Kirke- og Sogneblad

for Balslev-Ejby

DECEMBER 2021

Babysalmesang
Se side 8-9

JULEAFTENSGUDSTJENESTERNE
afholdes i Ejby 13.00 og 15.45, samt i Balslev 14.30
Der har været rigtig mange aktiviteter i og omkring kirkerne se nærmere herom i bladet.
Bl.a. Stille Andagt, Babysalmesang, Indvielse af Graverhus i Ejby, Foredrag ”Dragetid”.
Se også beskrivelse af de kommende arrangementer, tidspunkterne fremgår af
gudstjenestelisten på midtersiderne.
På grund af coronavirus tages der forbehold for ændringer
og evt. aflysning af planlagte arrangementer.

En julehilsen fra de varme lande
Af sognepræst Jens Rothmann

Er der en højtid på året, som handler
om at være sammen med sine kære, da
må julen være den største af dem alle.
Det at kunne samles som vi plejer og
så nyde højtiden som vi altid har gjort,
det tror jeg er vigtigt for stort set alle,
børn som voksne. Selvfølgelig, alt
afhængig af hvilken tradition, man nu
er vokset op med i ens familie. Det at
hygge sammen, spise sammen, klippeklistre, danse omkring træet juleaften og måske ovenikøbet, sammen
starte med en julegudstjeneste inden
det hele går i gang. Det vil slet ikke
være det samme, hvis ikke alle dem
som plejer at deltage, ikke er med. Så
kan det føles lidt amputeret. Og er
man af den ene eller anden grund, selv
forhindret i at være sammen med
familien i julen, - ja så vil det ofte være
en jul, som ikke helt synes, at være den
rigtige. For det er jo ikke som det plejer. Og sådan er det jo for rigtig mange
i vores samfund, som også arbejder en
juleaften; politifolk, læger og sygeplejersker, beredskabsfolk og mange,
mange flere, som ofte må gå glip af
julen sammen med deres kære, for
samfundet skal jo holdes i gang, jul
eller ej.
Og sådan er det så også for en lang
række af vores danske soldater, som er
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på vagt også i julen eller som jeg oplevede det sidste jul, måtte holde jul
under fremmede himmelstrøg. Vi var
nemlig i en lejr i Kabul i Afghanistan
og langt, langt væk fra den juleverden,
som vi alle kender og normalt deltager
i. Og så er det jo om at improvisere,
for jul skal der jo holdes, uanset om
den danske Jens, sidder i Kolding eller
Kabul.
Jul skulle vi have og det på trods af at
den verden, vi var i på det tidspunkt.
Jo det var meget anderledes, end hvad
vi ellers er vant til. For her i den by er
man jo ikke vant til at holde jul og i en
lejr, er det altid ens professionelle vagt
eller bredskabsopgave, som kommer
før alt andet. Og så må julen vente til
der er plads til det. Heldigvis lod det
sig gøre det år. Og vi fik plads. Dvs. vi,
(lejrens læge og undertegnede) skabte
plads. Vi prøvede at skabe hygge for
soldaterne ud af det, som man nu
kunne skabe hygge med og fandt tidspunkter i soldaternes travle hverdag,
hvor man kunne samle dem og lave
julehygge. Vi lavede konkurrencer
grupperne imellem, om at lave den
bedste juledekoration uden gran, og
med hvad de ellers nu kunne finde i
lejren som kunne bruges; papir, grene
af Afghanske træer, frugt, knæklys og
sukkerpulver som kunne lige sne. Alt
kunne bruges! Og heldigvis er det danske forsvar rigtig gode til at sende for-

syninger ned til vores lejre i god tid,
med alskens juleguf, alkoholfri gløgg
og sågar æbleskiver. Det fik vi selvfølgelig også serveret for soldaterne,
skønt den ovn vi havde, først slog alle
sikringer i lejren og siden brændte
totalt sammen, så lod det sig gøre at
skabe lidt jul omkring dem alle.
Juleaften blev ingen undtagelse.
Soldaterne var godt nok på højt beredskab, så vi vidste, at de kunne blive
kaldt ud, hvad øjeblik det skulle være
og så måtte jul være jul, eller vi måtte
vente til de fik tid. Men heldigvis så
vedblev alarmklokkerne tavse hele
juleaftensdag, så vi kunne skabe noget
som mindede om det, de kendte derhjemmefra. Vi havde faktisk på det
tidspunkt fundet et juletræ, som var
blevet sendt hele vejen fra Danmark,
for lang tid siden, og som nu blev placeret centralt udenfor vores hyggetelt
Valhalla. Julelyskæder havde vi intet af,
men vi havde knæklys, som soldaterne
bruger i deres operationer, og med
tape og fingersnilde, fik vi så skabt en
julestjerne, som kunne lyse på træet, i
de par timer juleaften nu stod på.

Allerede hen på eftermiddagen, kunne
jeg så holde den første af i alt 8 julegudstjenester for de forskellige grupper af soldater. Hyggelig på alle måder,
og det på trods af manglende julesang,
for ingen måtte synge på grund af
Coronasmitten, som var meget høj i
lejren på det tidspunkt. Men jul blev
det, og med julesalmer afspillet på
computer, lys og guf og ikke mindst
masser af nadver portvin, så blev det
faktisk nogle hyggelige julegudstjenester den dag.
Omkring kl. 20.00 afghansk tid
kunne vi så samles i lejrens DFAC,
altså spiseområde. Det var første gang
siden vi var kommet, at vi måtte spise
sammen (grundet Coronaen) så det
var stort i sig selv. Men endnu større
var det, at vi fik dansk julemad. Igen,
så havde man for forsvarets side sørget
for, at sende ænder, flæskestege, kartofler og rødkål på bøtte ned til os, så
vi kunne holde rigtig dansk jul. En af
soldaterne var faktisk oprindeligt
udannet kok, så han stod i køkkenet
hele dagen og tilberedte juleaftens
middagen til os alle. Ingredienser som
3

fløde, mælk, og dansk smør og margarine, fandtes ikke i lejren og kan ikke
sendes og holde sig over lange afstande
og tid, så det måtte vi tænke os til, eller
erstattes af pulver. Men pulver eller ej,
selv risalamande på pulver, lod sig
gøre, og det endte med at blive den
bedste julemiddag, vi kunne tænke os.
Så blev der hygget, så meget det nu
kunne lade sig gøre efterfølgende. Vi
havde 2 timer ialt, til det hele inden vi
skulle pakke sammen igen. Men vi fik
alligevel en nået at lave quiz, delt gaver
ud fra forsvaret og holdt taler. Så pakkede vi sammen og hver især kom tilbage på deres pladser igen. Nu var der

tid til endelig at kunne pakke de gaver
ud, vi havde fået sendt herned hjemmefra. Det betød rigtig meget. Og så
måske det vigtigste, nej det allervigtigste: at få ringet og snakket med vore
kære derhjemme i lille Danmark. Vi
savnede dem selvfølgelig, det var ikke
som det plejede at være, men at se
deres ansigter og høre deres stemmer,
selv hernede i Kabul, gjorde at julen
alligevel ikke blev så anderledes endda
og næsten som at være derhjemme.
God jul til jer alle
Jens præst og familien i præstegården

