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Natur- og jagtgudstjeneste
4. oktober 2015

I Bibelens skabelsesmyte hører vi at Gud
skabte jorden med alt dens liv, planter og dyr.
Som kronen på værket skabte han mennesket
Adam. Han tog en håndfuld jord,
formede den til et menneske og pustede så sin
livsånde ind i ham.

Adam, navnet siger at af jorden er vi kommet,
for på hebraisk hedder jorden adamah og ordet
Adam betyder menneske på hebraisk.
Simpelthen menneske.

Adam er en, der er taget af Adamah altså af
jorden. Den gamle myte handler altså om at vi
er uløseligt forbundne med jorden.

Af jord er vi kommet og til jord skal vi blive.

Den gamle smukke myte handler om at vi er
en del af en større helhed. Og det må vi ikke
glemme.

Da Gud havde skabt Adam gav han ham hele
verden at boltre sig i. Adam havde til forskel
fra resten af skabningen fået prog og bevidsthed, og Adam kunne derfor forundre sig over
verden, og han kunne også qua sprog og
bevidsthed herske over verden.

Men Gud sagde til Adam at han skulle huske
at værne om den umælende verden.

Han sagde til Adam, at han skulle være en
gartner og en forvalter. Ikke misbruge sit mandat, ikke udnytte og udpine, men i respekt for
de øvrige skabninger værne om
og nænsomt bruge den verden han var sat i, og
som han var en del af.

Adam fik af Gud et mandat til at herske, men
før han fik det, fik han altså mandat til at forundres og til at beundre. Og herskermandatet
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er snarere et varetagelsesmandat. Som når en
mor overgiver sit lille barn i pædagogens eller
dagplejemodernes varetægt, og håber hun vil
passe på den lille ligeså kærligt som mor selv.

I dag holder vi natur- og jagtgudstjeneste og
det er en god anledning til at forundres
og til at minde om vores forbundethed med
resten af skaberværket, og det er en god anledning til at udtrykke taknemmelighed.
Taknemmelighed over livet og over den
vidunderlige moder- natur, som vi er en del af,
og som især en jæger forstår at skønne på. Og
som især en jæger også forstår at værne om.

Jeg har læst at danske jægere bruger årligt
næsten 200 millioner kroner af egen lomme til
naturbevarelse og udvikling af naturen som
for eks. etablering og pleje af levende hegn,
vildtstriber, vandhuller og søer. Derudover
betaler man jagttegnsafgift, og noget af den
afgift bruges også på at pleje og værne naturen.

Det må helt klart være ud fra en bevidsthed
om, at der skal være balance, og at det
derfor er vigtigt at give noget tilbage der, hvor
vi tager.

I gamle religioner har man ritualer, hvor jægeren giver noget af jagtbyttet tilbage til
guderne, til naturen, til dyrenes ånder. Det ser
vi også i Det gamle Testamente, man ofrede
noget af afgrøderne og jagtbyttet til Gud. Så
længe, som mennesket har eksisteret, har vi
mennesker gået på jagt, og lige så længe har
vi mennesker dybt nede fornemmet, at forholde os med ærbødighed og taknemmelighed
overfor det liv, som man som jæger også ind
imellem tager.

Det vil sige, næsten altid. For i den sidste tid
af menneskehedens historie, siden industrialiseringen, er der sket en forandring: I vores
moderne industrialiserede tider, glemmer de
fleste af os i det daglige, at når vi sætter tænderne i en frikadelle, jamen så har en gris måttet lade livet. Vi er kommet så meget på
afstand af naturen, med et filosofisk udtryk er
vi blevet fremmedgjorte for naturen og dermed også for os selv, for vi er SELV natur. Og
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ne på edderkoppens spind, luften man indånder,
og alle duftene, når man fuldstændig lysvågen i
alle sanser lytter til lydene og mærker
Vi har i al vores moderne bekvemmelighed helt pulsen og adrenalinet.
har glemt vores forbundethed med resten af
Og så kommer dyret, måske man ser det i øjnenaturen. Den er kommet rigtig meget på
afstand, naturen. I hvert fald for mange af dem, ne. Måske man skyder.
der lever i byerne.
Og mærkeligt nok, så tror jeg det er en kærligVandet kommer ud af en vandhane, ingen pum- hedsakt. Jægeren tager og dyret giver.
per længere vand op fra egen brønd med håndSit liv. Liv, som kan skænke nyt liv i form af
kraft for slet ikke at tale om at hente vand fra
mad på jægerens bord.
bækken i en spand.
de fleste af os skænker det ikke en tanke, at
være ærbødige overfor dyret, vi sætter til livs.

