Kirke- og Sogneblad
For Balslev-Ejby
April 2017

Silas Holst kommer til Ejby
Mandag den 24. april kl 19:00
Forårskoncert i Ejby kirke med Vestfynskoret
Tirsdag den 30. maj kl. 19.30
Aftensang - Ønsk en salme
1. juni kl. 19.00 i Balslev kirke
Se mere under ”Det sker”

Bramfri over for Vorherre
og alle os andre
Der er gennem de sidste 10 år
sket et bemærkelsesværdigt
skred i konfirmandernes tale
om tro, Gud og Kristendom
af Jens Rothmann
”Jamen, det er fordi at jeg tror på
Gud!” Sådan lyder det fra en meget
stort del af konfirmanderne, når man
stiller dem spørgsmålet, om hvorfor
de skal konfirmeres, på den første
undervisningsdag.
Konfirmanderne skal to og to fortælle
deres sidemand, hvad de hedder, hvor
gamle de er, hvad de er gode til og
lidt om deres hobby – og endelig,
skal de så fortælle sidemanden om,
hvorfor de skal konfirmeres. Alt sammen er en del af en indledende ”lær
hinanden at kende leg” – og hvor konfirmanderne så bagefter, på skift, fortæller om deres sidemand, til resten af
konfirmandholdet.
Og så er det, det sker – det som har
overrasket mig de sidste mange år.
Nemlig når spørgsmålet om hvorfor
de skal konfirmeres skal besvares. Så
kommer det meget bramfrit fra stort
set alle; jamen det er fordi at de tror
på Gud.
Det var ikke sket i min tid, da jeg gik
til konfirmandundervisning helt
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tilbage i midten af firserne i det forrige århundrede. Da kunne bramfriheden om ens tro ligge på et meget lille
sted. I hvert fald der hvor jeg kom
fra! Det var ikke noget man sådan
snakkede højt om som barn og ung –
og da slet ikke over for ens skolekammerater, heller ikke når man gik til
præst. Og blev man så stillet til
ansvar for, hvorfor man nu ville konfirmeres, ja så var svarene stort set
altid de samme: gaverne – festen eller
fordi, at det blev storebror også, og
sådan gør man nu i ens familie, eller
fordi, ”..det siger min mor og far at jeg
skal”. Meget sjældent havde svaret
noget med Gud og Vorherre at gøre –
eller for den sags skyld, bekræftelse af
ens dåb. Det lå ligesom ikke i luften
at svare sådan og den der så endelig
gjorde det, han eller hun, var at
betragte som lidt speciel i andres
øjne. Der var en blufærdighed over
for det, at være kristen eller troende i
det hele taget. Det var en privatsag og
noget som man altså ikke luftede, for
det kunne komme til at svie ondt tilbage. Jeg kan med gru huske en kristendomstime i 6. klasse i folkeskolen, hvor jeg uforvarende kom til at
svare positivt på lærens spørgsmål,
om der var nogen i klassen der troede
på Gud. ”Ja” rakte lille Jens sin finger

i vejret og fortrød det så bitterligt
bagefter, ligesom den anden i klassen,
som havde gjort det samme. For ”..se,
der er nogle som stadig tror på det
gamle pjat” – svarede læren grinende
ud over klassen til de andre klassekammeraters morskab. Så meget for
den bramfrihed overfor Vorherre og
alle de andre – og fra den dag af,
skulle jeg udelukkende konfirmeres,
for festen og gavernes skyld og vist
nok også fordi, ”.. at sådan gjorde
man i min familie”. Det var i hvert
fald mit ”bramfri” svar, da min konfirmationstid nærmede sig – og der
gik vel flere år, inden at mit mod
vendte tilbage igen.
Det var vel også med den erfaring i
mente, at jeg drog ind i konfirmandverdenen små 18 år efter jeg selv var
blevet konfirmeret, nu som præst og
konfirmandlære. Og jeg kunne fra
starten ikke dy mig for, at stille konfirmanderne det berømte spørgsmål,
om hvorfor de nu skulle konfirmeres.
Jeg er desværre forfærdelig nysgerrig
af natur! Jeg brugte fra starten af sidemands modellen og lod sidemanden
svare – og svarene var nogenlunde
som forventet; gaverne, festen, familien osv. Måske var der en tre fire stykker som snakkede om Gud og det vist
nok var noget med at bekræfte troen
eller dåben, men ellers ikke andre og
kun en lille flok, når der var tale om i
alt ca. 35 konfirmander. Alt var
ligesom ved det gamle – det jeg kom
fra og kendte, en blufærdighed over

tro, Vorherre og kristendom. Sådan
gentog det sig de næste år også.
Men så skete der et skred, - for sådan
ca. 9-10 år siden. Uforklarligt og
uforståeligt i den store sammenhæng
fra før. Flere og flere konfirmander
begyndte nemlig at svare, at grunden
til at de skal konfirmeres, er at de tror
på Gud, eller det er fordi, at de på
den måde, kan bekræfte deres dåb
eller deres tro. I de første år var det
ca. 25 % der svarede sådan, den første gang vi mødtes. Så 30 % og året
efter 45%, - året efter igen, endnu
flere.
I år var der 5 konfirmander der svarede at det er pga. festen, gaverne osv. de resterende 37 svarede, at det var
fordi de troede på Gud, eller ville
bekræfte deres dåb.
Og jeg må indrømme, at jeg da selvfølgelig er glad for at konfirmanderne
svarer som de gør, men jeg fyldes også
med en stor på portion undren.
Positivt forundret selvfølgelig! For
hvorfor er det skred kommet, at man
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nu modsat før, bramfrit tør tale om
tro og Gud, og det overfor alle os
andre? Man vil gerne fortælle hvad
man tror på og man vil gerne snakke
om Gud og kristendom. Og hvorfor
er det skred sket inden for de sidste
ca. 10 år? Og nej, det er ikke fordi at
disse konfirmander har gået til minikonfirmand, - og har lært det herfra,
- for det er først blevet indført så sent
her på stedet, så først næste års konfirmander har haft det som en mulighed. Og nej – det er ikke fordi at jeg
har haft konfirmanderne før jeg stiller
dem spørgsmålet – og har kunnet
præge dem på den måde. Spørgsmålet
bliver jo netop stillet første dag vi

mødes, i den første time.
Jeg har snakket med andre kollegaer, og de fortæller det samme. Der er en
blufærdighed, som er forsvundet og
en ligefremhed, som er bemærkelsesværdig og ikke mindst befriende.
Nogen vil påstå at det har noget med
tiden at gøre, med en globaliseret verden, og hvor andre religiøse grupper
frit taler om deres tro. Det har vi ikke
rigtig kendt til her i landet i lang tid.
Men måske er det ligeså stille på vej
tilbage. Det kunne da være skønt, og
så fra de unges side af – sådan atter at
være bramfri over for Vorherre og alle
os andre.

