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KONFIRMATIONER
i Balslev Kirke
den 5. september
kl. 10.00

i Ejby Kirke
den 12. september
kl. 10.30

På grund af coronavirus tages der forbehold for ændringer
og evt. aflysning af planlagte arrangementer.

Konfirmationen 2021
Som I sikkert har bemærket blev vi nødt
til for andet år i træk at udskyde konfirmationerne her i Balslev og Ejby sogne.
Det var atter Coronaen som har været på
spil, så derfor bliver de nye konfirmationer
jo afholdt i september og vi håber så, at alt,

mere eller mindre er tilbage til normale tilstande igen.
Konfirmationen bliver afholdt i Balslev
den 5. september kl. 10:00
Konfirmationen bliver afholdt i Ejby den
12. september kl. 10:30

Minikonfirmandundervisning
– er flyttet til vinterhalvåret
Ligesom I det forgangne år tilbyder vi
minikonfirmandundervisning her i Balslev
og Ejby sogne.
Tilbuddet er for elever i 3. klasse og foregår i Ejby kirke og konfirmandstuen i præstegården, hvor vi er sammen i en lille
halvanden times tid, 9 torsdage i træk og
med en minikonfirmation i Ejby kirke,
som afslutning på det hele.

I år starter vi dog ikke i efteråret – men på
den anden side af jul – så undervisningen
kommer til at være i vinterhalvåret. Men
meget mere om det i det kommende kirkeblad. Vi kommer også op til jer 3. klasser en dag sidst på året og fortæller om
hvad det går ud på.
På gensyn fra os alle ved Balslev og Ejby
kirker

Hvordan beder man en bøn?
Uddrag af prædiken 4. søndag efter påske,
af Jens Rothmann
Hey præst kan du hjælpe mig. Jeg har brug
for en bøn og jeg ved ikke hvordan jeg skal
gøre det.
Sådan nogenlunde lød det en aften nede i
vores lejr i Kabul. Det var hen på aftenen
og folk havde ikke længere så travlt med
deres daglige gøremål, vi havde lige afsluttet vores daglige aftenmøde og så kom han
så. Og spurgte; hej præst, jeg vil godt lige
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have dig til at bede en bøn.
Ja og ok, selvfølgelig. Alt andet ville have
været totalt forkert at svare. Jeg var jo deres
feltpræst og den eneste overhovedet i lejren, så hvem skulle han ellers være gået til.
Jeg var jo præsten og det med bønner
hører jo ligesom under mit område. Hvem
ellers hvis ikke mig.
Og så gik vi ellers op på mit kontor for
sådan ligesom at være for os selv og han
kunne fortælle lidt mere om, hvad det hele
handlede om.

Ja - så var det at han fortalte, at bønnen
ikke var for ham selv, men faktisk for hans
mor og på hendes vegne eller rettere, hvis
vi skal være helt præcise for hans
morfar, som lå for døden i Paris.
Soldaten selv havde aldrig
haft den nære kontakt med
sin morfar. Der havde
været en succesfuld forretningsmand
og
havde boet i Paris det
halve af sit liv, uden
den store kontakt til
familien derhjemme i
Danmark bortset fra
datteren. Men nu var
han altså kommet ud
for en ulykke, var blevet opereret og som
tiden jo desværre er; blevet smittet med Corona af
de læger, som havde behandlet ham. Og det var gået stærk
det hele. Så nu lå han for døden og
minutterne talte ned alt for hurtigt.
Aftenen før vores snak var datteren så blevet ringet op fra Paris, om at nu var det
altså nu, hvis hun ville nå at tage afsked
med sin far. Men hun sad altså her i
Danmark, på Sjælland langt væk fra Paris
og kunne først køre hen på den tidlige
morgen. Og der skulle sikres Corona-pas,
tilladelser til at krydse grænser og alt
muligt andet, inden hun kunne køre
afsted. Men dem fik hun og afsted kom
hun.
Men det var en kamp mod tiden, i bil mod
Paris over 1000 km ned igennem Europa i
kamp mod fartbegrænsninger, corona
restriktioner, – ja imod alt – ikke mindst
døden.

Så jo præst, vil du ikke nok bede en bøn
for at min mor når at komme til Paris og
sige farvel til sin far, inden han dør. For jeg
kan ikke selv finde ordene. Jeg ved
ikke hvordan man beder om
sådan noget.
Og jo selvfølgelig, det skal
vi da nok finde ud af.
Men i sidste ende,
hvordan gør man det
så.
Fri bøn og forbøn er
jo ikke noget, vi som
sådan er opdraget til i
den danske folkekirke. Desværre. Der er
vi alt for stive og alt
skal helst være autoriseret og ikke for meget spiritualitet. Det lader vi nemlig de andre kirkesamfund
tage sig af. Det er sådan langt
mere: gå ind i dit lønkammer og bed,
så ingen andre hører det. Men bad, det
gjorde jeg af al min kraft og alle mine og
hans ønsker kom på tale. For sådan skulle
det være. Bad i afmagt om kraft, for at soldatens mor kunne nå at se sin far inden
han døde.
--Se, dagens tekst tager os med tilbage til
skærtorsdag aften i den påske, som vi har
fejret for ikke så længe siden.
Jesus har lige til disciplenes store chok fortalt dem, at Han skal blive forrådt, hånet,
korsfæstet og skal dø inden særligt længe.

