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HUSK!
Juleaftensgudstjenesterne afholdes
Ejby kl. 13:00, 15:45 samt Balslev kl. 14:30
Ulvetimegudstjeneste for børn og barnlige sjæle.
Ejby den 22. februar kl. 16:45

Det 5. hold minikonfirmander er
snart færdige
Sikken et hold, der kan synge denne
gang, I er hurtige til at lære nye sange
og fagter dertil. Det viste I allerede i
oktober til høstgudstjenesten i Balslev
kirke, det var bare så festligt. Der blev
også båret megen god frugt og grønt
ind. En god måde at sige TAK for alt,
hvad vi får givet her i livet.
Nu har I også fået mere kendskab til
jeres kirke og er blevet mere bevidste
om den kristne tro.
Vi har leget, sunget, hørt fortællinger
fra Biblen, været kreative og spist gode
sager sammen.
Der er holdt ”dåb”, nadver og kirkegården er studeret.
Begge kirker, Balslev og Ejby, har vi
besøgt og I har mødt præsten, Jens og
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flere af de ansatte ved kirkerne.
Nogle fra menighedsrådene hjælper til
og bager til os, det er herligt.
I kirken slutter vi hver gang med at
tænde et lys hver især, som skal minde
os om, at Gud sendte sin søn, Jesus
som et lys til verden for os. Vi siger i
kor Fadervor og synger for til sidst at
slutte med gadedrenge-velsignelsen.
1. søndag i advent slutter vi af med en
festlig gudstjeneste i Ejby kirke, hvor
vi vil deltage og synge en masse sange
sammen. I får også jeres diplom overrakt.
Vi håber at se jer igen med jeres familie i kirken. Hold godt øje med programmet her i kirkebladet eller hjemmesiden: balslev-ejbykirker.dk og avisen.
Se lige tilbud om Børnefestival andet
sted her i bladet!
På gensyn!
Carl Erik og Fie

SUPER TILBUD TIL ALLE
BØRN I 3.-6. KLASSE
16.-18. marts 2018
Minikonfirmander, nuværende og tidligere
Hvis du er frisk, så tilbyder vi igen 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.nr.: 2074 5454

Wedellsborg
Slots Kirke
Det. jeg gerne vil fortælle om, og som
er en start på en række skildringer om
kirker på Vestfyn, begynder med
Wedellsborg. Godset har ejet de fleste
kirker, hvad vi kan se af kirkelågerne,
og har derfor haft en afgørende indflydelse. Jeg synes, det vil være interessant
at se, hvad der er sket rundt i de forskellige kirker og herunder deres tilknytning til Wedellsborg.
Wedellsborg er opført og ombygget i
flere tempi over de seneste 400 år. Fra
omkring 1500 og til det 1900 århundrede, herunder 1675, 1689, 1817 og
1920.
Omkring 1675 byggede Wilhelm
Friedrich Wedell om, så et middelalderhus af munkesten blev indlemmet,

