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Så nærmer julen sig 
igen med hastige 
skridt, og endnu et 
år har passeret. 

Menighedsrådet 
har gennem året 

arbejdet med digitalisering af kir-
kegårdene, som betyder man frem-
over digitalt, og ikke manuelt, får en 
optegnelse af kirkegårdene. 

Vi har ligeledes haft en fællesop-
gave med at sikre gravsten på kirke-
gårdene, en opgave der var blevet 
pålagt os fra Kirkeministeriet. 

På Mejlby Kirkegård er vi pt. i 
gang med at udarbejde en helheds-
plan. Vi vil gerne sikre at der på 
kirkegården også fremover bliver 
plads og muligheder for andre typer 
gravsteder end dem vi kender i dag. 
Der vil også blive etableret grønne 
og frodige områder hvor man kan 
sidde og fordybe sig. Vi har været 
i gang med samme proces på Tod-
bjerg Kirkegård, hvor vi efterhån-
den kan se ændringerne begynde 

Nyt fra menighedsrådet

at tage form. Det er jo en proces der 
tager mange år, før det endelige re-
sultat foreligger. Det er vigtigt for 
os at tage højde for, at flere og flere 
vælger alternative løsninger når det 
kommer til valg af gravsted, og det 
vil vi forsøge at imødekomme.

Vi byder DR velkommen i Tod-
bjerg Kirke d 24. dec. kl. 15.00 med 
en direkte udsendelse, hvor Præst 
Vibe Boye Liisberg prædiker. I Mejl-
by Kirke prædiker Provst Esben 
Thusgård kl. 14.00 og kl. 15.15. Yder-
ligere informationer findes længere 
fremme i bladet. 

Jeg håber at alle vil nyde denne 
højtid vi nu går i møde. I denne 
ofte travle og hektiske hverdag som 
mange har, er det vigtigt at stoppe 
op og nyde – og være noget for hin-
anden.

Med disse ord, ønskes I alle en 
rigtig glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår.

På MR’s vegne Helle Malte Sørensenden kan se ændringerne begynde På MRs vegne Helle Malte Sørensen
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Tak til Søren

Efter 19 års ansættelse ved Mejlby 
kirke og kirkegård, har Søren Vil-
lesen valgt at stoppe i sin stilling 
som graver og kirketjener pr. 31. okt. 
2019. MR vil gerne takke Søren for at 
have vedligeholdt og passet kirken 
og kirkegården til alles tilfredsstil-
lelse gennem årene.

Vi ønsker ham alt mulig held og 
lykke i fremtiden.

Indtil videre bedes al henvendel-
se vedr. kirkegård og kirke rettes til 
graveren ved Todbjerg kirke, 
Lars Malte Jensen 8699 9401
– gravertodbjerg@mail.dk , eller til 
Kirkeværge Inge Buss la Cour 
5120 4429 – inge.buss@bios.au.dk

På MR’s vegne
Helle Malte Sørensen

’At de kan holde en stodder som mig 
ud, når jeg kommer i min brandert, 
det fatter jeg ikke’

Sådan lyder over-
skriften på et ka-
pitel i en bog, som 
Kirkens Korshær i 
Århus netop har ud-
givet, da Korshæren 

her fylder 100 år i år.
Svante, som udtaler ordene, er 

gammel lande vejsridder. 30 år har 
han vandret landevejene tynde. Han 
begyndte at drikke som 12 årig, og 
er aldrig siden holdt op. Han er en 
af de mange skæbner, som man kan 
møde i bogen, skæbner hvis histori-
er er hjertegribende: Hvorfor begyn-
der en 12 årig at drikke? Og hvorfor 
bliver det ved, så man ender på lan-

devejen som hjemløs? Der er mange 
mennesker med skæbner som hans, 
og for det meste har de mennesker 
oplevet svigt og masser af smerte 
allerede fra barndommen af.

Nu er Svante blevet for gammel til 
at holde til livet på landevejen. Det 
er for koldt for ham at sove udendørs 
om vinteren. Så han holder til i var-
mestuen hos Kirkens Korshær, hvor 
han endnu ikke har mødt et eneste 
dumt svin blandt de ansatte eller 
frivillige, som han siger. ”De frivil-
lige her i huset kan man kun holde 
af. Selvom jeg er sådan en gammel 
stodder, der gang på gang kommer 
rendende med en kæmpe brandert 
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på, så tager de imod mig med er 
smil hver gang. Det er utroligt. Jeg 
fatter ikke, hvordan de kan holde 
os bumser ud.” Svante smiler, hans 
øjne lyser op bag brilleglassene, og 
der glimter en tåre i hvert øje. ”Jeg 
bliver sgu helt rørt”, siger han. 

