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SPØRG
PRÆSTEN
Under rubrikken ‘’Spørg præsten’’ har
jeg fået et meget kort og præcist spørgsmål, som jeg vil gøre mit bedste for at
svare på:
Kære Vibe
Tror du, at der findes et helvede? Er
der to udgange fra det her liv? En til
himlen og en til helvede?
Kærlig hilsen
''Den urolige''
Kære ‘’Den urolige’’
Tak for dine spørgsmål.
Nej, præsten i Todbjerg tror ikke på
et helvede ud over det helvede vi
mennesker skaber for hinanden her
på jord. Og jeg tror ikke på to mulige
udgange af det her liv, en til himlen
og en til helvede.
Den Gud, jeg tror på er en kærlig
Gud. Det var det, Jesus kom for at
åbne vores øjne for: At Gud er kærlighed. Og en kærlig Gud sender ikke
nogle til evig fortabelse. Det ville derimod være både ondt og dæmonisk.
Det er også decideret u-bibelsk og ukristeligt at hævde, at Gud sender
nogle til evig fortabelse i helvede.
Man kan sætte det på spidsen og sige,
at hvis ikke der var frelse for alle, ja
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for alt levende, hele skaberværkset, så
var Jesus død forgæves. For han satte
sit liv ind på at Gud er kærlighed.
Han døde for at vise, at forsoningen
og tilgivelsen omfatter alle. Ikke
nogle, men ALLE. Gud kom i Jesus’
skikkelse for at vise sig for os, i personen Jesus ser vi Guds sande jeg.
Præsten her i Todbjerg tror med
andre ord på alles frelse og hvis ikke
jeg troede på, at Gud var kærlighed,
ville jeg hade tanken om en Gud og
jeg ville aldrig i livet gå på prædikestolen og forkynde hans ord.
En religion med en Gud, der efter
døden sender nogle til evig fortabelse,
er ikke en kristentro, man kan leve
på, men en religion, man kun kan dø
af skræk for.
Al tale om fortabelse handler helt
klart for mig om at se dette her liv. Vi
kan gå fortabt på så mange måder i
det her liv. Når vi er dybt ulykkelige,
hvis vi hader nogen og er fanget i bitterhed, hvis vi er jaloux eller angste.
Der er så mange situationer, hvor vi
føler os fortabte, men det er jo kun
for en tid. Ikke for evigt. Og når man
taler om, at troen kan frelse, ja så
handler det også om dette her liv. For
hvis vi har troen på en kærlig Gud,
der uanset hvad, griber os, omfavner
os med kærlighed og som tager os
hjem til sig efter døden, ja så har vi
en tro, som vi kan finde trøst i, når
alt går os imod. Som vi kan leve
frygtløst på, selvom vi ved med os
selv at vi langt fra er perfekte. Den
kristne Gud er kærlig og barmhjertig.
Og det er hverken kærligt eller barm-
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hjertigt at operere med tanken om, at
nogle skal straffes for evigt.
De, der tror på en dobbelt udgang
tror også, at det er dåben, der er den
altafgørende handling. Dåben skulle
så være nødvendig for den evige
frelse. Igen vil jeg sige: Hvis Gud
skelnede mellem døbte og udøbte,
ville han være ond og dæmonisk.

vores dåb og det, der blev sagt her,
nemlig at vi er Guds elskede børn, ja
så er den dåb og den tro noget, vi kan
leve på; finde trøst og kræfter i til at
leve videre og måske komme over
vores fortvivlelse, vores had, vores
bitterhed eller angst. For vi hører i
kristendommen, at størst og stærkest
af alt er Gud - og Gud er kærlighed.
Tro det.

Men nu ER Gud kærlighed og i forhold til Gud er det ikke afgørende
hvorvidt vi er døbte eller ej. Troende
eller ej. Gode eller mindre gode. Det
er Guds kærlighed, det hele kommer
an på, og den står fast. Vi kan sådanset slet ikke gå fortabte for Gud i al
evighed. Vi kan kun gå fortabte for os
selv og hinanden i det her liv for en
tid. Men har vi vores tro, kan vi leve
på den. Og her det, at dåben kan
være så vigtig for os. For tænker vi på

Hilsen Vibe

Fra Kirkebogen
Døbte
Todbjerg kirke
Thomas Ketel Haahr Thomsen
Mejlby kirke
Marius Meinhard Elkjær

SPØRG PRÆSTEN

Begravelse/bisættelse

Har du spørgsmål af religiøs eller
kirkelig relevans, som du gerne vil
høre din præsts mening om, er du
velkommen til at skrive til mig her
i Sognebladet. Ingen spørgsmål er
for små eller for dumme.

