
August 2016

Afternoon tea arrangement 
i Balslev kirke
og i teltet på sportspladsen 
Søndag d. 28. august 2016 kl. 14

Ulvetimegudstjeneste for 
børn og barnlige sjæle 
8. september kl. 16:45 Ejby kirke 

Ældreudflugt 2016
1. september 

Britta Schall Holberg foredrag 
om menighedsrådsarbejde  
Informationsmøde 13. september

Høst- og familie-
gudstjeneste i Balslev kirke
18. september kl. 16

- se mere under “Det Sker”

Kirke- og Sogneblad
For Balslev-Ejby

Billedet er lavet af Petrine Stryhn
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Først vil jeg hermed ønske alle en god
sommer.

I sidste kirkeblad glemte jeg at fortæl-
le, at vi har fået en ny kirkeværge,
han hedder Preben Hansen, er tømrer
og bor Tværgade. Han er ikke valgt
menighedsrådsmedlem. Velkommen
til Preben!

Menighedsrådsmedlem Viggo Jensen
er død, han døde den 15. marts, han
blev 69 år.
I menighedsrådet var han vellidt og
altid parat til at udføre et stykke
arbejde.
Han styrede vores kirkeblad, hvor
han redigerede og udbragte bladene. I
dec. hvor han var ret syg, insisterede
han på at bringe alle bladene ud---
det var godt gået.
Han redigerede vores hjemmeside, og
har her lige inden sin død magtet at
skrive både Balslev og Ejby kirkers
historie ind på hjemmesiden.
I Ejby var han vores kontaktperson i
3 år. Han var vellidt blandt de ansatte
og passede jobbet super godt.
Han indberettede bl.a. vores kirketæl-
ling hvert år.
Vi har mistet en god ven og kollega.
Vi savner ham meget.
Ære være hans minde!

Som stedfortræder har vi fået et nyt
medlem. Svend Andersen som bor
Engvangen. Også velkommen til
Svend.

Så vil jeg lige fortælle, at vi har fået
nye bænke, både ved kirken og på
kirkegården: Vi håber at disse bænke
vil blive brugt. Det kan anbefales!
Det er skønt at lade hverdagens jag
forsvinde – bare sidde der og lave
ingenting…
Husk at møde op til vores oriente-
rings- / opstillingsmøde den 
13. september!

Hilsen Karen Rose

Siden sidst:  
fra Ejby Menighedsråd:
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Farvel til en éner
Det er med 
en stor sorg,
da vi i marts
måned, måtte
tage afsked
med Viggo
Jensen, der

døde efter en kort sygdomsperiode. 
Viggo var, igennem mange år, en af
de drivende kræfter bag dette her kir-
keblad. Han ikke bare sørgede for at
rette utallige stavefejl og sproglige
finurligheder. Men generelt var det
også ham, der samlede bladets for-
skellige tråde og som altid var bag-
manden, når noget historisk skulle
bringes på banen eller findes frem.
Han var på alle mulige måder med til
at gøre dette her blad interessant.
Viggo var skolelærer til fingerspidser-
ne og det fornægtede sig aldrig. Skønt
han for længst var gået på pension, -
energisk og indlevende som han var -,
var han altid på vej i et nyt og spæn-
dene spor. 
Og sådan gjaldt det i øvrigt, for alt
hvad Viggo rørte ved.  For Viggo var
ikke nogen - Hr. hvem som helst - og
han engagerede sig gennem tiden i
stort set alt, hvad hjertet kunne begæ-
re, kultur, historie, kirke, foreningsliv
og meget, meget mere. 
Han var gennem mange år, en af de
bærende kræfter i foreningslivet i
Balslev, med børnedyrskue og Majfest

og Foredragsforening og ukuelig
dilettantskuespiller. Han var en var en
af de centrale aktører, der var med til
at få Krolfspillet på banen her i Ejby
og en stærk og uundværlig del af
lokalhistorisk forening og arkivet på
Wedellsborg. Han var kortspiller,
Trainspotter, hundeelsker og globe-
trotter, han elskede at rejse og gjorde
det gerne flere gange om året og her
er blot nævnt nogle af de ting som
Viggo dyrkede igennem tiden.
Behøvede man hjælp, ja så var man
altid hundrede procent sikker på, at
Viggo nok skulle være på plads.
Aldrig fik man et ”Nej” – tværtimod!
Altid blev en forespørgsel besvaret
med et smil og et ja – og så gik han
ellers i gang med at løse sin opgave,
ihærdigt og med ildhu og stoppede
ikke, førend han havde fået et svar og
opgaven var løst. Igennem de sidste 8
år virkede han som en del af Ejby
menighedsråd, og det erhverv udfyld-
te han altid samvittighedsfuldt og
perfekt, og for kirkebladets vedkomne
– ja så var det altså også ham som
cyklede de henved 1200 blade ud til
de fleste af sognebørnenes postkasser.
Igen altid med glæde og et smil på
læben. Viggo var en éner på alle muli-
ge måder og en person som vi savner
meget.
Ære være Viggos Minde

Jens Rothmann på vegne af os alle ved
Balslev og Ejby kirker og menighedsråd. 
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Salmen er skrevet af en af vor tids stør-
ste salmedigtere, Johannes Johansen.
Han blev født den 4. marts 1925 i
Hørning ved Aarhus, hvor hans far var
vognmand og hans mor kogekone.
Han blev teolog ved Aarhus
Universitet i 1952 og ansat som felt-
præst i Haderslev.
Herefter blev han sognepræst ved
Søllinge og Hellerup kirker på Østfyn.
Efter et studieophold i New York blev
han i 1959 sognepræst på Thurø. Det

var, mens han var præst her, at han på
opfordring af sit konfirmationshold
skrev en ny konfirmationssalme.
Samtlige konfirmander på holdet satte
deres navne under ansøgningen til
Fyns biskop om, at den måtte synges
ved konfirmationsgudstjenesten i
1974. Det blev bevilget.
I 1983 bearbejdede forfatteren salmen
til 9 vers, men disse vers blev endnu en
gang bearbejdet til de 6 vers, vi i dag
kender fra salmebogen.

