Kirke- og Sogneblad
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APRIL 2022

I bladet er der konfirmandinterview, billeder
fra ulvetimegudstjeneste
og minikonfirmander
Af kommende arrangementer, der også fremgår af gudstjenestelisten, er der bl.a.:
Påskegudstjeneste og æggejagt for børn og
voksne i Balslev Kirke Skærtorsdag den 14.
april kl. 10.15
Liturgisk gudstjeneste i lysets tegn i Ejby
Kirke Langfredag kl. 19

Fælles gudstjenester i Fjelsted den 18. april
og 26. maj
Menighedsmøde for Balslev og Ejby sogne i
sognegården efter gudstjenesten den 22. maj
Gudstjeneste i præstegårdshaven med efterfølgende brunch den 6. juni kl. 10.00
I bladet kan man også læse om en fremsynet
personlighed og samfundsstøtte fra Mosegaard Ingefred Juul Andersen.

”Hjælp den så ulykkeligt ramte ukrainske befolkning! Trøst alle de millioner mennesker der er ramt af en gal diktators blindhed! Giv dem mod og trøst, og ikke
mindst fred.” Fra kirkebønnen efter prædiken.

Jens Rothmanns prædiken til 2.søndag i
Fasten 2022
”Tror du der bliver krig i Europa, far?”
Se, sådan spurgte en af min sønner
mig, her for et lille måneds tid siden
da de russiske tropper trak tættere og
tættere på den ukrainske grænse, men
endnu ikke var gået ind.
Og jo, det var et helt naturligt spørgsmål, ikke bare for min søn, men for
stort set resten af verdens befolkning.
For det så sådan ud. Det lignede
optakten til en invasion, og det havde
det gjort længe. Så: Et godt spørgsmål;
”Tror du der bliver krig i Ukraine?
Og så kom mit svar, som han vel også
havde håbet på, men som jo viste sig
slet ikke at holde stik.
For jeg svarede det, som jeg umiddelbart kun kunne tro på det tidspunkt,
nemlig: ”Nej – der bliver ikke krig!”
For – tænkte jeg, og mange andre –
det kunne han da umuligt finde på,
ham Putin, så dum kunne han da
umuligt være. Det ville være vantro, at
tro, at et menneske, der lever i det 21.
århundrede i et civiliseret land, kunne
få den tanke at angribe et andet land,
uden at det havde angrebet først, eller
gjort noget andet grelt mod sin nabo.
Fuldkommen ubegribeligt! Her må
fornuften og menneskeligheden da
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kunne råde! Så krig og invasion, nej
umuligt! Svarede jeg.
Men sådan gik det jo ikke.
Det, som var urealistisk i mine tanker,
det som jeg gik og troede ikke kunne
ske, det ved vi kun alt for godt i dag,
at det skete! Uhyggeligt, men sandt,
det er en ubegribelig realitet her i dag
i marts måned 2022.
Desværre!
Sådan kan vi gå og tro så meget, og
være så velmenende og i bund og
grund tåbeligt naive, og så gang på
gang opleve, at alt hvad vi håbede på
pludselig bliver gjort totalt til skamme.
Og sådan er det jo egentlig med tro.
Der bliver vi en gang imellem sat til
dørs. Eller vi får den der lidt dumsmarte bemærkning (som jeg ofte også
får fra mine børn i øvrigt) ”Jamen far
du skal ikke tro – du skal vide.”
Det har de selvfølgelig ret i, for så er
man jo også altid på den sikre side, og
så dummer man sig ikke så meget. Og
man kan jo altid selv bagefter komme
med endnu en dumsmart bemærkning: ”Hvad sagde jeg? – Jeg sagde det
jo! – Jeg vidste det jo!”
Og sådan kan man blive ved i en uendelighed.
For selvfølgelig er det altid godt at
vide, og have den sikkerhed med sig i
alt hvad man nu foretager sig. Så er

man på den sikre side. Og i øvrigt så
tror jeg ikke, der er ret mange af jer,
der er til stede her, som når de er ved
tandlægen, vil føle sig ret glade ved
situationen, hvis tandlægen siger; ”Jeg
tror lige jeg borer her, uden
bedøvelse altså, for det tror
jeg ikke du vil mærke, det
tror jeg altså ikke!”
Eller hvis vi er hos
lægen, og lægen siger
”Jeg ved ikke hvad du
fejler, men jeg tror lige
at jeg skærer her...”
Sådan nogle bemærkninger er der ikke ret
mange, der kan lide. Og
slet ikke når det kommer fra
en læge eller en tandlæge. De
skal ikke tro – de skal vide! Det vil selv
jeg som præst skrive meget hårdt
under på. Her må troen vige for videnskaben. Kort og godt, og sådan er dét.
Men det betyder ikke, at vi ikke må
tro, eller at troen i det hele taget slet
ikke kan bruges.
For der er steder i vores liv og i vores
omgang med hinanden som mennesker, hvor vi lever af at tro og hvor vi
aldrig må bede om et bevis. F.eks. når
én siger til en anden: ”Jeg elsker dig” –
Så er vi derude, hvor vi må tro på det,
den anden siger. Vi må tro på, at han
eller hun virkelig elsker mig, og så
blive dér. Kærlighed kan nemlig ikke
bevises. Kærlighed er noget vi må
mærke. Og så tro på!
For det går helt galt, når nogen kræver

bevis. For hvilket bevis skal vi stille op
med? Der findes jo ingen attester på
sådan noget, eller en guldring som fortæller os hele sandheden. Det kunne jo
bare være, at ham der køber ringen
heldigvis havde penge nok, og
så havde en anden elsker i
tankerne.
Så nej – kærlighed kan
ikke bevises. Det kan vi
kun tro på!
Eller hvad med dette, at
vi tror på det bedste i de
mennesker som er
omkring os? Vi kan
aldrig få et bevis for, at de
virkeligt er dét, som de
giver sig ud for. Vi kan kun
tro det bedste om dem, indtil det
modsatte selvfølgelig er bevist. Men
indtil da må vi blive i troen, for vi får
aldrig et bevis. Og lad det så også helt
blive på den måde.
Det ville være forfærdeligt, om vi skulle have bevis på om mennesker nu er
sådan eller sådan, som vi nu lige
ønsker det. Det måtte være forfærdeligt at leve i sådan en verden.
Så: Nej! – Vi må holde os til troen – og
kun troen – på at mennesker vil det
bedste. Sådan lever vi bedst.
Og sådan kunne jeg – og sandsynligvis
også I – remse en masse ting op fra
jeres liv, hvor vi lever i troen på den
ene eller anden måde, og aldrig får et
bevis, for at det er sandt. Og gudskelov
for det! For ellers ville det hele være
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noget forfærdeligt kringlet noget at
leve i. Jeg tror slet ikke, at det ville
være særligt sjovt at være menneske på
den måde.
Så viden til sin tid – og tro til sin tid
også.
Og det er jo også det der er temaet i
dagens evangelium. – Om den ulykkelige far hvis søn er frygtelig syg, og
som har søgt om hjælp i øst og vest,
for at få ham helbredt; og intet er lykkedes! Han kan jo se gang på gang, at
intet har kunne hjælpe. Hverken læger
eller mirakelmagere har kunnet stille
noget som helst op. Det har han bevis
for, og drengen er bare blevet mere og
mere syg, som dagene er gået.
Lige indtil han så møder Jesus! Som så
Gudskelov kan helbrede den lille.
Men det er jo ikke uden kamp. For
selvfølgelig kæmper faderen med sin
vantro. For han har jo oplevet det så
mange gange, at det aldrig er lykkedes
før. Så det er svært for ham at tro, at
det nu skal ske.
”Hjælp mig. Jeg vil tro. Hjælp mig i
min vantro!” Siger faderen.
Og ja: Vi kan jo godt forstå ham. Det
er mislykkedes så mange gange før, så
det er svært at tro på, at det skal kunne
lade sig gøre denne gang nu. Sådan
tror jeg også, at jeg ville have det, hvis
jeg var faderen.
Men: ”Jeg tror! – Hjælp mig til at tro,
at det kan lade sig gøre!” – beder han
Jesus.
Og det skete. Drengen blev helbredt.
I bund og grund måske fordi faderen
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indså, at han ikke skulle bære det hele
selv. At han og vi ikke kan bære hele
verden på vores egne skuldre, og da
slet ikke når det kommer til så alvorlige situationer som sygdom. Der må vi
godt kaste os ud i troen, og sige ”Jeg
kan ikke mere selv, du tager over!” Det
var så det Jesus gjorde, tog over, dér
hvor faderen til drengen, og hvor vi
andre giver op. Der bærer han!
Se – jeg tog altså fejl mht. til min tro,
på krigen i Ukraine. Jeg var naiv, og
troede måske ikke på det bedste i
Putin, men troede dog ikke, at han var
så gal, som han vitterlig åbenbart er!
En gang imellem tager man fejl, og
brænder nallerne grueligt.
Men jeg tror på Ukraine, og jeg tror på
dens lidende befolkning, og jeg tror og
håber på at den krig snart må få en
ende, og alligevel kæmper jeg også her
med min vantro. Og jeg kan kun gribe
til den sætning som Jesus selv sagde til
sine disciple, efter at han havde helbredt drengen fra før. Han sagde, at
bønnen var den afgørende faktor i helbredelsen. Det er vel dér, jeg så også
må ende i mine tanker om Ukraine.
Bede bønnen til Vorherre, om at den
krig snart må få sin ende.
Amen
Bøn:
Tak, Gud, fordi du gør os levende, og
lader kærligheden rulle frit i vore årer.
Lad os holde fast i den tro, der kan
flytte bjerge og smelte sten, og hold os
fast, når vi selv mister fodfæstet.

