
Kirke- ogSogneblad
for Balslev-Ejby

August 2017

Ulvetimegudstjeneste for børn og barnlige sjæle
23. august kl. 16:45 i Ejby kirke  

Høst- og familiegudstjeneste i Balslev kirke
24. september kl. 16:00

- se mere under “Det Sker”

Ny Strikkecafe i Ejby    ·    Ældreudflugt 2017 15.  september 
Se mere inde i bladet!



Torsdag 31. august kl. 13.45 – 15.45
starter vi igen med et nyt hold
Vel mødt til de nye 3.klasse-elever.

1.søndag i advent, den 3. december, delta-
ger minikonfirmanderne i gudstjenesten i

Ejby kirke kl. 10.00

Vel mødt!
Fie Refshauge

Tlf.: 20 74 54 54 / 22 37 11 52

Minikonfirmander
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Fælles budget – fælles 
menighedsråd? – fællesskab?
De fleste udgifter er fælles for Balslev
og Ejby – fordi aktiviteterne er fælles.
Der er fælles ansvar for ældreklub og
minikonfirmander, der er ikke 2 film-
klubber og heller ikke 2 konfirma-
tionsforløb. Vi er fælles om medarbej-
derne (i et eller andet omfang), vi er
heldige at have en medarbejderstab,
der tænker i løsninger, fleksibilitet og
hjælpsomhed. Men også på personale-
området er der en masse vigtige
bestemmelser, som vi har måttet bruge
tid på at sætte os ind i for at sikre, at
medarbejderne behandles godt – og
efter de regler, der er. Det – og mange
andre forhold kræver, at vi bliver
meget bedre til at samarbejde og
udveksle både information og ideer og
være på forkant. Fra Menighedsrådet i
Ejby har vi foreslået, at de to menig-
hedsråd slår sig sammen – for at

undgå, at vi sidder hver for sig og drøf-
ter: DET SAMME! Og måske bruger
tid på at træffe beslutninger, som
kunne være bedre, hvis vi havde talt
sammen. Lad os se, om det er en drøf-
telse, vi på et tidspunkt kan brede ud –
også her ville det være nødvendigt (og
en god ide) at invitere til et møde for
alle i de to sogne. Det er ikke noget der
bare kan vedtages i de to råd. 
Det er så godt som det skal være!
I Ejby ønsker vi at invitere til at tale
sammen om, hvad der er betydnings-
fuldt ved vores kirke. (Se artikel om
det andetsteds i bladet.) I Lutherårets
sidste halvdel sætter vi en dør op i
våbenhuset, hvor enhver er velkom-
men til at skrive. Ved årets udgang vil
vi prøve at sammenfatte og invitere til
et møde om, hvad det er, vi skal værne
om ved vores kirke og hvad skal vi
udvikle.

Jens Ferrold Helbo

Nyt fra Ejby Menighedsråd
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Sogneudflugt
2017
Ballum Kirke ved Vadehavet blev
påbegyndt i 1175, og så varede det ca.
50 år inden huset stod færdigt. Senere
i 1400-tallet byggede man tårnet, og
det tog andre 50 år. Når vi i dag tæn-
ker i projekter – som et ekstra spor på
den fynske motorvej, Fehmernsund-
broen til Tyskland, eller Metro-bygge-
riet i København, så er 50 år i den
sammenhæng en evighed. En ny jern-
banelinie UNDER Københavns Havn
vil være bygget om 9-10 år!
Storebæltsbroen blev bygget på 10 år,
om et år er der 20 års jubilæum. Ny
tid – nyt tempo. 
Man kan spørge: Tænk hvis vi havde
et 50-års perspektiv - hvad ville det
betyde? Hvordan ville vores verden se
ud? Tænk, hvis det er disse perspekti-
ver – 50, 100 år – der tæller – og vi

bare ikke har opdaget det? Sådan kan
man ikke spørge! Men at besøge gamle
kirker vækker den slags spørgsmål. 
Balslev og Ejby Menighedsråd, ansatte
og frivillige var på den årlige udflugt,
som i år havde 3 temaer: KIRKER –
MENNESKER -  SANGE.  Turen gik
til Ballum Kirke ved Vadehavet syd for
Ribe. Her bor Jens Rosendal, 85 år. Vi
havde inviteret os selv til en intim-
koncert med salme- og sangdigteren
Jens Rosendal og komponist og musi-
ker Rasmus Skov Borring. 
Jens Rosendal formår at sætte ord på



de sværeste oplevelser i livet – på glæ-
den, forundringen, på sorg og tab. Og
hver gang er det som om det lige præ-
cis er dig og mig, han taler om eller
skriver om. Oplevelser, som man ellers
har svært ved at sætte ord på, bliver her
pludselig løftet op i sang – og det var
en af oplevelserne i Ballum. 
Efter den lille koncert i kirken besøgte

vi ”Bænken” – en vestvendt bænk,
direkte mod Vadehavet, 200 meter fra
Jens Rosendals hus.
På hjemvejen forlod vi landsbysognet

og besøgte Haderslev Domkirke og fik
et levende indtryk af de storpolitiske
brydninger og kampen om indflydelse
mellem pave, konger og hertugerne. 

SOGNEUDFLUGT: Hvert år inviterer menighedsrådene i Balslev og Ejby til en sogneudflugt
for ansatte og frivillige. De frivillige har i årets løb været med både i menighedsrådene og i
de mange aktiviteter: Ældreklub, ulvegudstjenester, minikonfirmander, kirkekaffe, kirkernes
hjemmeside mm. I år deltog 40. Turen var arrangeret af Menighedsrådet i Ejby.

Jens Rosendal: 
I dag skal du løfte dit hoved mod himlen (FH 18)
Melodi: Peter Møller 1985

I dag skal du løfte dit hoved mod himlen 
og rejse dig op 
tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet 
med sind og med krop.

Luft kældre og kroge, det dybe, det gemte 
alt det, du kun ved 
og frit vil du finde, og godt skal du hente 
fra lyset herned.

Guds rige har smeltet og væltet hver grænse 
vor frygt stiller op 
al fromhedens hyklen, alt dødt vil han rense 
ja, brænde det op.

Og nætternes smerte og morgenens glæde  
i dag og i går 
vil blive den skønneste lovsang til livet 
som livet formår.
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Indtryk fra Ballum
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ÆLDRE-
UDFLUGT

2017

Når Knud den Hellige går til 
koncert i hjertet af Odense

Møntergården – Knud den Hellige – Odeon 
og Helnæs kirke og meget mere.

FREDAG D. 15. SEPTEMBER 2017

Så er det atter tid til den årlige udflugt
for pensionister og efterlønsmodtagere
i Balslev og Ejby sogne – hvor vi i år
bevæger os rundt i det fynske, både i
vores hovedstad Odense – men også
lidt ned i det sydfynske område.
Vi starter dog i Odense. Jeg tror nem-

lig ikke, at det er gået mange folks
bevidsthed forbi, at vores fynske
hovedstad har været under forvandling
de sidste år. Der har været bygget og
gravet i den gamle bys centrum – både
for at skabe nye miljøer, men også for
at undersøge den gamle bys historie.
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Navn(e)__________________________

________________________________

Adresse __________________________

________________________________

Tlf.: ____________________________

✄✄

Mødesteder (sæt kryds)
Balslev kirke ❑ Kl. 08:30
Mosegård 
ved Rundingen ❑ Kl. 08:35
Bredgade ved  det
gamle plejecenter ❑ Kl. 08:40          
Anlægsvej 
ved Birkelunden ❑ Kl. 08:45
Præstegården ❑ Kl. 08:50

Og nu er de så snart ved at være færdi-
ge med alle deres projekter – og det er
der, vi begynder vores ældreudflugts
rejse i år. Vi skal nemlig starte med et
besøg i det nybyggede ODEON –
Odense nye og flotte Koncert og kul-
turhus – som er ganske specielt – og
hvor vi vil få en guidet fortælletur
rundt i den spændende bygning. Her
får vi også en kop kaffe og lidt sødt til
ganen – hvorefter vi så drager tilbage i
tiden. 
Næste stop bliver nemlig et besøg i
Møntergården – som for øjeblikket
har en specialudstilling, om alt det
som man har fundet, mens man har
gravet i den Odenseanske undergrund.
Det bliver en rejse tilbage til
Vikingetidens Odense og til tiden
hvor byen bliver til et centrum i lan-
det, med bisper, ringborge, handel og
mordet på Knud den Hellige. Vi skal
se en ny opdaget bispegrav og vi skal se
nymalede flotte portræt af den myrde-
de Knud. 

