Kirke- og Sogneblad

for Balslev-Ejby

DECEMBER 2022

Søndag d. 3. december kl. 10 - 14 i Sognegården

Julebazar
Æbleskiver // Gløgg // Messingmusik // Lopper// Hygge
INDSAMLING TIL JULEHJÆLP
Juleaftensgudstjenesterne afholdes
i Ejby 13.00 og 15.45, samt i Balslev 14.30
Der sker rigtig mange spændende ting i den kommende tid.
Giv dig tid til at se omtaler i bladet og tidspunkter
på midtersiderne i gudstjenestelisten.

En julehilsen fra præstegården
Er der noget som kendetegner julens tid,
så er det alle lysene i mørket. Lysene på
juletræet derhjemme, på torvet, på træerne
i haven, langs stakitter og hegn, ja selv på
kirkernes facader.
Mørket ligesom kalder på dem, når denne
tid på året nærmer sig. Så er det godt at
kunne tænde i tusindvis af små lys, for
ligesom at bryde det hele og vente på det
største lys af alle.
Sådan har det været i umådelig lang tid. Ja
stort set al den tid jeg kan huske. Men i år
er det hele sådan lidt forandret. For der er
ikke så mange lys, som der plejer.
Energikrisen har sat sine spor også her i
vores sogne. For vi sparer lidt på det hele
og julelysene og deres i tusindvis af meter
kæder, tager en slapper for en stund. Og

godt for det, sådan skal det også være, når
verden er, som den er.
Så skal vi også skrue ned for en tid og
engang kan vi fortælle vores børnebørn
om dengang, vi måtte spare på julelysene,
fordi verden dengang var af lave. Måske
også fortælle, at det faktisk ikke var så galt
endda. For måske blev hyggen så en helt
anden, end vi havde prøvet før - ikke nødvendigvis bedre – men noget andet.
For lyset er der jo endnu, også selvom vi
må spare på strømmen. For det er jo det
julen i sidste ende handler om, det store
lys som engang kom til verden en julens
dag, for at lyse for os alle også i sparetider,
ja måske endnu mere. For lyset fra dengang skinner i mørket og mørket har
endnu ikke magtet at gribe det.

”Når lyset bryder frem ” – en julebarndomserindring
Der findes oplevelser fra ens barndom, oplevelser som man aldrig
nogensinde vil glemme. Det er oplevelser så stærke, at de altid vil stå
lysende klart i ens erindring og man
skal blot man lukke øjnene et ganske
kort sekund, så vælter farverige erindringsbilleder frem fra dengang engang for længe siden. Sådan er det
også for mig, hver gang jeg tænker tilbage på min barndoms jul. Her kan
jeg til stadighed genkalde stemninger
og et utal af billeder bryder frem i mit
indre. Især juleaftensdag og juleaften,
står utrolig stærkt i min erindring, for
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her står billederne nemlig så skarpt
aftegnet i kontrasten mellem dag og
nat, i kontrasten mellem lys og
mørke.
Min fortælling starter også i lys, nemlig i dagslyset på den dag, vi alle så
længe havde gået og ventet på. For os
børn, var disse timer nok de længste
på hele året - tiden sneglede sig af
sted. De lyse timer føltes så uendelig
lange, ja som om, de aldrig ville få
ende. Men med leg gik timerne nu
alligevel, vores venten var ikke forgæves og snart begyndte mørket og stjernerne så småt at bryde frem. De sidste

forberedelser blev gjort, stegen blev
sat i ovnen, vi iklædte os vores fineste
tøj og i tusmørket begav vi os af sted
til kirken. Med fortællingen om barnet i krybben og jubelklokkernes
kimen kunne juleaften endelig tage
sin begyndelse!
Så drog vi hjem og forventningsfulde
samledes vi nu alle i husets ”gildesal”.
Stearinlysene blev tændt,
maden blev båret ind på
bordet og alle var nu klar
til den store fest. Men
først skulle der læses.
Den gamle bibel blev
åbnet og så blev der
fortalt om alt det der
”..skete i de dage..”,
dengang for så længe
siden, dengang der
tændtes et lys for os i mørket. Nej, ingen juleaften
uden Juleevangeliet, ingen juleaften uden at vi først havde hørt englene synge for hyrderne på marken.
Derefter blev der så spist af alt, hvad
vor mor havde lavet af grød, godter,
steg og tilbehør, der blev spist længe.
Ja, for os børn, næsten alt for længe,
for der var jo mere i vente! Dernede
under det pyntede træ, der lå gaverne
jo og ventede længselsfuldt på os alle,
og ” Åh…. kunne det dog ikke snart
blive tid, tid til at åbne”.
Heldigvis blev vores utålmodige bønner snart hørt. Alle blev vi gennet ud
af salen, alt kunstigt lys blev slukket
og først når far havde fået tændt de

