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Nyt fra Menighedsrådet

Så nærmer vi os igen en afslutning 
på et år, og et nyt banker på.

For menighedsrådene er det be-
gyndelsen på vores arbejdsår, da kir-
keåret begynder her den 1. december.

Vi skal i fremtiden arbejde med 
det grønne område ved Todbjerg 
Kirke, der skal tænkes nye tanker 
og der mødte heldigvis rigtig mange 
op til vores debat/info møde en ef-
termiddag i oktober. 

Tak for det – og tak for de gode 
input der kom. Se mere inde i bladet.

I Mejlby skal der arbejdes videre 
med helhedsplanen, og så skal mu-
ren ud mod Mejlbyvej sikres. Den 
har fået lidt slagside udover fortovet 
– Det skal vi have rettet op på.

Vi ser frem til endnu flere gode 
arrangementer, koncerter og fore-
drag, som ikke længere er overskyg-
get af restriktioner på den ene og 
den anden måde.

Vi glædes over at vi igen må sam-
les, give hånd, knus og kram.... dog 
med lidt mere forbehold end før 
Corona. 

Det er naturligt med forsigtighed, 
at man tænker lidt mere over hvem 
man deler knus og kram ud til, efter 
sådan en alvorlig pandemi. 

Vi har også valgt at man ikke 
længere behøver at tilmelde sig de 
forskellige arrangementer, da vi 
ikke er begrænset på antal deltagere 
mere. Dog kan tilmelding forekom-

me, ved særlige arrangementer med 
bespisning, men så vil det fremgå i 
omtalen af det enkelte arrangement.

Lys i mørket – Et lille hjertesuk.
Ja, nu er vi jo i den mørke tid, så 

hvis vi nu hjælper hinanden, børn, 
unge og gamle, som færdes på ve-
jene, med at huske at bære refleks 
eller lys. 

Det er som bilist svært at se i det 
dunkle lys, især morgen og aften... 
Pas godt på derude.

Todbjerg-Mejlby Menighedsråd 
vil her benytte lejligheden til at øn-
ske alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

På menighedsrådets vegne
Helle Sørensen

Formand
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Mor, din boomer !!!!

En lørdag lige inden 
sommerferien havde 
min datter en flok 
veninder fra skolen 
på besøg til spis-
ning, afskedshygge 
og overnatning. Nu 

var folkeskoletiden forbi, og ligesom 
min egen datter, skulle de fleste vi-
dere ud i livet på efterskole.

Da aftensmaden var på bordet, 
kaldte jeg på de unge mennesker, 
men da de kom og satte sig, var der 
en tallerken for meget. Øh, har jeg 
talt forkert? Spurgte jeg. Var I ikke ti 
? Jo, svarede min datter, men Jenks de 
tog hjem. Nå, sagde jeg, øh, der er kun 
én tallerken for meget, men er der flere 
der er taget hjem? NEJ, mor, Jenks de tog 
hjem. Jeg lignede eet stort spørgs-
målstegn, og så lød det: MOR, din 
BOOMER !!!

Det tog lidt tid for mig at fatte, 
at Anna fra klassen nu var blevet til 
Jenks og skulle tiltales og omtales 
de og dem. Og at der hverken var 
tale om skizofreni eller majestætis 
pluralis (altså som når majestæten 
skal omtales i flertal), men om at 
Jenks hverken identificerer sig som 
han eller hun, men samtidig måske 
alligevel lidt som både og. Og det re-
spekterer hendes veninder som det 
selvfølgeligste af verden. Og derfor 
gjorde min datter meget ud af at 
forklare mig det og irettesætte mig. 

Så blev det efterskoletid, og på 
ankomstdagen holdt forstanderen 
en meget smuk og stærk velkomst-
tale, hvori han understregede, at 
her på skolen skal man have lov at 
tage plads som den man er, og man 
skal give plads til andre, så de andre 
får lov at være dem de er. Accept og 
rummelighed var nøgleord. Og så 
citerede han Løgstrup: Vi har aldrig 
med et andet menneske at gøre, uden vi 
holder lidt af det menneskes liv i vores 
hånd. Dette citat, forklarede han, var 
skolens motto. Og jeg tænkte: Her er 
jeg tryg ved at efterlade min kære, 
store pige.

Første gang min datter var 
hjemme på weekend fra eftersko-
len, kunne hun så berette, at under 
middagssamling en dag i en af de 
første uger, havde Liv rejst sig og op 
sagt, at fra nu af ønskede hun at kal-
des Noah og tiltales de og dem. Og 
alle havde spontant klappet. Og alle 
tog det som den naturligste ting af 
verden. Også lærerne. Og jeg tænkte, 
hvor er der sket meget siden jeg selv 
var ung. Hvor har verden forandret 
sig, og hvor ER det godt!!! Hvor er 
det godt, at de unge kan lære os 
gamle noget om rummelighed, og 
hvor er det godt, at de kan opdrage 
på os. Og hvor er det vidunderligt at 
en skole og dens leder og lærerstab 
vil gå forrest i at skabe et favnende 
miljø, hvor alle føler sig accepteret 

4



præcis som dem de er. Vi skal ikke 
tænke ret mange år tilbage, for at 
det ville være utænkeligt at et ungt 
menneske som Liv turde stille sig 
op og erklære, at hun hellere ville 
være Noah. Vi skal ikke ret mange 
år tilbage for at finde et hav af ulyk-
kelige skæbner, mennesker, der følte 
sig i den grad forkerte og som var 
dybt ensomme fordi de ikke kunne 
vise eller fortælle for nogen hvem 
de i virkeligheden inderst inde følte 
sig som.

