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Husk!

Juleaftensgudstjenesterne afholdes
Ejby kl. 13:00 og 15:45 samt Balslev kl. 14:30
Ulvetimegudstjeneste for børn og barnlige sjæle
Ejby 25. februar kl. 16:45

En hilsen fra vores vikar
Jeg er vikar for Jens Chr. Rothmann
under hans studieorlov i sidste tre
måneder af 2015, og jeg hedder Peter
Ruge.
Jeg er 62 år og har været præst siden
1980. De første år på Grønland – og
derefter tyve år i et landsogn på Als.
De sidste ti år har jeg arbejdet dels
som selvstændig dels som vikar i forskellige sogne på Fyn og i Jylland.
Som vikarpræst er jeg jo på den en
side en central aktør i sognet, i den
tid jeg er ansat. På den anden side
opfatter jeg mig meget som en gæst,
der har chance for nysgerrigt at
komme indenfor i det fællesskab, der
trives omkring kirkerne i netop disse
sogne.
Som vikar vil jeg imidlertid også
gerne bidrage til det fælles liv med de
kompetencer, interesser og erfaringer,
jeg bringer med mig.
Jeg hører til i en folkekirkelig midte
og er på den ene side bevidst om kirkens tradition og på den anden side
optaget af det behov for opdatering af
den samme tradition, som er nødvendig i denne tid, hvor verden forandrer
sig meget hurtigt.
En sådan opdatering har mange
aspekter. Og jeg har gennem mange
år beskæftiget mig med spiritualitet i
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form af bøn, meditation, retræte, pilgrimsvandring og lignende former for
indre praksis og indre opmærksomhed. Selvom det er en meget stilfærdig måde at forandre på, anser jeg det
for helt centralt – og som et væsentligt bidrage til at give folkekirken en
form, der er i balance med nutidens
forventninger.
Indenfor dette arbejdsområde holder
jeg også kurser og retræter, og jeg har
ansvar for Folkekirkens uddannelse af
præster som retræteledere på Præstehøjskolen i Løgumkloster.

Sidste jul var jeg inviteret med til en privat julekomsammen i et andet
sogn. Her underholdt Jacob Haugaard med en julehistorie, der var så
morsom og blev fortalt så glimrende, at folk var ved at dratte ned af
stolene. Det slog mig, at det ville være en glimrende julehistorie til
vores kirkeblad, så derfor tog jeg mod til mig og henvendte mig til
Jacob Haugaard. Efter en kort samtale, hvor jeg spurgte, om vi
eventuelt måtte få historien og bruge den i vores kirkeblad, havde jeg
den allerede på min telefon. Jeg er sikker på, at I vil nyde den lige så
meget, som jeg nød den sidste år - kun en skam, at I
ikke kan høre Jacob Haugaard selv fortælle den:
Viggo Jensen

Juleeventyr
Der var engang, for ikke ret lang tid
siden, at børn ikke fik ret mange julegaver. Mobiltelefoner og computere,
fandtes slet ikke. Man kunne ikke
sende en sms og fortælle, at man var
forsinket, så dengang var alle mennesker præcise. I gamle dage passede
børnene sig selv, fordi forældrene ikke
kunne ringe til dem og checke af,
om de var i live. Dengang stolede
man på Gud, og at han ledte vores
fod i den rigtige retning, væk fra alle
farerne, mens man i dag har skiftet
Vorherre ud med et telefonabonnement, der ud over fri taletid og sms,
også har indbygget løfter om det
evige liv og syndsforladelse på spotify
og netflix.