Vi kommer til din kirke, Gud og finder døren åben.
Det navn bli'r aldrig slettet ud, vi fik hos dig i dåben.

I dåben har du givet os dit himmerig i eje,
selvom du vidste, vi i trods gik bort fra dine veje.

Du lærte os at sige far til dig, da vi var spæde.
Du sa': I disse små jeg har min allerstørste glæde.

Så blev vi børn af dig, som bor på jorden og i Himlen.
Den mindste her, som på dig tror, bli'r ikke væk i vrimlen.

Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage,
bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage.

O Herre, hvor skal vi gå hen? Din dør er altid åben.
Her taler du til os igen som første gang i dåben.

ORGANISTENS HJØRNE!

Salmen nr. 478 i salmebogen:



Nyttigt arbejde
Om konen sidder på sin bag
at hækle eller gimpe,
ser manden som en bedre sag
hans gamle tøj, hun rimpe.
I skjorten mangler der en knap,
det er vel lige lovlig skrap,
at han går rundt i laser,
mens konen bare fjaser.

Men konen svared’ rapt igen,
du loved’ sidste uge
min cykel lappet, før jeg den

til Brugsen skulle bruge.
Du skulle først naturligvis
studere nøje din avis,
og middagssøvn og kaffetår
du får, mens tiden bare går,
du sidder på din rumpe,
og jeg må stadig pumpe.

Mosekonen
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Efter sin tid som præst på Thurø, fik
Johannes Johansen embede som præst
ved Helsingør Domkirke, hvorefter
han blev både provst, domprovst og
biskop for Helsingør stift.
Johannes Johansen havde et stort hjer-
te for Thurø. Således blev han begravet
fra Thurø kirke den 5. marts 2012.
Ved begravelsen havde han bestemt, at
ingen af hans salmer skulle synges ved
den lejlighed. Dog citerede et af hans
børnebørn fra hans digtsamling, og
hans mest kendte salme: Du som har
tændt millioner af stjerner (mel. Erik

Sommer) blev sunget som solosang. 
Han har skrevet mange dejlige salmer,
der er optaget i den danske salmebog.
I 1991 blev han udnævnt til komman-
dør af Dannebrog.

Salmen blev skrevet til melodien: Jeg
ved et evigt Himmerig', men melodien
til: Op al den ting, kan også bruges. I
1992 fik salmen så sin egen melodi,
komponeret af Merete Wendler og
Henrik Fibiger Nørfelt, men den er
vist ikke så kendt.

Hilsen - organisten

ORGANISTENS HJØRNE!
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ÆLDRE-
UDFLUGT

2016

Gladiatorer – moselig og skipperlabskovs
En rejse gennem historien på Mosegård Museum – og 

skipperlabskovs på Skovbakkens Restaurant.

TORSDAG D. 1. SEPTEMBER 2016 KL. 09:45
Så er det atter tid til den årlige udflugt
for pensionister og efterlønsmodtagere
i Balslev og Ejby sogne. Og i år skal vi
på en rejse langt tilbage i tiden – helt
tilbage til dengang Rom var verdens
metropol og Danmark et mystisk jern-
alderland, hvor man stadig ofrede
mennesker til de nordiske guder. 
Vi skal nemlig besøge Moesgaard
Museum i Aarhus, - og her vil vi alle
sammen blive ført igennem historien
på en ny og meget anderledes spæn-
dende måde. Der er sikkert mange af
jer, der tidligere engang, med glæde
har besøgt det gamle Moesgaard
Museum – men dette er nu blevet 

lukket. Nu er der blevet bygget et nyt
stort og meget anderledes museum –
ikke bare arkitektonisk, men så sande-
lig også oplevelsesmæssigt – og hvor
man virkelig kan opleve at komme på
en rejse gennem tiden. Det nye
museum der blev indviet i 2014, er
allerede blevet verdensberømt og man
kan godt forstå hvorfor? For det er flot
og det er meget spændende. Og så kan
man komme på en rejse – ja indtil
flere rejser gennem tiden. Og det er
lige præcist det vi skal på vores tur!  

Når nu vi har forladt det fynske – så
kører bussen os op igennem det 
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Navn(e)__________________________

________________________________

Adresse __________________________

________________________________

Tlf.: ____________________________

✄✄

Mødesteder (sæt kryds)
Mosegård 
ved Rundingen ❑ Kl. 09.25
Balslev kirke ❑ Kl. 09.30
Bredgade ved  det
gamle plejecenter ❑ Kl. 09.35
Anlægsvej 
ved Birkelunden ❑ Kl. 09.40
Præstegården ❑ Kl. 09.45

østjyske landskab – for efter en sand-
wich i det grønne - at ankomme til
Moesgaard Museum – hvor vi vil blive
delt op i grupper. En gruppe kommer
på en guidet tur tilbage til Jernalderen
– til mosefolkene - hvor vi kan opleve
selve Grauballemanden og høre om
hans sidste timer inden han blev ofret
og meget, meget mere. Den anden
gruppe kommer en tur tilbage til det
gamle Rom – helt præcist til
Colosseum, hvor vi skal opleve, hvor-
dan det var at leve som gladiator. Vi
vil komme helt tæt på begivenhederne
og opleve suset i arenaen og tilskuernes
jubel, når kampene går i gang, og høre
om livet i det gamle Rom. Den sidste
gruppe – kommer også en tur tilbage
til Rom, for at opleve gladiatorernes
verden – men får først lov til helt på
egen hånd, at træde igennem hele
museets andre fantastiske spændende
og flotte udstillinger, hvor man bl.a.
får mulighed for at komme helt tæt på
slaget ved Illerup Ådal – og komme
igennem Aarhus, dengang det var en
vikingeby og hed Aros og meget,
meget mere. Derefter bytter vi alle
pladser – og dem som har lyst, vil få
mulighed for også at nyde den flotte

natur, omgivelser og udsigt på stedet. 
Efter et par timer forlader vi så histori-
en igen og kører mod Odder, hvor vi
får os en god omgang skipperlabskovs
med det hele  – på Skovbakkens skøn-
ne Restaurant. Hvis tiden tillader det –
skal vi selvfølgelig også besøge en kirke
på vejen hjem – men alt det, vil I få
meget mere at høre om, når vi mødes
på dagen.  
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 først på
formiddagen vil det være klogt at have
spist et godt morgenmåltid inden vi
drager afsted – ligesom man er meget
velkommen til også at tage sin egen
madpakke med, hvis man skulle have
lyst det.
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 58 personer max. Turen koster i alt
200 kr. pr. deltager og I kan tilmelde
jer på den medfølgende kupon senest
Fredag d. 26. August. Kl. 12:00, hos
Jens Rothmann, Nørregade 97 i Ejby.   