Herefter drager vi sydpå – ned til
Helnæs – hvor der serveres en omgang
til ganen – og dagen afsluttes med et
besøg ved Dreslette kirke – hvor vi
både skal se og høre lidt om både kir-
ken og den meget flotte kirkegård.  

Vi sørger for at der selvfølgelig også
bliver en kop kaffe i bussen på turen
og noget forfriskende til turen hjem,
men da vi jo drager af sted tidligt om
formiddagen vil det være klogt at have
spist et godt morgenmåltid inden vi
drager afsted.
Turen vil ca. tage omkring 8-9 timer i
alt. Vi skal på denne tur køre i dob-
beltdækker bus – og der vil være plads
til 50 personer max. Turen koster i alt
200 kr. pr. deltager og I kan tilmelde
jer på den medfølgende pamflet senest
fredag d.1. september Kl. 12:00, hos
Jens Rothmann, Nørregade 97 i Ejby.   
NB: der kan forekomme enkelte ret-
telser til programmet.
Vel mødt og på gensyn!



• at kirken er en del af det fællesskab,
vores by har.
• vores præst gør kirken mere menne-
skelig.
• vores præst og fællesskab.

• at der er fordybelse – prædiken – ro
– samvær. Og det er vores Præst. 
• at kirken  er et sted, hvor det ikke
handler om HVAD du er, men AT
DU ER, som menneske.

Hvad er det ved vores kirke (folkekirke – vores sogn – vores egen kirke)
der har en særlig betydning for dig? – Det, der har en særlig betydning
for mig, er,
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Vores helt egen meningsmåling
De 2 menighedsråd og de frivillige
medarbejdere i de to sogne var d. 11.
juni på BUS-tur til Vadehavet. Det var
en unik chance for at lægge et spørge-
skema ud – og bede folk tage stilling
til 2 spørgsmål: 

Svarene giver os mulighed for at dele
med hinanden – og med andre – noget
af det, der gør, at vi finder det betyd-
ningsfuldt at være med i arbejdet
omkring vores kirke. Der er måske i
virkeligheden ligeså mange forskellige
svar, som der er mennesker – højest
individuelle forklaringer – fordi det
handler om, hvad det er, hver især
oplever som betydningsfuldt.

Jeg tror på, at både spørgsmål og svar
vil være til glæde for andre – og vil
være med til, at vi kan tale med andre
vi kender med disse spørgsmål. 

De 2 spørgsmål er: 

1.Hvad er det ved vores kirke
(Folkekirke - vores sogn- vores egen
kirke) der har en særlig betydning for
dig? 

2.Hvis du skulle invitere en ven med
i kirke – ved bl.a. at  fortælle, hvad du
selv er mest optaget af, hvad ville du
så sige?  

Herunder kan du læse nogle af svare-
ne. 
Vi fortsætter med at spørge i hele
efteråret, og i Kirkens Våbenhus, kan
du skrive dine svar og slå dem op på
vores ”Luther-dør” som din PER-
SONLIGE TESE om hvilken betyd-
ning, kirken har for DIG!

Jens Ferrold Helbo
Formand for Menighedsrådet i Ejby

Danmarks Kirke - vores kirke – min
kirke: Hvad har betydning for dig?



• at gudstjenesten er et sted, hvor vi
mindes om kærligheden som skabende
kraft, og at vi skal passe på den og hin-
anden.
• at det er OK med LANGSOMHED
– PLADS TIL AT VÆRE DEN MAN
ER.
• kirkerummet, ordet, menneskene
(socialt samvær) musikken, salmerne
(kan være en prædiken i sig selv).
• ordet, evangeliet, salmer, musik,
årets gang i tekster m. tilhørende
musikvalg, at 1. salme er en lovsang og
at gudstjenesten må give anledning til
fordybelse. Altergangen. Kirkerum og
bygning – historien. Valg af blomster.
Det sociale omkring kirken.
• folkekirken som kulturbærer
• tilhørsforhold, sammenhængskraft,
det overskuelige
• roen – samlingspunkt i livets faser.
• at man har et sted, hvor man kan gå
hen, når man har brug for det og som
give noget hjælp og støtte og ro – et
sted, hvor man kan opleve og lære og
hvor man kan komme, uanset hvem
man er!
• et frirum – bliver gerne lidt tænk-
som.
• ”Jeg synes efterhånden, der er ”min”
kirke, og så breder den sig ud med
bl.a. filmklub, og jeg ved også, at æld-
reklubben har mange medlemmer”.
• præstens fantastiske prædikener –
jordnær og let forståelige.
• dejlig orgelmusik og smuk sang,
(dygtig kirkesanger). Kirkerummet og

bygningerne er smukke og meget
bevaringsværdige.
• jeg ser den som en del af vores kul-
tur, men også at det i dag er vigtigt at
bevare vores kirker – især set i lyset af
nutidens verdens uro.
• roen i kirken – nadveren – vores
præsts evne til at formidle/fortolke
evangeliet humoristisk og forståeligt.
Fællesskab.
• …..der er ikke så langt og en dejlig
præst.
• kirken er samlingssted for alle livets
store begivenheder (dåb, konfirma-
tion, bryllup, begravelse) og kirkens
højtider.

9
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Hvis jeg skulle invitere én med i kirke vil
jeg.. gerne fortælle om den humor og
ånd, vores præst formår at forbinde
nutid og kirkens budskab i.

Hvis jeg skulle invitere én med i kirke vil
jeg sige, at jeg selv er .. optaget af roen. 
..jeg vil fortælle om.. glæden ved sal-
merne og ofte glæden ved præstens
ord, om trygheden ved at kende rum-
met og flere af de folk, der kommer,
om at få bestyrket min tro på gud.

..jeg vil fortælle om, at.. vores præst
altid holder en god prædiken.
..jeg vil fortælle om, at gudstjenesten
bl.a. handler om ..
prædiken – nærhed – omsorg.

..jeg vil sige: 
• Kom og lyt til indholdet i, hvad der
siges i prædiken! 
• Kom og nyd musikken
• Lyt til salmerne, syng med og læs og
lær af de gode salmer
..jeg vil fortælle om, at gudstjenesten
bl.a. handler om .. socialt samvær, præ-
diken, musikken.

..jeg vil huske at sige: 
• læg mærke til musiktempo (præ- og
post-/salmer).
• se på altertavle og prædikestol samt
døbefont.
• lyt til præsten.
• vi har en flot nyrenoveret kirke.
• den historiske kirke.
• den smukke, velplejede kirkegård
• at de skulle komme i filmklubben og
til børne-spaghetti-gudstjenesten.
• vi har en præst, der er engageret, og
hvis prædikener er oftest fyldt med
humor og glæde.

