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Skærtorsdagsgudstjeneste med æggejagt i Balslev

NYHEDER:
Gudstjeneste med
hørehensyn
Hubertusgudstjeneste
Cafédral
Juleklip
Julebazar

Der er igen bl.a.:
Babysalmesang
Stille andagt
Ældreklub
Strikkecafé
Herreværelset

De kommer til Ejby: Biskop Tine Lindhardt · Ulf Pilgaard

Konfirmationen i Balslev
og Ejby kirker 2022
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 Ejby kirke den 1. maj 2022 kl. 9:15
Johannes Bay, Thilde Ramsing Brønserud, Kaja Claudi, Toke Hauge Fredberg,
Asger Ejby Hansen, Magnus Bie Jespersen, Caroline Marie Juhl, Nicoline
Sigrid Juhl, Laura Jørgensen, Mikkel Dam Jørgensen, Sara Radulovic
Jørgensen, Mads Emil Vanmann Maarschalk Knudsen, Amalie Primdal
Kristensen, Emil Ingemann Lægteskov.
Foto: HansenPictures
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Konfirmation i Ejby kirke den 1. maj 2022, kl. 10:45
Victor Bendix Kühnel, Magnus Nygaard Larsen, Simon Peter Clement Larsen, Emil
Kofoed Lohmann, Klara Lundy, Jonas Salhøj Martinussen, Sofie Drechsler
Matthiesen, Emil Karl Rosenkær Søbæk Nielsen, Simon Damgaard Nielsen, Jonas
Kjær Ottosen, Camilla Rasmussen, Malthe Mejer Rasmussen, William Lukaszewics
Steensgaard, Lasse Mott van der Veen, Ludvig Vesterholt-Madsen, Martinus Julius
Holmann Jørgensen. Foto: HansenPictures

Konfirmation i Balslev kirke den 8. maj 2022, kl. 10:00
Jacob Dines Jensen, Mads Kamp Klausen, Max Clavilla Larsen, Anna Christine
Limose, Lærke Lykke Mørk, Michael Godé Mishvelia. Foto: HansenPictures
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Konfirmationsundervisningen
2022-2023
Starttidspunkt oktober 2022
Konfirmandundervisningen for årets konfirmander, starter tirsdag den 25. oktober kl. 8:00 og torsdag den 27. oktober kl. 8:00.
Der vil som foregående år også være en velkomst og orienteringsaften for de nye
konfirmander og deres forældre i kirken og konfirmandstuen. Der vil blive sendt
indbydelser ud til alle konfirmander på Ejby skole og til de konfirmander som
forinden har tilmeldt sig konfirmandundervisningen i Ejby.

Velkomst- og orienteringsaftenen vil finde sted
tirsdag den 27. september kl. 19:00-20:00
i Ejby kirke.
Konfirmationen vil i 2023 finde sted i
Balslev den 23. april og i Ejby den 30. april
Konfirmationer indtil 2030
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2023: Balslev – søndag 23. april
Ejby – søndag 30. april

2027: Balslev – lørdag den 10. april
Ejby – søndag den 11. april

2024: Ejby - lørdag den 13. april
Balslev – søndag den 14. april

2028:: Ejby – lørdag den 29. april
Balslev – søndag den 30. april

2025: Balslev – lørdag den 3. maj
Ejby – søndag den 4. maj

2029: Balslev – lørdag den 14. april
Ejby– søndag den 15. april

2026: Ejby – lørdag den 18. april
Balslev – søndag den 19. april

2030: Ejby – lørdag den 4. maj
Balslev – søndag den 5. maj

Præstens prædiken:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold
mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos
jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller
kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer
faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser
mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig
og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der
elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«
Johannesevangeliet 14,15-21

Pinsen og det gule bånd
Prædiken til Anden Pinsedags gudstjenesten
i præstegårdshaven 2022
Det er pinse. Den sidste store højtid i kirkeåret. Men netop pinsen adskiller sig fra
alle andre højtider, som vi har i løbet af
vores kirkeår - jul og påske, fordi der ikke
er noget ydre, som vi kan forbinde den
med, ikke noget synligt. Man kan ikke
sige: Sådan ser pinsen ud. Pinsen er nemlig følelse, det er ånd, det er noget vi har
herinde i brystet.
Men jeg vil alligevel forsøge om vi kan få
et begreb om, hvad pinsen er – og til det
har jeg brug for hjælp fra kirkens gode
nabo, Mads Stryhn, som vil afspille en
gammel melodi, som mange af jer sandsynligvis kender: ”Tie a Yellow Ribbon
round the old Oak Tree” – med Glenn
Campbell.
(Sangen kan genhøres på youtube
https://www.youtube.com/watch?v=
7-RlLFxgCkk)
Ja, det lød måske lidt mærkeligt, at vi
sådan startede vores gudstjeneste med

denne popsang – ”Tie the Yellow Ribbon
round the old Oak Tree”. Den er me-get
gammel, ja faktisk helt tilbage fra min
barndom, og var faktisk et ret så stort hit,
dengang den kom frem, ikke mindst pga.
af den historie den fortæller. Den handler
nemlig om en fange, som efter at være blevet frigivet fra fængslet, nu er på vej i en
bus til hans kæreste derhjemme. Men problemet er bare, at han er usikker på, om
hun overhovedet vil have ham tilbage, når
han nu kommer hjem igen. Så derfor har
han i forvejen skrevet et brev til hende derhjemme, og bedt hende om ligesom at
give ham et praj, om han nu er velkommen eller ej. Og hvis han er velkommen,
ja så skal hun altså vise ham det, ved at
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binde et gult stykke bånd omkring et gammelt egetræ udenfor deres hus derhjemme.
Så kan han se det, når han kommer hjem
med bussen. Og hvis ikke – hvis han ikke
var velkommen - ja så skulle hun gøre det
modsatte, altså ikke binde noget bånd
omkring træet. Når han så nærmede sig,
og kom forbi træet, ja så forstod han godt
budskabet, og ville så lade være med at
stige af bussen, og bare køre videre og væk
fra det hele.
Det var så den bøn og opgave fangen på
forhånd havde givet sin kæreste derhjemme. Og derfor er han da også lidt nervøs,
da han kører hjemad, for ville der nu være
bånd eller ikke bånd om træet derhjemme?
Ville han være velkommen eller ikke velkommen?
Men det er heldigvis det første som gjorde
sig gældende. For hvad er det han ser, da
han nærmer sig sit hus: jo han ser at kæresten har bundet ikke bare ét, men hele 100
gule bånd omkring træet derhjemme! Så
heldigvis blev det happy end for den frigivne fange.
Og i bund og grund er det jo en meget
rørende fortælling, om at man ønsker at
blive taget godt imod, netop det sted, hvor
man allerhelst vil være. Det er sådan set
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hele pointen i traditionen – med at binde
gule sløjfer! Jeg ved ikke om I kender til
den amerikanske tradition med at binde
en gul sløjfe omkring et træ, for at byde en
savnet person velkommen tilbage,
eller for at vise ens savn og håb, udtrykke
ønsket om at ens kære snart måtte komme
hjem.
Oprindeligt blev det brugt som et afskedsbånd, som man bandt mellem kajen og så
det skib, som skulle sejle bort i længere tid.
Og når skibet så lagde fra kaj, så blev båndet rykket i to dele. Den ene ende blev
hængende på skibet, mens den anden blev
på kajen hos de pårørende, som så tog det
iturevne stykke med sig og gemte det, i
håbet om snart at få deres familiemedlemmer hjem igen. Senere blev den gule sløjfe
brugt til at byde soldater velkommen hjem
fra krig eller vi så det også brugt tilbage i
slutningen af halvfjerdserne og først i firserne, som et håbs-bånd, som familiemedlemmer til de amerikanske gidsler på
ambassaden i Iran bandt omkring træer
derhjemme, i håbet om, at de snart måtte
blive sluppet fri og komme hjem igen.
Og senere er traditionen så blevet adopteret rundt omkring i verden.
Ja selv herhjemme kan vi se de gule sløjfer
blive brugt i stor stil, ikke mindst på

bagenden af folks biler, til at støtte soldaterne med en besked om, at de altid er velkomne hjem.
Og så har det gule bånd i sidste ende den
betydning at understrege, at der er et
bånd, uanset om det bliver så bliver revet
itu. Forbindelsen, som en gang er skabt –
kan nemlig aldrig rives fuldkommen fra
hinanden.
Men så er det at man spørger om, hvad al
denne snak om gule bånd og sløjfer skal til
for? Hvad betyder det? Jo, det er egentlig
fordi at det giver god mening, ikke mindst
her til pinse.
For her er der nemlig også et bånd, og et
bånd som binder os sammen.
Fortællingen om pinsedag handler om
Helligåndens komme til Jerusalem. Om at
disciplene pludselig kunne tale et utal af
sprog, ja alle de sprog, som der blev talt i
den verden, som man kendte dengang. For
det de skulle nu, var at drage ud i alverden
og forkynde Guds rige, ikke bare for alle
dem der kunne talte Hebraisk, men for
alle i hele verden. Menigheder skulle skabes, evangeliet og det gode budskab skulle
bringes til alle og enhver under vores himmel.
Og dermed blev vores kirke født!
For pinse er vores kirkes fødselsdag. Og på
den måde er Pinsen også en festdag og en
glædesdag, for vi fik altså et rum og til at
glædes og til at dyrke Vorherres rige her på
jord.
Se, det er den ene del af Pinsens betydning.