levende lys på træet, måtte vi komme
tilbage. Så blev der danset omkring
træet, et utal af salmer blev sunget og
så endelig skete det. Julemanden bankede på vinduet og han blev budt venligt ind, og med ét, var der gavepapir,
jubel og kaos overalt. Den sidste
spænding var endelig blevet udløst,
glæden var stor og snart var en lang og
hyggelig juleaften til ende.
Og så alligevel ikke helt, for
der manglede stadig et
sidste vigtigt punkt, en
sidste stor oplevelse!
Når klokken slog tolv,
tog vi alle vores varmeste tøj på. Far startede
bilen og så kørte vi alle
ud i mørket, ud til det
brusende hav. Der stod vi
så længe i mørket og mærkede suset fra havet. Og
vendte vi vores blik op mod
stjernehimmelen, så kunne vi se de
selvsamme stjerner, som også dengang
havde lyst for hyrderne på marken,
dengang, en nat for længe siden.
Og så kunne vi endelig, efter en lang
dag, drage hjem og gå til ro. Endnu en
juleaften var til ende og vi børn var
blevet endnu en oplevelse rigere. Atter
var der føjet et billede til vores erindring, en erindring om endnu en dag,
en dag hvor lyset brød gennem mørket!
Rigtig glædelig jul
fra os alle i Ejby præstegård
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Konfirmander 2021-2022

Tirsdagsholdet

Torsdagsholdet

Ja så skete det igen og gudskelov for det; et helt nyt hold konfirmander,
en stor flok drenge og piger har atter indtaget præstegården og i denne
sæson; hele 30 af slagsen. Det er skønt og dejligt at møde jer alle sammen
og jeg nyder allerede hvert sekund vi har sammen.
Hjertelig velkommen til jer alle sammen fra Jens præst

Konfirmationsdatoer 2023
Konfirmationen i 2023 vil være i Balslev den 23. april og i Ejby den 30. april.
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Konfirmationer indtil 2030
2024: Ejby - lørdag den 13. april
Balslev + Ejby – søndag den
14. april
2025: Balslev – lørdag den 3. maj
Ejby – søndag den 4. maj
2026: Ejby – lørdag den 18. april
Balslev – søndag den 19. april

2028:: Ejby – lørdag den 29. april
Balslev – søndag den 30. april
2029: Balslev – lørdag den 14. april
Ejby– søndag den 15. april
2030: Ejby – lørdag den 4. maj
Balslev – søndag den 5. maj

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

Minikonfirmandundervisningen 2023
Vi kan igen tilbyde minikonfirmandundervisning i Balslev og Ejby sogne.
Tilbuddet er for elever i 3. klasse og foregår i Ejby præstegård konfirmandstuen og
i Ejby kirke, hvor vi er sammen ca. halvanden time ni tirsdage i træk startende den
10. januar kl. 17.00.
Som altid vil vi afslutte det hele med, at
børnene bliver minikonfirmeret.

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

Galleri Sognegården
Vi kan desværre ikke her i bladet præsentere ny udstiller, da det ikke er endelig på
plads endnu. Men udstillingen skifter fra

januar. Vi siger tak til de tre udstillere, der
har beriget os med noget fantastisk flot at
kigge på.
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Nyt fra Balslev & Ejby
Menighedsråd

”Det er en kold tid,
som vi lever i..”
På den bagerste kirkebænk i Ejby Kirke
ligger denne lille hilsen: ”Det er en kold
tid, som vi lever i..” og så er der en forklaring på, hvorfor der er strikket små varme
tæpper. Det er fra Menighedsrådets
strikkecafé, som nu er kommet i gang igen
efter coronaen. Kim Larsen-citatet fortæller faktisk to ting, nemlig at temperaturen
ved de kirkelige handlinger i denne vinter
nedsættes fra de tidligere 21-22 C til ca.
19. Det kan mærkes. Årsagen er de øgede
udgifter til energi, som kendetegner hele
samfundet og som også betyder, at der skal
vises tilbageholdenhed i kirkens bygninger. En generel opfordring her er, at man
som kirkegænger husker trøje og varmt
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tøj. Den anden glædelige ting
der fortælles, er, at der på den
bagerste kirkebænk ligger fine
håndstrikkede tæpper, som lige
passer til at lægge over knæene
mens man er i kirken. Det vil
være mange til glæde og en let
forkølelse på grund af kulde vil
blive forebygget. En stor tak til
”de flittige hænder”.
Balslev Kirke vil ikke blive oplyst i denne
vinter. Det er et vigtigt signal at sende, at
der spares. Ligeså i Ejby. I Balslev vil der
være lys i tårnvinduerne på bestemte tider,
som styres automatisk.
Provstiet har taget højde for, at udgifterne
til el- og opvarmning vil kunne komme ud
af kontrol. Der er på forhånd afsat et beløb
pr. kirke/præstegård på 50.000,- kr. i det
kommende års budget. Og der er taget
højde for, at man ikke kan forudse det
præcist, men at beløbene kan blive højere.
Fugtproblemer i Ejby Kirkes våbenhus
Våbenhuset i Ejby Kirke er indgangen
gennem Tårnet, og mange vil sikkert have