Hvis jeg skulle invitere én med i kirke vil
jeg lægge vægt på
• roen. Det afstressende – du kan ikke
foretage dig andet end at være til stede
og nyde sang, musik, prædiken i det
smukke kirkerum, hvor jeg dog savner
noget mere kunst på væggene (malerier
med ” kristent ” islæt).
• roen, stilheden og de smukke sal-
mer, som det er dejligt at synge med
på.
• at fortælle om præstens evne til at 

• roen i kirken – nadveren – vores
præsts evne til at formidle/fortolke
evangeliet humoristisk og forståeligt.
Fællesskab.
• funderer over tilværelsen i stilheden

• postludium
• nærhed
• det uformelle fællesskab
• ikke mindst præsten

Hvis du skulle invitere en ven med i kirke ved bl.a. at fortælle, hvad du
selv er mest optaget af, hvad ville du så sige?
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formidle, om roen og mulighed for
fællesskab og fordybelse.
• at komme og opleve vores præst, der
behageligt, uhøjtideligt kan fortælle
om ”det alvorlige budskab”. 
• at vores præst  er en god ”historie-
fortæller”.
• at jeg finder ro i kirken
• at gå i kirke er en pause fra hverda-
gens gøremål
• at gå i kirke er at blive mindet om,
at der er noget, der er ”større” end en
selv
• den gode, uhøjtidelige formidling af
budskabet. 
• den gode musik/sang

Svar i kirkebladet
Nu kan du måske som læser selv have
fået lyst til at svare på de 2 spørgsmål
– skriv dit svar på en seddel og sæt det
op på kirkedøren i våbenhuset! 
Måske vil du endda være en af dem,
der modtager en invitation til gudstje-
neste kl. 9 eller til høj-messe kl. 10.15
en søndag her  i det tidlige efterår, eller
måske til advent, når det ny kirkeår
begynder. Prøv det – og se om de fore-
stillinger, du selv har om, hvad guds-
tjeneste er, stadig passer, eller om nogle
af de svar, du har læst her måske i vir-
keligheden også ville passe lige præcis
på dig!
I hvert fald er der musik, fælles sang,

en god prædiken – med et ord til
vores liv – stilhed og tid 

til fordybelse.
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Ja , så måtte vi også tage afsked med dette års konfirmander - som altid med en
stor portion vemod – for jeg har på alle måder  nydt at være sammen med jer,
men håber, at vi snart må ses igen i alle mulige andre sammenhænge. Tak for den
gode tid, som vi har haft sammen Mvh, Jens

Konfirmationen i 
Balslev og Ejby kirker 2017

Konfirmation i Ejby kirke den 30. april kl. 9:15
Noah Elias Kock, Tobias Neldeborg Andersen, Jonas Clausen, Alma Dons
Andersen, Jacob Okkels Larsen,  Amalie Krogkær Larsen, Magnus Wedel
Berthelsen, Kattie Benedickte Kershøj Kruse, Nicklas Bødskov Jensen, Mathilde
Gandø Jensen, Johannes Jensen, Marie Boesen Jensen, Daniel  Kedemyr Jensen,
Emma Eggers Funder-Schmidt, Mikkel Eggers Funder-Schmidt, Maya
Guldborg Bruun, Mathias Boesen Jensen, Lea Simone Hedal Jensen
FOTO: Peter Thingaard Quist Fotografi
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Konfirmation i Ejby kirke den 30. april kl. 10:45
Trine Heydt Wraae, Cathrine Møller Nielsen, Marie Rosenlund Stryhn, Mille
Korshøj Jensen, Aleksander Lukaszewicz, Sofia Juul Nielsen, Frederik Fich
Mahler, Nikita Holm Larsen, Emil Mejer Rasmussen, Malene Jensen Olsen,
Simon Lindholm Stimose, Victoria Skjoldborg Mikkelsen, Nicolas Tauber
Skaarup Nielsen, Katrine Skovgaard, Jack Errboe Larsen,  Isabella Sarah Wulff,
Rasmus Als Tangaa, Annika Mie Sheffmann.
Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi.

Konfirmation i Balslev kirke den 7. maj kl. 10:00:
Magnus Helverskov Andersen, Magnus Bang Ringberg Sørensen – Tobias
Hymøller Hansen, Signe Marie Jensen, Lukas Håskjold Hansen
Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi.
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Ligesom sidste år starter vi først i oktober med konfirmandundervisningen. Det
er stadig grundet skolereformen fra 2015, at man her i Middelfart kommune
først starter undervisningen efter efterårsferien. Det gør dog ikke den store for-
skel her på stedet – for vi skal nok nå alt det, vi normalt når, igennem vores kon-
firmationsforløb. 

Konfirmandundervisningen for årets vordende konfirmander starter dermed op
tirsdag den 24. oktober kl. 8:00 og torsdag den 26. oktober kl. 8:00.

Der vil som foregående år også være en velkomst og orienteringsaften for de nye
konfirmander og deres forældre i kirken og konfirmandstuen. Der vil blive sendt
indbydelser ud til alle konfirmander på Ejby skole, og til de konfirmander, som
forinden har tilmeldt sig konfirmandundervisningen i Ejby.  

Velkomst- og orienteringsaftenen vil finde sted tirsdag den 12. oktober
kl 19:00-20:00 i Ejby kirke og konfirmandstue

Konfirmationsundervisningen
2017-2018 

Starttidspunkt oktober 2017

Konfirmationen vil i 2018 finde sted i 
Balslev den 15. april og Ejby den. 22. april 

Konfirmationsdatoer i Balslev og Ejby 2018-2023
2018: Ejby 22. april Balslev 15. april
2019: Ejby 12. maj Balslev 5. maj
2020: Ejby 26. april Balslev 3. maj

2021: Ejby 25. april Balslev 18. april
2022: Ejby 1. maj Balslev 8. maj
2023: Ejby 30. april Balslev 23. april
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BOGHJØRNET
Luther tog en dok-
torgrad i teologi i 
1512, og året efter
blev han ansat som
professor i bibelfor-
tolkning ved univer-
sitetet i Wittenberg.
Han blev mere og
mere overbevist om,

at man ikke bliver frelst ved at gøre
gode gerninger, men alene ved at tro på
Kristus.
Pave Leo X havde igangsat en omfat-
tende handel med afladsbreve, som
skulle eftergive straf på jorden og i
Skærsilden. Da dominikanermunken
Johann Tetzel i 1517 begyndte at sælge
afladsbreve nær Wittenberg, kastede
Luther sig ud i en teologisk diskussion
om afladen.
I efteråret 1517 skrev Luther sine be-
rømte 95 latinske teser imod afladen og
slog dem op på døren til slotskirken i
Wittenberg. Det var dengang en al-
mindelig måde at indbyde til akade-
misk debat på. Teserne blev oversat til
tysk, og takket være den nye bogtryk-
kerkunst blev de lynhurtigt spredt over
det meste af Tyskland.
Luthers teser vakte voldsomt røre, og i
1518 blev der indledt en kætterproces
mod Luther. Han blev afhørt på rigs-
dagen i Augsburg af kardinal Cajetan,
som forlangte, at han skulle tilbage-
kalde sine skrifter. Det ville Luther
ikke. 
Derfor udstedte paven d. 15. juni 1520
en bandbulle, hvor han gav Luther 60
dage til at tilbagekalde, og ellers ville

han blive smidt ud af kirken. Luther
reagerede d. 10. december 1520  med
at brænde bullen offentligt. Få uger se-
nere bandlyste paven ham af den ka-
tolske kirke.
Det følgende beskrivelse af Luther d. 10.
december 1520 er uddrag af Jakob
Knudsens bog fra 1912: ”Angst Mod
Martin Luther”. [Forlaget Hovedland
2017]. 
_____________________

