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Thomas, Rebekka og Bach 
(og suppe)
Hvilken pakke! 
Vort fine, trofaste Todbjerg/Mejlby-
kor synger julemusik, vores nye kirke-
sanger Thomas Harring Boll, fløjte-
nist Rebekka Falk og undertegnede
synger og spiller J. S. Bach, og der er
suppe til alle efter Todbjerg-koncer-
ten.

De årlige advents-koncerter finder
sted
Fredag d. 29. november kl. 17.00
i Todbjerg og 
Søndag d. 1. december kl. 20.00 
i Mejlby. 

JULESTEMNING

Kirkesanger Thomas Harring BollTodbjerg-Mejlby Koret
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Efter ”fyraften-koncerten” i Todbjerg
byder menighedsrådet på Vibes suppe
(tak til Vibe) i Sognegården. 

Koret fremfører julesalmer i smukke
arrangementer af blandt andet
Anders Öhrwall og Bjørn Hjelmborg 
samt et par Bach-koraler. Thomas vil
bl. a. fremføre den store, berømte
Bach-arie ”Grosser Herr und starker 
König” fra Juleoratoriet og Rebekka
vil fortsætte med bl. a. Bachs
Siciliano fra fløjtesonate nr. 2 – et
ægte Bach-hit. Jeg akkompagnere på
orgelet og vi vil også synge et par fæl-
lessalmer. Der er fri entre.

Kristian Giver
Organist

Fløjtenist Rebekka Falk

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 guds-
tjenesten 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

Aftengudstjeneste 
i Todbjerg kirke
Søndag d. 17. november kl. 19.00 
holder vi en aftengudstjeneste i
Todbjerg Kirke
Vinter-aften-mørket er ved at have
sænket sig over os til den tid.
Stemningen og forløbet ved sådan en
aftengudstjeneste vil være lidt 
anderledes end ved de sædvanlige
morgengudstjenester. 
Vel mødt. 
Kh. 
Vibe
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pens anatomi, om de bedste spise-
svampe, hvor vi finder dem og 
hvordan vi identificerer dem. Og vi
lærte også om de farligste, som vi
skulle holde os fra.

Folkene fra Skejby-Lisbjerg havde
smurt sandwiches, som vi nød sam-
men med en kop kaffe, hvorefter vi i 
egne biler kørte til Slåen-sø ved
Himmelbjerget.

I år prøvede vi noget nyt i forbindelse
med vores høstgudstjenester her i
Todbjerg-Mejlby. 

Vi arrangerede nemlig, i fællesskab
med Skejby-Lisbjerg, en svampetur
efter gudstjenesterne.

Først gik vi over i vores Sognegård,
hvor Kristian fortalte og viste et
powerpointshow om svampe. Vi lærte 
her det mest elementære om svam-

HØSTGUDSTJENESTE MED SVAMPETUR
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Vejret var aldeles vidunderligt og vi
havde nogle pragtfulde timer i sep-
tembersol. 

Efter tre tilbagelagte kilometer rundt
om søen og med fulde kurve, samle-
des vi og tændte op under stegepan-
derne. Kristian og Sigurd identificere-
de de enkelte svampe og skar i styk-
ker og smed på panderne. Der var
nok til at vi alle kunne få en skive
brød eller to med svampestuvning. 

Ingen fik ondt i maven. Alle der-
imod, fik en hyggelig, munter og
lærerig dag.

Vi er alle enige om at gentage succe-
sen til næste år og forhåbentlig kan
det blive en tradition.
Glade hilsner 
Vibe
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Tirsdag d.24. september tog konfir-
manderne og jeg til Mols Bjerge sam-
men med Elev-konfirmanderne og 
deres præst Hans Boas samt pilgrims-
præsten Elisabeth Lidell. 

I det mest fantastisk smukke terræn
og i den skønneste septembersol,
vandrede vi på ægte pilgrimsmaner.
Elisabeth lærte os en gammel pil-
grimssalme, som vi fik at starte på.

Undervejs gjorde vi holdt flere gange.
For at spise frokost. En anden gang
for at holde nadver i Guds grønne 
Katedral, som Elisabeth udtrykte det.

Sidse store stop var Agri kirke, hvor
vi i grupper skulle drøfte og overveje
forskellige religiøse spørgsmål, som
Elisabeth havde stillet os.

PILGRIMSVANDRING
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Den største udfordring på turen kom,
da vi skulle vandre et stykke i absolut
stilhed. Det lykkedes først, da vi blev
enige om at vandre en og en med
adskillige meter imellem os.

Da vi om eftermiddagen kørte hjem
igen, var vi en træt, men glad flok. 