bemærket den smukke kirkedør, som for
nylig blev renoveret, så den kan klare fugt
og vinter. Men kommer man ind i våbenhuset ser man desværre hist og her nogle
skjoldede sorte pletter. Det er også fugt. Vi
har fået målt fugtigheden, og den er ikke
alarmerende med ligger på omkring 50%.
De sorte skjolder er undersøgt for skimmelsvamp og det er ikke-faretruende
svampedannelser. Vi har i Ejby afventet en
”besigtigelse” af fugtproblemerne, som nu
har fundet sted. Tårnets sokkel ligger
under jordniveau. Det er derfor indlysende, at der vil ske en indsivning gennem de
granitsten, der udgør tårnets fundament.
Ydermere er der lavet stensætninger, som
danner en slags ”bassin” rundt om soklen,
og disse er fyldt op med skærver. Den
anbefaling vi har fået er, at erstatte skærvefyldningerne med et lille lag muld og beså
det med græs. – Vi vil følge de anvisninger
og holde øje med, om indsivningen reduceres. Der er lavet aftale om at få kalket i
våbenhuset. Vi har dog skelet til tagrenderne på Balslev Kirke – men der har ikke,
i de anbefalinger vi har modtaget, været
foreslået, at vi skulle prøve noget lignende
på Ejby Kirketårn.
Nye toner i det gamle orgel
Orglet i Ejby Kirke har længe trængt til en
rensning. Det er en bekostelig affære, som
menighedsrådet nu har kunnet bevilge.
Der er leveringstid på den slags ydelser, så
det vil tidligst kunne ske en gang i løbet af
vinter/foråret.
For at få et indtryk af, hvad en rensning af
orgel indebærer kan man her læse uddrag
fra rapporten, der er udarbejdet:
1. De 534 orgelpiber demonteres og lagres
forsvarligt.

2. Vindladerne og alle øvrige tilgængelige
steder støvsuges og aftørres efterfølgende
med en fugtig klud, der er tilsat Rodalon
eller Protox Hysan.
3. Alle orgelpiberne aftørres med en tør
klud og renses omhyggeligt med en blød
pensel i kernespalterne (luftspalterne)
4. Alle filthattene bliver børstet rene og tilpasset på ny.
5. Manualtangenterne justeres i højden og
dybdegangen / sidesløret reguleres.
6. Slagfilten under tangenterne i begge
manualer er med årene blevet meget hårdt
og udskiftes med nyt af samme kvalitet og
type.
7. Mixtur 3 kor (168 piber) fragtes hjem
til intonationsværksted (Sønderjylland),
hvor hele stemmen mildnes (bliver omintoneret), da den er meget kraftig.
8. Piberne monteres og der foretages en let
efterintonation af hver enkelt stemme, så
orglet igen klinger smukt i rummet.
9. Sluttelig hovedstemmes orglet og det er
igen klar til brug.
Blot til en lille orientering for den nysgerrige, men også for at understrege, at det
ikke lige er noget der klares med en støveklud og en stemmegaffel! Vi glæder os til
den genskabte klang.
Kapellet renoveret
I forbindelse med renovering af graverfaciliteterne (kontor og maskinrum) i Ejby
blev der et lille overskud i byggeriet. Ejby
Menighedsråd har søgt om at kunne
anvende det til renovering af kapellet,
reorganisering af kamtakkerne og opkalkning. Det er nu sket, så kapellet står som
den velkendte bygning i kirkegårdens
nordlige ende. Der holdes kirkegårdsvandring hvert år, og i år kunne man bese den
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smukke lille bygning, som vi er glade for
at kunne bevare i god stand, som en del af
kirkegården.
Pas på kirkemuren
Da vi i slutningen af august havde besøg af
Tine Lindhardt til et foredrag i Ejby Kirke
skete et uheld, da en af de besøgende –
som ikke kendte området godt nok – gik
forkert, og på vej mod parkeringspladsen
skråede op ad trappen til venstre, og uheldigt faldt ned på asfalten ved Smallevej.
Det kostede desværre en brækket arm, og
vi blev i menighedsrådet gjort opmærksom på en risiko, som vi ikke havde tænkt
på. Nu er der sat et lille grantræ, og en
mindre stensætning, som afgrænsning af
stien, så det ikke skulle kunne gentage sig.

