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Prædiken
10.søndag e. trin. 2015
Nogle gange får man ting forærende. Det gælder også ideer til prædikenen. Og sådan gik
det mig i denne uge:
En rigtig sød pige her i Todbjerg stiller af og
til en sæk på min trappe med en masse lækkert tøj, som andre kvinder har sorteret fra
når de fornyer deres garderober. PÅ den måde
behøver jeg næsten aldrig købe tøj til mig
selv, og jeg er dybt taknemmelig.
Da jeg kom hjem fra sommerferie, stod der to
dejlige sække, og det at en pige sådan uden
videre bare er generøs og sød og stiller lækkert
tøj til mig, mindede mig om en vigtig pointe i
hele den kristne forkyndelse.
I den ene lå oven i købet en god bog. En
Møllehavebiografi, hvor en række venner
og familiemedlemmer beskriver manden og
hans liv. Den læste jeg forleden dag, og
det, og det at læse om Møllehaves liv, var
nærmest som at læse en lang prædiken
over dagens evangelium. PÅ den måde indeholdt de to sække to inspirationskilder til
dagens prædiken.
Oveskriften kunne lyde: ’Du får alt foræret,
giv det videre for intet. Og hvis vi går
videre til Møllehave, kunne overskriften i dag
lyde: ’Dit liv skal være en lang takkebøn, dit
hus skal være et bedehus, dit liv er et tempel
for glædens Gud’.
For sådan lever Møllehave, i en nærmest
manisk kamp for lyset og kærligheden, i
daglig taknemmelighed over livet og i en selvforglemmende generøsitet i forhold til andre
mennesker.
Engang han var på Testrup Højskole at holde
et foredrag, hæftede han sig ved det med
tiden- og det faktum, at der ikke er meget
andet at gøre end at bruge uhæmmet af den.
Pointen var: ” Tænk sig at få sat hele 76.400
ind på kontoen hver evig eneste dag!!!”, sagde
han. Ikke dårligt vel? Så mange sekunder er
der i et døgn.
Hver eneste af dem bærer på en mulighed, og
det sjove ved dem er, at man ikke kan sætte
dem i banken eller fryse dem ned. Man kan
ikke gøre noget som helst andet end at bruge
dem.
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Møllehave siger også et andet sted, at når han
vågner om morgenen, siger han til sig selv: ”
En ny dag !!!, Hvor ER jeg svineheldig. SVINEHELDIG.” Og når han lægger sig til at
sove om aftenen, glæder han sig til den nye
dag, men hvis der ikke skulle komme en ny
dag, vil han i stedet for at sige ” ak, ak, ak”
sige ” tak, tak, tak”.
Jesus siger i dag : Mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkule.
Hans hus bliver traditionelt tolket som kirken. Kirken skal være et bedehus, men Kirken
er bygget af levende stene, det er os, det er
OS, der er kirken, det er ikke bygningen, vi
sidder, der er tale om, men OS, og derfor kan
man tolke det bredere som at det er vores liv,
det handler om.
Vi kan høre evangeliet i dag som en opsang til
os når vi glemmer at livet er en gave, som vi
skal tage imod med taknemmelighed og dele
genrøst videre ud af til andre, når vi gør os
selv og vores liv til en røverkule idet vi spilder
vores tid med at samle materielle værdier til
os og tænker som en købmand i ydelser og
modydelser i stedet for uden bagtanker, bare
være spontant generøse i forhold til hinanden. Ikke bare materielt, men i det hele taget
generøse med vores tid, vores opmærksomhed,
vores tilgivelse og kærlighed.
Vores Gud er kærlighed, og det han fordrer af
os, er kærlighed. Og livet er en gave, som skal
leves i glæde og takkebøn, og livet er en opgave, som skal leves i forbøn og kamp for andre
for andres live og lykke.
76.400. Så mange sekunder og lige så mange
muligheder får vi givet som en gave hver dag.
Men i stedet for tak, tak, tak, siger vi ofte ak,
ak, ak, eller det, der er værre når vi bliver
vrede over at livet er vanskeligt.
Jesus råber at snart skal vores hus lægges øde,
og der skal ikke være sten på sten tilbage. Det
er os og vores liv, det handler om. Livet er
kort, og hvad bruger vi det på? Kender vi
vores besøgelsestid?
Åh, det kan virke som en hård tekst.
Fortrydelserne kan overmande os, og angsten,
for vi ved jo godt, at ingen af os lever livet
helt og fuldt i taknemmelighed over livets
gave og ingen af os lever fuldt og helt i
ansvarlig og uselvisk, generøs