Advarsel!
Når vejene af sne og is bliver glatte,
så gå forsigtigt og lad vær at skvatte,
for knogler knækker let,
når nogen falder,
især hvis man er i den SKØRE alder.
Mosekonen
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Hvem var Mosekonen
Anna Agerbæk
Anna du var sådan en mild sjæl og du
kunne noget med ord, vidunderlige
ting. Sætte dem sammen og få verden
til at leve. Få os til at se ting, som vi
ellers ikke ville have set, en blomst
eller en hel flok blomster, en mark
med korn eller roser. Du var vores
dagligdags poet og sådan en har vi
brug for, derfor vil jeg fortælle lidt
om dig, det jeg ved.
Pludselig stod du en dag på trappen
og sagde goddaw, det må have været
omkring 1990. Du var på cykel, du
skulle tale med HP og det var starten
til vores bekendtskab, som med tiden
blev til venskab. For der er stor forskel på de to ting.
Vi begyndte at ses regelmæssigt. Men
engang imellem spiste vi hos hinanden sammen med Viggo og HP. Det
var muntert, du fortalte om din
opvækst og det slid det var, at være
fodermesterkone sammen med Niels,
din mand. Det var barsk og man
undrede sig over, at du var sådan en
mild natur. Aldrig var du fordømmende, du havde en ro, en
ophøjet tilgang til ting som mange
måtte misunde dig. Men mange så
den vel ikke, for du gjorde ikke noget
væsen ud af dig selv. Jeg kunne lide
dig fra første sekund, bøllehat,
skribent, havekone, du havde grønne
fingre, alt groede hos dig. Du havde

hunde, hunden Bølle var den sidste.
Da du boede i Mosegård, havde du et
stort stykke have, som du passede
med flid. Du var i det hele taget en
flittig kone også for dine naboer, du
kom med blomster og bare det, at du
kom, så var det en glæde. Så derfor
skal du have dette stykke i bladet,
nogen kender dig ikke, men ser de
den smukke kniplingskant på alterdugen i Balslev Kirke, så vil man
undres igen, er det Annas værk ?
Ja det er det og lille Anna, for det
var du, lille og tynd, men sikken en
energi den rækker frem til os i dag,
tak Anna.
Du var en fest, når der var dyrskue i
Balslev, så kom Anna med campingvogn fyldt med bamser. Det var Røde
Kors som du havde tabt dit hjerte til
og så skulle vi sandelig have tombola
i Balslev. Jeg blev kaldt Bamsemanden
i avisen en gang jeg havde været heldig. Det var tider. Nu er der ikke
tombola og bamser på Balslev børnedyrskue mere, for det var din indsats,
som gjorde det. Det var en fest når
du var der.
Du var et lys som
skinnede i din tid
og den rækker til vor tid
hvor den stadig lyser
Bent Hagelskjær
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ORGANISTENS HJØRNE!
Nr. 749 i salmebogen:

I østen stiger solen op
Dette er en af vore mest kendte og
elskede salmer, og den bruges ved
næsten alle lejligheder i kirkeligt regi,
og før i tiden, da man endnu sang
morgensang i skolerne, var denne
salme en af de mest skattede. Den er
skrevet af Bernhard Severin Ingemann
i 1837, men først kort om forfatteren, da jeg før har beskrevet ham her
i bladet.
B.S. Ingemann (1789-1862) var præstesøn og opvoksede på Falster. Han
blev ikke præst som sin far, men læste
jura (1806-17), altså i hele 11 år, dog
uden at tage den sidste eksamen. I
stedet for blev han lektor i dansk ved
Sorø Akademi og kastede sig over forfatterskabet. Han har skrevet en selvbiografi, der udkom efter hans død,
adskillige historiske romaner, skuespil, lyrik og ikke mindst har han
beriget vor salmeskat med uvurderlige
salmer.
Han blev meget berømt i Danmark,
blev faktisk kaldt danmarks nationaldigter, og blev optaget i datidens
Kulturkanon. Da han fyldte 70 år, fik
han som gave fra de danske kvinder
et stort og smukt guldhorn, prydet
med fine udskæringer. Efter hans død
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kom dette guldhorn til Frederiksborg
Museum, hvorfra det blev stjålet i
1970. Heldigvis blev det ikke omsmeltet, men blev gemt væk indtil
2010, hvor det blev sat på auktion i
Holland. Heldigvis kunne en så
berømt genstand genkendes og ikke
sælges, og det står nu udstillet på
Frederiksborg Slot.
I 1838 oprettede man danmarks første asyl, der svarer til en børnehave i
dag. Til indvielsen heraf brugte man
Ingemanns 7 morgensange, en til
hver dag (1837), samt 7 aftensange,
der var skrevet i 1838. Begge samlinger udkom i 1839.
Morgensangene var følgende:
Nu ringer alle klokker mod sky Lysets engel går med glans - Nu
vågne alle Guds fugle små - I østen
stiger solen op - Gud skal tak og lov Morgenstund har guld i mund - Nu
titte til hinanden.
Aftensangene:
Der står et slot i Vesterled - Dagen
går med raske fjed - Til vor lille
gerning ud - I fjerne kirketårne hist Bliv hos os når dagen hælder Den skønne jordens sol gik ned Den store stille nat går frem.

ORGANISTENS HJØRNE!
Her skal vi se lidt på onsdagssalmen:
I østen stiger solen op:

I østen stiger solen op, den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop, går over land og by.
Den kommer fra den fagre kyst, hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst, til store og til små.
Den hilser os endnu så smukt fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt, hvor livets væld udflød.
Den hilser os fra lysets hjem, hvor størst Guds lys oprandt,
med stjernen over Betlehem, som østens vise fandt.
Og med Guds sol udgår fra øst og himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst, hvor livets abild gror.
Og alle stjerner neje sig, hvor østens sol går frem;
den synes dem hin stjerne lig, der stod ved Betlehem.
Du soles sol fra Betlehem, hav tak og lov og pris,
for hvert et glimt fra lysets hjem, og fra dit Paradis.

Nøgleordet i salmen er ordet ØST.
Paradiset, Edens have, lå i øst mellem
floderne Eufrat og Tigris. Træet med
evig frugt er naturligvis Livets Træ,
der stod midt i haven, og det var livgivende i ordets bogstaveligste forstand. Jesus beskriver sin genkomst
således: "Som lynet udgår fra øst, og
går over i vest, således skal menneskesønnens komme være". De vise
mænd kom fra Østerland. Solen står

op i øst og spreder sine livgivende
stråler hen over jorden.
Der er to melodier til salmen. De er
begge meget smukke, og Weyses
melodi er den mest anvendte. Niels
W. Gade har også skrevet en pragtfuld melodi til værket "Elverskud" i
1853, som oftest opføres som korværk, og som er fuldstændig betagende.
Hilsen organisten
7

Nyt fra Ejby Menighedsråd
Et fast spørgsmål til det ny
Menighedsråd er: ”Og hvad vil I så
arbejde FOR?”. ”Hvad vil I gerne
medvirke til?”. ”Hvorfor gik I ind i
Menighedsrådsarbejdet?” – Osv.
Her kommer en kort omvej til et svar
på dette spørgsmål.
En mørk aften i december kørte jeg
ind i Ejby gennem Nørregade, regnvåd, mørk, vindblæst, fra mange
vinduer var der trukket for, røglugt
fra brændeovne og pejs, tv-flimmer
på vinduer og vægge: Mennesker
synes at have forskanset sig bag
hjemmenes fire vægge. Men jeg var
på vej til møde i Menighedsrådet.
Det var den første onsdag i december.
Da jeg trådte ind i Konfirmandstuen
fik jeg en glædelig overraskelse.
Gaden var mørk, kold, tom, men
indenfor: Ikke en stol var ledig!
Der blev grint højlydt, leet, glade
stemmer overalt, og hele huset var
fyldt til bristepunktet af en levende
forsamling af ældre, som havde været
sammen i flere timer til sang og foredrag, naturligvis med kaffe og kage.
Og det var ved at slutte, man manglede lige at synge ”Dejlig er den himmel blå”. Og hvis man troede at det
var nødvendigt at synge for – kunne
man glemme det. I køkkenet var de
frivillige, Grethe, Else Marie, Rosa og
Else, hvor nogle har været med i mere
end 25 år. Og om søndagen var der
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Gudstjeneste (som der plejer at være).
Men denne gang med Mini-konfirmander. Sange, sanglege og maleriudstilling. Alle børn havde malet et billede sammen med Inge, og nu blev
det ud-stillet i kirken. Fie og CarlErik og Ulla havde været primus
motor over 12 uger i efterårets løb
sammen med 3. klasserne fra Ejby
Skole, og dette var den fine afslutning
på en god sæson.
Da julen skulle synges ind mødte
konfirmanderne op, og dækkede
kirkens første 4 rækker!! Og alle
konfirmander måtte den tunge vej
over prædikestolen for at fortælle,
hvad der for dem var vigtige kendetegn på en GOD JUL. Nogen havde
lavet rim, andre lavet en RAP-tekst,
nogen sagde at duften af flæskesteg og
rød-kål var det bedste, enkelte nævnte
gaver. I salme 730 synger vi jo: ”Alle
gode gaver, de kommer ovenned…!”
– måske var der enkelte, der lige
nævnte disse gaver også, uden at
komme ind på Jakob Knudsens
salme. Men, det var helt utroligt at se
så mange unge i kirken – og med forældre og kameraer. Kirken var blevet
taget i brug – og forvandlet - af de
unge, som havde fået frie hænder til
at sætte deres egne ord på hvad Julen
betyder.
I februar er der ”Spaghetti-gudstjeneste” – En Ulvetime-gudstjeneste med