Fortsætter på næste side
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Og så er det, at Jesus så fortsætter sin tale
med det, som vi hører i teksten til i dag.
Fortsætter med at fortælle om talsmanden,
Helligånden som skal tage over efter ham,
når Han nu er draget bort.
Jeg tror ikke at de fattede så meget af det,
før pinsen kom et stykke tid senere.
Men fakta er dog, at det Jesus havde lovet
disciplene, jo kom til at gå i opfyldelse; for
Talsmanden kom jo og gav tunger af ild og
magt til bøn og mirakler.
Det er jo det vi fejrer om ikke så mange
uger, når vi fejre Pinsen.
Men man kan jo så spørge og det tror jeg
er meget vigtigt når vi læser i biblen og ja
prædiker dens ord.
Ja, at det er da godt nok, at disciplene
oplevede den første pinse og fik
Helligånden som gave.
Men hvad med os? Det er jo ret mange år
siden og den Talsmand, som de fik dengang, har vi stadigvæk del i den?
Og ja, det tror jeg faktisk.
For hvordan skulle vi ellers kunne bede en

fri bøn. Hvor skal vi finde ordene frem
som rækker ud, når vores egne ord slipper
op?
Hvor finder vi kraften til at tage kampen
op mod tiden og troen på at vi kan indhente døden, før den henter en af vores
kære.
Jo – talsmanden. Hvem ellers? Hvem skulle ellers give os guld i mund, når vi normalt kun er vant til at tale døde bogstaver?
Netop her tror jeg at Talsmanden er til
stede. Ikke kun for mig som præst, men
for os alle.
”Hun nåede det” – fortalte en lettet soldat
mig om morgenen efter vores bøn. Hun
nåede det lige præcist. Havde en time med
ham, inden han sov stille ind. Nåede
endda at snakke lidt med ham og fik taget
afsked, inden han gik i koma og sov ind.
Om det var min bøn eller vores fælles
ønsker, det skal jeg ikke kunne sige noget
om. For det får vi alligevel aldrig at vide.
Det ved kun morfaren og ja, talsmanden
og troen.

Nyt fra Balslev menighedsråd
Det nye menighedsråd er kommet godt fra
start, vi har holdt møder en gang om
måneden. Der har været forskelligt på
dagsordenen, vi arbejder med forskellige
ideer, så det er altid spændende at komme
til menighedsrådsmøde.
I august skal vi til møde med provstiudvalget om det kommende års budget, og
sidst i august er der valg til provstiet.
Vi havde i Balslev menighedsråd kirkesyn
sidst i maj måned. Vi skal passe på vores
bygninger, men der var ikke noget, vi skul4

le tage os af straks og næste kalkning af
Balslev kirke bliver i 2023.
Kirkegården ser pæn og velholdt ud, og
området med de gamle gravsten er også
blevet godt, vi fortsætter med at lave om
på kirkegården, når graveren har tid, det
bliver nok til efteråret eller vinter.
Så er det blevet sommer.
Europamesterskabet i fodbold er slut.
Der bliver koncert i Balslev kirke den 15.
september kl. 19.00
Det er Duo Cramon/Jones

Daniel Rahbek Jones

Cæcillie Cramon

Duoen består af sopran Cæcillie Cramon
og slagtøjsspiller Daniel Rahbek Jones,
som har indgået i en masse forskellige
musikalske sammenhænge siden de begge
startede på syddansk musikkonservatorie i
Odense i 2016.
Selve duoen er udsprunget af samarbejdet
i forbindelse med uropførelsen af Daniel
Bergs ”poems”
Kombination af sang og vibrafon giver
duoen en helt unik lyd.
Der vil være stykker af blandt andet Carl
Nielsen, Knud Åge Risager, Hermeto
Pascoal og John Williams, og en uropførelse af Daniels Bergs værk for sopran og
vibrafon poems.
Koncerten vil vare ca. en time.
Middelfart provstis kirkehøjskole byder
igen velkommen til en sæson med fokus
på tro og eksistens.
Den 15. januar 2022 er det i Balslev forsamlingshus

Bibelen 2020. Ved Else Kragelund Holt,
lektor emeritus Aarhus.
Hvorfor skal vi overhovedet have en ny
oversættelse af bibelen, var den gamle ikke
god nok?
Hvorfor skal man overhovedet læse i bibelen? Giver det mening i vore dage, og bringer bibelen håb og mod til nutidens mennesker. På bibelselskabet mente man det.
Derfor satte man arbejdet i gang med at
skabe det, der nu er blevet bibelen 2020.
Jeg vil gerne ønske alle en god sommer.

Jørgen Hansen, formand
for Balslev menighedsråd.
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Babysalmesang i
Balslev kirke
Hver tirsdag fra d. 7 september til tirsdag
d. 16 november. Ialt 10 gange.
Fra kl. 10.00 til kl. 10.45, herefter kaffe og
hyggesnak.
Vi har liggeunderlag til barnet, men tag en
dyne eller andet med som det kan ligge på.
Husk en pude til dig selv og et par hjemmesko/sokker, så det føles dejligt hjemligt.
Underviseren er organisten ved BalslevEjby kirker, Alla Stenderup. Alla har
uddannelse i at undervise forældre og børn
i babysalmesang.
Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk
tilbud til de mindste børn og deres forældre, eller en anden voksen. Max alder er
12 måneder.

følelser, sansemotoriske udvikling, viljeegenskaber, koncentration og opmærksomhed.
I processen med at høre sange og musik,
udvikles deres musikalske øre: tonehøjde,
harmoni, klangfarve og dynamik.
Deres musikalske hukommelse og kreative
fantasi aktiveres.
Man synger salmer, leger sanglege og spiller på instrumenter for barnet, så de oplever klangen i kirkerummet og den danske
salmeskat med alle sanser.
Undervisningen giver forældrene inspiration til at synge og bevæge sig med barnet
hjemme.