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næstekærlighed for andre. Vi spilder alle sammen uendelig mange muligheder for at gøre
det gode, vi kender alle sammen den side af os
selv, der bedst kan sammenlignes med en
nærig købmand, der sidder som de handlende
i templet og kun tænker på at sælge og tjene
penge i stedet for at dyrke Gud.
Åh, det er en hård opsang, vi får. Men så er
det at vi aldrig må glemme sammenhængen,
den står i: nemlig Evangeliet. Den Jesus, der i
dagens tekst raser så fortvivlet på vores vegne
over hvor dumme vi er, den samme Jesus
Kristus har også ofret sig selv i kærlighed til os
og skænket os syndernes forladelse. Det betyder at vi ikke skal ende i angsten og fortrydelsen, men kan ånde lettet op i troen på
nåden.
Det sted, som skulle være bønnens sted, stedet for menneskers møde med Gud, altså
vores liv med hinanden, er blevet til griskhedens og pengebegærets sted, og Jesus græder
over os og siger, at vidste vi blot også på
denne dag, hvad der tjener til vores fred.
Men det er jo aldrig for sent at høre denne
opsang. Det er vel derfor vi bl.a. går i kirke
hver søndag, fordi det aldrig er for sent at
høre et budskab, som kan ændre vores liv. Og
omvendt heller aldrig er for sent at høre det
glade budskab om syndernes forladelse.
Vi er på en og samme gang syndere og tilgivet.
Det med at vi er syndere og gør det forkerte,
det kan vi ofte godt sige os selv, det behøver
vi ikke altid komme i kirke for at høre. Men
det med at vi har vores synders guddommelige, nådige forladelse, DET kan vi ikke sige os
selv. Det er vi nødt til at komme i kirke for at
høre.
Når vi går i sort over os selv og vores spildte
liv, så er det vi har brug for at gå i kirke og
høre, at vi er tilgivet og elsket. Herfra er der
kun én vej og det er frem. Aldrig tilbage i fortrydelsen, men frem mod en ny dag med nye
muligheder.
Det er det, man kan kalde omvendelse. At vi
hører at vi er tilgivet, og derfor tør vende os
mod fremtiden og livet med de andre i stedet
for at hænge fast i fortidens skyld og skam.
I Dickens ’Et juleeventyr’ møder vi den nærige og pengegriske mister Scroodge.
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Scroodges søstersøn kommer på besøg for at
invitere ham til at holde jul hos ham og hans
kone dagen efter. Men Scroodge snerrer ad
ham og afviser alt det julepjat.’
Hvis det stod til mig’, sagde Scroodge forbitret,’ Skulle hver tosse, der går omkring med
’glædelig jul’ på sine læber, koges sammen
med sin egen budding og begraves med en pæl
af kristtjørn gennem hjertet, skulle han !!!’
Scroodge får så besøg af tre ånder, fortidens,
nutidens og fremtidens ånd, som viser ham
hans liv, med fortidens årsager til hans nuværende tilstand og hans elendige fremtid. Da
forstår han, at han har ødelagt og forspildt sit
liv ved bare at skrabe penge sammen, og at
pengene vil være værdiløse for ham, når han
er død, og han omvender sig derfor.
Så der var endnu tid for Scroodge – og der er
tid endnu for enhver af os!
Nogle gange skal der ske noget alvorligt før vi
vågner op. Nogle gange er det nødvendigt at
der bliver talt med store bogstaver og grædes
og råbes over os før vi hører.
Jesus græder og råber og raser i dag. Og måske
vi går herfra og har hørt det så godt at vi ligesom mister Scroodge omvender os og bestemmer os for en ny vej. MEN Måske vi allerede i
løbet af ugen opdager at vi har glemt det hele
igen og græmmer os over os selv. MEN så er
det godt at det snart bliver søndag igen, og vi
kan gå i kirken og igen høre at vi har vores
synders nådige og guddommelige forladelse.
Herfra er det atter fremad. Ikke tilbage men
fremad, udad vendt mod livet med hinanden.
Sådan kan vi omvende os gang på gang og
opdage at vi er faldet tilbage gang på gang.
Sådan er det at være menneske. Og det vidste
Jesus Kristus. Derfor hengav han sig for os og
sagde til os, at vi har vores synders forladelse.
Det er det budskab vi skal have rungende i
ørerne, når postludiet lyder og vi går ud
herfra.
Ud igen til livet med hinanden.
Amen!
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Foredragsaften
i Todbjerg Sognegård