Dengang, i gamle dage, cirka 120
kilometer nord for Wedellsborg, i en
forstad til Århus, var der en villavej,
hvor der boede en lille dreng, der hed
Jacob. Hans højeste ønske var at få en
legetøjsbil. En rigtig flot bil han
kunne lege med. Året før havde han
kun fået bløde pakker, og for at gøre
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det hele endnu værre havde hans
familie på Færøerne endnu engang
sendt ham strikket undertøj, der kløede, som var det lavet af Rockwool.
Julen nærmede sig, og Jacob var
spændt på, om han fik en legetøjsbil.
Han vidste, hvor hans mor gemte
julegaverne. Det var i bunden af klædeskabet, og ligeså snart han var alene
hjemme, gik Jacob på opdagelse i
klædeskabet for at se, om der var
dukket nogle nye julegaver op.
Imellem de gaver han så tit havde
mærket på, for at konstatere at det
var bløde pakker, dukkede der pludselig en dag en indpakket kasse op,
der var større end en skotøjsæske og
med fint julepapir omkring. Jacob
rystede den og lyttede, om der var
noget metal, der raslede. Han var
næsten sikker på, at det måtte være
den forjættede legetøjsbil. Han lagde
alle gaverne på plads, så det ikke så
ud, som om han havde rodet og lod
som ingenting, da hans far og mor
kom hjem. Den aften kunne han ikke
falde i søvn, ved tanken om at hans
ønske var ved at gå i opfyldelse.
Næste gang Jacob var alene hjemme,
havde han lagt en plan for, hvordan
han kunne komme til at se, hvad der
var inde i pakken. Han havde set, at
der lå en rulle klisterpapir i en af køkkenskufferne, og bevæbnet med den
gik han atter på opdagelse i klædeskabet, og med forbløffende snilde, for
en lille dreng, fik han lirket klisterbåndet på pakken op, og forsigtigt
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pakkede Jacob pakken op, og rigtignok kunne han se på kassen indeni,
at den indeholdt en stor flot amerikanerbil. Han kunne ikke dy sig og
åbnede kassen og tog bilen ud. Det
var en Ford Fairlane Stationcar. Den
var langt flottere, end han havde forestillet sig, og Jacob var totalt fortryllet
af bilen. Han satte den på gulvet og
kørte forsigtigt frem og tilbage. Der
var ligesom en motor i, så når man
skubbede fremad, fortsatte den med
at køre, og der kom en snurrende lyd
inde fra karosseriet. Hvis man skubbede den kort hen over gulvet og så
løftede den tilbage og skubbede den
hårdere og gentog dette nogle gange,
kunne man høre motoren snurre hurtigt rundt, og når man så satte den
ned og slap bilen, fløj den hen over
gulvet med høj fart, og den kørte
med et ordentligt brag ind i væggen.
Den fik en lille bule, men så tog
Jacob dynen fra sengen og lagde ved
væggen, så amerikanerbilen havde
noget blødt at støde ind i. Den aften
blev der leget væddeløb som aldrig
før, og midt mens det gik allerbedst,
lød der et knæk inde fra bilens indre,
og motorfunktionen virkede pludselig
ikke mere. Det var ligesom drømmen
brast for Jacob, og han blev helt ulykkelig. Den eneste udvej han kunne se
var at pakke bilen pænt ind og lade
som ingenting. Det lykkedes den lille
dreng at få julepapiret på æsken og
sat klisterpapiret på, så julegaven så
uåbnet ud.

Fra den aften frygtede Jacob juleaften,
hvor det ville blive afsløret, at han
havde ødelagt sin julegave. Han lod
som ingenting, men tankerne fløj
rundt i hovedet. Hans redning kom
fra en helt uventet kant. Juleaften
havde Jacobs far pyntet træet, som
stod inde i den pæne stue, og ingen
måtte se træet, før det hele var klart,
og julegaverne var placeret under
træet. Så skulle flæskestegen spises, og
der var ris á la mente til dessert. Jacob
var lidt bleg, og han snakkede normalt hele tiden, men i dag var han
meget stille, hvad der fik de voksne
ved bordet til at sige, at han glædede
sig så meget til juleaften, at han var
blevet helt stum.
I huset var der en stor sort/hvid hankat, der hed Misseberg, og den opførte sig indimellem underligt, så da de
dobbelte fløjdøre ind til stuen blev
åbnet, og det tændte juletræ blev
afsløret, fór Misseberg hen til træet og
kravlede lynhurtigt op i det, så meget
af julepyntet faldt af, og da den nåede
toppen, væltede træet for øjnene af
den lille familie, og alle juleklokkerne
smadrede, og det hele var vild opstandelse. Faren sprang ind for at slukke
stearinlysene, og i kampens hede kom
han til at træde på pakken med
Jacobs bil. Efter en halv times oprydning, hvor det af juletræet, der kunne
reddes, var sat op igen, dansede hele
den lille familie endelig rundt om
juletræet og sang. Hele uheldet med
Misseberg i træet havde faktisk skabt