Konfirmationen i
Balslev og Ejby kirker 2021
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

Konfirmation i Balslev kirke den
22. august 2021, kl. 10:15
Rasmus Nielsen
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Konfirmation i Balslev kirke den 5. september 2021 kl. 10:00
Gustav Højgård Scheffmann Jensen, Emilia Maj Christiansen, Mathias
Vingaard, Julie Aagaard Agervig Nordtorp

Konfirmation i Ejby kirke den 12. september 2021, kl. 10:30
Liva Peter Bruun, Mikkel Metum Bærentsen, Magnus Bærholm, Johan Lysbjerg
Christensen, Caroline Müller Glibstrup, Katrine Emilie Hellbrandt, Magnus
Granberg Jørgensen, Frederikke Vanman Maarschalk Knudsen, Lucas Skovlund
Abildgaard Pedersen, Anne Schøtt Sejten, Mathias Skarby, Rasmus Helverskov
Stentoft, Camilla Dyrup Truelsen
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Konfirmander 2021-2022

Tirsdagsholdet

Torsdagsholdet

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 38 af slagsen. Det er skønt og dejligt at møde jer alle
sammen – og jeg nyder allerede hvert sekund vi har sammen.
Hjertelig velkommen til jer alle sammen – fra Jens præst

Konfirmationen 2022
Konfirmationen vil i 2022 finde sted i Ejby kirke den 1. maj og i Balslev 8. maj.

Konfirmationsdatoer 2023
Konfirmationen i 2023 vil være i Balslev den 23. april og i Ejby den 30. april.
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Minikonfirmandundervisningen 2022
Vi kan igen tilbyde minikonfirmandundervisning i Balslev og Ejby sogne.
Tilbuddet er for elever i 3. klasse og
foregår i Ejby præstegård – konfirmandstuen – og i Ejby kirke, hvor vi er
sammen ca. halvanden time ni tirsdage i
træk startende den 11. januar kl. 17.00.
Som altid vil vi afslutte det hele med, at

børnene bliver minikonfirmeret.
Vi vil en dag før jul komme op i 3. klasse og fortælle mere om minikonfirmandundervisningen og give jer informationssedler med hjem.
Vi glæder os meget til at se jer, så på gensyn fra os alle fra Balslev og Ejby kirker.

Minikonfirmander
Hvad laver minikonfirmanderne?
Minikonfirmandundervisningen, er
lidt ligesom en legestue for børn i 3.
klasse, hvor de også lærer om hvad
kirken er og hvad der sker i og
omkring kirken.
Her lærer man bibelhistorie på en
sjov og kreativ måde. Det kan foregå
på mange forskellige måder. Hver
gang vil der være en fortælling, som
så skal fortolkes på en eller anden
måde, det kan være som små figurer
i ler, malerier, kastanjefigurer eller

lignende. Det kan også være at man
leger en fortælling fra bibelen, så
man selv prøver at være en aktiv del
af historien. Generelt gælder det om,
at det skal være sjovt og hyggeligt at
komme, så man kan få ændret opfattelsen af, at Kirken er et tørt og kedeligt sted at være og at bibelhistorie er
til at falde i søvn over!
Hele forløbet ender så i en minikonfirmation, hvor man kan vise, hvad
man har lært i løbet af forløbet.

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.
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Babysalmesang i Balslev kirke
For Balslev og Ejby Kirker
Af Tina Holt Jespersen
Hver tirsdag fra den 7. september til
og med 16. november har der været
babysalmesang i kirken.
Alla Stenderup, organisten, har undervist med sange, instrumenter, bolde og
tørklæder b.la.
Det har været godt besøgt. Lige fra 2
babyer til 9 babyer (med mødre).
Små børn elsker genkendelse, så dagene bestod af gentagelser, med lidt nyt
af og til.

Alle børn lå i rundkreds og mødre har
sunget, leget og spillet for de små.
Hver gang sluttede selve undervisningen af med at babyerne spillede på
orgelet sammen med Alla.
Efter undervisningen var der hyggetid
med kaffe, småkager og masser af
snak.
Vi gentager succesen næste efterår
igen, så der kan komme nye til og
måske nogle af de tidligere babyer,
som endnu ikke er fyldt 1 år. Tusind
tak for den store opbakning.

Babysalmesang i Balslev kirke
Nadia Fussing, mor til Jennifer
Vi mødes fast hver tirsdag i Balslev kirke.
Her er dejligt varmt og for mig er der en
helt speciel stemning, som jeg forbinder
med at gå i kirke og så dog. Denne stemning er nemlig anderledes i det vi er nogle
mødre som kommer her med vores babyer
og for at vi sammen med organisten Alla
Stenderup kan synge og hygge sammen.
Vi synger de samme sange og sidder sammen i en rundkreds.
I denne barsel har jeg været så heldig at
kunne deltage i babysalmesang og det har
været rigtigt godt både for min datter og
jeg. Min datter Jennifer er premature og er
kommet til verden 5 uger for tidligt og er
derfor mere sårbar end andre der er født til
tiden. Jennifer trives ved at komme i kirken, for det hele er genkendeligt. Her er
stor fokus det sanselige, i det at der i san8

gene bruges både bevægelser og lyde fra de
forskellige instrumenter som Alla har
medbragt til dette formål.
Når vi synger sammen med vores babyer
træner vi også det motoriske, i det vi laver
forskellige bevægelser i de sange vi synger.
Fordelen ved at være i kirkerummet er at
vi tilvender vores babyer til de lyde som er

her. Orglet kan godt være meget voldsomt,
men sammen med Alla, giver hun babyerne mulighed for at prøve at spille med.
Dette er en stor oplevelse, især min lille
bandit, da hun rigtig gerne vil trykke på
tangenterne og smiler og griner når hun
kommer tæt på det.
Musik er for mig en som en stor del af

mine børns opvækst og det at synge sammen med dem, som vigtigt, fordi man
giver dem tryghed og trøst, men samtidigt
udvikler musikken talesproget og barnets
rytme sans.
Så alt i alt en hyggelig og tryg oplevelse
hvor vi da selvfølgelig afslutter med en kop
kaffe til de voksne.