Hvorfor babysalmesang?
Fordi musik og sang med babyer bl.a. er
medvirkende til at udvikle følelsesmæssige

Så mød op i Balslev kirke d. 7. september og få en hyggelig formiddag, sammen med dit barn.
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Shelter ved Balslev kirke
Syd for vejen der fører om til kapellet og
graverhuset, ligger der en græsplæne på ca.
350 kvm bag ved hækken.
Arealet har for mange år siden været
anvendt til køkkenhave af de omkringboende beboere.
På et gammelt luftfoto, kan man se at der
står grøntsager i rækker.
Menighedsrådet i Balslev, har besluttet at
bygge en shelterplads på græsplænen. Et
shelter er en primitiv overnatningsmulighed, hvor man ruller sin sovepose ud og
overnatter næsten i det fri.
Adgang til toilet og vand findes ved gra-

Shelter ved Balslev kirke.
verhuset. Menighedsrådet vil nu gå i gang
med at søge relevante fonde, så vi kan få
finansieringen på plads.
Vi håber, at vi er klar til at tilbyde folk
overnatning på pladsen i sommeren 2022.
Niels-Ivar Eriksen

Farvel til en ener
Det var med stor sorg, da vi den 16. april
modtog beskeden om, at vi ikke har
Grethe Korsbæk blandt os længere. Hun
var på alle måder en éner; kendt for sit
altid meget store engagement, venlighed,
ordentlighed og hvor man altid vidste, at
hvor Grethe havde ansvaret, så var alt i
sikre og gode hænder. Det var hendes kendetegn, både arbejdsmæssigt som plejer i
mere end 40 år på Skovbakken i
Brenderup, men også i hendes deltagelse i
det frivillige foreningsliv, hvor ikke mindst
den lokale håndbold havde hendes hjerte,
både som målmand, men også som træner
og kasserer i samme forening.
Her i vores kirker og menighedsråd var
Grethe dybt engageret i mere end 30 år;
var medlem af Ejby menighedsråd igennem flere perioder og fungerede i den tid,
også som vores kasserer, regnskabsfører og
sidenhen arrangør af en lang række kon-

certarrangementer i vores kirker; senest i
september sidste år, med en stor Beatleshyldest koncert i Ejby kirke. Siden 1993
var Grethe en del af flokken i og omkring
Ældreklubben i sognegården. Eller rettere;
Ældreklubben var på mange måder Grethe
Korsbæk! Det var hende som holdte trådene sammen, hende som skabte og holdt
kontakten med de utallige folk som gennem tiden besøgte vores klub, både de
professionelle aktører, som de daglige brugere og en rigtig god kollega til os fire tilbageværende bagmænd og kvinder. Det er
et stort tab for os og for ældreklubben i sin
helhed, at Grethe ikke er her længere. På
alle måder en ener!
Æret være Grethes minde
På ældreklubben og menighedsrådenes vegne
Jens Rothmann
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Graverfaciliteter

Nyt fra Ejby menighedsråd
Som det vil være alle bekendt, har også det
meste af 1. halvår 2021 været et ”unormalt” år set med et Menighedsråds øjne.
Siden konstituering af det nye menighedsråd i november 2020 kunne vi først mødes
sikkert den 12. maj 2021 og sidenhen den
9. juni 2021, hvor der har været en del at
samle op på. Aktiviteter i Kirken har der
været, men kun de absolut nødvendige gudstjenester, bisættelser, begravelser, dåb,
bryllupper og konfirmationer, men kun i
reduceret form.
Kun en ting i kirkelig regi i Ejby har kørt
nogenlunde uhindret, nemlig den langvarige proces med at få Kirkegårdens graverfaciliteter renoveret. Efter 4 års forberedelse kunne vi i marts i år sætte håndværkerne i gang med arbejdet.
Den sidste tidsplan arkitekten har udar8

bejdet, siger slutdato i uge 35 (30.8.05.09). Den holder endnu i skrivende
stund.
Vi har i menighedsrådet talt om, at hvis
tidspunktet er passende, kunne vi holde en
kirkegårdsvandring i forbindelse med indvielsen af graverfaciliteterne. Det vil vi
nærmere annoncere med i den lokale presse.
Her i årets sidste måneder, vil vi så småt
starte op med de kirkelige aktiviteterne.
Vi har bl.a. 2 koncerter i Kirken på bedding, heraf er 1 gratis, -afhængig af-, at
solisten får støtte fra Kulturstyrelsen.
Nærmere vil fremgå af den lokale presse.
Fortsat god sommer til alle.
Finn Nielsen
Fung. formand, Ejby Menighedsråd

Den nye litteraturkreds
Hvor er det glædeligt, at
flere har vist interesse for at
være med. Vi er nu 12 og
det er sikkert et godt tal,
for alle kan komme til orde
og blive hørt. Vi havde en
særdeles givende litteraturaften over bogen af Sofie
Malmborg: Bargums synder. En slægtshistorie om
en handelsmand som blev
slavehandler i 1700-tallet.
Næste gang vi mødes er
den 23. september kl. 19 i
Ejby sogns konfirmandstue. Vores nye deltager
Maj-Brit Kjellstrøm Gade
har valgt den næste bog.
Estrid Dyekjær: To liv
Ingen af os kender bogen i

forvejen, så det bliver dejligt at gå på opdagelse.
På bagsiden står der:
Da Kirsten bliver gravid,
gifter hun sig med barndomsvennen Johannes.
Han er ikke hendes drøm-

memand, men året er
1956, og både Kirstens og
familiens ære er på spil.
Johannes er ikke som de
andre unge i den lille østjyske landsby. Han går ikke
til halbal, lytter ikke til
musik og sætter ikke håret
som James Dean. Han vil
bare være i fred, fordybe sig
i den danske natur og
måske engang udgive en
fagbog.
Den første løgn bliver
begyndelsen på et ægteskab, hvor det usynlige og
usagte har større magt end
den frie vilje, og hvor egne
synder må forsones ved at
tilgive andres.