Her i varmestuen hos Kirkens 
Korshær møder Svante den men-
neskelige varme, som han aldrig 
før i sit liv har mødt. Her bliver han 
mødt med næstekærlighed. Ikke set 
ned på. Ikke fordømt. Men modtaget 
med den varme og kærlighed, som 
vi alle har så hårdt brug for.

Kirkens Korshær er, som navnet 
antyder, en del af Kirken. Man kan 
sige, at den næstekærlighed, som 
alle landets præster prædiker om 
søndagen med ord, den næstekær-
lighed bliver i Kirkens Korshær af 
gode mennesker gjort til praksis. 
Meget konkret praksis hver eneste 
dag. Her kan de socialt udsatte, de 
fattige, de psykisk syge, misbruger-
ne, de ensomme og tidligere indsatte 
komme og få et måltid varmt mad, 
et bad, rent tøj og en seng for natten. 
De kan også møde mennesker, der 
vil dem. Som ikke skynder sig væk 
eller vender ryggen til, som de fleste 
af os andre gør, når vi møder dem på 
gaden. De kan få et knus, få en hånd 
at holde i og to lyttende ører, der 
kan tåle at høre på deres sorger og 
problemer. De kan deltage i sociale 
arrangementer, og altså få en an-
den menneskelig kontakt end den, 
de har med hinanden ude på gaden. 

Herude er der ofte råt, for der bliver 
handlet og snydt og stjålet og slåsset. 
”Vi brugere er nogle svin over for 
hinanden, og stjæler fra hinanden, 
hvis vi kan. Har jeg en 50’er i nat, 
så ligger den i mine underbukser, 
for så skal jeg nok vågne, hvis nogen 
kommer derned efter den. Sådan er 
det”, som Svante udtrykker det. Men 
de ansatte og de frivillige i Kirkens 
Korshær, dem stoler han på. 

Svante er som de fleste andre 
brugere meget ærlig omkring sig 
selv, og helt illusionsløs i forhold til 
de andre. Og som de fleste andre, 
der kommer i varmestuen, er han 
taknemmelig for den medmenne-
skelighed, han møder hos de ansatte 
og frivillige. Den medmenneskelig-
hed, som alle mennesker fortjener 
og har behov for.

Kirkens Korshærs arbejde hvi-
ler på det kristne menneskesyn, 
der siger, at ethvert menneske har 
værdi. Kirkens Korshærs arbejde ta-
ger udgangspunkt i værdierne om-
sorg, nærvær og respekt. Missionen 
er, at værne om mennesker ved at 
give basal hjælp, og protestere mod 
nedgørelse og overgreb. At møde 
mennesker i øjenhøjde, også når de 
ligger ned.

Her i Todbjerg-Mejlby Pastorat 
støtter vi Kirkens Korshæs arbejde 
på den måde, at alle de penge, der 
bliver samlet ind i kirkerne i løbet 
af året, går direkte til Kirkens Kors-
hær. For eks. samlede vi ved børne-
høstgudstjenesten i september her 
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i år 894 kr. ind ved vores auktion. 
De er allerede overført til Kirkens 
Korshærs konto. Og hvert år er kon-
firmanderne og jeg på tur til Århus. 
Her er Kirkens Korshær fast på pro-
grammet. Vi plejer at være inde at 
besøge huset i Nørrealle, hvor vi får 
korshærspræst Morten Aagaard til 
at vise rundt og fortælle. Men de 
sidste par år har vi i stedet været 
på byvandring med en hjemløs. Her 
følges vi med en tidligere hjemløs 
og stofbruger rundt i byen, og får 
fortalt deres livshistorie, og får set 
Århus fra en ny vinkel, nemlig set 
byen med en hjemløs’ øjne: Hvor kan 
man sove om natten? Hvor må man 
fixe? Hvor kan man få hjælp og mad? 
Og i den forbindelse er Kirkens Kors-
hær et naturligt stop på ruten. Som 
ved fremvisningen af Korshærens 
hus, betaler vi også for byvandrin-
gen. Penge, som går direkte til de 
hjemløse selv.

