Kirke- og Sogneblad
For Balslev-Ejby
August 2015

Ulvetimegudstjeneste for børn og barnlige sjæle
27. august kl. 16:45 Ejby kirke – se mere under ”Det sker”.
Høst- og familiegudstjeneste i Balslev kirke
20. september kl. 16:00 – se mere under ”Det sker”.
Carl Nielsen aften – med fællesang og fortælling
17. september kl 19:00 i Konfirmandstuen i Ejby
– se mere under ”Det sker”.
Ældreudflugt 15. september 2015

VIGTIG INFORMATION!

Konfirmationsundervisningen
2015-2016
Starttidspunktet forandret grundet
den nye skolereform
Den nye skolereform sætter ikke kun
sit præg på den almindelige skoledag,
men også konfirmationsundervisningen rundt i landet sogne. Sådan også
her i Balslev og Ejby sogne. Normalt
har vi her på stedet startet konfirmationsundervisningen i september
måned – men den nye skolereform
betyder, at al konfirmationsundervisning i hele Middelfart kommune fra
efteråret 2015, først starter efter efterårsferien. Det gør dog ikke den store
forskel her på stedet – for vi skal nok
nå alt det, vi normalt når, igennem
vores konfirmationsforløb.

8:15 og torsdag den 22. oktober kl.
8:15.
Der vil som forgående år også være en
velkomst og orienteringsaften for de
nye konfirmander og deres forældre i
kirken og konfirmandstuen. Der vil
blive sendt indbydelser ud til alle konfirmander på Ejby skole, og til de konfirmander som forinden har tilmeldt
sig konfirmandundervisningen i Ejby.

Konfirmandundervisningen for årets
vordende konfirmander, starter dermed op tirsdag den 20. oktober kl.

Konfirmationen vil i 2016 finde sted i
Ejby den 17. april og i Balslev den 10. april
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Præsten går til filmen? Nej, på studieorlov!
af Jens Rothmann
”Jamen går du på orlov?” – sådan er jeg
blevet spurgt, en hel del gange den
sidste tid. Og jo – den er god nok.
Engang sidst på året går jeg nemlig på
en 3 måneders studie orlov – og er dermed væk fra embedet som sognepræst
i den periode. Det betyder dog ikke at
man som sognebarn kommer til at
mangle en præst, for dét er der taget
hånd om, når den tid kommer;
Biskoppen over Fyns stift, sørger nemlig for, at embedet bliver passet af en
vikar, som varetager alle de faste opgaver her på stedet, i mit fravær.
I skrivende stund ved vi dog ikke
hvem den vikar er – og det er i skrivende stund, heller ikke 100% sikkert,
hvornår og i hvilke måneder min studieorlov, vil komme til at ligge.
Vi ved dog at det bliver i sidste halvdel
af år 2015, sandsynligvis fra start oktober til december ud. Men alt dette bliver der styr på, hen over sommeren.
Sikkert er det dog, at der ikke kommer
til at mangle noget, som ellers plejer at
være, udover selvfølgelig undertegnede. De kirkelige handlinger, konfirmander, ældreklubben, gudstjenester
og alt det andet som vi plejer at have

her på stedet, forsætter som altid uforandret, blot med en anden præst ved
roret.
Hvorfor studieorlov og hvad skal du studere? Jo sådan er jeg også blevet spurgt
mange gange allerede. Og svaret på det
første spørgsmål, er forholdsvis kort;
nemlig at man én gang i løbet af sin
embedstid, får mulighed for i tre
måneder, at fordybe sig i et relevant
emne, som ikke bare kommer en selv
til gode, men også kollegaer, samarbejdspartnere og andre med interesse i
det man nu studere – og ja ikke
mindst, ens menighed.
Jeg har igennem mange år, haft en stor
interesse for filmmediet og mulighederne for at bruge forskellige film i mit
arbejde som præst, både i kirken i
mine prædikener, i forbindelse med
min konfirmandundervisning –
undervisning generelt, foredrag og
senest en dissideret filmklub i konfirmandstuen.
Det er de teologiske fortællinger og
billeder i disse film, som jeg primært
beskæftiger mig med og finder interessante: Nogle gange kan film nemlig
åbne op og hjælpe med til, at fortolke
en lang række af bibelens fortællinger
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og teologiske spørgsmål, så de kan
være langt lettere at formidle. Eller en
film kan være med til, at tilføje en
bibelsk tekst eller et teologisk problem, en ekstra dimension – som gør
at problemstillingen eller beretningen,
står langt skarpere end før, både for
præsten eller den som underviser, og
dermed også for den som der skal formidles til.
Og det er så her, at mit studie kommer
ind, for min opgave bliver nemlig at
kategorisere de film, som er relevante i
den sammenhæng. Dvs. skabe overblik over relevante film til kirkelig og
pædagogisk brug; til både prædikestol