Men der er altså også en anden, og måske
endnu vigtigere betydning af pinse. Og
her kommer det gule bånd ind i fortællingen.
Vi ved at selvom selve pinsedagen er en
glædesdag, så ved vi jo også, at optakten
ikke var særlig ”positiv”. 10 dage inden
selve pinsedagen, da var det Kristi
Himmelfartsdag, og Jesus forlod sine
disciple og drog op til sin far i himlen.
Men inden da sagde Jesus noget helt specielt til disciplene, nemlig det, som vi
hørte om i dag i evangeliet, at selvom han
drager bort, så sagde han: ”Jeg vil ikke
efterlade jer faderløse. Jeg vil sende jer en
anden talsmand, som skal være hos jer til
evig tid. Altså ikke bare i dag eller i morgen, men for evigt!
Der er altså et bånd der binder os sammen
for evigt og altid, også efter Kristi
Himmelfart.
Det er det, vi fik givet, da det blev pinse
den allerførste gang. Et bånd, ligesom det
gule bånd vi hørte om lige før. Et gult
bånd der binder vores hjerter sam-men,
forbinder Vorherre og os mennesker. Og
uanset hvor i verden du befinder dig, er
vores verdener forbundne, du er ikke
alene, kærlighedens bånd består.
Sammenhængen er ikke brudt, men den er
lige her, som med det gule bånd, hvis to
ender mødes og forbinder os.
Vi har Vorherre hos os i dag og for evigt,
netop fordi det blev pinse allerførste gang.

Jens Chr. Rothmann
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Fælles for Ejby og Balslev starter
Babysalmesang
den 23. august (tirsdag) kl. 10.00 i Balslev kirke
Kan du lide at synge med dit barn?
Vil du gerne give dit barn en god oplevelse?
Så er babysalmesang lige noget for jer!
Vi synger salmer, nye og gamle børnesange,
rim og remser.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12
mdr.
Vi synger og stimulerer børnenes høre- og
synssanser.
Kom og vær med hver tirsdag i et forløb over
10 gange.
Holdet holder fri i uge 42.
Efter babysalmesangen er der kaffe, juice og
kiks.
Det er gratis at deltage.
Underviser: Organist Alla Stenderup.

Stille andagt og fred vender tilbage
Første gang onsdag den 7. september kl.
17:00-17:30 Balslev kirke
Så vender vores stille andagter tilbage. Vi
har haft en sommerpause henover de sidste måneder, - men fra september kan man
atter møde op i en af vores kirker og så
opleve en stille stund til ro for sjælen i en
lille halv times tid.
Som altid er der ingen musik og ingen
sang – men blot ro – så man kan sætte sig
ind i varmen, måske tænde et lys hvis man
har lyst til det, tænke en tanke, måske
bede en stille bøn for sig selv – eller måske
blot være til stede, få et afbræk i en måske
fortravlet hverdag. Der er ingen krav om
at man skal være til stede samtlige 30
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minutter – eller at man skal møde op til
tiden. Man kommer når man vil og man
går igen, når man har lyst. Det eneste faste
punkt er at jeg som præst, vil være tilstede
i kirken, og så kl. 17.30, vil afslutte det
hele med at bede et fadervor og så lyse velsignelsen. Og det var så det. Stille andagt
og fred. Det er det det handler om. Om
dig og så stilheden og så ikke andet!
Vi starter ”Stille andagt» igen den 7. september i Balslev kirke og den 11. oktober
i Ejby kirke, og så fortsætter vi efteråret og
vinteren igennem, en gang om måneden
og altid på skift i vores to kirker. Se mere i
vores gudstjeneste liste.
Jens Rothmann

Nyt fra Balslev og Ejby
Menighedsråd
BALSLEV MENIGHEDSRÅD
Der har været kirkesyn i Balslev.
Menighedsrådet har ansvar for at holde øje
med kirken og få iværksat de reparationer,
der er nødvendige og tage stilling til de
behov for indsatser, der kan vise sig at
dukke op. I dagligdagen er det kirkeværgen – i Balslev Jens Aage Bang Jensen - der
holder et vågent øje med kirken. Formelt
skal der en gang om året holdes kirkesyn,

hvor en bygningssagkyndig går med
menighedsrådet rundt og besigtiger. Ud
over menighedsrådet deltager provstiet
hvert andet år i kirkesyn, hvor der også
kan opdages behov for at iværksætte et
arbejde for at holde kirken i stand. Ved det
nylige kirkesyn kunne der ikke konstateres
behov for iværksættelse af særlige arbejder,
så Balslev Kirke er klar til efterårets gudstjenester og arrangementer.

EJBY MENIGHEDSRÅD

Kirkedør
De fleste der kommer forbi Ejby Kirke vil
opleve at kirkedøren er lukket! Men nu
kan man i det mindste beundre de smukke egetræsdørs fyldninger og træets farver.
Døren er nemlig blevet renoveret og nylakeret. Og skulle man komme forbi på et
tidspunkt hvor døren er åben, er man altid
velkommen til at træde indenfor. Og her
vil man kunne se, at det er på begge sider.
Det er igen en glæde, at åbne kirkedøren
for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kapel
Kapellet på kirkegården er en lille bygning
i det nordvestlige hjørne, som har en vigtig betydning, som kendetegn for kirkegården. Den har i flere år trængt til et
oppudsning og kamtakkerne har der været
tale om at pille af og dermed ændre på
husets udseende. Det er undgået nu, hvor
de er blevet renoveret og opsat på ny.
Kapellet mangler nu kun kallkning så er
det klar både til at blive anvendt som
kapel, men også til at man bare kan nyde
synet af den hvide kirkegårdsbygning.
Også toiletterne i kapel og ved kirken får
en opkalkning.
Balslev og Ejby Menighedsråd
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Én gang om året er menighedsrådene
forpligtet til at inviteret til et ”menighedsmøde” i sognet, hvor man redegør for hvad menighedsrådet arbejder med. I Balslev og Ejby ser vi det
også som en god mulighed for at
komme i samtale med folk fra sognene om dét, som lige netop de er optaget af, og få såvel ønsker, som ideer
til hvad man måske kunne beskæftige sig med.
En tanke er, at der hvert år altid er
nye mennesker omkring kirken:

Konfirmanderne og deres forældre,
minikonfirmander, dåbsforældre og
de lykkelige der bliver viet, og dem,
der møder kirken i forbindelse med
pludselig sorg eller sygdom. Måske
kunne de have et særligt ønske om at
deltage i menighedsmødet netop i
det år, hvor de var i en særlig nærkontakt?
Men menighedsmødet rækker ud til
alle i sognene.
I år blev menighedsmødet holdt fælles for Balslev og Ejby Menighedsråd.

Menighedsmøde 2022
Balslev-Ejby Sogne & Menighedsråd
Sognegården i Ejby søndag d. 22. maj kl. 11-13
Spredte inspirationspunkter:
Konfirmander
I andre sogne (Gelsted?) har der været
gjort forsøg med arbejde med forberedelse
af konfirmand-forældre. Der blev omtalt
et eksempel på forældregudstjeneste (var
det Brenderup?) hvor forældrene blev inddraget i læsning af tekster mm.
Vores præst (Jens) gør opmærksom på, at
der er sket et løft i konfirmand-elevernes
generelle forudsætninger over de seneste
år, de har mere med fra skolen og hjemmet
end tidligere. Konfirmandernes forældre
er i det år, hvor deres barn følger konfirmationsforberedelse i nærkontakt med
kirken. Mange andre steder i samfundet
ville man spørge: Hvordan var det? Hvad
fik DU ud af det? Hvad kunne du ønske
var anderledes?
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I Kirken gør vi i øjeblikket måske for lidt
for at fremme dialog med konfirmandernes forældre – ud over på det individuelle
plan i kontakten mellem præst og konfirmand / forældre. Konfirmandernes forældre burde være særligt inviterede til
menighedsmødet – fordi vi har brug for at
høre deres glæde, og om deres gode oplevelser og måske deres ideer!
Det blev nævnt, at forfatteren Jens Chr.
Grøndahl har skrevet en bog om ”Min
svage tro” hvori han fortæller, at det var
hans datter der i forbindelse med konfirmationsforberedelsen åbnede hans øjne
for kirkens liv. I dag er han formand for
menighedsrådet i Garnisonskirken i Kbh.
Denne bog – og afsnittet vedr. konfirmation er citeret i vores seneste kirkeblad –
og Jens Chr. Grøndahl er inviteret til at

holde oplæg på Kirkehøjskolen i den kommende sæson.
Kirken og de unge
(Pizza-gudstjeneste og sodavandsdiskotek).
I forlængelse af snakken om konfirmanderne blev det (igen i år) nævnt, at der
som regel er længe til, man igen ser konfirmanderne i kirken, når de er konfirmeret.
Der blev nævnt eksempler på arrangementer hvor kirken i et landsbysamfund stod
for en slags di-skotek (præsten ringede til
forældrene, hvis børnene blev berusede og
måtte hentes...?!) – eller et sodavandsdiskotek. Der er meget få steder hvor de unge
kan gå hen i landsbysamfundene. – Der
blev også fortalt om eksempler på PIZZAGUDSTJENESTE.
Cafédral:
i Indslev kirke er de bageste bænke i kirkeskibet drejet rundt, så der er en samtaleplads, hvor man kan sidde og drikke kaffe
efter gudstjenesten og tale om
Gudstjenesten eller hvad der fylder. – At
samtale om gudstjenestens emne og tema
– kan være med til at fastholde gudstjenestens betydning for den enkelte kirkegænger. Der blev også nævnt eksempler på, at
man forud for gudstjenesten kan arbejde
med søndagens læsninger og evangelietekst / prædikentekst, så man som kirkegænger også er bedre forberedt.
Babysalmesang:
– m. organist i 10 uger for forældre og
med børn u. 1 år.
Det har været en stor succes i Balslev, og er
et godt eksempel på at samarbejdet mel-