Både konfirmanderne og jeg selv 
har godt af at møde mennesker, der 
lever helt anderledes barske liv end 
os. Det kan være med til at fremme 
forståelsen og nedbryde fordomme-
ne. Når vi møder et konkret men-
neske, og hører deres livshistorie, 
så er det nemlig svært at opretholde 
det stereotype billede vi kan have af 
de udsatte eksistenser. Vi møder et 
menneske, og ser, at det netop bare 
er et menneske. Et menneske med 
følelser og behov præcis som os. Men 
et menneske, som bare ikke har væ-
ret så heldig at møde den samme 
omsorg og kærlighed, som vi gen-
nem vores liv har mødt. 

Så husk næste gang du på Klo-
stertorv går i en stor bue uden om 
de hjemløse, der hænger ud der: De 
kan nok virke skræmmende, men 
de er bare mennesker, mennesker 
der lider meget mere end du og jeg.

Vibe

Julehjælp

Hvis man ønsker at søge om julehjælp, henviser vi i Todbjerg-Mejlby 
til Kirkens Korshær, som vi støtter økonomisk. Se ovenstående artikel.
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Børneadvents-gudstjeneste

Juleaften på DR

I år er vi blevet spurgt, om DR må 
transmittere direkte fra gudstje-
nesten d. 24. december i Todbjerg 
Kirke. Det sagde vi naturligvis ja til. 
Gudstjenesten finder sted kl. 15.00. 
Der er kun plads til 160 kirkegæn-
gere, men til gengæld tilbyder vi 
to julegudstjenester i Mejlby hhv. 
kl. 14.00 og kl. 15.15. Her vil man 
kunne opleve vores provst Esben 
Thusgård på prædikestolen. Så hvis 
man ikke når at få en plads i Tod-
bjerg Kirke, kan man være så heldig 
at høre vores gode provst i Mejlby 
i stedet for :-)

De, der ikke når nogen af delene, 
vil kunne tænde for DR 1 og se guds-
tjenesten direkte.

Rigtig glædelig jul :-) Vibe

Traditionen tro holder vi advent for 
børn i Mejlby Kirke søndag d. 8. de-
cember kl. 11. her vil vores spirekor 
og børnekor medvirke. Der vil være 

luciaoptog, og efter gudstjenesten 
serveres der luciabrød og juice. 

Alle er velkomne.
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Nyt fra aktivitetsudvalget
JULEGOSPEL-KONCERT, søndag den 1. december

kl. 19:00 i Todbjerg Kirke

LUCIA med spirekoret, søndag den 8. december 
kl. 11:00 i Mejlby Kirke

VI-SYNGER-JULEN-IND, søndag den 22. december 
kl. 19:00 i Mejlby Kirke

NYTÅRSKONCERT, søndag den 19. januar
kl. 16:00 i Sognegården i Todbjerg

Aktivitetsudvalget ønsker alle 
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

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; Livet i Kirken og ikke mindst på Facebook. 

Ret til ændringer.

På aktivitetsudvalgets vegne;
Susanne Mikkelsen
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BOLERO

Nytårskoncert med to flygler i Todbjerg – bemærk rettet dato

Søndag den 19. januar kl. 16.00 er 
der nytårskoncert med to flygeler i 
Todbjerg Sognegård. Den tilrejsen-
de pianist er ingen ringere end den 
internationale, danskfødte pianist 
Sven Birch, som til daglig virker som 
klaverprofessor i Linz, Østrig. Sven 
Birch og undertegnede vil sammen 
skyde det nye år ind med Maurice 
Ravels fyrige orkesterstykke ”Bo-
lero” i komponistens egen version 
for to klaverer. Derudover vil vi 
spille Claude Debussys geniale be-

arbejdelse af Robert Schumanns 
”Seks kanoniske Etuder, op. 56” for 
to klaverer. I forlængelse af sidst-
nævnte spiller jeg to ”Arabesker” – 
én Schumann og én af Debussy og 
endelig skal vi høre professor Birch 
fremføre Beethovens stort anlage 
”Waldstein-sonate”. Ind imellem er 
der pause, hvor der bydes på cham-
pagne og kransekage, og det hele er 
ganske gratis. 