som i konfirmationsstuen og undervisningslokalet. Dermed også sagt; at mit
projekt også skal komme undervisere i
skole og videregående uddannelser til
gode, da mit projekt på den måde, i
dens indhold af materiale og katalog –
ikke kun har interesse for kun folkekirken. Der er selvfølgelig mere i mit
studie projekt, men sådan overordnet
inden for disse rammer, lyder projektbeskrivelsen. Så det bliver spændende,
relevant – og det er noget jeg ser frem
til og glæder mig rigtig meget til at fortælle meget mere om, når den tid
kommer.

Salmemaraton 2015 -2016
Kan man synge en maraton? Ja, og vi
gør det faktisk ganske godt. Siden
august 2014 har vi på skift i provstiets
kirker, forsøgt at synge alle salmebogens mange dejlige salmer – fra en
ende af – fra nr 1 og så helt til den
allersidste salme på sidste side. Det har
være en meget stort succes, med op til
80-100 deltagere hver gang, og det har
være ganske hyggeligt, sjovt og meget
inspirerende. Men vi er jo slet ikke
færdig endnu – vel kun en 1/3 del
igennem salmebogen indtil videre – så
derfor tager vi også fat på endnu en
sæson – for at komme det styk videre.
Alt i alt; så lære vi og høre en masse
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nye melodier, synger tekster vi egentlig
ikke kendte - og er alle er blevet musikalsk beriget. Samtidig kommer vi
rundt i hele Middelfart Provsti, og får
set vores mange skønne gamle kirker.
Det foregår onsdage kl. 17.00 til
18.45.
Der vil hver aften være en salmeguide
til at føre os gennem salmerne.
Undervejs vel der være en let anretning. Flere informationer:
Johanne Fårup, 64 42 16 24
Johanne Diemer, 22 11 18 65
Jette Rosendal, 64 40 31 21
Se også på provstiets hjemmeside – og
de foldere som findes i vores kirker.

Plan for salmemaraton
2015 – 2016
August
Nørre Åby kirke den 5. august
Nørre Åby kirke den 12. august
Nørre Åby kirke den 19. august
Nørre Åby kirke den 26. august
September
Brenderup kirke den 2. september
Indslev kirke den 9. september
Brenderup kirke den 16. september
Indslev kirke den 23. september
Oktober
Gelsted kirke den 30. september
Tanderup kirke den 7. oktober
Ejby kirke den 21. oktober
Balslev kirke den 28. oktober

Marts
Middelfart kirke den 2. marts
Middelfart kirke den 9. marts
Middelfart kirke den 16. marts
Middelfart kirke den 30. marts
April
Føns kirke den 6. april
Ørslev kirke den 13. april
Udby kirke den 20. april
Husby kirke den 27. april
Maj
Kauslunde kirke den 4. maj
Gamborg kirke den 11. maj
Kauslunde kirke den 18. maj
Gamborg kirke den 25. maj

November
Fjeldsted kirke den 4. november
Harndrup kirke den 11. november
Fjeldsted kirke den 18. november
Harndrup kirke den 25. november
Januar
Strib kirke den 6. januar
Røjleskov kirke den 13. januar
Vejlby kirke den 20. januar
Strib kirke den 27. januar
Februar
Asperup kirke den 3. februar
Roerslev kirke den 10. februar
Asperup kirke den 17. februar
Roerslev kirke den 24. februar

