.

Årshæfte 2019
Vi arbejder p.t. med Årshæftet, som 
i år bliver en opsamling af samtlige 
kalendere fra 2002 til og med 2011.

Hjemmeside
Vores hjemmeside er stadig under 
udvikling, men gå alligevel ind og 
kig på
www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk 

På vegne af Lokalhistorisk Forening 
og Egnsarkivet.

Helle Hald 

Planlagte aktiviteter og arrangementer i Lokalhistorisk Forening og Egnsarkivet

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

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

ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00–17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00
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Nyt fra Fællesrådet
Tekst Arne Illeborg

– Der var et rigtig fint fremmøde 
og en god stemning, da Todbjerg-
Hårup-Mejlby Fællesråd holdt ge-
neralforsamling i Hårup Hallens 
kantine i marts.

Fællesrådets formand Martin 
Strand siger videre, at den gode 
stemning i høj gad smittede af på 
gruppen omkring bestyrelsen. Ud 
over Martin Strand (formand) be-
står bestyrelsen af Bettina Olesen 
(kasserer), Flemming Christensen, 
Morten S. Christiansen, Nadia M. 
Christiansen, Signe Fjellerup, Peter 
Nielsen og som suppleant Mikkel 
Bundgaard.

Fællesrådet gavner lokalsamfundene.
Fællesrådet glæder sig til arbejdet 
med at skabe et smukt og spænden-
de lokalområde for borgerne i Tod-
bjerg, Hårup og Mejlby, da netop fæl-
lesrådene i Aarhus kommune viser 
sig at være den bedste kontakt-kanal 
mellem borgerne i lokalområderne 
og kommunen.

Sikkerhed for cyklister
– Vi vil rigtig gerne støtte op om-
kring cykelstier mellem både Mejl-
by-Hjortshøj og Mejlby-Todbjerg-
Lystrup, siger Bettina Olsen. Hun vil 
gerne i kontakt med de personer, 
som allerede er i gang med at un-
dersøge mulighederne. 

– Kontakt os, så fællesrådet kan 
hjælpe med at komme videre, siger 
Bettina.

Ud fra sikkerhedshensyn og sti-
bredde har politiet og kommunen i 
den forbindelse afgjort, at det er for-
budt at køre på knallert på cykelstien 
fra Mejlby til Hårup. Her er der nu 
opsat skilte på hele skolestisystemet. 

Nyt byggeri
Arbejdet med byggemodning og salg 
af grunde i det nye boligområde ved 
Parosvej fortsætter. Det samme gæl-
der opstart på undersøgelser af nyt 
boligområde ved Skolelodden.

En detailforretning har vist in-
teresse for at have en butik i Hårup. 
På nuværende tidspunkt er der dog 
ingen afgørelser, men fællesrådet 
støtter initiativet. 

Også udvalgsarbejdet med fri-
villige aktiviteter for borgere i alle 
aldre fortsætter. 

Alle skal med
– Vi mangler dog repræsentanter 
i bestyrelsen fra Todbjerg, Lindå, 
Balle, Bendstrup m.v. så vi er bredt 
repræsenteret i fællesrådet og der-
med kan varetage hele områdets in-
teresser over for især kommunen, 
siger Bettina Olsen, der gerne vil 
vide, hvad man for eksempel har af 
ønsker i Todbjerg. 
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Bliv medlem
Borgerne kan blive medlem af fæl-
lesrådet via hjemmesiden, der snart 
er i luften. 

Kontingent for husstande er 100 kr. 
Hver husstand har én stemme.

Kontingent for foreninger er 200 kr

Der vil kunne betales via MobilPay 
og fællesrådet glæder sig til at få en 
masse medlemmer, som kan være 
med i arbejdet fremover. 

Følg fællesrådet på: 
https://m.facebook.com/THM8530/

Skriv til fællesrådet på:
thmfaellesraad@gmail.com

Nyt fra MainHouse Music
 
Bandcamp 2019
Bandcamp 2019 bliver i år afholdt i 
uge 31 fra 29/7 til 2/8.

Det er en uge tidligere end nor-
malt, da sommerferierne ligger for-
skudt i de omkringliggende kom-
muner. 

Deltagertallet er i år begrænset 
til 16, og der er pr. 1. maj allerede 4 
tilmeldte. Prisen er 1525,- pr. delta-
ger. Tilmelding sker via vores hjem-
meside.
 
Prisjustering
Fra og med 3. kvartal 2019 justeres 
priserne på undervisning hos Main-
House Music. 

Det er længe siden vi sidst foretog 
en justering, som for eftertiden sker 
en gang om året. 

De nye priser kan du snart finde 
på vores hjemmeside.

Ny underviser pr. 18/3
Den 18/3 starter Andreas Hansen 
som underviser hos MainHouse 

Music. Andreas er er uddannet mu-
siker fra Århus Universitet (cand. 
musicae) og har stor erfaring i un-
dervisning på klaver, studieteknik, 
samt alle aspekter af musikteori og 
nodelære, og i brug af Digital Audio 
Workstations (DAW) som Cubase og 
Fl Studio. Hans kalender er dog al-
lerede ved at være fyldt op. 

Tilmelding kan ske fra vores 
hjemmeside her. 

Per på barsel
Per fik en søn i slutningen af Band-
camp sidste år. Han har derfor valgt 
at gå på barsel fra og med d. 1/6. 

Alle Per's elever går derfor på 
sommerferie allerede fra denne 
dato. Musikskolens øvrige elever går 
på sommerferie fra og med d. 29/6. 

Undervisningen begynder igen 
fra og med uge 33 (mandag d. 12/8) 
– også Per's elever.
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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

Michael Johanson, Kontaktperson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348

Karin Fonnesbæk Madsen, Kasserer
Præstemarken 9, Todbjerg
8530 Hjortshøj
3068 8852

Torben Hvid, KIRKEVÆRGE
(TODBJERG KIRKE)
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

Astrid Grethe Moltved
Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2627 1425 
8621 1425

Inge Buss
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Bjarne Madsen 
Lille Todbjerg 8, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2091 9709

Susanne Mikkelsen 
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110

MR MØDER FOR 2019
Torsdag d. 20/6, torsdag d. 29/8, torsdag d. 26/9 
– alle kl. 19.00-22.00 

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

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



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 26.maj
5.søndag efter påske 9.30 ML

Torsdag den 30.maj
Kristi Himmelfart 11.00 ML

Søndag den 2.juni
6 søndag efter påske

16.00 Vibe
Gospel

Søndag den 9. juni
Pinsedag 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Mandag den 10. juni
2. Pinsedag

Søndag den 16. juni
Trinitatis

11.00 Vibe
Dåbstræf

Søndag den 23 juni
1.søn e.trin 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag 30.juni 
2 søn.e.trin 11.00 CFN

Søndag 7 juli 
3.søn.e.trin 11.00 CFN

Søndag 14. juli
4 søn.e.trin 9.30 CFN

Søndag 21. juli
5. søn efter trin 9.30 ML

Søndag 28. juli
6 søn.e.trin 11.00 Helle R Hørby

Søndag 4.august
7 søn.e.trin 11.00 Vibe

Søndag 11.august
8.søn.etrin 9.30 ML

Søndag 18. august
9.søn.efter trin 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag 25. august
10.søn.e.trin 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Søndag 1.september
11.søn e.trin Radio 10.00 Vibe

14.00 Fælles Friluftsgudstjeneste 
Præstens Have – Todbjerg