Todbjerg kirke
Viggo Madsen

Hvad svarene angår, kan det
måske blive tvivlsomt, men jeg vil
forsøge altid at gøre det så godt, jeg
kan.
Kærlig hilsen

Vibe
Tlf. 86 99 90 05
Mail: vbl@km.dk

Mejlby kirke
Amdi Børge Bjerregaard
Sven Toft Pedersen
Knud Henning Sørensen

Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE
MANDAG
DEN 7. OKTOBER
KL.19.30
i Sognegården
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Ny kirkesanger
Todbjerg-Mejlby får en ny
kirkesanger i form af mig, og jeg
vil derfor gerne sige pænt goddag
sammen med en lille præsentation af
mig selv:
Jeg hedder Thomas Boll og er født
og opvokset i Skive, hvor jeg trådte
mine barnesko i kirkekoret, fra jeg
var 9 år gammel. Denne interesse for
kirkesangen og musikken ledte mig
videre på et musikalsk grundkursus
efter gymnasiet, og ind på Det Jyske
Musikkonservatorium i Århus, hvor
jeg sidste år afsluttede min uddannelse som sanger og sangpædagog.
Siden da har jeg boet og arbejdet i
München som sanglærer og korleder,
og glæder mig derfor til at komme
hjem og synge på dansk igen.
Udover det vokale arbejde i kirken,
ser jeg også meget frem til den anden
opgave jeg har fået, nemlig at lede
børnekoret.

Jeg har igennem min opvækst haft
stor glæde af at synge, og den begejstring håber jeg selv at kunne videregive og bringe med ind i kirkerummet
sammen med børnene.
Med venlig hilsen
Thomas Boll
Kirkesanger

Allehelgen
i Todbjerg og Mejlby
Søndag d. 3. november er Allehelgensdag.
Det markerer vi ved gudstjenesterne med
at navnene på de, der er døde i
sognene i løbet af året, læses op. Vi
køber gravlys, som man efter gudstjenesten kan tage og sætte på sine
kæres grav, hvis man har lyst.
Mejlby kirke kl. 14.30
Todbjerg kirke kl. 15.15
Vel mødt Vibe
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SANGAFTEN
10. oktober 2013 kl. 19.30
er der sang- og musikaften i
Sognegården med komponisten Bodil
Heister.
Aftenen krydrer Bodil Heister med
små musikeksempler, musikquizzer og
fornøjelige historier.
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Du skal elske din næste som dig
selv
du skal bære på de andres himmelhvælv
du skal dele dine lykker
ud i tusindvis af stykker.

Bodil Heister fortæller levende og
underholdende om personerne bag
den danske sangskat og om sine egne
kompositioner og sange.

Du skal elske din næste som dig
selv
du har døgnvagt på din egen sjæls
hotel
du skal åbne dine døre
og la’ folk gå ind med pløre.

Bodil Heister er pianist og komponist
til blandt andet Jul på Slottet, opera,
teater og film og musik til digte af
blandt andet Bellmann, piet Hein og
H. C. Andersen.

Du skal tære på din samvittighed
du skal føre andres krig hvor de
går ned
du skal ud at mærke efter:
Hvem har brug for mine kræfter?

Der er gratis adgang til arrangementet.
Bodil Heister

Du skal våge når klokken bliver
tolv
du skal hente nogen ud af andres
vold
du skal høre dem der græder
lydløst og på fjerne steder.
Og når dagen er omme i dig selv
og du ikke gjorde nok alligevel
ligger det du ikke gjorde
på de andres natteborde.
Men om natten går livets far herned
og han lægger hånden på dig med
sin fredag
og hans øjne lyser milde:
Du har lov at være lille.
Denne salme er skrevet af Iben
Krogsdal, som er gift med Morten
Skovsted, som er præst i Hjortshøj.
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Kom og vær med i vores nye Gospel kor.
Vi vil øve hver anden onsdag og første gang er
onsdag den 23. oktober kl. 19.00-21.30
Gospel er et fantastisk redskab til at skabe energi og
glæde – kom og prøv – vi håber at blive rigtig mange
Korleder er Lissi Winther

(Se mere info om Lissi på hjemmesiden)

Vi har 4 øveaftner inden jul 23/10,6/11, 20/11, 11/12.
Det foregår i Todbjerg Sognegård
Ta´ selv kaffe/te med
Mvh. Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk

Tilmelding senest 16/10 2013
Ring, SMS eller mail til:
Karin Fonnesbæk Madsen Tlf. 3068 8852
Email: karin.f.madsen@gmail.com

eller Sonja Vinther Tlf. 2262 5461
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Har du lyst til at