Menighedsrådsmøder
Ejby: 3. onsdag i måneden
i Ejby konfirmandstue.
Balslev: 1. onsdag i måneden
hos menighedsrådsmedlemmerne
på skift.
Kontakt formændene for
nærmere oplysninger.
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ÆLDREUDFLUGT
2015

Elvis og æggekage
Graceland, Elvis museum – og æggekage på Hvidsten kro

TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015 KL. 10:30
Så er det atter tid til den årlige udflugt
for pensionister og efterlønsmodtagere
i Balslev og Ejby sogne. Og i år bliver
vores tur meget anderledes; Vi skal
nemlig på én gang - besøge noget
meget amerikansk og noget meget
dansk.
Når nu vi har forladt det fynske – så
køre bussen os op igennem det østjyske landskab – for efter en kop kaffe i
det grønne - at lande i selveste
Graceland– som jo er selveste Elvis
Presleys hjem. Dvs. det er selvfølgelig
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ikke Elvis Presleys rigtige hjem – for
det ligger jo pænt og godt i Memphis i
USA – men derimod en fuldkommen
perfekt kopi af hans hus, som er bygget i Randers. Her var der nemlig en
meget stor Elvis fan og som har en af
de største Elvis samlinger i verden –
der en dag fik den ide, at han ville
bygge en nøjagtig kopi af Elvis’ hjem –
den eneste uden for USA.
Og det gjorde han så!
Folk rystede på hovedet, for det var et
meget stort projekt og næsten ureali-

stisk, og mange dømte projektet til at
blive en fiasko.
Men det lod sig gøre – og det blev
ikke nogen fiasko - for sidenhen er det
blevet et af de største attraktioner i
landet. Graceland er i dag et museum
med utallige effekter som har tilhørt
Elvis og som er unikke og som kun
findes her og som er med til at fortælle
historien om historiens første og vel
nok også største musik stjerne.
Når vi ankommer – får vi en guide
med os på vejen – (muligvis oveni
købet bygmesteren og idemanden selv)
– som vil fortælle os om huset, dens
historie og vise os rundt i alle museets
gemakker og selvfølgelig fortælle os alt
hvad hjertet kan begære om Graceland
og Elvis og meget meget mere.
Når vi har fået vores rundvisning, så
vil der også være tid til at se resten af
området, butikken og fx også Elvis’
barndomshjem, som også findes i en
nøjagtig kopi på stedet.
Så triller vi videre. Vi skal kort se en af
de lokale kirker – for derefter at køre
mod Hvidsten kro. Kroen er kendt af
de fleste som hjemsted for en af danmarkshistoriens mest berømte modstandsgrupper, nemlig

Hvidstengruppen, som vi seneste så
portrætteret i filmen af samme navn.
Vi skal ned og se mindestenen – og så
skal vi spise – og selvfølgelig som traditionen byder det der på stedet; den
traditionelle æggekage i de historieske
omgivelser! Det skulle være en ganske
dejlig oplevelse. Efter at vi forhåbentligt er blevet godt mætte – ja så sætter
vi så kompasnålen mod syd igen – og
drager hjemad med det fynske hjemland.
Vi sørger for at der selvfølgelig også
bliver en kop kaffe i bussen på turen
og noget forfriskende til turen hjem,
men da vi jo drager af sted sidst på
formiddagen vil det være klogt at have
spist et godt morgenmåltid inden vi
drager afsted.
Turen vil ca. tage omkring 8-9 timer i
alt. Vi skal på denne tur køre i dobbeltdækkerbus – og der vil være plads
til 58 personer max. Turen koster i alt
200 kr. pr. deltager og I kan tilmelde
jer på den medfølgende kupon senest
fredag d. 11. september. Kl. 12:00, hos
Jens Rothmann, Nørregade 97 i Ejby.
Vel mødt og på gensyn!