en god stemning, og alle grinede over,
hvilken skør juleaften de havde. Jacob
havde fuldstændig glemt den ødelagte
julegave, og det var først, da far tog
julegaven op og læste: Til Jacob fra
Mor og Far. Da stod hans hjerte stille,
og han sad bare med pakken i hænderne og var ligesom i trance. Nu
blev han afsløret. ”Skal du ikke pakke
op og se, hvad du har fået,” spurgte
Jacobs mor. Ligbleg pakkede han sin
gave op. Æsken så lidt krøllet ud på
grund af al postyret med juletræet, og
da Jacob tog bilen ud, var bagenden
af bilen blevet mast af faderens sko,
da han skulle redde juletræet. Man
kunne tydeligt se skuffelsen på Jacobs
far og mor, mens Jacob pludselig ikke
var bleg mere. Hans kinder var røde,
og han knugede bilen ind til sig.
"Tusind tak", råbte han, mens han
gav både sin mor og far et knus. "Det
er den bedste gave, jeg nogensinde
har fået." Jacobs far og mor var skuffede over, at legetøjsbilen ikke var
perfekt, og prøvede at forklare, at den
havde haft en motor, så den selv
kunne køre. Jacob var ligeglad og jublende lykkelig. Selvom bilen slingrede
lidt med den klemte bagdel, gentog
Jacob hele tiden: ”Det gør ikke noget.
Det gør ikke noget. Den er fin, som
den er”, mens han taknemmeligt så
på Misseberg, der lå ovre ved kaminens varme og så uskyldig ud. Julen
er miraklernes tid.
af Jacob Haugaard
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Nyt fra kirkegården 2015
På kirkegården går livet sin vante
gang, eller måske ikke helt alligevel.
Vi er ved at udskifte hækkene. Det er
et projekt der strækker sig over nogle
år, både fordi det ikke er helt billigt,
men også fordi arbejdet bliver udført
ind i mellem de daglige opgaver der
altid er på kirkegården. Samtidig er
efteråret den bedste tid at plante nyt
i. Arbejdet giver noget uorden
omkring de berørte gravsteder
medens det står på, men vi rydder op
efter os så hurtigt vi kan og undskylder postyret.
Parkeringspladsen ved kirken er ligeledes under renovering. Dette giver i
skrivende stund også visse vanskeligheder men der har hele tiden været
en del pladser man kunne benytte.
Når dette blad udkommer, er jeg
sikker på vi har en rigtig fin parkeringsplads med noget mere plads
til gavn for os alle.
I 2014 havde graverne i Middelfart
provsti to blomsterbinder kurser. Det
ene lå omkring påsken og kom så til
at handle om påskebinderi. Det foregik i Tanderup sognegård og Lone fra
Blomsterhuset i Ejby var underviser.
Det blev en spændende dag og vi fik
lavet et væld af smukke buketter og
dekorationer.
Det næste kursus blev afholdt i star6

ten af december i Ejby konfirmandlokale stadig med Lone som undervisere. Der blev produceret juledekorationer, buketter og anden pynt til den
store guldmedalje. Jeg er sikker på, at
der i mange kirker sidste jul kunne
ses resultater fra den dag.
Alle graverne arbejdede med stor
glæde og entusiasme på at lære
teknikkerne og Lone er en god og
underholdende underviser.
En gang i mellem, er jeg sikker på, at
når kirkerne prydes med blomster er
det graverne selv der udfolder sig med
vores ny viden om blomsterbinding.
Helle ”graver” Ejby kirke

Glædelig jul og et godt nytår
Her fra Ejby menighedsråd har vi den
glæde, at vi i skrivende stund nu er på
begyndt renoveringen af P-pladsen
syd for kirken. Den har længe stået
på ønskesedlen, og nu er alt godkendt
efter lang tids venten. Derved vil der
blive plads til flere biler, og det er
hårdt tiltrængt særlig ved begravelser,
bryllupper, barnedåb og juleaften.
2015 blev det år og hvor præstegårdsrenoveringen blev afsluttet og vi glæder os over vore dejlige lokaler.
2016 bliver et år med nye udfordringer: Vi skal have valg til menighedsrå-

det og flere medlemmer har meldt
ud, at de forlader rådet, så vi håber, at
der sidder sognemedlemmer, som
kunne tænke sig at tage over, da dette
er vigtigt for sognets fremtid.
Hermed en tak
til alle for året
som gik.

Med venlig hilsen
Ejby Menighedsråd
ved Karen Rose

Nyt tidspunkt for menighedsrådsmøder i Balslev og Ejby Sogne:
Første onsdag i måneden kl. 17.00 i konfirmandstuen i Ejby

Sognene har aftalt at have menighedsrådsmøderne samlet samme dag i
måneden og på samme tidspunkt.
Dette ser vi frem til. Det vil foregå på
den måde, at vi har fælles punkter
(præst og andet) og ellers sidder vi i
hvert sit rum til hvert sit møde.
Vi har et godt samarbejde nu og
håber at dette vil effektivisere arbejdet
og gøre samarbejdet endnu bedre.

Alle er velkommen til at være med
som tilskuer.
Hilsen Balslev Menighedsråd
og Ejby Menighedsråd
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ORGANISTENS HJØRNE!

Du satte dig selv i de nederstes sted
Nr. 260 i salmebogen
Du satte dig selv i de nederstes sted.
Du satte dig op mod de stores fortræd.
Du satte dig ind i de yderstes nød.
Du satte dig ud over dødsangst og død.
Nu taler du til os fra højeste sted,
hvor ingen kan udsætte dig for fortræd.
og lever og lider dog med os endnu,
så ingen er mere i live end du.
Du kæmper i verden for frihed og fred,
når andre gi'r op, bliver du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død.
Du sender os ned i de nederstes sted.
Du sætter os op mod de stores fortræd.
Du lever i os i de inderste lag.
Vi lever i dig på den yderste dag.
Vi skal tilbage til året 1986. Vi er i
Tingbjerg kirke i Brønshøj. Det er
Kristi Himmelfartsdag, og præsten og
salmedigteren Hans Anker Jørgensen
har netop skrevet denne salme. Da han
er færdig med sin prædiken, får
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menigheden salmen at høre.
Selve salmen er skrevet godt to måneder efter, at hans ældste søster begik
selvmord, og han påtog sig selv at
begrave hende.
Om indeholder skriver Hans Anker

ORGANISTENS HJØRNE!