Kristian Giver, organist

Gospel-gudstjeneste 2. februar 2020 
i Todbjerg Kirke kl. 15.30

 Søndag d. 2. februar skal konfir-
manderne og jeg have gospelwork-
shop hele dagen i Todbjerg Kirke 
sammen med Lisbjerg-konfirman-
derne, deres præst og Rune Herholdt 
og hans band.

Kl. 15.30 fyrer vi den af ved en 
gospelgudstjeneste for hele sognet.

Det er blevet 
en tradition, og 
det er altid en 
kæmpe oplevel-
se, så KOM :-) Alle 
er velkomne. 

Kh. Vibe
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Det lysende hjerte

Tekst og foto: Arne Illeborg

Erika Tjerrilds Atelier ved landevejen 
på Kaløvej 31 i Mejlby er fyldt med 
billeder. Her står en kaffemaskine, 
hun ikke har brugt i flere år. 

Det er ikke fordi den 79-årige 
kunstner ikke drikker kaffe, men 
hun bliver bare tit optaget af de 
farver og former, der dukker frem 
på det solide, håndlavede papir. Så 
glemmer hun sig selv, glemmer klok-
ken, glemmer spisetider.

Bliver høj af at male
– Jeg er et andet sted, når jeg maler 
og kan have utroligt svært ved at 
slippe billedet, fortæller Erika, der 
kan blive så træt og skuffet, når et 
billede ikke vil lykkes. Men en indre 
stædighed får hende til at fortsætte. 

– Først ser jeg på farverne. Laver 
et par streger. Ser igen. Ser så, at far-
ver og linjer måske giver billedet en 
retning.

Nogle kunstnere kan se det fær-
dige billede for deres indre blik. Det 
kan Erika normalt ikke. Til gengæld 
elsker hun at komme overens med 
sit billede efter at have kæmpet med 
farver og pensler, mens stemninger 
og følelser blander sig i billedets til-
blivelse

– Jeg kan blive så høj af at se to 
farver spille godt sammen. Det lig-
ner, det der sker, når jeg får et rigtig 
godt glas vin, fortæller Erika med et 
glimt i øjet.

Livets store kontraster
Vores møde blev aftalt i telefonen. 
Her kunne jeg høre, at stemmen fra 
Mejlby havde en anden oprindelse 
end dansk. 

Erika er født i begyndelsen af 2. 
verdenskrig på en lille gård i Syd-
tyskland ved byen Baden – Baden 10 
km øst for Rhinen mellem Karlsruhe 
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og Strassburg. Gården lå i et smukt 
bjergområde med en rislende bæk. 
Den lille familie slap nådigt gennem 
krigens rædsler, men barndommens 
indtryk sidder stadig dybt i Erika. 
Hun husker stadig naturens smukke 
sanseindtryk fra høhøsten ved bæk-
ken. Oplevelser, der stod i skærende 
kontrast til frygten for krig. En frygt 
hun stadig forbinder med angsten 
for at opholde sig i en skov.

Det lysende hjerte
Et stykke henne i vores samtale kom-
mer Erika med et billede, hun har 
malet med angsten i blodet: Billedet 
af en mørk granskov, hvor træerne 
kan ligne truende, mørke mennesker. 

– Billedet er uhyggeligt, men jeg 
følte mig beskyttet midt i mørket. 

Da billeder var færdigt, og Erika 
trådte et skridt tilbage, opdagede 
hun, at der midt i den mørke skov 
stod en person omgivet af lysende 
farver, der havde form som et hjerte.

– Det er svært at forklare med 
ord, men billederne er i mig og ud-
trykker det, jeg har i mig uden jeg 
ved det. Jeg maler nok mest med min 
underbevidsthed, siger kunstneren, 
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der, når hun er i gang med et billede, 
holder sig til det, hun umiddelbart 
ser og føler. 

Erika Tjerrild er katolik og til-
knyttet den katolske Vor Frue kirke 
i Ryesgade, Aarhus. Som troende er 
hun er da heller ikke i tvivl om, at 
billeder viser, hun er beskyttet midt 
i livets mørke trængsler.

At blive menneske
Erika kan også mærke, at de mange 
timer med pensler og farver har ud-
viklet hende som menneske. 

Som barn var den lille tyske pige 
vant til at høre efter, hvad der blev 
sagt og gøre folk tilfredse. Hun kom 
til Danmark som 23-årig for 56 år 
siden, og begyndte at male. Samtidig 
begyndte hun at lytte til sig selv. 