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

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

Kl. 10.05
Kl. 10.10
Kl. 10.15
Kl. 10.20
Kl. 10.25
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ORGANISTENS HJØRNE!
Salme 275: Uforsagt, vær på vagt
Uforsagt, vær på vagt, Jesus haver det alt fuldbragt.
Han har vundet det store slag, Satan bundet til dommedag,
åbnet os Himmerigs port.
Uforsagt, vær på vagt, Jesus haver det alt fuldbragt.
Snart han kommer at hente sin brud,
fra det fremmede land til sin Gud, hjem til sin himmelske fred.
Uforsagt, vær på vagt, Jesus haver det alt fuldbragt.
Har du kun olie i dit kar, brænder end lampen ej lys og klar,
kan du ham møde med fryd.
Uforsagt, vær på vagt, Jesus haver det alt fuldbragt.
Aldrig han færdes med magt eller list, bier han længe,
han kommer dog vist, glæder dig så desto mer'.
Uforsagt, vær på vagt, Jesus haver det alt fuldbragt.
Han kan dig trøste i al din ve, han er dig nær,
han er dig nær, skønt ej du kan se,
Jesus, din trofaste ven.
Klokken slår, tiden går, evigheden forestår.
Lad os da bruge den kostbare tid,
tjene vor Herre med al vor flid, så skal vi nok komme hjem.

Salmen, den eneste han har skrevet,
der er kommet med i salmebogen, er
skrevet af præsten Hans Agerbæk, født
i 1798, død i 1869.
Vi bliver på Fyn. Vi skal til Skydebjerg
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præstegård. I 1798 fødtes Hans. Hans
far var sognepræst Hans Adolph
Agerbæk.
Forældrene døde tidligt, så Hans voksede op hos en slægtning i Øster

ORGANISTENS HJØRNE!
Hæsinge præstegård. Som 18-årig
kom han til København for at læse
teologi.
Herefter blev han hjælpepræst hos
provsten i Vemmelev. Her forelskede
han sig i godsejerdatteren Marie
Frisenberg. De blev gift, og efter
embeder i Thy, Bredstrup, Espe og
Vantinge, blev han som 43-årig sognepræst i sit barndoms-sogn, Øster
Hæsinge.
Ovennævnte salme blev skrevet som
en fødselsdagsgave til hustruen i 1848,
da hun fyldte 50 år, og hun blev
meget glad for versene, og ikke mindst
melodien, der dengang gik på - Glade
jul. Hun havde et dårligt helbred, og
døde allerede som 59-årig.
Salmen har aldrig tænkt at skulle udgives, men en opvakt bonde lånte den og
fik den udgivet i 1850.
Dengang var man meget overtroisk.
Det var Hans Agerbæk også. Han
troede fuldt og fast på spøgelser, ånder
osv., og når der var noget usædvanligt
på færde, troede han, det var overnaturlige kræfter, der var på spil. Så bad
han sit Fadervor, og det hjalp.
I Espe præstegård var der spøgelser på
loftet, men Hans Agerbæk fik manet
dem væk.
Dengang var det skik, at man skulle
våge over en afdød til begravelsen. Da
pastor Svitzer i Øster Hæsinge var
død, sendte man bud efter Hans

Agerbæk, som skulle våge. Efter den
tid rystede hans hånd, og han sagde
senere til en ven, at han nødigt skulle
ønske at se, hvad han havde set.
Agerbæk havde en kusk, Hans
Nielsen. Om aftenen sad han inde hos
præsten og holdt ham med selskab. En
aften, da Agerbæk gik ud, tog kusken
en bog og læste i den. Da Agerbæk
kom tilbage, var hele stuen fyldt med
fluer, men så snart, han viste sig, forsvandt de.
Samme kusk var til stede ved en begravelse, forrettet af Hans Agerbæk. Om
aftenen, da de sad sammen inde i
stuen, spurgte kusken præsten, hvorfor
han havde grædt ved begravelsen. "Jo,"
svarede Agerbæk, "så du ikke, at der
sad en djævel på kisten?"
Om Hans Agerbæk siges også, at han
var en god sognepræst, og at han åbnede sine kirker for alle kristne på hele
Fyn. Det var ualmindeligt dengang,
men i dag er kirkerne heldigvis åbne
for alle.
Hans Agerbæk var enkemand i 15 år,
og giftede sig ikke igen.
Salmen synges på melodien, Klokken
slår, tiden går, som er skrevet af Oluf
Ring (1884-1946) i 1938, og det er
bemærkelsesværdigt, at den kun spænder over 4 toner.
Birgit Schledermann, organist
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Konfirmationen i
Balslev og Ejby kirker 2015
Ja – så måtte vi også tage afsked med
dette års konfirmander, som altid med
en stor portion vemod – for jeg har på
alle måder, nydt at være sammen med

jer, men håber at vi snart må ses igen i
alle mulige andre sammenhænge. Tak
for den gode tid som vi har haft sammen. Mvh, Jens

