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Husk! Juleaftensgudstjenesterne afholdes
Ejby kl. 13:00 og 15:45 samt Balslev kl. 14:30
Händels Messias
11. dec. 2016 kl. 15.00
i Husby kirke
✴
Stor artikel om demens

Ulvetimegudstjeneste
for børn og
barnlige sjæle
Ejby den 23. februar
kl. 16:45

Nyt fra Balslev menighedsråd
Den første frost har meldt sig, og
efter året har vist sig i sin smukkeste
farvepragt.
Pia graver er begyndt granpyntningen, så hun kan være færdig inden
første søndag i advent.
Det er altid en god oplevelse at gå en
tur rundt på kirkegården og se, hvor
smukt det kan gøres.
Som bekendt har der været menighedsrådsvalg i år, men der er ikke sket
den store omvæltning i Balslev:
Tove Bacher har valgt at forlade rådet,
men fortsætter som suppleant og skal
bl.a. fortsat arbejde med minikonfirmanderne. Der skal lyde en stor tak
til Tove for hendes arbejde i menighedsrådet og det gode samarbejde vi
har haft.
Ny i menighedsrådet er Jan Korsgaard
Hansen, vi byder Jan velkommen, og
glæder os til et godt samarbejde.
Første december begynder det nye
kirkeår, og der er det nye menighedsråd klar til at gå i gang.
Det ser ud som følgende:
Præst Jens Rothmann, Formand
Hanne-Lis Christophersen,
Næstformand og kontaktperson
Jørgen Hansen, Kasserer Jan
Korsgaard Hansen, Kirkeværge Jens
Aage Bang Jensen, Menigt medlem
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Hanne Amdi Kristensen, Medarbejderrepræsentant Graver Pia Janner,
Suppleanter Bent Hagelskjær, Tove
Bacher og Mette Rasmine Jespersen,
Bygningskyndig Jørgen Jensen
År 2017 bliver et Luther år, hvor man
i Middelfart provsti og i hele Odense
Stift vil markere 500 året for reformationens start, de forskellige arrangementer vil blive annonceret i relevante medier.
I øvrigt henvises til Balslev kirkes
hjemmeside www.balslevejbykirker.dk, hvor der står om det,
der sker i sognene.

Balslev menighedsråd
ønsker alle i sognet en
glædelig jul og et godt nytår

Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen
Formand for Balslev menighedsråd

En julehilsen
fra præstegården 2016
Julen nærmer sig med hastige skridt
og snart rinder det gamle år ud og et
nyt kan tage sin begyndelse. 2016 har
været kendetegnet af specielt en ting
– som får betydning for de næste
mange år her ved kirkerne. Vi har
nemlig haft menighedsrådsvalg. Det
skal i øvrigt afholdes hvert fjerde år,
hvilket også betyder, at vi skal sige
farvel til medlemmer fra både Balslev
og Ejbys menighedsråd, som nu takker af efter god og tro tjeneste – og
overlader deres plads til nye folk. Jeg
vil i den forbindelse sige en meget
stor tak til alle jer, som nu takker af.
Det har været en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med jer – jeg
har nydt jeres tilstedeværelse, arbejde
og engagement, som har kommet os
alle til gode. På samme måde skal der
også lyde et stort og hjerteligt velkommen til jer nye medlemmer, som
vover at tage den udfordring op, det

er at skabe kirken her de næste mange
år. Det ser jeg meget frem til.
Og så er der jo også alle jer andre –
alle jer sognebørn, som vi har mødt
igennem det forgangne år; i kirken til
gudtjenester, bryllupper, begravelser,
dåbs- og børnegudstjenster, ældreklub, filmklub og minkonfirmander aftensangsmøder, konfirmander og
konfirmationer – og ja på gaden, eller
hvor vi nu træffes. Det har været
skønt at møde jer alle – og Vi vil her
fra præstegården benytte lejligheden,
til at ønske jer alle en rigtig glædelig
jul, samt en stor tak for det forgangne
år. Det har været hyggeligt og spændende at være sammen med jer og vi
ser frem til endnu et år med mange
gode stunder i jeres selskab.

Mange jule- og nytårshilsner
Jens Rothmann
3

Julen

i gamle dage
i Balslev

Af Peder og Kirsten Christensen
Noget af det jeg husker fra optakten
til julen på Balslev Nørregård var, at vi
slagtede julegrisen. Det var en gris på
ca. 200 kg. Inden hjemmeslagteren
kom, skulle der være kogende vand i
grukedelen. Dengang var der ingen
boltpistol, så slagteren stak en kniv i
den store blodåre. Min mor stod med
en spand, som blodet løb ned i. Der
blev rørt i blodet med et røreris, så det
ikke størknede. Senere blev det til
blodpølse, som vi nød i hverdagene i
julen. Når grisen var slagtet, blev den
skoldet, så svine børsterne let kunne
skrabes af.
Selve juleaften var vores nabo Olaf,
der var blevet enkemand, altid hos os.
Han var så musikalsk, at min far bad
ham tage med mig til en musikhandel
i Ejby, hvor vi købte en Hohner
mundharpe til 8,00 kr., som jeg fik i
julegave. (Jeg har den endnu) Jeg kan
huske, at jeg fik 25 øre første gang jeg
spillede ”Den glade enke” fejlfrit.
I alle krigsårene kunne vi ikke købe
hverken bananer eller appelsiner, så vi
måtte nøjes med æbler og pærer som
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frugt. Jeg mener ikke vi var i kirke
juleaften, men altid juledag.
Det juletræet blev pyntet med blev
opbevaret i en kasse til næste år.
Aftenerne inden jul blev noget af det
fornyet.
Jeg fik ikke juletræet at se, inden det
stod i stuen med tændte lys, og døren
gik op. Vi havde både karl og pige,
som tit var hos os juleaften, så vi
kunne nok nå rundt om træet. Når vi
havde danset om træet, sang vi altid
nogle af de gamle kønne julesalmer, og
senere blandt andre en festlig en, der
også blev sunget i Kistens hjem ”vi er
musikanter, vi er fra sveriges land, trabumfaldera, vi kan spille vio, vio, violaj, vi kan spille bas, viol og fløjte”.
Ikke mindst ved juletid lærte min far
mig mange muntre viser. (Han var 60
år ældre end mig.)