Vel mødt og på gensyn!
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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 kommu-
ne først starter undervisningen efter efterårsferien. Det gør dog ikke den store
forskel her på stedet – for vi skal nok nå alt det, vi normalt når, igennem vores
konfirmationsforløb. 

Konfirmandundervisningen for årets vordende konfirmander, starter dermed op
tirsdag den 25 oktober kl. 8:00 og torsdag den 27. oktober kl. 8:00.

Der vil som forgående 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 11. oktober
kl 19:00-20:00, i Ejby kirke og konfirmandstue.

Konfirmationsundervisningen
2016-2017

Starttidspunkt oktober 2016 

Konfirmationen vil i 2017 finde sted i 
Ejby den 30. april og i Balslev den 7. maj

Konfirmationsdatoer i Balslev og Ejby 2017-2023
2017: Ejby 30. april Balslev 7. maj
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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Vi glæder os til at kunne udsmykke
Ejby Kirke med en lysglobe.
Give mulighed for at vi hver især kan
tænde et lys. 
Tænde et  lys til eftertanke, i glæde, i
sorg ,  i taknemmelighed.
Lysgloben ,  som er  meget udbredt i
Sverige og også er meget udbredt i
den katolske kirke, hedder Perseus og
er opkaldt efter stjernebilledet af
samme navn.
Mange danske folkekirker har
gennem den sidste årrække installeret
lysglobe. 
Vi i menighedsrådet i Ejby bad
Steffan Herrik ,  vores lokale kunstner
fra Kærby, om at tænke med og lave
et oplæg.  At Steffan Herrik  er lokal,
bandt hele projektet fint sammen.
Vi var ret begejstrede for Steffan
Herriks ide og skitse og der var enig-
hed om, at den ville være meget
spændende at arbejde videre med . 
Skitsen viser et tvist i forhold til
gængse lysglober. Den er anderledes
inspirerende i sit udtryk . Den har
tyngde og fremtræder meget rustik. 
Den har taget navneændring til
Lysklode.
Kan inspirere tilskueren til at skabe
sig en kobling mellem det oprindelige
himmelske (stjernebilledet Perseus) og
vores jord (lysklodens). Et symbol på,
vi kan vi søger opad til himmels, og
samtidig, for at sikre en god balance,
står solidt plantet på jorden.
Nu starter det helt jordnære arbejde
med at søge fonde til financering . Vi

glæder os til resultatet og håber I alle
får glæde og inspiration af Lyskloden ,
når den i løbet af 2017 finder sin
plads i kirken. 
Kontakt os endelig, hvis I har viden
om eller ideer til fonde, der er oplagte
at søge. 

Jane Vigsø, medlem af 
menighedsrådet ved Ejby Kirke 

Lysglobe i Ejby Kirke 
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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 2016

Konfirmation i Ejby kirke den 17. april kl. 9:15:
Mads Nygaard Jensen, Cecilie Jessen, Christian La Cour Jørgensen, Ida
Damgaard Hansen, Jonas Lysbjerg Christensen, Adam Grønlund Andersen,
Frederik Holmegaard Hansen, Maria Haubro Erlund, Mads Bauer Jørgensen,
Mikkel Lundberg Hansen, Mathilde Lykke Kallesen. 
Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi.



11

Konfirmation i Ejby kirke den 17. april kl. 10:45: 
Kristine Lærche, Adrian Valentin Korntved, Magnus Aaby, Maja Schøtt Sejten, 
Thea Elisabeth Juel Rothmann, Tobias Juul Poulsen, Nichlas Grave Øster-
Jørgensen, Amanda Høj Grønnemose Jacobsen. 
Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi.

Konfirmation i Balslev kirke den 10. april kl. 10:00:
Marie Christine Traugott-Olsen, Daniella Dornonville de la Cour Gandløse,
Katrine Kam Eriksen, Signe Dahl Ladegaard, Maja Møller Harndahl.
Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi.
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For et par år siden fik Preben
Schaldemose (som var barn på
Mosegårdvej 51) en ide om at samle
alle børn som var født i Mosegård i
40-50’erne. Men så gik der et år,
inden Preben foreslog vi skulle samles
og planlægge proceduren, men des-
værre døde Preben en uge før det
aftalte møde. 
Heldigvis tog Lars Kamp Eriksen
ideen op og inviterede sin søster
Grete, Agnete Lysholt, Bent og Peter
Nørregaard og undertegnede til et
møde i vinteren 15-16, hvor vi 

planlagde at skulle mødes, så der blev
mulighed for, at man kunne gense
nogle af sine legekammerater fra den-
gang ved en sammenkomst i
Mosegård den 4. juni 2016, med start
kl. 1 3.00. 
Der blev sendt invitation ud til en
person i de familier, som vi vidste
havde boet i Mosegård i perioden
1950-1960. Det var så op til denne
person at videresende invitationen til
de i familien, som var barn i
Mosegård i 1950’rne og som kunne
tænkes at være interesseret i gensyns-
mødet. 
Der kom 54 til dette arrangement,
heraf enkelte med ledsager. 
Den 4. juni mødtes man ved minde-
sten og gik en tur rundt i byen, hvor
at par af gårdene og husene var åbne,
for at man kunne se, hvordan indret-
ningen m.v. var i dag. 
Efter rundturen i byen blev resten af

arrangementet henlagt til Damgården
ved gadekæret, hvor der hos Jens-
Aage Bang Jensen var opstillet et telt,
så man kunne hygge sig og få noget
snak om fortiden med barndomsven-
nerne, ligesom der blev udvekslet
fotos fra barndomstiden. Mad og
drikkelse havde man selv med. 
Lars Kamp Eriksen indledte med at
fortælle om hele ideen med dette
arrangement og hvilke mindre forhin-
dringer, der havde været for at få
stablet gensynsmødet på benene. 
Derefter fortalte byrådsmedlem i

Middelfart Kommune Peter Storm

”Gamle børn” træf i Mosegård

Menighedsråds-
møder
Den 1. onsdag i måneden 
i konfirmandstuen i Ejby.