Men normerne rykker sig nu. 
Grænserne for hvordan vi må op-
fatte os selv og hinanden som køn 
bliver brudt ned. Og selvom det kan 
være svært for nogle af os gamle at 
følge med, så er det de unge der har 
fat i den lange ende. Det er de unge 
der er fremtiden. Grænserne for køn 
og sexualitet er bare nogle vi selv 
har sat op for at begrænse os selv og 
hinanden. Til stor smerte og ulykke 
for mange. Stive normer og græn-
ser for hvordan man må være som 
menneske, fører til fordømmelsen 
af andre eller latterliggørelsen af 

andre. Men hvis vi lærer citatet af 
Løgstrup udenad, og gør det til vores 
personlige motto, så opdager vi, at vi 
ikke kan tillade os at sætte grænser 
op for hvordan andre må være og 
føle sig. For gør vi det, dømmer vi 
hinanden. 

Mine gamle forældre har gennem 
årene af og til sagt: Det, vi har lært 
allermest af i livet, er at have haft børn. 
Det er i virkeligheden jer børn der har 
opdraget os mere end vi har opdraget jer. 
Den bemærkning tænker jeg tit på, 
når jeg nu bliver opdraget af mine 
egne børn. Ofte er de langt klogere 
end jeg, og jeg tror, mange på min al-
der og opefter kan lære rigtig meget 
af ungdommen. Det er de unge, der 
har fat i den lange ende, de kan lære 
os gamle noget om tolerance, og det 
er gudskelov dem, der er fremtiden. 
Derfor er der håb for verden, at den 
bliver et bedre sted at være men-
neske uanset om man føler sig som 
han, hun, hen, de eller dem. Også 
uanset man som jeg bare er en gam-
mel boomer :-) 

Kh. Vibe

BOOMER: Er betegnelsen for os, der er født mellem 1946 og 1964. Med 
udtrykket ok-boomer menes der sådan noget som, at vi er lidt ude af 
trit med tiden, har forældede holdninger og også er lidt langsomme 
til at fatte og lære alt det nye, som for eks. brugen af sociale medier 
og moderne teknologi.
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Stor interesse for Kirkeskoven 

Tekst og foto: Arne Illeborg

5. oktober mødte 22 personer op til 
vandring i Todbjerg kirkes skov in-
den mørkets frembrud som oplæg 
til en efterfølgende debat i sogne-
gården om naturområdets fremtid. 

Menighedsrådet havde inviteret 
til udveksling af ideer, erfaringer og 
meninger, fordi området trænger til 
”en kærlig hånd”. I granplantagen 
falder mange døde og svækkede 
graner over hinanden, i løvskoven 
kæmper de ”unge ranglede lømler” 
af løvtræer mod hinanden om at 
komme hurtigst op i lyset. De står 
efterhånden for tæt, og vådområ-
det – ”sumpen/mosen” – er ved at 
vokse til.

De 22 repræsenterede så forskelli-
ge fag som jordemoder, politibetjent, 

biolog, psykolog, lærer, boghandler, 
sygeplejerske, skribent, godsejer, 
præst, jæger, vicevært, fotograf, 
postbud, landmand, forsamlings-
husbestyrer, husmoder m.m.

Fælles for dem alle var, at de hver 
for sig, med forskellige formål og på 
forskellige tider af døgnet, har stor 
glæde af at færdes i skov- og park-
området. Det kom konkret til udtryk 
gennem fortællinger til hinanden 
både på vandreturen og ved samta-
lerne senere i sognegården.

Glæden ved skoven
Kirkeværge Torben Hvid bød, som 
menighedsrådets ”skovfoged” vel-
kommen, og kunne som cand.mag. 
i biologi fortælle om sårbare dyr og 
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planter mange andre ikke havde set 
i vådområdet. Nogle af deltagerne 
kunne supplere med iagttagelser om 
det brogede liv af fugle, pattedyr og 
insekter, de naturlige og ’uplejede’ 
områder er så rige på. En forskel-
lighed i flora og fauna, forsamlingen 
støttede stærkt.

Især den glæde børnene fra bør-
nehaven har ved at kunne færdes i 
et naturmiljø, der på samme tid er 
både tillokkende og en lille smule 
farligt, blev også nævnt. På vandrin-
gen fortalte Flemming Mogensen om 
spændende klatretræer og frugt-
træer, det også er værd at gå på jagt 
efter for nysgerrige sjæle.

Det fælles skaber
Tilbage i sognegården bød menig-
hedsrådet på sandwich og drikke. 
Her var Astrid Moltved fra menig-
hedsrådet ordstyrer ved den frugt-
bare debat. Synspunkterne blev 
både skrevet op (af Vibe på den hvi-
de tavle) og skrevet ned (af artiklens 
skribent) til referat.

Alle kom til orde, og der var bred 
enighed om at foreslå endnu en 
naturvandring eventuelt i foråret 
inden det praktiske arbejde med 
oprydning og udtynding går i gang.

Efter mødet fortæller Astrid:
– Jeg fornemmede stor interesse 

fra de fremmødte. Både på vandrin-
gen i regnvejr og under dialogen om 
kirkeskoven. Det var en glæde at 
mærke deltagernes engagement og 
ønske om at give deres besyv med 
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omkring skal afspejle det samme 
udgangspunkt. 

Naturvandringen viste for Søren 
W Juhl en stor åbenhed og respekt 
for de idéer og tanker som den en-
kelte havde, og han er overbevist om, 
at de tiltag, der tages i naturen om-
kring kirken, vil favne diversiteten.

– Det var skønt at opleve den sto-
re interesse og det store engagement 
blandt de fremmødte.