Julen i gamle dage bliver for mig først
i 1940erne, det var under 2. verdenskrig. Mange ting var rationeret, også
danske produkter, men ris, kaffe og
appelsiner kunne man slet ikke få.
Dagene inden jul gik med forberedelse
til helligdagene, bl.a. julens småkager
var et vigtigt afsnit: brunekager
(sirupskager), vaniljekranse, jødekager
og pebernødder ikke at forglemme.
Der blev også slagtet gris, så der var
kød til festdagene.
Juleaften startede med at vi gik til
Balslev kirke og var med til gudstjenesten, der var 2 grantræer, der var

pyntet med lys, det var festligt og
højtideligt.
Juleaften, 1. og 2. juledag husker jeg,
som stille gode dage med vores familie.
3. juledag husker jeg, der om aftenen
blev holdt julefest i forsamlingshuset
for de unge mennesker – karle og
piger der tjente på gårdene i sognet.
Der var et stort juletræ, der nåede til
loftet, i den store sal i forsamlingshuset, det var pyntet med lys, flag og
glimmer bl.a.
4. juledag var det ”børnenes juletræ”
det husker jeg mere fra. Vi var mange

børn og vores forældre var med. Vi
samledes i den ”lille sal”, når lysene så
var tændt gik dørene op, og vi dannede flere kredse om træet og sang de
gode gamle julesalmer, sluttelig med
”Højt fra træets grønne top” og ”Nu
har vi jul igen” til sidst blev der mere
fart omkring træet.
Så vidt jeg husker, var det læreren ved
Balslev skole, der hjalp med sangene
og sangelegene. Børnene fik hver sin
pose julegodter og et æble, de voksne
drak kaffe.

Lidt tanker om Kim
Larsens ”Om lidt
bliver der stille”

I et interview med Kim Larsen fra
bladet Dansk Kirkemusiker Tidende,
fortæller han om baggrunden for sin
sang,:
Jeg havde ikke specielt kirken i tankerne, da jeg skrev denne sang, men
når sangen bruges til begravelser, må
det jo betyde, at den er rummelig, og
det er jo kun dejligt. Da Sylvester og
jeg var færdige med cirkusfilmen, sad
vi og talte om, at der manglede en
lille afslutningssang, og så skrev vi
sammen "Om lidt bli'r her stille".
Andet er der ikke at sige om det.

af Birgit Schledermann
Ved et tilfælde så jeg nedenstående i
et lille blad fra 2002. Da sangen ofte
bruges til begravelser, eller som efterspil, skal indholdet gengives her:
Om lidt bli'r her stille,
om lidt er det forbi,
fik du set det, du ville,
fik du hørt din melodi?
Forladt og alene
danser cirkusprinsessen rundt,
går i stå .. på sin line
i et sanseløse sekund.
Om lidt, om lidt er vi borte,
vi ses måske igen.

Rent personligt synes jeg også, den
kan bruges til barnedåb, for dåb og
begravelse hører sammen. Det er indgangen og udgangen.
Organisten
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Det nye menighedsråd
ved Ejby Kirke har konstitueret sig og det gamle
har afholdt sidste møde
Vi sagde farvel til tre. Karen Rose, de
har gjort et stort stykke arbejde som
formand gennem flere år, og til Kis
Pedersen der med din store arbejdsomhed også har bidraget til at rådet
har fungeret godt og alle opgave er
blevet løst. Vi sagde også farvel til
Svend Andersen som trådte ind som
stedfortræder i løbet af perioden. Tak
til alle tre for et fantastisk samarbejde.
Så starter en ny 4-årig periode for det
nye Råd der består af Præst Jens
Rothmann, Jens Helbo formand,

Nyt tiltag på
Balslev kirkegård
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Finn Nielsen næstformand, Inge
Have kasserer, Anna Marie Gren kontaktperson for de ansatte ved kirken.
Øvrige medlemmer er Hanne Dons
Andersen og Jane Vigsø, Graver Helle
Jørgensen er medarbejderrepræsentant, Preben Hansen er kirkeværge;
fører tilsyn med kirkebygningerne.
På det konstituerende møde var der
rigtig god stemning med stor iderigdom, engagement og interesse for at
komme godt fra start med at løse de
opgaver der ligger forude
Læs yderligere om opgavefordeling og
navne på www.balslev-ejbykirker.dk

Jane Vigsø

I det nye år 2017, vil alle vaser/kræmmerhuse på gravstederne på Balslev
kirkegård blive indsamlet og sat i en
vaseholder monteret på skraldespanden.
Meningen er, at alle brugere af kirkegården frit kan hente en vase, når de
skal bruge en og at man slipper for at
have vaserne liggende bag gravstene.
Vaserne vil blive indsamlet efter brug
på gravstederne og stillet tilbage i
vaseholderen.
Med venlig hilsen Balslev kirkegård