Vejen, man havde at gå var ganske kort.
Lige udenfor Elsterporten lå et hospi-
tal, og bag dette var en plads, hvor man
bl.a. plejede at opbrænde de pestsyges
tøj fra hospitalet. Her samledes efter-
hånden de mange mennesker, som i
dag var på færde. 
En magister Lenz byggede, med hjælp
af et par studenter, en brændestabel her
på den flade mark. Det var ikke videre
godt for folk at se, da man slet ikke
kunne komme til vejrs. Der var adskil-
lig trængsel for at komme ind i den in-
derste kreds.
Man lagde mærke til dette, at byens
mestermand og hans svende ikke var
sat til at gøre noget her. Det måtte vel
så betyde, at byen ikke ville drage skyld
på sig ved at blande sig i den sag. Nogle
fandt, at dette var forsigtigt gjort,
andre, at det var fejt. Der var jo ellers
tjenere nok, som universitetet kunne
have sat dertil. Men det måtte altså hel-
ler ikke være. Besynderligt var det jo i
grunden, at sådan en munk som denne
doktor Martin eller doktor Luther –
som mange snakkede så meget om – at
han alligevel kunne tage sig sådant
noget for på sin egen hånd og uden at
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have en slags bevislighed for det eller
befaling til det. For det var da egentlig
ingenting: at gå hen og brænde pavens
bandbulle, og hvem havde ansvaret for
det? Ja, hvem kunne egentlig give tilla-
delse til den slags?
Magister Melanchton, som stod inde i
stimlen ved siden af sin kone, men in-
genting kunne se, da så godt som alle
omkring ham var højere end han, han
kunne næsten ikke få det ind i sit
hoved, at et nyt afsnit i verdenshi-
storien skulle begyndes på den måde.
Han kendte jo så godt fra sine stude-
ringer dette med helt nye epoker, der
var begyndt i historien – og dette hér
måtte være en sådan, det var umuligt
andet: brænde den kirkelige lovgivning,
de pavelige dekretaler, der havde gjaldt
i tusinde år og mere, tilintetgøre, op-
brænde det dokument, hvortil den hø-
jeste straffende magt var knyttet, som
verden hidtil havde bøjet sig og var
veget for! Det måtte jo være noget lig-
nende som romerrigets fald, og det
skulle så kunne gå for sig her omme
bag hospitalet, på en frossen mødding-
plads, der nu var ved at tø under ho-
bens fødder, her, hvor man stod og
trippede af kulde i snavset og hverken
kunne se til højre eller venstre for sine
sidemænd!
Så, nu osede der en røg til vejrs! Men
han kunne ikke se, hvor den kom fra,
for der stod adskillige lag mennesker
imellem. Der gik en bevægelse gennem
mængden, og der var nogle studenter
der råbte. Under røret fik han et kort
øjeblik et glimt at se af magister Lenz,
der stod bøjet ved en brændestabel og
vistnok var i færd med at tænde ild i

den. Så lukkede mængden atter udsig-
ten for magister Philip.
Efterhånden blev røgen stærkere, og
han så også flammer slå op. Og nu
hørte han en høj, klinger stemme – ja,
det var jo doktor Luthers – nu kom der
tydelige ord – latinske ord: ”Fordi du
har krænket Kristus, herrens hellige,
derfor skal evig ild fortære dig!”
Det måtte jo være bandbullen, som
doktor Luther med disse ord kastede på
bålet. Folk råbte også – de nærmest stå-
ende, - men det bredte sig hurtigt og
blev til et mægtigt råb. Magister Me-
lanchton kunne også se, skønt ikke
høre, at hans kone råbte med. Han ville
selv stemme i, men det hele var ham
som en drøm og, i den tætte trængsel,
næsten som et mareridt, hvor man vil
råbe, men ikke kan.
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I dette Luther-år (500 år for reforma-
tionen) har jeg fundet et interessant
indlæg, skrevet af Martin Luther selv.
Det stammer fra Psalmer og aandelige
Sange, udgivet på dansk i 1890 på
Thanning og Appels Forlag. Som
bekendt brød Luther med den katol-
ske kirke, hvorfor paven lyste ham i
band. Ikke nok med, at han blev ude-
lukket af den katolske kirke, men han
kunne også miste livet. Det kunne
hans tilhængere også, og følgende er
skrevet af dr. Martin Luther: 
En Sang om de to Christi Martyrer i
Brüssel, som bleve brændte af
Sophisterne i Lövwen den Juli 1523.
Forklaring:
De to unge Munke, der bleve de første
Martyrer i Nederlandende for den ren-
sede Kirkelære, vare Johan Esch og
Heinrich Voes. I sit Sendebrev til de
Christne i Holland, Brabant og
Flandern skriver Luther bl.a.: "O, hvor
foragtelig ere de to Sjæle henrettede.
Men hvor herligt og med evig Glæde
ville de igjen komme med Christus og
dømme dem, der nu med
Uretfærdighed have dømt dem. O,
hvor ringe en Ting er det at blive
skjændet og dræbt af Verden for dem,
der vide, at deres Blod er kosteligt, og
deres Død er dyrebar for Guds Øjne.
Med hvilken Lyst og Glæde have
Englene set paa disse to Sjæle! Hvor
gjærne har Ilden ikke villet hjælpe dem
til det evige Liv fra dette syndige Liv!
Gud være lovet og velsignet i Evighed,
at vi have oplevet at se og høre rette
Helgener og sande Martyrer, vi, som
tidligere have ophøjet og tilbedt så
mange falske Helgener."

Begynd nu Sangen ren og klar, alt efter
Herrens Tykke,
om, hvad iblandt os gjort han har, for
Navnet sit at smykke;
I Nederland i Brüssel By ved tvende
Ungersvende
han skabte Lovsang under Sky, så alle
klart kan kjende:
hans Gaver dem besjæled.

Johannes Navn den første bar, så rig på
Herrens Goder,
og efter Aanden Henrik var i Christi
Navn hans Broder;
nu borte fra al Verdens Nød de haver
Kronen vunden,
for Christi Navn en Martyrdød så her-
lig de har funden,
hans Hellige de ere.

Den gamle Fjende lod dem haardt i
Fængsel længe smægte,
Guds-Ordet tog man fra dem bort, med
List det ville nægte.
Fra Löwen kom Sophisters Hær med
deres Kunster stærke;
men Aanden var Guds Vidner nær, det
Fjenden fik at mærke;
han intet kunde vinde.

De kvæded både surt og sødt og mange
Kunster øved;
de Unge stod som Mure stødt, hvad end
Sophister prøved.
Den gamle Fjende knurred vred, da
han blev overvunden;
han arrigt mod de Drenge bed, og strax
fra samme Stunden
han tænkte dem at brænde.

fortsættes næste side

ORGANISTENS HJØRNE!
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Man borttog deres Klosterdragt,og dem
af Kirken stødte;
de Unge gav derpå ej Agt, de taalte,
hvad dem mødte;
de takked Gud, fordi han snart fra Jord
dem vilde tage,
hvor Djævelen saa aabenbart  saa
mange mon bedrage
ved sine falske Kunster.

Men Herren sine Offerlam i
Præstedragt mon klæde,
sig selv de maatte ofre ham, i Christi
Orden træde,
fra Verden afdø og dens Lyst, afsværge
Hykleriet
og stige op til Himlens Trøst fra
Munkeri befriet
og alt slags Pavepaafund.

Et lille Skrift man for dem skrev, det
skulde frem de bære
for Folket som et Segl og Brev paa deres
tro og lære.
Den største Last, man hos dem fandt,
var den, at vi alene
skal tro, at Herrens Ord er sandt, ej
Pavelærdom tjene;
derfor de skulde brændes.

To store Baal man tændte an, til dem
de Unge førte;
sig maatte undre hver en Mand, at sligt
dem aldrig rørte.
Med glæde de paa Baalet stod og sang
Guds Lov og Ære;
men borte var Sophisters Mod ved
denne nye Lære;
de sporede Guds Finger.

