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NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET
Når vi kommer til november
2016, skal der igen være
valg til menighedsrådene.
Vi har i samråd med Provst
Esben Thusgård og
Provstiudvalget
i Nordre Provsti, talt om de
fremtidige muligheder for
vores sogne.

Vi vil gerne invitere menigheden til møde, både i Mejlby
og Todbjerg sogn, så vi kan
fortælle lidt om vores tanker
og ideer omkring at danne et
Menighedsråd, der varetager
alle opgaver for begge sogne
i fremtiden.
Så sæt x i kalenderen:

Tirsdag d. 19. jan. 2016
i Todbjerg sognegård
kl 19.30 og
Torsdag d. 21. jan. 2016
i Mejlby Kirke kl 19.30
På Menighedsrådets vegne
Helle Sørensen

Børneadventsgudstjeneste
Søndag d. 20.
december kl. 11.00

holder vi adventsgudstjeneste
for børn i Todbjerg Kirke.

Vores Spirekor og nogle fra
skolens Big-Band vil medvirke
ved gudstjenesten.

Og bagefter er der lidt julelækkerier i våbenhuset.

Vel mødt!

Kærlig hilsen
Vibe

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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NYE TIDER
FOR SOGNEBLADET

Menighedsrådet har besluttet at sognebladet fremover
skal omdeles til alle husstande i Todbjerg og Mejlby
sogne.
Det betyder at bladet fremover udkommer 4 gange
årligt istedet for hver måned.
Det træder i kraft fra Marts 2016.

Indholdet og format vil være uændret, men det kræver
selvfølgelig man er lidt mere på forkant, hvis man vil
have artikler og lign med i følgende nummer.

Vi vil gerne opfordre til at foreningerne stadig gør brug
af bladet, og ser det som en fordel at bladet fremover
kommer ud til alle.Der vil fortsat sendes ud til fraflyttede sognebørn, ligeledes sendes der ud elektronisk til
de der ønsker det.

Deadline er stadig d 18. kl. 18 - og for det første nummer er det d 18. marts 2016.

Det betyder at der ikke udkommer sogneblad i janauar
eller februar 2016.

Vi henleder opmærksomheden på vores hjemmeside,
hvor nyheder og arrangementer også forefindes.
På Menighedsrådets vegne
Helle Sørensen
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NYTÅRSKONCERT
i Sognegården i Todbjerg
Søndag d. 17. januar kl. 16.00
er der nytårskoncert i vores
Sognegård med en nystartet trio
bestående af tre af Aarhus’ fremmeste musikere på deres instrumenter. ”Trio 2+1” består af Ian
van Rensburg: 1.koncertmester i
Århus symfoniorkester, Eugene
Hye-Knudsen: 1. solocellist
samme sted og Anne Marie
Meineche på klaver.
Ian van Rensburg er født i Sydafrika
og begyndte at spille violin som 7årig. Han studerede på den legen-

dariske Juilliard School of Music i
New York med Dorothy DeLay og
Naoko Tanaka som lærere. Han
afsluttede med Bachelor og Master
Degrees of Music i 1986,og herefter
videruddanede han sig hos
prof.Gerhard Schulz i Wien. Fra
1988-92 var Ian .Koncertmester
ved Stadttheater Giessen i
Tyskland, og han har virket som
Koncertmester hos en lang række
internationale orkestre. Siden 1993
har Ian været ansat som 1. koncertmester i Aarhus Symfoniorkester.
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Eugene Hye-Knudsen blev som syttenårig optaget ved Det kgl. Danske
Musikkonservatorium hos professor
Erling Bløndal Bengtsson. Han
afsluttede sin diplomeksamen i
1994 og blev samme år optaget i
solistklassen. Eugene Hye-Knudsen
blev ligeledes samme år optaget i
celloklassen hos den store finske
cellist Arto Noras ved Sibelius
Akademiet i Helsinki. Da han var
færdig med sine studier, vandt
Eugene Hye-Knudsen i 1998 en
stilling som Kongelig Kapelmusikus
på Det Kongelige Teater, men det
symfoniske repertoire og et ønske
om at spille på scenen fremfor i
graven gjorde, at Eugene HyeKnudsen i 2002 valgte at søge stillingen som 1. solocellist ved
Aarhus Symfoniorkester. Eugene
Hye-Knudsen blev i 1995 tildelt
Jacob Gades Legat og i 1997
Veuve Clicquot Prisen. Han har ofte
været solist med Aarhus Symfoniorkester, bl.a i Sjostakovitj’ 1. cellokoncert (2004) og Elgars cellokoncert (2008).
Anne-Marie Meineche blev som
femtenårig optaget på Det jyske
Musikkonservatorium hos docent
Kjeld Hansen. Efter diplomeksamen
i 1992 fik hun et års statsstipendium til studier i Bratislava og
Wien. Anne-Marie Meineche har
givet en lang række koncerter herhjemme og i udlandet, både som
solist og kammermusiker, ikke
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mindst i samarbejde med den
tyske sopran Manuella Neumann
og den franske cellist Sophie
Wenclik. Desuden har hun været
repetitør ved Det jyske Musikkonservatorium, Århus Sommeropera og teaterensemblet Ildfuglen.
Foruden sit pianistiske virke er
Anne-Marie Meineche organist ved
Skelager Kirke, Århus, hvor hun har
været ansat siden 2002.
Vi skal høre Haydns livfulde og folkloristiske ”Sigøjner-trio”,
Beethovens storladne ”Geister-trio”,
Brahms’ dybsindige Trio nr. 3 og
derudover et værk af Martin
Åkerwall (f. 1965), som er skrevet
til Trio 2+1, nemlig "Mirage", et tidløst, meditativt og transcendentalt vekslende imellem dissonans og
harmonisk forløsning.
Kristian Giver
Organist
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Kyndelmissegudstjeneste
med et twist

