
December 2014

Husk! Juleaftensgudstjenesterne
afholdes Ejby kl. 13:00 og 15:45 samt Balslev kl. 14:30

Ulvetimegudstjeneste 
for børn og 

barnlige sjæle
Ejby 20. januar kl. 16:45  

Rock, håb og kærlighed 
- en anderledes rockkoncert

Ejby kirke tirsdag 
den 24. februar kl 19:00

Kirke- og Sogneblad
                                                                                                  For Balslev-Ejby
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Julehilsen fra Ejby Menighedsråd
Hermed lige et par ord fra Ejby
Menighedsråd. 

I 2014 glæder vi os bl.a. over:

- At vores konfirmandstue er blevet
ombygget, så vi har fået god plads i
forgangen.

- Vores fine nye køkken med ny 
kaffemaskine. 

- Det nye toilet og det fine store 
handicaptoilet.

- Lydplader på loftet i konfirmand-
stuen, så der er blevet en bedre 
akustik i rummet.

- Den fine nye front ud mod
Kapelvej, samt nye parkeringspladser
og fint anlagt haveområde med 
udendørslamper, fliser og græs.

- At Jens nu har sit kontor væk fra
privaten og en garage med 
redskabskur.

- At Præsteboligen er blevet isoleret i
både kælder/ 1. sal, har fået renset tag
og fået en ”ny” kvist mod gården.

Derfor skal der herfra lyde et stort tak
til alle som har haft med renove-
ringen at gøre: Arkitekt, håndværkere
og ikke mindst skal præstegårdsudval-
get have tak for det store frivillige

arbejde, de har udført. Tak til Hanne-
Lis Christophersen og Jens Aage Bang
Jensen (Balslev), og til Gerda Lind og
Jørgen Hansen (Ejby).

Desværre har vi ikke fået påbegyndt
udvidelsen af parkeringspladsen og
anlægget omkring kirken. Det gik
ikke så nemt med at få godkendt vore
planer, som vi havde håbet. Men vi
regner med at det lykkes i 2015!

Gerda Lind har efter 10 år valgt at
stoppe i Ejby Menighedsråd. Hun har
med stor engagement været vores
valgte kasserer og medlem af præste-
gårdsudvalget. Herfra lyder et stort
tak for godt samarbejde. 

Jane Vigsø er pr. 30. nov. 2014 ind-
trådt i stedet. Vi byder hermed Jane
velkommen og glæder os til samarbej-
det.

Glædelig jul og et
godt nytår til alle

Karen Rose, formand 
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- dengang vi ikke 
havde fjernsyn, og 

overtroen endnu levede - i 
begyndelsen af 1950'erne

Jul
Fra barndommen i Balslev i begyndel-
sen af halvtredserne har jeg mange
gode minder. Normalt skulle vi børn i
den mørke tid i seng, når vi havde
hørt Godnat for de små med Inge
Aasted i radioen, men i julemåneden
var det lidt anderledes, for da sluttede
aftenen altid med, at vi sang en eller
to sange, hvorefter vi tre drenge blev
placeret ved siden af far på divanen,
hvor han læste op en bog med julehi-
storier, mens der var lys i advents-
kransen. Imens sad mor ved spisebor-
det og strikkede eller stoppede strøm-
per, eller hun spillede på det lille træ-
deorgel. Over divanen hang der et
billede med en nissefamilie, og mens
far læste, og vi børn kiggede på bille-
derne i bogen, kastede nissefar altid
en appelsin ned i skødet på én af os
børn, som så fik lov at pille den og
dele den med de andre to. Vi opdage-
de aldrig, at det var mor, der kastede
appelsinen op på billedet, så den faldt
ned i skødet på en af os.

Julen hos bedstefar og mormor i
Rørup var også rigtig, rigtig hyggelig.
Vi ankom altid tids nok til at komme
med til julegudstjenesten i Rørup
Kirke. I begyndelsen foregik transpor-
ten til Rørup på cykel. Far havde os

alle tre på cyklen, en på en lille sadel
på stangen, en på bagagebæreren (nok
en slags barnestol) og en i en anhæn-
ger, for vi fik først bil igen i 1953-54,
en Ford A 1930 med plyssæder. 
Bedstefar var stadig organist, selv om
han var nær de 80, og jeg kan huske,
at han havde samme antal tændstik-
ker, som der var vers i salmerne, lig-
gende ved tangenterne, og så ragede
han en ned med sin finger efter hvert
vers, for så vidste han, hvornår sal-
men var færdig. Vi fik tit lov at være
oppe hos ham, ja endog til at træde
bælgen (et kirkeorgel spillede ved
hjælp af lufttryk, der blæstes ind i
piberne, ligesom når man spiller på
fløjte, og lufttrykket dannedes ved at
man skiftevis trådte på to store blæse-
bælge). En af os stod op på den ene,
og vores vægt trykkede den ned,
hvorefter en anden skulle op på den
ved siden af.
Jeg husker tydeligt, at dagen gik gan-
ske forfærdelig langsomt, og at vi tre
og kusine Inge samt senere hendes to
brødre, Kristian og Jesper, ofte til-
bragte nogen tid på en ottoman i
stuen, hvor vi havde fået besked på at
sidde stille. Det var nok, når vi havde
larmet for meget, fordi vi ikke kunne
få tiden til at gå. Så var det, bedstefar



4

somme tider forbarmede sig over os
og fortalte historier.

Vi var altid mange til julefesten, ofte
hele mors familie, og altid naboen,
gamle Frøken Kyhl, der næsten altid
fik mandlen, men ikke sagde noget
om det, før vi alle var ved at revne.
Der var selvfølgelig kun én mandelga-
ve, så vi sad tit der med ”lange
næser”, selv om jeg i hvert fald ikke
var nogen ynder af den meget sukrede
marcipangris, som gaven altid bestod
af. Når vi endelig var færdige med at
spise, skulle damerne i køkkenet for
at vaske op på gammeldags facon,
med varmt vand fra ”vandgryden” i
det gamle komfur og koldt fra span-
den, der stod ved siden af komfuret
(der var ingen moderne bekvemme-
ligheder i huset). Imens skulle bedste-
far høre radioavisen, mens han sad
”baglæns” på en spisestuestol og røg
sin lange pibe.

Ventetiden var nu nærmest uudholde-
lig, men så forsvandt bedstefar ind i
soveværelset, og onkel Johan skulle
over at slukke ved hønsene i hønsehu-
set ovre hos Maren, der var så gam-
mel, at hun som lille havde hørt de
gamle fortælle om Boyes Bande, der
havde været inde i deres hus for at
stjæle, mens de alle skræmte gemte
sig eller lå og sov i alkoverne.

Opvasken var til ende, og kvinderne
kom igen ind i stuen, og så vidste vi,
at tiden var nær. Pludselig åbnede
bedstefar fløjdørene til den store stue,
og dér stod træet med alle de smukke

levende lys og den fine gamle pynt,
som blev brugt år efter år. Dette bille-
de vil altid stå for mig som det smuk-
keste af alle billeder, og siden vi holdt
jul derhjemme hos bedstefar, har det
ikke været ”rigtig jul”.