Meget få dyrker deres egne afgrøder og nærmest ingen slagter de dyr, de selv skal spise.

Vi moderne mennesker lever i meget høj grad
livet på et kontor. Et stillesiddende liv i en plasticverden og i en virtuel verden fjernt fra den
vilde natur.

OG VI SAVNER DET. Vi savner at leve i pagt
med naturen. Vi savner at mærke at vi lever. Vi
savner den direkte kontakt med livet og døden
og den vilde natur.

Og måske derfor er der i disse år stadig flere
mennesker, der tager jagttegn. Vi søger til bage
til noget oprindeligt. Adam vågner i det moderne menneske, Adam som var så tæt forbundet
med jorden.

Når man går ud med geværet en diset oktobermorgen, så er man i direkte kontakt med den
natur, man bevæger sig i. Naturen er ikke bare
en kulisse eller til pynt som hvis man kører en
søndagstur i bilen eller løber i sit løbetøj, - ikke
fordi der er noget galt i det, - men man går i et
med naturen på en helt særlig måde når man
som jæger bevæger sig ud. For nu handler det
om liv og død. Og man er selv en medspiller.
Ligesom dyret er det. Og der kan udspille sig en
kamp, men den er fair, det vilde dyr har en
chance overfor jægeren. Det er ikke en ulige
kamp, det er en værdig kamp.

Jeg tror man som jæger virkelig bruger sit forundringsmandat og sit beundringsmandat.

Og vi gør det, altså når vi forundres over skaberværket og beundrer dets skønhed, så
får vi også lyst til at tage vare på det. Vores
nænsomhed kan blive vakt.

Derfro tror jeg at det at være jæger er forbundet
med en stor kærlighed og agtelse for naturen. At
gå på jagt handler også om kærlighed og glæde.
Glæde over det skænkede, glæde over den gudskabte natur, og det er en helt anden dyb glæde
end den, vi føler over ting som er producerede
og som vi kan købe for penge.

Naturen kan vi ikke producere på fabrik eller
bare tage af os selv, naturen er ligesom
kærligheden og livet simpelthen bare en gave.
Og når vi erfarer det, så kan forundringen og
glæden og taknemmeligheden vågne i os.
Taknemmeligheden over bare at være i live lige
nu dette øjeblik i denne verden.

Derfor tror jeg at når man som jæger bevæger
sig ud i skoven en diset oktobermorgen, så står
ens lykkebarometer meget højt. Man mærker i
hver fiber i kroppen at man lever, og man kan
få lyst til bare at sige det lille ord: TAK

Op al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise.

Og jeg tror en jægers sanser bliver helt fantas- Amen!
tisk skærpede for livets skønhed de morgener
der, hvor man bare sidder og venter og tager det
hele ind uden filter, solens glimten i dugperler-
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Så gik jagten ind

En dag tidligere på året ringede Søren
Toft fra jagtforeningen og spurgte om
jeg kunne tænke mig at holde en jagtgudstjeneste. Og DET kunne jeg. Vi
holdt derfor et møde med nogle andre
fra jagtforeningen, og et møde til, og
søndag d.4.oktober holdt vi så en
meget stemningsfuld og velbesøgt
natur – og jagtgudstjeneste kl.19.00 i
Mejlby Kirke.
Jægerne havde pyntet kirken yderst
smagfuldt med løv i alle de røde og
gule nuancer, som naturen byder på
netop nu. Udstoppede dyr og gevirer
prydede også kirken.

Udenfor var der ligeledes pyntet med
gran, fasaner og fakler og ni jagthornsblæsere stod mens solen gik
ned og mørket faldt på og spillede
den sidste halve time inden gudstjenesten.

Der var også jagthorsmusik under
gudstjenesten, som selvfølgelig havde
skaberværket og glæden over det,
som tema.

Efter gudstjenesten havde menighedsrådet stillet an med en smuk og lækker efterårsanretning i våbenhuset.

Vi fik vin og (selvfølgelig) vildsvinepate, agerhønepate og andepate.

Tak til jagtforeningen, som tog initiativet og også var med hele vejen i forberedelse og udførelse.

Og tak til alle jer, der kom og var
med. Vi lover at gentage succesen til
næste år.