Kom til os med dit levende ord, når vi
føler os fastlåste af den sten, der vil
holde os tilbage, og væk livet i os, når
vi er som døde.
Lad os være dine budbringere, så dit
liv kan nå ud til alle, der sidder i mørket og mangler tro til at kunne bære
alverdens fortrædeligheder.
Bær over med os, når vi bliver til forhindringer for andre, fordi vi ikke selv
kan finde vejen ud i livet.
Hjælp den så ulykkeligt ramte ukrainske befolkning! Trøst alle de millioner

mennesker, der er ramt af en gal diktators blindhed! Giv dem mod og trøst,
og ikke mindst fred!
Gør os til din kirke, som på trods af
sund fornuft bringer bud om livets sejr
over døden.
Vær med alle, der har fået magt betroet: vor dronning og hendes familie, og
alle, vi har valgt til at tage beslutninger.
Tænd dit lys i dem og i os - og lad det
lys skinne overalt i verden.
Amen

Konfirmandinterview
TORSDAG MORGEN den 17. MARTS 2022 kl. 8

Sofie – Laura – Simon – Emil –
Camilla fra årets hold af konfirmander
I Ejby har sagt ja til at blive forstyrret
I deres forberedelse sammen med
Sognepræst Jens Rothmann og deres
kammerater. Kirkebladet har bedt om
at få en lille samtale med nogle af konfirmanderne. Formålet har IKKE
været at undersøge, om de har fået
udbytte af konfirmandforberedelserne
– men en nysgerrighed: Hvad tænker
unge (dejlige og forventningsfulde)
mennesker i dag om kirken, og hvad
betyder konfirmationen for dem? Så:
Jens H. fra kirkebladet har forberedt
nogle spørgsmål, og håber i dette lille
indlæg, at de unge menneskers synspunkter kan være dækket godt ind.
Allerførst: Tak fordi I vil være med.

Kirkebladet når ud til alle i sognet – og
rigtig mange mennesker i Ejby er konfirmeret her i kirken også ham I taler
med her. Mange har måske glemt hvad
det gik ud på, – nogle får chancen for
at genopfriske det, ved at læse om
vores lille samtale her.
(Når det røbes at I er med i bladet, så
er der endnu mange flere der vil læse
om det – jeres forældre og bedsteforældre måske og så kan det være en
anledning til at snakke med dem om,
hvad konfirmation er/var for dem?)
– HVIS DU SKAL BRUGE DINE
EGNE ORD, HVAD ER SÅ KONFIRMATION EGENTLIG?
Sofie: Det er en tradition – mange i
familien bliver det.
Emil: Når man bliver konfirmeret skal
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man i kirken. Der skal man sige man
tror på Gud og sige ja to gange til at
man gerne vil konfirmeres. Trosbekendelsen skal man også sige.
HAR I VÆRET I KIRKE?
Her fortæller de alle, at de har været i
kirke. Nogle gange har de ”glemt” det,
men andre gange sammen med mor
og far eller venner eller sammen med
bedsteforældre. Tit, endda!
HVORDAN VAR DET MED AT
GÅ I KIRKE INDEN I BEGYNDTE
AT GÅ TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSE?
Sofie og Camilla siger: Kirke, det var
ellers noget vi kun gør hvert år til jul.
KIRKEN ER OGSÅ ET STED
HVOR MAN SYNGER SALMER?
ER DER SALMER I HOLDER
MERE AF END ANDRE?
Her fortæller de unge mennesker, at
der stadig synges morgensang i skolerne. Camilla og Emil har erfaring fra
andre skoler og har været vant til morgensang. Også Sofie og Laura fortæller
om morgensang i Ejby skole. Efter
morgensang giver skoleinspektøren
beskeder. Men der dukker ikke lige
salmer op fra kirken (det er jo tidlig
morgen…)
ER DER NOGLE AF HISTORIERNE, SOM JENS PRÆST HAR FORTALT JER, DER HAR GJORT SÆRLIGT INDTRYK?
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Emil: Ja, det har historien om at Jesus
blev korsfæstet. Det var synd for ham.
Det er en meget voldsom død. De
andre føjer til: Han blev korsfæstet,
fordi han sagde han var Guds søn. De
var måske bange for ham, dem der
havde magten, var bange for at han
skulle få magt over dem, at han kunne
få for meget magt.
Vi snakker lidt om, at det jo er lige om
lidt, at man i kirkeåret mindes at Jesus
på denne uhyggelige måde led døden
på korset. Søndag d. 10. april er palmesøndag, hvor Jesus red ind til
Jerusalem og blev hyldet, allerede om
torsdagen blev han svigtet og langfredag korsfæstet og begravet, inden han
påskemorgen igen stod op (havde forladt graven!) Den store historie bliver
fortalt ved kirkens gudstjenester lige
før konfirmationen som er d. 1. maj.
HAR I OGSÅ GÅET TIL MINIKONFIRMAND?
Simon siger ”Ja, men jeg kan ikke rigtig huske noget.”
ER DER NOGET VED GUDSTJENESTERNE DER ER SÆRLIG
HYGGELIGT?
Laura: Ja det er hyggeligt med præstens prædikener. Han starter altid
med at fortælle lidt historier derhjemme fra ham selv. Sidste gang fortalte
han f.eks. en historie om, hvordan
man alle sammen gerne vil sidde for
bordenden, at vi mennesker gerne vi
styre og derfor slås om pladsen for