Både store som små og unge såvel 
som ældre har i dag glæde af den 
natur, der ligger omkring Todbjerg 
Kirke. 

Søren W Juhl slutter: 
– Den diversitet, der er i områdets 

forskelligartet natur, synes jeg er en 
stor fornøjelse og noget, som skal 
værnes om.

inden planlægning af naturpleje i 
området. Der var plads til alles me-
ninger og accept af forskelligheder, 
så der kom rigtig mange idéer på 
bordet. 

Jeg står tilbage med en god for-
nemmelse af lysten til fællesskab og 
af at der er hjerteblod i emner, der 
berører alles ”baghave”.

Herregården Skaarupgaard er 
sognets sydligste bastion. Ejeren, 
Søren Wümpelmann Juhl, der er født 
medlem af Todbjerg tårns ejerlaug, 
benytter ofte Todbjerg kirke sam-
men med sin familie. For ham var 
det personligt en fornøjelse at få en 
endnu dybere indsigt i naturen om-
kring Todbjerg Kirke: 

– Ligesom kirken er for alle 
mennesker, synes jeg, at naturen 
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Vi synger julen ind 

Traditionen tro synger vi julen ind d. 19. de-
cember kl. 19.00 i Mejlby kirke. Der er ingen 
prædiken denne aften. Til gengæld skal vi høre 
nogle læsninger og synge en masse af de dejlige 
julesalmer, som vi ellers ikke når at komme 
omkring i de øvrige gudstjenester i december. 
Nogle af de store korpiger synger for os, og med-
virker til at gøre denne aften til noget særligt.

Vel mødt. Vibe

Menighedsrådet er vært med gløgg og æble-
skiver.

Valentinsgudstjeneste

Søndag d. 13. februar kl. 19.00 holder vi valentinsgudstjeneste i Mejlby kirke. 
I gudstjenesten denne aften vil vi hylde kærligheden og venskabet. Tag din 
mand/kone/kæreste/veninde/ven i hånden og gå sammen i kirke. Der vil 
blive budt på lidt godt til ganen, og derfor vil vi gerne om I melder jer til på 
tlf. 2810 4110 (Susanne Mikkelsen). 

Vel mødt. Kh. Vibe
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10 ÅRS-JUBILÆUM

Ved denne tid for 11 år siden her-
skede der travlhed og spænding i 
Sognegården med at få tæppet til 
koret i Todbjerg Kirke færdigt. 

Det lykkedes – og det blev indviet 
på festligste vis!

Dette projekt fortjener at 10 års-
dagen bliver festligholdt, hvilket 
menighedsrådet gerne vil støtte – 
omend vi har måttet rykke datoen.

Et er sikkert, vi skal have jubi-
læumsfest i Todbjerg Kirke, med 
brodøserne – og alle der har lyst til 
at deltage er velkomne.

Datoen er søndag den 9. januar 
2022, kl. 14.

Efter gudstjenesten serveres der 
kage og kaffe i Våbenhuset. Der skal 
snakkes, grines, og billeder ses fra 
det skønneste projekt og processen 
nydes.

Med håbefulde ønsker om at ses den 
9. jan 2022 og vished om at nu bliver 
det.

Hilsen Menighedsrådet, 
Sonja W og Marianne N
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Frokosthygge i Todbjerg-Mejlby Sognegård

I løbet af efteråret har vi haft tre 
velbesøgte og tankevækkende fro-
kostarrangementer. Vi er glade for 
det store fremmøde, og glæder os 
derfor til at byde jer velkommen 
til tre nye arrangementer i løbet af 
vinteren. Vi får frokost, et glas til 
maden, foredrag og kaffe.

Vi håber, at se rigtig mange ons-
dag den 8. december hvor vi skal 
synge julesange, snakke sammen 
ved bordene og spise lidt julemad.

Pris 60 kr pr. person inkl. mad 
og drikkevarer.

12. januar – Ane Landgren Vinther 
vil fortælle om sit arbejde i BRUS 
(www.ungbrus.dk ). Brus er et tilbud 
til børn og unge, der er i familie med 
voksne med rusmiddelproblemer. 
Ane vil fortælle om, hvordan børn 
oplever det, når voksne er påvir-
kede, hvad det betyder for børnene 
og hvilken hjælp der er at få til børn 
og voksne. 

9. februar – Helle Hørby kommer 
og fortæller om hendes job, som ho-
spitalspræst på Aarhus Universitet 
Hospital.

9. marts – Et liv på gaden vi får 
besøg af en person fra foreningen 
Oplysning om Gadeliv. Personen er 
selv tidligere hjemløs, misbruger 

og bruger af psykiatrien og vil for-
tælle om hans/hendes liv dengang 
og i dag.

Praktiske informationer
•  Vi mødes kl. 11.30 og slutter kl. 

14.00
•  Pris 40 kr. pr. person
•  Tilmelding senest 3 dage før til 

Anne-Marie, 2330 1725 – gerne 
SMS

•  Oplys ved tilmelding, hvis du har 
behov for transport

Vel mødt!

Venlig hilsen Frokostudvalget

Et liv på gaden

Ane Landgren Vinther Helle Hørby
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Nytårskoncert i Todbjerg Sognegård

Søndag den 23. januar kl. 16.00 er 
der nytårskoncert med PassionDuo 
i Todbjerg Sognegård. PassionDuo 
består af polske saxofonist Bartlo-
miej Piotr Wawryniuk og lettiske 
akkordeonist Julija Skipore.