En periode med stress gav en lang 
pause med malerpenslerne, men da 
en psykolog spurgte ind til hendes 
interesser, blev det lysten til farver-
ne, der fik hende i gang igen. 

For 3-4 år siden var hun i et fæl-
lesskab med andre malere. De evalu-
erede hinandens billeder, og lysten 
til lærredet kom tilbage. I gruppen 
havde de en underviser, der guidede 
eleverne med deres arbejde, men no-
get inde i Erika strittede imod. 

Hun ville gå sine egne veje, og 
med en lille, befriende latter siger 
hun til Sognebladet: 

– Jeg gør ikke altid, hvad læreren 
siger, – men folk spørger mig da, om 
jeg for eksempel har været i Italien 
for at lære at male.

Du kan eventuelt se mere på face-
book-siden Atelier ved landevejen.

12



 Frokosthygge i Todbjerg Sognegård 

I løbet af efteråret har vi haft tre vel-
besøgte frokost-arrangementer. Vi 
er glade for det store fremmøde og 
glæder os til at byde jer velkommen 
til tre nye arrangementer i løbet af 
vinteren. 

Vi får frokost, et glas til maden, 
foredrag og kaffe. 

Vi synger nogle sange fra Højsko-
lesangbogen og Kristian spiller til. 

8. januar – Arbejdsliv på havnen 
Palle Jørgensen har haft et rigt og 
dynamisk arbejdsliv på havnen i 
Aarhus og med sang og fortæller-
glæde øser han ud af historier fra 
det spændende liv. 

Fortællingen om hvordan han 
skaffede Nordeuropas største ar-bej-
dermonument ”HISTORISKE SPOR” 
til Aarhus, er i sig selv en utrolig in-
teressant fortælling. 

12. februar – Hjem til gården 
Peter Præst fortæller om hvorfor 
man skal have en præst med, når 

man skal på ”Herrens mark”. Hvor-
dan det var at spise grøntsags mad 
og grov valset byggrød 6 uger i træk. 
Kom og vær med når Peter Præst 
kommer og fortæller om sine op-
levelser i forbindelse med optagel-
serne til TV2-pro-grammet ”Hjem 
til gården” 

11. marts – Moderne svineproduktion 
Niels Aage Arve fortæller om Kran-
nestrups historie og udvikling frem 
til i dag, ligesom han også vil for-
tælle om griseproduktionen og vise 
billeder fra staldene. 

Praktiske informationer 
• Vi mødes kl. 11.30 og 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
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Kursus: Vejen videre efter skilsmisse

En skilsmisse fører ofte til store 
livsomvæltninger for både børn og 
voksne, og det kan stille store krav 
til dig som forældre. 

Når man har barn eller børn sam-
men, er skilsmissen samtidig ikke 
afslutningen på en relation. Man er 
stadig fælles forældre. Det er vig-
tigt at få et samarbejde omkring 
børnene, men det opleves svært for 
rigtig mange.

Vejen videre efter skilsmisse 
kan giv dig inspiration, viden og 
redskaber til at tage godt vare på 
børnene efter et brud, til ar arbejde 
med forældresamarbejdet omkring 
børnene og til at tage vare på dig selv 
i skilsmissen. Forløbet er evidenba-
seret og bygger på en stor viden og 
erfaring med fraskilte og deres børn 
under og efter skilsmisse.

Sådan foregår det:
Kursusforløbet veksler mellem un-
dervisning, tid til egne refleksioner 
og samtaleøvelser. Der deles ikke 
personlige forhold mellem delta-
gerne på kurset, og undervisere og 
vejledere er underlagt tavshedspligt. 
Du er velkommen både med og uden 
din ekspartner.

Hvad kan I forvente af os?
• I kan forvente, at vi både er 

professionelle og medmenne-
skellige

• Alle undervisere er fagligt 
kompetente og uddannede til 
at undervise på Vejen videre 
efter skilsmisse (KIFF)

• Der er vejledere til stede, der 
sammen med underviserne er 
til rådighed

Hvem kan deltage:
Forløbet er for skilte med børn un-
der 18 år. Forløbet er både for dig, 
der netop er blevet skilt, samt for 
dig, der har været skilt i flere år og 
ønsker at blive klogere på dine egne 
reaktioner og følelser samt få fokus 
på det gode samarbejde.