Hyggesporten i
Balslev
Siden 1982 har der været Hyggesport i
Balslev.
Det startede med fodbold, hvor der blev
spillet kampe med de små nabobyer. Der
var stor tilslutning til fodbold på sportspladsen. Både børn og voksne spillede
sammen. Da det tyndede lidt ud i børn og
de voksne blev ældre, blev fodbolden nedlagt og man startede en cykelklub istedet.
Cykelklubben fungerede nogle år, og der
var ikke så mange børn mere og de voksne
blev ældre og ældre.

Madpakkerne. Gl. Ry omkring Mossø.
For nogle år siden gik Hyggesporten så
over i gåture.
Fortsætter på næste side
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Klostermølle - en gammel papirfabrik.
Og denne klub er stadig velfungerende.
Fra april til september, mødes man hver
onsdag kl. 19.00 på sportspladsen. Og de
voksne er blevet ældre igen, og stor lyst til
at opleve mere, så man kører hen til et sted
og går tur derfra.
De har i foråret bl.a. besøgt: Stillesøen,
Brende mølle, Hindsgavl, Staurby skov,
Aborg strand samt Kloster Mølle.
Til efteråret er der bl.a. arrangeret ture til:
Stige ø, Jægeruplund, Layborn design Nyborg, Klakkebjerg/Ørsbjerg, rensningsanlægget - Kolding, Odense Å/Nr. Broby.
I juli måned mødes man på sportspladsen
og aftaler hvor turen går hen den dag og
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da nogle holder ferie i juli, er det svært at
planlægge noget.
Der er ca. 3 “madpakketure”, hvor man
mødes kl. 17.00, da turene er længere
disse dage. Sæsonen afsluttes omkring den
1.-2. onsdag i september måned, med en
gåtur rundt i Hundeskoven og slutter med
kaffe hos Connie og Børge på
Månevænget i Ejby.
Det er en rigtig hyggelig aften, med masser af grin og snak.
Uanset alder og bopæl, er man velkommen hos Hyggesporten.
Tina Holt Jespersen

Sognene siden sidst
Perioden 01.03.2021 – 30.06.2021
Døbte i Ejby kirke

Adam Nordenlund Pagh
Algade 38, 5592 Ejby

Elias Apollo Kjær Pedersen
Fredensgade 15, 5591 Gelsted

Døbte i Balslev kirke

Anna Artemis Kjær Pedersen
Fredensgade 15, 5591 Gelsted

Daniel Rønn-Jones
Nellemosevej 23, 5683 Haarby

Maddie Borgquist Birch
Søndergaardsvej 15B,
Viby mark 5580 Nr. Aaby

Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker og
sogne

Emma Marie Madsen
Tværgade 37, 5592 Ejby
Ronja Wieborg von Rosen
Holmelundsvej 6, 5592 Ejby

Amie Elise Rønn-Jones og
Tim Rønn-Jones
Nellemosevej 23, 5683 Haarby

Bisættelser og begravelser Balslev og Ejby kirker
Jørgen From Nielsen
Anlægsvej 13D, 5592 Ejby
Esther Jensine Rasmussen
Anlægsvej 19B, 5592 Ejby
Inge Mai
Kastanievænget 7,
5592 Ejby
Egon Aage Rasmussen
Nørregade 32, 5592 Ejby
Aase Jørgensen
Æblehaven 9,
5580 Nr. Aaby
Svend Valdemar Jørgensen
Nørregade 23K,
5592 Ejby

Jytte Andersen
Rådhusstrædet 8,
5592 Ejby

Leif Bruno Sindal Jensen
Åbakkevej 43,
5464 Brenderup

Hans Greve
Nørregade 140, 5592 Ejby

Preben Eigil Madsen
Skovbovej 12, 5592 Ejby

Grethe Korsbæk
Lærkevænget 2, 5592 Ejby

Jørgen Bertelsen
Fænøsundvænget 3,
5500 Middelfart

Arne Ottosen
Birkelunden 185,
5592 Ejby
Per Hugo Lykke Stege
Kirsebærhaven 29,
5592 Ejby

Henry Møller
Æblehaven 9,
5580 Nr. Aaby

Ingelise Nielsen
Ved Skoven 54, 5592 Ejby
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03. okt.
07. okt.
10. okt.
12. okt.
12. okt.

OKTOBER

05. sept.
09. sept.
11. sept.
12. sept.
15. sept.
16. sept.
19. sept.
22. sept.
23. sept.
23. sept.
26. sept.
29. sept.

Ulvetimesgudstjeneste

– 18. s. e. trinitatis
– Stille Andagt
– 19. s. e. trinitatis
– Konfirmandvelkomst
– Syng sammen arrangement (KFUM/K)

– Konfirmation Balslev
– Stille Andagt
– Start Strikkecafé i Ejby
– Konfirmation Ejby
– Koncert Carmen/Jones
– ”Dragetid” – foredrag ved Jens Rothmann
– 16.s.e. Trin.
– Filmklub starter
– Stille Andagt
– Litteraturkreds
– 17.s.e. Trin.
– Ældreklub starter

SEPTEMBER

18. aug.