Konfirmander ved konfirmationen i Ejby d. 19. april 2015 kl. 9:15
Karoline Neldeborg Andersen, Malte Kaa Sunesen Boelstofte, Malthe Dalgaard
Bruun, Lukas Bøllingtoft, Noah Ehlert Bøtcher, Lina Vu Frederiksen, Freja
Ritzau Frydensberg, Sofie Grandberg, Natasja Skov Hansen, Victoria Katrine
Amkær Kaas Ibsen, Andreas Jensen, Jonas Jensen, Mathilde Kayrød Jensen,
Malou Cecillia Kock, Victor Cecillius Kershøj Kruse, Laura Lykke Larsen.
Foto af KH-Foto, Otterup.

Konfirmationsdatoer i Balslev
og Ejby 2016-2019
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2016:
2017:
2018:
2019:

Ejby 17. april
Ejby 30. april
Ejby 22. april
Ejby 12. maj

Balslev 10. april
Balslev 7. maj
Balslev 15. april
Balslev 5. maj

Konfirmander ved konfirmationen i Ejby d. 19. april 2015 kl. 10:45
Daniel Mahler, Signe Drechsler Matthiesen, Louise Kathrine Lundskov Nielsen,
Nathasja Stenkjær Nielsen, Simon Juul Nielsen, Laura Mejer Rasmussen,
Nikoline Broe Rasmussen, Nikolaj Skovgaard, Tobias Lindholm Stimose, Emil
Rosenlund Stryhn, Frederik Flethøj Sørensen, Julie Susanne Holmelund
Sørensen, Mathias Als Tangaa, Signe Caroline Thrane, Isaac Vorköper, Oliver
Sonne Wosniak. Foto af KH-Foto, Otterup.

Konfirmander ved konfirmationen i Balslev d. 26. april 2015 kl 10:00
Emma Solveig Jensen, Amalie Kolstrup Larsen, Jonas Kamp Eriksen.
Foto af KH-Foto, Otterup.
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Fødselsdags-/Pinsefest
Igen i år blev det et dejligt gensyn
for tidligere minikonfirmander.
Vi skulle lave en lille kunstudstilling til kirken med fernisering
senere på eftermiddagen, hvor familierne også deltog efterfulgt
af en sommermiddag i konfirmandstuen i præstegården.
Der blev lavet duer, hjerter og
fisk, som er nogle af symbolerne
fra vores kristne tro.
Duen er et tegn på den Hellige
Ånd, Gud sendte ned over Jesu
disciple kort efter han steg til
Himlens. Det blev den 1.
pinse/kirkensfødselsdag på jorden
og de mange tungemål/sprog gav
nu mulighed for at alle kunne
høre det glade budskab om Guds
kærlighed.
Farven hvid betyder lys og glæde.

Hjertet er symbol på kærlighed
og farven rød på blodet (påske)
og ilden (pinse).
Stjernen er et andet symbol, vi
kender fra julen. Farven grøn betyder liv, vækst og håb og farven
violet står for bøn, forberedelse,
advent og faste.
Fisken har fra start betydet meget
i den kristne tro. Det var ikke
altid tilladt at vise, at man troede
på Gud og det er stadig forbudt
mange steder rundt i verden, desværre. Men man kunne vise sig
som en kristen ved at tegne en
halv fisk i sandet. Hvis den anden
person derefter tegnede den
anden halvdel, så vidste begge
parter, at de var fælles om deres
tro.

Fællesskabet er vigtigt i vores kirke.
Det mærkede vi også forleden, da vi mødtes. Det var yderst stemningsfuldt.
Pinsen er nok en lidt forsømt højtid.
Ikke desto mindre var den nødvendig for at
kristendommen nåede til f. eks. Danmark.
Carl Erik og Fie
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Det sker!

August 2015 - November 2015

Ulvetimegudstjeneste

alle over i konfirmandstuen i Ejby og
spiser spagetti med kødsovs som
aftensmad.