Velkommen til
det nye menighedsråd!
Det gamle menighedsråd
takker af...
Fra første søndag i advent er det tid
til nye folk i Ejby Menighedsråd.
Vi har haft orienteringsmøde og
opstillingsmøde den 13. sep. 2016
sammen med Balslev Menighedsråd.
Der var godt 30 personer mødt op.
Vi havde en god aften sammen med
Britta Schall Holberg der gav et forrygende foredrag om menighedsrådsarbejde. Hun er en god taler, havde et
godt budskab, og holdt os fanget på
en underholdende og sjov måde.
Hanne Lis Christophersen og jeg orienterede derefter om vores arbejde i
menighedsrådene.
Til sidst havde vi opstillingsmøde
hver for sig. I Ejby Menighedsråd
havde vi et produktivt møde - det er
dejligt at så mange møder op. Vi fik
lavet en god liste, og da der ikke er

kommet andre lister ind, er denne
liste vores nye menighedsråd.
Derudover fik vi også sammensat en
gruppe stedfortrædere.
Vi havde konstituerende møde d. 2.
nov. 2016, og et andet sted her i bladet kan I se mere om det nye råd.
Det ser godt ud: Ejby Kirke kan trygt
gå fremtiden i møde!
Og så er det, at det gamle menighedsråd takker af. Det er vemodigt efter 8
år for mit vedkommende (5 år som
formand), ikke at være en del af Ejby
Menighedsråd mere.
Det har været gode år.
Tak til alle: Ansatte, menighedsrådsmedlemmer (også dem fra Balslev),
frivillige og andre - tak for et godt
samarbejde!
Med venlig hilsen
Karen Rose
Tidligere menighedsrådsformand

Glædelig jul
og godt nytår
ønskes alle

Venlig hilsen Ejby Menighedsråd
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Kulturgruppen
for Balslev
Forsamlingshus
Efter en skøn eftersommer er efteråret
kommet. Dermed også flere mørke
aftener. Mørke aftener er også lig med
hygge. I Balslev er det ofte hygge i
forsamlingshuset. I Kulturgruppen er
vi allerede godt i gang med efterårets
og vinterens arrangementer.
I september måned havde vi besøg af
Per Steen Pedersen og Bent
Hagelskjær. De fortalte om deres rejseoplevelser til fjerne lande. I oktober
var Con Brio kor på besøg. De sang
nogle skønne sange for os, og vi fik
også lov til at være lidt med, så det
blev et stort kor. Begge aftener var
pænt besøgte, og folk hyggede sig
som altid. Den sidste weekend i oktober havde vi vildtaften. Denne aften
fik vi noget lækkert grillet vildtkød,
hørte noget god musik og havde en
masse hyggeligt samvær.
Snart er julen over os. Den 23/11 vil
der være mulighed for at få lavet en
masse juledekorationer osv.
Blomsterbinder Marijanne Boesen
Jensen kommer og giver inspiration
og har også lidt materialer med til
salg. Dog skal man selv medbringe de
fleste materialer.
Den 7/12-16 har vi det store julebanko, og som sædvanlig vil vi forsøge at
få en masse fine sponsorpræmier.
I 2017 får vi den 18/1 besøg af
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sognepræst Jens Rothmann, som vil
fortælle om sine rejser til bl.a.
Afghanistan.
Fredag den 3/2 laver vi irsk aften, og
der vil være underholdning med irsk
folkemusik ved Downtown Dynt.
Der vil blive delt flyers ud i Balslev og
omegn om de enkelte arrangementer,
og som noget nyt er det også muligt
at følge os på Facebook – søg efter
Kulturgruppen for Balslev
Forsamlingshus. Her annoncerer vi
også vore arrangementer.
Vi vil gerne takke for opbakningen,
som vi altid får til vore arrangementer. Det er dejligt, at I kommer og er
med til at støtte vores forsamlingshus,
som et evt. overskud jo altid går til.
Kulturgruppen
for Balslev Forsamlingshus

Julepost
Vi har sendt julepost til venner
familie og bekendte,
og modtog julekort fra netop dem
hvortil vi ikke sendte.
En mulig løsning på problemet
her jeg foreslår.
Vi nøjes med at skrive julepost
hvert andet år.
Mosekonen

Konfirmander 2016-2017

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

Konfirmationen vil i 2017 finde sted i
Ejby den 30. april og i Balslev den 7. maj
KONFIRMATIONSDATOER INDTIL 2023
2018: Ejby 22. april Balslev 15. april
2020: Ejby 26. april Balslev 3. maj
2022: Ejby 1. maj
Balslev 8. maj