8. sept. kl.19.00
Her kommer Nønne, som har tilbragt
en del af sin barndom i Todbjerg, og
holder et filmforedrag for os.
Alle er velkomne.
Se nærmere omtale her under.
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har levet et broget og hårdt liv,
blandt andet som landevejsridder på
de danske landeveje.
Stodderbarn er dog andet og mere
end historien om Nønne og hendes
far. Det er også en fortælling der lægger op til refleksion over vores individuelle valg og fælles normer som
mennesker i et samfund der stadig
primært hylder materialisme, vækst
og konkurrence.
Stodderbarn bliver præsenteret af
Nønne, der også vil fortælle om sine
egne livsvalg. Nønnes familie eksperimenterer blandt andet med gaveøkonomi og selvforsyning i et liv i byen.
Foredraget der knytter sig til Stodderbarn tager udgangspunkt i de erfaringer der følger med at gå andre veje,
træde ud af mængden og stille aktivt
spørgsmålstegn ved det kapitalistiske

Stodderbarn på tur
- film med foredrag...
Stodderbarn er en filmisk collagefortælling lavet af filminstruktør og
filmkunstner Nønne Katrine
Rosenring. Nønne er uddannet som
fiktionsinstruktør fra Den Danske
Filmskole i 2007. Hun har altid gået
sine egne veje i sin karriere og med
sine filmiske kunstværker.
Stodderbarn er et projekt der tog sin
begyndelse i 2005, og har således
været i tilblivelsesproces i ti år.
Fortællingen tager sit udgangspunkt i
Nønnes eftersøgning af sin far, der

samfunds grundpræmisser. At finde
andre måder at etablere en hverdag
og et liv med bæredygtig livskvalitet
fremfor primært materialistiske værdier og målsætninger.
Stodderbarn er desuden et filmværk
der søger andre veje til sit publikum
end den klassiske storbiograf,
dvd/internetdistribution og markedsføring. Stodderbarn havde premiere i
den lille nystartede mikrobiograf
BioGrafen på Islands Brygge.
BioGrafen er skabt og drives på
gaveøkonomi og den arbejder aktivt
med det sociale aspekt af en biografoplevelse: Vi ser jo film SAMMEN
når vi går i biografen.
Fra efteråret 2015 tager Stodderbarn
på tur rundt i Danmark, og vil kunne
opleves som filmvisning med fore-
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drag. Der inviteres til at publikum
kan deltage i en fælles refleksion og
eftertanke som de lyster det.
Stodderbarn kan ikke opleves nogen
steder, uden Nønnes tilstedeværelse
og præsentation. Det er en personlig
fortælling, også i mødet med sit
publikum.
Nønne Katrine Rosenring er en del af
det globale filmkunstner netværk
Chaplins Hotel. Hun er medindehaver af gaveøkonomis biografen
BioGrafen på Islands Brygge, og medstifter af independent selskabet Godt
Nok Productions der arbejder med
permakulturelle processer.
Derudover er hun initiativtager til
Fællespladsen, et nybrud i dansk børnepasnings kultur og work/life balance. Hun har modtaget adskillige
arbejdslegater fra Statens Kunstfond
og er uddannet fra Den Danske
Filmskole og Super16. Hun har siden
1998 skrevet og instrueret over
Artikler om Stodderbarn og
BioGrafen.

Børnehøstgudstjeneste
Søndag d. 20.september holder vi
børnehøstgudstjeneste i Todbjerg
kirke kl.10.00.
Alle er velkomne og I må alle meget
gerne tage en lille høstgave med til
vores auktion, som vi holder i
Sognegården bagefter.
Det kan være noget fra din egen
have, mark eller køkken. Et glas
hjemmelavet syltetøj, saft, brød, kage,
blomster, blommer, æbler, kartofler,
et græskar, ja hvad som helst.
Efter en kort gudstjeneste går vi i
Sognegården, hvor der er hotdoggilde
og auktion over de medbragte gaver.
Derfor: Husk også kontanter, så du
kan byde på de lækre varer.
Overskuddet går til et godt formål.
Kh. Vibe
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Rollespil
i Todbjerg
Torsdag d.24. september afholder vi
igen et kæmpe rollespil for alle konfirmander i Århus Nordre Provsti.
Ca. 800 konfirmander fordelt på et
formiddagshold og et eftermiddagshold vil deltage i et rollespil, hvor de
vil blive hensat til 1500 tallet. De
skal opleve hvordan det var at være
dansker på reformationens tid. Alle
præster i hele provstiet deltager, samt
ca. 100 frivillige fra alle sognene.
Hvis der er nogle i Todbjerg-Mejlby,
som gerne vil være med som frivillige, tager jeg imod med kyshånd.
Man kan henvende sig til mig på
tlf. 86 99 90 05.
Sidste år havde vi en forrygende dag,
så hvis du melder dig, kan jeg love
dig en god oplevelse.
Kh. Vibe
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God tur
til syden sol!
Landsvalen er den talrigeste svaleart i
Danmark. Den kendes fra de øvrige
svalearter på sin metalskinnende blåsorte overside, sin rustrøde pande og
strubeplet, afgrænset nedadtil af et
blåsort halsbånd, og sin hale med forlængede ydre halefjer, der giver den
et meget elegant udseende i flugten,
eller når den sidder på en telefonledning og hviler. Halens længde er en
statusmarkør. Det kræver energi at
flyve med en lang hale, så den lange
hale er et tegn på fuglens kondition,
hvad der gør hanner med en ekstra
lang hale attraktiv for hunner. Antallet
af hanner med dårlig kondition er
reduceret kraftigt i de seneste årtier
med det resultat, at halelængden på
danske landsvalehanner i gennemsnit
er blevet 10 % længere i perioden.
Der knytter sig megen folkelig
opmærksomhed og overtro til svalen
på grund af, at den er nært knyttet til
menneskelig beboelse, og at den har
et karakteristisk udseende og en iøjnefaldende flugt. Udtrykket en svale
gør ingen sommer kommer af, at svalen ankommer til ynglekvarteret på
meget forskellige tidspunkter. Svalen
har gennem tiden været anset for en
lykkebringer. Hvor svalen byggede
rede, mentes den at bringe lykke til
hjemmets beboere, og det ansås for
helligbrøde at slå en svale ihjel.
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Høstgudstjenester
med svampeudflugt
til Rosenholm Skov

Det er vigtigt, at du medbringer en
eller flere kurve til svampene, en
(lovlig!) kniv, evt en børste (gamle,
rene tandbørster er fremragende) og
evt. regntøj.