AUGUST

10:15

9:00

10:15

17-17:30**

16:00** Høstgudstjeneste

19.00 Se nyt fra Balslev Menighedsråd

10:00**

BALSLEV

19:00** Ejby Kirke
19:30** Sognegården

10:15
17-17:30**

14.30** Sognegården

19:00** Sognegården

19:00** Sognegården
10:15
19.00** Sognegården

17-17:30**
19.00** Sognegården
10:30**

16:45**

EJBY

G U D S TJ E N E S T E T I D E R
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– Syng sammen arrangement (KFUM/K)
– Filmklub
– Dåbsgudstjeneste
– 20. s. e. trinitatis
– Stille Andagt
– 21. s. e. trinitatis
– 21. s. e. trinitatis

– Stille Andagt
– Alle Helgens dag
– 24. s. e. trinitatis
– Stille Andagt
– Filmklub
– Dåbsgudstjeneste
– Sidste søndag i kirkeåret
– 1. søndag i Advent
– Adventsarr. i Balslev kirke

– Stille Andagt
– 2. s. i Advent
– Syng julen ind
10:15

19:00 Endnu ikke arrangeret

11:00**
10:15

17-17:30**

17:00 Mindegudstjeneste

17-17:30**
14:00 (fremmed præst)

19:00**

17-17:30**

10:15 Kirkekaffe

19.00** Sognegården

17-17:30**
19:00 Mindegudstjeneste
14:00 Lars Højland

10:15 Spejdergudstjeneste

19:30** Sognegården
19.00** Sognegården
11:00**
10:15

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 2021.

Kirkebil kan bestilles ved Taxa Fyn på 64 41 40 55 senest dagen i forvejen!

** Se omtale i kirkebladet bl.a. under ”Det sker” + dagspresssen
Evt. ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen

02. dec.
05. dec.
07. dec.

DECEMBER

04. nov.
07. nov.
14. nov.
18. nov.
18. nov.
20. nov.
21. nov.
28. nov.
28. nov.

NOVEMBER

12. okt.
14. okt.
16. okt.
17. okt.
19. okt.
24. okt.
31. okt.

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

Sognepræst Jens Rothmann
Ejby Præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
JCR@km.dk....................tlf. 64 46 11 20
Organist Balslev og Ejby
Alla Stenderup
Langesøvej 58
5492 Vissenbjerg .............tlf. 28 23 01 87
Kirkesanger
Birthe Kristensen,
Hjortebjergvej 20,
5463 Harndrup...............tlf. 25 31 01 36
Graver Balslev
Pia Janner, Langgyden 5,
5580 Nørre Åby ..............tlf. 30 95 16 17
balslevgraver@gmail.com
Graver Ejby
Helle Jørgensen, Krogagervej 15,
5500 Middelfart..............tlf. 26 80 31 22
Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen,
Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup

Menighedsrådsformand Balslev
Jørgen Hansen,
Limosegyden 3, 5580 Nørre Aaby
limosegaard@godmail.dk
.................tlf. 64 42 17 84 / 28 15 34 84
Menighedsrådsformand Ejby
Fungerende formand
Finn Balle Hviid Nielsen
Tennisvej 1, 5592 Ejby
hviid@ejbynet.dk................tlf. 25731254
Kasserer Balslev
Jan Korsgaard Hansen,
Krogen 2, Balslev,
5592 Ejby .......................tlf. 64 46 11 15
Kasserer Ejby
Inge M. Have,
Holmelundsvej 2,
5592 Ejby .......................tlf. 21 32 45 70
Kirkeværge Balslev
Jens Aage Bang Jensen,
Rundingen 3, Mosegård,
5592 Ejby..........................tlf 64 46 11 91
Kirkeværge Ejby
Leif Henriksen ................tlf. 30 66 08 97

KORDEGN/KORDEGNEKONTOR:
Grete Hansen | Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03
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”Ulvetimegudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og
hygge. Ejby kirke og konfirmandstue. –
Onsdag d. 18. august – kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjenester som særligt henvender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for ”Ulvetimegudstjenester”, fordi de ligger på en hverdag fra
kl. 16:45 til ca. 18:00, lige præcist i det
tidsrum, som normalt for børnefamilier
kan være meget fortravlet. Men fortravlet
behøves det ikke altid at være: Tag en slapper fra madlavningen! Kom til en kort

børnevenlig ”fortælle-(fri)kvarter” i kirken
hvor der bagefter, vil der blive serveret spaghetti 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 spaghetti med
kødsovs som aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier,
men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.
Maden og saftevand er gratis for børnene,
mens at det koster 10 kr. for voksne at
spise med.

Filmklubben vender tilbage
– endelig!
Onsdag den 22. september kl. 19
Så starter vi atter op for en ny sæson i filmklubben og vi glæder os, for det er rigtig
gode film, vi har på programmet og det
inkluderer film af instruktørerne Roman
Polanski og Mel Gibson med hhv.
”Pianisten” og antikrigsfilmen ”Hacksaw
Ridge”. Vi skal sågar også begive os helt op
til Det Islandske Ødeland, for at se kampen mellem to brødre, i den formidable ”
Mænd og får”. Filmklubben er ganske

gratis som altid, men kaffen, kagen og
popcornene ad libitum, koster dog stadig
en rund tyver i alt. Så velkommen i filmklubben, der har sæsonpræmiere den 22.
september og yderligere filmaftener i efteråret er den 14. oktober og 18. november.
Husk at filmklubben arrangementer altid
bliver annonceret i god tid på kirkernes
hjemmesider og Facebook.
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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 16.
oktober i Ejby, 20. november i Balslev
kirke.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt,
såfremt der er nogle tilmeldinger

Høstgudstjeneste
Familie - /Høstgudstjeneste i Balslev – Balslev kirke
– d. 19. september 2021 kl. 16:00
For børn og voksne - efterfølgende med
grillpølser i det fri.