2019: Balslev 5. maj
Ejby 12. maj
2021: Balslev 18. april Ejby 25. april
2023: Balslev 23. april Ejby 30.april
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Demens
Engang imellem møder man nogle
mennesker som åbner ens øjne, for
noget, man ellers ikke tænker så meget
på i hverdagen. Sådan en person har jeg
mødt! Han hedder Kurt KærhaveAndersen – han er her fra Ejby - og det
han åbnede mine øjne for, var sygdommen demens! Kurt er ikke selv ramt af
demens, men det var en fra hans nærmeste familie, og samtidig arbejdede
han i flere år på plejehjem, med netop
demente – og derfor ved han om nogen,
hvad demens betyder, både for en selv
som pårørende og fra den mere profes-

sionelle vinkel. Det er en gråtonet verden at leve i, når demensen rammer og
det gælder for alle involverede parter.
Det ved Kurt også. Derfor har han også
skrevet om det – for at bringe den viden
og indsigt videre. Vi kan lære noget af
det! Ikke mindst de digte Kurt har skrevet, 112 sider, som beskriver demens fra
alle parters sider. Det er nogle af dem,
vi får en smagsprøve på her – samt
hans beskrivelse af demensen generelt.
Det er god læsning. Det åbner øjne! og
vi siger på forhånd en stor tak til Kurt,
for det han bringer os her i bladet.
(jCR)

”På vej ind i mørket” – digte
og tanker om demens
Af Kurt Kærhave-Andersen
Hun siger: ”Du husker ikke så
godt mere!”
Når jeg skærer franskbrød, lægger
jeg det tilbage, i brødkassen.
Min kone klager over, det ligger i
køleskabet.
Det kan ikke passe, for der lægger
jeg jo, smørpakken.
Jeg kører tit til Købmanden, vejen
er ofte lang.
Jeg kan ikke forstå, der altid er
vejarbejde.
Min kone ler ad mig, når jeg
kommer senere hjem. Hun kan
ikke forstå, de problemer, jeg har,
når det hele bliver et, virvar.
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Min kone har talt med
Købmanden, om at hjælpe mig,
når jeg kommer for at handle.
Jeg behøver da ikke hjælp. Jeg er
kun lidt forvirret, når jeg ikke kan
finde, varerne i butikken.
De bliver hele tiden, flyttet rundt.
Måske er det fordi, Købmanden,
ikke ønsker, jeg skal komme der?
Jeg får altid en seddel, med hjemme fra. På den står der, hvad jeg
skal købe.
Hun tror ikke, jeg kan huske det
hele. Måske, har hun ret.
Det kan jeg ikke finde ud af. Skal
jeg så indrømme det, for at glæde
hende?
En dag jeg kom hjem med mel?

Der stod da OMA, på sedlen…
Hun blev sur på mig. ”Så får du
ingen æbleskiver i dag” sagde hun!
Hvad rager det mig`? Hun er
skør, det er da ikke min skyld…
Hun siger jeg ikke kan huske…
Hun siger også, jeg ikke kan
læse…
Det er altså hende, der syg i hovedet. Hun gør det hele, mere
besværligt for mig.
Det er da pokkers, hun ikke stoler
på mig. Jeg føler hele tiden, hun
sætter fælder op for mig.
Hun smider min cykel, så jeg falder over den.
Hun lægger mit tøj, underlige ste-

Demens betegner en tilstand, hvor
hjernens evne til at tænke svækkes.
Det er en snigende sygdom, der har
været kendt i mere end 2000 år.
Demens har således altid været der,
men udviklingen med at stille diagnose var ikke så langt fremme. Andre
vendinger om den ramte, er fx ”gået i
barndom” ”åreforkalkning” ”landsbytosse”. I det 20 årh. gik man over til
at kalde det ”Senil demens”. Der er
blevet mere fokus på denne sygdom,
nu hvor der konstateres flere, idet
levealderen stiger. Alzheimer, får nok
den største opmærksomhed, men
Demens kan også være foranlediget af
andre sygdomme som fx blodprop,
hjerneblødning, men diabetes og
medicin kan også være årsag til en
kort eller længerevarende forvirrende

der, og siger, det er mig, der har
lagt det der?
Jeg er ikke sikker på, hun elsker
mig mere?
Hun taler meget med naboen.
Han hjælper hende, med en masse
ting, som jeg fik lov til, før i
tiden?
Det kan da ikke passe, det er
ham, der skal klippe hækken,
Det har han ikke forstand på.
Bagefter kører han rundt, med
min trailer, og i min bil. Det forvirrer mig.
Når hun siger: ”Du husker ikke så
godt mere” Bliver jeg ked af det,
og har lyst til at forsvinde.