Nu skulle der danses om træet og
synges de pragtfulde gamle julesalmer
og -sange. Pludselig lød lyden af bjæl-
der, og bedstefar sagde: ”Nu landede
han på taget!” og kort tid senere ban-
kede det på døren. Jeg kan endnu
mærke den store forventning og sam-
tidig frygten for julemanden, thi tænk
om han nu vidste, at man for ikke så
længe siden havde været en slem
dreng, der ikke havde fortjent at få
gaver. Derfor husker jeg, at jeg tit
gemte mig lidt bag mor, men alligevel
ikke kunne lade være med at kikke på
ham. Når han spurgte, om der var
nogle artige børn tilstede, svarede
vores far ofte, at han ikke var så sik-
ker på, om hans drenge havde været
artige nok, og da fik jeg en klump i
halsen, men så tog mor heldigvis til
genmæle og sagde, at vi i hvert fald
også havde været hjælpsomme og
søde. Derpå begyndte julemanden at
dele gaver ud fra sin store sæk, og når
han var færdig med det, kom det 
allerværste, nemlig at vi igen skulle
danse om træet sammen med jule-
manden, inden han skulle videre. Jeg
var altid bange for at skulle komme
til at holde ham i hånden. 

Endelig gik julemanden igen, og vi
kunne komme i gang med at pakke
vore gaver op. Det var som oftest ét
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stykke legetøj samt bløde pakker med
hjemmestrik, men vi var lykkelige for
hver en gave, for det fik vi kun juleaf-
ten og til fødselsdagen.
Vi lagde aldrig mærke til, at det var
bedstefar, der mens vi gik rundt om
træet og sang, ”ringede” med prismer-
ne i lysekronen, så vi troede, det var
kanens bjælder, og vi lagde aldrig
mærke til, at onkel Johan først kom
hjem fra hønsene, når julemanden var
gået.

En gang var det nær gået galt, for da
havde Inge lagt mærke til noget usæd-
vanligt, og derfor spurgte hun tante
Else, hvorfor julemanden havde hen-
des fars sko på. Tante Else fangede
lynhurtigt situationen og svarede, at
julemanden havde fået sne i støvlerne,
så hans strømper var blevet våde, så
derfor havde han lånt onkel Johans
strømper og sko. 

Viggo Jensen

Julehilsen fra Balslev menighedsråd
Her i skrivende stund, den 28. okto-
ber, hvor der er 18 graders varme, og
efter den bedste sommer i mands
minde, er det lidt svært at formulere
en julehilsen.

Pia graver er i gang med grandæknin-
gen, så den kan være færdig til 1 .
søndag i advent.
Med en nyrenoveret kirke, har der
kun været få ting, som skulle ordnes.
Kirketællingen viser en god kirkegang
i Balslev, set i forhold til, hvor mange
sognebørn der er i Balslev.

Som medlem af præstegårdsudvalget
har det været spændende at være med
til at renovere præstegården. Det har
indimellem været op ad bakke, men
godt hjulpet af en dygtig arkitekt,
dygtige håndværkere og ikke mindst
Jens Rothmanns tålmodighed når vi i
mål.

Med ombygningen er der lagt vægt
på at adskille den private del fra den
officielle del. Det har man gjort ved
at lave et nyt indgangsparti og flytte
kontoret over mod Kapelvej, hvor der
også er etableret nye parkeringsbåse.

Vi håber i præstegårdsudvalget, at
man vil tage godt imod vores nyren-
overede præstegård, og håber den kan
blive til glæde og gavn for alle brugere
af den.
Der vil blive et åbent hus-arrange-
ment i det nye år.

Jeg vil gerne sige tak til personalet ved
Balslev kirke, for et godt samarbejde i
det forløbne år.

Og ønsker alle i sognet en glædelig jul
og et godt nytår

Venlig hilsen Hanne Lis Christophersen
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En julehilsen fra præstegården
Hmm… mon der kommer sne til jul
i år? Sådan tror jeg, at en del børn og
barnlige sjæle tænker i denne her tid.
For der er da ikke noget bedre, end
når den store højtid er indhyllet
hvidt; det giver sådan lidt mere til
julen. Lidt mere hygge – lidt mere for
øjet – lidt mere til stemningen, for
når der er sne – så er det rigtig jul. Så
jo, lad os da håbe på en hvid jul –
ikke mindst for børnenes skyld - og
det på trods af, at vejret i skrivende
stund, ikke lover andet end en lun
vinter og måske også jul. Men vi
håber selvfølgelig! Og hvorfor ikke –
vejret har jo været med os hele det
forgangne år – med en fantastisk
sommer, ikke oplevet i mands minde.
Det er jo sådan noget, som vi ikke
kan lade være med at huske på, her

hvor det gamle år rinder ud, og det
på trods af 2014 jo ellers har budt på
ikke så lidt til historiebøgerne. 

Her i vores kirker har året stået i
ombygningens og renoveringens tegn.
Det har længe været et stort ønske
om at få konfirmandstuelokalerne
renoveret, så de var tidsvarende og
ikke mindst i ordentlig stand til vores
brugere. Vi kan ligeså godt være ærli-
ge, at store dele af især den gamle
mellembygning mellem præstegården
og konfirmandstuen ikke levede op til
nustidens standarter og var nedslidt.
Adgangs- og toiletforholdene var
direkte kritisable og opfyldte på ingen
måde kravene til hverken ældre, gang-
besværede eller handikappede.  De
eksisterende gulve og mure var
begyndt at flække og falde sammen,
og det begyndte at være trangt med
pladsen, når der var flere brugere på
en gang, som ville benytte lokalerne,
ligesom at der var uholdbare lydfor-
hold i konfirmandstuen. Men det er
der nu alt sammen blevet rådet bod
på. Mellemhuset er gennem det sidste
halve år blevet renoveret og restaure-
ret, så det nu står perfekt og godt til
alle som må komme forbi, og lyden i
konfirmandstuen er nu sådan, at vi
alle kan høre hvad der bliver sagt,
uden at vi bliver helt tummelumsk i
hovedet, efter at have været på besøg i
lokalerne. Dertil er præstekontoret
også blevet flyttet ned i gulvhøjde og
ned i mellembygningen – så der også
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her er blevet lettere adgang hertil,
ligesom er der er blevet lavet en til-
trængt og ikke mindst meget nødven-
dig energi- og fugt-renovering af præ-
stegården, til glæde for os alle der bor
her. Alt i alt, et stort og omstændeligt
stykke arbejde, men som sagt, også
nødvendigt inden det var for sent.

Der har selvsagt været mange involve-
rede i projektet; og alle sammen
meget dygtige folk. Det gælder ikke
mindst alle de håndværkere, som har
været i gang igennem forløbet. De
skal selvfølgelig have en tak alle sam-
men for deres gode arbejde - der har
gjort det hele muligt,  og ikke mindst
for deres venlige måde at være på!
Selvfølgelig skal er jo også lyde en
stor tak til de implicerede menigheds-
rådsmedlemmer og præstgårdsudvalg-
smedlemmer, som på alle måder har
ydet deres bedste og ikke mindst rig-
tig meget fritid på at få dette her pro-
jekt til at lykkes. 