Pris og tilmelding:
Du skal tilmelde mig på 
www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Det er gratis at deltage :-)

Hvor og hvornår
• Mandag d. 20.januar 2020, 

kl. 17.00-21.00
• Mandag d. 27. januar 2020, 

kl. 17.00-21.00
• Mandag d. 3. februar 2020, 

kl. 17.00-21.00
• Mandag d. 2. marts 2020, 

kl. 18.00-21.00
• Mandag d. 27. april 2020, 

kl. 18.00-21.00

Sted: Sognegården 
(Bøggildsvej 16, Todbjerg)
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Besøg af Fangekoret 
Søndag den 22. marts kl. 14:30 i Todbjerg Kirke

Velklingende toner fra de hardcore 
sangere med de rå stemmer! 

 Fangekoret består af indsatte 
på udgang samt tidligere indsatte, 
som er fortsat med at synge efter 
løsladelsen. Korleder igennem 22 år, 
Louise Adrian, synger med indsatte 
i 5 fængsler og koret optræder rundt 
i de danske kirker. 

I de første 10 år af Fangekorets 
virke i Vridsløselille Statsfængsel 
var der ingen, der kendte noget 
til de syngende forbrydere. De var 
gemt af vejen, men da de udgav en 
cd i 2004 fik offentligheden øje på 
dem. Der startede en efterspørg-
sel efter koret udenfor murene og 
med tiden fik Direktoratet for Kri-
minalforsorgen lavet nogle særlige 
udgangsregler, som i dag muliggør 
en koncertvirksomhed. I de sidste 12 

år har Fangekoret sunget for fulde 
huse rundt i hele Danmark og der er 
lange ventelister på deres optræden. 

Koret optræder med sange, som 
korsangerne selv har skrevet samt 
information om korets virke og livet 
bag murene. Teksterne er vedkom-
mende og handler om skyld, tro, 
fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger. 

Fangekoret har overdraget 
145.000 kr til Børnetelefonen under 
Børns Vilkår, som overskud for sal-
get af deres CD’er. Fangekoret har 
været med til at starte Cafe Exit, som 
hjælper indsatte i livet efter fæng-
selsstraffen. Der er skrevet bøger 
og lavet film om Fangekoret, som 
kaldes for Kriminalforsorgens mest 
synlige resocialiserende projekt. 

Louise Adrian har fået flere priser 
for hendes arbejde med Fangekoret. 



OPSTART AF ÅBEN KVINDEGRUPPE 
"NORDLYSET 8530"

Første møde foregår på Hjortshøj Lo-
kalcenter i lokale 1, fra kl 13 til ca. kl 
15. mandag den 13-1-2020 – men vi 
undersøger muligheden for at finde 
lokale i nærområdet.

Gruppens intentioner er: Hygge-
lig samvær ca. 1 gang om måneden, 

f.eks. udflugter, spadsereture, fore-
drag, frokoster, m.m.

Vi er åbne for andre foreslag/
ideer.

Evt. kørselsmulighed: – ring til 
Bodil Sørensen mobil 6131 9236, eller 
Anne Marie Sørensen tlf 8699 9525

På tovholdernes vegne i Hårup 

Fastelavnshæren
Tekst og foto: Arne Illeborg

Tak godt imod den historiske Fa-
stelavnshær, når den i slutningen 
af februar måned banker på din 
dør.

Det er en gammel tradition her i 
Østjylland, at børnene ”går soldat” 
til fastelavn.

På spørgsmålet om hvor langt 
traditionen går tilbage, svarer Helle 
Hald fra sognets egnsarkiv i Mejlby, 
at børnene i Todbjerg – Mejlby har 

haft denne skik ”i mands minde” 
helt tilbage fra begyndelsen af 
1900-tallet.

En nærmere undersøgelse viser, 
at skikken måske kan føres helt til-
bage til Treårskrigen i 1848, hvor 
General Olaf Rye trak sine tropper 
tilbage gennem Østjylland for at 
samle dem syd for Ryes Skanser på 
Helgenæs, hvorefter de blev udski-
bet til Fredericia.

Fastelavnshæren 2014 rasler penge ind til hæren fest i forsamlingshuset.



JULEMARKEDS APERITIF

Lørdag den 30. (kl. 10-16) og første 
søndag i advent, den 1. dec. (kl. 10-15) 
bliver traditionen med Julemarked i 
Hårup Forsamlingshus, holdt i hævd.