tilstand, desuden kan infektioner give
symptomer der ligner. Demens kan
også være relateret af misbrug. Søg
altid læge, ved symptomer der peger
på demens – måske kan de helbredes
– nu – så bekymringer undgås!
Alzheimer, er ikke som en forkølelse,
der forsvinder igen, men mere som et
gadekær der er fyldt med vand, og
langsomt tømmes ved fordampning,
hvor vandet ikke løber tilbage selvom
det regner. Det er især de nyere data
der svækkes (glemmes) Man mener
det er bestemte proteinaflejringer i
den bagerste del af hjernen, der skaber forandringerne. Der kan fås
medicin der kan sætte det lidt i bero,
eller ligesom samler trådene i hjernen.
Det er lægefaglig afgørelse, hvad der
skal bruges. Demensens grad afgøres
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på en Demensklinik, og er et krav,
hvis der tænkes plejecenter. Det er
derfor vigtig med henvendelse til det
offentlige forum – (kommunen) via
visitator. Der kan tages hensyn til forløb mht. værgemål. Det er lettest det
er på plads, hurtigt efter en sygdoms
konstatering, hvilket gør det lettere
for alle parter i sidste ende. Jeg vil
desuden anbefale, der tages kontakt
til Alzheimer Foreningen. Jeg vil anbefale alle at skrive i ”Min sidste vilje”
Det er svært for den demente og
omgivelserne, når udvikling pludselig
vender til afvikling af evner.
Hukommelsen bliver dårligere, skænderierne tiltager, opgivelsen og frustrationen bliver en mærkbar medspiller, også for de pårørende, som
måske ikke genkendes, da den syge er
tilbage i en fortid, hvor alt fra nuet
ikke findes. Måske er det en gammel
kæreste der ledes efter. Farerne i det
offentlige rum bliver også vanskeliggjort. Selvom der måske kun er 50 –
100 m. hjem, kan den syge blive
totalt fortvivlet over ikke at kunne
finde hjem. Det hjælper ikke at skælde ud eller gøre grin – nej! Men! Sund
fornuft og humor kan ofte løse det, så
den syge ”ikke taber ansigt”
Der kommer sikkert en dag, hvor den
syge skal hjælpes i alle henseender
mht. hygiejne, vask m.m. Da bliver
det svært for den raske, idet den syges
kræfter og vægt, sandsynligvis ikke
forsvinder til en babys. Det er meget
svært at håndtere i eget hjem, når det
er gået sådan. Måske begynder den
syge endda at slå og sparke eller bide.
Det er ikke værdigt for nogen af dem.
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Kun én kan gøre noget ved det – forhåbentlig med hjælp fra netværket.
Der er som nævnt mange parameter
der skal tages hensyn til, og er en
svært at håndtere. Selvfølgelig er det
irriterende for den pårørende, når ens
kære ikke kan huske mere, men værre
er det dog hvis vedkommende går
hjemmefra, og ikke kan finde tilbage
– måske bliver væk. Der findes forskellige alarmer og GPS i dag som
kan være til stor hjælp. Både i hjemmet men også i det offentlige rum.
Det kan dog give en falsk tryghed,
hvis en syg, fx tager bagdøren til sin
bolig, der er låst, og vælter i sin kørestol. Kan ikke ses på TV – skærmen,
men vagten ”ser” den syge er hjemme, som dog ligger uden for, på den
anden side af døren. (har kendskab til
en dement, der lå i -8c, efter at havde
taget en ”genvej”) Hun var væltet tæt
på døren, men på Tv skærmen så alt
fint ud – hun var jo hjemme – bortset fra hun lå på ydersiden af døren,
hvilket apparatet ikke kunne registrere. Det var tæt på hun døde. Sådan
en oplevelse, gør noget ved pårørende
og personale. Kunne det være en ide
med en chips under huden? Det vil
jeg vælge, måske bliver jeg ikke fundet i live, men er dog en chance for,
at blive fundet hel.
En ægtefælles rettigheder?
Kom ud af huset når det er muligt.
Der findes Demenscafeer, hvor de
kan komme på besøg. Bare at komme
ud blandt andre kan give et pusterum. Tag på ferie el. højskole. Få din

kære på aflastning i den periode – det
har mange haft glæde af. Snak med
andre – hvis de vil snakke med dig,
nogen har berøringsangst og ”tør”

ikke snakke – så find dem der
vil/kan. Til ”raske”– Er det værd at
tænke over, det ikke kun rammer
naboen?

Fra en ven!
Vi mødtes på gaden.
Jeg ”ser dig ikke” – desværre!
Vi havde det sjovt – dengang – før du blev syg.
Jeg kender dig ikke.
Tiden er løbet fra os – desværre!
Det hele har stået stille – siden – dengang – Før du blev syg.
Du kender heller ikke mig.
Selvom du ser mig – desværre!
Jeg hilser heller ikke, på din kone,
der står og kigger, på butiksvinduer.
Hende, kendte jeg jo også – dengang – før du blev syg
Længere henne ad gaden, ser jeg mig selv frisk, i et vindue,
Jeg får alligevel, lyst til at hilse på jer.
Jeg vender om, for at tale med jer, og mindes gamle dage.
Men I er gået!

Skal den pårørende slides ned førend
det er for sent, og selv bukker under
for presset?
Hvad kan en ægtefælle tillade sig, hvis
den syge er kommet på plejecenter?
Har den syge glæde af den pårørende
sidder og venter på at komme på
besøg? Nej! I mange tilfælde, ænser
den syge ikke engang, de er alene,
fordi de har andre omkring sig. Så
kan ægtefællen da lige så godt foretage sig noget meningsfyldt i perioder –
selvfølgelig er det vigtigt de kommer
på besøg – for genkendelsens glæde i
ansigtet på den syge – i nuet - er ikke

til at tage fejl af! Det er vigtigt at
huske! Møder den raske en anden
person, der kan deles fritid endog tilværelse med – Sker der noget ved det?
– Skal livet stå stille for begge parter?
Både den syge og pårørende, har
behov for tilknytning, identitet, kærlighed, trøst, samt et meningsfyldt
fællesskab!
Digtene er fra digtsamlingen ”På vej
ind i mørke” om livets vej til demens og
død (Co. 2007)
2016: Kurt Kærhave-Andersen – Ejby
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Dejlig er den himmel blå
Nr. 136 i salmebogen
Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.
Det var midt i julenat, hver en stjerne glimted mat,
men med ét, der blev at skue, en så klar på himlens bue,
som en lille stjernesol.
Når den stjerne lys og blid sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage, at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.
Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand
for den konge at oplede, for den konge at tilbede,
som var født i samme stund.
De ham fandt i Davids hjem, de ham fandt i Betlehem
uden spir og kongetrone, der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød.
Stjernen ledte vise mænd til vor herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.
Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare, som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.
Ved organist Birgit Schledermann
Salmen er skrevet af N.F.S. Grundtvig,
og er en af vore mest benyttede julesal14