Som de seneste år afholdes der høstgudstjenester med efterfølgende
svampetur af menighedsrådene
Todbjerg/Mejlby og Skejby/Lisbjerg
søndag den 13. september.

Belært af det store fremmøde sidste år
efterlyser vi primus’er, pander og store
skærebrædter samt campingborde og
stole.

Dagen starter med høstgudstjenester i
Todbjerg kl. 9.30 og i Lisbjerg og
Mejlby kl. 11.00. Derpå mødes vi kl.
12.15 i Sognegården i Todbjerg, hvor
der bydes på en sandwich, en hurtig
kop kaffe og et kort lysbilledforedrag
om de bedste og de farligste svampe
ved undertegnede. Undertegnede har
hver for sig og i fællesskab dyrket (og
overlevet) svampejagt i rigtig mange
år og er fortrolige med området.
Udstyret med svampeplancher og vejkort til at navigere bilerne kører vi
derefter sammen, men med egen
transport, til Rosenholm Skov, hvor
vi vil kaste os over svampene, indtil
vi vanen tro i skoven gennemgår, tilbereder og indtager
de spiselige dele af
de indhøstede
svampe.
Menighedsrådene
sørger for brød,
fløde, salt og peber
og paptallerkener
og drikkelse, så vi
forhåbentlig får en
dejlig smagsoplevelse ude i skoven.
Vi forventer at
være hjemme igen
omkring kl 17:00.

Sidste år fik alle interesserede kørelejlighed. Vi håber, at dette vil gentage
sig og opfordrer derfor dig, kære
bilist: Undersøg, om nogen savner
kørelejlighed både fra kirkerne til
sognegården og til og fra Rosenholm.
Vel mødt
Kristian Giver, organist,
k.giver@stofanet.dk
mob 50 91 35 79
og Sigurd Sørensen, graver,
sigurd.sorensen@hotmail.com
mob 51 88 14 66
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Prisen for dette efterår er kr. 200,-










Man er velkommen til at prøve et par
gange inden betaling.
Ta selv kaffe/te med !
Mvh.
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

RETTELSE!!!
I sidse nummer af Sognebladet
havde Gospelkoret et indlæg om den
nye sæson. Jeg skal love for, at sætternissen havde rodet godt rundt i
det.
Jeg beklager meget og her er den
rigtige telst...
Venlig hilsen LEO

Tilmeld gerne til:
Karin Fonnesbæk Madsen
Tlf. 3068 8852
eller Annie Hall Tlf. 6126 9599
Email: karin.f.madsen@gmail.com

Har du lyst til at

VÆRE MED



... i
Så starter Gospelkoret igen efter en
dejlig sommerferie.

eller

Vi øver hver anden onsdag i ulige
uger, første gang er
Onsdag den 26. august kl. 19 i
Sognegård
Sonja Todbjerg
Vinther Tlf. 2262
5461


Besøgstjenesten
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj
som besøgsven eller vært, eller
ønsker du ydeligere oplysninger,
kan du kontakte:
DORIS BERG
Tlf. 86 22 68 04

eller Sonja Vinther Tlf. 2262 5461

E

Gospel er et fantastisk redskab til at
skabe energi og glæde – så mød
endelig op hvis du har lyst !

Vores nye korleder er Maria Norby
(mere info på www.marianorby.com)

SONNA SVEJSTRUP
Tlf. 86 99 90 48
LISBETH AAGAARD
Tlf. 86 99 96 05

Vi har 8 øveaftner inden jul 26/8,
Sonja
Vinther
Tlf. 2262 5461
9/9, 23/9, 7/10,eller
21/10,
4/11,
18/11,
2/12 samt gospelgudstjeneste den
29/11.

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

9

Sensommer Markedsdag
på Hjortshøj lokalcenter
Lørdag d. 26-9-2015 kl 10-13
Kom og gør en god handel og oplev den hyggelige
Atmosfære på centeret.
Kl. 11 kommer Hårup børneband og underholder.
Der er forskellige boder med salg af
Tøj-smykker-glas- kort Ȃgarn-sko-ǥ

Cafeen tilbyder
Lette anretninger
Tun sandwich 20.00 kr.
Kold fiske anretning 30.00 kr
Marinerede kartofler m/ skinke 30.00 kr.
Æblekage eller jordbær fromage 20.00 kr
Der er mulighed for køb af drikkevarer .
Tag med hjem : Dagens kage 25,00 kr.
Husk også vi har take away retter i fryseren.
Vh. Køkken og cafe udvalget.