lem sognene ikke behøver at betyde, at
man skal lave det samme flere steder.
Mange fra Ejby har deltaget. Der laves PR
for det i Ejby når tiden nærmer sig.
Sorggruppe
Igen i år var SORG-ARBEJDE et tema.
Der blev nævnt eksempler: Hvis man mister sin ægtefælle, sorgen efter skilsmisse,
sorg ved egen eller nærmeste pårørendes
alvorlige sygdom, barns sygdom, selvmord, dødsfald. Der spørges efter kirken i
den forbindelse – som et sted, der også har
en fællesskabs-dimension udover præstens
sjælesorgs-arbejde.
Det handler ikke om at fjerne sorg – eller
at betragte sorg som noget man skal
undgå, men der ople-ves et behov for, at
sorg ikke skal være en ødelæggende kraft
for de enkelte mennesker – og finde frem
til nogle opskrifter på, hvordan kirken kan
fastholde håb og tro i et fællesskab, som
gør, at sorgen bliver til at leve med.
Inspiration fra salmedigteren
Lars Busk Sørensen:
Salme 370: Menneske din egen magt
Ingen træffer Livets Gud,
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud for mænd og kvinder,
der hvor han hver morgen finder,
redskab for sin kærlighed.

I 2023 holdes menighedsmødet også
fælles for de to sogne i
Balslev Forsamlingshus
Dato i maj måned meddeles senere.
Vel mødt
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HVORFOR GÅ I KIRKE?
Fortsættelse fra sidste kirkeblad. Denne gang snakker Jens Helbo fra bladudvalget
med Bent Hagelskær, som tidligere – i 16 samfulde år – har været medlem af Balslev
Menighedsråd indtil sidste valg til Menighedsrådet, hvor han trådte ud.

- Vi lever i en tid hvor alt går hurtigt. Der
er fokus på at få dækket sine behov for det
nødvendige som mad, husly, varme, transport, men også for oplevelser man selv vælger,
der er fokus på udvikling, arbejdsliv og sociale relationer og hvis der er et problem, skal
det løses. Er det bilen ringer man til mekaniker, er det huset er der en tømrer, VVSmand, elektriker…. Et ”problem” er allerhøjest ”en udfordring”, og det gælder bare om at
tage fat. I gamle dage ville man sige: smøge
ærmerne op! På den måde bliver man ”herre
i eget hus”, ”sin egen lykkkes smed” og det er
kun lidt synd, for dem, der ikke har fundet
ud af det….Prøv en gang, Bent, at sætte ord
på, hvad er det, for et behov, du får dækket
ved at gå i kirke? Eller: Hvad kommer der
ud af det i din dagligdag?
Det er Jens Helbo fra menighedsrådet der
stiller spørgsmålet til Bent Hagelskær.
Bent: Jeg tror det vigtigste er, at når jeg
kommer i kirken, kan jeg reflektere over
tingene. Der er en stilhed og kirkerummet
er velkendt. Du kommer ind, du falder til
ro, især hvis der har været noget at tænke
over i ugens løb. Det kan være problemer,
der måske er så små, at de ikke betyder
noget bagefter. – Det kan kirken gøre. Det
synes jeg. Og man lytter til den tekst, der
er udlagt. Man kan finde ro i det præsten
siger – og trøst.
Og sætter det i relation til det, man selv
sidder og tumler med.
Jeg tror egentlig alle kender udtrykket:
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”Lad de små børn komme til mig.” Det
synes jeg, er et godt udtryk. Det dækker!
For i forhold til ”guddommen”, eller til
Jesus, er vi jo allesammen små børn, uanset alder! Og vi skal tænke på, at når vi
kommer i kirken, er det for at finde ro og
bekræfte, den tro man har. Jeg siger
udtrykkelig TRO – det er jo ikke en
VIDEN!
I min barndoms land har jeg hørt:” Troen
gør stærk!” Men man kan også tro så
stærkt, at det bliver noget pjat. Efter min
mening. En blid og venlig tro er bedre,
synes jeg, for den forstår man. Og det er
fundamentalt i modsætning til fanatisme.
Man skal beholde det, på det stadie hvor
det er tro! – Vi siger jo: ”Jeg tror på Gud
Fader, den almægtige, himlens og jordens
skaber.” Der bruger vi ordet: Tro! Det kan

lyde højtravende, men det er det ikke. Det
er noget man gør en gang om ugen. Hvis
det lykkes. Hvis man kommer afsted.
Man går ikke rundt med en glorie om
hovedet – Du kender spørgsmålet: ”Har
du pudset din glorie…?” eller nogen der
snakker i krogene: ”Han har vist pudset
sin glorie!” Når jeg kommer i kirken, så er
det også for at få en reminder på, at troen
er kærlighed!
- Der er ikke mange steder, i hverdagen, i
samfundslivet – ude mellem menensker, hvor
man snakker om TRO. Man tier om det…
Bent: Det er svært at sætte ord på, hvad
TRO er, og svært at gå ud og fortælle om
det i offentligheden. Dér skal man tænke
sig godt om. Det er let at blive misforstået!
Der er ikke mange i kirke om søndagen.
Ved juletid er kirken overfyldt. Men det
vidner om, at de fleste er deres tro bevidst
– i hvert fald ved juletid – men har ikke tid
til det om søndagen…
Det er os gamle mennesker, der kommer i
kirken, måske fordi vi har tiden til det.
- Jeg har tit mødt mennesker, som er alene,
og foreslået dem, at gå i kirke. Tag nu lige og
gå hen og lyt til hvad Jens (præst) har at sige.
Han er god at høre på. Og man bliver i godt
humør af det. Men hvis man ikke har været
i vane med at gå i kirke – ligesom jeg ikke
var det i mange, mange år fra min egen
barndom og langt ind i voksenlivet - så er det
ikke så nemt. Det gør man ikke bare? Kender
du det?
Bent: Der er en barriere for at gå i kirke.
Jeg ved ikke hvad det er. Måske generthed:
andre skal ikke se, at jeg kommer i kirke.
Jeg tænker: ”Løft dit hoved og vær ved
hvem du er! Du er et Guds Barn – for du
har fået dåben og konfirmationen.” Men

der skal tryghed til, for at gå op igennem
kirken. Der skal mod til. Nogen kan tro,
at de vil blive set ned på, hvis de pludselig
kom i kirke. Man betaler sin kirkeskat –
begraves i indviet jord, men kommer ikke
i kirken. Der er mange, der ikke kommer.
Kirken deler ikke mennesker op i ”syndere og frelste”. Jeg anerkender ikke noget,
der hedder synd. … det kan være en fejltagelse, men det er ingen synd. Synd hører
middelalderen til.
I mit barndomshjem sang vi salme 770:
Jeg er træt og går til ro, lukker mine øjne
to; Fader, se med kærlighed til mit ringe
leje ned!
salmen fortsætter:
Har i dag jeg, kære Gud, syndet imod dine
bud,
vær mig nådig, vær mig god, - slet det ud
for Jesu blod!
Disse vers gjorde, at jeg stillede spørgsmålet: ”Hvad er synd..?” Og det vil jeg den
dag i dag gerne høre en prædiken om. Jeg
tænker: Kærligheden får man – som menneske - uanset om man synder eller ej!
- Jeg vil da foreslå at vi inviterer en eller
flere af de fire præster i vores sogne til at
holde et oplæg om synd en aften i efteråret?
Sådan bare for at tage hul på det fra en ende
af?
Bent: Snakker man om folk der ”synder”,
er efter min mening handlinger, der vækker forargelse HOS MIG, men så udlægger man det som en synd hos DEN
ANDEN. Mennesket er en OK-skabning.
Hvis man kalder noget for en synd, så gør
det noget ved mennesker! F.eks. hvis man
kalder kærligheden for en synd. Jeg vil
gerne fremhæve det positive ved at have en
tro – dét, der giver dig trøst i en given
situation.
Fortsættes på næste side.
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- Bent – du har været i menighedsrådet i 16
år?
Bent: Ja, og jeg kan lide at komme i kirken. Og det synes jeg også var vigtigt for
mig som medlem af menighedsrådet. Jeg
synes der er en ”Hellighed” i kirken. Det
præger den måde man færdes der på.
Børn har ikke den relation til ting, der gør,
at de kan skelne om det er en hellig ting
eller en almindelig ting. Det skal de have
at vide hjemmefra. Nogen skal fortælle
dem det.
Du kan ikke aflæse det af kirkens vægge:
hvad det er at være på et helligt sted? Alle
steder er jo tilsyneladende ens. Jeg har set
børn kravle rundt på døbefonten, og de
ser måske alteret som et bord.
Når kirken er åben en gang imellem, sætter jeg mig derind, og mærker freden, og
den har jeg med ud derfra igen. Det påvirker hele min dag og jeg tager det med der
udfra.
Når man sidder alene - - i Balslev har vi
det smukkeste krucifiks fra 1300-tallet, jeg
studerede den nøje under kirkens renovering. Kald det tro, eller kald det lige hvad
du vil. – Det magiske er så, at når lysene er
tændt og præsten og menigheden er samlet – så er der en magi/stemning.
Der er et bestemt sted, der er det nærmeste, jeg kommer til Magi, det er juleevangeliet… -!
- Lad os lige snakke om noget af det, som i hvert fald for mig - har været svært at finde
ud af ved kirken, nemlig NADVER. Når
man er vokset op i et hjem uden tradition for
kirkegang og først sent opdager, at kirken
taler til én, så har jeg oplevet nadveren, som
den sværeste del. Først gradvist er det gået op
for mig, hvor central en del det er i gudstjenesten, og hvor svær den i virkeligheden er at
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undvære, som det f.eks. sker ved de korte
morgengudstjenester.
Bent: Nadver. Jeg vil gerne bruge udtrykket: Absolution – tilgivelse – for noget, du
måske havde gjort – jeg har en dejlig følelse. Det er noget af det, jeg føler ved nadveren. En dejlig følelse. Måske er det
essensen af min tro – bekræftelsen på, at
jeg har en tro. At det sker.
- Bent, hvad betyder det, at kirken også har
at gøre med hvor vi kommer fra, og hvor vi
går hen, når vi går herfra…
Bent: I min barndom sagde min mor: ”Du
har fået en fødsel, og så skylder du en
død”! Det må du gerne citere. Og når du
skal herfra – så tror jeg, man bliver taget i
mod med åbne arme, jeg tror f.eks. ikke på
en skærsild. Måske mødes vi på en planet
udenfor vores solsystem. Svæver vores
sjæle rundt? Det er bare sådan et billede –
for det er ikke noget, man kan have nogen
VIDEN om. Det er en følelse – og i sidste
ende en tro.
Hvor skal vi så være? Der er mange
men´er, men spændende – jeg kan ikke
forklare det - det er dét, jeg tumler med,
og så vælger jeg at gå i kirke – og lytte til,
hvad der står og hvad Jens (præst) har at
sige om dét, og ser om det får noget til at
falde på plads.
Det rokker ikke ved, at jeg har den tro.
Og kirken?
Bent: Kirken er et kærligt tilvalg, til det liv
du lever. Og kirken skal være et sted der
rummer og fylder med glæde.
Mine dage bliver gode, de søndage hvor
jeg når i kirke, og jeg har ikke behov for at
læse en sentens hver dag i bibelen.
Så langt nåede vi denne søndag efter formiddagens gudstjeneste 3. søndag efter Trinitatis.