til fordel for mere enklere fløje med
hvidkalkede mure. Hertil røde teglhængte helvalmede tage og store vinduer blev anbragt i de tykke mure. I
forbindelse med ombygningen, blev
vestfløjens mellemkørsel lukket, og en
ny indkørsel i den østre fløj blev etableret. Vestfløjen indrettedes som kapel.
Kapellet på Wedellsborg er privat, og
jeg har fået lov af Lensgreve Bendt
Wedell til at bringe denne artikel.
Kapellet er et stort, højloftet rum med
synlige lofts bjælker, og gulv til den
overliggende sal. Kapellet står meget
smukt med et orgel og et alter, og der
er også herskabsstole i et lille lukaf.
Hertil kommer en prædikestol af
udskåret træ med en lydhimmel, ligesom der er bænke med låger af malet
træ, gulvet er af ølandssten. Den står
smukt og middelalderligt.
Bent Hagelskjær
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Juullimi Pilluaritsi
Jesus blev født i Nazareth, men
Julemanden er fra Grønland. Det er
noget af det, der ligger fast ved julen. I
Jakob Knudsens efterårssalme: ”Vi
pløjed og vi såede” synger vi: ”Alle
gode gaver, de kommer ovenfra” –
men når det gælder julegaverne, så er
det
åbenbart
til
Grønland,
Julemandens Værksted, 3900 Nuuk,
man skal sende sin ønskeseddel. Og så
bringer nissebanden ud...
Realiteterne
er
desværre,
at
Julemandens Værksted gik konkurs for
nogle år siden – og det er ikke genopstået (endnu). Alligevel bliver det jul
(tror vi på), men hvordan var det at
holde JUL i Grønland – FØR
Nissebanden
og
Julemandens
Værksted. Det har vi spurgt Lars og
Beate om. De er nu på 3. år fast bosiddende i Ejby, trofaste gæster i kirkerne,
og begge født i Aasiaat, Grønland –
det, der dengang hed Egedesminde,
opkaldt efter den danske præst Hans
Egede (1686-1758).
Guuterput
Vi drikker kaffe og finder den grønlandske julesalme ”Guuterput” frem,
og Beate synger den gerne og dejligt i
stuen. Alene. Lars synger ikke med. I
indledningen synges en kort besked
om, at englekoret sang salmer for fårehyrderne. Derpå rejser Beate sig op
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ved bordet og synger resten stående.
Om lovprisningen af Gud i det allerhøjeste, om fred på jorden, om at
Jesusbarnets fødsel betyder, at nu er
der mulighed for frelse. Himlens
Herre steg ned til jorden og der blev
glæde hos menneskene!
Netop denne julesalme er blevet kaldt
for den smukkeste julesalme. Den er
skrevet af Rasmus Berthelsen omkring
1850 og er en af de første salmer skrevet på grønlandsk. ”Guuterput” betyder ”vor Gud”. I en artikel om salmen
skriver Lone Fredensborg, at
”Kærlighedsbudskabet forenes i os” og

den enkelte syngende bliver en del af
et større fællesskab, hvorover Gud er i
alfaderlig skikkelse. Dette er med til at
styrke oplevelsen af, at salmen rummer
noget særligt grønlandsk, for fællesskabet er grønlændernes – de grønlandsktalendes – og derfor appellerer salmen
også stærkt til grønlændernes sammenhold og nationalfølelse.”
Fantastisk at sidde i Lars og Beates stue
– og så rejser Beate sig op og synger de
to vers. Beate siger: ”I kirken synger vi
indledningen til orgelmusik. Derpå
rejser vi os op og orglet tier stille, så er
det bare sangstemmerne”. Men det, vi
skulle tale om, var julen i Grønland
dengang for mere end 50 år siden. Lars
er 67, Beate er 62, så hvordan var det
dengang?
Der var mange børn
Beate: Vi var 9 børn – jeg var ældst af
pigerne. Min mor sang for os, da jeg
var helt lille, men da jeg havde lært at
læse, så var det mig, der skulle stå for
det og jeg skulle lægge de små i seng.
Så plejede jeg at tage salmebogen. Ved
juletid plejede vi at synge julesalmer.
Vi kendte dengang næsten alle julesalmerne. Da vi var børn, sang vi også
julesalmer i skolen og så brugte jeg
dem om aftenen, når de små skulle
lægges i seng. Der lærte vi måske julesalmerne udenad. Og de sang med,
indtil de faldt i søvn.
Lars: Vi boede begge to i Aasiat midt
i byen. Da jeg var 5-6 år blev min storebror sendt til Danmark på realskole.