Salen bliver fyldt med boder, både 
med de kendte så julen kan blive for-
beredt med maner og også krydret 
med nyheder. 

Lørdag kan ørerne blive fornø-
jet med musik af Hårup skoles Brass 
Band og søndag med Hjortshøj se-
niorkor.

Cafeen byder på diverse lækkerier. 
Så velkommen til alle. Vi håber at 

se beboere der har taget Julemarke-
det til sig, som et sted, hvor man kan 
mødes og få en snak.

Der vil komme yderligere oplys-
ninger på plakater, flyers og på den 
lokale facebook.

Venlig hilsen p.v.af udvalget og
Hårup Forsamlingshus. Marianne N

HÅRUP FORSAMLINGSHUS 
– det lokale samlingssted!

Julefrokost 
Lørdag d. 7. december kl. 13.00
Her serverer vi den traditonelle 
lækre julefrokost med bla. sild og 
lune retter.

Øl, vin og vand m.m. kan købes
Pris: Kun 150 kr. for voksne og 

60 kr. for børn under 12 år
Hvis I kommer som grupper, kan I 

bestille bord, så I kommer til at sidde 
sammen.

Vi har kun plads til 120 personer, 
så det er efter først til mølle prin- 
cippet!

Tilmelding SENEST 
den 4. december til: 
Birte tlf. 2467 0052
Helle tlf. 2443 5205

Medbring det gode julehumør!

Pigefrokost
Sæt allerede nu X i kalenderen til 
lørdag den 7. marts

Se nærmere i Sognebladet, som 
udkommer 1. marts.
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JULE-BANKO

Kontingentopkrævning 

Kære Todbjergenser!

Foreningen TODBJERG FORSAM-
LINGSHUS udsteder kontingentop-
krævning for 2020.

Vi håber I vil tage vel imod op-
krævningen, da vores fælleshus – 
TODBJERG FORSAMLINGSHUS – har 
brug for al den opbakning vi kan få.

Der afholdes familie-julebanko i 
Todbjerg Forsamlingshus søndag 
den 1. december kl. 13. Dørene åb-
nes først 12.30

Flotte sponsorerede gevinster.
Der serveres gløgg, æbleskiver 

og kaffe. 
Tag hele familien med til 

en hyggelig eftermiddag.

Hilsen Bestyrelsen for 
Todbjerg Forsamlingshus.

Kontingentet er 100 kr. per per-
son over 18 år. Husk at skrive navn 
på de personer der indbetaler, da 
man herefter er stemmeberettiget 
til generalforsamlingen. Beløbet 
indbetales inden den 15. december 
2019 til 

Nordea bank reg. Nr: 2267 og 
konto nr: 8472823214

BANKO!

BANKO!
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Mejlby Forsamlingshus

• 30. Nov. Kl. 14.30-16.30 Juletræ 
med godteposer til børnene. 
Huset er vært ved kaffe og 
pebernødder. Øl og vand kan 
købes. Tilmelding senest d. 
24/11. Pris Børn 20.- og 
Voksne gratis.

• 30. Nov. Kl. 18.00 Fællesspis-
ning-Juleafslutning. Flæskesteg 
med det hele og ris a´ la mande. 
Baren er åben til en hyggelig 
lørdag aften. Tilmelding se-
nest d. 24/11. Pris Børn 30,- 
og Voksne 60,-

• 21. Jan. Fællesspisning 

NØRKLERI I SOGNEGÅRDEN

• 26. Feb. Fællesspisning
• 13 & 14 Marts M.A.T.F. opfører 

dilettant (Vi er i gang :-))
• 23. Apr. Fællesspisning
• 27. Maj. Fællesspisning
• 12 & 13 Jun. Todbjerg-Mejlby 

Sommerfest på boldbanen ved 
forsamlingshuset – Sæt kryds i 
kalenderen. Følg sommerfesten 
på Facebook siden ”Todbjerg-
Mejlby Sommerfest” 

HUSK Tilmelding senest 3 dage 
før fællesspisningerne til 
Mejlby.hus@gmail.com el. 4095 1506

Det er måske allerede opdaget, at vi 
er nogle stykker der synes, at der 
skal pustets liv i muligheden for at 
dyrke håndarbejde i al sin mang-
foldighed. Og ikke mindst snakke, 
drikke en kop kaffe sammen med 
andre i Sognegården.