Jørgensen, at den er en hyldest til den
højeste konges søn, der blev født i en
ussel stald, blev tjener og gik i døden i
stedet for os. Han identificerer sig med
os og med de nederste i samfundet.
Forfatteren tænkte på skriften, der fortæller om Jesus, der siger: "Jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var
fremmed, og I tog imod mig. Jeg var
nøgen, og I gav mig klæder. Jeg var syg
og i fængsel, og I besøgte mig. Alt,
hvad I har gjort imod en af disse mine
mindste, har I gjort imod mig.
Om Hans Anker Jørgensen kan fortælles, at han blev født 21. januar
1945 i København, men voksede op
på landet i et stærkt indremissionsk
præstehjem, hvor man tog stærkt
afstand til Darwins lære og fritænkeriet.
Allerede som 12-årig forærede han i
julegave sin far i hæftet: Tyve salmer af
Hans Anker Jørgensen.

2005. Er nu bosiddende ved Sejerøbugten på Sjælland.
Af de mange salmer, han har skrevet,
er de 6 kommet med i vores nye salmebog fra 2003.
Hans Anker Jørgensen fortæller, at det
var ham en stor glæde at skrive netop
salmen: Du satte dig selv i de nederstes
sted, og at glæden blev så meget større,
da Merete Wendler satte sin musik til.
Han ønsker den sunget til sin egen
begravelse.
Om Merete Wendler kan siges, at hun
er cand. mag. i musik, idræt og
engelsk, korleder, orkesterleder, musiklærer og underviser ved Aurejøj
Gymnasium. Desuden har hun en
organistuddannelse, og var bl.a. organist ved Tingbjerg Kirke fra 1985-90.
Hun har skrevet adskillige melodier til
Hans Anker Jørgens salmer.
Med venlig hilsen
Birgit Schledermann

Han blev som bekendt selv præst og
virkede bl.a. i Hans Tausens Kirke i
København. Han endte som studenterpræst ved Københavns Universitet
fra 1991 og til han gik på pension i
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Det 3. hold minikonfirmander
er snart færdige
Det har været super at være sammen med jer.
I stiller nogle gode spørgsmål og er gode til at
samarbejde og lytte.
Nu har I også fået mere kendskab til jeres
kirke og er blevet mere bevidste om den
kristne tro.
Vi har leget, sunget en masse, hørt
fortællinger fra Bibelen, udforsket og
spist gode sager sammen.
Begge kirker, Balslev og Ejby, har vi besøgt
og I har mødt præsten, ja, både Jens og Peter.
Desuden har I hilst på organisten Birgit og
graveren Helle. Flere fra menighedsrådet har
bagt og hjulpet.
I kirken, når vi holder vores lille afslutning,
har I nydt den stille stund med levende lys,
snak, sang og Fadervor inden vi hilser af
med gadedrengevelsignelsen. Den kan I da
lige repetere med jeres familie.
Vi håber at se jer med jeres familie i kirken.
Hold godt øje med programmet her i
kirkebladet og avisen.
På gensyn!
Carl Erik og Fie

10

Konfirmander 2014-2015

Ja så skete det igen - og gudskelov for det; et helt nyt hold konfirmander - en stor
flok drenge og piger - har atter indtaget præstegården. Hjertelig velkommen til jer
alle sammen.

Konfirmationen 2016
Konfirmationsdatoer indtil 2019

Konfirmationen vil i 2016 finde sted i Balslev
kirke d. 10. april og i Ejby kirke d. 17. april

2017: Ejby 30. april Balslev 7. maj
2018: Ejby 22. april Balslev 15. april
2019: Ejby 12. maj Balslev 5. maj
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BØRNE

FESTIVAL
i Holstebro 1.-3. april 2016

På sporet...

Super tilbud til alle tidligere minikonfirmander, hold 2013, 2014 og 2015
Hvis du er frisk, så tilbyder vi at følges med dig til denne festival,
som vi varmt kan anbefale.
Læs mere på www.boernefestival.dk
Kontakt gerne for mere info:
Carl Erik og Fie Refshauge
Tlf.: 2074 5454 eller 2237 1152