Kirkelige handlinger i sognene
Vi noterer i menighedsrådene, at der er
rigtig mange kirkelige handlinger. Mange
børn døbes, mange er blevet viet, og der er
bisættelser og begravelser. Vi ved, at en
kirkelig handling aldrig kan udføres i stil
med det moderne koncept om ”Drive-in”.
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Man ser for sig i Ejby, at man kører op
gennem Smallevej, og modtager velsignelse gennem venstre forrude og dåbskluden
ved venstre, velsignelsen på vej ud til
Nørregade igen. Det vil aldrig ske. – Men
når man læser opgørelsen over antallet af
kirkelige handlinger i vore to sogne, bliver
man så bevæget/glad over, at kirken spiller
så aktiv en rolle i så mange menneskers liv,
men samtidig bliver vi bekymrede for den
mængde af opgaver, som hviler på vores
præst. Man kan regne ud, at netop den
kirkelige handling ikke er noget, der kan
gøres på discount-vilkår. Det er altid en
enestående begivenhed i menneskers og
familiers liv. De kan ikke underlægges
”cost-benefit” og ”effektiviseres”. De er
snarere et frirum i effektiviseringens og
højhastighedssamfundets tidsalder. Og
sådan skal det være. Derfor er vi meget
opmærksomme på, at der er den fornødne
tid og plads til, at alt kan finde sted på den
bedst tænkelige måde. Menighedsrådet er
ikke arbejdsgiver for vores præst, og har
ikke så mange midler at råde over, men
opmærksomhed kan udmøntes på forskellig vis, og vi vil gøre meget for, at sikre, at
der er overskud til alle de opgaver der meldes ind.
I kalenderen kan man se hvilke arrangementer, der er i kirken – frem mod jul – og
man kan også se, at der holdes fælles midnatsgudstjeneste juleaften i Tanderup
Kirke. Det er led i det nye samarbejde
mellem de 8 kirker og fælles gudstjenester.
Menighedsrådene ønsker alle i sognene en
Glædelig jul og et godt nytår.
Jørgen Hansen, Balslev &
Jens Ferrold Helbo, Ejby.

Babysalmesang i Balslev kirke

Igen i år har Alla, organist i Balslev/Ejby
kirke, undervist babyer, forældre og nogle
gange bedsteforældre i rytmer og sang.
Efter sang og spil nær alteret, kunne alle
babyer komme op til orgelet for at spille,
hvilket alle synes at hygge sig med. Hver

gang afsluttedes babysalmesang med kaffe
og snak.
Det har været godt besøgt, og måske vender Alla tilbage til næste efterår med nye
babyer at undervise.
Tina Jespersen

Ældreklubben Vinter 2023
Efter en lille jule- og vinterpause åbner
ældreklubben atter dørene til en ny sæson
og som altid vil præstegårdens konfirmandstue emme af hygge, musik, sang,
latter og spændende fortællinger og noget
for enhver smag, med garanti for, at
ingen går skuffede hjem. Her ved redaktionens afslutning er programmet dog
ikke endelig helt fastlagt, derfor må det
vente, til vi åbner dørene første gang den

18. januar, med at få det endelig program. Vi kan kun sige; glæd jer! Følg
også med på vores hjemmesider og
Facebook.
Ældreklubben holder åbent 18. januar,
den 1. og 15. februar og endelig den 1.,
15. og 29. marts 2023.
Alle er som altid hjertelig velkomne. Vel
mødt fra os alle!

9

Adventsarrangement
I Balslev Kirke og Forsamlingshus. Søndag den 27. november kl. 19.00.
Da det var en meget stor succes
sidste år, gentager vi succesen,
hvor koret mediUS synger for og
med os, bagefter vil der være
kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset.
Vi glæder os meget til at skabe
julestemning i Balslev den 1.
søndag i advent!

Cantilena-koret synger foråret
ind i Balslev kirke
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:30 i
Balslev kirke
Kom og hør det 30 mands store kor fra
Odense, synge foråret ind i Balslev kirke
– alle er hjertelig velkomne, der er fri
entre.
Balslev Menighedsråd

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

I Balslev holdes møderne den sidste
onsdag i måneden kl. 19.00.
Stedet hvor mødet holdes, går på skift
hos menighedsrådsmedlemmerne.
Hvor det afholdes, oplyses ugen op til,
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på Balslev kirkes facebookside, samt på
www.balslevkirke.dk
I Ejby holdes møderne i konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden kl.
17.00.

Sognene siden sidst
Perioden 11.07.2022 – 31.10.2022
Døbte i Ejby kirke
Agnes Airi Balle Bisgaard
Tjørnevænget 8, 5592 Ejby

Vielser og velsignelser i Balslev
og Ejby kirker og sogne

Mads Philip Ninn Christensen
Stengade 4, 5463 Harndrup

Anne Cathrine Nordenlund Pagh og David
Nordenlund Pagh
Algade 38, 5592 Ejby

Ella Elise Skovlund
Søndergade 127, 591 Gelsted

Sarah Prehn og Martin Vilhelm Nielsen
Rønnebærhaven 1, 5592 Ejby

Vilhelm Juul Johansen
Nørregade 152, 5592 Ejby

Cecilie Maschke Jensen og
Benn Maschke Jensen
Langholmvej 8, 5592 Ejby

Silke Barløse Abildgaard
Ejby Engvej 8, 5592 Ejby
Theo Rønager Led
Breeltevej 4, 2970 Hørsholm
Erik Damm Neldeborg
Fuglesangsalle 144, 8200 Aarhus V

Døbte i Balslev kirke
Laurits Vingaard Andersen
Krybily Allé 35, Taulov, 7000 Fredericia
Julius Møller Rummelhoff
Månevænget 8, 5592 Ejby