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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To d b j e r g - M e j l b y L o k a l h i s t o r i s k e F o r e n i n g

Frank Hansen nu bor. Bodil kunne fortælle, at der bl. a. blev lavet ligkister på
værkstedet.
På Dammen – hvor Dinna og Frank
Nielsen nu har til huse - lå også et stort
møbelværksted og lige nedenfor lå et
gammelt bindingsværkshus, som nu er
nedrevet og her er opført et nyt På højre
side af Dammen lå et stort gartneri ejet af
Jens og Marie Clausen. Hver lørdag kørte
Clausen sine varer ind på Torvet i Århus
– det lå dengang ved Domkirken – han
havde sin faste stadeplads, hvorfra han
solgte sine friske grønsager og blomster.
Drivhusene er senere revet ned og ejendommen udstykket.

REGNVEJR OVER
TODBJERG…..
- og så lige på den dag, hvor vi skulle på
byvandring rundt i byen!!
Der var mødt rigtig mange mennesker
frem – ca. 90 - på kirkepladsen, men da
regnen kom – og
det ikke bare regnede, det styrtede ned skyndte vi os alle sammen over på
Stengården, hvor Peder Bollers store telt
var sat op på gårdspladsen, og her blev
plads til alle.
Peder Boller fortalte levende og engageret om Todbjerg i gamle dage startende
med fællesvaskeriet der lå på Bøggildsvej
14. Henning Jensen kunne oplyse, at der
tidligere havde været slagteri. Herefter
gik turen ned ad Dammen, hvor byens
fælles frysehus lå på venstre hånd og
snedkermester Mortensens værksted og
bolig lå på højre side, hvor Bodil og

Næste punkt var sportspladsen – her fortalte Gunnar Sørensen om det store
arbejde der var lagt i at dræne og planere
området og hvordan alle hjalp til – også
da den store mindesten blev flyttet på
plads. Indvielsen af pladsen var en stor
fest med faner og optog gennem byen ned
til den nye plads. Senere kom klubhuset
til og endnu senere selve forsamlingshuset, som stadig er byens På Dammen lå
også et cemetstøberi ejet af Holger
Sørensen. Her var Henning Jensen igen
på banen og kunne fortælle om de forskellige emner, der blev støbt og hvad de
blev brugt til.
På hjørnet af Dammen og Bøggildsvej ligger smedjen – tidligere ejet af ”LARSEN,
DANMARK ” – det var den måde
Gunner Larsen omtalte sig selv på, når
han tog telefonen.
Ud ad Hæstvej lå i rigtig gammel tid
(1500 tallet) to store tvillingegårde. De
brændte i flere omgange og blev efterfølgende delt på Vestergård, som i dag ejes
af Kurt og Lone Nørgaard og
Overgård, som ejes af Poul og Sanni
Sørensen.
Nu bevæger vi os ind på Bøggildsvej og
her ligger Centralen. Det var Dorthea der
bestyrede den og hendes mand - Madsen
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- var kørelærer. Jørgen Hansen fortalte,
at Madsen var den første i Todbjerg, der
fik fjernsyn, så hver lørdag eftermiddag
var vi en rigtig stor flok børn der fik lov
til at komme ind og se Robin Hood. Det
var skønt!
Så kommer vi til Brugsforeningen. Her
fik Peter Bisgård ordet og så fik vi historien helt fra starten, hvor brugsen lå på
Engtoftevej i det hus, hvor Gunnar og
Gudrun Pilgaard bor. Der var bagerbutik
på stedet, hvor brugsen senere blev flyttet
til. Her fulgte brugsen den almindelige
udvikling fra at uddeleren stod og betjente hver kunde, førte købet ind i en bog,
som herefter blev afregnet hver måned
frem til selvbetjeningen og kontantkøbet
blev indført. Alligevel måtte den lukke
og købmanden i Hårup startede op. Det
varede dog ikke længe førend han også
lukkede og så kom Karen Aagaard og
startede Butikken. Den kørte i en årrække, men til sidst måtte den også lukke, så
i dag har vi et pizzeria!
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var frikvarter og i stedet for at gå i skole
legede ved branddammen. En dag havde
de været væk i flere timer og fru Koch
havde ledt og ledt efter dem. Da hun
endelig fandt em, var hendes eneste kommentar ”Åh, hvor er det godt, at I ikke er
kommet noget til”!!
Om forskolens ændring til børnehave
kunne Lisbeth fortælle, at hendes mor
(Magda, der var medlem af sognerådet)
mente, at der var brug for en børnehave i
området, så hun fik et samarbejde i stand
med en børnehave fra Århus, og på den
måde blev Todbjerg børnehave I forbindelse med hovedskolen lå gymnastiksalen
og øverst oppe var tre stk. gammeldags
das.
Gymnastiksalen er senere nedrevet, ligesom der er taget et par fag af selve skolen.
Dette for at gøre Grimsbrovej bredere og
anlægge P-pladser langs kirkediget.
Jørgen Hansen fortalte om skolegangen
og hvordan det var at være barn i
Todbjerg i gamle dage.