Hustyran
Gamle Mads i Kæret
er utilfreds med Vejret
Regering og Kommune er ham heller ej tilpas.
Han bliver skarp i Tonen
og skælder ud paa Konen.
Hun skulle nødig glemme, at her bestemmer Mads.
Han bli'r dog mild i Mælet,
naar han snakker med sin Hund,
et Gadekryds, der som han selv,
er blevet lidt for rund.
Mosekonen
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Julehilsen
Balslev
menighedsråd
Når kirkeåret rinder ud første december, et nyt kirke år begynder, og julen
nærmer sig, er det tid til et tilbageblik. Balslev er et lille sogn med et
godt foreningsliv, hvor mange involverede gør et kæmpe arbejde for at få
tingene til at lykkes. Balslev menighedsråd siger tak for et godt samarbejde.
Som bekendt har vores præst Jens
Rothmann 3 måneders orlov. Orloven
bruges til at studere, hvordan film
kan bruges i undervisning af bl.a.
konfirmander. Pastoratet bliver i de 3

måneder passet af pastor Peter Ruge.
I 2016 skal der være menighedsrådsvalg. Vi vil i den forbindelse afholde
møder sammen med Ejby menighedsråd. Selv om det først er november
2016, der skal være nyt menighedsrådsvalg, håber jeg, at der er nogen,
som kan tænke sig at være med i,
komme med nye ideer, og arbejde for
et godt kirkeliv i Balslev.
Jeg vil gerne sige tak til personalet ved
Balslev kirke for et godt samarbejde i
det forløbne år og ønsker alle i sognet
en glædelig jul og et godt nytår.
På vegne af
Balslev menighedsråd,
Hanne Lis
Christophersen

Annonce:

Ejby Sogn søger nye
menighedsrådsmedlemmer til
tiltrædelse ca. 1. dec. 2016.
Allerede nu beder vi jer overveje, om I kunne tænke
jer at blive medlem af menighedsrådet i Ejby:
Menighedsrådsarbejde er spændende. Der er meget, som
vi har indflydelse på: Ansættelser, trivsel blandt de ansatte,
vedligehold af kirken og kirkegården, regnskab og budget,
gudstjenesten, arrangementer og meget mere.
Det er et frivilligt arbejde for alle mennesker i alle aldre.
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Balslev
støtteforening
Vi ønsker at støtte op om Balslev forsamlingshus, og vil gerne fortsætte det
gode arbejde Balslev foredragsforening har lagt i huset. De har nu
valgt at koncentrere sig om aktiviteter
på Balslev sportsplads.
Vi håber at kunne lave et overskud,
som ubeskåret skal gå til forsamlingshuset.
Vi har allerede afholdt et par arrangementer med stor tilslutning, og følgende er på programmet:
2. december:
Julebanko kl. 19.00.
Der spilles om ænder og sponsorgaver
28. december:
Juletræsfest. Der kommer annonce i
ugeavisen.
27. januar 2016 kl. 19.00:
Foredrag/lysbilledshow v/Brædstrup
Humanitære forening
5. marts 2016:
Dilettant.
Vi håber at I vil støtte op om vores
program, og sidder I med nogle gode
ideer, så kom endelig frem med dem.
Thomas Davidsen - 40 27 36 17
Hanne Fejer - 60 13 37 07
Marianne Jensen - 60 92 56 86
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Blot til lyst:
Gamle Ane på Feddet var ved at
dø, og doktor Hansen ville aflægge et sidste besøg. Uden for
døren til soveværelset stod Anes
slægtninge, der var kommet for
at tage afsked med den gamle.
"I skal se glade ud og lyde opmuntrende, når I går ind til
hende," formanede doktor Hansen.
"Du ser meget bedre ud i dag,"
sagde hendes datter, Marie.
"Ja, nu går det fremad," sagde
sønnen, Peter.
"Du har ikke set så godt ud i årevis," sagde hendes mand, Jens.
I det samme slog Ane øjnene op
og sagde irriteret: "Det er da
godt at vide, at man dør rask!"

Det sker!

December 2015 - Påsken 2016
Grundtvig-salmen "Jeg ved et lille
Himmerig".
Ester Brohus akkompagneres af Knud
Møller (guitar/kor), datteren Sabrina
Brohus (kor), og Morten Maltesen
(bas). Ud over den fantastiske stemme
som hovedinstrument spiller Ester
også selv guitar og mundharpe.

Kirkekoncert
med Ester Brohus

Billetsalg i Dagli’ Brugsen Harndrup,
Dagli’Brugsen Brenderup,
Blomsterhuset i Ejby eller direkte hos
Grete på grha@km.dk. Billetpris pris
100 kr. Godt råd: Skynd dig!

Tirsdag d. 24. november
kl. 19.00 i Gelsted Kirke
Musikalitet og stædighed er 2 nøgleord i Ester Brohus' karriere. Hun
valgte tidligt at forfølge sin drøm om
at skabe sig en karriere som sanger og
sangskriver, og siden pladedebuten
"Ester" og hittet "Perfect Way" i
1992 har hun manifesteret sig som
vores stærkeste og mest originale
country-inspirerede navn.
På repertoiret står en bred vifte af
smukke countryballader, som Ester
Brohus selv har skrevet, krydret med
nogle af de gospelsange, Ester har
optrådt med siden sin scenedebut i en
alder af kun 6 år. I øvrigt er det efterhånden blevet tradition, at koncerten
rundes af med fællessang til

Minikonfirmanderne
holder adventsarrangement
i Ejby Kirke
Søndag 29. november kl. 10:15
Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt, og ligesom sidste år
bliver det fejret dobbelt; både som
fejring af adventstidens komme –
men ikke mindst, som markering og
fejring af årets minikonfirmander.
Siden september har vi nemlig haft
besøg af en flok skønne minikonfirmander – elever fra 3. klasse – der
alle har gået til undervisning hos Carl
15
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Erik og Fie Refshauge. Og nu er
tiden så kommet, hvor de er flyvefærdige, og det skal selvfølgelig markeres!
Så første søndag i Advent inviterer vi
jer alle i Ejby kirke – hvor vi fejrer
advent og ikke mindst fejrer 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.