Vi er flere gange blevet ønsket tillyk-
ke med renoveringsprojektet af sogne-
nes beboere. Men egentlig er de ikke
os her ved Balslev og Ejby kirker og
konfirmandstue, der skal ønskes til-
lykke, men derimod jer brugere. Alt
lige fra foreninger, konfirmander,
minkonfirmander, film og ældreklub-
medlemmer – og mange flere,  ja fak-
tisk alle jer brugere, skal have et til-
lykke med de nye renoverede lokaler.  

Selvfølgelig er der også sket en helt
masse andet har sognene, end blot
renovering; med udflugter, undervis-

ning og foredrag, konfirmander og
minikonfirmander og film- og ældre-
klubber, ligesom kirkerummene har
haft deres at se til i 2014. Der bliver
flere bryllupper, både dem inden for
murene, men nu også ude i folks pri-
vate hjem, ligesom at det at markere
sin guldbryllupsdag med et besøg og
en ceremoni i kirken -  også er
begyndt at finde deres plads i Balslev
og Ejby kirker. Det er alt sammen
hyggeligt og noget, som vi alle her på
stedet nyder at være en del af – og
håber også at opleve i det nye 2015.

Her til sidst skal der selvfølgelig også
lyde en hilsen alle jer andre – alle jer
sognebørn, som vi har mødt igennem
det forgangne år i kirken til gudtjene-
ster, bryllupper, begravelser, dåbs- og
børnegudstjenester, ældreklub, aftens-
angsmøder, filmklub, minikonfirman-
darrangementer, konfirmander og
konfirmationer – og ja på gaden, eller
hvor vi nu træffes. Det har været
skønt at møde jer alle – og jeg vil her
fra præstegården benytte lejligheden
til at ønske jer alle en rigtig glædelig
jul, samt en stor tak for det forgangne
år. Det har været hyggeligt og spæn-
dende at være sammen med jer, og vi
ser frem til endnu et år med mange
gode stunder i jeres selskab.

Mange Jule- og Nytårshilsner 
Jens Rothmann
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Den 4. januar er en dag, der er værd
at bevare i de historiske minder.
Netop i år er det præcis 70 år siden,
at Danmark mistede ikke blot en dig-
terpræst fra Vedersø, men også en af
det 20. århundredes største personlig-
heder og en stemme mod besættelsen. 
Ingen dansk digter opnåede i sin leve-
tid en sådan kultstatus som Kaj
Munk, og i sin samtid blev han
betragtet som en af Nordens fremme-
ste dramatikere og endvidere som en
helt for modstandsbevægelsen. Han
havde mange titler, heriblandt kan
nævnes: præst, digter, debattør, jour-
nalist og provokatør.  
Kaj Munk havde en stærk vilje til at
gribe ind i sin tid med sit lidenskabe-
lige engagement, sin kompromisløs-
hed og sit karismatiske og dybt ideali-
stiske væsen. Disse karakteristika
skabte en både samlende og splitten-

de skikkelse hos Kaj Munk. 
For Kaj Munk er en kompleks og
kontroversiel mand og, for oversku-
elighedens skyld, kan  hans liv og
virke inddeles i fem dimensioner:
Den kritiske debat og journalistik, det
snævre kristne livssyn og lutheranske
teologi, hans anderledes og markante
politiske synspunkter og ikke mindst
hans store, skønlitterære produktion
af især dramatik. 
Kaj Munk blev myrdet den 4. januar
1944 af en dansk-tysk terrorgruppe,
og dette mord udløste en chokagtig
harme og sorg i hele landet, men på
trods af tyskernes forsøg på at lukke
munden på ham, har Kaj Munk i dag
opnået martyrstatus netop for sin per-
sonlighed og for sin stemme mod
besættelsen, som stadig runger i den
danske historie. 
Foredraget om Lise og Kaj Munk i

I selskab med Kaj Munks ånd

En præst, der skulle holde gudstje-
neste, kunne ikke finde sin taske, så
han lagde sin bibel i en madkasse, da
det regnede, og den måtte jo ikke
blive våd.
På vej til kirken kom han forbi en
byggeplads og tænkte, han ville give
arbejderne et godt ord med på vejen.

Han standsede op og spurgte en af
dem:
- Kender du Jesus?
- Nej, svarede manden, men måske
gør de andre.
Derpå råbte han: - Er der nogen, der
kender Jesus, fordi der står en mand
her med hans madpakke?

Blot til lyst:
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Vedersø blev arrangeret af Balslev
kirke og Ejby kirke. Foredragsholder
Bjarne Nielsen Brovst kom til Balslev
kirke den 2. oktober 2014, for at ind-
vie os i Kaj Munks liv og levned.
Hans dokumentariske materiale er
indsamlet i danske og tyske arkiver,
og gennem personlige besøg og sam-
taler hos fru Lise Munk, er det med
stor viden, jysk humor og ikke
mindst lune, at Bjarne Nielsen Brovst
tager os på en tidsrejse tilbage til dig-
terpræsten. I de knap to timer, som
foredraget varede, formåede Bjarne
Nielsen Brovst at genfortælle Kaj
Munks liv helt fra den spæde barn-
dom til hans død, dog med præcise-
rende, uddybende og detaljerede ned-
slag i bestemte og vigtige episoder i
Kaj Munks liv. På trods af den kom-
pleksitet Kaj Munk besidder, formår

Bjarne Nielsen Brovst at forsimple
den ellers splittede karakter med
humoristiske små dialogseancer, hvor
der ændres stemme alt efter om det er
Lise eller Kaj Munk, der snakker.
Endvidere læste Bjarne Nielsen Brovst
op fra sit eget forfatterskab om Kaj
Munk, hvor man som publikum ikke
kunne undgå at blive indhyldet i de
sansemættede historiske fortællinger,
og gennem disse levende fortællinger
følte vi os helt tæt på digterpræsten. 
Det var med et grin og god stemning,
at kirken blev forladt: Vi er uden tvivl
en del klogere på digterpræstens liv
og levned. 

Mette Rasmine Vingaard Jespersen

Nyt fra Balslev Forsamlingshus
Der er nu installeret 3 varmelufts-
pumper i Balslev Forsamlingshus,
som er finansieret via forskellige
fonde. Det forventes, at give en årlig
netto besparelse på ca. 10.000 –
12.000 kr. De 3 varmeluftspumper er
fjernstyret, derved kan opvarmning af
lokalerne igangsættes før brugerne
ankommer til forsamlingshuset.
Der er planlagt afholdelse af de 2 tra-
ditionelle fællesspisninger, som er fre-
dag den 21. november 2014 og lør-
dag den 24. januar 2015. Alle er vel-

kommen. Fællesspisning vil blive
annonceret i Ugeavisen Vestfyn og på
vores hjemmeside.
Der er generalforsamling med fælles-
spisning onsdag den 11. marts 2015,
som også annonceres i Ugeavisen
Vestfyn.
Besøg også vores hjemmeside:
www.balslevforsamlingshus.dk . Her
kan man læse om forsamlingshuset,
og bestille leje af forsamlingshuset.