Der var 7 års forskel på ham og mig.
Vi havde 2 søskende imellem, en bror
og en søster. De døde som spæde af
kighoste. Min storesøster døde, da der
var 4 dage til hendes 1-års fødselsdag.
Jeg og min søster blev opkaldt efter
dem. De var jo døde, før vi blev født,
men nogle gange snakkede de voksne
om det. Julen blev altid til lidt mere,
for der var også fødselsdage. Min ældste bror har fødselsdag d. 23. december – og min søster d. 27. december.
Vores farmor boede hjemme hos os.
Grønlandsk og dansk julemad
Lars: Min far arbejdede ved tankanlægget på havnen i Aasiaat, han skulle
sørge for brændstof til skibene. Ved
juletid eller november plejede han at
købe et lam. Farmor lavede lam og
rullepølse. Min onkel og min far var
tæt forbundet. Min onkel sejlede om
sommeren og om vinteren var han
fanger. Og på den måde fik vi grønlandsk mad.
Min onkel tog sin hundeslæde og
kørte ud på havet, når det var frosset
til is. Der var forskellige garnsteder,
nogle tæt på byen, andre længere væk.
Satussarssuit-øerne. Man skulle helst
se til garnene hver dag. De satte garn
ved stranden eller ved et isfjeld, der var
frosset fast i isen. Der var også våger i
isen, hvor de tog ud og skød sælerne.
Der var is på havet. Det var mørkt.
Havet var dybt. Det var koldt.
Fortsættes på næste side
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Beate: Der var også tørret fisk og tørret kød. Der var laks, da vi var unge og
rensdyr, som man kunne skyde ved
Nordre Strømfjord. (Mellem Aasiat og
Sisimiut). Der var ingen frysevarer
med skib – kun konserves. Der var
enkelte danskere, som fik deres julegris
sendt op levende. Min far arbejdede i
butikken og min farfar var kateket.
Min mor mistede sin mor, da hun var
7 år.
Lars: Når der så kom skib, og der stod
disse kasser med grise nede på havnen,
så gik vi drenge derned og fodrede
dem. Vi syntes, det var sjovt. De stod
der ikke længe og til jul blev de slagtet.
Vi havde ikke mulighed for at få flæskesteg. Man kunne finde på at spise
en hund. Det smager bedre end lam.
Der var nogen, der havde hunde, som
de fedede op – og så slagtede de dem.
Ryper, ænder og gæs levede frit i fjeldene, og der kunne man gå på jagt i
efteråret. Hundenes skind blev brugt
til bukser, til støvler (kamikker), til
underlag på slæderne.
Beate: Jeg har smagt hundekød i en
familie - det var ikke hjemme hos os –
men hunden var blevet såret, eller skadet og kunne ikke bruges som slædehund, så blev den slagtet og spist.
Min farfar var meget kristen. Det er
fra ham, jeg kender julesalmerne.
Måske har min far og mor boet hos
ham, da de blev gift, og så byggede de
et lille hus og flyttede for sig. Når der
var noget, vi skulle fejre så gjorde vi
det ovre hos farfar.
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Juleaften gik vi fra hus til hus og sang
julesalmer. Man kunne ikke have salmebogen med, for det var mørkt uden
gadelys. Og så blev vi budt indenfor
og ønskede glædelig jul til dem alle
sammen med håndtryk. Så plejede
man at få figner eller en grønlandsk
kage (rosinbrød) eller en småkage.
Når man er barn og der er juletræ og
julepynt, er det som at holde jul hver
dag og man går i kirke hver søndag i
adventstiden. Den første adventssøndag er lige så hellig som juleaften Det
er der, hvor julen starter.
Hvid jul?
Lars: I Aasiaat er der sne fra september
til maj/juni. Sommeren er kort og så i
september begynder den første sne at
falde. Lige nu i år, hvor vi er omkring
1. november, er der endnu ikke faldet
sne deroppe og så er det så mørkt, så
mørkt, fordi der ikke er sne. Når sneen
kommer, så bliver alting lysere.
Juletræet bestilles om sommeren
Lars: Da vi var børn, kom det sidste
skib i september og det første i april –
maj måned. Og der var ikke helikopter
og fly. De kom først i 1965. Derfor var
der behov for at opbevare grønsager og
madvarer. Kartofler og frugter blev
opbevaret i tørvehuse, kartoffelhuse,
hvor de kunne holde sig. Vindruer og
figner kom først frem ved juletid.
Æblerne – JULEÆBLER – de kom
også først frem der.
Der vokser ingen træer i den del af

Grønland. Juletræerne kom op med
skib i september, men man skulle
bestille det om sommeren til levering
med det sidste skib, som kunne nå
frem inden isen spærrer for al trafik. Så
fik man en BON og en kvittering, som
man skulle vise, før man kunne få
udleveret et juletræ. Der var sidste
bestillingsdato og en dag, hvor man
skulle hente juletræet.
Vi var 9 børn, og mine forældres venner havde også 9 børn. Jeg kan huske
en jul, hvor de lavede et juletræ, fordi
de ikke havde bestilt det. Det var et
kosteskaft, hvor de borede huller og så
købte de pyntegrene – og træet var
meget pænere end vores – og der var
nogen, der lavede det med lyng.
Beate: Der var ingen fattige eller rige.
Vi hjalp hinanden. Når der var en, der
trængte til hjælp, kom de andre og
hjalp. Byen var lille, selvom det dengang var Grønlands 2. største by.
Lars: Der blev også delt ud, når der
var fangst. Aaveq – det var et skib, der
kom med fangst – en kutter, der har
fanget en særlig hval, der hedder sildepisker. Så var der enorme mængder af
kød. Når de kom ind med det, blev
det delt ud uden, at man betalte for
det. Min far og onkel var gode til at
supplere hinanden. Og om sommeren
havde vi mine fætre og kusiner boende, fordi deres far tog til Uummannaq
og arbejdede. Han var ellers fastansat,
men når isen kom og sejlsæsonen var
slut blev han fyret og måtte ernære sig
som fanger.