Kontakt formændene for 
nærmere oplysninger. 



om Mosegård og dens tidligere rela-
tion til godset Wedellsborg samt om
flere gode og dårlige hændelser på
egnen igennem tiderne, her under om
”Boyes bande”,  der huserede  
på egnen i midten af det forrige
århundrede.
Herefter var der stor gensynsglæde
hos mange af dem, som ikke havde
set hinanden siden 1960, hvor flere
var kommet ud af skolen og derefter
direkte ud at tjene på en gård på
Vestfyn, som karl eller tjenestepige. 
Ved afslutningen var der enighed om,
at det økonomiske overskud ved
arrangementet skulle sendes til giro
413 med ønske om at høre ”Ved
landsbyens gadekær”.

Hele arrangementet, som var en stor
glæde, varede resten af dagen, hvor
alle samlede sig i grupper i hus og
have og opfriskede gamle minder. 
Gensynsglæden ebbede først ud ved
20-tiden om aftenen. 

Lars Kamp Eriksen
Jens Aage Bang Jensen

13
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Den 8. november 2016 er der atter
menighedsrådsvalg i Balslev og Ejby
sogne. Menighedsrådsvalg afholdes
hvert 4. år – og giver dig mulighed
for at sætte dit præg på din kirke og
dit sogn de næste 4 år: Hvad synes du
fx der skal ske i din kirke? Hvilke
arrangementer synes du, der skal
afholdes og hvordan synes du, at øko-
nomien skal styres?
I den forbindelse afholder Balslev og
Ejby menighedsråd et informations,
inspirations og opstillingsmøde om
det kommende valg – og vi vil meget
gerne have dig med!

Mødet bliver afholdt den 13. septem-
ber i Ejby konfirmandstue kl ??
Aftenen starter med et inspirerende
foredrag af tidligere minister Britta
Shall Holberg, som vil fortælle om
menighedsrådsarbejdet både muntert
og inspirerende. Dernæst vil formæn-
dene for de to menighedsråd, kort
informere om menighedsrådsarbejdet
generelt. Kaffe og kage skal der selv-
følgelig også til – så det er næste
punkt på dagsordenen, og her vil der
også blive mulighed for at stille de
spørgsmål, man nu skulle have. Hele
arrangementet afsluttes med et kort

Menighedsrådsvalg 2016 – er det noget for dig?

Britta Schall Holberg – og din kirke 
– dit lokalsamfund – din verden!
Foredrag – inspirationsaften og opstillingsmøde om det kommende menig-
hedsrådsvalg. Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19 i Ejby konfirmandstue.

Fotograf: Rune Johansen
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opstillingsmøde, hvor der vil være
mulighed for at melde sig på banen.
Så kom og vær med til at sætte dit
præg på Balslev og Ejby sogne og kir-
ker de næste 4 år.
Alle er hjertelig velkommen og det er
ganske gratis!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
formændene:

Balslev: Hanne-Lis Christophersen 
tlf. 64461149

Ejby: Karen Rose 
tlf. 21464186

I denne artikel skal der fortælles lidt om
menighedsrådet, for kirkens liv og vækst
afhænger af mennesker, som 
engagerer sig i menighedsrådets arbejde. 

Hvert 4. år afholdes valg til menig-
hedsrådene i hele landet. Da de
nuværende medemmer snart har sid-
det i menighedsrådet i 4 år, nærmer
menighedsrådsvalget sig med hastige
skridt. 
Valgdatoen er den 8. november
Opstillings – og orienteringsmøde er
den 13. september.
Indkommer kun en liste på dette
møde er der fredsvalg, men indkom-
mer flere lister, skal vi afholde valg,
hvilket foregår med stemmekort lige-
som til kommunalvalg og folketings-
valg. Man har ret til at stemme og
lade sig opstille, hvis man er medlem
af folkekirken, fyldt 18 år, har bopæl i
sognet eller har løst sognebånd til en
af sognets præster.
Vores to menighedsråd udgøres hver
af 5 medlemmer, 2 suppleanter og 1
præst. Præsten er i kraft af deres stil-
ling fødte medlemmer af menigheds-
rådet, men de 5 medlemmer er valgte
menighedsrådsmedlemmer.
Rådet har stor magt. Folkekirken er
nemlig ikke topstyret. Magten ligger
hos menighedsrådene. Det er dem,

som prioriterer, hvad kirkeskatten
skal bruges til. Menighedsrådene får
tildelt et årligt ligningsbeløb. Dette
beløb skal betale de ansattes lønnin-
ger, aktiviteter ved kirken og vedlige-
hold af kirkens bygninger. 
Menighedsrådet har derfor stor øko-
nomisk indflydelse. Hvis du tænker:
Hvorfor har kirken ikke flere tilbud,
som er interessant for mig, så skal du
lade dig opstille til menighedsrådet og
præge din kirke!
En af opgaverne er at være arbejdsgi-
ver for de ansatte. Menighedsrådet
ansætter graver, organist og kirkesan-
ger og er derfor også arbejdsgivere. Et
af medlemmerne er kontaktperson og
fungerer som bindeled mellem rådet
og de ansatte.
Når en præst søger sin afsked, vælger
og indstiller menighedsrådet en ny
præst. Præsten ansættes dog ikke af
menighedsrådet men af kirkeministe-
riet. I samarbejde har menighedsrådet
og præsterne ansvaret for den lokale
sognekirke.
Hvis kirken skal være sognets kirke er
det nødvendigt, at menighedsrådet
repræsenterer sognet. Derfor har vi
brug for dig!  
Derfor håber vi, at nogle vil overtage
stafetten og engagere sig i menigheds-
rådets arbejde. 