På gensyn Balslev Forsamlingshus
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Julenat 1824 var Grundtvig vågen og
i færd med at forberede sin prædiken
julemorgen i Vor Frelsers Kirke på
Christianshavn. I et værelse i hjem-
met i Prinsessegade 52 lå hans to små
drenge, Johan og Svend på hhv. 2 år
og 3 måneder og sov sødt. Den dag i
dag kender vi både hans prædiken og
den salme, han skrev om natten,
nemlig: Velkommen igen Guds engle
små.

Julemorgen 1824 var den gamle guld-
smed Clausen fra Gothersgade i Vor
Frelsers kirke sammen med sin datter
og en anden ung pige. Guldsmeden
beretter:
"Rimen hang i træerne. Lysene skin-
nede ud af kirkens høje vinduer.
Kirken var fuld af mennesker. Da
Grundtvig kom på prædikestolen, var
der som en forklaret glans over hans
åsyn. Han så lys og glad ud. Størst var
glansen dog over ham, da han slutte-
de sin prædiken med at sige, at han i
denne julenat havde fået en ny sang,
som han nu ville meddele. Han frem-

sagde da med mild og glad røst:
Velkommen igen Guds engle små."
I salmen bydes Guds engle velkom-
men som kære julegæster fra "høje
himmelsale". 

Især børnene kan glæde sig, for de
drømmer sødt om Betlehem og om at
lege jul med englene, og når de våg-
ner julemorgen, hører de julesang og
kirkeklokkens kimen. I salmen van-
drer Guds engle op og ned på sal-
mens tonestige og bringer Guds fred
til mennesker. Salmen klinger ud i en
bøn om, at julesorgen må slukkes.
Hvad julesorgen dækker over, kan vi
kun gisne om. Det kan være person-
ligt, men kan også dække over, at
Grundtvig bekæmpede den rationali-
stiske dominans i kirken. Han følte
sig som en, der lå i graven, betroede
han sin gode ven, B. S. Ingemann.

Velkommen igen 
Guds engle små 
Nr. 99 i salmebogen, af N.F.S. Grundtvig

ORGANISTENS HJØRNE!
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ORGANISTENS HJØRNE!

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale!

Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide.
O, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde.
Er kruset af ler, og kagen tør,
deri sig engle finde!

Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge.
O, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!

Så drømme de sødt om Bethlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet.
De drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet!

Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer!
Da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer.
Da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer!

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige!
Da byder Vorherre selv Guds fred!
til dem, den efterhige!
Da åbner sig himlens borge-led,
da kommer ret Guds rige!

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders vé,
vor smerte sødt bortvugges!
Vor fader i himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

Der skulle gå 8 år, før A.P. Berggreen
skrev den smukke melodi, vi i dag
kender. Måske har der i mellemtiden
været en anden melodi, det ved vi
ikke. Yderligere 6 år senere kom der
endnu en melodi af C.E.F. Weyse.
Også en meget smuk og sangbar
melodi.

Med venlig hilsen og ønsket 
om en god jul,
Birgit Schledermann
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Salmemaraton – nu også 
i Balslev og Ejby kirker!
Salmemaraton kommer til sognene i marts måned

Kan man synge en maraton? Ja, vi gør
forsøget – at synge alle salmebogens
mange dejlige salmer. Vi begynder
med nummer 1, og om et par år, har
vi så været igennem dem alle. Lært og
hørt nye melodier, og læst og sunget
tekster, vi egentlig ikke kendte. Og vil
alle være blevet musikalsk beriget.
Samtidig kommer vi rundt i hele
Middelfart Provsti og får set vores
mange skønne gamle kirker, og altså
også i Balslev og Ejby kirker i marts
måned.

Det foregår onsdage kl. 17.00 
til 18.45.

Der vil hver aften være en salmeguide
til at føre os gennem salmerne.
Undervejs vel der være en let anret-
ning. Flere informationer:
Johanne Fårup, 64 42 16 24
Johanne Diemer, 22 11 18 65
Jette Rosendal, 64 40 31 21 
Se provstiets hjemmeside, Balslev og
Ejbys hjemmeside og folder som lig-
ger i kirkerne.

Plan for 
salmemaraton 2015
Januar
Føns kirke, den 7. januar
Ørslev kirke, den 14. januar
Udby kirke, den 21. januar
Husby kirke, den 28. januar

Februar
Fjelsted kirke, den 4. februar
Harndrup kirke, den 11. februar
Fjelsted kirke, den 18. februar
Harndrup kirke, den 25. februar

Marts
Ejby kirke, den 4. marts
Balslev kirke, den 11. marts
Ejby kirke, den 18. marts
Balslev kirke, den 25. marts

April
Middelfart kirke, den 8. april
Middelfart kirke, den 15. april
Middelfart kirke, den 22. april
Middelfart kirke, den 29. april

Maj
Strib kirke, den 6. maj
Røjleskov kirke, den 13. maj
Vejlby kirke, den 20. maj
Strib kirke, den 27. maj
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Ja så skete det igen – og gudskelov for det; et helt nyt hold konfirmander – en stor
flok drenge og piger – har atter indtaget præstegården – og i denne sæson; hele
36 af slagsen. Det er skønt og dejligt at møde jer alle sammen – og jeg nyder al-
lerede hvert sekund vi har sammen. Hjertelig velkommen til jer alle sammen. 

Konfirmation 2015 Konfirmationen vil i 2015 finde sted i Ejby
kirke d. 19. april og i Balslev kirke d. 26. april

Konfirmander 2014-2015

Konfirmations-
datoer indtil 2018

2016: Ejby 17. april Balslev 10. april
2017: Ejby 30. april Balslev 7. maj
2018: Ejby 22. april Balslev 15. april
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Salmemaraton
på onsdage fra
kl. 17.00-18.45
Hvis du er glad for at synge, kan det 
være en god ide at prøve at deltage i
salmemaraton. Jeg har nu været med
en hel del gange og det kan absolut
anbefales.  
Det er meningen, at vi skal synge os
gennem alle salmerne i  salmebogen,
en efter en.  Det startede i Kauslunde
kirke og vi har været i Gamborg,
Asperup, Roerslev og Nørre Åby kir-
ker. Det fortsætter rundt i kirkerne i
Middelfart provsti, og i marts måned
2015 er hhv. Ejby og Balslev kirker
på tapetet.
Vi har nået at synge mere end 100

salmer nu. Det er rigtig hyggeligt.