Ældreudflugt 2022
Grænseland - Oprør – Gråsten og
Skinkeschnitzel
Gråsten slotshaver – Slotskirke – Augustenborg og
” Wiener Art” på Sølyst Kro og meget, meget mere. ”
TIRSDAG D. 20. SEPTEMBER 2022
Så kan vi endelig komme på udflugt igen. Vi
har desværre været ramt af Coronaen – som har
gjort vores årlige udflugt nærmest umulig de
sidste to år. Men sådan er det ikke mere – så nu
tager vi på en historisk tur til det sønderjyske –
ned til Gråsten og det historiske grænseland i
og omkring Als.
Vi kan desværre ikke komme ind på Gråsten
slot (det er forbeholdt de kongelige alene ☹) –
men vi får en guidet tur i slotshaven og slotskirken. Vi får mulighed for selv at se deres urtehaver – vi tager efterfølgende en tur til
Augustenborg, - får fortællingen om dens
historie, som centrum for det oprør som skulle
ende med krigen i 1848 – om Prinsen af Nør –
om slottes videre skæbne – om omegnen – dens
historie og meget, meget mere. Og så er vi da
vist nok også snart ved at være sultne. Men det
kan der selvfølgelig rådes bod på. For på vores
vej hjem kører vi nemlig forbi Sølyst kro (det

som i folkemunde også hedder Styrtom Kro)
og får en omgang Weiner Art schnitzel mit alles
og efterfølgende kaffe (drikkevarer betaler vi
selv for) – hvorefter vi begynder ligeså stille, at
drage mod det fynske land igen.
Vi sørger for, at der selvfølgelig også bliver en
kop kaffe i bussen på turen og noget forfriskende til turen hjem, men da vi jo drager af
sted tidligt om formiddagen, vil det være klogt
at have spist et godt morgenmåltid inden vi
drager afsted.
Turen vil ca. tage omkring 8-9 timer i alt. Vi
skal på denne tur køre i dobbeltdækker bus –
og der vil være plads til 60 personer max. Turen
koster i alt 250 kr. pr. deltager og I kan tilmelde jer på den medfølgende pamflet senest fredag den 9. september Kl. 12:00, hos Jens
Rothmann, Nørregade 97 i Ejby.

✄
Navn(e)__________________________
________________________________
Adresse __________________________
________________________________
Tlf.: ____________________________

Vel mødt og på gensyn!

✄
Mødesteder (sæt kryds)
Mosegård
ved Rundingen ❑
Balslev kirke
❑
Bredgade ved det
gamle plejecenter ❑
Anlægsvej
ved Birkelunden ❑
Præstegården
❑

Kl. 08:05
Kl. 08:10
Kl. 08:15
Kl. 08:20
Kl. 08:25
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Ældreklubben - efteråret 2022
Så kan vi atter efter en lille sommerpause
åbne dørene for vores lille skønne
Ældreklub her i sognegården. Og tro mig,
- det bliver atter en skøn og spændende
sæson, hvor vi som altid kommer rigtig
meget omkring, musikalsk og foredragsmæssigt. Denne omgang skal vi fx høre
om en rejse til Island og vi skal møde den
tidligere chef for Jægerkorpset som vil fortælle om sit liv og spændende oplevelser.
Vi skal høre et foredrag om Livø og de
mange ulykkelige skæbner, som var
anbragt der på stedet. Vi skal høre om
Bent Fabricius Bjerre, en musikalsk efter-

middag, hvor vi hører hans musik og får
fortællingen om hans liv og meget, meget
mere. Den første gang vi mødes bliver det
også musikalsk, da vi her får besøg af
Syngepigerne, som vil synge vores nye
sæson i gang – slet ikke så dårligt endda.
Så kom glad og nyd vores eftermiddage i
Ældreklubben – som altid holder åbent på
ulige onsdage fra 14:30-16:30. Vi starter
onsdag den 28. september, og har åbent
følgende den 12. oktober, 26. oktober, 9.
november, 23. november og 7. december.
Glædeligt gensyn fra os alle.

Hubertus-gudstjeneste i Ejby kirke
For jægere, hunde og alt muligt andet godtfolk
Søndag den 23. oktober kl. 10:15
Arrangeret i samarbejde mellem Ejby
Harndrup og omegns jagtforening og Ejby
kirke
Gudstjenesten i Ejby kirke, søndag den
23. oktober vil være lidt anderledes end vi
normalt oplever, - for denne søndag er der
nemlig Hubertus gudstjeneste. Det er jo
efterår og ja så er det jo også jagttid og
naturtid. Derfor vil det også være naturligt
at vi afholder en rigtig Hubertus gudstjeneste – en jagt og naturgudstjeneste.
Hubertusmesse er en meget gammel tradition med katolske rødder, hvor jægerne en
gang om året samledes ved en særlig gudstjeneste for at takke for naturens rigdomme og mindes jagtens skytshelgen, Sankt
Hubertus. Man bragte skoven ind i kirken
og pyntede med efterårets løv og gran og
lagde trofæer frem. Ofte tog man jagtfug16

le, hunde og heste med ind i kirken, hvor
præsten så velsignede dem.
Denne søndag vil vi dog ikke opleve hverken heste eller fugle i kirken – men hvis
man har en jagthund der kan passe sig selv
og sidde stille, er den meget velkommen.
Hvad der ellers sker det må I vente med at
se til selve dagen. Men det kunne være at
noget af musikken bliver spillet på jagthorn.
Man behøver selvfølgelig ikke at være
jæger for at deltage – for alle er hjertelig
velkomne denne formiddag; børn og voksne og selvfølgelig jægere og alt muligt
andet godtfolk. Så mød op den 23. oktober til Hubertus gudstjeneste i Ejby kirke
– og fejr livet og naturen og ham der i sidste ende har skabt det hele.

Sognene siden sidst
Perioden 14.03.2022 – 10.07.2022
Døbte i Ejby kirke

Døbte i Balslev kirke

Ludvig Vesterholt-Madsen
Kærbyvej 10, 5466 Asperup

Arthur Trondhjem-Uglebjerg
Mosegårdvej 29, 5592 Ejby

Thilde Ramsing Brønserud
Ejbyvej 3, 5592 Ejby

Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker og
sogne

Sara Radulovic Jørgensen
Ejby Engvej 11. 5592 Ejby
Victor Bo Hummelgaard Muhs
Strømøvænget 10, 5500 Middelfart
Nanna Thøge Rasmussen
Solvænget 1, 5592 Ejby
Olivia My Høegh Madsen
Algade 55, 5592 Ejby
Sander Flink Nygaard
Kirkebyvænget 28, 5592 Ejby
René Seth Kjær Pedersen
Fredensgade 15, 5591 Gelsted

Julie Mai Ipsen og Nicolaj Mai
Wittendorff Ipsen
Blommegrenen 5, 5592 Ejby
Trine Bjørnsted Hansen og Kim
Bjørnsted Hansen
Ellesøgade 12, 5592 Ejby
Helle Müller Thomsen Winsløw og
Kasper Engedal Thomsen Winsløw
Bues Gyde 5, 5592 Ejby
Rikke Elholm Holmegaard Pedersen og
Kim Holmegaard Pedersen
Vestervangen 1, 5592 Ejby