Lisa Gervin Lynge Svendsen og
Morten Lynge Svendsen
Rådhusstrædet 36, 5592 Ejby
Maria Elisa Skovlund og
Anders Skovlund
Søndergade 127, 5591 Gelsted
Tina Sekjær Kramer og
Jan Kmostak Kramer
Mindevej 7, Balslev 5592 Ejby
Anne Katrine Martinsen og
Nicolaj Weber Rummelhoff
Månevænget 8, 5592 Ejby

Victoria Gangelhoff Marcussen
Balslevvej 13, 5592 Ejby

Bisættelser og begravelser Balslev og Ejby kirker
Tove Kathrine Toftekær
Birkelunden 7, 5592 Ejby

Ellis Jensen
Mosevej 2, 5592 Ejby

Hertha Andersen
Anlægsvej 19 D, 5592 Ejby

Nils Ove Kjærsgaard
Nygade 38, 5592 Ejby

Sneda Marie Dinesen
Birkelunden 183, 5592 Ejby

Anna Dorthe Korsbakke
Fænøsundvænget 3, 5500 Middelfart

Jette Hansen
Kalundborgvej 59 G, 4200 Slagelse
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NOVEMBER
19.00 og i Forsamlingshuset

01. jan. - Nytårsdag - Fællesgudstjeneste Fjelsted kirke 16:00
08. jan. - 1. s. eft. Helligtrekonger
10. jan. - Minikonfirmand opstart**
15. jan. - 2. s. eft. Helligtrekonger
10:15
17. jan. - Stille Andagt
18. jan. - Ældreklubben starter**
18. jan. - Markus-evangeliet genfortalt Tanderup kirke kl. 19:00**
21. jan. - Dåbsgudstjeneste **
9:30
22. jan. - 3.s. eft. Helligtrekonger

JANUAR

01. dec. - Juleklip forsamlingshuset i Balslev
16.00**
03. dec. – Julebazar i Sognegården i Ejby. Se forsiden
04. dec. - 2.s. i Advent
06. dec. - Syng Julen ind **
11. dec. - 3.s. i Advent
9:00 Michael Juul
18. dec. - 4.s. i Advent De ni læsninger med Vestfynskoret**
24. dec. - Juleaften
14:30
25. dec. - 1. Juledag
10:15
26. dec. - 2. Juledag - Fællesgudstjeneste i Indslev kirke kl. 10:15
31. dec. - Nytårsaften
15:00

DECEMBER

27. nov. - Adventsarr. i Balslev Kirke**
30. nov. – Stille Andagt

BALSLEV

11:00
10:15

17:00-17:30

10:15
17:00

16:15

10:15
13:00 + 15:45

10.00-14.00
10:15
19:00

17.00-17.30

EJBY

G U D S TJ E N E S T E T I D E R

13

10:15

10:15

17:00-17:30

11:00
10:15

10:15

10:15
16:45

10:15 Lars Højland
19.00 Sognegården
9:30

9:00

Kirke og Sognebladet for Balslev og Ejby udgives af Balslev og Ejbys menighedsråd. Eventuelle forslag, indlæg og artikler til næste
blad bedes være sognepræst Jens Rothmann i hænde senest 5. februar 2023

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

** Se omtale i kirkebladet + evt. dagspressen

2. apr. - Palmesøndag

APRIL

05. mar. - 2. s. i Fasten
07. mar. - Konfirmand-forældre-arrangement**
12. mar. - 3.s. i Fasten
10:15
18. mar. - Dåbsgudstjeneste
9:30
19. mar. - Midfaste
21. mar. - Forårskoncert med Cantilena koret i Balslev Kirke kl. 19.30**
21. mar. – Foredrag ”Den smilende Kierkegaard” Lars Højland, Brenderup Sognegård kl.19.00**
22. mar. - Stille Andagt **
23. mar. - Filmklub **
26. mar. - Mariæ Bebudelsesdag
9:00 Michael Juul

MARTS

05. feb. - Septagesima
08. feb. – Foredrag ”Korsteologi” Jens Rothmann**
11. feb. - Dåbsgudstjeneste**
11:00
12. feb. - Seksagesima
10:15
16. feb. - Filmklub**
19. feb. - Fastelavnssøndag
23. feb. - Ulvetimegudstjeneste**
26. feb. - 1. s. i Fasten
10:15
26. feb. - Gudstjeneste og foredrag ved Lars Muhl i Brenderup kirke kl. 14.00 **
28. feb. - Stille Andagt
17:00-17:30

FEBRUAR

26. jan. - Filmklubben starter op igen**
29. jan. - Sidste s. eft. Helligtrekonger