Der har været fra ca. 50 deltagere og
op til næsten 100 fra gang til gang. 
Der bliver fortalt lidt om de enkelte
salmer og melodier, herefter bliver der
sunget på de melodier, der nu hører
til den pågældende salme. Somme
tider kan det være noget af en udfor-
dring at prøve kræfter med en meget
gammel melodi. 
Efter at have sunget omkring  5 sal-
mer er der en pause, hvor der serveres
noget at spise og drikke.  Der snakkes
og hygges. Derefter synges så videre
på  yderligere 5 salmer. Der fortælles
også lidt om den pågældende kirke vi
er i.
Planen over kommende arrangemen-
ter kan ses på  www.middelfart. prov-
sti.dk  eller i brochurerne der ligger i
Balslev og Ejby kirker.

Hanne Kristensen

ET TRÆ DER VAR
Et Træ har jeg kendt, saa kønt og stort,
En ædel Gran, der stod ved Byens Port

og hilste mig hver Dag et tyst God Morgen.
I Sommersol og Vinterkulde stod det lige smukt og var til Glæde.

Nu har man fældet det; jeg føler Trang at græde.
Det var min Ven; med Fuglene jeg deler Sorgen.

Nu skal det aldrig mere se en Sol staa op
og ikke mærke Blæsten ruske i sin Top.

Hvor skal nu alle Fugle bo i Fred for Katten?
Og hvor skal Edderkoppen hænge sine Spind om Natten?

Mosekonen
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Udstilling i kirken 
5. klasse på Ejby skole har arbejdet
med ikoner og krucifikser i kristen-
dom og billedkunst. Det har resulte-
ret  i en udstilling, som stadig kan ses
i Ejby kirke. Udstillingen havde ferni-
sering sidst i juni.

Et vindue ind i den 
guddommelige verden

En ikon er et helligt billede især
indenfor den ortodokse kirke, der
bruges både ved gudstjenester i kirken
og i hjemmet. 

”Ikon” kommer af det græske ord
”eikon”, som betyder billede.

De fleste ikoner er malet på træ og
forestiller ofte Jomfru Maria med
Jesusbarnet. Nogle ikoner har et for-
tællende indhold, scener fra Det
Gamle eller Det Nye Testamente.

Andre er portrætter af Kristus, Guds
Moder eller en helgen. Uanset moti-
vet bygger gengivelsen på en tusind-
årig tradition for komposition, figur-
tegning, farvevalg og stilisering af fol-
dekast og ansigtstræk.
Ikonens egentlige formål er at afspejle
den himmelske virkelighed gennem
sin symbolik.
De senere år er betegnelsen ikon også
blevet anvendt om dekorative kolla-
ger, der fremstiller religiøse eller filo-
sofiske budskaber, eller som blot har
en dekorativ funktion uden noget
egentligt budskab. 

Vidste du, at
Ikonen indgår som fast bestanddel af
ikonostasen; billedvæggen i kultrum-
met, som bevægelig kultgenstand i
processioner, som privat rejseikon
eller opstillet på en skråhylde i hjem-
mets "skønne hjørne".
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Vidste du, at
berømte mirakelgørende ikoner
optræder i byzantinsk og russisk
historie og er blevet anvendt i krigssi-
tuationer til værn mod fjender.

Fakta:
• Oprindeligt blev ikonerne malet af
munke, som i en meditativ tilstand
skabte billedet. 

• Munken fastede, bad og levede iso-
leret, indtil ånden kom over ham,
hvorefter han kunne påbegynde arbej-
det. 

• Imens maleprocessen stod på, leve-
de han kun af brød og honning, og
hans egne evner som kunstner betød
ikke noget, for han var et medium for
Guds kraft. 

• Motivet fik han fra en bog med
anerkendte kompositioner, hvorfra
det blev kopieret. 

• Ikonen blev malet med æg-tempe-
ra. Det er farvepulver udvundet af
forskellige naturmaterialer blandet op
med æggeblomme tilsat lidt konserve-
rende væske.

• En ikon fik op til 20 lag maling,
hvilket har gjort billederne meget
slidstærke, og der er bevaret billeder,
som er mere end 1000 år gamle. 

• Farverne blev lagt på lag for lag,
sådan at billedets ”lyskraft” blev så
stor som muligt. Guds lys skulle
kunne ses gennem ikonen. Til sidst
fik den bladguld der, hvor Guds lys
skulle være særligt tydeligt og aller-
sidst mange lag lak. 

• På russiske ikoner er de malede
personer ofte omgivet af en glorie af
værdifulde metaller og ædelstene. 

Et krucifiks er en skulpturel gengi-
velse af den korsfæstede Jesus. Et kru-
cifiks er et kors, hvorpå Kristus hæn-
ger som den lidende og døende frel-
ser. Krucifikset bruges til andagt, bøn
og som en påmindelse for den troen-
de. Krucifikset udtrykker Kristi nær-
vær.
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Et af de vigtigste symboler i kristen-
dommen er den korsfæstede Jesus.
Det er et symbol på den nådige Gud,
der sendte sin søn til jorden for at
frelse menneskene. I Danmark bruger
vi for det meste et kors, men i katol-
ske lande er det en figur af Jesus nag-
let til korset. Så hedder det et kruci-
fiks. Krucifiks er latin og betyder
"fæstnet til kors".

Vidste du, at
i gamle dage troede de kristne, at kru-
cifikset kunne holde onde ånder væk?
Du har måske set eksempler på det i
vampyrfilm, hvor nogen holder et
krucifiks eller kors op for at skræmme
vampyrer væk.

Vidste du, at
på nogen krucifikser ses en hjerneskal
under Jesu fødder? Det henviser til
bakken Golgata, hvor Jesus blev kors-
fæstet. Det var oprindeligt en begra-
velsesplads og ifølge myten der, hvor
Adam var begravet.

Fakta:
• Det blev først lovligt at være kri-
sten i 313.

• Det var Kejser Konstantin, der
gjorde det lovligt.

• De ældste krucifikser stammer fra
år 500.

• Det ældste bevarede krucifiks er
det såkaldte Gero-krucifiks fra ca.
975 i domkirken i Köln.

• Det ældste danske krucifiks stam-
mer ca. fra år 1100.

• Der står ofte INRI på krucifikser.
Det står for Jesus af Nazaret, Jødernes
Konge.