Lidt om menighedsrådsarbejdet
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Tirsdag den 6. september 2016

Begravelse 
er en påske

Iben Munksgaard
Davids, sognepræst v.
Brændkjærkirken i
Kolding

Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej
45A, 5580  Nørre Aaby    

Begravelsen er en gudstjeneste. Og
begravelsen er en påske. Det er Iben
M. Davids´ udgangspunkt i denne
aftens foredrag. Hun har skrevet en
bog om emnet.
Kirken er god til at favne det sårbare
menneske, når det kommer med sit
tab. Kirken er god til at etablere det
rum, der er brug for, når de døde skal
smukt og opbyggeligt herfra. Med
mere end 50 begravelser om året har
Iben M. Davids samlet en god erfa-
ring med begravelseshandlingen. 

Foredraget indeholder bl.a. fortællin-
ger om afsked, historien bag begravel-
sesritualet og vigtigheden af at få sagt
ordentligt farvel.

*Begravelse er en påske -
Begravelsesgudstjenestens liturgi.
Forlaget Anis.

Tirsdag den 11. oktober 2016

Betragtninger fra en
orgelbænk

Povl Chr. Balslev,
organist og kantor,
komponist og forfatter

Sted: Brenderup sognehus, Kirkevej,
5464  Brenderup

Povl Chr. Balslev er til daglig orga-
nist, kantor og klokkenist ved Vor
Frue kirke i Svendborg - samt 

KFUM og KFUK 2016 efterår

Se hvad der sker i Ejby 
på www.ejby.dk
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komponist og forfatter. Povls far var
præst, hans farfar var præst, hans
oldefar var præst …
Otte led tilbage har været præster i
familien Balslev, men Povl blev orga-
nist og satte sig derfor i den modsatte
ende af kirken. Han blev dog, som
bedstefaderen sagde, ” inden for
rummet”. 
På underholdende vis fortælles om
gudstjenesten set fra orgelbænken,
om kir-ken i dag og om musikkens
plads og betydning i højmesse og kir-
kelige hand-linger. 

Aftenen arrangeres i samarbejde med
Brenderup-Indslev menighedsråd.

Tirsdag den 8. november 2016

I skal se og se … en
fortælling om, da
Jesus gik til filmen

Jens Rothmann,
Sognepræst i 
Balslev-Ejby

Sted: Konfirmandstuen Ejby præste-
gård, Nørregade 97, 5592 Ejby    

Verden blev forandret en sommerdag
tilbage i 1897 i en forstad til Paris.

Den dag påbegyndtes nemlig optagel-
sen til det, der skulle blive den første
film om Jesus, hans liv og gerninger.
Filmen vakte opsigt. For første gang
så man det, som man ellers kun
havde hørt, læst eller set på billeder:
Jesus Kristus i bevægelse, næsten som
i levende live. - Igennem de næste
100 år spredte de levende Jesus-bille-
der sig ud over den ganske verden.
Nu kunne alle med egne øjne se
beretningen om Jesu liv, død og
opstandelse.
Men også mere end det. For historien
om Jesus på film er også en beretning
om, hvorledes Jesus som figur med
tiden er blevet brugt til langt mere
end blot at fortælle om Hans liv og
gerninger. 
” I skal se og se..” er et foredrag, der
gennem ord, billeder og filmklip vil
fortælle historien om Jesus på film; en
historie, som er langt mere farverig og
speget, end man umiddelbart lige går
og regner med, men hvor der også er
dybde, indsigt og stor plads til troen.       

Møderne begynder 
kl. 19.30

Pris: 50 kr. pr. aften 
inkl. kaffebord

Se mere på www.kfum-kfuk.dk
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Igen i år kan vi tilbyde minikonfirmand-
undervisning i Balslev og Ejby sogne.
Tilbuddet er for elever i 3. klasse og 

foregår i Ejby kirke og 
konfirmandstuen i præstegården.

12 torsdage med opstart 
torsdag den 1. september kl. 14-16.

Carl Erik og Fie henter børnene 
ved skolen.

Tilbuddet rummer mulighed for at give
børnene en større fortrolighed med 

den kristne børnelærdom, øge deres bibel-
kendskab og indblik i kirkens 

sang- og salmeskat, samt kendskab til deres
lokale kirke og folkekirkens 

gudstjeneste gennem bibelhistorier og lære
om kirke og kristendom.

Vi tager udgangspunkt i bogen: Kristen-
dom fra top til tå, der er specielt lavet til

formålet. Gennem krop og sansning skal vi
arbejde med centrale bibelfortællinger og
elementære kristne begreber og symboler.

Kirkens personale deltager også under 
relevante temaer.

Vi afslutter med deltagelse i en gudstjene-
ste 1. søndag i advent den 27. november. 
Inden sommerferien vil børn i 2. klasse

(kommende 3. klasse) på Ejby skole få en
indbydelse med hjem, da Carl Erik og Fie

besøger klassen.

Minikonfirmand-
undervisning 2016
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Afternoon Tea
Arrangement 
Søndag den 28. august kl. 14
Start i Balslev Kirke - slut på Balslev 
Sportsplads, med stort og overdådig læk-
kert te-, kaffe-, kage-, sandwich- og
meget mere mums bord.
Så gentager Balslev foredragsforening
de forgående 3 års succes med
Afternoon Tea arrangement oppe på
sportspladsen i Balslev. Arrangement
skulle være afholdt i foråret, men blev
af forskellige årsager flyttet til denne
sensommer. 
Som altid, er det med engelsk forbil-
lede at medlemmerne af
Foredragsforeningen skaber rammer-
ne for dagen – i klassisk engelsk stil -
og selvfølgelig starter vi ligesom i
England, med en lille kort gudstjene-
ste i Balslev kirke – for derefter at
bevæge os over i Teltet på sportsplad-
sen og så ellers kaste os over en lang
række lærke engelsk inspirerede te- og
kaffebords lækkerier, hvor det selvføl-
gelig 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 Kitt
Funk Vase på telefon 29 46 01 92.
Tilmelding kan også ske via
Facebook.