mer og en oplagt Helligtrekongers
salme.
Teksten fortæller om de tre vise mænd,
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der i Davids by, Betlehem, finder stalden og krybben med den nyfødte
Jesus.
Hvorfor mon der står Davids by, og
ikke Josefs by? Josef skulle netop gå til
sin hjemby Betlehem for at skulle skrives i mandtal, da kong Herodes ville
vide, hvor mange undersåtter, han
havde.
Her refereres til kong David, der var
konge i Israel ca. 1000 år før Jesus blev
født. Davids far, Isaj, boede netop i
Betlehem. Han havde 7 sønner og sikkert lige så mange døtre, men disse
regnes ikke med, som det var skik dengang. Profeten Samuel skulle salve en
af disse sønner til konge, og valget
faldt helt uventet på den yngste søn,
der gik derhjemme og vogtede får.
Da han blev voksen, blev han jagtet af
den daværende kong Saul, der ikke
ønskede en konkurrent. Slutningen på
beretningen blev dog, at David blev
konge i Israel i 40 år, og der var fred
med naboerne. Davids salmer referer
vi ofte til, ikke mindst ved begravelser,
og mange af disse salmer handler
netop om Guds beskyttelse, da David
flygtede fra kong Saul.
Tilbage til selve salmen.
Teksten forklarer sig selv. Det, vi skal
lægge mærke til, er melodien. Der er
faktisk fire melodier til denne salme,
skrevet af følgende salmedigtere: Laub,
Weyse, Gebauer og Jacob G. Meidell.
Det er Weyses og især Meidells melodi, der er mest brugt.

Hvem var så denne Jacob G. Meidell?
Han var født i Norge i 1778 dengang
Danmark og Norge var ét land. Han
flyttede til København og blev kaptajn
i den danske hær. Som 38-årig blev
han i 1816 udnævnt til toldkontrollør
i København. Han tilhørte det solide
borgerskab, og dengang var det ikke
velset at befatte sig med det kunstneriske. Hans yngste søn blev sekretær hos
selveste enkedronningen.
Komponisten A.P. Berggreen udgav i
1853 en ny koralbog, og han ville
gerne indlemme salmen Dejlig er den
himmel blå i den nye koralbog. Han
ville også meget gerne bruge den af
Meidell komponerede melodi, så derfor skrev han blot, at melodien var
komponeret af en gammel mand (62
år), der ellers ikke befattede sig med
sligt.
Jacob Meidell havde to døtre, der forblev ugifte, og af hans to sønner havde
kun sekretæren hos enkedronningen
en datter, der heller ikke blev gift.
Således er der ingen efterkommere
efter ham på trods af fire børn.
Fantastisk er det, at hans melodi skulle komme til at overgå alle andre melodier, selv Weyses.
Hilsen organisten
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- arrangement i
Minikonfirmanderne Advent-Kor
Balslev kirke og Forsamlingshus
holder adventsØnsk en julesalme!
arrangement
Søndag d. 27. november 2016
i Ejby Kirke
kl. 19:00 – Balslev kirke
Søndag 27. november kl. 10:15
Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt og som altid fejrer vi
dagen 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
lille flok skønne minikonfirmander –
elever fra 3. klasse – der alle har gået
til undervisning hos Carl 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 de nye minikonfirmander,
som selvfølgelig også vil optræde
denne dag. Så mød op for at fejre
Advent og ikke mindst vores nye
minikonfirmander.

Traditionen tro holder vi et koradventsarrangement i Balslev kirke og
forsamlingshus. I år er det Mikkels
kvartet som kommer og synger kendte numre bl.a. fangernes kor fra
Nebukaneser og noget fra den glade
enke.
Lige som sidste år vil vores advents
arrangement 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 drikke
kaffe og spise æbleskiver.
Alle er som altid hjertelig velkomne,
det er gratis og kirkebilen kører.

Se hvad der sker
i Ejby på
www.ejby.dk
16
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Syng julen
ind i Ejby
kirke
Tirsdag den 8.
december 2016
kl. 19:00-20:00
”Syng julen ind” er
blevet en rigtig god
tradition her i Ejby
kirke. Kirken er fyldt
med levende lys, glade mennesker og
ikke mindst den helt rigtige stemning, som kan sætte julen i gang. Vi
vil synge en lang række af julens
smukke og glade salmer, konfirmanderne vil læse for os, om deres oplevelse af julen, og endelig afsluttes det
hele med et smukt Lucia optog.
Alle – store som små – er som altid
hjertelig velkomne på denne aften,
hvor vi synger julen ind i Ejby kirke.
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Concert Clemens:
Vokalgruppen Concert Clemens er et
professionelt arbejdende klassisk kammerkor med hjemsted i Århus.
Ensemblet har taget navn efter Århus
Domkirkes skytshelgen, Sct.
Clemens, og blev stiftet i 1997 af sin
nuværende dirigent Carsten SeyerHansen. Concert Clemens består af
17 rutinerede sangere fra det århusianske kormiljø.
Baroque Aros:
Baroque Aros er et professionelt
barokensemble, som blev grundlagt i
2010. Baroque Aros består af en

Händels Messias
11. dec. 2016 kl. 15.00
i Husby kirke
Händels kendte storværk ”Messias”,
der med tiden er blevet til lidt af en
”juleklassiker” opføres med vokal- og
barokensemble.