Nytårskur

Igen i år holder vi nytårsgudstjenester d. 31. december.

I Mejlby kl.14.30 og i
Todbjerg kl.16.00.

Efter gudstjenesten skåler vi i
champagne og siger tak til hinanden for det gamle år
og ønsker hinanden
et godt nyt år.
Hvor mange mon
husker nytårshatten i år ?
Kærlig hilsen
Vibe

Søndag d. 31. januar er det kyndelmisse. Dagene er her begyndt
så småt at blive længere, og vi fejrer det ved en stemningsfuld
gudstjeneste i
Mejlby Kirke kl. 16.00
I stedet for orgelmusik til salmerne
vil Kristian spille på kirkens nyindkøbte klaver, og Karina Brøgger
og Sune Liisberg vil spille på hhv.
klarinet og bas.
Karina Brøgger vil være kendt af
de fleste. Hun bor i Todbjerg og
underviser en masse af pastoratets børn i musik. Hun leder vores
babysalmesang, hun leders vores
Spirekor, hun leder skolens Bigband og meget andet.
Sune Liisberg er jeg så heldig at
være gift med.

Efter gudstjenesten vil der være
gløgg og lidt lækker til i våbenhuset.
Kærlig hilsen
Vibe
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Som vi alle ved, så har menneskene fået
kundskab om godt og ondt. Selvom vi
langtfra altid handler ud fra det gode, så
kan vi alligevel godt se forskel på godt og
ondt.
I den gamle myte kommer slangen snigende og overtaler Adam og Eva til at spise af

LIVETS TRÆ
I bibelens skabelsesmyte fortælles der om
en have, Gud har plantet. Haven kaldes
Edens Have og er en særlig have, fordi
Gud har plantet to enestående træer i
den.
De to træer kaldes henholdsvis
Kundskabens Træ og Livets træ.
Det fortælles, at Gud satte mennesket i
Edens Have til at passe og vogte den.
Mennesket, Adam og Eva, måtte gerne
spise af alle havens frugter og grønt, med
undtagelse af frugterne på Kundskabens
Træ. Adam og Eva måtte ikke få kundskab om godt og ondt. Hvis de ikke overholdt forbudet, ville Gud straffe dem ved
at afskære dem fra Livets Træ, der gav
evigt liv. Gud ville straffe med døden.