Ulvetime-
gudstjeneste 
- for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamili-
er med efterfølgende spisning og hygge. 

Ejby kirke og konfirmandstue 
Torsdag d. 8. september kl. 16:45 
( Bemærk ny dato)

Så er det atter tid til en omgang 
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt hen-
vender sig til børn, forældre og bed-
steforældre. Vi kalder dem for
”Ulvetimegudstjenester”, fordi at de
ligger på en hverdag fra kl. 16:45 til
ca. 18:00, lige præcis i det tidsrum
som normalt for børnefamilier kan
være meget fortravlet.
Men fortravlet behøver det ikke altid
at være: Tag en slapper fra madlavnin-
gen! Kom til et kort børnevenligt
”fortælle(fri)kvarter” i kirken hvor der
bagefter, vil blive serveret spagetti for
hele familien.
Vi starter som altid i kirken hvor
præsten fortæller en lille historie og vi
synger nogle sange. Bagefter går vi så
alle over i konfirmandstuen i Ejby og
spiser spagetti med kødsovs som
aftensmad.
Arrangementet er for alle børne-
familier, men bedsteforældre er 
også hjertelig velkomne.
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Ejby IK fodbold -
Gadeturnering
2016 
EJBY IK arrangerer
gadeturnering – 
Fodbold - nu også 
med Beach Volly
Den 3. september er der mulig-
hed for at spille gade-/firma-
fodbold ved EJBY IK

Tilmeld din vej/gade/vænge/hold/ 
firma og spil fodbold mod byens
andre hold.
Pris pr. hold kr. 150,00kr
Efterfølgende vil der være fest ved
klubhuset.

Tilmelding sker via hjemmesiden fra 
20. august 2016.
Se yderligere information og kamp-
regler på hjemmesiden www.ejbyik.dk 

Dåbsgudstjeneste
Nogle gange kan det være svært for
forældre, at få deres barns dåb til at
ligge på en given søndag. Derfor
afholder vi engang imellem en lille
dåbsgudstjeneste som ligger på en lør-
dag 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.
13. august i Ejby kirke og 8. oktober
i Balslev kirke - begge dage kl. 11:00.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt
såfremt der er nogle tilmeldinger

Høstgudstjeneste
Minikonfirmanderne medvirker.

Familie-/Høstgudstjeneste i
Balslev kirke d. 18. september
2016 kl. 16:00

For børn og voksne med efterfølgende
kirkefrokost i Balslev forsamlingshus.

Så er det atter tid for høstgudstjeneste 
i Balslev kirke og det er en ganske
speciel dag. Vi takker for den netop
overståede høst, ikke bare den ude på
markerne, men så sandelig også for
den høst, vi har fået hjemme i vores
haver og urtebede, - og det skal selv-
følgelig 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

Det sker! August 2016 - November 2016
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gøre denne eftermiddag endnu mere
hyggelig og flot.
Bagefter går vi som altid over i for-
samlingshuset, laver en omgang fæl-
lesspisning – 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 børnene, 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

Minikonfirmander 
2016
Torsdag den 1. september 
kl. 14.00-16.00 starter vi igen 
et nyt hold op.

Vel mødt til de nye 3. klasse-elever.
I programmet indgår høstgudstjene-
sten i Balslev, søndag d. 18. septem-
ber kl. 16.00 og 1. søndag i advent-
gudstjenesten i Ejby, den 27. novem-
ber kl. 10. Begge dele er for hele
familien, ja hele menigheden.
Vel mødt!

Carl Erik og Fie
Tlf.:  2237 1152 / 2074  5454

Kirke kino
Kirke kino er et nyt tilbud fra
”De samarbejdende sogne”.

Vi tager udgangspunkt i Gabriel-
prisen, som er Landsforeningen af
menighedsråds årlige prisuddeling. En
jury nominerer 5 film og kårer vinde-
ren. I 2015 vandt ”Mennesker bliver
spist” af Erik Clausen.
Den skal vi se i Nørre Åby Bio
Lørdag den 17. september kl. 10-13.
Det er gratis at deltage, og der 
serveres en sandwich efter filmen, 

Det sker! August 2016 - November 2016
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hvorefter Jens Rothmann lægger op
til en samtale om filmen, og hvad vi
hver især så. 
”Mennesker bliver spist” er en film,
der med varme og humor lader os
kigge indenfor i en familie, hvor alt
tilsyneladende går godt. Herluf og
Ingelise har været gift i mange år,
Herluf er mekaniker, men er begyndt
at glemme ting, og en dag melder han
en bil klar på værkstedet, uden af
bremserne virker. Herluf er chokeret,
og en dag kommer han ikke hjem,
som han plejer. Ingelise og hele fami-
lien finder ud af, hvor meget de sav-
ner ham. Filmen sætter med stor ind-
levelse spotlight på, hvor afhængige vi
er af hinanden. 