efterfølgende bespisning for de mindste og deres forældre. Man hører
rundt om i byen, at der er nogen, der
allerede glæder sig til IGEN – at skulle være med. Når bladet læses – har
mange også her haft en dejlig oplevelse, med samvær, glæde og masser af
god mening!
Endelig er der igen kommet gang i
FILM-klubben. Ole Bornedals film
”Jeg er DINA” blev vist i konfirmandstuen i januar med Kage, Kaffe, PopCorn – Og ”Man-må-gerne-gå-opog-tage-mere-selvom-filmen-kører!”
er en del af konceptet – udover en
introduktion til film, instruktør og
handling – og efterfølgende plads til
refleksioner.
Endelig har jeg slet ikke nævnt
Gudstjensterne. De holdes hver søndag, undertiden de korte kl. 9 – hvor
man hurtigt kan komme hjem igen,
og Højmessen kl. 10.15. Undertiden
kun i Balslev eller Ejby – Men også
Gudstjenesten er velbesøgt. Der er
altid et velspillet præludium og postludium og velforberedt sanger-hjælp
til søndagens salmevalg – som helt
sikkert stadig vil indeholde tekstlinier,
som også vil være gode at have med
på sin vej videre…

Det Ny Menighedsråd kommer med
andre ord ind midt i et meget åbent
og aktivt Sogneliv med mennesker,
med glæde, engagement og vilje til at
være med. At opleve dét ER IKKE
EN SELVFØLGE – men et spændende resultat af mange menneskers
samvirke - og her kommer svaret på
spørgsmålet, der blev stillet i indledningen: Kan vi drømme om bare at
være med til at understøtte og løfte
det videre – så er det i sig selv en
glæde! Tak for det! Også til alle de –
der ikke er nævnt direkte her, men
virker med deres varme og venlighed.
Jens Ferrold Helbo, Formand, Ejby

9

BOGHJØRNET
v. Jens FH
Den danske forfatter Jakob Knudsen
(død i en alder af 58 år for 100 år
siden 21.1.1917) udgav få år før sin
død bogen ”Angst Mod Martin Luther”
(1912-14). Bogen er godt skrevet og elementært spændende og i dette jubilæumsår for Luther genudgives den i
Danmark. Redaktionen af kirkebladet
har valgt at bringe korte smagsprøver
fra bogen, der skildrer hovedpersonen
Martins liv fra barn til voksen. Omkring side 100 er Martin på uddannelsesophold i Eisenach, flere dages
vandretur fra hjembyen Magdeburg og
fra forældrene. Det var almindeligt at
de unge studerende – Martin var 15 år
– måtte leve af at synge ved folks døre.
De blev kaldt ”Kurrende-sangere” eller
”partikel-heste” – under aften-tur falder
han i tanker, da han går over en bro
ved floden Hösel.
Nu var det tillige sådant et hæsligt
vejr, omtrent lige fra nytår da han
kom og til henimod første april. Og af
undseelse blev han ofte hjemme i stedet for at gå ud og bjerge sig noget
ved dørene, sad og sultede i herberget
og følte sig rent ulykkelig.
Om søndagen, når han altså havde tid
fra skolen, gjorde han ofte en runde i
byens omegn for at blive rigtig mæt;
dér var folk mindre påholdende, vel
fordi de ikke blev så hjemsøgt af den
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tiggende og syngende skoleungdom, og der var jo heller ingen, der kendte
ham.
Når han var på sådan en tur, holdt
han så meget af at komme ned til
Hösel, som løber der straks uden-for
byen og gå langs med den, - ja, det
var vist blot fordi hans fader havde
rost den, fordi den løb imod vest ad
Weser til, - og så fordi han havde set
floden og tænkt på dette den aften,
han kom til Eisenach. Nu syntes han,
den aften havde da været vidunderlig
skøn; da havde han jo endnu haft
godt håb om, hvad Eisenach skulle
bringe, - og nu havde det hele sådan
forandret sig, han ventede sig i grunden ingenting, hverken af Eisenach
eller af fremtiden. Han havde flere
gange i disse vintermåneder tænkt på
at gå ud og se Hörselbjerget igen, men

af bare modløshed havde han ladet
være. Det blev kun til Hörselfloden.
Han gik der langs med floden en
aften sidst i marts måned. Da var det
endelig blevet ordentligt vejr, slet ikke
mildt, men tøvejr og godt føre. Det
blæste lidt, og det var måneskin. Da
kom han til at tænke på et vers, hans
lærer Wigand i går havde lært ham, et
tysk vers: om en bedrøvet elsker, der
gik ved en å, og han så dens bølger og
hvirvler komme igennem den brede
lysbro, som månen havde lagt tværs
over strømmen, - og derpå drage videre hinsides lysstriben, hvor vandet
syntes helt sort. Og denne lysstribe
det var så hans elskede og hendes
væsen og verden; - når han kom
udenfor den, og derude var han det
meste af tiden, så blev alting mørkt
for ham, så havde det ingen glans
mere. Timerne kom glidende for ham
og var et øjeblik i hendes glans, ligesom bølgerne, men straks efter forsvandt de i mørket udenfor.
Martin havde jo tit undret sig over, at
sådan noget kunne være virkeligt
alvor for et menneske, og det måtte
det jo vel være for den, som havde
lavet verset, - men i aften undrede han
sig over, at det kunne betyde så meget
for ham selv. Han vidste da, han var
ikke forelsket og havde aldrig været
det, undtagen i nogle af prinsesserne i
eventyrerne og i Askepot, ja, så denne
her dame oppe på grevernes slot, men han havde jo næsten ikke set
hende og vidste slet ikke nu, hvordan