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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”De 9 læsninger”
i Ejby kirke, 4. søndag i advent, 18.december kl. 10:15, fælles med Balslev
Den 4. søndag i advent
holdes i vores pastorat en
særlig Gudstjeneste, som
kaldes ”de 9 læsninger”.
Gudstjenesteformen med
de 9 læsninger – ledsaget
af musik og salmer –
stammer i sin nuværende
form fra England, hvor
den under navnet ”The
Festival of Nine Lessons
and Carols” – har været
juleforberedelse i King’s
College Chapel i
Cambrigde siden den 24.
december 1920. Denne tradition kom
senere her til Danmark i 1950’erne og er
siden blevet brugt ved en gudstjeneste i
Adventstiden i mange kirker.
Tanken bag det hele er at skildre Guds
frelseshistorie fra skabelsen og frem til
Kristus, gennem både tekster og musik.
Korets medlemmer vil på skift stå for læsningerne og mellem læsningerne vil koret
synge en lang række kendte julesalmer.
OM VESTFYNSKORET: Koret blev
startet i 1981. Koret er et blandet kor
med 25 sangere i alle aldre. Koret optræder mest lokalt, bl. a. i de vestfynske kirker. Som en fast tradition synger koret
hvert år en forårskoncert St. Bededags
aften i Skov-pavillonen i Assens.
VESTFYNSKORET synger normalt a
cappella, men har ved flere lejligheder
sunget med musikledsagelse, enten i form
af et til lejligheden sammensat ensemble
eller et etableret orkester. Senest har koret

medvirket ved Odense Internationale
Orgelfestival i Odense Koncerthus.
Repertoiret spænder meget vidt og indeholder kirkemusik fra renæssancen til
efterkrigstiden, sange og viser fra den
vestlige verden, og ind imellem rytmisk
pop og musical. Ved ”De 9 læsninger” vil
der udelukkende være tale om arrangement for flere stemmer af danske og
engelsek julesalmer.
VESTFYNSKORET bliver dirigeret af
Sebastian Kjældgaard Andersen, 28 år.
Sebastian har studeret musikvidenskab og
direktion i Ålborg, og studerer nu klassisk
sang ved Musikkonservatoriet i Odense.
Gudstjenesten er i Ejby Kirke
4. søndag i advent d. 18. december
2021 kl. 10:15.
Kirkebilen kører som altid
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Grandækningstid på
kirkegårdene
Kirkebladet har modtaget en lille hilsen
fra graverne ved vore 2 kirker. Når du har
læst den, kan den måske give dig lyst til
en lille kirkegårdsvandring her i de kommende vintermåneder, hvor du vil kunne
nyde de fine grandækninger:
Mandag i uge 43 var der ca.
70 gravere fra kirkegårde og sogne fra
hele Fyn samlet på Ejby kirkegård.
Menighedsrådene havde været så venlige,
at sponsere kaffe og rundstykker som vi
indtog i sognegården. Tak for det.
Derefter gik vi mætte og glade i gang
med at lægge gran på tolv gravsteder. De
mere erfarne gravere lærte fra sig, til dem,
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der ikke havde prøvet det før. Det gik på
bedste vis og graverne havde en rigtig dejlig dag med høj sol og højt humør.
Dagen kan også ses som en gensidig
inspiration – nu hvor adventstiden, jul og
vinteren står for døren. En tilsvarende
inspirationsdag holdes hvert år, hver gang
en stor tilslutning i samarbejde med gravernes fagforening (Forbundet af kirkeog kirkegårdsansatte).
Personalet ved Ejby og Balslev kirkegårde
ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nyt år.
Graverhilsen fra Pia, Steen og Helle

Høstgudstjeneste i Balslev
Igen i år holdt vi høstgudstjeneste i
teltet på Balslev sportsplads, med
efterfølgende pølser fra grill.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med en del voksne og få børn.
Heldigvis meldte Alexander sig til at
hjælpe Jens ind til det lidt anderledes
alter, med afgrøder.
Vi hørte bl.a. en historie fra Jens’
barndom, om hvordan han havde
“lånt” sin brors legetøjsbil som blev
væk.

Alla og Birthe spillede og sang teltet
smukt op.
Der var masser af hygge, snak og
mad efter gudstjenesten.
Tusind tak til Balslev Festival for lån
af teltet.
Tina Jespersen
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Markusevangeliet genfortalt
Ord, fotos og musik af norske Christian Stejskal. 18. januar kl. 19.00
i Tanderup Kirke.
Så er der fortælling! «De8Kirker» har
bedt norske Christian Stejskal vise os sin
multimedieforestilling over
Markusevangeliet. Undervejs vil han både
genfortælle, vise fotos og spille violin.
Markusevangeliet er et af de fire evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliets 16
kapitler kan opdeles i omkring 90 beretninger, og Christian vil genfortælle dem
alle – han har simpelthen lært det hele
udenad.
Christian har rejst i Mellemøsten, hvor
han fulgte i Kristi fodspor og fotograferede det kulturelle landskab i Israel, Jordan
og Egypten, på jagt efter bibelske motiver
til at illustrere de 90 beretninger.
Billederne vises på lærred, mens han reciterer evangeliet.
Fotografierne illustrerer evangeliet baseret
på et postmoderne Mellemøsten i 2020 –
fortid og nutid flyder sammen, så Jesus
også træder ind i vores nutid. Fortælingen

flettes sammen af korte stykker violinmusik, komponeret og spillet af Christian
selv.
De 8 inviterende kirker er Gelsted,
Tanderup, Ejby, Balslev, Harndrup,
Fjelsted, Indslev og Brenderup.
Konfirmander er særligt inviteret, men
alle er velkomne. Gratis adgang.