Ældreklubben i 
Ejby præstegård
Opstart onsdag d. 28. september
kl. 14:30

Så oprandt da endelig den tid – som
vi er rigtig mange, der har gået og
ventet på; nemlig at den nye sæson i
ældreklubben kan begynde. Og det
kan den som altid, med godt for ører,
maver og øjne – og selvfølgelig vores
kære kaffepigers vidunderlige kaffe og
kage – og ja så selvfølgelig en masse
god underholdning. 
Vi får bl.a. besøg af selveste Birthe

Wilke, ja hende som sang med på
”Skibet skal sejle i nat” – og som vil
fortælle os om sit spændende og begi-
venhedsrige liv. Denne sæson får vi
også besøg af en gammel kending –
nemlig Stig Nørregård – som denne
gang, vil opføre en lang række af
gamle revy klassikere, - og vi får også
besøg af en duo, som fortæller
Danmarks historie, iblandet musik,
sang og billeder. 
Den allerførste gang (28.september)
starter med en rejse helt ned til jor-
dens anden side, når vi får besøg af et
par som har haft en fantastisk rejse til
Australien. Og den rejse kommer vi
så også med på – når de kommer og
fortæller os bom deres dejlige oplevel-
ser og meget meget mere. 
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; 28. sep-
tember, 12. oktober, 26. oktober, 9.
november, 23. november, og 7.
december    
Alle er som altid hjerteligt velkomne
– prisen er 35 kr.

På glædeligt gensyn 
fra alle os 5 i ældreklubben

Det sker! August 2016 - November 2016
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Filmklubben ven-
der ”frygteligt”
tilbage ! 
Torsdag d. 29. september kl 19:00

Hvad har tåreperseren ”Livet er 
smukt”, gyseren ”Børnehjemmet”,
science fiction braget ” The Matrix ”,
komedien ”Life of Brian”, Clint
Eastwood filmen ” Grand Torino”,
trilleren ”I lossens time” og musicalen
”Les Miserables” med hinanden at
gøre ? Jo – de er alle sammen fantasti-
ske film med noget på hjertet og så er
de alle sammen, nogle af de film som
vi har set i vores filmklub igennem de
sidste par år. Dvs. det er kun nogle af
de film vi har set, for vi har set
mange – og hvad der er endnu bedre;
vi skal se mange flere!!
Derfor åbner filmklubben i Ejby kon-
firmandstue ”Jesus Goes to
Hollywood” – atter sit lærred for en
ny og spændende sæson – og ja, vi
skal endnu engang opleve at blive
rystet og rørt, og bevæget og begej-
stret i både vores hjerter og hjerner og
ikke mindst – selvfølgelig også blive
overvældet af befriende latter.
Som sædvanlig kan vi grundet licens-
aftaler ikke fortælle om, hvilke film
den nye sæson vil byde på, her i bla-
det, (Det vil blive offentliggjort tæt
på præmieredatoen på vores kirkes
hjemmeside og præstens Facebook

side) – men kan dog oplyse, at den
første film vil handle om en ond
skole, en god lære og en masse børn.

Så velkommen i filmklubben der har
sæsonpræmiere den 29.september, -
og yderligere filmaftener i efteråret er
torsdag 27. oktober og onsdag den
24. november. 
Alle er hjertelig velkommne – det er
selvfølgelig gratis, men der kan købes
kaffe, kage og popkorn for en rund
tyver for det hele.

Rock – håb og 
kærlighed
En anderledes kirke og rockkoncert – 
med Beatles, Rolling Stones, Hendrix,
Elvis, Grundtvig og Ingemann og
mange flere 

Brenderup kirke tirsdag den 
15. november 2016 kl 19:00
Tirsdag d. 15. november kan der 
opleves noget ganske specielt i
Brenderup kirke. De Samarbejdende
Sogne, inviterer nemlig til en ganske
speciel musikalsk oplevelse under
overskriften ” Salmer fra en beattid” –
hvor smukke bibelske tekster, og
gammelkendte salmer, bliver sat i 
relief og sammenhæng med nogle af
vores tids største rock sange. 
Det kan nemlig godt lade sig gøre at
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kombinere det gamle med det nye –
og det på fortræffelig vis – og også
sådan at vi måske forstår det gamle
meget bedre – når det sættes i lyset af
det nye. Ingemanns lysets engel –
taler sammen med Jimmi Hendrix’s
”Angel” og gamle testamentes tale om
Engle. Johannes tale om Guds kærlig-
hed til og mellem mennesker – står
flot og klar i sammenhæng med
Beatles ”With at little help from my
freinds”. Elvis taler sammen med
Grundtvig og Deep Purple taler sam-
men med Mattæus Evangeliet tale om
bekymringer osv. osv.
Det hele er smukt sammensat og
fremført af gruppen ”Beatsalmer” –
som består af Tina Kruse Andersen,
som læser. Simon Mott Madsen som
synger, af Bjørn Krog Thesbjerg som
spiller klaver og endelig Tore Bjørn
Larsen der spiller orgel – og som hver
især bidrager til at sammenstille
rocksangene med bibelteksterne i

arrangementer for klaver og kirkeorgel. 
Det er meget anderledes end vi er,
vandt til – men også hamrende godt,
og noget som vi alle kan nyde og
sandsynligvis også lære en masse af.
Så kom forbi Brenderup kirke – og
nyd både Johannes og Jimmi Hendrix
-  Brorson og Beatles. 
Entre 50 kr. ved døren.

Minikonfirmanderne 
holder advents-
arrangement 
Søndag d. 27. november kl. 10:15

Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt og traditionen tro, bli-
ver første søndag i advent, markeret i
samarbejde årets minikonfirmander –
elever fra 3. klasse – der alle har gået
til undervisning hos Carl Erik og Fie
Refshauge, de sidste par måneder i
konfirmandstuen. Nu er tiden så
kommet, hvor de er flyvefærdige og
det skal selvfølgelig markers! 
Så første søndag i Advent inviterer 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 denne dag for at fejre Advent og
vores nye minikonfirmander.
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Advent-Kor-arrangement i
Balslev kirke og Forsamlingshus

”Ønsk en 
julesalme” !
Søndag d. 27. november 2016 
kl. 19:00 – Balslev kirke
Traditionen tro holder vi et kor-
adventsarrangement i Balslev kirke og
forsamlingshus. 
Lige som sidste år vil vores advents
arrangement blive afholdt som både
et kor arrangement – men derudover,
så får vi også mulighed for, selv at
vælge en række julesamler, som vi så
synger sammen, alle sammen med
korets hjælp. Bagefter vil vi så går
over i forsamlingshuset og drikke
kaffe og spise æbleskiver.   
Alle er som altid hjertelig velkomne,
det er gratis og kirkebilen kører.