hun så ud. Det kaldte man vel dog
ikke at være forelsket.
Men der var så underligt med denne
sang i aften – nu var det vel også,
fordi han dér skulle få at se netop
sådan en å og måneskin over den, som
det var beskrevet i sangen – for han
syntes, at han selv ventede efter eller
sørgede over sådan noget som det,
digteren havde nævnt. Det var ham
rigtig sorrigfuldt med det sorte, bølgende vand der udenfor lysstriben,
der var kommet igennem, den og aldrig mere vendte tilbage, og han
kunne ikke få sine øjne fra dette
blanke lys på den rolige å-flade, det
måtte da være sådan en salighed for
strømmen, så længe den var derinde.
Ja, det kunne man nok tænke sig:
Hvis der var en pige, der elskede én,
hvilket dejligt lys ville det være at leve
i, - og hvilken fred syntes han også.
Han havde et par gange set en ung
pige her på gade i Eisenach, - hvis
han havde kendt hende, så var det vist
ikke umuligt, at hun kunne have
været sådan én, som der var beskrevet
i sangen, skønt der var jo ingen beskrevet, - men sådan som man kunne
tænke sig den hellige jomfru.
S. 117f
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Plant et æbletræ
Det siges, at Martin Luther en gang
blev spurt om, hvad han ville gøre,
hvis han fik at vide, at jorden ville gå
under i morgen. Så ville han i dag gå
ud i sin have og plante et æbletræ.
Da 2017 er Luther-år, har vi valgt at
markere det ved at plante et æbletræ
henholdsvis ved Balslev Kirke og ved
Ejby Kirke.
Vi har her valgt et æbletræ med Fynske aner, nemlig et Ingrid Marie. Vi
planter her den røde udgave, Rød Ingrid Marie, også kaldt Karin Schneider. Rød Ingrid Marie er en mutation
af det klassiske Ingrid Marie.
Rød Ingrid Marie blev første gang opdaget på Falster omkring 1950 af
plantageejer Axel Schneider´s datter,
Karin. Deraf navnet.
Træet kan føres tilbage til det første,
og klassiske, Ingrid Marie, der blev
opdaget i nærheden af
Flemløse omkring
1910. Ifølge overleveringen, skulle træet
være skudt op i blandt
hindbærbuske hos den
lokale skolelærer, og
han opkaldte det efter
sin afdøde datter.
Nyeste forskning er
nået frem til, at det
oprindelige Ingrid
Marie er en krydsning
af et Cox Orange og et
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Cox Pomona. Det første Cox Orange
blev fundet i Buckhinghamshire, England, omkring 1825, og kom til
Odense i 1867. Cox Pomona er fra
samme sted og også fra 1825. Begge
sorter var meget populære fra omkring 1867 og frem.
Det skal bemærkes, at æbletræer kan
fremstilles på to måder. Enten kan
man så en kerne fra et æble, eller også
poder man en kvist på en grundstamme. Såfremt man sår en kerne fra
f. eks. Et Ingrid Marie, kan man være
rimelig sikker på, at træet ikke bliver
et Ingrid Marie. Den bi, der har bestøvet æbleblomsten, kommer med
stor sandsynlighed fra en anden slags
æbletræ, så man får en krydsning.
Hvis man vil være sikker på, at man
får et Ingrid Marie, tager man en kvist
fra et ældre Ingrid Marie og poder på
en grundstamme, ofte kaldet en vildstamme. Det vil med andre ord sige,

at det æbletræ vi planter, er en kvist
podet på en grundstamme, hvor kvisten er taget fra et ældre træ, der selv
er startet med en kvist fra et endnu
ældre træ, osv., helt tilbage fra det
oprindelige Ingrid Marie fra omkring
Flemløse.
Da det oprindelige Ingrid Marie er en
krydsning, stammer dette fra et frø fra

et æble. Man kan således forestille sig,
at der omkring 1900-1905 er en, der
har spist et Cox Orange, der har været
bestøvet med et Cox Pomona, eller
omvendt, og har smidt æbleskroget i
hindbærbuskene nær Flemløse, og
sådan er det første Ingrid Marie startet.

Plant et Træ

plante et frugttræ og tilmed med et
kristent budskab er en stor oplevelse.
Og billedet her glædede hun sig til at
vise familien på Grønland. Glædede
sig til at prale!
• En meget fin fortælling der viser
den forskellighed, vi hver især bibringer hinanden.

• Tre i én – læ, skygge og føde –
som et kinderæg, som der blev nævnt
i dagens prædiken, hvor mange af landets kirker plantede et æbletræ for at
mindes 500 års reformationsjubilæet
for Luther.
• Luther, som blev spurgt hvad han
ville gøre, hvis jorden gik under:
Plante et æbletræ som symbol på evigheden og håbet. Piet Hein, som også
blev nævnt i prædiken, siger. ”Du skal
plante et træ, du skal gøre en gerning
som lever, når du går i knæ. En ting
som skal vare og være til lykke og læ”
• Træet der skal binde os sammen
og ikke skille os ad, der skal minde os
om, hvor meget vi har til fælles uanset
hudfarve, opvækst og kultur.
• Her i Ejby bistod Beathe Olsen,
som er vokset op i Diskobugten, Egedesminde i Grønland, begivenheden.
Som Beate sagde: det er en stor oplevelse af være med til. På Grønland
gror hedelyng. Så at være med til at
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Tidligere minikonfirmander
(alle hold) SE LIGE HER…
Torsdag, den 15. juni kl. 14.30 inviterer vi jer alle til en fest i Ejby kirke.
Kirketeateret kommer på besøg og vi
skal lave et skyggespil sammen,
der handler om ”Gud, hvor er du?…”
Spillet handler om en teenagers kamp
med sig selv og Gud – for hvordan
kan verden være så ond, hvis Gud er
god? Vi kommer på en tankerejse
gennem menneskers opførsel over for
hinanden og ender til sidst ved Jesu
død og opstandelse.
Kl. 17.30 inviteres jeres familie
til at se forestillingen i kirken og bagefter spiser vi alle i konfirmandstuen.
Indbydelser tilsendes via mail.

Husk vores hjemmeside
- for Balslev og Ejby kirker og sogne
Fyldt med informationer, nyheder, billeder,
opslag, gamle kirkeblade og meget mere.

www.balslev-ejbykirker.dk
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Nyt fra Balslev Menighedsråd

Den 31. oktober 2017 er det 500 år
siden Martin Luther opslog sine 95
teser på kirkedøren i Wittenberg og
dermed indledte reformationen.
I januar måned var menighedsrådet
inviteret til nytårskur i domkirken i
Odense med efterfølgende Luther øl
og Luther lagkage. Vi lærte bl.a. at
synge Holger Lissners nye salme ”Når
du vil”.
Nytårskuren indledte på en måde alle
mulige tiltag der kommer til at ske i
provstiet og stiftet i 2017.
Her i Balslev kirke har vi også Luther
med i kirkeåret, ved aftensangen den
9. februar, blev der kun sunget
Luther salmer og Holger Lissners nye
salme ”Når du vil”. Jens Rothmann
fortalte historien omkring hver salme,
Birgit Schledermann spillede på orgelet og Birthe Kristensen sang for.
Efter aften sangen, blev der i våbenhuset smagt på Luther øl og pølsemadder, nogle af de 95 teser var
hængt op i våbenhuset. De blev livligt

diskuteret, og man var enige om,
hvor aktuelle de stadig er, her 500 år
efter.
Efter gudstjenesten fastelavnssøndag
skal vi plante et æbletræ på kirkegården. Luther blev engang spurgt om,
hvad han ville gøre, hvis han skulle
dø den næste dag. Han skulle efter
sigende have sagt, ”Jeg ville plante et
Æbletræ”. Jan Korsgaard vores kasserer i menighedsrådet vil levere et
Ingrid Marie træ fra egen planteskole.
Efter træet er plantet er der fastelavnsboller og kaffe i våbenhuset.
Som noget nyt har Balslev kirke indført, at der kan bruges MobilePay ved
kollekt i kirken, også ud fra den
betragtning, at mange ikke går med
kontanter på sig mere, man kan stadig bruge kontanter.
Menighedsrådet håber, det nye tiltag
vil blive taget godt imod.
Med venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen.
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Minikonfirmandundervisning 2017

Så nærmer vi os tiden, hvor tilbuddet om minikonfirmandundervisning i Balslev og Ejby
sogne løber af stablen.
Tilbuddet er for elever i 3. klasse
og foregår i Ejby kirke og
konfirmandstuen i præstegården.
12 torsdage med
opstart torsdag den
31. august
kl. 13.40 -15.45.
Børnene hentes
ved skolen.
Tilbuddet rummer
mulighed for at give
børnene en større
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fortrolighed med den kristne børnelærdom, øge deres bibelkendskab og indblik i kirkens sang- og
salmeskat, samt kendskab til deres
lokale kirke og folkekirkens gudstjeneste gennem bibelhistorier og
lære om kirke og kristendom.
Vi tager udgangspunkt i bogen:
Kristendom fra top til tå, der er
specielt lavet til formålet.
Gennem krop og sansning skal
vi arbejde med centrale bibelfortællinger og elementære
kristne begreber og symboler.
Præst og kirkens øvrige personale
deltager også under relevante
temaer.
Vi afslutter med deltagelse i en
gudstjeneste 1. søndag i advent
den 3. december.
Inden sommerferien vil børn i 2.
klasse (kommende 3. klasse) på
Ejby skole få en indbydelse med
hjem, da vi besøger klassen.
Kontakt gerne
Carl Erik og
Fie Refshauge,
mobil: 2074 5454