Åbykrucifikset:
Den 51,5 cm store romanske skulptur
fra Åby Kirke ved Aarhus er udført af
lueforgyldte kobberplader og skildrer
Jesus som konge med krone på hove-
det. Det har oprindelig været fæstet
på et kors, som er gået tabt. Det
stammer fra ca. 1100 og befinder sig i
dag på Nationalmuseet.

af Merete Knudsen og 
5. (nu 6.) klasse på Ejby Skole
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Så er nr. to hold mini-
konfirmander igennem 
deres forløb
Børnene er meget spørgelystne, gode til at synge 
og elsker at lave små dramastykker.
Spadsereturen mellem skole og kirke sammen
giver anledning til gode samtaler. Vi mærker, de
glæder sig til undervisningen.
Børnene kender nu kirkerummet godt, da vi de
første gange udelukkende var dér på grund af re-
novering af præstegården og konfirmandstuen.
Via bogen: Kristendom fra top til tå (Minikatekis-
mus) får børnene læring om kirke og kristendom,
så det gøres anskueligt og nærværende ud fra deres
egen erfaringshorisont. Det sker gennem temaer,
der indeholder f.eks. bibelhistorier, gudstjeneste,
salmer, bøn, nadver, dåb. Ligeledes omfatter det
begreber som næstekærlighed, diakoni, tilgivelse,
nåde og velsignelse. Gennem forskellige lærings-
stile har vi mange sjove aktiviteter ind over. 
Vi spurgte en af børnene, hvad der var bedst: ” At
lave drama i små grupper ud fra temaet og at
tænde lys til sidst, hvor den hemmelige æske bli-
ver åbnet”. Heri er der hver gang en aktuel
ting/opgave til børnene, det kan f. eks. være en
lille bedeklods, som de så sætter hjælpeord på til
en bøn. Bøn vil de gerne lære. Vi runder hver
gang af med Fadervor med fagter og gadedrenge-
velsignelsen til hinanden som farvel. Spørg bør-
nene, hvordan den laves..
Bibelen findes som app. Børnene vil gerne læse
mere, derfor denne ide. Måske nogle også har en
børnebibel.
Igen vil vi indbyde til en fødselsdagsfest (pinse) en
eftermiddag i maj.

CE og Fie
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Advent-Kor-arrangement 
i Balslev kirke og
Forsamlingshus
”Ønsk en julesalme”
Søndag d. 30. november 2014 kl.
19:00 – Balslev kirke

Traditionen tro holder vi et kor-
adventsarrangement i Balslev kirke 
og forsamlingshus. I år er det en lille
korkvartet BRUS, som kommer og
synger en række julesalmer for os, fra
både den klassiske danske og engelske
tradition, men også et par nye salmer,
hvor bl.a. Johannes Møllehave har
været forfatter. 

Lige som sidste år vil vores adventsar-
rangement blive afholdt som både et
korarrangement – 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 gå over i for-
samlingshuset og drikke kaffe og spise
æbleskiver.   
Alle er som altid hjertelig velkom-
men. Det er gratis, og kirkebilen
kører.

Det sker! December 2014 - Påsken 2015

Minikonfirmanderne
holder adventsarran-
gement i Ejby Kirke
Søndag den 30. november kl. 10:15

Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt, og ligesom sidste år bli-
ver det fejret dobbelt; både som fej-
ring af adventstidens komme – men
ikke mindst, som markering og fej-
ring af årets minikonfirmander. Siden
september har vi nemlig haft besøg af
en lille flok skønne minikonfirmander
– elever fra 3. klasse – der alle har
gået til undervisning hos Carl Erik og
Fie Refshauge. Og nu er tiden så
kommet, hvor de er flyvefærdige, og
det skal selvfølgelig markeres! 
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
ikke mindst vores nye minikonfir-
mander. 

Nyt fra Balslev 
Foredragsforening
!!VIGTIGT!!: Peter Storms foredrag 
om bl.a. Jens Juel er flyttet til onsdag
d. 4. marts
På Balslev Foredragsforenings vegne
Jeanne
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Syng julen ind 
i Ejby kirke
Tirsdag d. 09. december 2015 
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 oplevel-
se af julen, og endelig afsluttes det
hele med et smukt Lucia-optog.

Alle – store som små – er som altid
hjertelig velkommen på denne aften,
hvor vi synger julen ind i Ejby kirke.

Ældreklubben 
Vinter 2015
Efter en lille jule- og vinterpause
åbner ældreklubben atter dørene til
en ny sæson – og som altid vil præste-
gårdens konfirmandstue emme af
hygge, musik, sang, latter og spæn-
dende fortællinger. 
I skrivende stund er programmet
endnu ikke helt på plads, men vi kan
dog fortælle, at vi bl.a.  får musikalsk
besøg  af Cafe Ellegård – som vil

sørge for masser af musik og fælles-
sang. Og ligesom altid vil der være
indtil flere spændende personer, som
vil berette om deres liv – rejser og
spændende mennesker, som de har
mødt.
Ældreklubben holder åbent den 14.
januar, 28.januar, 11.februar, 25.
februar,11 marts og 25. marts.
Alle er som altid hjertelig velkomne.
Vel mødt fra os alle!

Program for 
Kirkehøjskolen i 
Middelfart provsti
2015 
Programmet for vintersæsonen 2015
består af tre lørdag formiddage. Den
sidste dag er igen en søndag med
gudstjeneste, frokost og rundvisning i
Christianskirken i Fredericia.

Mange mener, at videnskab og reli-
gion er i strid med hinanden, og at vi
er nødt til at vælge mellem tro og
viden. Kan et moderne menneske
overhovedet tro på Gud og Jesus? Vi
skal høre om tro og tvivl i

20
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Markusevangeliet, i litteraturen, i den
europæiske filosofi og om, hvordan
moderne danskere har det med tro og
tvivl.
Se kirkehøjskolens hjemmeside
www.kirkehojskole.dk om pris og til-
melding.  

Lektion 3
Gud, Goethe eller Google.
Mennesket spændt ud mellem tvivl
og tro 
v/ Søren Fauth, professor dr. phil.
Oversætter, digter, foredragsholder.
Brenderup Forsamlingshus,
Brenderupvej 22, 5464 Brenderup.
Lørdag 10. januar 2015 kl. 9.00-
12.00 

Lektion 4
De måske kristne
V/ Iben Krogsdal, teolog og salmedig-
ter. Fjelsted Forsamlingshus,
Jægersmindevej 1, 5463 Harndrup.
Lørdag 28 februar 2015 kl. 9.00-
12.00 

Lektion 5 
Christianskirken i Fredericia,
Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Gudstjeneste, frokost og derefter
rundvisning i kirken.
Egen transport.
Søndag 22. marts 2015 kl. 10.30

Jesus går til
Hollywood
Nu med nye vinkler ...

Program for vinteren 2015
Ejby konfirmandstue 

Og jo, filmklubben er fortsat på
banen – og som sidste vinter vil vi
atter trække en lille perlerække af
spændende, mærkelige, specielle og
interessante film, som alle noget på
hjertet på den ene eller anden måde.
Vi skal selvfølgelig møde nogle af
filmhistoriens helt store instruktører
lige fra Spielberg, Milos Forman og
over til vores egen danske Niels
Malmros og meget meget mere. Som
altid må vi desværre ikke, grundet
licensaftaler, offentliggøre titlerne på
de film vi viser, her i bladet, men
hent et program første gang du kom-
mer i filmklubben, eller se på vores
hjemmeside,  
Datoerne for de kommende filmaf-
tener er 15. januar, 5. marts og 23.
april – alle gange kl. 19:00 og så ind-
til filmen er færdig. Det koster ikke
noget at være med, men man kan
købe kaffe og kage for 25 kr. Vel
mødt i filmklubben.