Bisættelser og begravelser Balslev og Ejby kirker
Grethe Christiane Nielsen
Tårupvej 121, 5591 Gelsted

Margit Elise Fjordhauge
Anlægsvej 19B, 5592 Ejby

Poul Birger Pedersen
Anlægsvej 15C, 5592 Ejby

Lone Marie Andersen
Kingstrupvej 18, 5592 Ejby

Viola Lilly Hansen
Nørregade 28, 5592 Ejby

Anna Dorthe Korsbakke
Fænøsundvænget 3, 5500 Middelfart
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AUGUST
13. august – Dåbsgudstjeneste**
23. august – Babysalmesang starter**
24. august – Ulvetimesgudstjeneste **
28. august – 11. s.e. trinitatis
30. august – Biskop Tine Lindhard holder foredrag i Ejby **
SEPTEMBER
01. september – Herreværelset starter**
01. september – Litteraturkreds starter**
03. september – Dåbsgudstjeneste**
04. september – Hørehensynsgudstjeneste**
07. september – Stille Andagt**
11. september – 13. s. e. trinitatis
18. september – 14. s. e. trinitatis
22. september. – Filmklub starter**
24. september – Kirkegårdsvandring Ejby**
25. september. – Høstgudstjeneste**
27. september – Konfirmandvelkomst**
28. september – Ældreklub starter **
OKTOBER
02. oktober - 16. s. e. trinitatis
06. oktober – Herreværelset**
9:00

16:00 Sportspladsen

9:00 Kim Jacobsen

9:00
10:15
17-17:30

9:00
10:00

BALSLEV

10:15 Fernisering**
19:00

19:00 Sognegården

10:15 Cafedral**

12.00 Sognegården
19:00 Sognegården
11:00

16:45
9:00 Kim Jacobsen
19:00

11:00

EJBY

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

16:00

19:00 og Forsamlingshus

11:00

17:00 Mindegudstjeneste
17-17:30

9:00

10:15 Cafedral**

10:15
19:00

17-17:30

10:15 Kirkekaffe*

9:00 Lars Højland
19:00 Sognegården
9:00

19:00 Mindegudstjeneste

19.00
10:15
11:00
10:15 Spejdergudstjeneste

14:00 Lars Højland
19:00 Sognegården
17-17:30

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 15. oktober 2022

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

** Se omtale i kirkebladet + evt. dagspressen
Evt. ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen

09. oktober – 17. s. e. trinitatis
10. oktober – Strikkecafé starter**
11. oktober – Stille Andagt**
16. oktober – 18. s. e. trinitatis
20. oktober – Filmklub**
23. oktober – Hubertus Gudstjeneste**
29. oktober – Dåbsgudstjeneste**
30. oktober - 20. s. e. trinitatis
NOVEMBER
03. november – Herreværelset**
06. november – Alle Helgens dag
08. november – Stille Andagt **
13. november –22. s. e. trinitatis
17. november – Filmklub**
19. november – Dåbsgudstjeneste**
20. november – Sidste søndag i kirkeåret
27. november – 1. søndag i Advent
27. november – Adventsarr. i Balslev kirke **
30. november – Stille Andagt **
DECEMBER
01. december – Juleklip i forsamlingshuset**
03. december – Julebazar**
04. december – 2. s. i Advent
06. december – Syng julen ind **

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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Strikkecafé – Ejby
med start 10. oktober.
Ejby Menighedsråds strikkecafé indleder
sin 6. sæson mandag den 10. oktober
2022 kl. 19.00 i Ejby Konfirmandstue.
Strikkecafeen blev oprindelig startet, fordi
Ejby Menighedsråd gerne ville have, at de
børn, der blev døbt i Ejby Kirke, blev tørret med en dåbsklud, som de fik med hjem
som et minde om dagen og til påmindelse
om dåben og dens betydning.
Der blev hurtigt strikket over 100 dåbsklude, så vi har udvidet aktiviteterne.
Udover dåbsklude bliver der bl.a. strikket
”lommevenner” og små ”trøstedyr”, halstørklæder til hjemløse og små tæpper, der
skal ligge i Ejby Kirke til udlån under kirkelige handlinger.
Ejby Menighedsråd vil gerne have os til at
lave noget til en julebazar og Balslev
Menighedsråd
mangler
små
strikkede/hæklede bolde og fingerdukker
til babysalmesang.
Hvis du hellere vil strikke eller hækle
noget helt andet, kan det sikkert også lade
sig gøre. Eneste krav er, at det skal være

noget, vi kan glæde andre med, og der er
mange, som med glæde tager imod de
ting, vi strikker eller hækler.
Strikkecafeen i Ejby Konfirmandstue holder åbent den 2. mandag i månederne okt.
2022 til marts 2023 i tidsrummet fra kl.
19.00 – 21.30.
Det er gratis at deltage i strikkecafeen.
Menighedsrådet afholder udgifterne til
garn og opskrifter. Midt på aftenen holder
vi en pause, hvor vi får kaffe/te og en bid
brød.
Der er ingen særlige krav til strikke-/hæklefærdigheder – vi hjælper hinanden, og
der er plads til alle.
Vi starter og slutter med en sang fra
Højskolesangbogen – vi har det i det hele
taget rigtig hyggeligt.
Ejby Menighedsråd håber igen i år at se
mange i strikkecafeen.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig strikkecafeen, er du meget velkommen til at kontakte Anna Marie Gren
– enten pr. tlf.: 2966 4073 eller pr. mail:
am@gren.dk.
Anna Marie Gren

Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten i Balslev, afholdes igen
i år på sportspladsen.
Det foregår søndag d. 25.9.2022, kl.
16.00. Teltet vil igen i år danne rammen
om en hyggelig og lidt anderledes gudstjeneste. Børn og voksne opfordres til at
medbringes et udvalg af havens og mar-

kens produkter. Det ser altid rigtigt flot
ud, med alt fra kornneg til havens frugter.
Efter gudstjenesten griller Ole og Jørgen
igen pølser til de sultne, ligesom der serveres øl og vand.
Vel mødt.
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Galleri
Sognegården
Nu er det igen tid til at have nye udstillere i sognegården. Denne gang er der tre.
Her præsenterer Maria Rosing Hansen,
der udstiller tegninger, sig selv:
Maria Rosing
Hansen udstiller tegninger.

Jeg hedder Maria og jeg er 23 år. Til hverdag studerer jeg designkultur og økonomi
på SDU i Kolding. Når jeg ikke studerer,
har jeg blandt andet hobbyen at tegne.
At tegne er for mig en flugt fra hverdagen.
Til hverdag har jeg meget om ørene, hvilket medfører myldertanker, men når jeg
tegner, går tanker, stress og usikkerheder
væk. Det hjælper mig med at sænke farten,
fordi når man tegner et billede, så kræver
det tålmodighed og fokus.
Primært tegner jeg ansigter. Næsten alle
projekter starter ud med, at jeg finder et
billede af en person, som jeg ønsker at
tegne. Dette gør, at jeg kan gå helt ned i
detaljerne, så mit portræt af personen
kommer til at ligne mest muligt.
Jeg har altid været kreativ, men hobbyen
begyndte først rigtig at tage til, da jeg i
2018 skulle tegne et portræt til min farmor. Den anerkendelse, jeg fik for det billede, gav mig lyst til at fortsætte og blive
bedre.
De to øvrige udstillere er Tove Bacher og
Hanne Lis Christoffersen, de udstiller
Patchwork arbejder.
Der er fernisering i sognegården d. 25/9
efter gudstjenesten 10.15 i Ejby Kirke.
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Juleklip i Balslev Forsamlingshus
Torsdag den 1. december kl. 16.00
Så prøver vi igen i år og håber Corona ikke
spænder ben for det.
Vi vil rigtig gerne have et smukt pyntet
juletræ i kirken og derfor inviterer vi unge
som ældre, til at komme og klippe/klistre
med os. Kan man ikke lige kl.16, kommer
man bare senere.
Efter klip og pyntning af juletræet, spiser
vi sammen med mad udefra og omkring
kl. 19, siger vi tak for i dag og glædelig jul.
Arrangementet er ikke kun for børn, men
også meget gerne for de ældre. Vi vil gerne
se hvordan man lavede julepynt til træet
førhen.