Babysalmesang i Balslev kirke
Af Theresa Panum Højland

ikke kan være der hver gang. På gulvet ligger masser af rekvisitter, lige fra bolde til
silketørklæder og musikinstrumenter. Der
bliver både sunget og danset livligt. Efter
sang og leg (som varer ca. 30-40 minutter)
er der kaffe, ofte en småkage og livlig snak.
Lidt som i en mødregruppe.
For mig har det været en kærkommen fast
aktivitet, som jeg – bogstavelig talt – har
kunnet gå til hver uge. Jeg synes det kan
være svært at finde på aktiviteter med mit
barn, og derfor har det været enormt rart
at deltage i noget, hvor andre sætter rammerne og programmet.
Derudover har jeg mødt en flok jævnaldrende, som alle står i samme situation som
mig: barsel. Jeg har fået sat ansigt og navne
på flere af dem som bor i Balslev. Og ud
over at sang og dans er stimulerende for
mit barn, så får jeg også dækket lidt af mit
sociale behov.

Jeg blev spurgt, om jeg ikke ville dele hvad
jeg får ud af at gå til babysalmesang i
Balslev kirke. Jeg hedder Theresa og jeg er
på barsel med mit 2. barn. Derudover har
jeg ”kun” boet i Balslev i 3 år.
Som tilflytter er mit netværk i området
endnu ikke prangende. Jovist, man hilser
på mange af naboerne, når man går forbi
med barnevognen, og flere er vi da også
ved at lære at kende rigtig godt. Men som
mor på barsel, kan det nogle gange være
svært at proppe aktiviteter ind i hverdagen, som er stimulerende for både mor og
barn. Især når man som jeg er en smule
idéforladt, og når man ikke har lyst til flere
gange om ugen at køre Fyn rundt for at gå
til rytmik, babysvømning eller lignende.
Jeg var derfor hurtig til at møde op, da der
blev annonceret babysalmesang i Balslev
kirke. Og for de lidt religionsforskrækkede, så handler det ikke om at praktisere
religion eller nærstudere biblens tekster
eller salmer. Det handler om at mødes og
skabe en hyggelig stund for sig selv og sin
baby. Og for mit vedkommende om at
møde nogle jævnaldrende fra lokalområdet.
Programmet er stort set det samme hver
gang, hvilket er godt for både babyer og de
søvnberøvede mødre. Det betyder også, at
man ikke føler sig hægtet af, selvom man
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Nyt fra Balslev og Ejby
Menighedsråd
Fællesmøde i Balslev-Ejby Pastorat
Onsdag den 3. nov. 2021 var en stor
dag for mange menighedsrådsmedlemmerne i Balslev Menighedsråd og i
Ejby Menighedsråd, idet vi for første
gang i meget lang tid kunne holde
Fællesmøde.
Coronaen havde også en del af skylden
for, at dette ikke var sket noget før.
Der var ingen interesse for at se bagud
(dette er historie, som der ikke kan
ændres på), i stedet for skal vi se fremad med løftet pande.
Vi aftalte et optimeret samarbejde
mellem de to menighedsråd i pastoratet. Det være sig Fælles personaleansvar. Samarbejde mellem kontaktpersoner. Samarbejde mellem kasserer –
man tænker sammenhængende.

Hensigt: Godt at kunne bruge hinandens erfaringer. Hjælpe hinanden.
Ift. konfirmander: Ærkekonfirmander
kan blive konfirmeret i Ejby og
omvendt.
Idé om at lave et fællesarrangement for
begge sogne for at vise sognebørnene
at vi vil samarbejde og vi mener det
alvorligt.
Et nyt fællesmøde blev aftalt til om ca.
½ år. Viser det sig at være for lang
periode, korter vi det bare ned.

Balslev Menighedsråd
Jørgen Hansen
Ejby Menighedsråd
Finn Nielsen

Stille Andagt
Tanker omkring stille andagt.
Hvad gør man som 18-årig, når man
stiller spørgsmålstegn ved sin tro på
Gud?
Så tager man i Ejby Kirke til stille
andagt, for at se om man her igennem,
kan finde svaret. At sidde der i kirken,
hvor alt er stille, ingen forstyrrende
larm og støj fra omverdenen. Ikke
nogen, som stiller krav til en, bare
sidde der og være stille. Når man så
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sidder der helt stille, begynder tankerne at vende indad, man fordyber sig,
stiller spørgsmålstegn ved sig selv og
sit liv, hvad der giver mening for en,
måske kommer man også dertil, at
man ved, at der er noget større end en
selv her i tilværelsen. Det har givet så
meget ro og fred i sindet, at ved næste
stille andagt, møder man op igen for at
fordybe sig igen og få ro i sjælen, og
genfinde sin tro på Gud.

Dragetid
En spændende fortælling om Jens’ udsendelse, som feltpræst i et af verdens brændpunkter! Man får her en medrivende fortælling, som starter ved corona isolationen
på Skive kaserne, hvor han måtte improvisere og være kreativ for at det kunne
minde mest muligt om en gudstjeneste i
juletiden. Efter endt isolation, kunne de
endelig flyve til Kabul, som var målet for
udsendelsen. En tur som heller ikke var
uden udfordringer, da Jens inden afgang,
fik at vide, at han skulle være kurer for en
pakke, som han ikke måtte tabe af syne!
Det gav nogle udfordringer.
Endelig nåede de frem, for så at skulle
vente yderligere i lufthavnen, for at få alle
formaliteter i orden, så som vacciner og
udlevering af våben, inden de endelig
kunne blive kørt til lejren midt i Kabul.
Her ventede der en lejr på ca. 1 kvadrat
km. Med mange sikkerhedsforanstaltninger, som man lige skulle lære at kende. Så
startede hverdagen. Soldaterne havde
deres faste patruljer, som de skulle passe. I
de mellemliggende ventetimer, kunne de
så øve på deres førstehjælpsøvelser, både på
hinanden, dem selv og sågar bamser, indgik i øvelserne, så de kunne være selvhjulpne, i de værst tænkelige situationer.
Samtidig skulle de være klar til at søge
dækning, når alarmen gik. Her lærte de
hurtigt at se på de lokale i lejren, for at se
om det var en alarm, de skulle tage alvorligt, eller kunne tage det roligt. Men det
gav også mange timer, hvor soldaterne sad
klar til udrykning i deres køretøjer. Meget
af den tid brugte Jens så på, at brygge
kaffe, som han kunne gå rundt med, tillige med, at han så kunne afkorte deres ventetid og få en lille snak med de forskellige.
Det blev til mange kander kaffe, brygget
på en lille kaffemaskine.