Det sker! December 2014 - Påsken 2015

Find os på nettet! www.balslev-ejbykirker.dk
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Ulvetimegudstjeneste
– for børn og barnlige sjæle

Anderledes gudstjeneste for børne-
familier med efterfølgende spisning
og hygge. 

Ejby kirke og konfirmandstue.  
Tirsdag d. 20. januar kl. 16:45

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 de lig-
ger på en hverdag fra kl. 16:45 til ca.
18:00, lige præcist i det tidsrum, som
normalt for børnefamilier kan være
meget fortravlet.
Men fortravlet behøves det ikke altid
at være: Tag en slapper fra madlavnin-
gen! Kom til et kort børnevenligt
”fortælle(fri)kvarter” i kirken.
Bagefter vil der 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 børnefamili-
er, men bedsteforældre er også hjer-
telig velkomne. Maden og saftevand
er gratis for børnene, mens det koster
10 kr. for voksne at spise med.

Aftensang -
Ønsk en salme
Ønsk en salme og syng med!
Torsdag den 05. februar kl. 17:00
Balslev kirke

Så tager vi fat på en ny omgang 
aftensangsarrangementer. Vinteren
byder kun på en enkelt udgave af
Ønsk en salme, da vi jo her i dette
forår også har Salmemaraton i Balslev
og Ejby kirker. (Se mere om det i
artiklen om Salmemaraton her i bla-
det)

Ønsk en salme finder sted den 5. 
februar – og som altid i Balslev – og
alle er som altid velkommen til at
tage et salmeønske med.   

Det er, som vi har sagt før, ikke sik
kert, at vi kan finde ud af dem alle
sammen. Men vi prøver det bedste vi
kan, og med fælles hjælp skal det
såmænd nok blive en rigtig god ”syn-
gesammen” aftenstund. 

Så kom til en ønskesalmeaften – også 
selvom I ingen ønsker har.

Kirkebilen kører som altid!
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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
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.
10. januar i Ejby og 14. marts i
Balslev, begge dage kl. 11:00.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt,
såfremt der er nogle tilmeldinger.

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

Ejby kirke tirsdag den 24. februar
2015 kl 19:00 
Tirsdag den 24. marts 2015 kl 19:00
kan der opleves noget ganske specielt
i Ejby kirke. Balslev og Ejby sogne
inviterer nemlig til en ganske speciel
musikalsk oplevelse under overskrif-
ten ” Salmer fra en beattid” – hvor
smukke bibelske tekster, og gammel-

kendte salmer, bliver sat i relief og
sammenhæng med nogle af vor tids
største rocksange. Det kan nemlig
godt lade sig gøre at kombinere det
gamle med det nye – og det på for-
træffelig vis – og også sådan at vi
måske forstår det gamle meget bedre
– når det sættes i lyset af det nye. 
Ingemanns "Lysets engel" – taler sam-
men med Jimi Hendrix’s ”Angel” og
gamle testamentes tale om Engle.
Johannes' tale om Guds kærlighed til
og mellem mennesker – står flot og
klar i sammenhæng med Beatles
”With at little help from my friends”.
Elvis taler sammen med Grundtvig og
Deep Purple taler sammen med
Mattæus Evangeliet - taler 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 kirkeor-
gel.
Det er meget anderledes, end vi er
vant til – men også hamrende godt –
og noget som vi alle kan nyde og
sandsynligvis også lære en masse af.
Så kom forbi Ejby kirke – og nyd
både Johannes og Jimi Hendrix -
Brorson og Beatles. 
Entre 50 kr. ved døren.

Det sker! December 2014 - Påsken 2015
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Jeg har ladet mig 
fortælle...
Foredrag ved Gudmond Rask
Indslev kirke 22. januar kl 19 

22. januar kl. 19.00 kommer
Gudmund Rask Pedersen til Indslev
Kirke. Foredraget kalder Gudmund
for ”Jeg har ladet mig fortælle …” 
Om foredraget skriver han: 
”Mennesket er, kan man sige, en for-
tælling. En fortsat fortælling, hvor vi
hver især udover konstant at fortælle
med på egen livshistorie også er med-
digtere på hinandens, og hvor det vir-
kelig betyder noget, hvad man lader
sig fortælle. Hvad man sådan går og
hører og tager til sig og taler med på.  
Et både muntert og alvorligt foredrag
kredsende om grundspørgsmålet

”Hvad vil det sige at være menneske?”
med inddragelse af fortælling fra
skønlitteratur og film og andre gode
historier inklusive den kristne grund-
fortælling.”
Gudmund Rask Pedersen er sogne-
præst i Vær og Nebel sogne, Horsens.
Foredragsholder og forfatter til bøger-
ne: ”Forladthed og nærvær” (2000);
”At tænke Stort” (2002); ”Glæden på
trods” (2005); ”Jeg har ladet mig for-
tælle” (2011) og senest bogen ”Noget
om nåde”.

Provst, Børge Munk Poulsens, 
Christianskirken Fredericia, 
omtale af sit foredrag d. 3.2.2015 
i Ejby, konfirmandstuen 
Nørregade 97, 5592 Ejby

2. Livet er en gave…
ved provst Børge Munk Povlsen

Denne aften vil handle om at være
til stede i livet. Vi skal høre om barn-
dommens muntre og lyse erindringer
om cykelture til Næssund i Thy og
andre erindringer fra barndommens
land, blandet med betragtninger
om hvad vi kan lære, når livet også er
så foruroligende stort, at det også sen-
der os derhen, hvor vi ikke vil…

Foredraget kalder på både eftertanke
og smil – og er arrangeret af
KFUM/K

Det sker! December 2014 - Påsken 2015
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Det sker! December 2014 - Påsken 2015

Dato: Tidspunkt: Aktivitet: Sted: 

07. dec 10:15 2. søndag i advent Balslev kirke 

09. dec 19:00 Syng julen ind Ejby kirke 

14. dec 14:00 3. søndag i advent Ejby kirke (Lars Højland) 

21. dec 10:15 4. søndag i advent Ejby kirke 

24. dec 13:00 og 15:45 Juleaften Ejby kirke 

24. dec 14:30 Juleaften Balslev kirke 

25. dec 10:15 1. juledag Balslev kirke 

26. dec 10:15 2. juledag Ejby kirke 

28. dec 14:00 Julesøndag Ejby kirke (Lars Højland) 

31. dec 15:00 Nytårsaften Balslev kirke 

31. dec 16:15 Nytårsaften Ejby kirke 

04. jan 09:00 Helligtrekongers søndag Balslev (Thomas Hårbøl)) 

10. jan 11:00 Dåbsgudstjeneste  (kun såfremt der er tilmeldte) Ejby kirke 

10. jan 09:00 Kirkehøjskolen Brenderup Forsamlingshus 

11. jan 10.15 1. s. eft. Helligtrekonger Ejby kirke Kirkekaffe 

14. jan 14:30 Ældreklubben starter Konfirmandstuen 

15. jan 19:00 Filmklubben starter op igen Konfirmandstuen 

20. jan 16:45 Ulvetimegudstjeneste Ejby kirke (se omtale i bladet) 