De angrer nu den store Skam, de ugjort
saa det gjærne;
de tør ej gjøre Brask og Bram men dølge
Sagens Kjærne.
I Hjertet lyder Herrens Røst, de haardt
er overvundet,
og Aanden viser deres Brøst; at Abels
Blod er rundet,
det Kain flux maa melde.

Den Aske kan ej dækkes til, i hvert et
Land den flyver;
Bæk, Hul, Grøft, Grav ej hjælpe vil, og
ej, hvad Fjenden lyver.
De, han har ved sit onde Mord til
Tavshed troet at tvinge,
de taler i det stærke Ord, som sig om
Land mon svinge
med Aandens Røst og Mæle.

Med mere Løgn de stadig vil det store
Mord udsmykke,
et Digt de lave kunstigt til, de stadig
ondt vil brygge;
Guds Helgner efter deres Død ej finde
fred i Grave;
De sige: I den sidste Nød de
Ungersvende have
fornægtet deres lære.

Men lad dem kun ved Løgn sig fri, de
vinde aldrig Livet;
vi vil takke Gud fordi han os sit Ord
har givet.
Nu kommen er vor Sommertid, sig
Vintren bort mon vende;
han, som har sendt slig Naade hid, han
vil den og fuldende
og Sejr i Haand os give. Amen.

Med hilsen fra organisten - til eftertanke
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Soli deo Gloria
Af Bent Hagelskjær, Balslev

Sådan står der på en meget gammel 
klokke oppe på loftet i Balslev kirke.
Den har stået der siden 1757 og det er
ret mange år bare at stå på gulvet. Men
den har haft sin tid! I 1984 blev den
nemlig taget ned og erstattet med en
ny, der blev støbt i Holland af
Elisboutsi som afløser for den gamle.
Den er magen til og har sikkert også
næsten samme klang. Når man siden
1757 hver aften og morgen har ringet
solen op og ned, kimet til julefest,
bryllup, ringet til dåb og begravelser,
så kan det godt være, at man bliver lidt
træt i malmen og skal have en afløser –
og det bestemte så det menighedsråd,
som sad på den tid. 

I dag ringer man med en maskine,
som gør det lettere for vores graver. Alt
er altså automatisk, så det er ikke så tit,
der kommer folk op i tårnet og så står
der sådan en smuk gammel klokke og
går i glemmebogen. Jeg ville gerne
have haft den flyttet ned, da vi gjorde
kirken i stand for 5 år siden, men det
var for besværligt. Oppe på loftet står
der også nogle gamle låger til stoleræk-
kerne. Det var nemlig sådan, at hver
gård havde deres egen stolerække med
låger i kirken. De blev vist nok taget
ned i 1975 og anbragt rundt i koret.
Af hvilken grund vides ikke, men nu
står de også på loftet. 
Den gamle klokke og de gamle låger
kan sikkert fortælle hinanden artige
ting, som de har hørt igennem de sid-
ste par hundrede år. Jeg ville gerne
lægge øre til – det er kun fantasien, der
kan sætte grænser der.

DET HISTORISKE HJØRNE



20

Besøg af 
salmedigter i
Luther-året 2017 
Torsdag aften d. 26. oktober 
kl. 19 i Ejby Kirke. 
Alle er velkomne
Iben Krogsdal har i mange år skrevet 
egne salmer, og er rigt repræsenteret i
det nye salmebogstillæg ”100 salmer”.
Udgav i efteråret 2016 en nyoversæt-
telse af Salmenbogens 21 Luther-
salmer: ”Vor Gud, du mærker vores
sorg”.  – Til alle salmer er der sat ny
musik, af forskellige danske komponi-
ster. (Se eksempel herunder).
I Ibens Krogsdal salmer oplever vi et
nutidigt sprog, som rammer ind i vig-
tige, almene hverdagserfaringer, som
man kan genkende. Salmen bliver et
sted hvor der sættes ord på vigtige per-
sonlige erfaringer. 
Om at skrive salmer siger Iben
Krogsdal bl.a. ”Jeg kan ikke huske
nogensinde at have skrevet en salme
for at forkynde og da slet ikke for at
oplære andre i troen. Det kan godt
være, at mine salmer af andre kan
opleves som forkyndelse, men de er
aldrig skrevet, fordi jeg havde et ønske
om forkynde kristendom. Jeg er ikke
præst, og jeg drømmer ikke et øjeblik
om at gøre mennesker kristne gennem
mine salmer.” 
”Jeg har intet ønske om at opdrage
nogen til at tro på en særlig måde.
Salmerne er for mig snarere fortættede

erfaringer, mennesker kan træde ind i
og få stemme og sprog fra, når de syn-
ger eller læser salmerne.” 
De samarbejdende sogne har fået en
aftale i stand med Iben om at komme
til Ejby og fortælle om Luthers salmer,
om gendigtningen, og hvad salmer har
at sige mennesker i dag midt i en travl
hverdag. Og undervejs i
foredraget synger vi nogle af salmerne
sammen med Iben. 

Menighedsrådet i Ejby
og SAMARBEJDENDE SOGNE

Vor Gud, du mærker vores sorg 
og kender vores fare 
du ryster vores faste borg
og det vi selv kan svare
når vi har valgt en vej
hvor verden lukker sig
og dødens sorte gen
går gennem marv og ben
så er du allernærmest  
Martin Luther 1528 / Iben Krogsdal 2016

SAMARBEJDENDE SOGNE
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SAMARBEJDENDE SOGNE

GOSPEL–VÆRKSTED i EJBY KIRKE
Søndag d. 1. oktober holdes 
gospel-værksted i Ejby kirke
Det hedder egentlig workshop, fordi 
gospel synges bedst på engelsk.
Det er nemt at synge med på gospel
sange – selvom de er på engelsk  –  når
man er mange. Så: Kom og vær med
til gospel-workshop i Ejby kirke søn-
dag d. 1. oktober.

Korleder
Instruktør og korleder er Julie Ben
Semmane Boutrup. 
Julie er konservatorieuddannet fra Jysk
Musikkonservatorium i Århus og
arbejder med kor og kirkesang. Alle,
der deltog, da samarbejdende sogne
holdt Gospel-Workshop i Husby
Kirke 28. februar 2016, vil kunne
huske en dag med masser af sang og
energi.

Praktisk:
Der er 60 pladser til kordeltagere. 
Der er en deltagerafgift på 100,- kr.
som dækker undervisning og delvis
forplejning (kaffe/rundstykke/kage),
mens man selv må medbringe GOS-
PEL - frokostpakken.
Tilmelding til Anna Marie Gren fra
Ejby Menighedsråd på mail:
am@gren.dk inden 15. september
2017. Deltagerbetaling på stedet (evt.
mobilepay).
Konfirmandstuen v. Ejby Præstegård
er ”base”/hjemsted for “kor”-sisterne –
og fra kl. 9 er der kaffe/rundstykke
(evt. en morgensang), og kl. 10 skal
alle være klar i kirken.

KOM OG VÆR MED- tilmelding
ved først-til-mølle metoden

De Samarbejde Sogne:
Ejby-Balslev kirker

De4Kirker
(Udby, Føns, Husby, Ørslev)

Fjelsted-Harndrup
Indslev-Brenderup
Gelsted-Tanderup

Dagen sluttes af med en GOSPEL-
KONCERT KL. 16.30 hvor alle er
velkomne til at komme til kirken og
swinge med på de gode rytmer. I
løbet af dagen suppleres koret med et
lille band: Keyboard, Trommer, bas.