Interview af
tidligere minikonfirmander
Asta Marie,
10 år:
Hvorfor valgte
du at gå til
minikonfirmand?
- ”Det lød
spændende og jeg
havde hørt om
det fra andre.”
Hvad husker du som de sjoveste 3 ting?
- ”Vi malede billeder med kristne
symboler.
- Til Børnefestivalen i foråret, som jeg
deltog i sammen med mange andre,
lavede vi vores eget siddeunderlag
med vores personlige fodaftryk på, det
var sjovt. Temaet var: På sporet.
- Jeg ku godt lide den stille måde, vi
altid afsluttede på i kirken.”
Ville du gerne have fortsat med at gå til
minikonfirmand i kirken, hvis det var
muligt? - ”Ja..”
Hvad synes du om tidspunktet?
- ”Det er fint direkte efter skole, frem
for at komme hjem og så skulle af
sted igen.”
Asta Marie tilføjer: ”Det var også sjovt
at prøve at holde dåb og nadver sammen med Jens.

Vi døbte en dukke og spiste en oblat
og drak saftevand dertil.
Og så synger vi en del og leger forskellige lege.”
Kusine Christine, 12 år deltager også i
interviewet og supplerer med at hun
syntes det var sjovt at besøge kirkens
loft og tårnet med klokken.

Stafet ud med det glade budskab

Dyb koncentration, maler
ikoner med kristne symboler
17

18

Konfirmandtræf i Odense
Om Reformationen og Luther
Onsdag den 1. februar var der stort
konfirmandtræf i Odense for alle konfirmander fra hele Fyn. Emnet var
Reformationen og Luther.
Vi fik fortalt, hvorfor der var forskel
på præsterne og de almindelige borgere. Senere skulle vi betale afladsbrev, men der var hele tiden en, der
spillede Luther, som vidste, at det
ikke hjalp at betale sig ud af skærsilden, og at der ikke burde være forskel
på præster og bønder, og at bibelen
skulle være sådan, at alle kunne læse
den.

Det var de forskellige ting, vi gik
rundt og lavede. Vi sang også sange
sammen inde i kirken. Senere kunne
man få en falsk tatovering med et
kors, et anker og et hjerte, som står
for tro, håb og kærlighed.
Det var en super spændende tur ud til
Odense domkirke. Det var også
meget lærerigt.
Marie R. Stryhn
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Kulturgruppen for Balslev Forsamlingshus
Vi har været igennem en skøn vinter
med arrangementer i Balslev Forsamlingshus. I slutningen af november
havde vi besøg af en blomsterbinder,
som kom med idéer til advents- og
juledekorationer. Der var en rigtig
hyggelig stemning, og der blev produceret en masse fine juledekorationer.
I december måned havde vi vores
store julebanko med mange flotte
sponsorpræmier. Vi vil her gerne
takke de mange sponsorer, en stor
TAK fordi I altid er villige til at støtte
os. Bankospillet var et stort tilløbsstykke, og vi måtte lukke dørene før
kl. 19, da der simpelthen ikke var
plads til flere i huset.
Vi har haft Jens Rothmann til at
holde foredrag om sine rejser ud i
verden. Han fortalte levende om
turene, og de fremmødte havde en
fantastisk hyggelig aften.
I skrivende stund er vi ved at gøre klar
til årets dilettantforestilling. En masse
lokale har i de sidste måneder øvet på
skuespillet med den meget kendte
20

titel: Midt om Natten. Stykket er
skrevet af Kim Larsen og Erik Balling,
og er skrevet om til en ”dilettantvenlig” forestilling. En uge før
premieren har vi måtte melde udsolgt,
så igen er der en fantastisk opbakning
til os. Både ”dilettanterne” og os i
Kulturgruppen glæder os til en dejlig
weekend.
Vi skal så småt i gang med at finde på
arrangementer til den næste sæson.
Hvis I har nogle gode idéer, er I altid
meget velkomne til at tage fat i os,
enten personligt eller skriv forslag på
vores Facebook-gruppe, som hedder:
Kulturgruppen for Balslev Forsamlingshus.
Vi vil gerne takke for den store
opbakning, som I altid giver os.
Så er det jo ingen sag at lave nogle
arrangementer. Og som altid går et
evt. overskud til Forsamlingshuset til
vores fælles glæde.
Kulturgruppen for
Balslev Forsamlingshus

Nyt fra Balslev Forsamlingshus
I bestyrelsen arbejdes der hele tiden
med planer og projekter for at forbedre forsamlingshuset og udenomspladsen for alle vores brugere og
lejere.
Eksempler herpå:
I køkkenet er opvaskemaskinen udskiftet. Køkkenbordspladen er udskiftet med en rustfri stålbordplade med
2 vaske.
Pladsen ved flagstangen er ved at blive
forberedt til lægning af fliser. Dette
forventes gennemført her i foråret. På
fliserne bliver der plads til opsætning
af bænke og borde.
Vi har fået Fibernet i forsamlingshuset, så brugerne har mulighed for at
gå på internettet.
Det er vores store ønske, at der kan

anskaffes nye kogeplader og ovne til
køkkenet. Der arbejdes på, at fremskaffe midler hertil i år 2017.
Den 1. april 2017 har vi en arbejdsdag i forsamlingshuset. Her bliver der
gjort hovedrent både inde- og udenfor
forsamlingshuset. Det er en dag hvor
alle kan deltage i forskellige opgaver.
Vi starter med morgenkaffe og rundstykker kl. 9 og dagen forventes afsluttet kl. 15. Kan man ikke deltage
hele dagen, så er det fint med at
komme om formiddagen.
Der er mange flere informationer på
vores hjemmeside: balslevforsamlingshus.dk
Hilsen fra bestyrelsen for
Balslev Forsamlingshus
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Kræftens Bekæmpelse
Middelfart Lokalforening
Lokalforeningen i Middelfart tilbyder
i samarbejde med Kræftrådgivningen i
hhv. Vejle og Odense støtte og vejledning til kræftpatienter, pårørende og
efterladte. Er du medlem af Kræftens
Bekæmpelse, og bor du i Middelfart
Kommune, er du automatisk medlem
af Middelfart Lokalforening.
Lokalforeningen deltager i flere faste
årlige aktiviteter og kampagner som
eksempelvis landsindsamlingen den
1. søndag i april, Støt Brysterne i oktober, solkampagnen, cykelkampagnen, rygestopkampagnen og de 7 tegn
på kræft. Vi har også samarbejde om
arrangementer med FOF OdenseFredericia-Middelfart, Middelfart
Kultur & Bibliotek, Hjerteforeningen
og Diabetesforeningen.
Vi har andre tilbud, hvor du kan
komme frit, ikke behøver at komme
fast og altid kan invitere ligestillede
med:
Mandeklubben i Middelfart - en
netværksgruppe for mænd, der har
kræft, har haft kræft eller lever med
en kræftramt. Gruppen har 1 fast
månedsmøde.
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Åben Café – en café for kræftramte,
tidligere kræftramte, pårørende og
andre, der kan have glæde af caféens
arrangementer og sociale fællesskab.
Caféen er åben 1 gang om måneden.
Walk and Talk – alle er velkomne.
Uanset vejr og vind mødes gruppen
hver uge og går 1 time.
Alle vores aktiviteter udføres af frivillige. De frivillige har tavshedspligt.
Vi har ingen træffetid, men du er altid
velkommen til at kontakte os, hvis du
ønsker en personlig samtale, vil gøre
brug af vore tilbud, høre mere om
Lokalforeningens arbejde eller ønsker
at blive frivillig.
Find os på
www.cancer.dk/middelfartlokal
Følg os på Facebook:
Kræftens Bekæmpelse Middelfart