Arrangementet er
gratis, men vi vil
meget gerne have tilmeldinger, så vi kan
bestille
maden,
SENEST den 27.
november på tlf.
24236963 eller via
Facebook-siderne.
Balslev Kirke eller
Foto: Den gamle by
Balslev by.
i Aarhus
Balslev
Menighedsråd

Anderledes Skærtorsdagsgudstjeneste og æggejagt i Balslev
I år havde vi en helt særlig skærtorsdag i
Balslev kirke.
Skærtorsdag var den dag, da Jesus var samlet med sine disciple til det sidste måltid.
Han vaskede bl.a. disciplenes fødder. Det
gjorde vores præst, Jens også. Der var heldigvis en frivillig.
Minikonfirmanderne sang og spillede en
sang, så taget løftede sig. De var meget
engageret og kunne huske teksten. Det var
noget de havde øvet med, graver Pia, korsanger Birthe, og organist Alla, da de gik
til minikonfirmand undervisning i efteråret.
Så var der rundvisning og historier inde i
kirken. Alla fortalte og viste hvordan orge-

let fungerede, og man måtte gerne prøve at
spille på det. Pia viste og fortalte om klokken i kirketårnet.
Efter gudstjenesten var der sørme to
påskekyllinger som havde lagt chokoladeæg rundt omkring på kirkegården. De guidede også børnene rundt. Og der blev fundet masser af æg!
En sjov og anderledes gudstjeneste for alle
aldre og som bliver gentaget til næste år i
Balslev kirke.
En STOR tak til SUPERBRUGSEN
EJBY, for at sponsorere nogle fine store
påskeæg!
Se billeder side 34.
Tina Jespersen
23

Johanne Kirstine Andersen
Endnu en af dette områdes frontkæmpere
Født: Mosegaard, d. 7/10-1862
Død: Mosegaard, d. 10/10-1925
Forældre: Hans Christiansen og
Maren Jørgensdatter.
Ægtemand: Anders Jensen Andersen.
Børn: Ingefred Juul Andersen og
Sigurd Juul Andersen.
Johanne var med i mange forskellige foreninger og udvalg, bl.a.:
• Medstifter af Nørre Åby Børnehjem
• Børnetilsynet - Værgeråd
• Menighedsrådet i Balslev sogn
• Skolekommissionen
• Landboforeningen
• Medstifter af Dansk Kvindeforbund,
Balslev/Ejby kredsen. Formand
• Kursusarrangør i samfundslære og børnesager. Næstformand
• Aktiv i skole og husholdningssagen bl.a.
i den nordiske familieretskommission
• Landstingssuppleant for partiet Venstre
• Udvalg om uddannelse af husholdningselever
Johanne ligger begravet i et familiegravsted på Balslev kirkegård, sammen med sin
mand og sine to børn.
Johanne blev født samme år, som slægtsgården i Mosegaard blev opført, nemlig i
1862. Her levede hun hele sit liv med sin
mand Anders og fik to børn, Ingefred og
Sigurd, som også levede hele deres liv på
gården.
Hendes moder døde, da hun var ti år, og
derfor måtte Johanne påtage sig den store
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arkiv.dk
opgave at være husholderske for sin far og
de folk, der arbejdede på gården. Det var
nok her hun fik den store interesse for
kvindesamfundet. Hun var først i huset
hos en provst i nærheden og senere på
kvindehøjskolen hos Juliane Blicher
Hansen på Vældegaarden.
En stor betydning for Johannes fremtid,
blev et foredrag af Baronesse Astrid
Stampe, som talte varmt om kvindernes
ret og pligt.
Efter nogle år som lærerinde blev Johanne
gift med Anders. De førte slægtsgården
videre på smukkeste vis, og det blev et
elsket samlingssted for både familie og
venner. De var særdeles engagerede i
egnens liv. Johanne fik stor støtte af sin
mand, så hun kunne bruge sine evner både
ude og hjemme. Sammen med Anders var
hun medstifter af Nørre Åby børnehjem
og i sognet var hun med både i børnetilsynet og værgerådet. Hun var desuden også

meget aktiv i b.la. menighedsrådet, skolekommissionen og landboforeningen.
I 1908, var Johanne medstifter af BalslevEjbykredsen af Dansk Kvindesamfund og
senere blev hun formand. Kredsen arbejdede hårdt på at få kvinder valgt til det
første kommunalvalg i 1909. Og det gav
pote: 127 kvinder blev valgt ind. Der
arrangeredes også kurser i samfundslære
og børnesager. Fra 1910 var Johanne med
i Dk’s bestyrelse, fra 1919 som næstformand indtil 1922, hvor hun måtte trække
sig pga. dårligt helbred. I hele perioden i
Dansk Kvindesamfund repræsenterede
hun landet og landboerne. Hun fandt det
værdifuldt at kvinderne fra land og by,
med forskellige livssyn og forskellige politiske holdninger, mødte hinanden, ligesom hun brændte for at kvinder og mænd
skulle arbejde sammen, også om kvindesagen. Johanne brugte især sin indflydelse
indenfor familieområdet, skole og husholdningssagen. I 1912 var hun med i
udvalget som arbejde sammen med de
nordiske familieretskommissioner, der
blev nedsat i 1910. Ligeledes i 1912 deltog
hun i et udvalg, der overvejede ungdomsspørgsmålet, hvilket for kvinder drejede
sig om huslig uddannelse. Der var tale om
huslig “værnepligt”, så alle unge kvinder
skulle oplæres i huslige pligter. Det var der
heldigvis ikke stemning for, men det var
der for at give let adgang til undervisning
i en husmoders gerninger.
Johanne var i 1913 med i underudvalg,
som skulle finde egnede hjem til unge
kvinder, som ville uddanne sig i husholdning. Hun fik en plads i Husholdningskommissionen, under ledelse af Johanne
Blom. Kommissionen skulle overvejende
sikre uddannelse af husholdningslærerin-

folketinget.dk
der og -ledere, samt et fagligt kvindesyn på
skolekøkkenerne landet rundt. Johanne
beklagede dybt, at det ikke var lykkedes
Dansk Kvindesamfund at etablere en husholdningshøjskole, der for kvinderne skulle være hvad Landbohøjskolerne var for
mænd. Dette arbejdede hendes datter,
Ingefred videre med, og det blev etableret
med bl.a. Ingefreds entusiasme.
Johanne var meget politisk interesseret og
hun opstillede for Venstre ved det første
valg med kvindelig deltagelse, i 1918. Hun
blev dog kun Landstingssuppleant. I kvindekredse blev det beklaget dybt, at hun
ikke blev valgt ind. Man mente at hun
kunne være blevet en upartisk repræsentant for husmødrene.
I året for hendes død (1925), blev der i
Landboforeningen etableret en husholdningsafdeling, med 400 medlemmer i
hendes kreds.
Johanne var en stor personlighed og hendes ord blev vægtet. I få og tydelige sætninger, kunne hun fremsætte sin mening
og ramme lige i plet. Hun var et kærligt og
forstående menneske, som altid var klar til
at hjælpe småfolk. Ved hendes død blev
hun karakteriseret som en af landets bedste og betydningsfulde kvinder, klog,
vågen og interesseret.
Kilder: Dansk kvindebiografisk leksikon,
Wikipedia
Tina Jespersen.
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Herreværelset
Pudsigt navn vil nogen mene, men det er
faktisk meget velvalgt.
Formålet med herreværelset er at opbygge
et hyggeligt samvær med fællesspisning for
mænd enlige, såvel som samlevende i et
parforhold. Alle sætter pris på dette
månedlige møde i konfirmandstuen i
Ejby, hvor vi ud over nogle stykker mad
med passende drikkevarer til, nyder en
kop kaffe og måske en småkage. Formålet
har aldrig været et møde med dagsorden
eller lignende, men et hyggeligt samvær
mellem mænd i en god times tid. Det for-

hindrer ikke at vi synger et par sange og
måske hører en god historie.
Vi har afholdt 3 møder i foråret og håber
på godt fremmøde i efteråret, hvor vi holder møde fra 12-13.30
1. torsdag i måneden og 1. september, 6.
oktober og 3. november.
HUSK alle er velkomne, men tilmelding
af hensyn til madbestilling til undertegnede senest tirsdag aften før.
Bedste hilsner
Carl Erik Refshauge, tlf. 2237 1152
mail: ce.fie@refshauge.dk

Bazar til støtte for
kirkens julehjælp
Lørdag d. 3. december i sognegården i Ejby.
Det er en mangeårig tradititon, at kirken
hvert år ved juletid kan uddele julehjælp.
Hver søndag er der mulighed for (nu via
MOBILEPAY) at alle der går i kirke, kan
give et bidrag, som tilskud til kirkens
mulighed for at hjælpe. Og det sker!
Men vi ved, at behovet er der, og vi ved, at
det ikke bliver mindre.
Menighedsrådene i Balslev og Ejby har
derfor tænkt: Kan vi ikke holde en julebazar? Og spontant var der enighed om, at
det er en god ide. Det skal da prøves tænkte vi alle.
Men samtidig tænkte vi: Hvorfor egentlig?
Og er det ikke lidt overflødigt? For der er
jo så mange arrangementer i november og
december måned, som fylder op og presser
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på i den her tid. Ja, men ikke den her
basar, - den er ikke overflødig, for her samler vi nemlig ind til julehjælp til de borgere her Balslev og Ejby sogne, som godt
kunne bruge en lille håndsrækning til at
holde jul for.
Der var enighed om, at det var alletiders
grund til at holde en julebazar.
Vi sætter os ikke noget bestemt mål og det
kan da godt være, at det ikke bliver meget
vi samler ind. Men lidt har også ret. Og
måske får vi en overraskelse og en god
erfaring. Så vi gør det.
Det skal være sådan en bazar med lidt af
det hele, med loppemarked og tombola,
med kaffe / gløgg/ æbleskiver, salg af ting
der er lavet i vores strikkecafé, julemusik

og meget mere. Og alt overskuddet går
alene til det gode formål.
Vi vil skrive mere om det på Facebook og
kirkens Hjemmeside – og i dagspressen
når tiden nærmer sig – så hold øje.
Hvad kan I gøre når dagen nærmer sig? Ja
mød op og støt det gode formål, og skulle
du have noget som du vil af med gratis, og

som du tænker kunne sælges ved ”loppemarkedsboden” på dagen, så må du meget
gerne kontakte Jens Helbo (tlf. 2246
9353) som kan hjælpe. Sammen kan vi
mere.
Jens Rothmann og
Menighedsrådene i Balslev og Ejby

Adventsarrangement
I Balslev Kirke og Forsamlingshus
Søndag den 27. 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!