Teologi i hverdagen?
Tanker om Gud, når du støvsuger?
Bag denne lidt kryptiske overskrift gemmer sig en debat på et møde mellem
vores 4 præster og de 8 samarbejdende
sogne. Situationen er at, hvis du drister
dig i kirken en søndag, kan du pludselig
stå face-to-face med ukendte handlemåder (ritualer) uvante måder at tale på
18

(bøn, prædiken, bekendelser) og særlige
måder at synge på (salmer til orgel), og
hvis du føler, at det kan være lidt svært at
forstå det hele, er der ingen steder at gå
hen. ”Konfirmandundervisning for voksne” har været foreslået som betegnelse.
Fortsætter på modstående side

Men det blev foreslået, at vores gode præster måske kan hjælpe, ved at lave et lille
foredrag et par gange om året, hvor særlige indfaldsvinkler på kirkens/gudstjenestens liv er emnet, og hvor man kan stille
spørgsmål, og glæde sig til næste gang.
Som noget fast – at her kan man hente
støtte til at få mere udbytte af sit møde
med det mærkelige der foregår og siges i
Kirken.
Da ideen opstod en dag, mens der blev
gået en tur med støvsugeren – og nedskrivningen af denne ide var vigtig for at
kunne holde pause og udsætte støvsugningen lidt, så er det hidtil blevet kaldt
ideen om ”Støvsugerforedrag”. Det er lidt
synd – men lyder måske sjovere end
”Teologi i hverdagen?”

Der er blevet taget så godt imod ideen, at
3 af præsterne i De8Kirker har tegnet sig
for hver sit foredrag:
8. februar 2023 Jens Chr. Rothmann
Sognegården i Ejby – kl. 19:00
Korsteologi. Hvad betyder korset som
symbol?
21. marts 2023 Lars Højland
Den smilende Kierkegaard (Søren)
Brenderup Sognegård kl. 19.00
10. maj 2023 Kim Jakobsen
Historien i fortællingen (hvad er det for
noget med lignelser?)

Foredrag ved Lars Muhl
om Guds Rige
D. 26. februar. Først gudstjeneste i Brenderup kirke kl. 14.00 ved Lars Højland.
Derefter foredrag i Brenderup Forsamlingshus ved Lars Muhl.
Den 26. februar skal det
sidste mange år har han
handle om Guds Rige.
dog
skrevet bøger og
Mit land, siger Herren,
Vi kender ordene, men
holdt foredrag og kurser
er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
om ånd og spiritualitet. I
hvad betyder de? Er Guds
rige f.eks. noget, vi skal
2013
var han på listen
N.F.S. Grundtvig
håbe på efter døden, eller
over de 100 mest indflyer det snarere en muligdelsesrige spirituelle lærere
hed her i livet? Og hvis det er en muligi verden, så … glæd dig til en spændende
eftermiddag fuld af ånd, visdom og nye
hed i livet, hvordan kender man det så?
tanker.
Spørgsmålene er mange, det samme er
Vi begynder kl. 14.00 med en gudstjenesvarene, men vi er så heldige at få besøg
ste ved Lars Højland i Brenderup Kirke.
af Lars Muhl, som har tænkt rigtig dybt
over begrebet Guds Rige. Lars Muhl var i
Fortsætter på næste side
sine unge dage kendt som musiker, i de
19

Dernæst er der foredrag ved Lars Muhl i
Brenderup Forsamlingshus.
Foredraget er gratis, men kaffen koster 20
kroner. Der er ikke tilmelding. Vi håber,
der bliver plads nok...
Dagen er arrangeret i samarbejde mellem
De8Kirker (Brenderup, Indslev, Fjelsted,
Harndrup, Ejby, Balslev, Gelsted,
Tanderup.)
Lars Muhl kalder sig selv forfatter, mystiker
og musiker. Se mere på www.larsmuhl.dk

Vivi Prip, Karin Hedegaard Larsen
og Lars Højland

Ejby Kirke i forbifarten
Jeg kørte forbi Ejby Kirke.
Der står den, som ”kirke i forbifarten”.
Når sjældent ind i kirken.
Alt er sikkert som det plejer, som det var
engang.
Det mest uforanderlige sted?
Kirken vil altid være der ”i forbifarten”.
Det tager tid at gå ind i den.
Ja, tiden går nærmest i stå.
Hvem har tid til det?
Hvad kan man møde der?
Jesus – siger man!
På en god dag!