bordenden. Når han fortæller sådan,
så kan man genkende det fra sig selv.[Det var 1. søndag i fasten, søndag d.
6. marts, historien fra Lukasevangeliet
kap. 22. vers 24-32 hvor apostlene
kom i STRID om, hvem af dem, der
skulle regnes for den største. Det var
denne historie, som Laura kunne
huske fra præstens prædiken, fordi der
var nogle genkendelige eksempler fra
hverdagen i præstens barndomshjem.]
Noget ved gudstjenesterne der fremhæves som hyggeligt er, at der er stilhed – der er plads til at man kan sidde
i sine egne tanker – og alligevel være
med.
ER DER NOGET VED GUDSTJENESTERNE DER ER SPECIELT
ELLER SOM I SYNES ER LIDT
MÆRKELIGT?
Emil er ret hurtig til at svare, at det er
lidt specielt, at man skal stå så meget
op?
Men noget godt ved gudstjenesten er

også at det er seriøst, og man synger.
Vi snakker lidt om det. Står man op
hvis skoleinspektøren kommer ind i
klassen? (Intervieweren kan huske
noget fra sin skoletid). Det gør man
ikke. Men der er lidt enighed om, at
det nok er af høflighed man gør det.
Når det bliver læst op fra bibelen –
enten fra Det Gamle Testamente eller
Det Nye. Eller ved nadveren. Man står
jo også op ved en koncert eller i teater
(nogen gange).
NADVER, HAR I VÆRET TIL
ALTERS?
Ja, svarer de i kor. ”Det har vi prøvet
her i timen. Man får en oblat og et glas
portvin. Den er ret stærk og kan smages længe efter.”
Jeg forklarer lidt om at man nogen steder benytter saft. Det vigtigste er, at
det er et symbol på Jesus Kristi blod.
Simon: Det smager ikke som blod!
Jeg svarer at det må være en del af forskellen på det virkelige og symbolet.
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HVAD MED KRISTENDOMMEN?
HVAD ER DET VIGTIGE – HVIS
DU SKULLE FORKLARE DET
F.EKS. FOR EN FRA EN ANDEN
RELIGION?
Det bliver foreslået, at det vigtigste er,
hvad Jesus sagde, da han blev korsfæstet.
HVAD TROR DU DIN MORMOR
VILLE FORTÆLLE OM KONFIRMATION, TROR DU? HAR DU
TALT MED HENDE OM DET?
Den gang skulle alle drengene have
samme slags sorte jakkesæt på, og
pigerne skulle også være ens. I hvid
kjole.
AFSLUTTENDE:
De unge menensker fortæller glade, at
konfirmation (og konfirmationsforbe-

redelse) er en god oplevelsle. Det betyder, at det er noget man kan huske i
mange år. Ved konfrimationen kan
man være heldig at få en gave, som er
noget der holder hele livet. Ligesom
man ved dåben får et Dagmarkors.
Med billedet af en gave, som får betydning og følger en gennem hele livet,
bliver det jo en del af traditionen, at
man også gennem livet mindes både at
man er døbt og den dag man blev konfirmeret.
TAK til Sofie – Laura – Simon – Emil
– Camilla og de andre konfirmander
(som måtte undvære De 5 i en halv
time). Glædelig konfirmationsfejring
til alle konfirmanderne i Balslev og
Ejby.
Jens Ferrold Helbo

Nyt fra Balslev og Ejby
menighedsråd
Den 25. februar kunne man høre
sognepræst Stine Munck ved morgenandagten i Københavns Domkirke.
Hun bad en bøn, dagen efter Putins
invasion i Ukraine. Hun sagde:
”Vi råber til dig: Kom nu, Gud!
Hjælp os igen, som så mange gange
før! Endnu en plage har ramt vores
verden. For så kort tid siden var det
sygdom, og endnu før virussen har
sluppet sit tag, er det nu krig. Vi
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beder om ro og fred til at leve; om en
tryg og stabil verden for vores børn.
Far i himlen, grib ind!”
På den måde kom de tragiske begivenheder direkte til at påvirke de ord,
der blev brugt i kirken.
Stine Munch fortsatte: ”Vi beder dig
være med vore soldater der arbejder
for fred i verden. Dem, der allerede er
taget afsted og alle dem, der er parate
til det. Giv dem din fred i hjerterne.

Giv dem mod og styrke. Vi beder for
alle de uskyldige mennesker i både
Ukraine og Rusland som er fanget i et
mareridt. For dem, der har måttet
flygte fra deres hjem, for dem, hvis
hjem er ødelagt og for dem, der har
mistet livet og for deres kære. Herre
Kristus, hjælp os, så vi ikke slås og
kriges, så vi ikke lader Den Onde
bilde os ind, at der er ved magt og
ved at herske at vi bliver store; for det
er jo i stedet ved at tjene andre, sådan
som du fortæller os. Hjælp os til at
kunne tilgive hinanden, som du tilgiver os. Hjælp os med at se og forstå,
at vi er hinandens søskende i dig”.
Siden hen er denne bøn også læst op i
vores kirke, ligesom krigen har været
et tilbagevendende tema i prædikener
og bønner. Vores præst, Jens
Rothmann, og de 3 præster i vores
nabosogne har i hver deres sogn holdt
håbsandagter med baggrund i Putins
krig mod Ukraine. Kirkens stemme er
anderledes end dagspressens og krigsrapporterne og de militære analyser.
Der er en særlig stilhed og fordybelse,
som kan give plads til eftertanke og
til de følelser, som mange menensker

er fyldt op af ved begivenheder som
disse, når krigen igen bliver et vilkår
der rykker tæt på. Ved håbsgudstjenesten, som i Ejby Kirke blev holdt fælles med Balslev, blev der ved kollekt
samlet ind til Ukraines Børn. Man
skal efterhånden være tæt på 90 år for
at kunne huske, da Danmark blev
besat. Og ingen troede at noget lignende skulle rykke så tæt på igen, og i
2022 fylde vores radio og TV med
øjebliksberetninger om krig og mennesker på flugt. For mindre end et år
siden var det Afghanistan – hvor
kvinder og børn også blev medtaget i
kirkens bønner. Og krigen i Syrien er
så langt fra afsluttet med fredelige tilstande.
I skrivende stund er der initiativer i
gang for at finde steder i vores sogne,
hvor der kan være plads til mennesker
på flugt fra Ukraine. Alle tanker samler sig i håbet om at krigshandlingerne snart må standses helt og afløses af
en snarlig og varig fred for alle der
lider i Ukraine.
Balslev og Ejby Menighedsråd
Jørgen Hansen & Jens Ferrold Helbo