VÆRE MED
... i

Besøgstjenesten
Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj
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

LEJ ET FORSAMLINGSHUS
Hårup Forsamlingshus
Birte Christensen tlf. 24 67 00 52
(bedst kl. 18-20)
Todbjerg Forsamlingshus
Henrik Chalmer (bedst kl. 17-19)
51 50 11 21
Mejlby Forsamlingshus
Bedst mellem 18-20
Helle Pedersen tlf.: 86 76 10 31
mobil: 21 65 26 71
Vibeke Knoth tlf.: 86 99 85 11
mobil: 21 13 45 86
Udlån af Sognegården
i Todbjerg
Bestyres af Bodil Hansen,
Bøgildsvej 12, Todbjerg
Tlf. 86 99 91 94

Mejlby
Husmoderforening
Mejlby Husmoderforening afholder
den årlige generalforsamling

Torsdag d. 14. november
kl. 19.00
i Todbjerg Forsamlingshus
Frisør og stilekspert Dagny Truelsen
kauserer over emnet:
Den stilsikre husmor.
Foreningen byder på stjerneskud, et
glas vin, kaffe og chokolade.
Tilmelding til bestyrelsen senest
mandag d. 4. november.

HUSK BETALING TIL
JULETUREN
SENEST DEN 10 OKT.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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BESØG HOS HANNE UTOFT
For at gå sikkert frem, startede jeg
stille op med et mindre varelager, som
nu er vokset betydeligt og er blevet
lige så vigtig som undervisningen.
En del firmaer og private kører gerne
langt efter mine delikatessekurve,
som hovedsagligt er med økologiske
og/eller dansk producerede varer.
En sending smukke potter er lige
kommet hjem. Fairtrade og lavet af
naturprodukter og genbrug.
Det er ikke en almindelig blomsterforretning. De almindelige blomster
er fine hos supermarkederne og jeg
satser på specialiteter, som er stylet
flot og med natur.

Hanne Utoft ses her i sir drivhus, som
ligger i forbindelse med butikken.

Ca. 65 kvinder går til blomsterbinding hos mig hver måned og det dobbelte (inkl. firmaer) i november, lige
op til jul.

Jeg er udlært blomsterdekoratør, 1993
i Sct. Clemens Idebutik i Århus og
har haft butik her i Hårup siden
2008.

Hvert år i november, i år d. 17/11 kl.
11-16, holder jeg julestue med julede-

Billedet af rosendekorationen i vinduet, er lavet af mine
kursister (lokale fra
Mejlby) som var
med til at lave stor
rosenudstilling på
Rosenholm slot i
2012.
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korationer og smagsprøver, for alle
som har lyst til at kigge, købe, smage
og hygge. Ca. 200 gæster når vi op på
og det startede med kø!
1. august fik jeg min første ansatte,
Gitte Ustrup fra Todbjerg. Siden
Gittes ansættelse har her været så
fint og rydtligt.
Gitte er ansat til at sælge og hygge,
samt holde styr på det, som mit
kunstneriske temperament ikke rækker til.
Og så kan vi endelig holde mere
åbent i butikken, tirsdag, onsdag og
fredag eftermiddag.
Jeg laver alt i blomsterbindingbuketter, bryllup, bergravelse m.m.
Dog helst på bestilling, da jeg gerne
køber helt friske varer og ikke altid
selv er i butikken.
Denne sommer har jeg bl.a. været i
Sverige for at lave udstilling for Tage

Her fra billedet med Ghita Nørby.
Andersen, På Kronborg slot for at
dekorere til fest og lavet rosenudstilling hvor vi brugte ca. 500.000 roser i
dekorationsudsmykning.
Jeg nyder det uforudsigelige og kreative liv, at opdage, forundres og lege
med naturen.
Sæt kryds allerede nu til den årlige
julestue d. 17. november kl. 11-16
hos Hanneutoft.dk Mere information
i næste nummer.
Blomsterbindings kurser v.
HanneUtoft.dk:
Der stadig enkelte pladser ledige lørdag formiddage, torsdag formiddage
og mandag aften.
Ca 1 gang pr. mdr.
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Fællesspisning i
Hårup Forsamlingshus
Onsdag den 23. oktober kl. 18.00
(Dørene åbnes fra kl. 17.00)
Menu: Kylling i karry med ristaffel
Pris: Voksne 50,- Børn u/12 40,Tilmelding senest 21. oktober til:
faellesspisning@haarupforsamlingshus.dk eller Birte på 24 67 00 52.
Følg i øvrigt med i hvad der sker i
huset på www.facebook.com\Haarup
Forsamlingshus
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kom og se dit lokale forsamlingshus og gør en god handel!