Advent-Kor - arrangement i
Balslev kirke og Forsamlingshus

Ønsk en julesalme!

December 2015 - Påsken 2016

Syng julen ind i
Ejby kirke
15. december 2016 kl. 19:0020:00
”Syng julen ind” er blevet en rigtig
god tradition her i Ejby kirke. Kirken
er fyldt med levende lys, glade mennesker og ikke mindst den helt rigtige
stemning, som kan sætte julen i gang.
Vi vil synge en lang række af julens
smukke og glade salmer, konfirmanderne vil læse for os om deres oplevelse af julen, og endelig afsluttes det
hele med et smukt Lucia-optog.
Alle – store som små – er som altid
hjertelig velkommen på denne aften,
hvor vi synger julen ind i Ejby kirke.

Søndag d. 29. november 2015
kl. 19:00 i Balslev kirke
Traditionen tro holder vi et koradventsarrangement i Balslev kirke og
forsamlingshus.
Lige som sidste år vil vores advents
arrangement blive afholdt som både
et kor arrangement – men derudover
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.
16

Ældreklubben
Vinter 2016
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. Vi starter spændende ud i
det lokalhistoriske hjørne – for vi skal
nemlig høre om ham der Boye; tyven,
banditten og sandsynligvis også morderen, der hærgede her på egnen sam-
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men med sin bande – indtil han blev
fanget og halshugget på Boyes Bakke
ved Balslev. Ham har der været fortalt
en masse historier om igennem tiden
– både de gode og det ikke helt sandfærdige. Men nu kommer sandhenden om Boye altså forbi – og bliver
fortalt i klubben første gang, vi
mødes. Men der bliver jo selvfølgelig
meget mere i vinterens løb, og vi skal
høre om rejser til Canada, om vores
sprog, historier fra dengang vi var
små og selvfølgelig også høre musik
og meget mere.
Ældreklubben holder åbent den 20.
januar, 3. februar, 17. februar, 2.
marts. 16. marts.
Alle er som altid hjertelig velkomne.
Vel mødt fra os alle!

Kirkehøjskolen i
Middelfart provsti
2016: ”Hvad kan
kirken bruges til?”

December 2015 - Påsken 2016
Kirkerne er bygget til gudstjeneste.
Og gudstjenesten er folkekirkens
hjørnesten. Foredraget vil handle om
veje ind i gudstjenesten (og om der er
nogle ’genveje’), om gudstjenestens
’relevans’ for et moderne menneske.
Ejby Konfirmandstue, Nørregade 97,
5592 Ejby
Lørdag 16. januar 2016 kl. 9-12
4. Ældre kirker – indretning,
symboler og kunst
Lektor Carsten Bach Nielsen
Hvem byggede og hvordan byggede
man kirker? Var det sognefolkene,
stormændene eller måske ligefrem
kirken? Foredraget vil sætte fokus på
det, man altid har skelnet mellem:
gammelt og nyt.
Middelfart Sognegård, Algade 7,
5500 Middelfart
Lørdag 27. februar 2016 kl. 9-12

Programmet for vintersæsonen 2016
består af tre lørdag formiddage. Den
sidste dag er igen en søndag med
gudstjeneste, frokost og rundvisning i
Voir Frue Kirke i Nyborg.

5. Udflugt til Vor Frue Kirke,
Nyborg
Gudstjeneste kl. 10, derefter rundvisning i kirken. Vi slutter ned frokost i
Café Anthon i Nyborg. Forventet
hjemkomst kl. ca. 16.
Søndag 3. april 2016
Afgang med bus fra Middelfart
Banegårdsplads kl. 8.15, fra Ejbyafkørslen kl. 8.30.

Hvad kan gudstjenesten bruges til?
v/ tidl. professor ved Aarhus
Universitet Viggo Mortensen.

Se kirkehøjskolens hjemmeside
www.kirkehojskole.dk om pris
og tilmelding.
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Gospel-workshop
Gospelkor! Julie Ben Semmane
leder. Og du er velkommen
28. feb. i Husby Kirke
Dette er en gammel drøm!
Samarbejdende Sogne har i årevis
ønsket et gospelkor … og nu lykkes
det! Eller dvs. vi begynder i det små
med en gospelworkshop for dig og
alle, og så får vi se, om der er interesse for et rigtigt kor. Julie Ben
Semmane Boutrup har sagt ja til at
lede koret og med sig tager hun både
en pianist, en trommeslager, en bassist – og masser af smittende gospelentusiasme.