Langfredag – i lyset tegn!
Fredag den 15. april kl. 19:00-20:00 – Ejby kirke

I år vil Langfredag blive markeret lidt anderledes end vi plejer.
Gudstjenesten vil nemlig blive afholdt uden prædiken, men derimod
med musik, sang, oplæsning – og ikke mindst lys.
Gudstjenesten er fælles for Balslev og Ejby og alle er velkomne!
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Minikonfirmander
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Ny kordegn på kirkekontoret
Jeg hedder Mathias, og jeg
er pr. 1. januar startet som
ny kordegn i blandt andet
Ejby og Balslev kirker.
På Kildevej 14 i Harndrup
ligger det fælles kirkekontor, hvorfra mit daglige
arbejde som ny fælles kordegn for de 8 kirker i Ejby,
Balslev, Gelsted, Tanderup,
Fjelsted, Harndrup, Brenderup og Indslev finder
sted.
Men hvad er en kordegn
egentlig, og hvad laver sådan en?
Jeg kan godt forstå, hvis du sidder som
læser og undrer dig over, hvad en kordegn er for en størrelse, og hvad jeg
egentlig render og foretager mig? En
stor del af mit arbejde består i at sagsbehandle personsager. Det indebærer
for eksempel, at jeg arbejder med de
kirkelige registreringer som dåb og
konfirmationer. Men det er også mig,
der godkender navneændringer, registrerer faderskab ved fødsler og sagsbehandler dødsfald. Udover personregistreringsarbejdet er jeg også sekretær
for de 4 præster i præstesamarbejdet
mellem ovennævnte kirker.
Da jeg begyndte i stillingen, var der
flere som spurgte mig, om jeg som
kordegn ”også skal synge i kirken?”.
Og selvom man sagtens kan forstå den

forvirring, min titel kan
bringe, kan jeg til stor
glæde for alle kirkegængerne svare, at jeg ikke skal
synge i kirken.
Hvem er så egentlig ham der
Mathias?
Et spørgsmål om, hvem
man er, kan med størst succes besvares af de folk, der
omgiver én. Men lad mig
give det et skud: Jeg er 24 år
og bor i det lille stråtækte
hus ved Gelsted kirke.
Huset er fra 1741 og blev oprindeligt
bygget som byens første kirkeskole.
Denne lille kirkeskole har uden tvivl
dannet rammer for et væld af begivenheder - ikke mindst da min mand,
Jesper, og jeg i efteråret blev gift i
Gelsted kirke og fejrede vielsen med
alle vore nære i et stort telt i baghaven.
Jeg er enormt begejstret for det lokale
og nære, og spørger man mig, findes
der næppe noget mere nostalgisk end
tanken om at tage fletkurven under
armen på turen til den lokale slagter,
hvor man i køen til dagens flæskestegstilbud støder på sognets lokale præst.
Idéen om det stærke lokalsamfund har
altid tiltalt mig, og da muligheden for
at blive den lokale kordegn bød sig,
kunne jeg naturligvis ikke modstå at
søge. Ikke mindst fordi en anden af
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mine helt store passioner er folkekirken og det kirkelige arbejde. Udover
stillingen som kordegn sidder jeg også
i bestyrelsen hos Fyens Stifts
Menighedsrådsforening og som medlem af Gelsted menighedsråd.
Slutteligt skal I vide, at jeg glæder mig
helt utroligt til at møde jer, hvad enten
det er som led i mit arbejde, eller fordi

vi støder på hinanden i køen til det
gode flæskestegs-tilbud.
I er naturligvis altid velkomne til at
kontakte mig på enten;
Mail: MATHO@km.dk
Tlf: (+45) 2146 8103
Mange hilsner
Mathias Axel Bossel
Magnussen Thorsson

Kom til gudstjeneste med brunch
i Præstegårdshaven i Ejby
2. pinsedag - den 6. juni kl 10:00 – i Ejby præstegårdshave.

Så indbyder Balslev og Ejby menighedsråd og kirker, atter en lidt anderledes gudstjeneste i Ejby præstegård.
For 2. pinsedag afholder vi nemlig
ligesom de sidste 4 år - gudstjeneste i
præstegårdshaven – og så afslutter vi
det hele, med en god omgang af Anjas
brunch både i haven og i præstegården, alt afhængig af vejret selvfølgelig.

Alle er som altid hjerteligt velkomne.
Gudstjenesten er jo selvfølgelig gratis
– men Brunchen inklusiv kaffe/te ad
libitum koster 30 kr. og for at være
sikre på, at der er rigeligt med mad til
alle, så må I meget gerne tilmelde jer
forinden til Jens præst på JCR@km.dk
eller ring 64461120.
Vel mødt 2. pinsedag fra os alle

Dåbsgudstjenester
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
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gerne vil have jeres barn døbt sådan en
dag.
Dåbsgudstjenesterne bliver afholdt i
hhv. Balslev og Ejby Kirker. I kan se
datoer og tidspunkter i gudstjenestelisten på midtersiderne.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt
såfremt der er nogle tilmeldinger.

Menighedsmøde
for Balslev og Ejby sogne
D. 22. maj kl. 11.30 i Ejby sognegård
lige efter gudstjenesten kl. 10.15 i Ejby Kirke
· mere fællessang i kirkerne?
· mere kirkekaffe med Beates hjemmebag efter gudstjenesten?
· ungdomsgudstjeneste?
· stilleandagt med plads til eftertanke?
· åben kirke (vejkirke)?
· ældreklubben på flere udflugter?
· flere vielser og velsignelse af brudepar i kirken?
· undervisning af konfirmandforældre?
· flere døbte i kirkerne?
· babysalmesang i smågrupper?
· kirkegårdsvandringer og dialog om kirkegårdens udvikling?
· hvordan passer vi på kirken?
· mere klokkeringning før gudstjenesten?
· træf for tidligere konfirmander?
· julehjælp – samler vi ind til fælles?
Menighedsmødet er det årlige møde, hvor alle inviteres til at være med til at snakke
om kirkens forhold. Menighedsrådet redegør for årets økonomi og lægger op til en
dialog om det kommende års aktiviteter i og omkring kirken. Kom og vær med.
Kirken består af levende stene – og sognelivet udvikles bedst af de mennesker der bor
her. Menighedsmødet afholdes i år fælles for Balslev og Ejby Sogne.
Ejby & Balslev Menighedsråd
(Der serveres en lille let anretning efter gudstjenesten)
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Fælles gudstjenester på 2. helligdagene og Kristi Himmelfartsdag
Normalt er der ikke den store kirkegang hverken Kristi Himmelfartsdag,
2. påskedag eller 2. pinsedag. Men det
laver vi om på! Sammen med GelstedTanderup, Fjelsted-Harndrup og
Balslev-Ejby holder vi fremover fællesgudstjenester, så vi kan blive en god
flok. 2. juledag var det i Indslev Kirke.
Her til foråret er det de andres tur.
•
2. påskedag er der friluftsgudstjeneste kl. 14.00 i lysningen ved

præstegården for Fjelsted-Harndrup,
Fjellerupvej 35. Harndrup 5463, hvor
Kim Jacobsen er præsten.
•
Kristi Himmelfartsdag er det
samme sted, men denne gang kl.
11.00 ved Michael Juul.
•
2. pinsedag bliver i præstegårdshaven i Ejby Præstegård – hvad
der kommer til at ske her kan I læse
om her i bladet.

Påskegudstjeneste og æggejagt
for børn og barnlige sjæle
Balslev kirke, Skærtorsdag den 14. april, kl. 10.15.