den forbudte frugt. De spiser og bliver
med et bevidste om sig selv og ser at de er
nøgne. Gud smider dem ud af Edens
Have, paradistiden er slut. Mennesket er
vågnet til et bevidst væsen, bevidst om
egen frihed, om eget ansvar og om egen
endelighed.
Sådan kan myten tolkes som en fortælling
om det at blive voksen. Og dybt i alle
voksne ligger en længsel tilbage til barndommens paradistid, hvor mor og far
dannede den trygge ramme om ens liv,
hvor man ikke havde noget ansvar, og
hvor man endnu var uskyldig og lykkeligt uvidende om sin egen forestående død.
Nogle vil hævde at religiøsiteten har sin
rod her; i længslen tilbage, i længslen
efter
tryghed og tilgivelse, netop fordi vi er
bevidste om vores eget ansvar og vores
egen skyld og vores egen død.
Adam og Eva blev smidt ud af paradis og
kunne aldrig vende tilbage. Ligeså lidt
kan
vi vende tilbage til vores tabte paradis,
tiden kan ikke gå baglæns. Vi er dømt til
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at leve i denne verden på tidens og dødens
præmisser.
Men Jesus Kristus så menneskers ensomhed, skyld og længsel, og han ville give os
håb. Kristentroen kommer os i møde med
håb om tilgivelse for al vores skyld, med
et håb om kærlighed og evigt liv. Det
Livets Træ, som vi er afskåret fra at spise
af fordi vi jo ikke lever i mytens Paradis,
men her i den virkelige verden, det Livets
Træ ville Jesus Kristus plante her midt i
vores verden, så at vi ikke skulle leve
uden håb.
I kristendommen opfattes Jesus Kristus
som Livets Træ. Det er Gud, der på ny
har plantet Livets Træ i menneskers verden, så vi ikke længere behøver at være
afskåret fra det. Jesus Kristus har lovet os
at få del i den opstandelse fra de døde,
som han selv fik påskemorgen. Når vi
tror det, er det som at spise af Livets Træ,
og når vi går til alters og får Jesu lege og
blod i brødet og vinens symboler, ja så
kan vi sige, at vi spiser af Livets Træ. Det
kors, som han blev korsfæstet på, bliver
da også ofte af kunstnere skildret med
grene og nye, fine blade, som Livets Træ.
Når jeg nu skriver denne lille artikel i
Sognebladets julenummer, så skyldes det,
at
der også er en ’julekrølle’ på det med
Livets Træ, for et af de stærkeste folkereligiøse symboler, der gennem et par
århundreder har præget vores kristne jul,
er netop symbol på Livets Træ: JULETRÆET.
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Det er det stedsegrønne grantræ, som vi år
efter år planter i vores stue, pynter med
lys som fugle på kviste, med engle og med
godter, og under hvilket vi lægger gaver
til hinanden. Gaverne symboliserer
modne frugter fra Livets Træ. De ligger
som nedfalden frugt under træet, lige til
at samle op og pakke ud.

”Først skal træet vises, siden skal det spises”, synger vi i Peter Fabers ” Højt fra
træets grønne top”, for det var oprindelig
sådan, at man hængte kager og godter på
juletræet som symbol på frugten fra
Livets Træ. Nu om dage er frugterne blevet erstattet af glaskugler i skønne farver.
Juleaften, når vi danser rundt om det
smukke træ, og når vi pakker vores gaver
ud,
kan vi måske huske på, hvad træet og
gaverne egentlig symboliserer, og huske
på julens egentlige budskab om fred til
jorden, om tilgivelse til skyldige, frihed
for fanger, om kærlighed og varme til de
forfrosne hjerter og evigt liv hjemme hos
vores Gud og Skaber. Tænker vi på alt
dette, mens vi med vores allerkæreste i
hånden, danser rundt om træet i julelysenes gyldne skær, ja så kan vi måske for et
øjeblik næsten føle os som hjemme i
Paradis.
Glædelig jul fra Vibe
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Mejlby
Husmoderforening

Mejlby
Husmoderforening
ønsker alle
en glædelig jul
samt et godt nytår

EGNSARKIVET

Mejlby Gamle skole
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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

Opstart af
kvindegruppe
60+ Mejlby

Er du 60+, efterlønner eller førtidspensionist og har du lyst til at
være med til at opstarte en kvindegruppe for Mejlby
borgere, så kom hen i spejderhuset
Torsdag d. 10. dec. Kl. 14
hvor vi sammen vil julehygge et
par timer.
Håber vi ses!
Birgit – Else – Helle –
Kirsten T – Kirsten S

LEJ ET
FORSAMLINGSHuS

Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen
tlf. 24 67 00 52 (bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Karin Øvlisen tlf. 51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Mobil nr.: 22 55 18 14

Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Til
Todbjerg-Mejlby
Sogne

Folkekirkens Nødhjælp har i
mange år holdt indsamling ved de
fleste kirkesogne i landet.

Det er som regel sult i verden, og
en aktuel ting, der samles ind til.
Sogneindsamlingen foregår i
Marts måned, i 2016 er det
Søndag den 13 Marts 2016. Hvis
i ønsker at deltage i sogneindsamlingen er det passende at gøre
opmærksom på denne
på nuværende tidspunkt, så der
kan forberedes indledende tiltag.
Det kan være godt at lave rutekort
til by og land. Ruterne kan laves
til ca. 2 timers varighed. Det vil
være fint at bruge Sognegården
som indsamlingssted.
Ove Overgaard Nielsen
Indsamlingsleder Hjortshøj Sogn

Salg af
juletræer

Anette og Torben
Korsvej 6, Bendstrup
8530 Hjortshøj

Se nærmere på:
www.rosenlundjuletraeer.dk
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julebanko
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Der afholdes familie-julebanko i
Todbjerg Forsamlingshus.

Generalforsamling
i Todbjerg
forsamlingshus
Onsdag den 2.marts 2016
kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal afleveres
skriftligt til formanden:
Kirsten Pedersen, Smøgen 6,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj eller
på mail: kikipd6@yahoo.dk

Mvh.
Bestyrelsen i foreningen
Todbjerg forsamlingshus

Søndag d. 6. december
kl. 13.00
Flotte sponsorerede gevinster.