Kristian Andersen boede på Engtoftevej
4 og var graver ved Kirken samt en samler af alle mulige gamle ting og sager. I
dag ligger resterne af hans samling på
Stengården.

Der blev også fortalt mange sjove anekdoter fra gamle dage – bl.a. af Henning
Jensen.

Så springer vi til Skolerne.

Og så fik vi kaffe/te og kage!!!

Oprindeligt var der 2 skoler.

Todbjerg-Mejlby
Lokalhistorisk Forening

I Forskolen, som lå på Bøggildsvej 22
(nuværende Børnehuset) gik børnene i
første klasse, samt lille og store anden –
den blev i de seneste år ledet af fru Koch.
I Hovedskolen, der lå på Bøggildsvej 20
gik lille og store tredje samt lille og store
fjerde og den blev i de seneste år ledet af
lærer Høgh. Begge skoler blev nedlagt i
1960 da centralskolen i Hårup startede
op og alle børn fra Todbjerg, Mejlby,
Balle og Bendstrup skoler startede her.
Der blev fortalt skoleanekdoter – bl.a. af
Lene John og Jørgen Hansen, som begge
var slemme til at glemme tiden når der

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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The wild west fest
IN SALOON BAR MEJLTOWN
Lørdag d. 3 oktober 2015
Dørene åbnes KL. 17.00
17.00
18.00
21.00

Live musik v/ The Spider Claus
Spisning Western buffet
Live musik Mr. Jack & The Daniels
DJ Jesper K. hele aftenen.

Billetter sælges i Brugsen Mejlby fra d. 31/8
Pris kr. 200.Husk begrænset antal (140 stk)

MeJLBY fORSAMLINGSHUS
Adgangskrav min. 18 år og medlemskab af
M.A.T.F.
studentposters.co.uk
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Kl. 12 30 1. heat i hønseskidning
med totalisator
(2. heat om søndagen)
Kl. 13 30 Auktion igen
Kl. 14 Underholdning
Hans Jørgen Spillemand spiller
folkemusik om søndagen

Nyt fra

Stengården
Gammeldags
Kræmmermarked
på Stengaarden i Todbjerg

den 5. og 6. september
kl. 10-16
PROGRAM
Kl. 10 Loppemarkedet åbner
Nye lopper fordeles over de to
dage
Kl. 11 Kræmmerboder og café
åbner
Århus Nimbusklub er inviterer om
søndagen til en snak om deres fine
maskiner.
Kl. 11 30 Auktion over udvalgte
emner fra kataloget

Indimellem kan man ”slå søm i”,
prøve ”kraftkarl”, kaste med hestesko eller blive slået ned af træhesten.
Du kan stadig nå at donere lopper
eller få din egen bod - ring til
Peter på 40 29 68 69.
Vi glæder os til at se store og små
til en hyggelig og sjov week-end.
Overskuddet fra markedsdagen går
til at renovere den fine gård til et
samlingssted for hele egnen.
Vi glæder os til at se dig...
Venlig hilsen
Stengaardens Venner

Todbjerg-Mejlby Sogneblad

Åbent sommerbrev til borgmester Jacob Bundsgaard

”Sommer er tid
med familien”
Sådan lyder overskriften til en udmærket artikel i Århus Onsdag d. 5. august 2015.
Her har den lokale avis interviewet borgmester Jacob Bundsgaard, som ”glæder sig til uforstyrret tid til familien og samvær med gode
venner”. Kan det formuleres bedre? Nej vel, alle kender jo til feriens store rehabiliterende
virkning på moderne mennesker i en fortravlet og stresset hverdag, hvor livskvalitetsbatterierne længe har ligget faretruende tæt på nul
og derfor trænger til genopladning.
Alle mennesker har krav på en velgørende
ferie, - men desværre er det ikke alle, der har
muligheden.
Eksempelvis mere end 30.000 lufthavnstruede
borgere i NV-Århus. Vores sommerferie har
nemlig foreløbig været negativt præget af en
evig flaksen fra et meget aktivt lufthavnsspøgelse, som døgnet rundt giver mareridt ved
tanken om dit lufthavnsprojekts trusselsbillede for vores fremtid?
Vel vidende, at du lige inde ferien sparkede
projektet til hjørne i København, så lykkedes
det dog for omtalte gespenst at blive her i
NV-Århus, hvor det tilsyneladende ikke har
tænkt sig at holde ferie?
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sidste fire byrådsmøder inden ferien, inklusiv
”høringen”.
På byrådsmødet i Tilst d. 3. juni 2015 lagde du
ellers selv op til ”at byrådet skal gøre alt for at
inddrage borgerne i de store beslutningsprocesser i deres lokalområde”. Altså en klar politisk tilkendegivelse af, at i et moderne demokratis arbejde er den politiske beslutningsproces en integreret forudsætning?
Det lød godt, - byrådet har alligevel politisk
format? Men snart blev ’’glæde til sorrig
vendt’’, idet Venstres ordfører Benjamin
Simsek i sit indlæg vedrørende lufthavnssagen
fastslog, at projektet ikke er for almindelige
charterturister, - altså os, men derimod udelukkende for erhvervslivets interesser. Så den
politiske beslutningsproces forsvandt hermed
som dug for solen. Kun SF og Enhedslisten og
enkelte politikere fra Venstre og
Socialdemokraterne har hele processen igennem turdet tale ”Roma midt imod” på vegne
af borgernes ve og vel i NV-Århus.
Vi har herefter, som lufthavnsudsatte borgere,
kun udsigt til i al evighed at blive stavnsbundne med flystøj, forurening og en lufthavn i
baghaven?
Da den føromtalte såkaldte ”høring” efter hele
to timer var forbi d. 9. juni i Rådhussalen, var
vi en lille gruppe lufthavnsmodstandere samlet foran rådhuset, lettere desillusionerede og
tavse, - hvad var det vi lige havde oplevet?
Hele oplevelsen skulle lige bundfælde sig,
men snart forsvandt frustrationstågen sig fra
hele flokken, hvor reaktionerne blandt folk
skiftede fra raseri til gråd, men snart kunne vi
dog atter tænke klart. For virkelig at forsøge
på at fjerne den sidste tvivl om projektets
store betydning for hele Aarhus, havde økonomiudvalget allieret sig med 2 sværvægtere
fra det Århusianske erhvervs- og universitetsmiljø:

På trods af dette har vi dog sommeren igennem dagligt ventet på dagens post, både den
”almindelige” og den elektroniske: ”Var der
måske en besked til os fra dig, hvor du langt
om længe havde taget initiativ til at afholde
et informationsmøde, hvor du så kunne fortælle os om dit lufthavnsprojekts store betydning for vores fremtid i NV-Århus”?

Jan Børjesson, formand for Erhverv Aarhus og
rektor for Aarhus Universitet Brian Bek
Nielsen.

Men desværre, - foreløbig forgæves venten, samme tavshed fra dig, som vi oplevede på de

Førstnævnte kørte naturligvis i sit indlæg
videre med det evige mantra, - ’’af hensyn til
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erhvervslivets interesser’’ samt en ’’fremtidsorienteret lufthavn’’. Herefter sluttede Jan
Børjesson sit indlæg af med - næsten profetisk
- meget varmt at anbefale gennemførelsen af
lufthavnsprojektet, som han kaldte visionært
og ikke kun af betydning for Aarhus, men for
hele Danmarks fremtid.
Herefter fik så rektor ved Aarhus universitet
Brian Bek Nielsen ordet, men pga. et andet
vigtigt møde måtte vi nøjes med at have ham
iblandt os i en digitaliseret udgave på rådhussalens storskærm. Herunder blev den omtalte
mantra så udvidet til også at omfatte universitetets interesser, og hans indlæg var da heller
ikke til at tage fejl af: ’’Det er de store virksomheders interesser det drejer sig om, så lad
være med at basere lufthavnsdiskussionen om
charterturisme’’.
Altså en fortsættelse af den lange række af
omtalte mantrabrugere, eksempelvis Venstres
Benjamin Simsek på byrådsmødet i Tilst d.
3/6? Herefter røg proppen af champagneflasken, og sandheden om lufthavnsprojektets
skjulte idé og formål fossede ovenud:
”Lufthavnsprojektet er kun for erhvervslivets
interesser, ikke for charter turister”?
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derne, nærmest som bøjet i politisk neon på
den århusianske blå himmel: ’’kun erhvervslivets interesser’’.
Lufthavnsmodstanderne kunne naturligvis
ikke drømme om at ødelægge din ferie, men
eftersom dit politiske ansvar vel ikke også holder ferie, tillader vi os dog at opfordre dig til
at svare på følgende spørgsmål: Prøv at forklare os om det rimelige i, at flere tusinde familier ganske ufrivilligt og nødtvunget som
stavnsbundne borgere i al evighed må sige
farve til en tilværelse i et dejligt og velfungerende lokalområde med stort fællesskab i trygge rammer for både unge og ældre borgere,
blot på grund af dit meget tvivlsomme lufthavnsprojekt?
Når den politiske beslutningsproces stoppes,
starter det politiske magtmisbrug, - det føler vi
os, som borgere i NV-Århus, i høj grad udsat
for i forhold til lufthavnssagen?
Lufthavnsmodstanderne beklager, at vi var så
naive at tro på, at det netop er en valgt politikers fornemste opgave, at sikre borgerne mod
politisk magtmisbrug?
På lufthavnsmodstandernes vegne

Altså ikke til os ”almindelige borgere” i NVÅrhus? Kun for at tilgodese enkelte erhvervsdrivenes luksusproblem med mulighed for at
mindske deres flyrejsetid med hele ti minutter?