De8Kirker
Den 2. juni var der møde mellem deltagere af menighedsrådene for Balslev, Ejby,
Indslev-Brenderup, Fjelsted-Harndrup,
Gelsted, Tanderup sogne, og det blev
besluttet at etablere et samarbejde kaldet
De8Kirker.
Formålet er at styrke samarbejdet og det
kirkelige fællesskab på tværs af sognegrænser og at muliggøre arrangementer, som er
for specielle, for omfattende eller for dyre

for det enkelte sogn. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe med deltagere fra alle
sogne, og vi har ansvaret for at beslutte,
hvilke arrangementer der skal gennemføres, og stå for planlægning og afholdelse.
Formand for arbejdsgruppen er undertegnede, og jeg vil, på bedste vis, søge at
holde orden på tropperne.
Jan Korsgaard Hansen
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Litteraturlæsekreds
I samarbejdet ”De8Kirker” (Balslev-Ejby,
Indslev-Brenderup, Fjelsted-Harndrup,
Gelsted-Tanderup) fortsætter vores lille
litteraturlæsekreds.
Vi er 8-10 deltagere fra de forskellige
sogne, som mødes efter at have læst den
samme bog. At mødes, om noget man har
læst, skal være en hjælp til at udfolde tanker og oplevelser, og snakken går rundt
om bordet både med undren, glæde og
nysgerrighed. Eneste betingelse er, at man
er nysgerrig og har lyst til at tale med
andre om den bog, man har læst. Det er
læsekredsens medlemmer, der på skift
udvælger en bog – på den måde er man

også sikker på, at komme til at læse noget,
man måske slet ikke ellers ville være kommet i forbindelse med.
Næste møde er torsdag d. 1. sept. Kl. 19. i
sognegården i Ejby. Bogen vi læser er:
Frederik Backman: Og hver morgen bliver
vejen længere og længere. Den er på 93
sider.
Næste aften i efteråret er torsdag d. 3.
november.
Har du lyst til at være med kan du kontakte Niels Ebbe Huus på mail:
niels.ebbe.huus@gmail.com eller Jens
Helbo 22 46 93 53 og høre nærmere om
det er noget for dig!

Juletræstænding
Tirsdag d. 22 november kl. 17.30
Balslev forsamlingshus
Med efterfølgende ”SUPPE” og hygge.
Balslev forsamlingshus /Ulla og Birgitte

DET SKER August 2022 - December 2022
Ulvetimegudstjeneste
– for børn og barnlige sjæle.
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier
med efterfølgende spisning og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue. – Onsdag
d. 24. august – kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang Ulvetime28

gudstjeneste 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 præcis i det tidsrum, som
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normalt for børnefamilier kan være meget
fortravlet.
Men fortravlet behøver det ikke altid at
være: Tag en slapper fra madlavningen!
Kom til et kort børnevenligt ”fortælle(fri)kvarter” i kirken, hvor der bagefter vil
blive serveret spaghetti for hele familien.
Vi starter som altid i kirken, hvor præsten
fortæller en lille historie og vi synger nogle

sange. Bagefter går vi så alle over i konfirmandstuen i Ejby og spiser spaghetti med
kødsovs som aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier,
men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.
Maden og saftevand er gratis for børnene,
mens det koster 10 kr. for voksne at spise
med.

Filmklubben vender tilbage
Torsdag den 22. september kl. 19.00.
Så starter vi atter en ny sæson i filmklubben og vi glæder os – for det er rigtig gode
film som vi har på programmet; vi skal
bl.a. møde en aldrende Anthony Hopkins
som dement i filmen ”The Father”, en
syngende George Clooney i Cohen brødrenes gale musical drama om 3 straffefangers flugt i tyvernes USA. Vi skal møde
drengen JO JO Rabbit som er helt vild
med Hitler – men finder ud af at verden
slet ikke er noget godt sted, når den mand
regerer – og endelig, hvis vi kan nå det
(ellers så når vi det i næste sæson), så skal

vi prøve at se et af de flotteste nyere danske dramaer, når filmen ” I krig og kærlighed” – rammer vores lærred her i filmklubben.
Filmklubben er ganske gratis som altid,
men kaffen, kagen og popcornene ad libitum, koster dog stadig en rund tyver i alt.
Så velkommen i filmklubben, der har
sæsonpræmiere den 22. september og
yderligere filmaftener i efteråret er: 20.
oktober og 17. november
Husk at filmklubben arrangementer altid
bliver annonceret i god tid på kirkernes
hjemmesider og Facebook.

Syng julen ind i Ejby kirke
6. december 2022 kl. 19.00 – 20.00.
”Syng julen ind” er blevet en rigtig god
tradition her i Ejby kirke. Kirken er fyldt
med levende lys, glade mennesker og ikke
mindst den helt rigtige stemning, som kan
sætte julen i gang. Vi vil synge en lang
række af julens smukke og glade salmer,

konfirmanderne vil læse for os om deres
oplevelse af julen og endelig afsluttes det
hele med et smukt Lucia optog.
Alle – store som små – er som altid hjertelig velkommen på denne aften, hvor vi
synger julen ind i Ejby kirke.
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Dåbsgudstjeneste
Nogle gange kan det være svært for forældre at få deres barns dåb til at ligge på en
given søndag. Derfor afholder vi engang
imellem en lille dåbsgudstjeneste, som ligger på en lørdag formiddag kl. 9.00 eller
11.00, som tager en lille halv times tid.
Husk at tilmelde Jer til præsten, hvis I

gerne vil have jeres barn døbt sådan en
dag. Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag d
13. august, 3. september, 29. oktober og
19. november. Dåbsgudstjenesten bliver
kun afholdt, såfremt der er nogle tilmeldinger

Minikonfirmandundervisning – opstart!
Husk vi i starter minikonfirmandundervisningen igen i januar 2023 – mere om

det i næste kirkeblad som kommer i
december

Gudstjeneste med hørehensyn
i Balslev kirke
Søndag den 4. september 2022 kl. 10:15.
Efterfølgende frokost og foredrag i forsamlingshuset ved Søren Skov Johansen,
Landdelspræst for Hørehæmmede og Jens
Rothmann.
Gudstjenesten er for ALLE, både normalthørende og mennesker, der hører dårligt.
Mange mennesker med høreapparat har
god hjælp af teleslyngen i kirken.
Men for nogle få hørehæmmede personer
gælder, at de er nødt til at kunne LÆSE,
hvad der siges, for at kunne følge med.
Derfor bliver hele gudstjenesten tekstet
den dag. Indholdet er fuldstændig som
den gudstjeneste, vi er fortrolige med. Der
er kun den forskel, at ALT, hvad der siges
og synges skrives på en skærm, synligt pla30

ceret i kirken. Der skrives desuden, hvornår menigheden skal rejse sig og sætte sig.
Efter gudstjenesten indbydes alle til frokost i Balslev forsamlingshus lige over for
kirken (koster 35 kroner og ligger på
Granlyvej 1, 5592 Ejby). Der vil være
teleslynge, og man vil også her kunne læse
på en skærm, hvad der bliver sagt. Under
frokosten fortæller Søren Skov Johansen
lidt om Folkekirkens Arbejde for
Hørehæmmede.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet på tlf. 64 46 11
20 eller SMS 29 66 06 50 eller fax: 69
80 41 00 eller jcr@km.dk. Vi glæder os
til at se jer!
Søren Skov Johansen og Jens Rothmann

Mød vores biskop,
Tine Lindhardt
Tirsdag d. 30. august kl. 19:00 i Ejby Kirke
Vi har sendt vores biskop en lille invitation. Vi sendte den lige præcis inden det
blev kendt, at Tine Lindhardt har søgt om
at fratræde sin stilling fra udgangen af
januar 2023.
Vi skrev:
”Kære Tine Lindhardt.
Det ville være en stor glæde, hvis du har
lyst til at komme forbi vores sogne og
holde et lille foredrag, som indledning til
efterårets aktiviteter i og omkring kirken.
Anledningerne er mange. Det er altid dejligt at høre på dig, og dejligt at kunne invitere sognets beboere til at mødes med dig
her hos os.
Mere konkret kan man sige, at vi gennem
de seneste par år i den grad har oplevet, at
nye udfordringer har ramt ind over vores
ellers – på overfladen - så stabile og trygge
samfund.
Naturligvis er Corona og pandemien den
ene af de store udfordringer – og den
næste er krigen i Ukraine.
Corona-epidemien understregede, at
mange mennesker gerne vil kirken, og når
man nu ikke kunne komme til kirken –
måtte der findes måder hvorpå kirken (og
dens budskab) kunne nå ud til folk. Øget
brug af video-transmissioner af andagter/gudstjenester, YouTube-channel og
Facebook blev opfundet – eller raffineret til lejligheden. Optryk af læsninger/prædikener mm. Vil det mon blive videreudvik-