Så er det atter tid for høstgudstjeneste i
Balslev kirke. Det er en ganske speciel dag,
hvor 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 selvfølgelig fejres.
Som altid vil høstgudstjenesten være en
skønsom blanding af børneoptog med
hjemmebragte afgrøder - salmer og sange
– og en historie for børn og barnlige sjæle.
Bagefter vil menighedsrådet være værter
med en omgang stegte pølser med det
hele, en sodavand til børnene og en øl til
mor og far.
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Alle er velkomne og kirkebilen kører. Se
yderligere omtale i lokalpressen.
M.v.h. Balslev menighedsråd.

DET SKER August 2021 - December 2021
Konfirmationsundervisningen 2021-2022
Starttidspunkt oktober 2021
Konfirmandundervisningen for årets konfirmander, starter op tirsdag den 26. oktober kl. 8:00 og torsdag den 28. oktober kl.
8:00.
Der vil som foregående år også være en
velkomst og orienteringsaften for de nye
konfirmander og deres forældre i kirken
og konfirmandstuen. Der vil blive sendt

indbydelser ud til alle konfirmander på
Ejby skole, og til de konfirmander som
forinden har tilmeldt sig konfirmandundervisningen i Ejby. Velkomst og orienteringsaftenen vil finde sted tirsdag den 12.
oktober kl. 19:00-20:00, i Ejby kirke.
Konfirmationen vil i 2022 finde sted i
Balslev den 8. maj og Ejby den. 1. maj

Syng julen ind i Ejby kirke
7. december 2021 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 mennesker 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,

konfirmanderne vil læse for os om deres
oplevelse 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.
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Plant et træ
Det siges, at Martin Luther en gang blev
spurgt om, hvad han ville gøre, hvis han
fik at vide, at jorden ville gå under i morgen. Så ville han plante et æbletræ som
symbol på evigheden og håbet.
Da 2017 var Luther-år, valgte vi at markere det ved at plante et æbletræ ved henholdsvis Balslev og Ejby Kirker. I Ejby
blev træet plantet af Finn Hviid Nielsen
bistået af Beathe Olsen, som er vokset op
i Diskobugten, Egedesminde i Grønland.
Som Beate sagde: det er en stor oplevelse
af være med til. På Grønland gror hedelyng. Så at være med til at plante et frugttræ og tilmed med et kristent budskab er
en stor oplevelse. I Balslev blev træet
plantet af Pia Janner og Jan Korsgaard,
som havde leveret æbletræerne.
Der var valgt et æbletræ med fynske aner,
nemlig et Ingrid Marie. Det var den røde
udgave der blev plantet, nemlig Rød
Ingrid Marie, også kaldt Karin Schneider.
Rød Ingrid Marie er en mutation af det
klassiske Ingrid Marie.

Plant et æbletræ i Ejby.
Træet skal binde os sammen og ikke skille
os ad, det skal minde os om, hvor meget
vi har til fælles uanset hudfarve, opvækst
og kultur.
Hvordan er det så gået træerne?
Sådan ser de ud nu:

Plant et æbletræ i Balslev.
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Balslev

Ejby

Ældreklubben - efteråret 2021.
Vi prøver igen, igen!
Ældreklubben har ikke haft det nemt de
sidste snart halvandet år. Siden Coronaen
ramte os i marts 2020, har det været så
som så med arrangementer. Jo foredragene, musikken og det hele, har skam været
arrangeret – men gang på gang aflyst –
udskudt, eller vi har været nødt til at
afholde vores eftermiddage under begrænsede og anderledes forhold, end som vi
normalt plejer at gøre.
Men alt det håber vi at vi kan råde bod på
i dette her efterår. For nu åbner vi nemlig
dørene igen, for forhåbentligt at kunne
vedblive med det fremover. Selvfølgelig
kan vi aldrig tage højde for at en tredje
bølge skulle ramme os igen, men indtil
videre, så kører vi på ufortrødent –
Ældreklubben er atter i gang. Og det bliver som altid med lidt af hvert. Nogle af de
oplevelser som vi gik glip af sidste aflyste
sæson, kommer nu på tapetet igen, for
dem skal vi da ikke gå glip af. Vi skal bl.a.

høre historien om genforeningen, som vi
jo skulle have fejret sidste år, men som
også blev aflyst. Vi skal på rejse til en af
vores gamle tropekolonier, nemlig
Trankebar og vi skal et smut til vores egen
fynske Egeskov Slot, for at høre slotsgartneren og hans fortælling i ord og billeder,
om årets gang i slotshaven. Vi skal høre en
beretning fra en kvinde som flygtede fra
Jehovas vidner, have juleafslutning og
meget, meget mere.
Som altid så starter vi musikalsk, når vi
åbner Ældreklubbens nye sæson med
Tvillingegårdens Musikgruppe.
Så kom glad og nyd vores eftermiddage i
Ældreklubben – som altid holder åbent på
ulige onsdage fra 14:30-16:30. Vi starter
onsdag den 29. september, og har åbent
følgende den 13. oktober, 27.oktober, 10.
november, 24. november og 8. december.
Glædelig gensyn fra os alle.