Men han er jo død? Det kan man da ikke
glemme?
Nogen vil sige: Netop derfor kan du
møde ham.
Som enhver kan møde Jesus,
hvor som helst, når som helst,
også i forbifarten.
Det er ikke afgørende, om han er der på
samme måde som
din næste, din broder, din søster, din kollega,
din klassekammerat, din væreste fjende,
din bedste ven,
din mand, kone…
Gud behøver ikke være der i kød og blod,
men du kan møde ham,
hvis du bruger tid.
Kirken er der – hver dag.
også i forbifarten.
Jens Ferrold Helbo kørte i al hast
forbi kirken.
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Vellykket hubertusgudstjeneste i Ejby Kirke
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Syng julen ind i Ejby kirke
Tirsdag den 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 velkomne på denne aften, hvor vi synger julen ind i Ejby kirke.

Jesus går til Hollywood
– the Filmklub – i Ejby
Program for filmklubben - vinteren 2023
Ejby konfirmandstue – første gang torsdag
den 26. januar.
Så vender filmklubben endelig tilbage
efter en lille julepause - og jo, det bliver
atter med en række spændende, specielle,
smukke og ikke mindst tankevækkende
film, som alle har et eller andet på hjertet,
men som vi måske ikke nåede at se, dengang den gik i den lokale biograf.
Nu er muligheden der så igen for at få indhentet det forsømte. Pt. kan vi grundet
licens aftaler ikke offentliggøre filmens tit-

ler endnu – men titler med mere, vil blive
afsløret så snart vi ses igen.
Så hent et program første gang du kommer i filmklubben, eller se på vores
Facebook og hjemmeside.
Datoerne for de kommende filmaftener er
torsdag den 26. januar, torsdag den 16.
februar og torsdag den 23. marts, alle
gange kl. 19:00 og så indtil filmen er færdig. Det koster ikke noget at være med,
men man kan købe kaffe og kage for 25 kr.
Vel mødt i filmklubben.

Dåbsgudstjeneste - vinter 2023
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. Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag
d.21. januar i Ejby og Balslev 11. februar i
Ejby og Balslev, samt den 18. marts i
Balslev og Ejby. Se tidspunkter i gudstjenestelisten. Dåbsgudstjenesten bliver kun
afholdt såfremt der er nogle tilmeldinger.
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”Ulvetimegudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle
Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 23. februar 2023 – kl. 16:45
Tirsdag den 6. december 2022
kl. 19:00 – 20:00
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 at de ligger på en hverdag fra kl.
16:45 til ca. 18:00, lige præcist i det tidsrum som normalt for børnefamilier kan
være meget fortravlet.
Men fortravlet behøves det ikke altid at

være: Tag en slapper fra madlavningen!
Kom til et kort børnevenligt
”fortælle(fri)kvarter” i kirken hvor der
bagefter vil blive serveret spaghetti for hele
familien.
Vi starter som altid i kirken hvor præsten
fortæller en lille historie og vi synger nogle
sange. Bagefter går vi så alle over i konfirmandstuen i Ejby og spiser spaghetti med
kødsovs som aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier,
men bedsteforældre er også hjertelig velkomne. Mad og saftevand er gratis for
børnene, mens det koster 10 kr. for voksne at spise med.

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. 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 Foto: Den gamle
via
Facebook-siderne. by i Aarhus
Balslev Kirke eller Balslev
by.
Balslev Menighedsråd
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kristendomskursus for voksne
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Lektion 4
Lørdag 25. februar
• 2023
•
•
•
kl. 9.00-12.00
•
•
•
FRA POLITIKER TIL• •
•
PRÆST
• • • ••
•
•
• Mette Bock, sognepræst,
• •
•
• tidl. politiker
•
•
• •
har kri- •
• • •
•
• Hvilken betydning
• •
stendommen
•
•
•
• haft
• gennem
•
• • •
•
•
livet? Og er •troen• noget
Lektion 3
•
• • •
konstant, eller ændrer den
• Lørdag
•
• 21. januar 2023
•
sig i et menneskeliv?
kl. 9.00-12.00
Lektion 5
FRA ATEIST TIL MENIGLørdag 18. marts 2023
Brenderup
HEDSRÅDSFORMAND
kl. 9.00-12.00
Forsamlingshus,
Jens Christian Grøndahl,
GUDS ORD i Torahen, BiBrenderupvej 22,
forfatter
belen og Koranen
5464 Brenderup
Forfatteren Jens Christian
Anders Klostergaard PeterGrøndahl er barn af en
sen, professor i teologi
kulturradikal tid, hvor friJødedom, kristendom og
gørelsen fra religionens beislam er alle monoteistiske
slag på samvittigheden
skriftreligioner, som hver
satte dagsordenen. I en
især bygger på et eller flere
moden alder begyndte Jens
helligskrifter.
Christian Grøndahl at
tænke anderledes om kriGamborg
stendommen.
Forsamlingshus,
Sognegården i Strib,
Gamborgvej 46, 5500
Strib Landevej 1,
Middelfart
5500 Middelfart

TILMELDING: Du kan tilmelde dig på www.kirkehojskole.dk
Alternativt kan sendes mail til Grethe Krogh Jakobsen:
grethekjakobsen@gmail.com eller tlf.: 23 44 18 73.
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