Søndag den 6. oktober
fra 10.00 til 15.00
afholder vi igen loppemarked!
Har du lopper, som du vil sælge
(legetøj, tøj eller andet, der fylder
op i dit depot), så har du nu
chancen for at få solgt ud af det.
Du kan leje en bod (et bord) i
forsamlingshuset denne dag.
Kun 50 kr. pr. bord.
Tilmelding og leje af bord
kan ske til:
Henny Godsk - tlf. 28 29 95 48
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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PROJEKTGRUPPEN TODBJERG
Gruppen består af repræsentanter fra
foreninger og institutioner hjemmehørende i Todbjerg – andre er velkomne.
Status for gruppens arbejde er pr
1.10.2013:
Der er lavet en smuk pavillon ved
Todbjerg Forsamlingshus.
Der er opstillet borde og bænkesæt
ved forsamlingshus og tårn.
Der er lavet en rigtig fin hjemmeside
og udviklet et kommunikationssystem, der udsender information om
bl.a. lokale begivenheder.
Der arbejdes med at etablere en aktivitetsplads – især for børn – ved forsamlingshuset.
Todbjergtårn.
Der er opstillet informationstavler om
natur og kultur ved forsamlingshus og
Todbjergtårn.
Der er etableret en P-plads ved tennisbanen.

Der er offentlig adgang til brug af
faciliteterne.
Endvidere kan det oplyses, at tennisklubben er nedlagt. og at tennis- og
petanquebane bliver lagt ind under
forsamlingshuset og fremover kan
benyttes gratis.
Poul Jeppesen
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BORGERMØDE
HÅRUP MULTIHUS
3. oktober 19.30 i Hallens kantine
Drømmen om multihuset lever, og vi inviterer hermed til præsentation af projektet – så langt som vi er kommet.
På mødet vil vi sammen med arkitekten (GPP) vise projektplanen
for byggeriet - ude og inde - og sammen med Hårup Skole
sætte fokus på de mange fremtidige muligheder, som vi håber at
kunne skabe i lokalsamfundet – med et nyt knudepunkt med
plads til alle og plads til alt.
Kom og se de spændende planer og vær en del af Multihuset
fremtid.
Vel mødt

MULTIHUS-UDVALGET
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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
Gravermedhjælper:
Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg
86 99 95 25

FÆLLES:
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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
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

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

Har du brug for præsten?

Kirkesanger:
Thomas Boll

(Træffes ikke mandag)

Træffes jeg på tlf.:
86 99 90 05
M.v.h. Vibe

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til
november-nummeret 2013 er:
18. soktober 2013

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?
Autoreparation:
AS Auto, Mejlbyvej 690 ...............86 99 97 75
Bank:
Nordea, Hundkærvej 11 ................86 22 08 55
Bedemand:
Rosenholm Begravelsesforretning
Tingvej 23,
8543 Hornslet ............50 95 04 20/86 97 42 51
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 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 50945215
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
j.a.aps@mail.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
Psykoterapeut:
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby.
Tlf...................................................61 33 97 99
gunvor@besværilivet,
www.besværilivet.dk.
Tøj m.m.:
Silver Bullet (Før Ting & Tøj i Hornslet)
Gyden 3, Mejlby ............................28 50 62 67
Logo, foto og skrift på tøj.
Div. gaveartikler (krus, pyntepuder o.m.a.)
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. oktober

TODBJERG MEJLBY
Ingen

11.00

Vibe

9.30

Ingen

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

14.00

Vibe - Familiegudstjeneste

15.15

14.30

Vibe

9.30

Ingen

Torben

19.00

Ingen

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

Ingen

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

9.30

Ingen

Torben

Ingen

9.30

Torben

14.00/15.00

16.30

Vibe

9.30

11.00

Vibe

11.00

Ingen

Vibe

Ingen

9.30

Vibe

19. søndag e. trinitatis

13. oktober
20. søndag e. trinitatis

20. oktober
21. søndag e. trinitatis

27. oktober
22. søndag e. trinitatis

3. november
Allehelgen

10. november
24. søndag e. trinitatis

17. november
25. søndag e. trinitatis

24. november
Sidste sønd.e. trinitatis

1. december
1. søndag i advent

8. december
2. søndag i advent

15. december
3. søndag i advent

22. december
4. søndag i advent

24. december
Juleaften

25. december
Juledag

26. december
2. juledag

29. december
Julesøndag