Bartlomiej er uddannet på Fry-
deryk Chopin Musikkonservatoriet 
i Warszawa, Syddansk Musikkon-
servatorium, Skuespillerskolen i 
Odense og Det Jyske Musikkonser-
vatorium i Århus, hvor han udover 
saxofon også studerede komposi-
tion. Han har spillet koncerter og 
optrådt ved festivaler i Polen, Tysk-
land, Italien og USA, og har desuden 
spillet sammen med mange aner-
kendte musikere, som bl.a. Gregory 
Hutchinson, Kresten Osgood og Rudi 
Mahall.

Julija er uddannet på Jazeps Vi-
tols Letlands Musikakademi i Riga 
og Syddansk Musikkonservatorium, 
og har derudover også studeret på 
Conservatorio Di Musica G. Verdi i 
Milano. Hun har modtaget priser 
ved internationale konkurrencer i 
Italien, Estland og Rusland, og har 
spillet koncerter samt optrådt ved 
festivaler i Estland, Litauen, Rus-
land, Norge, Tyskland, Schweiz, 
Bulgarien og Italien, både som solist 
(uden og med orkester) og i kam-
mermusikensembler.

Sammen tager de to musikere 
publikum med på en spændende 

rejse gennem et bredt sortiment 
af forskellige musikstilarter. De vil 
med den unikke klang, stemning 
og atmosfære, et saxofon- og ak-
kordeonensemble skaber, fremføre 
bl.a. varme latinamerikanske ryt-
mer, charmerende franske muset-
ter, lidenskabelige tangoer, klassisk 
musik, moderne musik og ekspres-
sive jazzimprovisationer; alt dette 
skrevet af komponister som bl.a. 
Galliano, Mendelssohn, Piazzolla, 
Nordheim og Bartlomiej selv. Der 
er altså mulighed for at blive ført 
ind i en verden af ekstremt varieret 
musik fremført af to musikere i ver-
densklasse.

Traditionen tro vil der være et 
mindre, men festligt traktement.
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Sangaftener i sognegården

Der er ikke noget bedre end at sam-
les omkring sang og hyggeligt sam-
vær.

Til sidste efterårssangaften blev 
der talt om at det ville være godt 
med f.eks. fire sangaftner i Sogne-
gården om året; forår, sommer, ef-
terår og vinter. 

Det har vi selvfølgelig lyttet til og 
i 2022 forsøger vi så med fire aftner 
hvor Højskolesangbogen bliver fun-
det frem og vi synger sangene der 
passer til årstiden. 

De fire sangaftner i 2022 bliver
Vinter-sangaften; 26. januar 
Forårs-sangaften; 23. marts
Sommer-sangaften; 15. juni
Efterårs-sangaften: 21. september

Alle sangaftner fore-
går i Sognegården 
og er klokken 19:00.

Der vil hver gang 
blive serveret kaffe, 
the og kage. 
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MEJLBY KIRKE 

Onsdag den 23. februar 2022 klokken 19.00

MUSIK FRA DANSKE FILM 
Helle og Dynes Skovkjær udgør til-
sammen TONER AF GULD. 

Klokkeren sang og nærvær be-
skriver duoens optræden med opret-
te/musical, filmmusik, evergreens, 
danske viser og wienermusik.

I dette koncertforedrag fra dansk 
films guldalder kan alle synge med 
på Kai Normann Andersens, Sven 
Gyldmarks, Aage Stentofts og Bent 

Fabricius-Bjerres iørefaldende ever-
greens, som gennem snart en men-
neskealder har været folkeeje.

Gratis adgang.
Der bliver budt på en forfriskning 

i pausen. 
Tilmelding er ikke nødvendig 

men hvis du tilmelder dig til Su-
sanne på 2810 4110 (gerne sms) vil 
der være nummerede pladser til de 
tilmeldte. 
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DECEMBER 2021 
On  1. 
To 2. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fr 3. 
Lø 4. 
Sø 5. Lucia Todbjerg kirke kl. 11:00 
         ”Det Ny Kammerkor” Todbjerg Kirke kl. 15:00 
Ma 6. 
Ti 7. 
On 8. Frokosthygge, Sognegården kl. 11:30 
          Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725. Pris: 40,- pr. pers. 
To 9. 
Fr 10. 
Lø 11. 
Sø 12. 
Ma 13. 
Ti 14. 
On 15. 
To 16. 
Fr 17. 
Lø 18. 
Sø 19. ”Vi-synger-julen-ind” Mejlby kirke kl. 19:00 
Ma 20 
Ti 21. 
On 22. 
To 23. 
Fr 24. 
Lø 25. 
Sø 26. 
Ma 27. 
Ti 28. 
On 29. 
To 30. 
Fr 31. 



JANUAR 2022 
Lø 1. 
Sø 2. 
Ma 3. 
Ti 4. 
On 5. 
To 6. 
Fr 7. 
Lø 8. 
Sø 9. Kirke-tæppe-jubilæum Todbjerg kirke kl. 14:00 
Ma 10. 
Ti 11. 
On 12. Frokosthygge, Sognegården kl. 11:30 
             Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725. Pris: 40,- pr. pers. 
To 13. 
Fr 14. 
Lø 15. 
Sø 16. 
Ma 17. 
Ti 18. 
On 19. 
To 20 Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fr 21. 
Lø 22. 
Sø 23. Nytårskoncert, Sognegården kl. 16:00 
Ma 24. 
Ti 25. 
On 26. Vinter-sangaften, Sognegården kl. 19:00 
To 27. MR-møde, Sognegården kl. 17:00 
Fr 28. 
Lø 29. 
Sø 30. 
Ma 31. 