Det bliver en anderledes gudstjeneste
med overraskelser. Der vil være æggejagt for børn og voksne.
14

Der vil være kaffe/the, saft og kage.
På gensyn
Balslev menighedsråd

Sognene siden sidst
Perioden 01.11. 21 – 13.03.22
Døbte i Ejby kirke
Vilma Elina Nørgård Grundt
Engvangen 19, 5592 Ejby
Loui Dahlberg Bøllingtoft
Viaduktvej 33, 1.th, 7000 Fredericia
Nohr Hansen Kjeldsen
Fejøvænget 8, 5500 Middelfart
Pil Wittorff Földvary
Kamstrupvej 73B, 2610 Rødovre
Frede Ramshøj Nielsen
Kirkebyvænget 36, 5592 Ejby

Døbte i Balslev kirke
Jack Mengers Karstensen
Mosegårdvej 37, 5592 Ejby
Clara Brus Winkel
Holmelundsvej 10, 5592 Ejby
Emil Kragelund Larsen
Kingstrupvej 119, 5591 Gelsted

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Otto From Nielsen
Anlægsvej 13 E, 5592 Ejby
Birgit Helene Hansen
Strandgade 81, 9. 5683 Haarby
Doris Flesner
Lillevej 3, Balslev, 5592 Ejby
Christian Thorø
Nøkkerosen 6, 5592 Ejby
Lilly Petersen
Nørregade 131, 5592 Ejby
Leif Pedersen
Nygade 12, 5592 Ejby
Bente Tove Nielsen
Tværgade 10, 5592 Ejby
Henning Skærrebech Pedersen
Klyngerne 20, 5580 Nr. Aaby

Vigga Toftegaard Raun Kristensen
Stjernevænget 30, 5592 Ejby
Victor Andersen Blomstergren
Nørregade 23 E, 5592 Ejby

Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker og
sogne
Christina Storm og Michael
Kirkeskov Olesen
Borgergade 25, 7140 Stouby

15
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11:00
10:15

Fælles Gudstjeneste i Fjelsted kl. 14:00**

JUNI

11:00
10:15

10:15

9:15 + 10:45***
11:00

9:30

19:00
10:15

Liturgisk gudstjeneste **

9:00

9:00

EJBY

10:15
10:15 Æggejagt for børn og voksne**

BALSLEV

01. maj – Konfirmation Ejby
07. maj – Dåbsgudstjeneste **
08. maj – Konfirmation Balslev
10:00***
13. maj – Store Bededag
15. maj – 4. s. e. påske
9:00 Kim Jacobsen
21. maj – Dåbsgudstjeneste **
22. maj – 5. s. e. påske Menighedsmøde i sognegården efter gudstjeneste**
26. maj – Kristi Himmelfart Fællesgudstjeneste i Fjelsted kl. 11:00**
29. maj – 6. s. e. påske
10:15

MAJ

10. april – Palmesøndag
14. april – Skærtorsdag
15. april – Langfredag
17. april – Påskedag
18. april – 2. Påskedag
23. april – Dåbsgudstjeneste **
24. april – 1. s. e. Påske

APRIL

G U D S TJ E N E S T E T I D E R
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10:15

10:15

9:00 Michael Juul

9:00 Kim Jacobsen

10:15
16:45

10:15
11:00

11:00
10:15

9:00 Kim Jacobsen

10:15

9:00
9:30

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 01. juni 2022

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

** Se omtale i kirkebladet
*** Se konfirmandlister i dagspressen

07. aug. – 8. s. e. trin.
13. aug. – Dåbsgudstjeneste **
14. aug. – 9. s. e. trin.
21. aug. – 10. s. e. trin.
24. aug. – Ulvetimesgudstjeneste**

AUGUST

03. juli – 3. s. e. trin.
10. juli – 4. s. e. trin.
17. juli – 5. s. e. trin.
23. juli – Dåbsgudstjeneste**
24. juli – 6.s.e. trin.
31. juli – 7. s. e. trin.

JULI

05. juni – Pinsedag
10:15
06. juni – Gudstjeneste kl. 10.00 i præstegården med efterfølgende brunch**
12. juni – Trinitatis Søndag
18. juni - Dåbsgudstjeneste **
11:00
19. juni – 1. s. e. trin.
10:15
26. juni – 2. s. e. trin.

JUNI

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 4A, 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
Jens Ferrold Helbo
Bredgade 25, 5592 Ejby
jenshelbo@live.dk............tlf. 22 46 93 53
Kasserer Balslev
Jan Korsgaard Hansen,
Krogen 2, Balslev,
5592 Ejby .......................tlf. 64 46 11 15
Kasserer Ejby
Inge M. Have,
Holmelundsvej 2,
5592 Ejby .......................tlf. 21 32 45 70
Kirkeværge Balslev
Jens Aage Bang Jensen,
Rundingen 3, Mosegård,
5592 Ejby..........................tlf 64 46 11 91
Kirkeværge Ejby
Leif Henriksen ................tlf. 30 66 08 97

KORDEGN/KORDEGNEKONTOR:
Mathias Thorsson
Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03
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Balslev kirke: Fredning af gravsted

I Balslev har vi et meget smukt gittergravsted lige uden for indgangen til
våbenhuset.
Her ligger der gravsten fra midten af
1800-tallet. Og der er 5 grave ialt.
Det er rammet ind af et smukt og
gammelt gitter. Oprindeligt er det i
støbejern, men under en storm
omkring 1999/2000, blev siderne
revet ned. Der blev sat nye fag i, så kun
stængerne og knopperne derpå, er de
oprindelige.
Familien kan vi desværre ikke finde
noget på, trods stor eftersøgning.
Hvis der er nogen der ved noget om
familien, deres oprindelse eller det nye
eller gamle gitter, må I gerne kontakte
mig på mail: tina@mediebasen.dk
Vi har et samarbejde med Middelfart
Museum, omkring fredning af gravsteder. Vi vil gerne have dette gravsted
fredet, så fremtidige menighedsråd og
gravere, ikke får den fikse ide at ned-

lægge det. Det ville være synd og skam!
Endvidere vil vi gerne have familiegravstedet, Ingefred Juul Andersen,
fredet. Hele denne familie satte store
aftryk i den danske kultur, samt havde
en stor betydning for lokalområdet.
Disse historier og gravstedet, må ikke
gå tabt i fremtiden.
Hvis du har en historie/viden omkring
hvilke gravsteder på Balslev kirkegård
der burde fredes, kan jeg kontaktes på
samme mail som ovenstående.
Her er der en lille opsummering af
hvad der KAN fredes:
Gravminder, F.eks.: kors, søjler, skulpturer, gitre af smedejern/støbejern,
portrætter eller symboler. Ved gitter,
kan det både være om dem der er
begravet der, men også kun selve gitteret.
Et gravminde, kan alene registreres
som bevaringsværdigt, hvis det ud fra
en saglig vurdering bevarer mindet om
19

fortjenstfulde mænd og kvinder,
kunstneriske eller kulturhistoriske.
Et gravminde bliver indstillet af museet til kulturministeriet, hvorefter det
skal gennem et provstesyn, som kan
godkende vores og museets ønske om
x antal gravfredninger på Balslev kirkegård.

Vi er lige nu i gang med at søge fonde,
så vi kan få sikret gravsten, så de ikke
vælter, samt til maling af gittergravstedet.
Kilde: kirkeministeriet: vejledning om
registrering af gravminder m.v.
Af Tina Jespersen

”Ulvetimegudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle
Ejby kirke og konfirmandstue. Onsdag d. 24. august 2022 kl. 16:45

Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste 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 et kort børnevenligt ”fortælle(fri)kvarter” i kirken hvor der
20

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 at det koster 10
kr. for voksne at spise med.
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Ingefred Juul Andersen
Født: Mosegård d. 26/12 1899
Død: Mosegård d. 08/02 1971
Forældre: Anders Jensen og Johanne Kirstine Christiansen
Bror: Sigurd Juul Andersen
Ingefred satte mange spor i de
mange udvalg og foreninger
hun var med i:
• Rådsformand
• Politiker for Venstre i Folketinget
• Landstinget
• Lærer ved Ankerhus
• Formand for Ankerhus
• Konsulent for De Samvirkende
Danske Husholdningsforeninger
• Formand for Nørre Aaby Børnehjem
• Formand for Vends Herred Husholdningsforening
• Dansk Kvindesamfund,
kreds Balslev/Ejby
• Næstformand for De Samvirkende
Danske Landboforeningers
Husholdningsudvalg på Fyn
• Formand for menighedsrådet i
Balslev kirke
• Medredaktør af Folkevirke
• Medstifter, og senere formand for
Foreningen af Danske husholdningslærerinder
• Medlem af undervisningsministeriets Husholdningsudvalg
Ingefred, hendes forældre og bror
ligger begravet på Balslev kirkegård.