- for børn og barnlige sjæle

Arrangementet er for alle børnefamilier, men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.

Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue
torsdag d. 27. august kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt henvender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for
”Ulvetimegudstjenester”, fordi de ligger på en hverdag fra kl. 16:45 til ca.
18:00, lige præcis 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 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

Ejby IK fodbold Gadeturnering
2015
EJBY IK arrangerer
gadeturnering –
Fodbold - nu også
med børneturnering
på multibanen
Den 5. 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 www.ejbyik.dk - fra
1/8-2015.
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Det sker!

August 2015 - November 2015

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, og som
tager en lille halv times tid.
Husk at tilmelde Jer til præsten hvis I
gerne vil have jeres barn døbt sådan
en dag..
Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag d.
22. August i Ejby kirke, 12. september i Balslev kirke og endelig 28.
november i Ejby kirke, alle dage kl.
11:00. Dåbsgudstjenesten bliver kun
afholdt såfremt der er nogle tilmeldinger.

En aften i Carl
Nielsens verden
Foredrag og syng sammen aften i
Ejby konfirmandstue torsdag den
17. september kl. 19:00
Så er det tid til det årlige sensommerarrangement i Ejby sogn – og i år vil
vi gerne markere 150 året for vores
folkekære fynske komponist Carl
Nilsens fødsel.
Det gør vi med et kombineret foredrag og syng sammen aften i konfir14

mandstuen hvor aftenens foredragsholder Poul Erik Jespersen med
udgangspunkt i Carl Nielsens barndom, blandt andet med uddrag fra
”Min fynske barndom”, samt i den
musik, han har skrevet, og den karriere, han fik, fortæller historien om
Danmarks største komponist.
Poul Erik Jespersen siger selv at ”…
Carl Nielsen skal man have ind under
huden” – og derfor byder han da også
ind til fællessang på nogle af hans
sange, efter de er blevet introduceret.
Indimellem vil menighedsrådet være
vært med kaffe og kage – og alle er
som altid hjertelig velkommen til
dette arrangement som selvfølgelig er
ganske gratis.

Det sker!
Høstgudstjeneste
Minikonfirmanderne medvirker.
Familie-/Høstgudstjeneste i
Balslev kirke d. 20. september
2015 kl. 16 :00
For børn og voksne med efterfølgende kirkefrokost i Balslev forsamlingshus.
Så er det atter tid for høstgudstjeneste
i Balslev kirke og det er en ganske
speciel dag. Vi takker for den netop
overståede høst, ikke bare den ude på
markerne, men så sandelig også for
den høst vi har fået hjemme i vores
haver og urtebede, - og det skal selvfølgelig fejres.
Som altid vil høstgudstjenesten være
en skyndsom blanding af børneoptog
med hjemmebragte afgrøder - salmer
og sange – og en historie for børn og
barnlige sjæle.
Årets nystartede minikonfirmander
deltager ligesom sidste år også ved
arrangementet og vil være med, til at
gøre denne eftermiddag endnu mere
hyggelig og flot.
Bagefter går vi som altid over i forsamlingshuset, laver en omgang fællesspisning – et ”fælles tag selv bord”
- hvor alle kan tage med hvad de nu
har lyst til. Menighedsrådet sørger for
tærter, kaffe og kage og en sodavand
til børnene, ligesom man også kan
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købe en øl eller vand til maden.
Alle er velkomne og kirkebilen køre.
Se yderligere omtale i lokalpressen
Mvh Balslev menighedsråd