Vi havde haft en dejlig dag sammen, 
og fået talt på kryds og tværs med
hinanden under traveturen.

Kh. 
Vibe
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Kunst i 
Lisbjerg Sognegård

Artiklen om kunst og fernise-
ring i Sognegården, omhand-
ler Lisbjerg Sognegård. Vi er
jo her i Todbjerg-Mejlby fælles
med en del andre sogne om
kordegn og regnskabskontor
beliggende i Lisbjerg
Sognegård. 

Derfor inviteres vi alle til ferni-
sering og kunstudstilling der.
Vibe
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På Sophie Amaliegård, længst mod
nordøst i Todbjerg sogn og dermed
også længst mod nordøst i Aarhus
kommune, står - forhåbentligt længe
endnu - den gamle eg på billedet her
og tager sig spøgelsesagtig og truende
men samtidig spændende ud, ikke
mindst i  tusmørke og måneskinsbe-
lysning. 

Nu kunne nogen, der ikke i forvejen
kender det aldrende træ, måske finde
det så spændende efter billedet at
dømme, at de får lyst til at vide, hvor
det står sådan mere præcist, og om
det er synligt fra offentlig vej eller sti
eller på anden måde er til at få øje på.
- Jo, hvis man fra Balle-Søbyvejen
bevæger sig mod øst forbi Amalie -
gårds bygninger og tager kurs mod
Amaliegårdskoven og kigger lidt mod
venstre, så har man træet foran sig.

Det står og fægter med sine nøgne
grene dér, hvor marken og skoven
mødes i en afstand. fra Amalie gårdvej
på kun 70-80 meter.

Efter at have kendt bedre dage med
frodighed og trivsel udmærker træet
sig nu mest ved at være dekorativt -
ikke mindst i tusmørke og måneskin -
og ved at være et godt tilholds- og
udkigssted for en musvåge om dagen
og en ugle ved aftens- og nattetid.
Det har en stammeomkreds i halvan-
den meters højde på ca. tre meter og
bliver med sin status som affældigt
næppe ret meget tykkere, idet det dog
skal tages med i betragtning, at der er
en lille smule liv i det endnu, og at
det så sent som i sommer har stået og
viftet med grønne egeblade på nogle
småkviste et par meter oppe på stam-
men.

DET GAMLE TRÆ - O LAD DET STÅ...
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Der er selvfølgelig en  grænse for,
hvor mange helt eller halvt udgåede
træer man finder det passende, at en
velplejet skov og dens skovbryn bør
levne plads til. Men i de sidste årtier
er det blevet almindeligt i et vist
omfang at handle ud fra devisen ”det
gamle træ, o lad det stå…”, hvilket
indebærer, at man, foruden at ”holde
hånden” over enkelte særligt beva-
ringsværdige træer, lader mindre
områder i skove stå urørte og derefter
i årtier eller måske for altid lader
naturen gå sin gang med fri udfoldelse
for alle på lokaliteten eksisterende
arter af træer og buske, urter, mosser,
svampe, patte- og andre dyr, fugle,
insekter m.v. Måske er det denne
holdning, der har reddet og også fort-
sat vil beskytte det gamle træ i skov-
brynet på Sophie Amaliegård. Der er
i det ovenstående ikke gjort forsøg på
at bedømme alderen på bemeldte træ. 

På afstand ser det vel ikke overvæl-
dende ud, men kommer man nærme-
re til, virker det dog ganske gedigent.
Et rigtig godt gæt kunne være en
alder omkring de 300 år. Men hvorfor
kunne 300 så lige netop være rigtig
godt? Jo, det kunne det, fordi træet så
måske er helt fra Grevindens* tid i
begyndelsen af 1700tallet. Og det har
så måske oplevet at se den navnkun-
dige grevinde og daværende ejer af
Sophie Amalie gård både lyslevende
og senere som genfærd på natlige
køreture med hovedløse heste ad
”Grevindens Vej” gennem skoven.

*) Enkefru Sophie Amalie Hahn til
Seekamp, storkanslerinde og grevinde af
Reventlow.

- Ja men altså, hvad må man ikke se
og høre? Først den om det spø-
gelsesagtige, måneskinsbelyste træ i
skovbrynet, dernæst noget om tuden-
de ugler og så også myten om gre-
vinden på natlig færd med hovedløse
heste…. Nej, man tør da efter solned-
gang snart ikke vove sig gennem sko-
ven mere i fredeligt ærinde ad
Tendrup og Hornslet til.