 



FEBRUAR 2022 
Ti 1. 
On 2. 
To 3. 
Fr 4. 
Lø 5. 
Sø 6. 
Ma 7. 
ti 8. Livestreaming kl. 19.00 i Sognegården 
On 9. Frokosthygge, Sognegården kl. 11:30 
          Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725. Pris: 40,- pr. pers. 
To 10. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fr 11. 
Lø 12. 
Sø 13. Valentins-Gudstjeneste, Mejlby kirke kl. 19:00 
Ma 14. 
Ti 15. 
On 16. 
To 17. 
Fr 18. 
Lø 19. 
Sø 20 
Ma 21. 
Ti 22. Livestreaming kl. 19.00 i Sognegården 
On 23. ”Toner-Af-Guld” Mejlby Kirke kl. 19:00 
To24. MR-møde, Sognegården kl. 17:00 
Fr 25. 
Lø 26. 
Sø 27. Fastelavnsløb 
Ma 28.    

HUSK: alle arrangementerne kan læses om i dette og kommende 
Sogneblade, opslag i skabene ved kirkerne, på vores hjemmeside og på 
facebook; todbjerg mejlby kirker. 
RET TIL ÆNDRINGER 



MARTS 2022 
Ti 1. Livestreaming kl. 19.00 i Sognegården 
On 2. 
To 3. Nørkleri kl. 19.30 i Sognegården 
Fr 4. 
Lø 5. 
Sø 6. 
Ma 7. 
Ti 8. 
On 9. Frokosthygge, Sognegården kl. 11:30 
          Tilmelding til AnneMarie på 2330 1725. Pris: 40,- pr. pers. 
To 10. 
Fr 11. 
Lø 12. 
Sø 13. Sogneindsamling 
Ma 14. 
Ti 15. Livestreaming kl. 19.00 i Sognegården 
On 16. 
To 17. 
Fr 18. 
Lø 19. 
Sø 20 
Ma 21. 
Ti 22. 
On 23. Forårssangaften, Sognegården kl. 19:00 
To 24. 
Fr 25. 
Lø 26. 
Sø 27. 
Ma 28. 
Ti 29. Livestreaming kl. 19.00 i Sognegården 
On 30.  Komiker Jakob Svendsen, Mejlby Kirke kl. 19:30 
To 31. MR-møde, Sognegården kl. 17:00 

 



Livestreaming i sognegården

Kom og bliv klogere!!!
I Todbjerg sognegård er vi begyndt 
med noget nyt og spændende: live-
streaming af forelæsninger fra 
Aarhus Universitet. Vi har haft tre 
spændende aftner i efteråret, og nu 
er forårets program klar. Kom og vær 
med. Det koster ikke noget. Tilmel-
ding er ikke nødvendig. Menigheds-
rådet stiller an med lidt at drikke 
og lidt snacks til aftenen. Vel mødt. 

Kh. Vibe

Programmet er: 
Tirsdag d. 8. februar kl. 19.00. 
Om natur og biodiversitet. Forelæ-
seren er professor Jens-Christian 
Svenning.

Tirsdag d. 22. februar kl.19.00. 
Om hvad vi kan lære af ekstreme 
dyr. Forelæseren er professor Tobias 
Wang.

Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00. 
Om klimaændringer. Forelæseren 
er professor Jens Hesselbjerg Chri-
stensen.

Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00. 
Om hvordan vi færdes sikkert på in-
ternettet og om hvordan blockchain 
vil ændre vores verden. Forelæserne 
er professorerne Ivan Bjerre Dam-
gård og Jesper Buus Nielsen.

Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00. 
Om flagermus. Forelæser er profes-
sor Peter Teglberg Madsen.

Tirsdag d. 26. april kl. 19.00. 
Om Ig Nobel Prize som er kendt un-
der sloganet ’first laugh, then think’. 
Forelæserne er prisens stifter, Marc 
Abrahams og tre af prisvinderne. 
Foredraget foregår på letforståeligt 
engelsk.
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Syng dig Sund

Tekst og foto: Arne Illeborg

Din stemme er noget særligt!
Den er unik ligesom dit fingeraf-

tryk og DNA.
Da du var helt spæd, kunne du 

genkende din mors stemme, for du 
havde hørt den, før du blev født.

Stemmen og sproget er menne-
skets ældste værktøj. 

Det, der gør os til mennesker.

Dit vigtigste værktøj
På mange måder ligner din stemme 
menneskets næstældste værktøj: 
Kniven.

Som fiskersøn, spejder og vild-
marksleder ved jeg, at kniven/
dolken altid er en del af dig. Altid i 
kontakt med dig enten i hånden el-
ler i bæltets knivskede. Kniven skal 
holdes ren for rust, og du skal lære 

at holde den skarp. ’En kniv skal 
bide’, sagde man. Kniven bruges med 
forsigtighed, – og aldrig til at skade 
andre med. Kniven er livsvigtig, når 
man færdes i naturen. Kniven – og 
øksen – har siden ur-tiden sikret 
menneskets overlevelse. Uden det 
værktøj kan du hverken skære brød, 
flå fisk eller bygge hus. 

’Knivløs mand er livløs mand’ si-
ger et svensk ordsprog.

Med stemmen er det på nøjagtig 
samme måde.

Gå på opdagelse
Det er juletid! Tid for julesange, 
-salmer og fortællinger. Ikke dem 
på skærmen, men dine egne fortæl-
linger. Dem ved bordet og ved bør-
nenes sengetid. Julen er årets bedste 
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muligheder for at gå på opdagelse i 
din egen stemme.

Julen er tid for stemninger frem-
kaldt af stemmen.