Bente Holm

Program til sommerferien
(programmet er endnu ikke fastlagt for 2. halvår):
• Mandeklubben:
Sted: Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart
Tidspunkt: kl. 15.00-17.30 den 16.3.2017, 11.4.2017 (obs. mødestedet er Endelavevej 47, Middelfart), 11.5.2017 og 15.6.2017.
Kontaktperson: Bestyrelsesmedlem Bjarne Havshøj, tlf.: 3156 3500
• Åben café:
7.3.2017 kl. 16.00 – 17.30
Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart
4.4.2017 kl. 16.00 – 17.30
Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart
2.5.2017 kl. 15.00 – 17.00
Keramikmuseet Clay, Kongebrovejen 42, Middelfart (tilmeldingsfrist
22.4.2017)
6.6.2017 kl. 16.00 – 17.30
Galleri Hindhede, Brovejen 411, Middelfart (tilmelding ønskes senest 1.6.2017)
Kontaktperson: Bestyrelsesmedlem Christel Welling, tlf.: 2860 3237
• Walk and talk:
Sted: Ved havnefogdens kontor, Middelfart Marina,
Østre Hougvej 118, Middelfart
Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.00 -16.00
Kontaktperson: Marianne Iversen, tlf.: 3049 3589
• ’Erindringer i sort og hvidt’:
14.3.2017 kl. 19.00 – 20.30
Middelfartsalen, KulturØen, Havnegade 6, Middelfart.
Foredrag v/Ritt Bjerregaard. Billetter kan købes hos FOF OdenseFredericia-Middelfart og på Middefart Bibliotek.
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Balslev Festival
2017 – 17. juni – 11.17 – 17. gang
Så er det tid til årets Balslev festival
som afholdes lørdag den 17. juni
2017 for 17. gang. Konceptet er det
samme som altid:
God familiehygge
Mød gamle og nye venner
Familievenlige priser på alt på pladsen
13 timers ROCK for små penge ... og
igen år musik af nogle af Danmarks
bedste kopibands og det bedste lyd/lys
udstyr
Vi er rigtig glade for igen i år at
kunne præsentere Tournesol og
Nevoerne på henholdsvis teltscenen
og storscenen

Derudover vil vi have Sanne Jam, ZZ
top jam, DAD-jam, Monica Bigum,
Voljam og Tonight I´am yours på scenerne til at skabe en kanon fest.
Naturligvis er der også plads til lokale
bands og sidste år overraskede Noise
Wanted alt og alle, og vi er derfor
super glade for, at de vil tage turen
forbi Balslev Festival igen
Følg os på Facebook eller på vores
hjemmeside www.balslevfestival.dk
Mød op og vær med til at rocke – og
tag din nabo, gamle ven eller andre
med

Gadeturnering 2017 i Fodbold
EJBY IK arrangerer gadeturnering – Fodbold
Den 2. september - er der mulighed for at spille
gade/firma fodbold ved EJBY IK
Tilmeld din vej/gade/vænge/hold/
firma og spil fodbold mod byens
andre hold.
Pris pr. hold kr. 200,00
Der spilles på 5 mandsbaner á 15
min. Tilmelding sker via hjemmesiden fra 1/8
Kampregler vil også være at finde på
hjemmesiden fra 1/8-2016
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Program for dagen:
Kl. 13:00:
Gadeturnering på stadion
Kl. 18:00-24:00:
EJBY IK´s sommerfest ved klubhuset.
Vi tænder den store grill og sætter telt
op, og I tager selv mad med.
Der vil være mulighed for at købe
forfriskninger.

Sankt Hans 24. juni kl. 1900 –
EJBY EIK
Ejby Idrætsklub inviterer alle i Ejby
til Sankt Hans aften
Vi mødes ved bålet på den Gl.
Cirkusplads ved Ejby Hallen på
Halvej.

Der vil i teltet være mulighed for at
købe lidt forfriskninger
Der vil være gratis snobrød til børnene fra den lokale bager.

Balslev Foredragsforening
Den 21. april fra kl. 16.00:
Teltopsætning med mad og drikke.
Kom når du har mulighed og hjælp
med at få teltet sat op til sommerens
aktiviteter.
Den 21. maj kl. 10.00:
Balslev løb, hvor man igen i år kan gå,
slentre eller løbe turen rundt ved Balslev. Før løbet er der fælles opvarmning
og efter er der mulighed for hygge og
snak på pladsen over en grillpølse og
til børnene er der snobrød.
Den 12. august:
Børnedyrskue som løber af stablen på
Balslev Sportsplads. Der vil komme
yderligere informationer på Facebook
og i Ugeavisen. Sæt kryds i kalenderen
og kom og vær med eller se på.

Den 27. august:
Afternoon Tea arrangement på sportspladsen i Balslev. Som altid er det
med engelsk forbillede, at medlemmerne af Foredragsforeningen skaber
rammerne for dagen. Vi starter ligesom i England, med en lille kort
gudstjeneste i Balslev kirke – for derefter at gå over i teltet på sportspladsen og nyde en række lækre engelsk
inspirerede te- og kaffebords lækkerier.
Den 12. maj, 2. juni, 4. august
og 1. september:
Er der grillaftener på sportspladsen.
Der bliver tændt op i grillen til kl. ca.
18. Tag selv kød/mad med og få en
hyggelig aften sammen med venner.
Øl og vand kan købes.
Hilsen Balslev Foredragsforening
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SOGNENE SIDEN SIDST!
30. oktober 2016 – 30. marts 2017
Døbte
Døbtei Ejby
i Ejbykirke
kirke
Alexander Jensen
Kagvænget 6, Nørre Åby
Tobias Jensen
Kagvænget 6, Nørre Åby
Freya Gangelhoff Olesen
Onsholtvej 41, st. 8260 Viby
Døbte
kirke
Døbtei Balslev
i Balslev
kirke
Mynte Curtis Nørgård Haar
Algade 58, Ejby
William Julius Neldeborg Stavensø
Mosegårdvej 33, Balslev

Bisættelser og begravelser
Bisættelser
Ejby kirkeog Begravelser Ejby kirke
Arne Peter Hansen
Mosevej 9, Ejby
Karen Marie Hansen
Tårupvej 12J, Gelsted
Alfred Christiansen
Ved Skoven 60, Ejby
Erna Ruth Davidsen
Blommegrenen 26, Ejby
Poul Skærrebech Pedersen
Nygade 15, Ejby
Richardt Aage Jensen
Krengerupvej 3, Glamsbjerg
Ragna Marie Nielsen
Æblehaven 9, Nørre Åby

Menighedsrådsmøder
Den 1. onsdag i måneden
i konfirmandstuen i Ejby.
Kontakt formændene for
nærmere oplysninger.
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Det sker!
Dåbsgudstjeneste
Nogle gange kan det være svært for
forældre at få deres barns dåb til at
ligge på en given søndag. Derfor
afholder vi engang imellem en lille
dåbsgudstjeneste som ligger på en lørdag formiddag kl. 11:00, som tager
en lille halv times tid.

April 2017 - August 2017
Husk at tilmelde jer til præsten hvis I
gerne vil have jeres barn døbt sådan
en dag.
Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag
22. april i Balslev, 17. juni i Ejby, og
den 12. august i Balslev kirke, alle
dage kl. 11:00. Dåbsgudstjenesten
bliver kun afholdt såfremt der er
nogle tilmeldinger.