Der kan købes gløgg og æbleskiver, kaffe øl og vand.
Tag hele familien med til en hyggelig eftermiddag.
Bestyrelsen

Har du lyst til at

VÆRE MED

... i Besøgsstjenesten
Todbjerg-MejlbyHjortshøj

som besøgsven eller vært,
eller ønsker du ydeligere
oplysninger, kan du kontakte:

DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04

SONNA SVEjSTRUp
Tlf. 86 99 90 48
LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05
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HÅRuP FORSAMLINGSHuS
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- det lokale samlingssted !

jULEFROKOST
Lørdag d. 12. december kl. 13

Her serverer vi traditionel julefrokost med sild og lune retter.
Øl, vin og vand m.m. kan købes

pris: Kun 125 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 princippet!

Tilmelding SENEST den 6. december!
til:
Birte tlf. 24 67 00 52 - Helle tlf. 24 43 52 05
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Todbjerg menighedsråd
samt redaktionen på
Sognebladet
ønsker alle
En rigtig glædelig jul
og
Et godt og
lykkebringende nytår

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

KIRKELIGT ANSATTE

MEJLBY KIRKE:

Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj
mejlbykirke@live.dk

Graver:
Søren Villesen 22 88 88 76
Gravermedhjælper:
Ronni Terndrup

TODBJERG KIRKE:

Graver:
Lars Malte Jensen 25 54 12 56
Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj
gravertodbjerg@mail.dk

FæLLES:

Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk

Kirkesanger:
Thomas Boll
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Hvor og hvordan kan
Sognebladet læses?

Sognebladet kan hentes følgende
steder:
Våbenhuset i Todbjerg og
Mejlby kirker
Dagli’Brugsen i Mejlby
Cafeteriet i Hårup-Hallen
SAM’s pizza- & Grillbar,
Todbjerg
Kasse ved Hårup
Forsamlingshus
Fra redaktionens side vil vi opfordre til, at man melder sig til at
modtage Sognebladet elektronisk.
Dels får man det hurtigt, dels i farver. Man skal kunne åbne en pdffil. Hvis man ønsker at modtage
Sognebladet elektronisk, skal man
blot maile til kordegn Marianne
Vasard på
Kirkekontoret: mvn@km.dk

Har du brug for præsten?
Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05

(Træffes ikke mandag)

M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST

for indlevering af stof til
marts-nummeret 2016 er:
18. januar 2016

Redaktion

Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Hvor er den nærmeste?

Bank:
Nordea Tlf. 70 33 33 33
Hæveautomat ved Brugsen i Spørring

Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet 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 40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis
udbringning til begravelse i Todbjerg og
Mejlby kirker

Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne utoft, Mejlbyvej 648Tlf. 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 28 11 72 77
mail: jan@tostiengineering.dk
Se mere på www.tosti-eng.dk

Dagli’Brugsen:
Mejlbyvej 683 86 99 91 07

Computerhjælp:
idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup
www.idefinn.dk 40 41 00 89
Elektriker:
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup 20 22 97 15
Fodklinik:
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup,
8380 Trige 86 23 24 42

Frisør:
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk 86 99 81 06
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Esbenvej 2, Bendstrup
www.frisorbirgittesolhoj.dk 50 94 52 15

Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5,
Todbjerg ..............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 86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Kloakmester:
Thomik v/Michael Mikkelsen, Lindå Hede
12, Lindå, 8543 Hornslet 86 99 92 11
Jørgen Andersen ApS, Bøggildsvej 52,
Hårup 86 99 92 16/ 20 92 99 61
t.mail@j-a-aps.dk

MainHouse Music Musikskole
Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj
www.MainHouse Music.dk, tlf: 41428120
Undervisning i Guitar, Trommer og bas
For børn og voksne i alle aldre - nybegyndere såvel som øvede.

Maler:
Hårup Malerfirma v/Jens Vinther Johansen
Delfivej 29, Hårup 86 99 95 20

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 40 15 95 36

Træværksted:
Præstemarkens Træværksted
v/Peter Boller
Præstemarken 5, Todbjerg 40 29 68 69

VVS- og blikkenslager:
Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv 5
8370 Hadsten 70 22 44 20
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Gudstjenesteliste

DATO

6. december

2. søndag i advent

13. december

3. søndag i advent

20. december

4. søndag i advent

24. december

Juleaften

25. december

Juledag

TODBJERG MEJLBY
9.30

Ingen

Charlotte

11.00

Ingen

Vibe - Børnegudstjeneste

11.00

9.30

Vibe

Vibe - Nytårskur

Ingen

15.00/16.30

9.30

13.30

26. december

Ingen

11.00

31. december

16.00

14.30

2. juledag

Nytårsaften

Vibe

Vibe

Vibe