Vi oplever alle, at vores stemme 
kan være som sløve køkkenknive i 
skuffen eller på væggen. Men det er 
ikke anderledes end hvis du mærker, 
dine benmuskler trænger til motion.

Både din tale- og sangstemme er 
nemlig 100% afhængig af kroppens 
muskler.

Føler du din stemme ru og rusten 
og kan du ikke rigtigt ramme to-
nerne, er det ligesom første gang, du 
skulle flække brænde med en økse. 
Du lærer det hurtigt, hvis du vil have 
varmen. Der skal bare træning til. 

Vejen til din stemme
Ellen Lunde er kirkesanger i Tod-
bjerg – Mejlby kirker. Ud over det 

har hun som studielektor på Den 
Danske Scenekunstskole i Aarhus i 
mange år trænet skuespiller-elever i 
samspillet mellem krop og stemme.

– Stemmen går til, hvis ikke man 
træner den, fortæller Ellen. Som al 
anden muskelmasse bliver også 
stemmens muskler svagere med al-
deren. Vores muskler er afgørende. 
De styrer funktionen af stemmen. 

Vil man synge, fortælle, under-
vise eller på anden måde have stort 
udbytte af sin stemme, skal man 
holde sig i god fysisk form.

– Det vigtigste er åndedrættet, 
understreger Ellen Lunde flere gan-
ge. Hun lægger stor vægt på at det er 
ved indåndingen, al den mentale og 
fysiske energi samler sig i kroppen 
til personens væren, – før man ud-
trykker sig gennem sang eller tale. 
En enorm energiopbygning.
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Den samme centrering og kon-
centration kan man se hos idræts-
udøvere ved for eksempel bue-
skydning, skihop, vægtløftning og 
straffespark i fodbold. Vi holdt alle 
vejret, da Mikkel Damsgaard i EM-
semifinalen i et frispark skød bolden 
over den engelske opdækning og di-
rekte i mål til 1 – 0. 

Efterfølgende har det vist sig, at 
den præstation ikke var et held, men 
resultatet af en særdeles intens og 
målrettet træning til netop sådan 
en situation. 

Din stemmes spejl
– Det at finde ind til sin egen stem-
me, sit helt personlige udtryk, er en 
lang proces, fortæller Ellen Lunde.

Det handler om at lære sin krop 
og stemme at arbejde så frit og sundt 
sammen som muligt.

– Det kan blive helt tårevældende, 
når de studerende oplever at få kon-
takt med sin egen stemme. Det er 
oplevelsen af: Hov! Dèr var det! Dér 
ramte jeg det!

– Oplever du det, så stop op! 
Mærk efter, og tag den følelse ind. 
Uden ord.

– Målet er at hente fra sig selv og 
afstå fra at gøre det kunstigt. Stem-
mens klang skal være uden forstil-
lelse. Væk med udvendigheden og 
ind med nærvær centreret i kroppen. 

Vil du se, om dit hår sidder rig-
tigt, stiller du dig foran et spejl. Til 
at spejle din stemme mener Ellen 
Lunde, du fint anvende din mobil-
telefon som ”lydspejl”. Vi ved selv, 
hvordan håret sidder, når vi står ud 
af sengen. Derfor kan det være over-
raskende at høre sin egen ”ufrisere-
de” stemme første gang. Indtal eller 
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-syng noget, du gerne vil teste dig 
selv i. Og prøv det igen og igen, som 
den, du er. Så kan du efterhånden 
få ”stemmens krøller” til at sidde, 
som du vil. 

En sund lykkerus
Vil du kun dyrke én motionsform, 
er sang en rigtig god idé. For sang 
giver glæde.

Din løsning kan være at synge i 
kor! 

Begynd eventuelt med et af de 
mange korte højskoleophold, der i 
sig selv giver en oplevelse for livet.

Ved at synge sammen med andre 
styrker du nemlig hjernens evne til 
at holde styr på mange forskellige 
informationer samtidig.

Mange oplever den afstressende 
virkning og følelse af velvære, som 
sang har. Noget, der kan nærme sig 

lykkerus eller eufori. Denne tilstand 
har en helt konkret biokemisk år-
sag: Sangglæden udløser endorfiner, 
der fungerer som ’kroppens morfin’ 
og indgyder velvære og lykke. Sang 
giver også en stigning i niveauet af 
oxytocin, der populært kaldes kær-
ligheds- hormonet.

Sund aldring
Internationale undersøgelser tyder 
på, at korsang også kan sænke ni-
veauet af stress i kroppen og sam-
tidig forøge et antistof, som spiller 
en rolle for kroppens modstand mod 
forskellige infektionssygdomme. 
Herunder tilstande, der kan føre til 
alvorlige sygdomme og øge risikoen 
for blodpropper og hjertestop.

Er man over 60 år og bange for, 
at hjernens fleksibilitet er i tilbage-
gang, ser korsang ud til at være en 

23



Sang i sognet

Babysalmesang i Todbjerg sognegård tirsdage kl. 10-11
8 tirsdage om foråret og 8 tirsdage om efteråret.

Spirekoret øver i musiklokalet på Hårup Skole.
De yngste fra 0.-2. klasse øver mandage kl. 13.45-14.30.
De ældste fra 3. klasse og op øver fredage kl. 14.30-15.30.
Opstart efter juleferien i uge 2.
Korene ledes af Karina Brøgger og synger i kirken til fire børne-

gudstjenester om året. De arbejder også på tværs af sognene i et tæt 
korsamarbejde med Lisbjerg, Lystrup og Elsted

Todbjerg Gospelkor i Todbjerg sognegård onsdage i ulige uger kl. 
19 til 21.30. 