Ældreklubben i
Ejby præstegård
Opstart onsdag d. 23. september
kl. 14:30
Så oprandt da endelig den tid – som
vi er rigtig mange som har gået og
ventet på; nemlig at den nye sæson i
ældreklubben kan begynde. Og det
kan den som altid, med godt for øre,
maver og øjne – og selvfølgelig vores
kære kaffepigers vidunderlige kaffe og
kage – og ja så selvfølgelig en masse
god underholdning. Denne sæson
starter i John Mogensens tegn, da vi
får besøg af et lille ensemble som
både fortæller os en masse om hans
liv – men så sandelig også musikalsk
med sang og musik, føre os igennem
en lang række af John Mogensens folkekære sange. Vi får også besøg af en
ægte landstryger, som har prøvet mere
end de fleste og nu er kommet hjem
igen, vi skal møde to mænd som har
cyklet det meste af verden rundt og ja
– så skal vi atter møde vores gode
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gamle Osvald Helmut – som var forbi
i sidste sæson, men aldrig blev helt
færdig, med at dele ud af hans fantastiske verden, og meget meget mere.
Så mød op til nogle rigtig gode eftermiddage i ældreklubben.
Ældreklubben holder som altid åben
på onsdage i ulige uger fra 14:30 til
16:30. på følgende datoer; 23. september, 7. oktober, 21. oktober, 4.
november, 18. november, og 2.
december.
Alle er som altid hjerteligt velkomne
– prisen er 30 kr.
På glædeligt gensyn
fra alle os 5 i ældreklubben

Jesus går til
Hollywood
atter med nye vinkler ..
Efteråret 2015
Ejby konfirmandstue
Første gang den 24. september kl.
19:00
Og jo, filmklubben er fortsat på
banen – og som i foråret, vil vi atter
trække en lille perlerække af spæn16
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dende, mærkelige, specielle og interessante film, som alle noget på hjerte på
den ene eller anden måde og i dette
efterår skal vi bl.a. se film af Spielberg
og Milos Forman. Som altid må vi
desværre ikke, grundet licensaftaler,
offentliggøre titlerne her i bladet - på
de film vi viser, – men kan sige at vi
første gang, skal se en meget berømt
film med Jack Nicholson, hvor han er
endt på et sindssygehospital og skaber
ganske meget rav i det hele. Resten
må vi vente med at se til den første
aften i filmklubben – som bliver den
torsdag den 24. september – og se
også mere på vores hjemmeside når
tiden nærmer sig.
Datoerne for de kommende filmaftener er indtil videre den 24. september og den 29. oktober - alle gange
kl. 19:00 og så indtil at filmen er færdig. Det koster ikke noget at være
med, men man kan købe kaffe og
kage for 25 kr. Vel mødt i filmklubben.

Det sker!
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Minikonfirmanderne Advent-Kor-arrangement
Balslev kirke og Forsamlingshus
holder advents”Ønsk en
arrangement

julesalme” !

i Ejby Kirke søndag den 31.
november 2015 kl. 10:15

Søndag d. 29. november 2015
kl. 19:00 – Balslev kirke

Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt og lige som sidste år,
bliver første søndag i advent, markeret i samarbejde årets minikonfirmander – elever fra 3. klasse – der alle har
gået til undervisning hos Carl Erik og
Fie Refshauge, de sidste par måneder
i konfirmandstuen. Nu er tiden så
kommet, hvor de er flyvefærdige og
det skal selvfølgelig markers!
Så første søndag i Advent inviterer vi
jer alle i Ejby kirke – hvor vi fejre
advent og ikke mindst fejre de nye
minikonfirmander, som selvfølgelig
også vil optræde denne dag. Så mød
op denne dag for at fejre Advent og
ikke mindst vores nye minikonfirmander.

Traditionen tro holder vi et koradventsarrangement i Balslev kirke og
forsamlingshus.
Lige som sidste år vil vores adventsarrangement blive afholdt som både
et kor arrangement – men derudover
, så får vi også mulighed for, selv at
vælge en række julesamler, som vi så
synger sammen alle sammen med
korets hjælp. Bagefter vil vi så går
over i forsamlingshuset og drikker
kaffe og spise æbleskiver.
Alle er som altid hjertelig velkommen, det er gratis og kirkebilen kører.