Den 1/2 kom der en ny lejrchef. Han
havde som sin primære vision, at alle
mand i lejren, skulle komme med hjem i
levende live. Og hvordan gør man så det?
Man lukker lejren fuldstændigt. Der kom
ikke nogen eller noget, hverken ud eller
ind! Så lige pludselig, var Jens den eneste
præst i hele lejren, som havde soldater fra
flere forskellige lande. Dette gav så mange
andre udfordringer. En ting var, at skulle
holde gudstjeneste for de danske udsendte,
nu var der også alle de andre nationaliteter,
som han skulle hjælpe og være sjælesørger
for, samt finde ud af at afholde gudstjenester for. For når man er udsendt, har man
en helt anden tro og behov for Gud, end
mange har hjemme i hverdagen. Det gjorde, at der blev afholdt 71 gudstjenester på
4,5 måned, med tilhørende altergang,
hvor de kunne få portvin. Man måtte ikke
drikke alkohol i lejren, undtagen som del
af en altergang. En af de mere specielle
opgaver, var en eksorcisme med en amerikansk soldat. En anden og mere fredelig
opgave var bl.a. at arrangere et halv maratonløb rundt i lejren, med tilhørende
diplom.
Titlen Dragetid, kommer af, at de inde fra
lejren kunne se drager i luften over dem,
og så længe dragerne fløj der i luften, vidste de, at talebanerne ikke var i nærheden
da de ikke kan udstå drager. Men som
bekendt, kom talebanerne tættere og tættere på Kabul. I april, var deres udsending
så slut, og alle mand kunne så vende hjem
igen. Men med viden om, at det kun var
et spørgsmål om tid, inden at Taleban igen
havde magten over Kabul og resten af
Afghanistan og hvilken skæbne vil det så
blive?
Dorthe Jensen
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”De 9 læsninger”
i Ejby kirke 3. søndag i advent,
12. december kl. 10:15, fælles med Balslev
Kirkebilen kører som altid
Den 3. søndag i advent holdes i vores
pastorat en særlig Gudstjeneste, som
kaldes ”de 9 læsninger”. Gudstjenesteformen med de 9 læsninger – ledsaget af
musik og salmer – stammer i sin nuværende form fra England, hvor den under
navnet ”The Festival of Nine Lessons
and Carols” – har været juleforberedelse
i King’s College Chapel i Cambridge
siden den 24. december 1920. Denne
tradition kom senere her til Danmark i
1950’erne og er siden blevet brugt ved
en gudstjeneste i Adventstiden i mange
kirker.
Tanken bag det hele er at skildre Guds
frelseshistorie fra skabelsen og frem til
Kristus, gennem både tekster og musik.
Så kom og vær med til den smukke
optakt til julen.
Sidste år var ”De 9 læsninger” planlagt
med deltagelse af VESTFYNSKORET,
men måtte dengang aflyses på grund af
Corona. Koret har tilbudt at medvirke
nu, hvor alt igen er åbnet op og forhåbentlig holder det. Korets forberedelse
med ”de 9 læsninger” ligger klar i skabet, lige til at blive foldet ud i Ejby Kirke
i år i adventstiden. Korets medlemmer
vil på skift stå for læsningerne og mellem
læsningerne vil koret synge en lang
række kendte julesalmer.
OM VESTFYNSKORET: Koret blev
startet i 1981. Koret er et blandet kor
med 25 sangere i alle aldre. Koret optræder mest lokalt, bl.a. i de vestfynske kir12

ker. Som en fast tradition synger koret
hvert år en Forårskoncert St. Bededags
aften i Skov-pavillonen i Assens.
VESTFYNSKORET synger normalt a
cappella, men har ved flere lejligheder
sunget med musikledsagelse, enten i
form af et til lejligheden sammensat
ensemble eller et etableret orkester.
Senest har koret medvirket ved Odense
Internationale Orgelfestival i Odense
Koncerthus. Repertoiret spænder meget
vidt og indeholder kirkemusik fra renæssancen til efterkrigstiden, sange og viser
fra den vestlige verden, og ind imellem
rytmisk pop og musical. Ved ”De 9 læsninger” vil der udelukkende være tale
om arrangement for flere stemmer af
danske og engelske julesalmer.
VESTFYNSKORET bliver dirigeret af
Sebastian Kjældgaard Andersen, 27 år.
Sebastian har studeret musikvidenskab
og direktion i Ålborg, og studerer nu
klassisk sang ved Musikkonservatoriet i
Odense.
Af Jens Ferrold Helbo

Sognene siden sidst
Perioden 01.07.2021 – 31.10.2021
Døbte i Ejby kirke
Alexander Øbro Magelund
Kirsebærhaven 15, 5592 Ejby
Ellie Lindahl Overgaard
Ejbyvej 20, 5592 Ejby
Josefine Lindhardt Heinecke
Birkelunden 12, 5592 Ejby
Sofia Spanggaard Dinesen
Tværgade 31, 5592 Ejby

Døbte i Balslev kirke
Jennifer Sidsel Kamille Fussing
Jørgensen
Mosegårdvej 15, Balslev, 5592 Ejby
Malthe Hammer-Lauring Andersen
Birkelunden 101, 5592 Ejby
Vera Panum Højland
Mindevej 21, Balslev, 5592 Ejby
Alfred Juhl Sørensen
Mindevej 13, Balslev, 5592 Ejby

Johannes Drøge Nielsen
Engvej 11, Hjerup, 5560 Aarup
Rosa Laursen Corydon
Rosenlundvej 21, Mosegård,
5580 Nr. Aaby
Liva Honoré Sørensen
Mosegårdvej 8, Balslev, 5592 Ejby

Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker og
sogne
Vibeke Rosengren Frost Dinesen og
Kenneth Frost Dinesen
Elmevænget 4, 5492 Vissenbjerg
Anja Rothmann og
Jens Christian Rothmann
Nørregade 97, 5592 Ejby
Nanna Jessen Hansen og
Kristian Jessen Hansen
Laura Holdt Nielsen og Brian Holdt
Tårup Udlod 30, 5591 Gelsted

Bisættelser og begravelser Balslev og Ejby kirker
Dora Marie Nielsen Hansen
Anlægsvej 15B, 5592 Ejby

Sanne Pia Illum Voss
Kingstrupvej 37, 5592 Ejby

Hanne Hansen
Skovgade 46, 5500 Middelfart

Kim Hofman Funder-Schmidt
Hårevej 73, 5591 Gelsted

Kurt Valgren Bojsen
Søndervangen 10, 5592 Ejby
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02. jan.
09. jan.
10. jan.
11. jan.
11. jan
13. jan

JANUAR

02. dec.
05.dec.
07. dec.
07. dec.
12.dec.
19. dec.
24. dec.
25. dec.
26.dec.
31. dec.