Kontakt Maria Norby direkte på mail: marianorby@gjoedsboel.dk 
eller ring til hende på 2840 0986.

https://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/kor/gospelkor.aspx

Om korene: se kirkens hjemmeside: Todbjerg-Mejlby pastorat.

Mere om stemmen
https://heartsandminds.fuau.dk/viden/den-syngende-krop/

https://videnskab.dk/kort-nyt/du-bliver-klogere-af-klatre-i-traeer

af de særligt effektive metoder til at 
bremse det.

Ifølge et finsk videnskabeligt stu-
die kan det nemlig dokumenteres, at 
korsang har en beskyttende effekt 
på vores nervesystem.

Vil du holde dig sund, så syng!
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Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske 
Forening afholder generalforsam-
ling onsdag, den 23. februar 2022 
kl. 19.00 i Todbjerg Forsamlings-
hus. Dagsorden iflg. Vedtægterne.

I 2021 har der været valg til byråd og 
kommunalbestyrelser landet over. 

Emnet for foreningens foredrag 
efter generalforsamlingen vil tage 
udgangspunkt i dette og vil blive en 
fortælling om sogneforstanderskab, 
over sogneråd og udviklingen frem 
til kommunalreformen i 1970.

Hans Kjeldmann fra Mejlby vil 
fortælle og Egnsarkivet viser billeder 
af tidligere sognerådsmedlemmer.

Alle er velkomne – også nye med-
lemmer – vi kan ordne kontingent 
ved mødet og sælger i øvrigt tidli-
gere udgaver af årshæfter samt Ka-
lenderbogen.

Vi serverer kaffe og kage.

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk Forening

Vel mødt til en hyggelig aften.

Årshæfte 2021
I skrivende stund er Årshæftet 2021 
”Billeder før og nu” ikke færdigre-
digeret, men her kommer et eksem-
pel på en side:

Hvis I ligger inde med gamle fotos, 
tegninger, historie om ejendomme 
eller lignende er Egnsarkivet stadig-
væk interesseret i at låne det.

Vi træffes hver torsdag.
Eller fremsend på mail til:
tmegnsarkiv@mail.dk. 

På vegne af Lokalhistorisk Forening og 
Egnsarkivet

Helle Hald 

EGNSARKIVET
Mejlby Gamle Skole

Gl. 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
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Husmoderforeningen inviterer 
medlemmer til 60 års jubilæumsfest

Lørdag den 15. januar 2022 fejrer vi 
foreningens 60-års jubilæum og in-
viterer medlemmer med ledsager til 
en festlig aften med 3-retters mid-
dag, musik, dans og lotteri. Pris 250 
kr. pr. pers.

Der følger speciel invitation med 
næste års program som offentlig-
gøres til generalforsamlingen 25. 
november 2021.

Tilmelding og betaling til for-
eningen på mejlbyhusmor@gmail.

com og til konto 6192 0013156964 
senest 13. december 2021. 

Nye medlemmer er velkomne og 
kan tilmelde sig ved nedenstående 
eller på foreningens mailadresse. 

Vi håber på at se rigtig mange 
af foreningens medlemmer denne 
aften. 

På bestyrelsens vegne 
Lisbeth Andersen 6171 9914

Denise Just 2992 7530
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"NORDLYSET 8530"

Onsdag 27.oktober mødes vi i Hårup 
forsamlingshus kl. 10.00

Karl Heinz Westarp kommer og 
fortæller.

Onsdag 24. november holder vi 
juleafslutning fra kl. 10.00 i Hårup 
Forsamlingshus. 

På gensyn. De 3 tovholdere
Bodil, Kirsten og Elisabeth

Julebanko

Der afholdes familie-julebanko i 
Todbjerg forsamlingshus søndag d. 
5. dec. 2021 kl 13.00, dørene åbnes 
12.30.

Flotte sponsorerede gevinster.
Der serveres gløgg, æbleskiver 

og kaffe.

Tag hele familien med til en hyg-
gelig eftermiddag.

Hilsen bestyrelsen
Todbjerg forsamlingshus

27



Mejlby Forsamlingshus

Kalender for de kommende lokale begivenheder 
–  1 december: Jule fællesspisning 
–  25 januar: Vinter fællesspisning 
–  4. og 5. marts: Dilettant weekend (Info senere på FB og v/ Brugsen)
–  6. april: Forårs fællesspisning
–  10 maj: Forårs fællesspisning
–  9 juni: Sommer fællesspisning

–   HUSK Tilmelding senest 3 dage før fællesspisningerne til 
Mejlby.hus@gmail.com el. Henrik 4095 1506 evt. SMS
Husk antal voksne og børn (til og med 12 år.)
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TMIF Fodbold 

Nyt Klubhus!
Nu sker det – Med støtte fra forskel-
lige fonde, Aarhus kommune og 
ikke mindst støtte fra vores lokal-
samfund, ja så er første spær rejst 
her midt oktober til det, der bliver 
vores nye klubhus. Klubhuset byg-
ges af lokale håndværkere og kom-
mer til at indeholde et klublokale, 
et depotrum samt et mindre rum, 
der kommer til at fungere som en 
lille kiosk. Derudover kommer der 
en overdækket terrasse, så man kan 
stå i tørvejr og se kamp. Vi ser frem 
til at kunne tage det nye klubhus i 
brug til næste sæson.

Tak til medlemmer og beboere i 
området, der alle har været medvir-
kende til at gøre klubhuset muligt. 