2. Pinsedag var der udendørs gudstjeneste i Præstegårdshaven med efterfølgende brunch.
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Stille andagt … og fred
Første gang torsdag den 9. september i
Ejby kirke og 23. september i Balslev
Kirke kl. 17:00-17:30
Denne sensommer starter vi en nyt koncept i vores kirker. Det hedder ”Stille
andagt” – og det er meget enkelt og lever
fuldkommen op til dets navn. For det
handler nemlig om at nyde stilheden og
roen i en lille halv times tid og så ikke så
meget andet. Der er ingen musik og ingen
sang – men blot ro – så man bare kan sætte
sig ind i varmen, måske tænde et lys hvis
man har lyst til det, tænke en tanke, måske
bede en stille bøn for sig selv, eller måske
blot være til stede, få et afbræk i en måske
fortravlet hverdag. Der er ingen krav om
at man skal være til stede samtlige 30
minutter – eller at man skal møde op til

tiden. Man kommer når man vil og man
går igen, når man har lyst. Det eneste der
ligger fast, er at jeg som præst vil være til
stede i kirken, og så kl. halv, vil afslutte det
hele med at bede et fadervor og så lyse velsignelsen. Og det var så det. Stille andagt
og fred. Det er det det handler om. Om
dig og så stilheden og så ikke andet!
Vi starter ”Stille andagt» den 9. september
i Ejby kirke, den 23. september i Balslev
kirke, og så fortsætter vi efteråret og vinteren igennem hver anden torsdag i lige uger
på skift i vores kirker med undtagelse af
den 19. oktober i Balslev, der er en tirsdag
– se i vores gudstjeneste liste.

Jens Rothmann

”Dragetid”
… en lille fortælling fra et ophold i Kabul Afghanistan
Ved sognepræst Jens Rothmann
Torsdag den 16. september 19:00 21:00 i konfirmandstuen, sognegården
Ejby
Jeg har været borte her fra sognet i et stykke tid. Det er jeg en gang imellem og stort
set altid i forbindelse med at jeg har været
udsendt som feltpræst for de danske soldater til forskellige steder i verden. Og sådan
altså også denne her gang – hvor jeg
befandt mig i en lille lejr i hjertet af Kabul
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i Afghanistan i små 5 måneder. Det var en
god tur – men også en lidt anderledes tur
end vi alle havde regnet med. Det var dragetid! Hvad det så betyder – ja det vil jeg
så fortælle lidt om torsdag den 16. september i konfirmandstuen. Det er ganske
gratis at komme forbi og alle er hjertelig
velkomne.
På gensyn
Balslev og Ejby menighedsråd
og Jens Rothmann

Galleri Sognegården
Nu bliver der igen hængt nye billeder op
konfirmandstuen.
Udstilleren er:
Christine Beelaerts van Emmichoven født
i 1970 i Vianen syd for Utrecht i Holland.
Bor i dag på Lærkestræde i Asperup.
Fra 2015 blev hun billedkunstner og fra
2016 galleriejer på fuld tid, det sidste sammen med Ole. Galleri 'De Mispelblom'

befinder sig på Lærkestræde 4 i Asperup.
Her arbejder hun ikke blot med sig selv,
men giver siden 2018 tegne- og maleundervisning til store og små. Hun ønsker at
åbne folks øjne, så de ser det smukke i tingene. Læs nærmere i kirke- og sognebladet
December 2020.

Menighedsrådsmøder
er åbne for offentligheden jf. § 13 i Lov om Menighedsråd

I Balslev holdes møderne den sidste
onsdag i måneden kl. 19.00.
Stedet hvor mødet holdes, går på skift
hos menighedsrådsmedlemmerne.
Hvor det afholdes, oplyses ugen op til,

på Balslev kirkes facebookside, samt på
www.balslevkirke.dk
I Ejby holdes møderne i konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden kl.
17.00.

21

Strikkecafé i Ejby
- med start 11. oktober 2021
Ejby Menighedsråds strikkecafé indleder
sin 5. sæson mandag den 11. oktober
2021 kl. 19.00.
Vores 4. sæson blev desværre lidt af en
fuser pga. Corona, så jeg glæder mig ekstra
meget til at se såvel gamle som nye deltagere i strikkecafeen.
Strikkecafeen blev oprindelig startet, fordi
Ejby Menighedsråd gerne ville have, at de
børn, der blev døbt i Ejby Kirke blev tørret med en dåbsklud, som de fik med hjem
som et minde om dagen og til påmindelse
om dåben og dens betydning.
Der er indtil nu strikket langt over 100
dåbsklude.
Aktiviteterne er blevet udvidet – udover
dåbsklude bliver der bl.a. strikket ”lommevenner” og små ”trøstedyr”, halstørklæder til hjemløse og små tæpper, der skal
ligge i Ejby Kirke til udlån under kirkelige
handlinger. Ingen skal fryse i kirken!
Udover dåbsklude, ”lommevenner/trøstedyr” og små tæpper, vil man kunne strikke
(eller hækle) andet, som vi kan glæde
andre med. Jeg er f.eks. siden sidst blevet
bekendt med, at bl.a. Rigshospitalets
intensive børnehjerteafdeling meget gerne
vil have strømper, vanter og små tæpper.
Kort sagt er der rigtig mange, vi kan glæde
med det, vi laver.
Menighedsrådet har besluttet, at strikkecafeen i Ejby Konfirmandstue holder åbent
den 2. mandag i månederne okt. 2021 til
marts 2022 i tidsrummet fra kl. 19.00 –
21.30.
Det er gratis at deltage i strikkecafeen.
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Menighedsrådet afholder udgifterne til
garn og opskrifter. Midt på aftenen holder
vi en pause, hvor vi får kaffe/te og en bid
brød.
Der er ingen særlige krav til strikke-/hæklefærdigheder – vi hjælper hinanden, og
der er plads til alle.
Vi starter og slutter med en sang fra
Højskolesangbogen – vi har det i det hele
taget rigtig hyggeligt.
Ejby Menighedsråd håber igen i år at se
mange i strikkecafeen.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive
skrevet op til strikkecafeen, er du meget
velkommen til at kontakte Anna Marie
Gren – enten pr. tlf.: 2966 4073 eller pr.
mail: am@gren.dk.