22

Så gentager Balslev Foredragsforening
de foregående 4 års succes med
Afternoon Tea arrangement oppe på
sportspladsen i Balslev.
Som altid er det med engelsk forbille-
de, at medlemmerne af Foredrags-
foreningen skaber rammerne for dagen
– i klassisk engelsk stil - og selvfølgelig
starter vi ligesom i England, med en
lille kort gudstjeneste i Balslev kirke –
for derefter at bevæge os over i teltet på
sportspladsen, og så ellers kaste os over

en lang række lækre engelsk inspirere-
de te- og kaffebordslækkerier, hvor det
selvfølgelig alt sammen er hjemmelavet.  
Prisen for hele herligheden er: 60 kr.
pr voksen. 30 kr. pr. barn under 14 år
– og så må man i øvrigt spise alt det
man kan.
Spørgsmål og tilmelding ved Jeanne
Højgård Jensen på telefon 20 82 56 36
eller Peter Grum på telefon 71 15 17
12. Tilmelding kan også ske via
Facebook.

Det sker! August - November/December 2017

Nogle gange kan det være svært for 
forældre at få deres barns dåb til at
ligge på en given søndag. Derfor afhol-
der vi engang imellem en lille dåbs-
gudstjeneste, som ligger på en lørdag
formiddag kl. 11:00, og som tager en
lille halv times tid. 
Husk at tilmelde Jer til præsten, hvis I
gerne vil have jeres barn døbt sådan en
dag.
Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag d.
12. august i Balslev kirke og 14. okto-

ber i Ejby, 18. november i Balslev
kirke - alle dage kl. 11:00. 
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt,
såfremt der er nogle tilmeldinger.

Dåbsgudstjeneste

Afternoon Tea Arrangement 
Søndag den 27. august 2017 Kl. 14:00
Start i Balslev Kirke - slut på Balslev Sportsplads – med stort og overdådig lækkert
Te-kaffe-kage-sandwichs-og-meget-mere-mums bord.
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Så er det atter tid for høstgudstjeneste
i Balslev kirke, og det er en ganske spe-
ciel dag. Vi takker for den netop over-
ståede høst, ikke bare den ude på mar-
kerne, men så sandelig også for den
høst, vi har fået hjemme i vores haver
og urtebede - og det skal selvfølgelig
fejres. 
Som altid vil høstgudstjenesten være
en skyndsom blanding af børneoptog
med hjemmebragte afgrøder, salmer
og sange og en historie for børn og
barnlige sjæle. 
Årets nystartede minikonfirmander
deltager ligesom sidste år også ved

arrangementet og vil være med til at
gøre denne eftermiddag endnu mere
hyggelig og flot.
Bagefter går vi som altid over i forsam-
lingshuset, laver en omgang fællesspis-
ning – et fælles ”tag selv bord” , hvor
alle kan tage med, hvad de nu har lyst
til. Menighedsrådet sørger for tærter,
kaffe og kage og en sodavand til bør-
nene, ligesom man også kan købe en
øl eller vand til maden.  
Alle er velkomne og kirkebilen kører.
Se yderligere omtale i lokalpressen.

Mvh Balslev menighedsråd

Det sker! August - November/December 2017

Så oprandt da endelig den tid, som vi 
er rigtig mange, der har gået og ventet
på; nemlig at den nye sæson i ældre-
klubben kan begynde. Og det kan den
som altid med godt for øre, maver og
øjne – og selvfølgelig vores kære kaffe-
pigers vidunderlige kaffe og kage – og
ja så selvfølgelig en masse god under-
holdning. I denne sæson får vi både
besøg af nye som velkendte gæster;

Hans Rytter kommer f.eks. og spiller
ørehængere fra dengang farfar var ung,
ligesom Bjarne Nielsen, Brovst, vil
komme og fortælle om sit liv. Vi får
også besøg af vores tidligere biskop
Kresten Drejergaard, som sammen
med sin hustru vil fortælle om deres
fælles tid i Schweitz, ligesom vi får
besøg af Andres Munck, der sammen
med sine musikalske venner spiller op

Ældreklubben i Ejby præstegård
Opstart onsdag d. 27. september kl. 14:30

Høstgudstjeneste
Minikonfirmanderne medvirker. Familie-/Høstgudstjeneste i Balslev 
kirke d. 24. september 2017 kl. 16:00
For børn og voksne med efterfølgende kirkefrokost i Balslev forsamlingshus.
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til en rigtig syng-sammen eftermiddag.
Den allerførste gang (27.september)
starter vi med historie fortælling, når
den tidligere hospitalspræst Anna
Boysen-Møller, kommer og fortæller
hendes tipoldemors liv, hvilket faktisk
skulle have mere end ret så spændende. 
Så mød op til nogle rigtig gode efter-
middage i ældreklubben.
Ældreklubben holder som altid åben
på onsdage i ulige uger fra 14:30 til

16:30. på følgende datoer; 27. septem-
ber, 11. oktober, 25. oktober, 
8. november, 22. november, og 6.
december    
Alle er som altid hjertelig velkomne –
prisen er 35 kr.

På glædeligt gensyn 
fra alle os 5 i ældreklubben

Filmklubben 
vender tilbage 
- IGEN!  
Torsdag den 28 september
Nogle gange kan vores ord slippe op. 
Nogle gange kan vi opleve en følelse,
tænke en tanke, mærke en stemning,
se noget smukt for vores øjne,som vi så
gerne vil give videre for at også andre
kan få del i den oplevelse, som vi
havde. Men det er ikke altid, at det
kan lade sig gøre! For nogle gange slip-
per vores ord op, og så ender det hele
med blot at blive en afglans af det hele. 
Derfor er det godt engang imellem at
kunne ty til andet end ord for at for-
tælle og forklare det, som kan være så
svært at sætte ord på. Det er dét, en
god film kan gøre. Den kan tit vise os

det, som ord sommetider ikke magter:
vise os følelser, så vi selv føler dem,
lægge en stemning, som vi selv mær-
ker, vise os noget smukt, så vi selv
synes, vi er der, hvor det smukke er,
opleve ting, som vi aldrig troede, vi
skulle være en del af lige indtil, vi atter
drager ud af biografens mørke igen.
Men mens vi var der, troede vi hvert
eneste øjeblik på hvert ord, de levende
billeder skabte for os. 
Derfor åbner filmklubben i Ejby kon-
firmandstue ”Jesus Goes to Holly-
wood” atter sit lærred for en ny og
spændende sæson for netop at vise det,
som vi tit kan have svært ved at sætte
ord på. Opleve at blive rystet og rørt
og bevæget og begejstret i både vores
hjerter og hjerner og ikke mindst selv-
følgelig også blive overvældet af befri-
ende latter. Som sædvanlig kan vi
grundet licensaftaler ikke fortælle her i
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bladet om hvilke film, den nye sæson
vil byde, (det vil blive offentliggjort
tæt på præmieredatoen på vores kirkes
hjemmeside og præstens Facebook
side) – men det kan dog oplyses, at
den første film handler om en voksen
mand, som ser tilbage på dengang,
han var dreng, en biograf og en masse
aftner i paradis.

Så velkommen i filmklubben, der har
sæsonpræmiere den 25. oktober og 23.
november.
Alle er hjertelig velkommen – det er
selvfølgelig gratis, men der kan købes
kaffe, kage og popkorn for en rund
tyver for det hele.

Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste, som særligt hen-
vender sig til børn, forældre og bedste-
forældre. Vi kalder dem for ”Ulve-
timegudstjenester”, fordi de ligger på
en hverdag fra kl. 16:45 til ca. 18:00,
lige præcist i det tidsrum, som normalt
for børnefamilier kan være meget for-
travlet.
Men fortravlet behøver det ikke altid
at være: Tag en slapper fra madlavnin-
gen! Kom til et kort børnevenligt ”for-
tælle(fri)kvarter” i kirken, hvor der
bagefter vil der blive serveret spaghetti
for hele familien.
Vi starter som altid i kirken, hvor præ-
sten fortæller en lille historie og vi

synger nogle sange. Bagefter går vi så
alle over i konfirmandstuen i Ejby og
spiser spaghetti med kødsovs som
aftensmad.