19.00

Helligtrekongers søndag
1. s. eft. Helligtrekonger
Strikkecaféen i Ejby
Minikonfirmand opstart**
KFUM/K arrangement
Stille Andagt

17:00-17:30

10:15

Stille Andagt
2.s. i Advent
09:00 Michael Juul
Juleklip til Balslev kirke**
15:30 Forsamlingshuset
Syng Julen ind
3.s i Advent De ni læsninger med Vestfynskoret**
4.s. i Advent
10:15
Juleaften
14:30
1. Juledag
10:15
2. juledag - Fællesgudstjeneste i Brenderup kirke kl. 10:15
Nytårsaften
15:00

DECEMBER

Adventsarr. I Balslev Kirke **

NOVEMBER

28. nov.

BALSLEV

10:15
19.00 Sognegården
17:00 Sognegården
19:00 Sognegården

16:15

13:00 + 15:45

19:00
10:15

17:00-17:30

EJBY

G U D S TJ E N E S T E T I D E R
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9:00 Lars Højland

11:00
10:15
17:00-17:30

10:15

9:30
10:15

9:00 Lars Højland

10:15

10:15
19.00 Sognegården

10:15
9:30

9:00 Kim Jacobsen
16:45

17:00 – 17:30
12.00 Sognegården
10:15
19.00 Sognegården
11:00**

19:00
10:15

14.30 Sognegården

19.00 Sognegården
11:00

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

1. s. i Fasten
Dåbsgudstjeneste**
2. s. i Fasten
Stille Andagt**
3.s. i Fasten
Filmklub**
Midfaste

Stille Andagt
Herreværelset**
Sidste. s. eft. Helligtrekonger
Filmklub**
Dåbsgudstjenste**
Septagesima
Seksagesima
Ulvetimegudstjeneste**
Fastelavssøndag

Filmklubben starter op igen**
Dåbsgudstjeneste**
2. s. eft. Helligtrekonger
Ældreklubben starter**
3.s. eft. Helligtrekonger
Koncert i Ejby kirke**
4.s. eft. Helligtrekonger

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 2022
**Se omtale i kirkebladet

06. marts
12. marts
13. marts
17. marts
20. marts
24. marts
27. marts

MARTS

03. feb.
03. feb.
06. feb.
10. feb.
12. feb.
13. feb.
20. feb.
23. feb.
27. feb.

FEBRUAR

13. jan
15. jan
16. jan
19. jan
23. jan
27. jan
30. jan

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:
Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03
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Juleklip til Balslev Kirke
Den 7. december, fra kl. 15.30. I Balslev forsamlingshus.
Balslev menighedsråd har brug for hjælp
til at pynte vores fælles juletræ i kirken.
Der vil være papir m.v., men hvis nogle
vil, kan de tage egen saks med.
Der vil være kaffe/saftevand og pebernødder. Hvis der er nogen, der har lyst,
må I meget gerne bage en kage.
Efter juleklip, vil vi alle gå over i kirken
og pynte det sammen. Vi afslutter i kirken, med to kendte julesange.
Efter kirken, går vi tilbage i forsamlingshuset, hvor der er lasagne og salat.
Hvornår det slutter, bestemmer I selv.
I må meget gerne tilmelde jer på opslaget i Balslev by eller Balslev kirke sider-

ne på Facebook, eller hos Tina, på tlf.
24236963, så vi ved hvor meget mad vi
skal bestille.
Vi glæder os til en hyggelig juleklippe
dag. Ses vi?

Adventsarrangement
I Balslev Kirke og Forsamlingshus.
Søndag den 28. november kl. 19.00
Koret mediUS vil synge for og med os,
bagefter vil der være kaffe og æbleskiver
i forsamlingshuset.
Her er lidt om koret:
Der i foråret 2008 blev grundlaget så et
nyt rytmisk kor på Midtfyn skabt. 65
mænd og kvinder deltog i optagelsesprøverne og herefter startede koret mediUS
med dengang 26 sangere fordelt på 6
stemmer.
Korets navn bunder i, at vi har hjemme
midt på Fyn (Ringe) midt i Danmark –
og måske også lidt i, at størstedelen af os
er ca. midt i livet. Kor mediUS har siden
2008 arbejdet sig hen mod at være et af

de førende rytmiske kor på Fyn og er
leveringsdygtige i et smukt musikalsk
repertoire spændende fra pop over jazz
og ballader til et gedigent bagkatalog af
julesange og ditto salmer – både af
verdslig og den lidt mere gejstlige karakter.
Vi glæder os meget til at skabe julestemning i Balslev den 1. søndag i advent!
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Kirkegårdsvandring
på Ejby Kirkegård
I år var Kirkegårdsvandringen tilrettelagt
umiddelbart efter indvielsen af det ny
Maskinhus og graver faciliteterne ved kirkegården, så vi kunne samles i det nyopførte maskinhus, og få en lille introduktion inden vandreturen.
Vores sognepræst havde valgt at fortælle en
interessant, men overset lille historie fra
Kirkegårdens tidlige år, nemlig om tyskergravene i kirkens Nordøstlige hjørne, som
refereres herunder.
Kirkgården historisk og aktuelt
Hvis man ser på Ejby Kirkes beliggenhed
får man øje på gårdene rundt om. Kirken
er opført som landsby-kirke. Ejby Sogn er
i en gammel udgave af TRAP-Danmark
karakteriseret som ”et anneks til Balslev
(sogn)”, som i fordums dage var det største sogn arealmæssigt og dermed også blev
”hovedsognet”.
Graver Helle Jørgensen satte det i perspektiv med et lille historisk tilbageblik:
I 1801 var der 298 indbyggere i Ejby
Sogn. I de følgende mange år skete der
ikke de store forandringer: i 1850 var der
455. Men i 1865 sker der noget med
åbningen i september måned af
”Dronning Louises jernbane”.
Herefter går det stærkt og indbyggertallet
vokser i det gamle landsogn, der nu er blevet en stationsby med alt hvad dertil hører
af erhvervsudvikling, befolkningstilvækst
osv..
1901: 1076 indbyggere
1982: 1745 indbyggere
2021: 2223 indbyggere (heraf medlemmer
af Folkekirken:1881)
18