Foto: Ard Jongsma
let, som tidstypiske udtryk for at kirken er
allevegne? Vil vi se nye former for kommunikation i sognet mellem kirke og sognebørn?
Krigen i Ukraine er trængt ind i alle folks
hjem og stuer. Det er uafrysteligt – og har
også præget kirken – både gennem særligt
tilrettelagte gudstjenester – hos os
”Håbsgudstjeneste” - gennem bønner og
opmærksomhed/handlinger
gennem
spontane indsamlinger.
Midt i disse to store samfundsmæssige
udfordringer går livet jo videre sin daglige
gang ”i Liden-lund”, kunne man sige: Der
fødes børn, og man dør jo stadigvæk,
mennesker vil giftes, og andre vil skilles.
”Sorrig og glæde de vandre (stadig) til
hobe!” som salmedigteren Kingo udtrykte
det.
Vi er optaget af spørgsmål som: Er der
udfordringer, som vi skal være særlig
opmærksom på i sognene? Hvad kan vi
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gøre i menighedsråd og kirke for at understrege, at kirken er her – lige midt iblandt
os? Hvad kan vi gøre, så det ikke altid først
i er allersidste stund, at mennesker i deres
nød får øje på kirken? Og hvad er det kirken kan (eller bør kunne stille op til), midt
i alt det dér pulveriserende liv?”
Tine Lindhardt svarede med det samme,
at hun gerne vil komme forbi og tale med
os tirsdag d. 30. august kl. 19.
Vi glæder os i Balslev og Ejby Menigheds-

råd til en aften med biskoppen, med foredrag og med et par salmer. Og menighedsrådene vil være vært for et lille traktement.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Balslev og Ejby Menighedsråd

Balslev Festival
2022
År 2022 var endelig året, hvor vi
kunne få lov at afholde Balslev festival
igen. Vi havde en fremragende festival, vejret var med os og mange mennesker lige fra start. Vi er super glade
for den store opbakning, vi har haft
fra sponsorer, lokale borgere og
omegn, der ville give en hånd med til
opsætning og nedtagning på pladsen
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og alle de hjælpere på dagen.” Uden
dem; ingen festival Vi er klar igen
17/6-2023.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Ulf Pilgaard kommer til Ejby
Det er lykkedes at få en aftale i stand om
et foredrag med vores store revystjerne og
skuespiller Ulf Pilgaard. Han kommer til
Ejby-Hallen mandag d. 21. november kl.
19:30 i Multisalen, Halvej 5, 5592 Ejby.
Det er samarbejdet mellem ”De8Kirker”
(Fjelsted-Harndrup, Indslev-Brenderup,
Gelsted-Tanderup og Balslev-Ejby), der
har fået dette besøg i stand.
Ulf Pilgaard er en af Danmarks mest folkekære revy-stjerner. Efter mere end 50 år
som skuespiller, fortæller han nu endelig
om sin enestående karriere med foredraget
“Hellere halvgammel end helt død”, som
tager udgangspunkt i bogen af samme
navn. I denne medlevende og humoristiske beretning kommer vi med på en helt
unik rejse gennem hans liv og karriere som
skuespiller og komiker både på landets
teatre og revy-scener, i radio og i adskillige
film og tv-serier.
Ulf Pilgaard kombinerer i foredraget mere
end 50 års sjov, revy og teater med fantastisk sjove og tankevækkende anekdoter
fra skuespillerverden og historier fra sit
eget liv. Vi kommer tilbage til gennembrudet på morskabsteatret på Frederiksberg,
ABC Teatret, de mange forskellige roller
på landets teatre og de 40 sæsoner i
Cirkusrevyen. Det bliver ikke kedeligt, når
foredragsholder Ulf Pilgaard fortæller om
sin mangeårige og enestående karriere som
skuespiller og revymager.
I foredraget deler Ulf Pilgaard erindringer
fra sit liv og tiden før storhedstiden på
revyscenen. Det bliver hylende morsomt,
når han fortæller om alt fra opvæksten i et
præstehjem, sine år på teologistudiet og de
tilhørende fester, til sin uofficielle komikerdebut som Fedtmule i Magasin.

Ulf beretter også om sine parodiseringer
på revyscenen, sin satiriske og skånselsløse
skuespillerstil og om samarbejdet med
blandt andet Dirch Passer, Preben Kaas,
Morten Grunwald, Claus Ryskjær og
Lisbet Dahl.
Foredraget er en humoristisk rundrejse om
40 års dansk underholdning, en hudløst
ærlig fortælling om præstesønnens vej til
toppen på den store scene og en tankevækkende beretning om at finde sin plads
i livet.
Der er plads til 200 deltagere. Billetprisen
er 100,- kr. og du kan købe billet via Ejby
Sogns hjemmeside:
https://ejbykirke-vestfyn.dk/alvor-humor
eller ved at scanne denne QR-kode:

"De8Kirker"
(Samarbejdet mellem kirker og menighedsråd i Indslev-Brenderup, FjelstedHarndrup, Gelsted, Tanderup,
Balslev og Ejby sogne)
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”Cafedral”
Vi har fået en opfordring, som vi ikke
kunne sidde overhørig. For hvad hvis vi en
gang imellem, lige mødes til en lille snak
om den gudstjeneste, som vi lige har været
til; om dagens tekst, salmerne, prædikenen
og gudstjenesten generelt eller hvad vi nu
har på hjerte. Vi giver en kop kaffe – og

sidder og gør det hyggeligt bag i kirken det skal ikke vare mere end en lille halv
times tid max, og det er selvfølgelig fuldkommen frivilligt. Vi prøver første gang
den 11. september i Ejby efter gudstjenesten kl. 10.15 og i Balslev den 16. oktober
efter gudstjenesten kl. 10.15.

Skærtorsdag og æggejagt
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Fest i Ejby Bypark
Det var en glad arrangør-gruppe, som
kunne se tilbage på en vellykket fest i Ejby
Bypark d. 21. maj 2022. Ikke mindre end
35 frivillige gav en hånd med på dagen
med salg af mad, drikke og lotteri.
Lokale foreninger sørgede for aktiviteter i
løbet af eftermiddagen, så børn og barnlige sjæle kunne fornøje sig med flødebollekast-maskine hos Ejby IK, romaskinedyst
hos EIK Motion, snobrødsbagning hos
Spejderne eller give den med skud på mål
som en anden Matthias Gidsel hos GV
Ejby. Også brandmændene fra Ejby var
mødt op, og hos dem kunne man se de
flotte brandbiler, prøve udstyret og være
brandmand for en dag og få lov at styre
brandslangen.
En masse lokale sponsorer og et par store
donationer fra Brobygning Middelfart og
Ejby Elnet Fonden gjorde det muligt at
stille den helt store scene op, hvor der først
var tryllekunster og senere musik fra bandet Alle mine Mænd og DJ Amin inden
festen kulminerede med et brag af en koncert fra Smukke Møller, som fortolker
Kim Larsen og Gasolin på fornemste vis.
Forventningerne til festen var store, og
allerede da den startede kl. 14.30 var der
mange mennesker i parken. Mange hyggede sig med en øl ved de opstillede borde og
bænke, men andre gav den gas med aktiviteterne og ballonklovnen udstyrede de
yngste med kreative ballondyr, -hatte mm.
Desværre syntes vejrguderne så, at der
skulle et par ordentlige og ret kølige byger
til midt i festen, men da det klarede op

igen først på aftenen, valfartede de gode
Ejby-borgere igen til parken for at nyde
god musik, kolde øl og hinandens selskab.
Arrangørerne vurderer, at der var ca. 600
mennesker til aftenens koncert, som sluttede kl. 22, hvorefter DJ Amin rundede af
med god musik til kl. 23.
Det var en god fest! Det er det klare budskab fra alle, der deltog, og arrangørgruppen har ladet skinne igennem, at der
såmænd nok blive en lignende fest i 2023.
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Lektion 1. Lørdag den 24. september
2022 kl. 9.00-12.00
Båring
• Forsamlingshus,
•
• Middelfartvej 97,
5466 Asperup
• • • ••
Om kirkeåret.
•
•
•
Henning Kjær Thomsen,
teolog
•
•
•
Tekstrækkerne i folkekirkens• højmesse er
• • I en• ny bog
• har• teologisk• •
ofte til debat.
•
•
•
specialkonsulent Henning Kjær Thomsen•
•
taget livtag med kirkeårets tekster.
• •
•

•

kristendomskursus for voksne

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

Lektion 2. Lørdag den 12. november
2022
• kl. •9.00-12.00
•
•
Føns gl. skole, Føns Strandvej 2A,
5580• Føns
•
•

Tal til mig.
Iben Maria Zeuthen,
•
•
journalist
fra P1 • •
•

•
Foredraget om troen, tvivlen og skæbnen.
•
• • •
•
•
• •
• • •
•

KFUM og KFUK på Vestfyn
Vestfyn

Tirsdag den 13. september 2022
kl. 19.30
Astrid Lindgren og hendes
religiøse univers
Anna Maria Andersson
opvokset i Småland, tidl.
lærer på Kratholmskolen,
præstefrue
Hvor: Strib sognegård, Strib
Landevej 1, 5500
Middelfart
Tirsdag den 11. oktober
kl. 19.30
Kirken, der blev delt i to.
Johanne Faarup, sognepræst i Middelfart
Hvor: Asperup sognegård,
Kirkestræde 1A, 5466
Asperup
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Tirsdag den 8. november
kl. 19.30
Et forsvar for oldemor –
hvor var vi egentlig uden
hende?
Nana Hauge, sognepræst i
Hårslev og Padesø
Hvor: Nørre Aaby sognehus,
Kirkevej,
5580 Nørre Aaby
Lørdag den 12. november
kl. 14-22
Distriktets novemberstævne
på Skåstrupstrand
Strandgyden 28, Skåstrup,
5400 Bogense

Tirsdag den 13. december
2022 kl. 19.30
Elsk mig, når jeg mindst
fortjener det. Kaj
Skjølstrup, korshærsleder i
Odense.
Hvor: Strib sognegård, Strib
Landevej 1, 5500
Middelfart
Alle er velkomne og yderligere oplysning kan fås
hos Grethe Krogh
Jakobsen, tlf. 2344 1873
grethekjakobsen@gmail.com