Arrangementet er for alle børnefami-
lier, men bedsteforældre er også hjer-
telig velkomne.

Maden og saftevand er gratis for bør-
nene, mens det koster 10 kr. for voks-
ne at spise med.

”Ulvetime-gudstjeneste” 
– for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge. 

Ejby kirke og konfirmandstue onsdag d. 23 august kl. 16:45
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Kirke og Kino 2017 
"Louder than bombs"
Lørdag den 2. september 
kl 10:00 Nørre Åby Bio

Sidste år startede vi i De Samarbejden-
de Sogne et nyt projekt kaldet ”Kirke
og Kino”. 
Her mødes vi én gang om året for at se
sidste års vinder af filmprisen Gabriel
prisen, som er en filmpris der vælges af
en jury af Landsforeningen af Menig-
hedsråd. 
Sidste år så vi Erik Clausens ”Menne-
sker bliver spist” som vandt prisen i
2015, og i år bliver det så den norske
instruktør Joachims film ”Louder than

bombs” som vandt Gabrielprisen 2016. 
Filmen følger brødrene Jonah og
Conrad, der på hver sin måde forsøger
at acceptere deres mors død.  
Hun var en berømt krigsfotograf, og
da en retrospektiv samling af hendes
værker skal udstilles, forenes den reste-
rende del af familien for første gang i
tre år under fælles tag. Genforeningen 
vækker en række uafklarede følelser i
både faren og de to brødre.

Som sidste år startes der med en intro-
duktion af Jens Rothmann, hvorefter
filmen vises og vi afslutter med en
samtale om filmen – og der vil være
lidt til ganen også i løbet af arrange-
mentet. Arrangement er gratis og alle
er hjertelig velkomne.   

Tilmeld din vej/gade/vænge/hold/
firma og spil fodbold mod byens andre
hold.
Pris pr. hold kr. 200,00
Der spilles på 5-mandsbaner á 15 min.
Tilmelding sker via hjemmesiden fra
1/8. Kampregler vil også være at finde
på hjemmesiden fra 1/8-2016 

Program for dagen:
Kl. 13:00: Gadeturnering på stadion
Kl. 18:00-24:00: EJBY IK’s sommer-
fest ved klubhuset.
Vi tænder den store grill og sætter telt
op, og I tager selv mad med.
Der vil være mulighed for at købe for-
friskninger.

Gadeturnering 2017 i Fodbold 
EJBY IK arrangerer gadeturnering – Fodbold 
Den 2. september er der mulighed for at spille 
gade/firma fodbold ved EJBY IK
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KIRKENS DØGN  
Fredag den 8. september og
lørdag den 9. september 2017. 
Balslev kirke kl 20:00

I hele Fyns stift afholdes Kirkens
Døgn den 8. og 9. september. I
Middelfart Provsti bliver lavet et fælles
arrangement, der når rundt om alle
pastorater i løbet af fredagen og lørda-
gen. Det er et meget spændende pro-
jekt, hvor en syngende salmehær skal
drage rundt i en række af provstiets
kirker. 

Fredag den 8. september:
kl. 19.00 Husby Kirke 
kl. 20.00 Balslev kirke
kl. 21.00 Harndrup kirke
kl. 22.00 Brenderup Kirke
kl. 23.00 Nørre Aaby Kirke

Lørdag den 9. september:
kl. 12.00 Gelsted kirke

kl. 13.00 Kauslunde Kirke 
kl. 14.00 Vejlby kirke
Kl. 16.00 sluttes der af i Middelfart
med et syngende og "stompende"

optog fra det nye rådhus i Middelfart
til Middelfart Kirke. Skaren ledes af
organister, blæsere og janitsharer fra
Slesvigske Musikkorps.
Kl. 16.30 er optoget og forhåbentligt
mange andre mødt frem på kirkeplad-
sen. Her synges to af Luthers kendte
salmer under musikalsk ledelse af blæ-
serne.
Hele døgnet slutter af med fællesspis-
ning på kirkepladsen foran kirken. En
let anretning, hvor alle er velkomne og
hvortil, der ikke behøves tilmelding.

Kontakt gerne den lokale sognepræst
for yderligere info eller se provstiets
hjemmeside.

Se hvad der sker i Ejby 
på www.ejby.dk
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I oktober 2017 drager Middelfarts
provstis præster på studietur til Hong
Kong. Målet er at blive klogere på,
hvordan kristendommen og de 
lutherske kirker lever og vokser på den
anden side af jordkloden netop nu
samt at undersøge, hvilke former kir-
ken og kristendommen antager i
mødet med østlig/kinesisk religion og

på multikulturelle vilkår. Sogneaf-
tenerne vil byde på fortællinger og
erfaringer fra studieturen krydret med
billeder undervejs. 
8. november kl. 19 i Ejby sognegård
9. november kl 19 i Middelfart sogne-
gård. Alle er velkomne.
(NB. Det er det samme program, der
afvikles begge aftener)

Advent-
arrangement 
i Balslev kirke og forsamlingshus
søndag d 3. december 2017 
kl. 19:00 – Balslev kirke
Traditionen tro holder vi et avents-
arrangement i Balslev kirke og forsam-
lingshus. 

Lige som sidste år vil vores advents-
arrangement blive afholdt både med
optræden, men derudover  får vi også
mulighed for selv at vælge en række
julesamler,som vi så synger sammen
alle sammen med korets hjælp.
Bagefter vil vi gå over i forsamlingshu-
set og drikke kaffe og spise æbleskiver   
Alle er som altid hjertelig velkommen.
Det er gratis og kirkebilen kører.

Med Luther i Østen  
To sogneaftener om kristendom i Hong Kong anno 2017 v. provstiets præster

8. november kl 19:00 Ejby konfirmandstue

Syng julen ind 
i Ejby kirke
5. december 2017 kl. 19:00-20:00
”Syng julen ind” er blevet en rigtig god
tradition her i Ejby kirke. Kirken er
fyld med levende lys, glade mennesker
og ikke mindst den helt rigtige stem-

ning, som kan sætte julen i gang. Vi vil
synge en lang række af julens smukke
og glade salmer, konfirmanderne vil
læse for os om deres oplevelse af julen,
og endelig afsluttes det hele med et
smukt Luciaoptog.
Alle – store som små – er som altid
hjertelig velkommen på denne aften,
hvor vi synger julen ind i Ejby kirke.
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Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt og traditionen tro bliver
første søndag i advent markeret i sam-
arbejde med årets minikonfirmander –
elever fra 3. klasse, der alle har gået til
undervisning hos Fie Refshauge de
sidste par måneder i konfirmandstuen.
Nu er tiden så kommet, hvor de er fly-

vefærdige og det skal selvfølgelig mar-
kers! Så første søndag i advent invite-
rer vi jer alle i Ejby kirke, hvor vi fejrer
advent og ikke mindst fejrer de nye
minikonfirmander, som selvfølgelig
også vil optræde denne dag. Så mød
op for at fejre advent og ikke mindst
vores nye minikonfirmander. 