Befolkningstilvæksten indebar også et pres
på kirkegården. Den gamle kirkegård
kunne ikke udvides og ved kirkesynet i
1869 valgte man at købe et stykke jord på
3 skæpper land tilhørende smed Hans
Jørgensen, og udlagde det til assistenskirkegård.
I 1909 foreslår kirkesynet en yderligere
udvidelse af ass. Kirkegården på 2500 kvadratalen og ved tiendeafløsningen næste år
henlagdes en sum til dette formål.
I 1902 blev kapellet bygget.
I 1946 ”bifalder” kirkeministeriet næste
udvidelse, købet af det sidste stykke kirkegårdsjord er i orden.
Man starter med at beplante stykket med
graner som senere blev fældet og solgt som
juletræer.
Det var først i 1966 at det siddende
Menighedsråd besluttede, at lukke den
gamle kirkegård som begravelsesplads for
så senere at indrette den som anlæg. En
medvirkende årsag var også den øgede
støj, der kom fra trafikken fra Nørregade.
I dag
Der er 849 gravsteder på kirkegården.
Det fordeler sig mellem gravsteder med
kister, urnegravsteder og stenplade i
plæne.
Udviklingen går i retning af færre kistegravsteder og flere urnegravsteder, og det
betyder, at der opstår store områder med
”tomme pladser”. Menighedsrådet drøfter
løbende, hvordan man kan udvikle siddeområder, evt. ved permanent at inddrage
nogle gravpladser, så der kan anlægges
rekreative områder. Drøftelser med

menigheden bl.a. på den årlige kirkegårdsvandring er også inspiration hertil.
Bevaringsværdige gamle
gravsten samles:
Menighedsrådet og graveren har valgt at
gemme gravsten som kan være af interesse
for sognet. De samles som et LAPIDARIUM. Det er gravsten, hvor der står en
profession på afdøde, eller de sten som er
særlig smukt udført. Når man ønsker at
graveren skal nedlægge ens gravsted skriver
man under på, at man overlader alt på
gravstedet til kirkegården og vi har lov til,
at destruere sten mv.
En særlig opmærksomhed rettes der også i
disse år mod biodiversitet, opsamling af
regnvand og etablering af vandhul til
dyr/insekter; insekthoteller områder der
kan henligge med vild natur og engblomster, med plads til bier og insekter.
Jens Rothmann fortalte om flygtningegravene på Ejby kirkegård
(Refereret her gennem en tidligere artikel om
emnet)
Anden verdenskrig betød at der aldrig
nogensinde før var så mange civile der blev
berørt af en krig, og millioner af mennesker måtte i krigens sidste år, nu finde sig
selv vandrende på Europas landveje, på
flugt fra krig og nød. I løbet af krigens sidste år, ankom ikke mindre end næsten
245.000 flygtninge til Danmark, hovedsaligt fra det østlige tyskland, hvor de blev
presset og drevet på flugt af den fremstormende sovjet-russiske hær. Der var primært tale om kvinder og børn, og så også
en betydelig gruppe af ældre og syge, som
for en meget stor dels vedkomne blev
interneret i pigtrådsomkransede lejre, centrale steder her i landet.
Flygtningene blev dog ikke interneret i

lejre lige med det samme. En meget stor
del af de flygtninge som ankom i starten af
1945, blev først indkvarteret i skoler, gæstgivergårde, sports- og fabrikshaller m.m.
rundt omkring i en lang række danske
byer. Og det var ikke altid, til de lokale
beboers begejstring eller billigelse, for det
var jo stadigvæk fjendens børn og familie
det drejede sig om, og det uanset om man
var flygtning eller ej. Med udgangen af
1945, var de fleste tyske flygtninge dog
blevet flyttet og indkvarteret i de centrale
lejre og sidst i 1949, forlod de sidste tyske
flygtninge Danmark og drog hjem til et
endnu sønderbombet Tyskland.
Flygtninge i Ejby
Ejby blev også berørt af den tyske flygtningestrøm, og i perioden fra den 18. til
den 22. april 1945, ankom ikke mindre
end 324 flygtninge til byen. På dette tidspunkt blev de af den tyske værnemagt indkvarteret på den Tekniske skole i
Nørregade og på Gæstgivergården (der
hvor REMA1000 ligger i dag), samt i dens
stald og rejselade. Senere indrog man også
skolens lokaler, ligesom de private lejligheder på centralskolen også blev brugt til at
huse flygtningene.
Situationen var ikke populær. Man kunne
ikke undervise skolebørnene på skolen
længere, og undervisningen blev derfor for
en tid henlagt til præstegårdens konfirmandstue og et lokale på skotøjsfabrikken
på Jernbanevej (NU: Røde Kors
Genbrug), ligesom muligheden for at
benytte sig af Gæstgivergårdens lokaler til
fest og foreningssamling heller ikke lod sig
gøre.
Det skulle dog ikke vare så længe inden, at
også de tyske flygtninge i Ejby, blev flyttet
til de centrale lejre i Jylland og allerede et
lille halvt år tid efter krigens afslutning,
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den 22. november 1945 helt præcist, forlod de sidste flygtninge stationsbyen.
Hvad arkivet gemte – De glemte
skæbner – flygtningegravene
Der er ingen spor i dag efter disse tyske
flygtninge, men under oprydning i Ejby
præstegårds arkiv, fremkom 9 dokumenter, som pludselig kalder historien tilbage.
Der er tale om nogle breve og følgeskrivelser, mellem primært kirken og den tyske
Bundes Republiks kontor for krigsgrave
(Volksbund
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge), og alle brevene vedrører en række grave på Ejby
Assistenskirkegård, tilhørende 4 flygtninge, som døde under deres korte ophold
her i byen.
Langt hovedparten af de flygtende, led
under den hårde skæbne krigen og den
lange og umenneskelige flugt, havde
påført dem. De var for manges vedkomne
underernærede, syge og svækkede da de
endelig kom her til landet, ligesom at en
meget stor del var enten meget unge eller
meget gamle. Især var første halvår af 1945
hårdt ved flygtningene i Danmark, og
omkring september 1945 var dødstallet på
over 12.500, hvoraf langt over halvdelen,
de 7.300, var børn.
De fire flygtninge som døde under opholdet her i Ejby, alle i maj måned, var to
mænd på henholdsvis 67 og 75 år, og to
piger på henholdsvis 3 år og 1 måned.
Alle
blev
de
begravet
på
Assistenskirkegården på Kapelvej, vi ved
ikke præcist hvor i dag, men formoder at
de må have ligget på kirkegårdens nordre
del.
Omkring slutningen af 1950’erne begyndte den tyske stat, at indlede forhandlinger
med de danske myndigheder om opretholdelse og vedligeholdelse af de tyske krigs20