22

Ingefred blev født og voksede op i
Mosegård,
nærmere
bestemt
Mosegårdvej 50, som var hendes
slægtsgård gennem 4 generationer, på
moderens side.
Hendes forældre var meget samfundsengagerede, og dette bar hele Ingefreds
liv præg af. Især hendes moder,
Johanne Kirstine Andersen, kæmpede
for kvinders rettigheder. Såvel slægtens
kvinder som mænd var aktive Venstrefolk og de havde en tæt tilknytning til
den Grundtvigske højskoleverden.
Dette satte store spor i hele Ingefreds
liv og levned.
Efter skolen kom Ingefred på Nørre
Aaby efterskole og derefter flere gange
på højskole, bl.a. Askov i 1918-19.
Højskoleopholdene og forældrenes
forbillede fik hende til at søge en livsgerning med et åndeligt indhold, men
først efter nogle år, hvor hun var kokkepige hjemme, begyndte hun den
husholdningsfaglige uddannelse, som
siden førte hende ind i et bredt arbejde for husholdningssagen.
Årende derefter blev hun skolekøkkenlærerinde, uddannede sig som husholdningslærerinde på Ankerhus
Husholdningsseminarium, lærerinde
på Ankerhus og ansat som konsulent
for De Samvirkende Husholdningsforeninger.
I 1925 tog Ingefred tilbage til Mose-

Billede lånt fra arkiv.dk Ingefred på
talerstolen, ca. år 1940.

gården, som hun ved faderens død i
1936, købte. Hun drev selv de 64 tdr.
land videre ved hjælp af bestyrer,
fodermester, karl og husbestyrerinde.
Hendes moder stiftede Dansk
Kvindesamfunds kreds Balslev/Ejby,
og der blev Ingefred formand og der-

ved førte hendes moders arbejde videre.
Men Ingefred lagde først og fremmest
sine kræfter i husholdningssagen som
formand
for
Vends
Herred
Husholdningsforening og næstformand i De Samvirkende Danske
Landboforeningers Husholdningsudvalg på Fyn.
Oplysningsarbejdet, optog hende en
del, og hun holdte en række radioforedrag.
Også politisk blev hun aktiv. Hun var
meget inspireret af Bodil Kocks
Folkevirke. (Bodil tog rundt i landet
og opfordrede kvinder til at tage del i
samfundslivet og komme ud af husmoderrollen.)
Ingefred prøvede at få kvinderne til at
forstå nødvendigheden af politisk
engagement.
Hun var medlem af Balslev/Ejby sog-

Billede lånt fra arkiv.dk. Ingefred nød at ryge cigar.
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neråd, og i 1947 blev hun valgt til
Landstinget, hvor hun sad til dets
opløsning ved Grundlovsændringen i
1953.
På Christiansborg lå hendes interesser
og virke indenfor husholdningsområdet. Hun blev en respekteret politiker
i kraft af hendes store viden, flid og
velunderbyggede indsats.
Ingefred fortsatte, frem til sin død i
1971
som
medlem
af
Husholdningsrådet og ydede her bl.a.
en yderst tidskrævende og ubetalt indsats som formand for Renseri- og
vaskeriankenævnene.
Ingefred var et stilfærdigt menneske
med et lunt blik i øjet. Hendes naturlige og hjælpsomme væremåde, gav
hende en ganske særlig position. Især i
Mosegård, hvor hun havde mange

venner og var meget afholdt. Hun
testamenterede
Mosegården
til
Foreningen af Danske Husholdningslærerinder.
Jeg kunne skrive en meget længere
artikel omkring Ingefred. Hun var
efter sigende et rart menneske og var så
engageret i mange områder.
I næste kirkeblad vil jeg skrive om
Ingefreds moder, Johanne Kirstine
Andersen, som også satte mærkbare
spor i det danske samfund.
• Kilder: Dansk Biografisk Leksikon:
Inga Dahlsgård, Statens
Husholdningsråd.
• Kvinfo/Dansk Kvindebiografisk
Leksikon.
Tina Jespersen

Billede lånt fra arkiv.dk. Ingefred og Delegation på besøg i Moskva ca. år 1955.
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Ingefred Juul Andersen set
fra et børneperspektiv
Ingefred havde mange gøremål i det
offentlige, men hun var også en god
nabo, for os børn.
Fastelavnsmandag, var vi altid ovre for
at vække hende med vores ris. Efter
vækningen var der fastelavnsboller.
Hun etablerede også en legeplads ved
gården, som bestod af gynger, rutsjebane, karruseller og sandkasse.
Hun kunne også finde på at spørge om
hvor mange jordbær plukkere der var i
dag, og pludselig stod hun med over
100 ispinde til plukkerne.
Ingefred satte også telt op i haven og
samlede naboer og bekendte til hyggeligt samvær.
Min mor, Anna, var ung pige hos
Ingefred i 1934. Hendes løn lød på 30
kr. i måneden. Hun har fortalt, at når
klokken var 12 middag, så blev grød
eller sødsuppe, fordelt i alle 8 tallerkner, så alle mødte op præcis kl. 12
medens maden var varm.
Ingefred blev formand for Statens
Husholdningsråd, som havde 2
minutter i radioen om morgenen.
Engang foreslog hun, at så længe
tomaterne var så dyre, så kunne man
skære skiverne lidt tyndere. Det forslag
fik hun meget “ros” for.

Ingefred har sat sine tydelige spor i
Mosegård, ved at vi fik gadelys, før alle
andre landsbyer her omkring.
Men også 5. maj stenen, der var planlagt til at skulle rejses ved banen, hvor
Tyskerne havde deres hovedkvarter
under krigen, fik Ingefred gennemført
så den kom til at stå på torvet i
Mosegård, hvor vi hvert år holder
oldermandsgilde.
Jeg har mange gode minder om
Ingefred.
Jens Åge Bang Jensen
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Lille serie: HVORFOR GÅ I KIRKE?
Redaktionen af kirkebladet vil i de kommende 3 numre bede forskellige personer
fra sognene om at fortælle, hvad de forbinder med kirken. Vi ved, at der altid er
mange tanker forbundet med kirken, og mange mener at vide en masse om, hvad
der sker, skønt de måske sjældent kommer. Og andre kommer uden måske at tænke
så meget over det. Vi håber, at de svar der bringes her kan være med til at styrke
nysgerrigheden om: HVORFOR GÅ I KIRKE? (Eller som et vågent medlem i bladudvalget sagde: HVORFOR JEG IKKE GÅR I KIRKE!)
I dette nr. er det Carl Erik & Fie Refshauge, som får stafetten og lægger ud. Carl-Erik
& Fie har i mange år stået for Minikonfirmanderne, og er aktiv i KFUM & K. Senest
har Carl Erik inviteret til ”Herreværelset” i sognegården. Carl Erik har også kunnet
høres, når han med sin dybe stemme optræder som vikarierende kirkesanger.
Jens Ferrold Helbo