28. jan 14:30 Ældreklub Konfirmandstuen 

04. feb 19:00 Foredrag m. Peter Storm (bl.a. Jens Juel) Balslev forsamlingshus  

05. feb 17:00 Aftensang - Ønsk en salme Balslev kirke 

11. feb 14:30 Ældreklub Konfirmandstuen 

15. feb 09:00 Fastelavns søndag Balslev kirke (ny præst fra Føns) 

22. feb 10:15 1. s. i fasten Ejby kirke 

24. feb 19:00 Rockkoncert Ejby kirke (se omtale i bladet) 

25. feb 14:30 Ældreklub Konfirmandstuen 

28. feb 09:00 Kirkehøjskolen Fjelsted Forsamlingshus 

04. mar 17:00 Salmemaraton Ejby kirke (se omtale i bladet) 

08. mar 10:15 3. s. i fasten Ejby kirke 

11. mar 17:00 Salmemaraton Balslev kirke (se omtale i bladet) 

05. mar 19:00 Filmklub Konfirmandstuen 

07. mar 14:00 og 19:00 Dilettant (se nærmere i dagspressen) Balslev Forsamlingshus 

11. mar 14:30 Ældreklub Konfirmandstuen 

14. mar 11:00 Dåbsgudstjeneste  (kun såfremt der er tilmeldte) Balslev kirke 

15. mar 10:15 Midfaste søndag Balslev kirke 

18. mar 17:00 Salmemaraton Ejby kirke (se omtale i bladet) 

22. mar 14:00 Maria Bebudelses dag Ejby Kirke (Lars Højland) 

22. mar 10:30 Kirkehøjskolen Christiansvej 4, 7000 Fredericia 

25. mar 14:30 Ældreklub Konfirmandstuen 

25. mar 17:00 Salmemaraton Balslev kirke (se omtale i bladet) 

25. mar 19:00 Generalforsamling Balslev Foredragsforening Balslev Forsamlingshus 

29. mar 09:00 Palmesøndag Balslev kirke 

29. mar 10:15 Palmesøndag Ejby kirke (Kirkekaffe) 

02. apr 10:15 Skærtorsdag Balslev kirke 

03. apr 10:15 Langfredag Ejby kirke 

05. apr 09:00 Påskedag Balslev kirke 

05. apr 10:15 Påskedag Ejby kirke 

06. apr 10:15 2. påskedag Ejby kirke 

12. apr 10:15 1 s. e. Påske Balslev kirke (kirkekaffe) 

19. apr se næste blad Konfirmation Ejby kirke 

23. apr 19:00 Filmklub Konfirmandstuen 

26. apr se næste blad Konfirmation Balslev kirke 

Oversigt over aktiviteter omtalt i dette blad:



Laila Dorthe Jensen
Møllevænget 6, Ejby

Aase Birgit Andersen
Nygade 19, Ejby

Ulla Skjærup Nielsen
Anlægsvej 17, Ejby

Arne Andersen Kløjgård
Nørregade 34, Ejby

Poul Erik Hansen
Nygade 22, Ejby

Knud Helge Andersen
Nørregade 104, Ejby

Edith Inge Larsen
Anlægsvej 19, Ejby

Andreas Martin Petersen
Tværgade 20, Ejby 
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SOGNENE SIDEN SIDST!
i perioden 20. juni 2014 - 1. november 2014

Døbte i Ejby kirke

Villads Grave Glensdorf
Mosevej 7B, Ejby

Theis Neldeborg Bærentsen
Agervangen 5, Ejby

Ole Kingo
Skydebanegade 4, København

Kristoffer Bang Møllegaard
Nøkkerosen 17, Ejby

Clare Petersen
Toftevej 13, Gelsted

William Skødt Larsen
Mosevangen 1, Ejby

Nicoline Glenstrup Juul
Kirkebyvænget 16, Ejby

Tine Thunberg Albertsen 
og Henrik Holm Albertsen
Toftegårdsvej 16, Middelfart

Hanne-Lis Christophersen 
og Bent Christophersen
Mindevej 22, Balslev

Stine Madsen og Nicolas Kingo
Skydebanegade 4, København

Bisættelser og begravelser 
Ejby kirke

Vielser og kirkelige velsignelser
i Balslev og Ejby sogne

Døbte i Balslev kirke
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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
Jørgen Hansen
Tennisvej 4, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 17 91

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

Kirkelig vejviser

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
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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 5. februar 2015.

Dato Balslev Ejby

Kirkebil: kan bestilles ved Taxa Fyn på tlf. 64 41 40 55 senest dagen i forvejen 

30. nov - Adventsarrangement med minikonfirmanderne** 10:15 Kirkekaffe*
30  nov - Adventskorarrangement i Balslev kirke – med Ønsk en julesalme ** 19:00 

07. dec. - 2. s. i Advent 10:15 
09. dec. - Syng julen ind 19:00 **
14. dec. - 3.s. i Advent 14:00 Lars Højland
21. dec. - 4.s  i  Advent 10:15                             
24. dec. - Juleaften 14:30 13:00 + 15:45 
25. dec. - 1. Juledag 10:15                                                       
26. dec. - 2. juledag 10:15
28. dec. - Julesøndag 14:00 Lars Højland  
31. dec. - Nytårsaften 15:00 16:15

04. jan.  - Helligtrekongers Søndag 09.00 Thomas Hårbøl
10. jan. - Dåbsgudstjeneste ** 11:00
11. jan. - 1. s. eft. Helligtrekonger 09:00 10:15 *                                                
14 jan. - Ældreklubben starter**
15. jan. - Filmklubben starter op igen **
18. jan. - 2. s. eft. Helligtrekonger 10:15
20. jan. - Ulvetimegudstjeneste** 16:45 **
25. jan. - Sidste søn eft. Helligtrekonger 10:15                                                  

01. feb. - Septuagesima Søndag 10:15 * 09:00 
05. feb. - Aftensang – Ønsk en salme 17:00 **
08. feb. - Seksagesima  Søndag 10:15
15. feb. - Fastelavns Søndag 9:00 Ny præst ansat i Føns
22. feb. - 1. s. i Fasten 10:15
24. feb. - Rock gudstjeneste ** 19:00

01. mar. - 2. s. i Fasten 10:15                                                 
04. mar. - Salmemaraton ** 17:00 - 18:45
08. mar. - 3. s. i Fasten 10:15
11. mar. - Salmemaraton ** 17:00 - 18:45
14. mar. - Dåbsgudstjeneste** 11:00                          
15. mar. - Midfaste 10:15   
18. mar. - Salmemaraton ** 17:00 - 18:45
22. mar. - Marie Bebudelses dag 14:00 Lars Højland
25. mar. - Salmemaraton ** 17:00 - 18:45
29. mar. - Palmesøndag 9:00 10:15 *

* Menighedsrådene serverer kaffe i våbenhuset.  ** Se omtale i Kirkebladet.
*** Se konfirmandlister i avisen. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i Ugeavisen Vestfyn
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