og flygtningegrave her i landet. Det Tyske
kontor for Krigsgrave i Danmark sørgede
for, i samarbejde med de danske myndigheder og kirker, at indsamle så mange
oplysninger om de afdøde som overhovedet muligt, for central registrering, og ikke
mindst for på den måde at sørge for, at
deres skæbner aldrig skulle glemmes.
Omkring 1962 besluttes det så, at flygtninge og krigsgravene rundt omkring på
de danske kirkegårde, skulle samles på
færre og mere centralt beliggende kirkegårde i landet. Her på Fyn var der tale om
kirkegårdene i Odense, Nyborg,
Middelfart og Svendborg. Og sådan også
for flygtningegravene på Ejby kirkegård.
Den 3. december 1965, blev de fire grave
flyttet til deres endelige hvilested på
Assistenskirkegården i Odense, og dermed
blev den sidste synlige minde om de tyske
flygtninge i Ejby, fjernet for evigt. Alt hvad
der er tilbage er som nævnt de 9 breve i
præstegårdens arkiv, hvoraf det sidste,
dateret til den 3.februar 1966, henven-der
sig til præsten og menighedsrådsformanden for Ejby sogn med ordene:
”..Volksbund Deutsche Kriegs-gräberfürsoge
takker Dem, også på de paarørendes vegne,
hjerteligt, fordi De i 20 aar efter krigens slutning har draget omsorg for de tyske krigsgrave på Deres kirkegård. Med højagtelse,
Volksbund Deutsche kriegsgräberfürsorge e.
v. Bygningsstyrelsen. D.K Stiebeling ”
Menighedsrådet takker deltagerne i kirkegårdsvandringen for interesse og stor spørgelyst, samt for gode bidrag til fortsat
udvikling af kirkegården.
Kirkegårdsvandring vil blive arrangeret
igen sommeren 2022

Ældreklubben Vinter 2022
Efter en lille jule- og vinterpause åbner
ældreklubben atter dørene til en ny
sæson – og som altid vil præstegårdens
konfirmandstue emme af hygge, musik,
sang, latter og spændende fortællinger
og noget for enhver smag – og garanti
for, at ingen går skuffede hjem. Her ved
redaktionens afslutning er programmet
dog endelig ikke helt fastlagt, - og vi må
vente til, at vi åbner dørene første gang i

den 19. januar, med at få det endelige
program. Vi kan kun sige; glæd jer! Følg
også med på vores hjemmesider og
Facebook.
Ældreklubben holder åbent 19.januar,
den 2. februar og 16. februar og endeligt
den 2. og 16. marts 2022.
Alle er som altid hjertelig velkomne. Vel
mødt fra os alle!

Ældreklubben i
”Konfirmandstuen”
Ældreklubben er startet igen den 29.
september.
Det er dejligt at se, at mange kommer til
vores onsdag eftermiddage.
Dejligt at alle møder op med godt
humør og at stemningen er helt i top.
Alle nyder snakken med hinanden, kaffen/teen med pålægsmad og kage, samt
underholdning/ foredrag.
Hver onsdag i de ulige uger fra klokken
14.30 – 16.30 mødes 50 -70 ”ældre”.
Vi er nu et nyt team, som skal hjælpe
Jens præst med at gennemføre disse onsdage.
”De gamle” har valgt at gå på pension,
men hjælper os her det første halvår, og
det er vi glade for.
Vi nye er: Hanne Fejer, Elise Henriksen
og Karen Rose. Vi er blevet taget godt i
mod.
Nu håber vi, at vi kan leve op til for-

ventningerne. Efter nytår bliver der en
medhjælper mere.
Vi vil hermed takke Else Marie, Rosa og
Else for god hjælp til at komme i gang.
Vi takker jer for det kæmpe arbejde i har
ydet for Ældreklubben gennem mange
år.
Karen Rose
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Indvielse af de nyrenoverede
graverfaciliteter på Ejby Kirkegård
Den 1. oktober 2021 kl. 11 var
tidspunktet,
hvor
Ejby
Menighedsråd havde valgt at fejre
færdiggørelsen af de nyrenoverede
”graverhus” på Ejby Kirkegård.
Der var gået 55 mdr. siden ideen
opstod og blev drøftet igennem
med provstiet og til det færdige
resultat stod klar.
Behovet var åbenlyst for mere hensigtsmæssige lokaler til kirkegårdspersonalet, et lokale hvor man
udover de kontormæssige opgaver
også kan afholde samtaler med pårørende (kirkegårdsbrugere), uden at
det skal ske i personalets køkkenlokaler. Der er kommet nye maskiner til,
som kræver mere plads, end der var i
garagen til ”det gamle
graverhus”. Alt fremtræder nu rummeligt, lyst
og venligt. Maskinhuset
er frostsikret, og det er
hensigtsmæssigt
som
arbejdsplads-ramme om
det arbejde, der som her i
efterårsmånederne pågår
med at arrangere vinterdækningen på gravpladserne.
Da dagen for indvielsen
oprandt, indbød det ikke
ligefrem til fest, men
langt mere til en solid paraply. Vi havde
været forberedt. Der var dækket op i den
nye maskinhal, så det kunne bare regne
videre.
Der blev serveret lidt mundgodt til
maven og til ganen, mens snakken gik,
og nye forhold ivrigt blev debatteret af
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gæsterne. Vi blev gæstet af sognets
beboere, menighedsrådskollegaer, graverkollegaer og ikke mindst af vore venner i Provstiet. Det var ved et provstesyn, at der faldt en særlig bemærkning
efter besigtigelsen af personalefaciliteterne (som også er det sted, hvor man inviterer borgerne ind). ”Det er ikke hensigtsmæssigt!” blev der konkluderet, og
så gik man i gang med
ansøgninger, ide-skitser,
kontakt til arkitekter,
udbudsrunder, licitation,
korrektioner af prisniveau,
ekstraforhandlinger, og
endelig opstart af byggeriet. ETS fik entreprisen, og
det arbejdet er udført til
alles store tilfredshed.
Vi regner med, at der var
ca. 30. fremmødte. Det var
et stolt menighedsråd, der
kunne overlade kirkegårdens dygtige personale nye
flotte
faciliteter.
Fra
Menighedsrådets side skal der
lyde en særlig tak for den indsats, som Finn Nielsen har påtaget sig i forbindelse med byggeriet ikke kun ved at gøre
opmærksom på behovet, for
mere end 4 år siden, men også
for med tålmodighed, at indgå
i og blive ved med at være en
del af den langvarige proces
det er, når så mange myndigheder skal
tages i ed. Møder, kopier, orienteringer
og korrespondance og endelig med deltagelse i møder med arkitekter og endelig i byggemøder. Menighedsrådet har
kunnet være trygge ved at vide, at processen har været i de bedste hænder, og
er løbende blevet holdt orienteret om
udviklingen. Det er