Foto:
Theo Berkhoudt

Med venlig hilsen
Egnsarkivet og
Lokalhistorisk Forening
Kristian Bredholt

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle skole

Kaløvej 4 . 8530 Hjortshøj

ÅBNINGSTIDER:
1. og 3. torsdag kl. 15.00-17.00
2. og 4. torsdag kl. 19.00-21.00

Det gamle træ - med blade på...
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TAK TIL 
SPONSORERNE
Lørdag den 28. september afholdt
vi IRSK AFTEN, som var vel besøgt.

I løbet af aftenen afholdt vi ameri-
kansk lotteri, som blev revet væk
og det er der ikke noget at sige til,
for det var virkelig flotte gevinster. 

Derfor vil vi gerne her takke vore
sponsorer, som altid er klar til at
støtte vore arrangementer:

Hårup Dækservice
Sam’s Pizza & Grillbar
F. H. Rendegraver
M. B. Anlæg
Hanne Utoft
Hårup Malerfirma
Alstrup, Mejlby
K. R. Elektronik
Smedefirmaet Henrik Sørensen
Pileflet v/ Marianne Nielsen
Dagli’Brugsen, Mejlby
Tømrerfirmaet Henning Jensen
Thomik
A. H. Vine, Løgten
Frisør Birgitte Solhøj, Esbenvej
Restaurant Tinghulen, Knebel
Frisør Gitte Friis, Hjortshøj

HÅRUP FORSAMLINGSHUS

HUSK!
Generalforsamlingen i Mejlby
Husmoderforening 
torsdag den 14. november kl. 19
i Todbjerg forsamlingshus. 

Hvor vi hygger og får styr på 
"Den stilsikre Husmor".

Frisør og stileksperten Dagny 
Truelsen kommer forbi. 💇💅👠

Tilmelding til bestyrelsen 
senest den 4. november

Venlig hilsen  
Bestyrelsen

Mejlby
Husmoderforening
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Julemarked
i Hårup Forsamlingshus 
30. november og 
1. december kl. 11-16
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 for
både børn og voksne.

Det traditionelle

Julemarked
afholdes som sædvanlig omkring 
1. søndag i advent - i år
30. nov. - 1. dec.
kl. 11.00-16.00
Få boder er ledige.
Leje kan aftales med 
Henny på tlf. 28 29 95 48 
Venlig hilsen

Julekomiteen

Besøg Sognebladets
hjemmeside....
Her kan du bl.a. læse Sognebladet i
farve samt følge med i diverse arran-
gementer i sognene.
Gå ind på:
www.todbjerg-mejlby-pastorat.dk
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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

JULEBANKO
Så er det snart tid til det årlige
julebanko i Todbjerg
Forsamlingshus. 

Søndag d. 1. december 
kl.13.00 
går det løs med de sædvanlige fine
sponsorpræmier. 

Der bliver serveret gløgg, kaffe,
sodavand og æbleskiver i 
pausen.

Vi håber at se mange til en 
hyggelig eftermiddag.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

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

Der afholdes
MENIGHEDSRÅDSMØDE

TORSDAG
DEN 14. NOVEMBER

KL.19.30
i Sognegården
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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:
Organist:
Kristian Giver
86 20 29 96 / 50 91 35 79
k.giver@stofanet.dk

Kirkesanger:
Thomas Boll

KIRKELIGT ANSATTE 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 elek-
tronisk, skal man blot maile til kor-
degn Marianne Vasard på 
Kirke kontoret: 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 2013 er:
18. november 2013

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:

Vibe Boye Liisberg
sognebladet@gmail.com
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Hvor er den nærmeste?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 udbring-
ning 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, deli-
katesser, 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
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

Thaimassør og psykoterapeut
Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby
Tlf.: 86999799
www.massageværkstedet.dk –
www.besværilivet.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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GudstjenestelisteGudstjenesteliste
DATO TODBJERG MEJLBY

3. november 15.15 14.30 Vibe
Allehelgen

10. november 9.30 Ingen Torben
24. søndag e. trinitatis

17. november 19.00 Ingen Vibe
25. søndag e. trinitatis

24. november Ingen 11.00 Vibe
Sidste sønd.e. trinitatis

1. december Ingen 11.00 Vibe 
1. søndag i advent

8. december 11.00 Ingen Vibe
2. søndag i advent

15. december 9.30 Ingen Torben
3. søndag i advent

22. december Ingen 9.30 Torben
4. søndag i advent

24. december 14.00/15.00 16.30 Vibe
Juleaften

25. december 9.30 11.00 Vibe
Juledag

26. december 11.00 Ingen Vibe
2. juledag

29. december Ingen 9.30 Vibe
Julesøndag
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