Grønlænder-jul i Danmark
Da Lars og Beate gik i skole i
Grønland var det almindeligt, at børn
blev sendt et år til Danmark for at gå i
skole og for at lære dansk. Det var også
hen over julen.
Lars: Jeg kom til Danmark på
Ejstrupholm, da jeg var 15 år. Jeg skulle være der i 10 måneder. Det var et
skoleår. Jeg kunne lidt dansk og lidt
engelsk, men ikke meget tysk (for jeg
blev smidt ud i timerne). Vi skulle
deles i 4 klasser efter, hvor meget
dansk vi kunne. A, B, C og D. Vi gik
i klasse sammen med de danske elever
- nogle, der var lidt ældre end os. Vi
kaldte det Midtjydsk Ungdomsfængsel, for vi havde så mange timer og
næsten ikke fri: 54 timer om ugen 812 , så pause 12-14, timer igen fra 1418, og derpå 19-21. Lørdag: 8-12. Vi
skulle skrive op, hvor vi var, hvor vi gik
hen og hvornår vi kom tilbage.
Efterårsferien holdt jeg i Brædstrup,
juleferien holdt jeg i Bording sammen
med en fra Øst-Grønland, og påskeferien i Ringsted. Det var der, jeg fik
smag for jazzmusik.
Beate: Det var meget hårdt at holde
jul i DK. Vi plejede oppe på GRL at
pynte op til jul d. 23 om natten og
holde jul fra om morgenstunden. Ikke
så meget med julegaver. Vi plejede at
danse rundt om juletræet og så var der
julegodter.

Fortsættes på næste side
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Op til jul plejede vi at have juleklip og
klistre kræmmerhuse og julehjerter,
som skulle bruges til julegodter. Så var
der hjemmelavede småkager, klejner.
Bageren bagte store pebernødder, som
smagte af noget kardemomme.
Rosiner, svesker, pebernødder. Så lavede de slikpinde af karamel.
Vi plejede at stå tidlig op juleaften,
selvom det var mørkt. Så gik vi rundt
til familien og ønskede dem glædelig
jul. På Lolland, da jeg stod op om
morgenen, var jeg helt alene og de
andre sov. Når jeg tænker på det i dag,
kan jeg stadig blive ked af det. I byen
ved siden af havde jeg en skolekammerat. Hun havde salmebog med, og jeg
skrev salmerne ned. Så var jeg ikke så
alene. Der var intet pynt, ingen lys –
intet. Selv om jeg havde salmerne, var
det ikke til at komme i julestemning
og jeg husker det stadig som en forfærdelig jul. Der kom mange mennesker, men jeg kunne ikke tale med
dem. Jeg var helt alene blandt mange
mennesker.
Efter maden skulle vi synge julesalmer,
men vi blev siddende, fordi træet var
for stort til, at vi kunne gå rundt om
det og efter træet skulle vi have julegaver. Jeg fik en hel masse julegaver, men
jeg spurgte mig selv: Hvorfor skulle jeg
have gaver? Hvordan skulle jeg takke,
for jeg var ikke vant til så store gaver.
Lars: Da jeg var i Danmark, holdt vi
jul ved Bording ved en landmand sammen med en skolekammerat fra østkysten. Juleaften sad konen og hørte
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radio op ad formiddagen og hørte om
julen på Grønland, og så kom hun ind
og sagde til os: Hvorfor har i ikke fortalt, at i plejer at holde jul lige fra om
morgenen. Og så kom hun ind med 2
skåle med æblekage – og vi spiste den
ene skål, og begyndte på den anden –
og siden har jeg ikke kunnet døje
æblekage i 30 år, før jeg flyttede sammen med Beate!!
Jul i Ejby
Lars og Beate: Nu holder vi jul her i
Ejby. Vi har en julestjerne og lidt pynt
– men ellers pynter vi først d. 23.12.
og tager det ned d. 7. januar. Og vi går
i kirke hver søndag.