Silas Holst i Ejby
”Fortidens tunge bagage”
– om mobning!
Ejby Hallen mandag den
24. april kl 19:00
Bag sin altid smilende og karismatiske
facade bærer Silas Holst på en fortid,
en barn- og ungdom præget af mobning og dystre tanker – en bagage,
som den danske dansestjerne har
gjort til fast udgangs- og omdrejningspunkt i sine foredrag og debatskabende oplæg.
Her rekapitulerer den kendte Vild
med Dans-profil, hvordan han fightede for at komme igennem mange års
mobning, og hvordan han gradvis
opbyggede et selvværd, der gør, at
han i dag tør tale højt om og fokusere
på mobning.
På tv fremstår Silas Holst som en

dygtig danser, fyldt med selvtillid og
overskud. Men her 25 år efter sin første skoledag, bærer Silas stadig på en
byrde, som tynger ham. Allerede i
børnehaveklassen blev han hurtigt
udsat for massiv mobning fra de
andre børn. Der var daglige tilråb
som “homo” og “fede svin”. Der blev
smidt mælk efter ham, og hans ting
blev taget fra ham. Han begyndte at
trøstespiste, fik tvangstanker og
gemte sig på toilettet hver dag for at
græde i skjul. Silas fandt glæde i slik,
gamle film og senere hen gennem
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Det sker!

April 2017 - August 2017

dansen. De stærke oplevelser førte til
selvmordstanker, og tiden hvor han
blev mobbet sidder tungt i ham den
dag i dag. I mange år talte Silas dog
ikke om mobningen. Han fortalte
ikke sine forældre, hvad han dagligt
blev udsat for i skolen. Han var flov
over det – og hans overbevisning var,
at det var hans familie også. I dag ved
Silas, at børn over hele landet dagligt
står model til præcis samme mobning, som han selv var udsat for.
Hans ord i dag er helt klare. Børn må
og skal aldrig finde sig i mobning.
Børn og unge skal forstå, at der ikke
er noget galt med dem, og at de kan
stå imod mobning. I foredraget fortæller Silas hvordan han selv kom
igennem mobningen, hvordan han

kom videre og fik opbygget sit selvværd ved at tale højt om mobningen.
Han agerer hverken pædagog eller
psykolog. Han fortæller ud fra det
han har oplevet på egen krop. Silas
Holst giver de unge nye måder at
tænke på og klare sig på, i en tid hvor
mobning også foregår uden for skoletiden, blandt andet på de sociale
medier.
Foredraget er arrangeret af De
Samarbejde Sogne og er tænkt som
en obligatorisk del af årets konfirmandundervisning – Men alle; konfirmander og deres familier og alle
andre interesserede er velkommen –
og det er ganske gratis og uden
tilmelding

Forårskoncert i
Ejby kirke

koret som kommer og synger en lang
række skandinaviske som engelske
forårssange, ligesom der også bliver
plads til et par fælles sange, hvor vi
alle kan være med til at synge.
Vestfynskoret blev startet i 1981 og
er et blandet kor med ca. 40 sangere i
alle aldre. Koret optræder mest lokalt,
bl.a. i de vestfynske kirker og har fx
også en fast tradition med hvert år, at
synge en forårskoncert St. Bededagsaften i Skovpavillionen i Assens.

Vestfynskoret synger foråret
og sommeren ind i Ejby Kirke
tirsdag den 30. maj kl. 19.30
Så er det atter tid til vores årlige
forårskoncert i Ejby kirke.
I år er det Assensbaserede Vestfyns28
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Vestfynskoret der giver koncert i Ejby Kirke tirsdag den 30. maj

Vestfynskorets repertoire spænder
meget vidt. Det indeholder kirkemusik fra renæssancen til efterkrigstiden, sange og viser fra den vestlige
verden, og ind imellem rytmisk pop
og musical.
Vestfynskoret bliver dirigeret af
Henrik Elmer Matthiesen fra

Horsens, han er uddannet klassisk
sanger og korleder i Danmark, og har
studeret ved New Voice Studio Italia,
i Italien.
Alle er velkomne – det er ganske
gratis – og kirkebilen kører til døren,
blot man husker at bestille den dagen
i forvejen

Aftensang – atter
med lidt til ganen
Ønsk en salme: torsdag den
1. juni 2017 kl. 19:00 i
Balslev kirke

Og ligesom sidste gang så afholder vi
arrangement kl 19:00 – og derudover
serverer menighedsrådet en lille forfriskning bagefter, når arrangementet
er slut. Hvad det bliver, vil vi først få
at se på selve aftenen – det er en lille
overraskelse

Så er det atter tid til endnu en
omgang aftensangs arrangementer.

Kirkebilen kører som altid!
På gensyn fra os alle
29

Det sker!
Fynsk pilgrimsvandring 2017
Atter i år er der mulighed for at
deltage i en fynsk pilgrimsvandring i
pinsedagene. I år vandres der til en
række fynske kystbyer – og i skrivende stund også fra Middelfart i år.
Se mere om den fynske pilgrims-

Ulvetimegudstjeneste
- for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning
og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue
Torsdag d. 24 august kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke,
en familiegudstjenester som særligt
henvender sig til børn, forældre og
bedsteforældre. Vi kalder dem for
”Ulvetimegudstjenester”, fordi de ligger på en hverdag fra kl. 16:45 til ca.
18:00, lige præcist i det tidsrum, som
normalt for børnefamilier kan være
meget fortravlet.
Men fortravlet behøver det ikke altid
at være: Tag en slapper fra mad30
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vandring 2017 på deres hjemmeside
www.fynskpilgrimsvandring.dk der
bliver opdateret med mere detaljerede
rutebeskrivelser og informationer
efterhånden som vi nærmer os
pinsen. Her kan man også tilmelde
sig – og læse om andre muligheder
for pilgrimsvandring rundt omkring
i det ganske land.

lavningen! Kom til en kort børnevenlig ”fortælle(fri)kvarter” i kirken
hvor der bagefter, vil der blive
serveret spagetti 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 spagetti 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.

Det sker!
Kirke og Kino
2017
"Louder than bombs"
Lørdag den 2. september
kl 10:00 Nørre Åby Bio
Sidste år startede vi i De Samarbejdende Sogne et nyt projekt
kaldet ”Kirke og Kino”.
Her mødes vi én gang om
året for at se sidste års vinder
af filmprisen Gabriel prisen,
som er en filmpris der
vælges af en jury af
Landsforeningen af
Menighedsråd.
Sidste år så vi Erik Clausens
”Mennesker bliver spist”
som vandt prisen i 2015, og
i år bliver det så den norske
instruktør Joachims film
”Louder than bombs” som
vandt Gabrielprisen 2016.
Filmen følger brødrene
Jonah og Conrad, der på
hver sin måde forsøger at
acceptere deres mors død.
Hun var en berømt krigsfotograf, og da en retrospektiv samling af hendes
værker skal udstilles, forenes
den resterende del af familien for første gang i tre år

April 2017 - August 2017
under fælles tag. Genforeningen
vækker en række uafklarede følelser i
både faren og de to brødre.
Som sidste år startes der med en
introduktion af Jens Rothmann,
hvorefter filmen vises og vi afslutter
med en samtale om filmen – og der
vil være lidt til ganen også i løbet af
arrangementet. Arrangement er gratis
og alle er hjertelig velkomne.
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Kirkens døgn
8.-9. september
i hele Middelfart provsti – vi
bliver dejligt mange…
En arbejdsgruppe med organist
Jane Laut i spidsen indbyder til
Luther fejring på en utraditionel
måde. Vi opfordrer til at sætte kryds
i kalenderen denne weekend - fredag
aften og lørdag eftermiddag. I næste
kirkeblad vil vi fortælle mere om
Kirkens døgn.
Alle sangglade og alle sanggrupper fra
kirker, efterskoler, musikskolen, skoler og aftenkor inviteres til at danne
et folkekor, Middelfart provstis organister og kirkesangere står bag, og der
bliver to øveaftener.
Kontakt allerede nu Jane Laut på
jlaut@mail.dk eller Karen Folke,
tlf.: 2242 5211.
mail: karen@folkeolsen.com hvis du
eller dit kor vil være med.