Kom og syng med, vi skal takke
og prise Gud.
Kom og syng med, vi skal takke
og prise Gud.
Kom og syng med …
Julie er konservatorieuddannet i
Ålborg, og hun har sunget som kirke18

Julie Ben Semmane Boutrup
sangervikar i Føns-Ørslev-UdbyHusby-Udby, men vigtigst er, at hun
har masser af erfaring med gospelkor,
og at hun brænder for det. Det handler om musik, som gør glad.
Gospelworkshoppen afholdes d. 28.
februar kl. 10.00 – 15.30, hvor vi
slutter af med en gospelgudstjeneste i
Husby Kirke kl. 16.00. Undervejs er
der kaffe, te og kage i forsamlingshuset ved siden af. Husk egen madpakke. Pris 50 kr. Ugens – nej, årets tilbud!
Tilmelding hos enten Lone Lauridsen
på mail vibyvej44@gmail.com eller
Lars Højland på mail lah@km.dk
senest d. 21. februar. Max antal deltagere er 100.
Lars Højland og Lone Lauridsen
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Jesus går til
Hollywood

Aftensang –
Ønsk en salme

Program for vinteren 2016
Ejby konfirmandstue

Ønsk en salme og syng med!

Og jo, filmklubben er fortsat på
banen – og som sidste vinter vil vi
atter trække en lille perlerække af
spændende, mærkelige, specielle og
interessante film, som alle har noget
på hjerte. Vi skal som altid se en
række film, som på den ene eller
anden måde vil give os en oplevelse –
give os noget at tænke over og ramme
os, og det med film inden for alle
genrer. Som altid må vi desværre ikke,
grundet licensaftaler, offentliggøre titlerne på de film, vi viser, her i bladet,
men hent et program første gang du
kommer i filmklubben, eller se på
vores hjemmeside,
Datoerne for de kommende filmaftener er 28. januar, 3. marts og 28.
april – 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.

Ønsk en salme: onsdag den 10.
februar og 6. april kl. 17:00 i
Balslev kirke
Så tager vi fat på en ny omgang
aftensangsarrangementer.
Ønsk en salme finder sted den 10.
februar og 6. april – og som altid i
Balslev – og alle er som altid velkommen til at tage et salmeønske med.
Det er, som vi har sagt før, ikke sikkert, at vi kan finde ud af dem alle
sammen. Men vi prøver, det bedste vi
kan, og med fælles hjælp skal det
såmænd nok blive en rigtig god ”syngesammen” aftenstund.
Så kom til en ønskesalmeaften – også
selvom I ingen ønsker har.
Kirkebilen kører som altid!
På gensyn fra os alle.

Se hvad der sker
i Ejby på
www.ejby.dk
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Ulvetimegudstjeneste -

December 2015 - Påsken 2016
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 at det
koster 10 kr. for voksne at spise med.

for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge
Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 25. februar – kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt henvender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for
”Ulvetimegudstjenester”, fordi de ligger på en hverdag fra kl. 16:45 til ca.
18:00, lige præcist i det tidsrum, som
normalt for børnefamilier kan være
meget fortravlet.
Men fortravlet behøver det ikke altid
at være: Tag en slapper fra madlavningen! Kom til et kort børnevenligt
”fortælle(fri)kvarter” i kirken.
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
20

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.
9. januar i Balslev, den 12. marts i
Ejby og den 2. april i Balslev, alle
dage kl. 11:00. Dåbsgudstjenesten
bliver kun afholdt, såfremt der er
nogle tilmeldinger.
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Januar
Strib kirke den 6. januar
Røjleskov kirke den 13. januar
Vejlby kirke den 20. januar
Strib kirke den 27. januar

Salmemaraton
i Middelfart
provsti 2016
Alle onsdage kl 17:00-18:45
Kan man synge en maraton? Ja, og vi
gør forsøget – at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og i løbet af et
par år har vi så været igennem dem
alle. Lært og hørt nye melodier, læst
og sunget tekster, vi egentlig ikke
kendte. Og vil alle være blevet musikalsk beriget.

Februar
Asperup kirke den 3. februar
Roerslev kirke den 10. februar
Asperup kirke den 17. februar
Roerslev kirke den 24. februar
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

Samtidig kommer vi rundt i hele
Middelfart Provsti, og får set vores
mange skønne gamle kirker.
Der er ingen tilmelding, og det er
gratis at deltage. Flere informationer
på provstiets hjemmeside:
www.middelfart.provsti.dk.
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SOGNENE SIDEN SIDST!
15. juni 2015 - 1. oktober 2015
Døbte i Ejby kirke
Frida Bølcho, Østergade 1, Nørre Åby
Mikkel Østergaard Sigersted
Mirabellevænget 39, Middelfart
Døbtei Balslev
i Balslev
kirke
Døbte
kirke
Eline Storm Rothaus Paulsen
Kongeløkken 8, Nørre Åby
Oscar Laurits Hygum Mess
Møllevænget 10, Ejby
Anna Konstantis, Balslevvej 54, Balslev
Daniel Bork, Gadstrupvej 11, Gadstup
Rasmus Normann Klausen
Granlyvej 27, Balslev