ikke i hver valgperiode, at der opstår den
slags opgaver!
Til dem der ikke har nået at se herlighederne, kig ned mod graverhuset, næste
gang I besøger Ejby Kirkegård.
På menighedsrådets vegne
Jens Helbo
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Høstgudstjeneste Balslev
Søndag den 19. september blev årets
høstgudstjeneste afholdt. I det store
gule telt på sportspladsen i Balslev.
Vi var omkring en 40 stykker. Dejligt
at se så mange. Folk kom både fra
Balslev og Ejby sogne.
Jens Rothmann fik igen i år hjælp fra
børn som bar høsten ind til det alternative alter (et bord). Efter deres
hjælp, bød han på slik til hjælperne.
Der var mange forskellige afgrøder fra
haver og marker.
Alla spillede på klaver til salmerne og
Signe Meilstrup sang til. Det var
meget smukt.

Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært for pølser og brød fra grill.
Det var en dejlig eftermiddag, vejret
var nogenlunde og der blev spist masser af pølser og snakken gik livligt.
Omkring kl. 18 gik vi alle hjem, efter
vi havde hjulpet hinanden med at
rydde op i teltet.
Vi har valgt at høstgudstjenesten igen
næste år, afholdes på Balslev sportsplads.
Tak for en hyggelig dag.
Tina Jespersen
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”Herreværelset”
Nyt tiltag ved Ejby Kirke for alle Ejbys
mænd, der uanset alder kunne tænke
sig at spise frokost sammen.
Frokosten varer en times tid og koster
ca. kr. 65,- plus drikkevarer og der
betales på dagen. Første frokost bliver
torsdag d. 3. feb. 2022 kl. 12 konfirmandstuen v. Ejby præstegård.

Man tilmelder sig senest tirsdag inden
kl. 12 til:
Carl Erik Refshauge tlf. 2237 1152
eller mail ce.fie@refshauge.dk
Vi skal hygge os, måske synge lidt og
have det rart med en god snak.

Galleri Sognegården
Søndag den 3. oktober var der fernisering i sognegården. Udstilleren var
denne gang Christine Beelaerts van
Emmichoven, som fortalte om sine
billeder og tegninger. Det var meget
interessant at høre om hvordan de var

blevet til. Det giver et helt andet perspektiv på billederne.
Den næste udstiller er Ea Sofie
Marmolin fra Middelfart. Udstillingen
kommer op efter jul.

Koncert i Ejby Kirke
Torsdag den 27. jan. 2022 kl. 19.00

Ejby Menighedsrådet har indgået aftale med Søren Østergård Pedersens
kvartet. Søren er lokal og bor nede ved
Wedellsborg.
Han er en af landets fineste kontrabassister og medvirker på flere prisnominerede CD’er.
Den særdeles velspillende trompetist
Asbjørn Storm Kamban er uddannet
ved musikkonservatoriet i Odense.
Simon Krebs er med sit drømmende
guitarspil kåret som Årets Fynske
Jazzmusiker 2009.
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Sune Rahbek spiller i forskellige konstellationer, der spænder fra den
moderne danske folkemusik med bandet “Helene Blum & Harald
Haugaard band”, over diverse rock/popbands, til det hæsblæsende con
amore projekt “Weather Report
Project”.
Vi håber på en aften med enestående
musikalske oplevelser.
På Menighedsrådets vegne
Finn Nielsen
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Syng julen ind i Ejby kirke
Tirsdag den 7. december 2021 kl.
19:00 – 20:00
”Syng julen ind” er blevet en rigtig god
tradition her i Ejby kirke. Kirken er fyld
med levende lys, glade mennesker og
ikke mindst den helt rigtige 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 velkommen på denne aften, hvor vi
synger julen ind i Ejby kirke.

Jesus går til Hollywood
the Filmklub – i Ejby
Program for filmklubben - vinteren
2022. Ejby konfirmandstue – første
gang torsdag den 13. januar.
Så vender filmklubben endelig tilbage
efter en lille julepause - og jo, det bliver
atter med en række spændende, specielle, smukke og ikke mindst tankevækkende film, som alle har et eller andet på
hjertet, men som vi måske ikke nåede at
se, dengang den gik i den lokale biograf.
Nu er muligheden der så igen for at få
indhentet det forsømte. Pt. kan vi grundet licens aftaler ikke offentliggøre filmens titler endnu, men kan dog fortælle om at filmene bl.a. handler om en ung
mand, der skal læse historier op for en
ældre kvinde, med fatale følger. Vi skal
også møde en vildt begavet videnskabsmand, som pludselig oplever at blive

rullet ind i en verden, som han aldrig
havde drømt om igen med fatale følger.
Og måske skal vi møde en afdød mand,
som har en baggrunds historie, som kan
fortælle os sandheden om, hvorfor han
sagde nogle ganske bestemte ord lige før
han døde og meget, meget mere. Men
alt dette vil først blive afsløret i løbet af
vinteren.
Så hent et program første gang du kommer i filmklubben, eller se på vores
Facebook og hjemmeside.
Datoerne for de kommende filmaftener
er torsdag den 13. januar, torsdag den
10. februar og torsdag den 24. marts,
alle gange kl. 19:00 og så indtil filmen er
færdig. Det koster ikke noget at være
med, men man kan købe kaffe og kage
for 25 kr. Vel mødt i filmklubben.
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”Ulvetimegudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og
hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 23. februar 2021 kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimesgudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt henvender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for
”Ulvetimegudstjenester”, fordi at 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 et kort børnevenligt ”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. Mad og saftevand er gratis for børnene, mens det koster 10 kr.
for voksne at spise med.

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. 9:30 eller 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.
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Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag d.
15. januar i Ejby og 12. februar i Ejby
og Balslev, samt den 12. marts i Balslev
og Ejby. Se tidspunkter i gudstjenestelisten.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt
såfremt der er nogle tilmeldinger.
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Dåbsgudstjeneste - vinter 2021