Se hvad der sker
i Ejby på
www.ejby.dk
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Minikonfirmander
Torsdag den 3. september kl. 14.00-16.00
starter vi igen et nyt hold op.
Vel mødt til de nye 3. klasse-elever.
I programmet indgår høstgudstjenesten
i Balslev, søndag d. 20. september og
1. søndag i advent gudstjenesten i Ejby,
den 29. november.
Vel mødt!
Carl Erik og Fie
Tlf.: 2237 1152 / 2074 5454

SOGNENE SIDEN SIDST!
20. februar 2015 – 15. juni 2015
Døbte i Ejby kirke
Lina Vu Frederiksen
Langholmvej 8, Ejby

Døbte i Balslev kirke
Eline Storm Rothaus Poulsen
Kongeløkken 8, Nørre Åby

Felix Rosenfeld Kollemorten
Nørregade 86, Ejby
Ofelia Møller Rubin
Gelsted Byvej 1, Gelsted
Vielser og kirkelige velsignelser,
guldbryllupsvelsignelser
i Balslev og Ejby sogne
Mette Borgquist og Kurt Larsen
Rønnebærhaven 13, Ejby
Gitte Rymer og Peter Grum
Balslevvej 46, Balslev
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Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirke
Marie Jensen
Bredgade 12 st. th, Ejby
Yvonne Ljungstrøm Smed
Mindevej 18, Balslev
Børge Jensen
Søndervangen 9, Ejby

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

Sognepræst Jens Rothmann
Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 11 20
E-mail: JCR@km.dk

Menighedsrådsformand
Balslev
Hanne-Lis Christophersen
Mindevej 22, Balslev, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 11 49

Organist Balslev og Ejby
Birgit Schledermann
Rugvangen 3, Kerte, 5560 Årup
Tlf. 64 43 25 66

Menighedsrådsformand Ejby
Karen Rose
Algade 53, 5592 Ejby
Tlf. 21 46 41 86

Kirkesanger
Birthe Kristensen
Sønder Allé 50, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 25 31 01 36

Kasserer Balslev og Ejby
Norbert Grabbert
Balslevvej 59, Balslev, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 26 77

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

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

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

Kirkeværge Ejby
Jørgen Hansen
Tennisvej 4, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 17 91

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen
Harndrup Skov 36, 5463 Harndrup

Fødsel
Dåb
Bryllup
Dødsfald

Mandag er fridag for
det faste personale

: 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
Balslev

Ejby

14:00 Dorthe Stæhr Nielsen
9:00
10:15

10:15

02.
09.
16.
22.
23.
27.
30.

august - 9. s. e. trinitatis
august - 10. s. e. trinitatis
august - 11. s. e. trinitatis
august - Dåbsgudstjeneste
august - 12. s. e. trinitatis
august - Ulvetimesgudstjeneste **
august - 13. s. e. trinitatis

03.
06.
12.
13.
15.
17.
20.
23.
24.
27.

septem. - Minikonfirmandundervisning starter**
septem. - 14. s. e. trinitatis
9:00 Vita Andreasen
septem. - Dåbsgudstjenste
11:00 **
septem. - 15. s. e. trinitatis
10:15 Kirkekaffe*
septem. - Ældreudflugt 2015**
septem. - Carl Nielsen aften **
septem. - Høstgudstjeneste
16:00 med minikonfirmander**
septem. - Ældreklubben starter **
septem. - Filmklub opstart **
19:00
septem. - 17. s. e. trinitatis

04.
11.
18.
21.
28.
25.

oktober - 18. s. e. trinitatis
oktober - 19. s. e. trinitatis
oktober - 20. s. e. trinitatis
oktober - Salmemaraton **
oktober - Salmemaraton **
oktober - 21. s. e. trinitatis

01.
08.
15.
22.
28.
29.
29.

novem. - Alle Helgens dag
17:00
19:00 Mindegudstjeneste
novem. - 23. s. e. trinitatis
17:00
novem. - 24. s. e. trinitatis
14:00
novem. - Sidste søndag i kirkeåret
14:00 Lars Højland
novem. - Dåbsgudstjenste
11:00 **
novem. - Adventsarrangement i Ejby kirke med minikonfirmanderne** 10:15 Kirkekaffe*
novem. - Adventskorarrangement i Balslev kirke – med Ønsk en julesalme** 19:00

11:00 **
10:15 Kirkekaffe*
16:45 **
10:15

10:15

19:00 **
10:15
10:15
9:00
10:15

10:15
17:00 **
10:15 Spejdergudstjeneste

* Menighedsrådene serverer kaffe i våbenhuset.
** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker” + dagspressen.
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 15. oktober 2015.

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

17:00 **
9:00