Se mere på vores hjemmeside: 
www.tmiffodbold.dk 

Har du en træner gemt i maven? 
Vi har mange fodboldspillere – men 
mangler hårdt personer, der har lyst 
til at hjælpe med at træne dem. Det 
er både trænere, hjælpetrænere og 
holdledere vi har brug for. Træne-
rerfaring er ikke et krav, bare man 
har lysten! Trænerkursus er også 
muligt. 

Har du lyst – så tøv ikke med at 
tage fat i formand Ole Karlsen 6110 
6660. 

Mvh TMIF fodbold
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Jane Jensen 
Medlem af MR 

Helle Enevoldsen 
Medlem af MR 

Astrid Grethe Moltved
Medlem af MR

Betina Zedelfune 
Stedfortræder 

Gitte Dam Nielsen 
Stedfortræder 

Anne Lise Blach 
Stedfortræder

TODBJERG – MEJLBY MENIGHEDSRÅD

Helle Malte Sørensen, Formand
Klokbakken 13, Todbjerg
8530 Hjortshøj
2567 0437
8247@sogn.dk

Inge Buss la Cour, 
Næstformand og sekretær 
Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5120 4429

Randi Dejgaard Stidsing, 
Kontaktperson
Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj
2685 5117

Michael Johannson, 
Kasserer
Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj
6052 0348

Susanne Mikkelsen, Kirkeværge,
Mejlby Kirke
Lindå Hede 12, Lindå
8543 Hornslet 
2810 4110 

Torben Hvid, Kirkeværge,
Todbjerg Kirke
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
5116 3251

MR MØDER FOR 2022
Torsdag den 27/1, torsdag den 24/2, torsdag den 31/3 – alle dage kl. 17.00

Alle møder er offentlige – Det foregår i Sognegården i Todbjerg
Alle er velkomne – Vi gir’ kaffe

00

Find os på http://todbjerg-mejlby-pastorat.dk/ eller hent app’en Kirkekalenderen og følg 
med i vores gudstjenester og arrangementer i sognene. Skriv til os på 8247@.SOGN.DK



HVOR ER DEN NÆRMESTE ?

Bedemand
Rosenholm Begravelse
Løgtenvej 18, 8543 Hornslet
tlf.: 8697 9900

Bil
Pumba dæk og fælge v/ Lars Jensen
Clemensvej 9, Bendstrup
8530 Hjortshøj
tlf 6068 9988
lars@pumbadaek.dk

Blomster
Lykke Blomster, Lindå, tlf.: 4019 6660
Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis 
udbringning til begravelse i Todbjerg og 
Mejlby kirker
Lystrup Blomster
Bystævnet 1 E, 8520 Lystrup
tlf.: 6131 0074
am@nordiqhouse.dk
info@nordiqhouse.dk
www.nordiqhouse.dk

Dagli’Brugsen
Mejlbyvej 683, tlf.: 8699 9107

Elektriker
KR El-Teknik v/Karsten Reifenstein
Balshøje 8, Bendstrup, tlf.: 2022 9715

Fodklinik
Klinik for fodterapi v/Jytte Bjerregaard,
Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige,
tlf.: 8623 2442

Frisør
Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup
www.salon-reykjavik.dk, tlf.: 8699 8106
Frisør Solhøj v/Birgitte Solhøj
Gammel Landevej 95, Spørring, 8381 Trige
www.frisorbirgittesolhoj.dk, tlf.: 5094 5215
SALON 4344
Frisør for hele familien
v. Pia Lind Henriksen
Trojavej 10, Hårup
tlf.: 2721 4345

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

Kloakmester
Thomik v/ Michael Mikkelsen, Lindå Hede 
12, Lindå, 8543 Hornslet, tlf.: 2840 8810

Maler
Malerfirmaet DGG-Service v/Lise og Helle
Gammelvej 1, Grøttrup – 8530 Hjortshøj
Ring/skriv for uforpligtende tilbud til 
2126 0518 eller helle@dgg-service.dk 

Tømrer
Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S
Risvangsvej 27, Hårup
tlf.: 4029 6200/8698 9075

Tømrer og snedker
Jensen og Jørgensen A/S, v/Eik Jensen
Mejlbyvej 679, tlf.: 4015 9536

BESØGSTJENESTEN

Todbjerg / Mejlby / Hjortshøj

LISBETH AAGAARD
Tlf.: 8699 9605



Gudstjenester
Todbjerg Mejlby

Søndag 5. december
2.s. i advent 11.00 – Vibe

Søndag 12. december
3.s. i advent 09.30 – Charlotte

Søndag 19. december
4.s. i advent

19.00 – Vibe
Syng julen ind

Fredag 24. december
Juleaften

13.30
16.00
Vibe

14.45 –Vibe

Lørdag 25. december
Juledag 9.30 – Vibe 11.00 – Vibe

Søndag 26. december
2. juledag 11.00 – Vibe

Fredag 31. december 
Nytårsaftensdag 16.00 – Vibe 14.30 – Vibe

Søndag 2. januar 
Helligtrekonger

19.00 
Marie-Louise

Søndag 9. januar 
1.s.e. helligtrekonger 14.00 – Vibe

Søndag 16. januar 
2.s.e. helligtrekonger 9.30 – Vibe 11.00 – Vibe

Søndag 23. januar 
3.s.e. helligtrekonger 11.00 – Vibe

Søndag 30. januar 
4.s.e. helligtrekonger 11.00 – Vibe 9.30 – Vibe

Søndag 6. februar 
S.s.e. helligtrekonger 16.00 – Vibe

Søndag 13. februar
Septuagesima

19.00 – Vibe
Valentinsandagt

Søndag 20. februar 
Seksagesima 11.00 – Vibe

Søndag 27. februar 
Fastelavn 9.30 – Vibe 11.00 – Vibe