Knud Aagaard
(Direkte fra den potentielle startbane ved
Thomasminde)

Dette skal så måles i relation til tusinder af
familiers stavnsbundne og ødelagte fremtid i
lokalområdet.
Den såkaldte ”høring” understregede desuden
kraftigt, at vi, som lufthavnstruede borgere,
hele rejsen fra
projektets dag ét udelukkende var passive
brikker i et politisk spil med en skjult dagsorden, hvor ”høringen” var spil for galleriet,
udelukkende for at give processen et vist skær
af politisk troværdighed? Efter vores mening
var vi også vidne til aftalt spil, som i sportens
verden ville få betegnelsen ”match fixing”?
Nu stod det klart for alle lufthavnsmodstan-

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
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Fællesspisning i
Hårup Forsamlingshus
Lørdag d. 5. september kl. 18
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)
Menu:

HELSTEGT PATTEGRIS
Tilmelding senest 1. september til:
faellesspisning@haarupforsamlingshus.dk eller Birte på 24 67 00 52.
Pris:
Voksne 100,- kr.
Børn under 12 år 40,- kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Følg i øvrig med i hvad der sker i
huset på www.facebook.com\Haarup
Forsamlingshus

Mejlby
Husmoderforening

MODESHOW
hos Otto Sørensen, Rønde
Onsdag den 7. oktober
kl 19
Dørene åbnes kl 18.30.
Vi skal se efterårets mode og
måske gøre et godt køb.
Pris 50 kr.
Der er plads til 60 personer, så
først til mølle...
Der serveres vin, sandwich, kaffe
og småkager.
Tilmelding til
Ninna 86 999 455
eller bestyrelsen
Senest d. 15. september 2015
Betaling ved indgangen

John P. er som sædvanlig klar ved grillen. PS! Det er grisen til venstre!!!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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SÅ ER DET NU !!!

HØSTFEST
i Todbjerg forsamlingshus

Lørdag d. 26. sept.
kl. 18.00
(Dørene åbner kl. 17.30)
Vi starter kl. 18 med dejlig
hjemmelavet menu, lavet af
Bodil, Lisbeth og Kirsten.
Herefter vil der være
revy/underholdning på scenen.
Og ca. kl. 21.30 vil der være
dans til et 5 mand stort orkester – anført af Niels Vogel, og
når de spiller – bliver der gang i
den på dansegulvet.
Pris : 200 kr. pr. person
Tilmelding senest den 20/9 til:
Kirsten: 50 82 09 39
eller Bodil: 21 39 49 39
Venlig hilsen
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
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86
Bedst mellem 18-20
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94

KIRKEKONTORET

Har I fået en lille ny, skal I holde
dåb, skal I giftes eller have ændret
navn? Så skal I henvende jer til kirkekontoret:
Kordegn
Marianne Vasard Nielsen
er klar til at hjælpe.
Alle blanketter skal sendes hertil.
Adressen er:
Kirkekontoret, Lisbjergvej 15 A
8200 Århus N - Tlf. 87 13 58 36
Mail mvn@km.dk
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-13

Onsdag tillige kl. 16-18

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 pdf-fil. 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
oktober-nummeret 2015 er:
18. september 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

Gas- og vandmester (aut.):
Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg
70 20 88 70/40 81 89 66

Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet 50 95 04 20/86 97 42 51

Idrætsforening:
Todbjerg-Mejlby Idrætsforening
Se mere på www.tmif.org

Kronjyllands Begravelsesforretning
Kim Lauritzen . Byvej 15, 8543 Hornslet
Tlf. 86 99 78 33
E-Mail kl@kronjyllands.dk

Klinik for hud- og fodpleje:
v/Agnes Balle Christensen
Mejlbyvej 642, Hårup 86 99 91 32
Lægeeks. kosmetolog/fodplejer

Blomster:
Lykke Blomster, Lindå 40 19 66 60
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker

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

Blomster, brugskunst m.m.:
Hanne Utoft, Mejlbyvej 648 ..Tlf. 28 74 89 11
Alt i blomster og plantestyling, brugskunst, delikatesser, kaffe, te, gaveartikler og meget mere.
Åbent: tirs., ons. og fredag kl. 13.30-17.30
info@hanneutoft.dk - HanneUtoft.dk
Bygningsingeniør/tømrer:
Tosti Engineering v/Jan Tosti, Mejlbyvej 687,
Mejlby 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

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

Todbjerg-Mejlby Sogneblad
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Gudstjenesteliste
DATO
6. september

TODBJERG MEJLBY
11.00

Ingen

Vibe

9.30

11.00

Vibe - Høstgudstjeneste

10.00

Ingen

Vibe - Familiegudstjeneste

Ingen

9.30

Torben

14. søndag efter trinitatis

13. september
15. søndag efter trinitatis

20. september
16. søndag efter trinitatis

27. september
17. søndag efter trinitatis

4. oktober

19.00

Vibe - natur- og jagtgudstj.

18. søndag efter trinitatis

11. oktober

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

16.00

Ingen

Vibe

16.00

14.30

Vibe

11.00

Ingen

Torben

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

16.00

Vibe - Gospelkoret medvirker

9.30

Ingen

Charlotte

Ingen

9.30

Vibe

11.00

Ingen

Vibe - Børnegudstjeneste

19. søndag efter trinitatis

18. oktober
20. søndag efter trinitatis

25. oktober
21. søndag efter trinitatis

1. november
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