HÄNDEL

MESSIAS
BaroqueAros, Jens Astrup, koncertmester
Vokalgruppen Concert Clemens, Carsten Seyer-Hansen, dirigent
Margrethe Smedegaard, sopran, Christiane Højlund, alt
Pål Soknes, tenor, Niels-Peder S. Gejel & Steffen Filskov, bas
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grundstamme på 8 musikere, men
udvider ofte til større ensemble.
Ensemblets optræder ofte i det aarhusianske klassiske musikliv, og dets
koncerter er blevet transmitteret flere
gange på P2.
Koncerten er arrangeret af De samarbejdende Sogne.
Entréen er 150 kroner, og billetter
kan reserveres hos lone@4kirker.dk
eller telefon 40 32 37 36.

Ældreklubben
Vinter 2017
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.
I skrivende stund er programmet
endnu ikke helt på plads – men det er
datoerne dog.
Vi starter onsdag den 18. januar og
fortsætter den 1. februar, 15. februar,
1. marts, 15. marts og endelig onsdag
den 29. marts.
Alle er som altid hjertelig velkomne.
Vel mødt fra os alle!
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Program for
Kirkehøjskolen
i Middelfart provsti 2017
Tro kun – kun tro?
Kirkehøjskolen står i denne sæson i
reformationens tegn som optakt til
reformationsjubilæet i 2017.
Reformationen tog sin begyndelse for
500 år siden, da Martin Luther slog
de berømte 95 sætninger op på kirkedøren i Wittenberg. Hvad skete der?
Og er reformationen og Luthers tanker stadig værd at beskæftige sig med
i dag?
Se kirkehøjskolens hjemmeside
www.kirkehojskole.dk om pris
og tilmelding
Lektion 3: Litteratur og tro
Lektor på Aarhus Universitet, David
Bugge.
Kan troen flytte bjerge, hvis den bygger på en løgn? Det mener Pastor
Kargo i Kaj Munks gribende og evigt
aktuelle skuespil "Kærlighed" fra
1926. Skønt han ikke selv kan tro på
Gud, tror han nemlig på gudstro. For
han kan se, at i troens verden springer
livets kilde.
Lørdag 14. januar 2017 kl. 9.0012.00
Brenderup Forsamlingshus,
Brenderupvej 22, 5464 Brenderup.
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Lektion 4: Troen alene
Provst Thomas Reinholdt Rasmussen,
Hjørring.
Gennemgang af Martin Luthers lille
katekismus, som er et pædagogisk og
teologisk mesterværk,
Lørdag 4. marts 2017 kl. 9.00-12.00
Asperup Sognegård, Kirkestræde 14,
5466 Asperup
Lektion 5: Er folkekirken i pagt
med sine medlemmer?
Anders Laugesen, journalist og vært
på bl.a. Mennesker og tro på P1.
Er folkekirken i pagt med sine medlemmer, når det gælder at formulere
svar der giver mening ind i den verden vi lever i i dag?
Lørdag 1. april 2017 kl.9.00-12.00
Gamborg Forsamlingshus,
Gamborgvej 46, 5500 Middelfart

Jesus går
til Hollywood
From here to eternity .. og
så tilbage igen
Program for filmklubben
vinteren 2017,
Ejby konfirmandstue
”Nogle af de bedste minder finder vi i
mørket ! ” Dette kan godt lyde lidt
underligt, for der er jo ikke så meget
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Jens Rothmann,
Sognepræst i
Balslev-Ejby
at opleve, når nu
mørket omkranser
alt omkring en.
Men engang imellem, så er det altså
sandt, at nogle af de bedste minder
opleves i mørket. I hvert fald hvis vi
taler om biografens mørke. For hvilket andet sted, har vi lige fra vi var
børn, kunnet drømme os væk til
fremmede verdener og universer –
følt os på bølgelængde med helte og
afskyet skurke – grædt med de gode
og grinet af de dumme – og gyst helt
inden i maven, så hjertet til tider er
hoppet helt op på den forreste cowboyrække. Jo netop i biografens
mørke. Og nogen gange er vi gået lettet ud af biografens mørke, - for
hende den smukke fik ham hun fortjente, - og til tider har man drømt,
at man selv var den udkårne, der fik
den elskede til sidst. Måske var det
netop i biografens mørke, at vi fandt
vores første kærlighed – og ja måske
også den, der blev den eneste ene –
også i virkeligheden.
Jo biografens mørke har tryllebundet
os alle gennem vores liv på alle mulige forskellige måder. For der findes
rigtig mange gode film.
Og det er jo også derfor, vi har filmklubben her på stedet. Det er nemlig
også for at tryllebinde – på den ene
19
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eller anden måde – og så give jer
nogle gode og gerne uforglemmelige
oplevelser og minder med hjem, med
en perlerække af spændende, mærkelige, specielle og interessante film, som
alle har noget på hjerte på den ene
eller anden måde.
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 19. januar, 2 marts og 6.
april – alle gange kl. 19:00 og så indtil at filmen er færdig. Det koster ikke
noget at være med, men man kan
købe kaffe, kage og popcorn for 25
kr. Vel mødt i filmklubben.
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tage et salme ønske med.
I år prøver vi noget nyt. Vi har flyttet
arrangementet til 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.
Det er som vi har sagt før, ikke sikkert, at vi kan finde ud af dem alle
salmerne. Men vi prøver det bedste vi
kan og med fælles hjælp, skal det som
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

UlvetimeAftensang – Ønsk en gudstjeneste salme – nu med
lidt til ganen
Ønsk en salme og syng med!
Ønsk en salme: torsdag den 09.
Februar kl. 19:00 – Balslev kirke
Så tager vi fat på en ny omgang aftensangs arrangementer.
Ønsk en salme finder sted den 9
februar – og som altid i Balslev – og
alle er som altid velkommen til at
20

for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge
Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 23. februar – kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimesgudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt henvender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for
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Mad og saftevand er gratis for børnene, mens det koster 10 kr. for voksne
at spise med.