Marianne Friss Westermann & Rune
Myllerup, Tranebærvej 32, Brabrand
Camilla Fie Lysholt Jensen & Mikkel
Andersen, Tennisvej 16, Ejby
Christina Anitta Strauss Hansen &
Thomas Christiansen,
Møllegårdsvej 18, Assens
Katrine Fiil Leth & Philip Alexander
Eldridge, Flensborggade 21, København
Inger Bie & Nikolaj Kristian Benzon
Jespersen, Holmelundsvej 12, Ejby
Britt Maja Bjørn Nørregaard & Anders
Bo Palle Pedersen, Rønnevænget 3, Aarup
Anette Ramhøj Brandt Frederiksen &
Esben Fogh Nielsen, Nørregade 127, Ejby

Liam Nørregaard Pedersen
Rønnevænget 3, Aarup

Bisættelser og begravelser
Bisættelser
og Begravelser Balslev kirke
Balslev kirke

Christian Peter Fussing Jørgensen
Mosegårdvej 15, Balslev

Gitte Rymer Grum, Balslevvej 46, Balslev
Ester Kristine Jensen
Vester Hougvej 70, - Middelfart
Preben Schaldemose
Torvegade 54, København

Cilja Curtis Nørgård Haar
Algade 58, Ejby
Nova Pedersen Falk
Jægersmindevej 28, Fjeldsted
Gry Østergaard Nielsen
Hylkedamvej 35, Gelsted
Vielser og kirkelige velsignelser,
Vielser
og kirkelige velsignelser, guldbrylguldbryllupsvelsignelser
lupsvelsignelser
i Balslev
og Ejby sogne
i Balslev og Ejby
sogne
Johanne Augusta Ingrid Kristiane
Knudsen & Lars Kjølby
Majavej 975, Kujalleq, Grønland
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Bisættelser og begravelser
Ejby kirkeog Begravelser Ejby kirke
Bisættelser
Evy Marie Højlund Hansen
Birkelunden 247, Ejby
Harry Christian Hansen
Skovgade 1, Middelfart
Otto Voss Bredsten, Birkelunden 217, Ejby
Tage Hansen, Birkelunden 63, 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

29.
29.
06.
15.
13.
20.
24.
25.
26.
27.
31.

nov. - Adventsarrangement med minikonfirmanderne**
10:15
nov. - Adventskorarrangement i Balslev kirke kl. 19.00 med Ønsk en julesalme **
decem. - 2. s. i Advent
17:15
decem. - Syng julen ind
19:00 **
decem. - 3.s. i Advent
14:00 Lars Højland
decem. - 4.s i Advent
10:15
decem. - Juleaften
14:30
13:00 + 15:45
decem. - 1. Juledag
10:15
decem. - 2. juledag
14:00 Dorthe S. Nielsen
decem. - Julesøndag
10:15
decem. - Nytårsaften
15:00
16:15

03.
09.
10.
14.
17.
20.
24.
31.

jan. - Helligtrekongers Søndag
jan. - Dåbsgudstjeneste **
jan. - 1. s. eft. Helligtrekonger
jan. - Filmklubben starter op igen **
jan. - Sidste søndag eft. Helligtrekonger
jan. - Ældreklubben starter**
jan. - Septuagesima søndag
jan. - Seksagesima Søndag

10:15
11:00

07.
10.
14.
21.
25.
28.
28.

feb. - Fastelavns Søndag
feb. - Aftensang**
feb. - 1. s. i Fasten
feb. - 2. s. i Fasten
feb. - Ulvetimegudstjeneste**
feb. - 3.s. i Fasten
feb. - Gospelarrangement i Husby kirke **

10:15
17:00

03.
06.
12.
13.
20.
24.
25.
27.
28.

mar. - Jytte Abildstrøm foredrag**
mar. - Midfaste
mar. - Dåbsgudstjeneste**
mar. - Marie Bebudelses dag
mar. - Palmesøndag
mar. - Skærtorsdag
mar. - Langfredag
mar. - Påskedag
mar. - 2.Påskedag

02.
03.
06.
10.
17.

april - Dåbsgudstjeneste **
april - 1. s. e. Påske
april - Ønsk en salme **
april - Konfirmation Balslev
april - Konfirmation Ejby

09.00
10:15 *

10:15
10:15
9:00 Mikkel H. Larsen
9:00
10:15
14:00 Lars Højland
9:00

16:45 **
10:15

14:00 Dorthe S. Nielsen
9:00
10:15
9:00
10:15

11:00
10:15
10:15 *
10:15
10:15

10:15 *
10:00 ***

* 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 5. februar 2016

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

11.00