April 2017 - August 2017
Dertil kommer, at der skal dannes et
stomp-orkester. Hvis det mere er dig,
så skriv også gerne til Jane eller
Karen.
Ved kirkens døgn vil busser køre
korene til de 8 udvalgte kirker, hver
kirke får 20 minutters besøg, om lørdagen vandrer hele »folket«/alle der
har lyst syngende og spillende sammen med kor og stomporkester fra
det nye rådhus og til Middelfart kirke
– her afsluttes dagene med fællessang
og med fællesspisning i det store
madtelt foran kirken. Sæt kryds i
kalenderen og vær med til denne
store begivenhed i Middelfart Provsti
i anledning af reformationsjubilæet
1517 - 2017. Vi bliver mange, hvis vi
vil.
Vita Andreasen

Se hvad der sker
i Ejby på
www.ejby.dk
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Besøg af
salmedigter i
Luther-året 2017
Torsdag aften d. 26. oktober
kl. 19 i Ejby Kirke
Iben Krogsdal har i mange år skrevet
egne salmer, og er rigt repræsenteret i
det nye salmebogstilæg ”100 salmer”.
Udgav i efteråret 2016 en nyoversættelse af Salmenbogens 21
Luthersalmer: ”Vor Gud, du mærker
vores sorg”. – Til alle salmer er der
sat ny musik, af forskellige danske
komponister.
Ibens Krogsdal salmer er et bekendtskab værd fordi her er et nutidigt
sprog, som rammer ind i betydningsfulde hverdagserfaringer, som man
kan genkende. Salmen bliver et sted
hvor der sættes ord på vigtige personlige erfaringer.
Om at skrive salmer siger Iben
Krogsdal bl.a. ”Jeg kan ikke huske
nogensinde at have skrevet en salme
for at forkynde og da slet ikke for at
oplære andre i troen. Det kan godt
være, at mine salmer af andre kan
opleves som forkyndelse, men de er
aldrig skrevet, fordi jeg havde et
ønske om forkynde kristendom. Jeg
er ikke præst, og jeg drømmer ikke et

øjeblik om at gøre mennesker kristne
gennem mine salmer.”
”Jeg har intet ønske om at opdrage
nogen til at tro på en særlig måde.
Salmerne er for mig snarere fortættede erfaringer, mennesker kan træde
ind i og få stemme og sprog fra, når
de synger eller læser salmerne.”
De samarbejdende sogne har fået en
aftale i stand med Iben om at komme
til Ejby og fortælle om Luthers salmer, om gendigtningen, og hvad salmer har at sige mennesker i dag midt
i en travl hverdag. Og undervejs i
foredraget synger vi nogle af salmerne
sammen med Iben.
Menighedsrådet i Ejby
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En lidt anderledes malermesterregning
Denne regning er fra en malermester efter restaureringen af
altertavlen i Sæby kirke – året er 1790

Forandret det andet bud, samt ferniseret de ti bud.................2,34.rdl
Lavet en ny næse på røveren, samt strakt hans finger .............1,02.rdl
Oppudset Pontius Pilatus, samt sat nyt pelsværk på
hans krave. Ferniseret ham for og bag ..................................17,09.rdl
Sat nye vinger på englen Gabriel og overstrøget hans fjer,
udvidet himlen og tilsat adskillige stjerner..............................1,10.rdl
Forbedret den hellige Magdalene, som var
aldeles fordærvet.....................................................................5,00.rdl
Sat nyt hår på den kyske Susanna, samt sat nye sko på hesten
foran Elias ́ vogn, samt afmærket vejen til himlen ..................3,24.rdl
Efterset de kloge jomfruer samt overstrøget dem
her og der.............................................................................10,80.rdl
Gjort verdens ende et stykke længere, da den var
blevet for kort ........................................................................3,19.rdl
Renset det Røde hav for flueskidt...........................................3,07.rdl
I alt ......................................................................................45,75.rdl

Betalt, O. Larsen, Malermester
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KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

Sognepræst Jens Rothmann
Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
e-mail: JCR@km.dk .......tlf. 64 46 11 20,
Organist Balslev og Ejby
Birgit Schledermann, Rugvangen 3,
Kerte, 5560 Årup ............tlf. 64 43 25 66
Kirkesanger
Birthe Kristensen, Hjortebjergvej 20,
5463 Harndrup...............tlf. 25 31 01 36

Menighedsrådsformand Balslev
Hanne-Lis Christophersen, Mindevej 22,
Balslev, 5592 Ejby ...........tlf. 64 46 11 49
Menighedsrådsformand Ejby
Jens Helbo, Bredgade 25
5592 Ejby .......................tlf. 65 62 36 40
Kasserer Balslev
Jan Korsgaard Hansen, Krogen 2,
Balslev, 5592 Ejby ...........tlf. 64 46 11 15

Graver Balslev
Pia Janner, Langgyden 5,
5580 Nørre Åby ..............tlf. 30 95 16 17

Kasserer Ejby
Inge M. Have, Holmelundsvej 2,
5592 Ejby .......................tlf. 21 32 45 70

Graver Ejby
Helle Jørgensen, Krogagervej 15,
5500 Middelfart..............tlf. 26 80 31 22

Kirkeværge Balslev
Jens Aage Bang Jensen Rundingen 3,
Mosegård, 5592 Ejby ........tlf 64 46 11 91

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen, Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup

Kirkeværge Ejby
Preben Lehmann Hansen, Tværgade 39,
5592 Ejby .......................tlf. 22 84 18 39

Mandag er fridag for det faste personale
Fødsel
Dåb
Bryllup
Dødsfald

: Meddeles til præsten senest 2 dage efter fødslen. Gul
fødselsanmeldelse og forældrenes attester medbringes.
: Aftales med præsten.
: Aftales med præsten. Prøvelsesattest fra kommunen og
dåbsattester medbringes.
: Meddeles præsten senest 2 dage efter hændelsen.
Endvidere henvendelse til bedemand og graver.
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GUDSTJENESTETIDER
Ejby

9:00

10:15
10:15

11.00 **
10:15
19:00 **
9:15 + 10:45 ***

7.
12.
14.
21.
25.
28.
30.

maj - Konfirmation Balslev
10:00 ***
maj - Store Bededag
maj - 4. s.e. påske
14:00 Dorte S. Nielsen
maj - 5.s.e. påske
maj - Kristi Himmelfart
maj - 6.s.e. påske
10:15
maj - Forårskoncert med Vestfynskoret Ejby kirke

01.
04.
05.
11.
17.
18.
25.

juni - Aftensang
juni - Pinsedag
juni - Anden Pinsedag
juni - Trinitatis Søndag
juni - Dåbsgudstjeneste
juni - 1. s.e. trin.
juni - 2. s.e. trin.

02.
09.
16.
23.
30.

juli - 3. s.e. trin.
juli - 4. s.e. trin.
juli - 5. s.e. trin.
juli - 6.s.e. trin.
juli - 7.s.e. trin.

06.
12.
13.
20.
24.
27.

aug. - 8.s.e.trin.
aug. - Dåbsgudstjeneste
aug. - 9.s.e.trin.
aug - 10.s.e.trin.
aug. - Ulvetimesgudstjeneste
aug. - 11.s.e.trin Afternoon Tea

19:00 **
10:15

10:15
9:00

9:30 Dorte S. Nielsen
10:15
10:15
19:30 **
9:00
09:30 Dorthe S. Nielsen
9:00
11:00 **
10:15
9:00 Michael Juul

9:00 Michael Juul
9:00
10:15

9:00 Michael Juul
10:15

10:15
11:00 **
9:00

10:15
10:15
16:45 **

14.00

** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker” + dagspressen.
*** Se konfirmandlister i Ugeavisen Vestfyn.
Evt. ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i Ugeavisen Vestfyn.

Kirkebil: Kan bestilles ved Taxa Fyn på 64 41 40 55 - senest dagen i forvejen
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 1. juni 2017

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

16. april - Påskedag
17. april - 2. Påskedag
22. april - Dåbsgudstjeneste
23. april - 1. s. e. Påske
24. april - Silas Holst i Ejby Hallen
30. april - Konfirmation Ejby

Balslev