Dåbsgudstjeneste
”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 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
alle over i konfirmandstuen i Ejby og
spiser spagetti med kødsovs som
aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier, men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.

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.14. januar
og 22. april i Balslev
og 11. marts
i Ejby, alle dage
kl. 11:00 .
Dåbsgudstjenesten
bliver kun afholdt,
såfremt der er nogle
tilmeldinger.

Menighedsrådsmøder
Den 1. onsdag i måneden
i konfirmandstuen i Ejby.
Kontakt formændene for
nærmere oplysninger.
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SOGNENE SIDEN SIDST!
25. juni 2016 - 30. oktober 2016
Døbte i Ejby kirke
William Nord Laugaard Andersen
Nørregade 83, Ejby
Laura Spanggaard Dinesen
Tværgade 31, Ejby
Josephina Højen Heskjær
Nørregade 45 st., Ejby
Ellinor Isabella Rabjerg
Sandmarksvej 2, Ørslev
Luie Flink Nygaard
Møllevænget 15, Ejby

Vielser og kirkelige velsignelser,
guldbryllupsvelsignelser
i Balslev og Ejby sogne
Vibeke Mark Jensen og Christian Bjerre
Ruggard, Kirkebyvænget 18, Ejby
Liselotte Blom Jørgensen og Niels
Lemcke Jørgensen, Sildegravsbanken 3,
Asperup
Iren Ødegård og Bent Nielsen
Kingstrupvej 58, Ejby
Mai-Britt Astrup Klausen og Søren
Astrup Klausen, Jægersmindesvej 19,
Handrup
Birgit Cecilie Olsen og Søren Bøttern
Hansen, Kronjydevej 6, Assentoft
22

Døbte i Balslev kirke
Loui Ringer Andersen
Strandgårdsvej 7, Brenderup
Bisættelser og begravelser
Ejby kirke
Lonnie Lea Christensen
Bryllevej 20, Odense SV
Claus Søndergaard Olesen
Mosevej 24, Ejby
Flemming Palmer Christensen
Kingstrupvej 25, Ejby
Poul Larsen
Algade 52, Ejby
Kathrine Aaby Rosenquist Henriksen
Ludvigsgårdevej 18, Ludvigsgårde
Else Elvine Hansen
Kærlandsvej 5, Hjallese
Arne Jensen
Anlægsvej 19A, Ejby

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, Sønder Allé 50,
Strib, 5500 Middelfart ....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. 29 43 13 31

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
Balslev
08.
11.
11.
18.
24.
25.
26.
31.

dec. - Syng julen ind
19:00 **
dec. - 3.s. i Advent
dec. - Händels “Messias” – koncert i Husby kirke kl 15:00**
dec. - 4.s i Advent
10:15
dec. - Juleaften
14:30
dec. - 1. Juledag
10:15
dec. - 2. juledag
dec. - Nytårsaften
15:00

01.
08.
14.
19.
15.
18.
22.
29.

jan. - Nytårsdag
jan. - 1. s. eft. Helligtrekonger
jan. - Dåbsgudstjeneste
jan. - Filmklubben starter op igen **
jan. - 2. s. eft. Helligtrekonger
jan. - Ældreklubben starter**
jan. - 3.s. eft. Helligtrekonger
jan. - 4. s. t. Helligtrekonger

05.
09.
12.
19.
23.
26.

feb. - Sidste søndag eft. Helligtrekonger
feb. - Aftensang – Ønsk en salme
feb. - Septuagesima søndag
feb. - Seksagesima søndag
feb. - Ulvetimegudstjeneste**
feb. - Fastelavns søndag

02.
05.
11.
12.
19.
26.

mar. - Filmklub**
mar. - 1.s. i Fasten
mar. - Dåbsgudstjeneste**
mar. - 2. s. i Fasten
mar. - 3. s. i Fasten
mar. - Midfaste

02.
06.
09.
13.
14.
16.
17.
22.
23.
30.
7.

april - Marie Bebudelses dag
april - Filmklub**
april - Palmesøndag
april - Skærtorsdag
april - Langfredag
april - Påskedag
april - 2. Påskedag
april - Dåbsgudstjeneste
april - 1. s. e. Påske
april - Konfirmation Ejby
maj - Konfirmation Balslev

Ejby
10:15 Michael Juul
13:00 + 15:45
10:15
16:15
19:00

10:15 *
11.00 **
10:15 *
9:00 Dorthe S. Nielsen
10:15
10:15
19:00 **
09:00 Lars Højland

09:00
10:15 *
16:45 **
9:00 *

10:15 *

10:15
11:00
9:00
10:15 *

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

9:00

10:15 *
10:15
10:15
10:15

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

* Menighedsrådene serverer kaffe i våbenhuset. ** Se omtale i Kirkebladet. *** Se konfirmandlister i
avisen. 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 2017

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

9:00
10:15