Hvor tit går du i kirke?
Carl Erik: Vores baggrund og tilgang
er, at vi er vokset op med kirken, og
dermed er det for os blevet en god
vane. Det har betydet noget for vores
slægt i flere generationer - i medgang
og modgang. Der er et fælles værdisæt.
Vi synes, det er stærkt at læse om vores
forfædre, og den bagage de havde med.
Min farfars bagage var tung. De var 9
søskende. Han havde et stærkt forhold
til kirke og kristendom, og fordi han
var sønderjyde, var han tvunget til
krigstjeneste for Tyskland. Han havde
været indkaldt til militærtjeneste i
Preussen, og blev det igen i 1. verdenskrig. Som 38/39- årig kom han til østfronten.
Det, vi oplevede gennem hans breve –
det, der bar ham igennem, var hans
kristentro. Han var jo blandt ikkekristne i en officersmesse. Det, der har
gjort indtryk, var, at han havde et bud26

skab. Han ville ikke krænge det ned
over hovedet på folk. Han havde nogle
pjecer med, som han lagde frem. Der
kunne man se, hvad han var optaget
af, men kammeraterne ville ikke snakke kristendom, når der var andre til
stede!
Det har jeg også oplevet i mit arbejde
som landbetjent. Når vi kørte sammen
to og to, så var det anderledes - mange
var vokset væk fra det. Der var, som
om der var en forlegenhed – når der
var flere til stede.
Vi er ikke vokset væk fra det, men vi
har haft det med, og har altid brugt
det, og vi synes det har været godt for
os. Dér, hvor vi boede, var vores oplevelse måske I modsætning til mange
andre i vores sogn, som var med i
Indre Mission, mange af dem havde
brug for at tage afstand, og gøre en
slags oprør. Når det ikke skete for os,
så kan det skyldes, at vi aldrig er blevet

presset ind i det med kirken. Mange af
de jævnaldrende i Missionen de oplevede det som kirketugt, og så tog de til
lørdagsbal i stedet for, som en slags
oprør.
Jeg føler, at det har været en styrke for
mig, med den påvirkning jeg var udsat
for.
Vi var 5 søskende – nu 3! – og vi har
altid været fælles om troen. I dag må
jeg sige, at det er imponerende at min
farfar var i stand til at bevare troen, når
man ser al den elendighed, der var i 1.
verdenskrig den gang i Litauen – og
senere i Ukraine, gennem 4 år. Vi var
alle 5 grønne spejdere og i uniform
samtidig. Min far var lejrkapellan!
Jeg tror, det er dét, der har båret os –
at være med i det fællesskab, der er i
FDF og KFUM. Vores børn er også,
hvor de er, de har været med fra starten af. Børnene har oplevet det kirkelige arbejde på nært hold, men uden at
være presset.
Hvad tror I, var grunden til, at I
kunne holde ved dengang?
Fie: Man holder ved, når man mærker,
man bliver set! Det er ikke materielle
ting, der er i centrum og betyder
noget. Det handler om ”gode kristne
værdier” som kammeratskab, og om at
vedkende sig, at det er dét her, der tæller.
Det er efter min mening dét, som i et
eller andet omfang er tabt på gulvet.
Hvis man spørger: ”Hvad lavede du
dengang i 60’erne”? Så var det en

brydningstid. Mange traditioner blev
simpelthen brudt op. På kirkens område blev kristendomsundervisningen
taget ud af skolen. Vi var rystede over,
at man gjorde det. Efter min opfattelse var man voldsomt kritisk overfor
noget (kristendommen), men formåede ikke at sætte noget i stedet for det.
Carl Erik: Min fars holdning var – at
det kan godt være, vi skal lave det om,
men vi skal lave en form, der kan slides på. Vi kan ikke overkomme at lave
om hele tiden.
Fie: – Det fantastiske er, at vi kan gå i
kirke i hele Danmark, og så er det den
samme ramme. Og vi kan gå i kirke på
Rømø – og prøver at snakke med folk
der. Der er fællesskab og åndelig føde.
Når vi er til gudstjeneste er det jo tit
sådan, at vi ikke kan huske, hvad der
blev sagt – men vi kan jo heller ikke
huske, hvad vi fik at spise i går, men vi
møder andre mennesker, og vi bliver
fyldt af det, vi møder i kirken.
Kan I sætte ord på, hvad kirkegangen betyder?
Carl Erik: I gamle dage var der noget
der hed skriftemålet. Lidt populært
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sagt, så kan man sige, at vi har alle
været nogle røvhuller i løbet af ugen,
op til gudstjenesten om søndagen. Og
dér sagde min far, at skriftemålet var
en måde at komme rundt om det på.
Ikke sådan at så kunne man bare tosse
løs i ugens løb bagefter, men der er en
sammenhæng. Man får løst op i kirken, han nævnte skriftemålet.
Efterfølgende altergangen! Og at man
deltager i nadveren, er en del af fællesskabet. Vi er jo syndere – fordi vi opfører os dårligt!
Hvad betyder altergangen for dig?
Carl Erik: Man kan lige nå at drøfte
nogle ting med sig selv – som man
kunne have gjort anderledes i ugens
løb, eller i livet. Min far sagde, at man
skal tage imod nadveren som en
GAVE. Vi har brug for at sige undskyld. Og det mener jeg ikke som
noget, der specielt for mig og dig, men
fordi vi er mennesker. Men for os er
det noget, vi er meget opmærksomme
på, og vi har nærmest et behov for at
gå i kirke.
Ved altergangen kan man et kort
øjeblik opleve, at vægten er taget
ned fra skuldrene, er det sådan?
Fie: Ja, du får en ny chance!! – Og det
har vi brug for.
Hvis du skulle forklare det, for én,
der ikke er fortrolig med kirkegang,
hvordan ville du så forklare, hvad
det er, der sker ved altergangen?
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Carl Erik: Først og fremmest: Du er
ikke alene – der er én bærer. Der findes et billede af to par fødder langs en
strand. Det er Gud, der går ved siden
af mennesket. På et tidspunkt er der
kun et par fødder – og mennesket
siger: ”Hvor var du, Gud, da jeg havde
mest brug for dig!”. Og Gud svarede:
”Jeg bar dig!” - Det er måske umuligt
at forstå sådan et billede, men meningen er jo, at der er én, der ”tager det på
sig”. Der er én, der går ind og løfter
din byrde.
At vi har en nådig Gud – der bærer
over med os, og har beredt os en fornuftig vej, det gør os godt! Men jeg er
vokset op med det, og har savnet, at
jeg var bedre til at sætte ord på det. Og
fortælle om hvorfor.
Min far var ikke meget for at diskutere – f.eks. med kristendommen. Han
var træt af konfirmander i 70’erne
hvor de skulle stille spørgsmål om alt,
og de ville diskutere. – ”Hvad er det I
vil diskutere?” spurgte han. Og det er
også kirkens og menighedens opgave
at prøve på at fortælle, at ”Det her er
godt, fordi…!”. Det er vi ikke så gode
til at fortælle om. Det er en udfordring.
– Vi tænker, at der er flere, der kunne
have gavn af det samme, som det, der
betyder noget i vores liv.
Ser vi på gudstjenesten om søndagen,
så er der nogen der skynder sig ud af
døren med det samme, de orker ikke
at have en dialog med andre.
Kirkekaffe – rammerne for fællesska-