Syng julen ind i 
Ejby kirke
8. december kl. 19:00-20:00
”Syng julen ind” er blevet en rigtig 
god tradition her i Ejby kirke. Kirken
er fyldt med levende lys, glade men-
nesker og ikke mindst den helt rigtige
stemning, som kan sætte julen i gang.
Vi vil synge en lang række af julens

smukke og glade salmer, konfirman-
derne vil læse for os, om deres ople-
velse af julen, og endelig afsluttes det
hele med et smukt Lucia optog.
Alle – store som små – er som altid
hjertelig velkomne på denne aften,
hvor vi synger julen ind i Ejby kirke.

Händels Messias
11. dec. kl. 15.00 i Husby kirke.

Händels kendte storværk ”Messias”, 
der med tiden er blevet til lidt af en
”juleklassiker” opføres med vokal- og
barokensemble i Husby kirke.

Se mere i næste blad

Koncerten er arrangeret af 
De samarbejdende Sogne.
Entréen er 150 kroner, og billetter
kan reserveres hos lone@4kirker.dk
eller telefon 40323736,
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Adrian Valentin Korntved 
Tværgade 25, Ejby

Alma Elise Korntved
Tværgade 25, Ejby

Elisabeth Øbro Maglund
Engelsvej 7, Assens

Hans Søren Lange Andersen
Blankegårdsvej 25, Båring

Døbte i Balslev kirke

William Bacher Folbirk
Søndergade 147, Gelsted

Zophie-Kirstine Drøschler Hyldeborg
Kingstrupvej 23, Ejby

Ella Drøge Nielsen
Krogen 9, Balslev

Maise Lysholt Rasmussen
Solvænget 16, Ejby

Sissel Laugaard Andersen & 
Jacob Kjær Kristiansen
H.V. Nyholmsvej 15, Frederiksberg

Louise Bødker Hansen & 
Lean Boye Hansen
Møllevænget 14, Ejby 

Louise Olsbæk & Tonny Olsbæk
Stjernevænget 10, Ejby

Bisættelser og Begravelser Balslev kirke

Viggo Jensen
Nørregade 2, Ejby

Conny Pedersen Beyer
Anlægsvej 13E, Ejby 

Bisættelser og Begravelser Ejby  kirke

Gurli Irene Frankær Nielsen
Birkelunden 165, Ejby

Rita Margrethe Rasmussen
Birkelunden 171, Ejby

Benny Kristoffersen 
Solvænget 1, Ejby

Døbte i Ejby kirke Vielser og kirkelige velsignelser,
guldbryllupsvelsignelser 
i Balslev og Ejby sogne

Bisættelser og begravelser 
Balslev kirke

Bisættelser og begravelser 
Ejby kirke

Døbte i Balslev kirke

SOGNENE SIDEN SIDST!
20. februar 2016 – 25. juni 2016
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Sognepræst Jens Rothmann
Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 11 20
E-mail: JCR@km.dk

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

Kirkesanger
Birthe Kristensen
Sønder Allé 50, Strib, 5500 Middelfart
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
Karen Rose
Algade 53, 5592 Ejby
Tlf. 21 46 41 86

Kasserer Balslev og Ejby
Norbert Grabbert
Balslevvej 59, Balslev, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 26 77

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



07. august – 11.s. eft. trinitatis 14:00 * Vita Andreasen
13. august – Dåbsgudstjeneste 11:00 **
14. august – 12. s. e. trinitatis 10:15 *
21. august – 13. s. e. trinitatis 10:15 * 9:00
28. august – Afternoon Tea Gudstjeneste 14:00 **     
31. august – Aftensang – Ønsk en salme! 17:00 

01. septem. – Ældreudflugt **
01. septem. – Minikonfirmandundervisningen starter **
04. septem. – 15. s. e. trinitatis 10:15
08. septem. – Ulvetime-gudstjeneste ** 16:45 **
11. septem. – 16. s.e trinitatis 14:00 Michael Juul 
13. septem. – Menighedsråds-informationsmøde med Britta Schall Holberg 19.00 **
17. septem. – Kirke Kino **
18. septem. – Høstgudstjeneste 16:00 med minikonfirmander** 10:15
25. septem. – 18. s. e. trinitatis 10:15 * 09:00
28. septem. – Ældreklub starter **
29. septem. – Filmklub starter **

02. oktober – 19. s. e. trinitatis 19:00  
08. oktober – Dåbsgudstjeneste ** 11:00
09. oktober – 20. s. e. trinitatis 10:15 * 09:00
11. oktober – Konfirmandvelkomst** 19:00
16. oktober – 21. s. e. trinitatis 10:15
23. oktober – 22. s. e. trinitatis 14:00 Lars Højland
27. oktober – Filmklub **
30. oktober – 23. s. e. trinitatis 10:15 Spejdergudstjeneste

06. novem. – Alle Helgens dag 17:00 19:00 Mindegudstjeneste
13. novem. – 25. s. e. trinitatis 10:15
15. novem. – Beatsalmer koncert - Brenderup kirke kl. 19:00**
20. novem. – Sidste søndag i kirkeåret 9:00 Lars Højland
24. novem. – Filmklub**
27. novem. – Adventsarengement i Ejby kirke med minikonfirmanderne** 10:15 Kirkekaffe*
27. novem. – Adventskorarrangement i Balslev kirke med Ønsk en julesalme** kl. 19:00 

04. decem. – 2. s. i Advent 10:15 9:00
08. decem. – Syng julen ind 19:00 **
11. decem. – 3. s. i Advent 10:15 Michael Juul
11. decem. – Händels ”Messias” – koncert i Husby kirke kl. 15:00 **
18. decem. – 4. s. i Advent 10:15
24. decem. – Juleaften 14:30 13:00 + 15:45

* Menighedsrådene serverer kaffe i våbenhuset.
** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker” + dagspressen
Evt. ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i Ugeavisen Vestfyn

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 2016.

GUDSTJENESTETIDER
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