Kh. Vibe

Høst og
svampe
Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Så er det en tradition!

Selvom det kun er 2. gang, vi har
holdt børnehøstgudstjeneste med auktion, tør jeg godt kalde det for en
tradition allerede. Tilslutningen er
nemlig så god og stemningen i top, så
der er ingen tvivl om, at børnehøstgudstjeneste med auktion er en tradition fra nu af !!! Efter gudstjenesten
gik vi i Sognegården og spise hotdogs
og holdt auktion over de fine og
lækre høstgaver, børnene havde bragt
med. Der kom 700 kr. ind som konfirmanderne og jeg afleverer til Kirkens
Korshær d. 27. oktober, når vi skal
ind og besøge dem i Århus.

i år drog vi atter efter høstgudstjenesten ud på svampejagt
sammen med Skejby-Lisbjergfolket. Vi kørte i år til
Rosenholm Skov, hvor vi havde
en meget udbytterig jagt. karl
Johan og kantarel var i overflod
til stede den dag. Se, hvor
kristian er nær ved at segne
under vægten af den lækre
Kh. Vibe
karl Johan.
Efter jagten tog vi hjem i
Sognegården, hvor vi tilberedte
og NØD et herligt svampemåltid og et par kolde øller.
Er du den modige type, så tag
med næste år.

indtil videre har alle overlevet.

Kh. Vibe

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

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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Babysalmesang
Nu må det være på tide med et par
linjer om babysalmesangen i
Sognegården.

Vi har nu allerede længe været i gang
med 2.sæson og tilslutningen er fin.
Hvor mange børn og mødre der
er, afhænger af det varierende fødselstal og barselsorlovens længde for
den enkelte, men vi ligger som regel
på et sted mellem 4 og 8 børn hver
tirsdag. Vi mødes kl.10.00 i
Sognegården, hvor der er dejligt
trægulv med varme i, skøn akustik,
klaver og alle faciliteter. Karina
sammensætter hver uge et alsidigt
program, så både stemmen og kroppen bliver rørt. De små er tydeligt
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tændte og kan genkende salmer og
sange fra gang til gang. De nyder i
fulde drag at høre os synge, at blive
danset med og leget med og spillet
for.

Og når vi er færdige med programmet
bliver de skiftet og ammet og madet
og puttet, og SÅ SOVER de!!!
De er dejligt trætte efter at være blevet stimuleret rigtig godt.

Det er ikke kun børnene, der nyder
det, vi voksne hygger os også rigtig,
og efter strabadserne drikker vi
kaffe og snakker. Har du barselsorlov,
så tril barnevognen til Sognegården
på tirsdag og vær med, du behøver
ikke melde til på forhånd.
Kh. Karina og Vibe
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JULEMARkED
i Hårup Forsamlingshus
28. og 29. november kl. 10-15

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
Venlig hilsen

BESTYRELSEN

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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julebanko
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Der afholdes familie-julebanko i
Todbjerg Forsamlingshus.

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

Mejlby
Husmoderforening
Mejlby Husmoderforening afholder
generalforsamling i Todbjerg forsamlingshus

Torsdag d. 19. november
kl. 19.00
Vi afholder generalforsamlingen fra
19.00-19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Lene Lau fortæller levende om "Det
gode liv med gigt"

Foreningen byder på stjerneskud, et
glas vin, kaffe og chokolade.

Tilmelding senest den 10. november
2015 til:

Denise Just 2992 7530
frujust@hotmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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

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

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
december-nummeret 2015 er:
18. november 2015

Redaktion

Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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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

1. november

TODBJERG MEJLBY

Allehelgen

8. november

23. søndag efter trinitatis

15. november

24. søndag efter trinitatis

22. november

Sidste søndag i kirkeåret

29. november

1. søndag i advent

6. december

2. søndag i advent

13. december

3. søndag i advent

20. december

4. søndag i advent

24. december

Juleaften

25. december
Juledag

16.00

14.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

ingen

Vibe

9.30

ingen

Charlotte

11.00

ingen

11.00

9.30

11.00

ingen
ingen

15.00/16.30

ingen

16.00

Vibe

13.30

Vibe

ingen

11.00

31. december

16.00

14.30

Nytårsaften

Vibe - Gospelkoret

9.30

26. december
2. juledag

Torben

Vibe - Børnegudstjeneste
Vibe

Vibe
Vibe - Nytårskur