bet – muligheden for at samtale – det
har betydning!
Fie: Om nadverfællesskabet var der en
præst, der fortalte, at han var til nadver
i domkirken i Århus. Der var
Dronning Margrethe på den ene side
og en hjemløs – på den anden side.
Det er ikke kun præsten, der har et
ansvar. Fællesskabet er vigtigt, og det
har vi alle ansvar for. I kirken og udenfor.
Jeg har oplevet det helt konkret med
minikonfirmanderne, hvor barnet, sad
og forklarede mor, hvad der foregik. –
Det var en dejlig oplevelse, men det er
også udtryk for, at man må se i øjnene,
at der er et stort behov for at forklare,
hvad der foregår.
Hvordan skal vi gøre det?
Fie: Der er mange kirkegængere rundt
omkring. Jeg har oplevet, at når konfirmander er med, er der meget fnis og
ballade, det kan være svært at opfange,
hvad budskabet er. Frikirken har vist
vejen på nogle områder, i forhold til at
gøre gudstjenesten GLAD. F.eks. med
Gospel-værksteder. Man er tit for
lunkne omkring det at synge. De fleste
vil gerne synge. Og det er dejligt med
de nye gode salmer. F.eks. Iben
Krogsdals.
Vi har også oplevet en kirke, hvor konfirmanderne har lavet deres egne bønner. Og det var relevant – det var ikke:
”Jeg og jeg”, men relaterede til årstiden
og landets situation, man kunne
mærke, at de havde arbejdet med det

hele. De var klædt på, og havde taget
det til sig.
Vi lever i en tid, hvor ønskesedler
ved jul og fødselsdag udformes som
små rekvisitioner med links til internettet. I kirken spiller bønnen en
helt central rolle. Hvad betyder bøn?
Eksempel fra salmebogen:
Morgenbøn om onsdagen:
Du gode Helligånd! Fyld os med frimodighed
og med brændende lyst til at gøre
noget godt i verden.
Jesus har arbejdet for os indtil døden;
lad hans kærlighed fylde os,
så al lunkenhed, ligegyldighed og
modvilje må vige.
Giv os mod og styrke til at bruge vore
kræfter og evner i din tjeneste,
til glæde og gavn for vore medmennesker og os selv.
Giv os visdom og indsigt, giv os redelighed og opfindsomhed til alt godt.
Carl Erik: Da jeg var i Afghanistan var
det almindeligt. På soldaterhjemmet,
der havde vi soldatens bøn.
Og det findes også i ”Min sidste vilje”
som man bruger i forsvaret. Her bliver
man konfronteret med en anden
dimension i livet. Hvor man skal turde
tale om alvoren.
Mere nåede vi ikke.
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BOGHJØRNET
Er du trist og ulykkelig. Har du
ingen selvværd, og er du ensom og
angst for fremtiden, så er dette
bogen, der vil være til stor opmuntring
og glæde for dig og din familie. Der er
et andagtsstykke til hver dag i året, der
tager udgangspunkt i en bibeltekst,
der får en helt ny betydning for os i
dag.

Man kan kun blive glad og opløftet af
at læse sådan et lille stykke hver dag.
Bogen er skrevet af foredragsholder
Line Nielsen. Titlen er: ELSKET AF
HAM, og den er udgivet på forlaget
SCANDINAVIA. Den kan fås flere
steder (søg på nettet), og prisen vil
ligge omkring de 200,- kr.

Min svage tro
På forlaget Eksistensen har forfatteren
Jens Christian Grøndahl udsendt en
lille bog i serien: Kristendommen ifølge…. Bogen hedder ”Min svage tro”.
En lille letlæst og læseværdig bog, som
indeholder mange gode overvejelser
om hvordan man kan flytte sig gennem sit voksne liv i forhold til spørgsmål om troen og dermed også om forholdet til kirke.
I Grøndahls tilfælde fik han ”hjælp”
(eller en god anledning) af datteren, da
hun skulle konfirmeres. Det blev indgangen til at Jens Christian Grøndahl
vendte tilbage til kirken, fik læst sig
igennem Det Ny Testamente og
mødte op ved altergangen. I dag er
han formand for menighedsrådet i
Garnisonskirken i København. Vi
bringer et lille uddrag fra bogen her,
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her en måneds tid før der er konfirmation i Balslev og Ejby Kirker.
Læs uddraget på modstående side.

Jens Christian Grøndahl:
Min svage tro. Eksistensen 2021
For første gang i mit liv går jeg regelmæssigt i kirke, og igen må jeg indrømme, at det til at begynde med ikke var
af egen drift. Der er gået femten år,
siden min kone insisterede på, at vores
ældste datter skulle døbes, og sidste år
blev hun konfirmeret. Hendes møde
med kirkelivet blev min indgang, fordi
hun tog mig med. Forinden havde vi
talt om hendes beslutning, og jeg havde
forsøgt at støtte hende. Sige noget om,
at troen jo ikke er en præstation. Som
om jeg anede, hvad jeg talte om. Meget
snart blev det hende, der havde noget at
bidrage med, når hun fuld af gejst og
eftertænksomhed fortalte om sine samtaler med vores engagerede præst og en
lige så engageret lærer i kristendomskundskab, også han forhenværende
præst. ... Mens min datter førte teologiske samtaler med præster og provst,
satte jeg mig for at læse Det Ny Testamente for første gang. Flere af fortællingerne kendte jeg selvfølgelig, men
meget var nyt, og sammenhængen var
ny, evangeliernes episke drive. Et liv
fortalt i lyset af den afslutning, der giver
det mening. Fordi jeg har tilbragt så
mange år med at fortælle historier, var
jeg desuden sensitiv over for, hvor livagtigt og virkelighedsnært evangelisterne beskriver mennesker for længe siden.
Selv en vantro må overgive sig til deres
overskud af erfaring, visdom og menneskekundskab.

Det blev en gave at ledsage min datter
til højmesse og prøve at efterligne hendes lettere, friere gang ind i den
historie, som jeg gennem alle årene
havde gjort mig så fremmed for.
Hendes kløgtige, selvtænkende livtag
med de store spørgsmål blev en livgivende inspiration. Jeg fulgte med som
det tynde øl, og da hun en søndag med
den største selvfølgelighed rejste sig fra
bænken for at gå til alters, kunne jeg
ikke få mig selv til at blive siddende.
Nadveren havde ellers været no go, når
jeg af og til var til højmesse i Skagen
eller København. I min forskansede
selvforståelse undskyldte jeg mig med
at jeg holdt mig tilbage af respekt for de
troende. Igen en forestilling om, at man
skal kunne stå inde. Som om der var
tale om at aflægge bevis for noget og
ikke bare om at tage imod. Noget så
enkelt og grænseoverskridende. Men
det var jo heller ikke grunden. Jeg
havde været som den, der står på øverste vippe i svømmehallen og tænker sig
om alt for længe.
De første gange, jeg deltog, bebrejdede
jeg i mit stille sind mig selv for, at jeg
ikke var i den rette højtidelige eller
inderlige stemning. Kun ved at gentage
ritualet mange gange er det dæmret for
mig, at vi her er ude på den anden side
af stemningernes og selvbevidsthedens
domæne. Knælende på tærsklen til et
fællesskab, der ikke afhænger af, hvad
man føler.
side 35f
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Karen Blixen-foredrag
i Balslev forsamlingshus
Den 15/3, var der foredrag ved forfatter, Ingrid Mejer Jensen, som har studeret Karen Blixens forfatterskab og
liv.
Arrangørerne var Balslev Læsekreds og
Balslev-Ejby menighedsråd.
Ingrid genfortalte nogle bøger af
Karen Blixen og tolkede derefter på
bogen. Der blev fortalt om Blixens liv
og familie.
Det var en spændende aften fyldt med
en masse gode historier og tolkninger.
Foredraget var godt besøgt og der blev
sluttet af med spørgsmål og tanker fra
publikum.

Balslev Festival 2022

Så er der Balslev Festival igen på
sportspladsen i Balslev. Det er den 18.
juni med nonstop musik fra klokken
12.00 til klokken 1 (efter midnat).
Der er selvfølgelig oplevelser for børn,
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drikkelse, mad og alt hvad dertil hører.
Kom og vær med til at lave en fest.

Balslev Festivalen