Det vil der være mulighed for 
hver 3. torsdag kl 19.30. sidste gang 
i år, den 5. dec. og første gang i 2020, 
uge 2, den 9. januar. så er det bare 
at tælle frem eller holde øje på den 
lokale facebook.

Vel mødt – Efterårshilsen 
Helle Hasseriis og Marianne N



Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske 
Forening afholder generalforsam-
ling mandag, den 24. februar 2020 
kl. 19.00 i Hårup Forsamlingshus.
Efter generalforsamlingen bliver der 
foredrag ved Johan Herold. 

Johan Herold er tidligere skole-
inspektør ved Gammelgårdsskolen 
i Åbyhøj og tidligere konsulent i 
Grænseforeningen. Endvidere har 
musik og sang fyldt meget i hans liv.

Johan Herold vil fortælle lidt 
generelt om Genforeningen i 1920 
samt fokusere på genforeningssten, 
hvoraf tre sten står i vores område 
i henholdsvis Lindå, Mejlby og Tod-

Planlagte aktiviteter og arrangementer i Lokalhistorisk Forening og Egnsarkivet

bjerg. Alt sammen bliver krydret 
med sange og anekdoter fra græn-
selandet.

Alle er velkomne – også nye med-
lemmer – vi kan ordne kontingent 
ved mødet og sælger i øvrigt tidlige-
re udgaver af kalendere, årshæfter 
samt Kalenderbogen.

Vi serverer kaffe og kage, der kan 
købes for 20 kr.

Vel mødt til en hyggelig aften.

På vegne af Lokalhistorisk Forening 
og Egnsarkivet

Helle Hald 
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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

”Kalenderbogen”.
Det er titlen på det 9. årshæfte af 
”Gemt ikke glemt” fra 2019 udgivet 
af Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske 
Forening.

Tidligere udgivne kalendere fra 
2002 til og med 2011 indeholder en 
unik samling af tekst og billeder fra 
Todbjerg og Mejlby sogne.

I planlægningen af de enkelte 
årskalendere blev der taget højde 
for, at artiklerne dækkede bredt fra 
hele området.

Udgivelse af Kalenderbogen har 
derimod givet mulighed for at æn-
dre opsætningen, således at artikler 
vedrørende de enkelte byområder 
m.v. er samlet – bogen er på 256 sider 
– og dermed er den et grundlæg-

gende opslagsværk i arbejdet med 
områdets lokalhistorie.

Hvis man er medlem af Lokal-
historisk forening og har betalt 
kontingent for 2019, får man bogen 
gratis, hvilket er praksis for årshæf-
terne ”Gemt ikke glemt”.

Kalenderbogen er udkommet 
og kan købes i Brugsen i Mejlby, i 
Egnsarkivet, på generalforsamlin-
gen eller ved henvendelse pr. mail 
til tmegnsarkiv@mail.dk.



TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk

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
Tirsdag d. 30/1, torsdag d. 27/2 – begge dage kl. 17.00-20.00 

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 ?

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 1. december
1. søn. i  advent 19.00 Julegospel Vibe

Søndag 8. december
2. søn. i advent

11.00 Lucia
Vibe

Søndag 15. december
3. søn. i advent 9.30 Marie Louise

Søndag 22. december
4. søn. i advent

19.00 Vi synger 
julen ind 

Tirsdag 24. december
Juleaften

15.00 DR direkte 
julegudstjeneste

Vibe

Til Juleaftensgudstjenesten er der begrænset adgang. Læs omtalen i bladet.

Onsdag 25. december
Juledag 9.30 Vibe 11.00 Vibe

Torsdag 26. december 
2. juledag 11.00 Vibe

Tirsdag 31. december
Nytårsaftensdag 14.30 Vibe 16.00 Vibe

Søndag 5. januar
Helligtrekongersøndag 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag 12. januar
1. søn.e. Helligtrekonger 9.30 Marie Louise

Søndag 19. januar
2. søn.e. Helligtrekonger 11.00 Vibe

Søndag 26. januar
3. søn.e. Helligtrekonger 11.00 Vibe 9.30 Vibe

Søndag 2. februar
Sidste søn.e. Helligtrekonger

15.30 Gospel for 
konfirmander
Vibe og Marie-

Louise

Søndag 9. februar
Septuagesima 9.30 Marie Louise

Søndag 16. februar
Seksegesima 11.00 Vibe

Fastelavn 11.00 Vibe 11.00 Vibe