Anna Marie Gren
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•
••
• •
•

•

•

•

•
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•
•
•
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•
• •
•
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•
kirkehøjskole
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Ole Hartling
Lørdag 13. november 2021
•
•
•
i Husby
forsamlingshus
Det hører til tilværelsens hovedsynder at
• • • • • som en ting.
betragte sit medmenneske
•
• udfolder Ole
Med afsæt• i bl.a. etikken
• • De
• syv dødssynder
•
Hartling hvorfor.
var i
• • • kristendom
•
• en samlet
• •
middelalderens
•
• for• hovedsynderne: hovmod,
•
betegnelse
griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede•
• og• dovenskab.
•
I bogen ’Den 8. dødssynd’ føjer Ole
Hartling en 8. dødssynd fra vores egen tid
til rækken: tingsliggørelse. Igennem
bogens 10 kapitler belyser han områder,
hvor mennesket ikke betragtes som en
jævnbyrdig skabning, men som en ting,
som et middel, som noget der kan/skal
håndteres. Det kommer der et brutalt,
magtgennemsyret og alt for rationelt menneske- og livssyn ud af. Men mennesker er
ikke ting, og vi må fjerne os fra tingsliggørelsen for at give medmenneskeligheden
plads.

Else Kragelund Holt
Lørdag 15. januar 2022
i Balslev forsamlingshus
Hvorfor skal vi overhovedet have en ny
oversættelse af Bibelen – var den gamle
ikke god nok?
Se nærmere beskrivelse under Nyt fra
Balslev menighedsråd.

KIRKEHØJSKOLEN
i
MIDDELFART PROVSTI
kristendomskursus for voksne

w w w. k i r ke h o j s ko l e . d k

Anders Gadegaard

•
Lørdag
5.• februar• 2022 •
i Gamborg forsamlingshus
• •
•
For Anders
Gadegaard
er tro og politik tæt
forbundne. I hans øjne hænger forkyndelse og politik derfor tæt sammen, idet alle
•
•er borgere
• og
• dermed også
mennesker
•
politiske væsener.
Foredraget tager
• udgangspunkt
•
• • •i hans• bog "Tro
• Mod
• • hvor han
• redegør
• •
Politik",
for sin opfattelse af de tre begreber tro, •mod og politik og
forholdet imellem dem.
Anders Gadegaard er domprovst ved
Københavns Domkirke og holder sig efter
sigende ikke tilbage fra at holde politiske
prædikener.

Mathias Hammer
Lørdag 12. marts 2022
i Indslev forsamlingshus
Mathias Hammer er pianist, musikformidler samt radio- og TV-vært på DR.
Han er uddannet pianist med debut fra
Det
Jyske
Musikkonservatoriums
Solistklasse i 2011.
I november 2020 udkom den nye og 19.
udgave af Højskolesangbogen. Da blev det
offentliggjort, hvilke nye sange der kom
med, og hvilke der røg ud.
Sangbogsudvalget har valgt de 601 sange,
der udgør Den nye Højskolesangbog.
Mathias Hammer var med i udvalget bag
højskolesangbogens 19. udgave, hvor han
bl.a. blev medlem på grund af sit store
engagement i den folkelige fællessang.
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Fotografier ønskes stadigvæk
Vi er ved at lave scrapbøger om vores alles
fortid – så den bevares et centralt sted,
som så kan ses oppe i konfirmandstuen
eller sognehuset. Her ligger der allerede
mange fine billeder som Jens har samlet.
Hvad er det præcist vi søger og som vi
gerne vil kopiere.
- Konfirmandbilleder – dvs. gruppebilleder af konfirmanderne fra Balslev og Ejby
fra ca. 1890 og til 2006.
- Fotos af og fra Balslev og Ejby kirker
- Fotos af og fra Præstegården i både
Balslev og Ejby.

- Fotos af præster og andre ansatte; gravere, organister og kirkesangere ved Balslev
og Ejby kirker, samt gruppebilleder af
menighedsråd.
- Avisartikler og udklip som vedrører kirkerne.
- Gamle fotos og postkort af Balslev og
Ejby fra meget gamle dage – fra før 1920.
Alt har interesse.
Kom op til Jens præst, ring eller send ham
en besked og han vil tage imod med glæde
og tager en kopi, så I får originalen med
hjem igen.

KFUM og KFUK på Vestfyn
Lørdag d. 11. september kl. 10 - 18
Udflugt til Sønderjylland - en spændende
guidet tur til steder, som er mindre kendte i forbindelse med genforeningen.
Tirsdag d. 14. september 2021
kl. 19.30
Mit møde med Jesus, Jesper Borup, journalist, radiovært og foredragsholder
Sted: Sognegården i Strib, Strib Landevej 1,
5500 Middelfart

Sted: Sognehuset, Kirkevej, 5580 Nørre
Aaby
Lørdag d. 13. november kl. 14-22
Distriktets novemberstævne på
Skåstrupstrand, Strandgyden 28,
Skåstrup, 5400 Bogense
Reservér dagen. Programmet er endnu
ikke på plads.

Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 19.30
Sangaften
Sted: Ejby konfirmandstue, Nørregade 97,
5592 Ejby

Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 19.30
Julens magi ligger i sangene, Gitte B.
Lorentzen, sognepræst i Asperup og
Roerslev
Sted: Asperup sognehus, Kirkestræde 1A,
5466 Asperup

Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 19.30
Kærligheden holder aldrig op, Else K.
Holt, lektor emerita i Det Gamle
Testamente, Aarhus Universitet

Man behøver ikke at være medlem for
at deltage i møderne. Alle er velkomne.
Se nærmere på hjemmesiden:
fyn.kfum-kfuk.dk
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