Mini konfirmanderne holder 
adventsarrangement i Ejby Kirke
Søndag den 3. december 2017 kl. 10:15

Strikkecafé - Ejby
Ejby og Balslev Menighedsråd har 
besluttet, at der med virkning fra det
nye år skal bruges hjemmestrikkede
dåbsklude i forbindelse med dåb.
Tanken bag dåbskluden er, at den lig-
ger på døbefonten, den dag barnet skal
døbes. Når barnet er døbt, skal det
tørres med dåbskluden, og efter guds-
tjenesten gives dåbsbarnet kluden med
hjem til minde om dagen og til
påmindelse om dåben og dens betyd-
ning. Vi vil derfor i efteråret lave en
strikkecafé i Ejby Konfirmandstue,
hvor vi sammen skal hygge os med at
strikke dåbsklude med kristne symbo-
ler. Det er planen, at strikkecafeen skal
være åben én gang pr. måned i måne-
derne okt., nov., dec. , jan. og febr.
Ugedagen bliver tirsdag og tidspunktet
er fra kl. 19.00 – 21.30.          fortsættes
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Døbte i Ejby kirke
Nora Sofie Høegh Madsen, Odensevej
32, Middelfart.
Amilia Lindved Toftegaard,Trydenvej 5,
Handrup.

Døbte i Balslev kirke
Ellanor Ornebjerghus Petterson, Åsumvej
456, Odense. 
Felix Ramhøj Fogh Nielsen, Nørregade
127, Ejby. 
Ella Amina Savanna Williamson,
Mosevangen 9, Ejby.
Elena Alchammas, Jernbanegade, Ejby.
Lucas Højris From Hommelgaard,
Ørslevvej 16, Ejby.
Nicoline Kirk Skærrebech, Nørregade 20
A, Ejby.

Vielser og velsignelser 
i Balslev og Ejby kirker og sogne
Camilla Toftegaard Kristensen og Alf
Lindved Christensen, Trydenvej 5,
Harndrup.

Kevin Hasselstrøm Larsen og Brian
Vestergaard Larsen, Grindstedvej 17,
Vandel.
Hjørdis Irene Hansen og Ole Larsen,
Tybrindvej; Ejby.
Maria Krog Guldborg og Paw Lemming
Alstrøm, Algade 13, Ejby.

Bisættelser og begravelser 
Balslev og Ejby kirker
Kia Maria Weber Hansen, Langeløkke
Alle 5, Melby.
Birthe Jytte Hansen, Tennisvej 10, Ejby.
Thomas Ingvardsen, Nygade 28, Ejby.
Erik Møller, Møllevænget 11, Ejby.
Karen Marie Nielsen, Kirsebærhaven 14,
Ejby.
Anna Hanne Sjøgren, Birkelunden 29,
Ejby.
Kurt Robert Jensen, Anlægsvej 19, Ejby.

SOGNENE SIDEN SIDST!
30. marts 2017 – 1. juli  2017

Det sker! August - November/December 2017

Det er gratis at deltage i strikkecafeen.
Menighedsrådene afholder udgifterne
til garn og opskrifter. Det er en café, så
vi byder naturligvis på kaffe/te.
Ejby og Balslev Menighedsråd håber,
at mange vil være med til at strikke
dåbsklude, som kan blive et varigt

minde for dåbsbørnene i Ejby og
Balslev sogne. 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at
blive skrevet op til strikkecafeen, er du
meget velkommen til at kontakte
Anna Marie Gren – enten pr. tlf.:
2966 4073 eller pr. mail: am@gren.dk.
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Sognepræst Jens Rothmann
Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
e-mail: JCR@km.dk.......tlf. 64 46 11 20, 

Organist Balslev og Ejby
Birgit Schledermann, Rugvangen 3,
Kerte, 5560 Årup ............tlf. 64 43 25 66

Kirkesanger
Birthe Kristensen, Hjortebjergvej 20, 
5463 Harndrup...............tlf. 25 31 01 36

Graver Balslev
Pia Janner, Langgyden 5, 
5580 Nørre Åby ..............tlf. 30 95 16 17

Graver Ejby
Helle Jørgensen, Krogagervej 15, 
5500 Middelfart ..............tlf. 26 80 31 22

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen, Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup

Menighedsrådsformand Balslev
Hanne-Lis Christophersen, Mindevej 22,
Balslev, 5592 Ejby ...........tlf. 64 46 11 49  

Menighedsrådsformand Ejby
Jens Helbo, Bredgade 25 
5592 Ejby .......................tlf. 22 46 93 53

Kasserer Balslev
Jan Korsgaard Hansen, Krogen 2, 
Balslev, 5592 Ejby ...........tlf. 64 46 11 15

Kasserer Ejby
Inge M. Have, Holmelundsvej 2,
5592 Ejby .......................tlf. 21 32 45 70

Kirkeværge Balslev
Jens Aage Bang Jensen Rundingen 3,
Mosegård, 5592 Ejby ........tlf 64 46 11 91

Kirkeværge Ejby
Preben Lehmann Hansen, Tværgade 39,
5592 Ejby .......................tlf. 22 84 18 39

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke Ejby kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby Smallevej 2, 5592 Ejby

Fødsel : Meddeles til præsten senest 2 dage efter fødslen. Gul 
fødselsanmeldelse og forældrenes attester medbringes.                    

Dåb : Aftales med præsten.
Bryllup : Aftales med præsten. Prøvelsesattest fra kommunen og 

dåbsattester medbringes. 
Dødsfald : Meddeles præsten senest 2 dage efter hændelsen. 

Endvidere henvendelse til bedemand og graver.

Mandag er fridag for det faste personale



20. august - 10. s. e. trinitatis 9:00 10:15
23. august - Ulvetimegudstjeneste 16:45 **
27. august - Afternoon Tea Gudstjeneste14:00 **     

02. septem. - Kirke og Kino **
02. septem. - Gadefodboldturnering i Ejby ved hallen**
03. septem. - 12. s. e. trinitatis 10:15 09:00  
08. septem  - Kirkens døgn gudstjeneste20:00 **
10. septem. - 13. s. e trinitatis 10:15 
15. septem. - Ældreudflugt
17. septem. - 14. s. e. trinitatis 10:15 Michael Juul
24. septem. - Høstgudstjeneste 16:00 med minikonfirmander** 10:15  
27. septem. - Ældreklub starter **
28. septem. - Filmklub opstarter **

01. oktober - 16. s. e. trinitatis 19:00  
01. oktober - Gospel kor arrangement ** 
03. oktober - Strikkecafeen begynder **
08. oktober - 17. s. e. trinitatis 10:15 Jacob Pedersen 
12. oktober - Konfirmandvelkomst** 19:00
14. oktober - Dåbsgudstjeneste ** 11:00
15. oktober - 18. s. e. trinitatis 10:15
22. oktober - 19. s. e. trinitatis 09:30 Dorthe S. Nielsen  
25. oktober - Filmklub**
26. oktober - Foredrag med Iben Krogsdal om nye salmer ** 19:00
29. oktober - 20. s. e. trinitatis 9:00 10:15 Spejdergudstjeneste

05. novem. - Alle Helgens dag 17:00 Mindegudstjeneste 19:00 Mindegudstjeneste
08. novem. - Hong Kong Foredrag**                                                                    
12. novem. - 22. s. e. trinitatis 09:30 Dorthe S. Neilsen
18. novem. - Dåbsgudstjeneste 11:00 **
19. noven. - 23. s. e. trinitatis 10:15
23. novem. - Filmklub**
26. novem. - Sidste søndag i kirkeåret 14:00 Dorthe S. Neilsen 

03. decem. - Adventsarrangement i Ejby kirke med minikonfirmanderne** 10:15Kirkekaffe*
03. decem. - Adventskorarrangement i Balslev kirke ** 19:00 
05. decem. - Syng julen ind 19:00 **
10. decem. - 2. s. i Advent 10:15 Dorthe S. Nielsen

** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker” + dagspressen

BALSLEV EJBY

Kirkebil kan bestilles ved Taxa Fyn på 64 41 40 55 senest dagen i forvejen!
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Kirke- og Sognebladet for Balslev og Ejby udgives af Balslev og Ejbys menighedsråd. Eventuelle forslag, indlæg og artikler
til næste blad bedes være sognepræst Jens Rothmann i hænde senest 15. oktober 2017.

GUDSTJENESTETIDER
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