DIKTATUR
Tre mænd falder i snak,
først kritiserer de vejret,
så får vor regering et hak,
og endelig ta’r de besværet
med at ordne verdenssituationen.
Men midt i arbejdsløsheden og
inflationen er der pludselig een,
der ser på sit ur,
han skal hjem og spise, før konen
bli’r sur.
De to andre griner og si’r:
”Diktatur.”
Mosekonen

Efterår på
kirkegården
Vi er blevet spurgt om vi holder fest på
kirkegården og det gør vi da – næsten.
Vi har været så heldige at få et AMU
efteruddannelses kursus her til Ejby
kirkegård. Tusind tak til menighedsrådet der lod os låne kirkegården til
dette formål og en helt speciel tak til
Anna Marie som sørgede for at vi fik
morgenkaffe inden vi skulle i gang.
På kurset havde vi to telte sat op, der
var 18 kirkegårdsarbejdere fra både
Fyn og Jylland i gang og en underviser
der levende fortalte om grankvaliteter,
klipninger og andre finurligheder samt
viste os hvordan vi kunne bruge grannet så det kunne tage sig rigtig flot
ud….
Nå, ja, det er vi jo så nogen der har
arbejdet med i mange år skulle man
synes men så alligevel. Førhen lå vi på
vores knæ i fem til seks uger med risiko for diverse skader på knæ og rygge.
For at skåne både os gamle i gårde men
også de fremtidige generationer af kirkegårdsarbejdere er vi så, både i Balslev
og Ejby og for resten på rigtig mange
andre kirkegårde i landet, begyndt at
stå op til arbejdet, i hvert fald en god
del af det for der er nu alligevel noget
vi vil lave direkte på gravstedet.
I år kan det så bare regne lige så meget
det vil for vi står nemlig indenfor i et
telt ved graverkontoret og arbejder. Vi

glæder os rigtig meget til at få lov til at
være kreative på en ny og anderledes
måde og synes da selv at gravstederne
bliver lige så flotte som de plejer.
Når vi, sådan omkring første søndag i
advent, er færdige med kirkegården og
har fået pyntet kirken op til jul gør vi
os klar til alle kirketjenesterne. I Ejby
har vi den hyggelige tradition at
næsten alle børn er til en børnegudstjeneste inden jul og rigtig mange både
børn og voksne er med til ”syng julen
ind” så december måned går rigtig
hurtigt for os også.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul
samt et lykkebringende nyt år
Graverne ved Ejby kirkegård
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ORGANISTENS HJØRNE!
Denne gang vil vi se lidt på salmen:
Nu står der skum fra bølgetop, nr. 731
i salmebogen.
Nu står der skum fra bølgetop, og blæsten
river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte. Nu kan
alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte.
Nu haster skyerne forbi, og modne æbler
falder i
Oktober-mørke haver. Gud lukker årets
gyldne ring
og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru som
æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget. Din søn var her og
viste os,
at døden intet finder hos den, som har
elsket meget.
Her mellem modenhed og død, velsign os
med den sidste glød
af jordens lyse sommer, og bryd så sindets
frøskal ned,
så alt i os er kærlighed den nat, da kulden kommer.
Denne salme er en af de nyere salmer,
der er kommet med i salmebogen fra
2003. Den er skrevet af forfatteren og
salmedigteren Lars Busk Sørensen.
Hvem er så denne forfatter?
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Han blev født den 3. april 1930 i
Vester Tulstrup, nordvest for Ikast på
et husmandssted, hvor man lærte nøjsomhed og at hjælpe til i hjemmet.
Som ung mand læste Lars til skolelærer ved Nr. Nissum Seminarium, og
her mødte han Bodil, som han senere
blev gift med og stadig lever med i et
lykkeligt ægteskab.
I 1953 var han lærer i Skagen indtil
1957. Fra 1957-62 lærer i Lemvig, og
senere flyttede familien, der nu var
beriget med 4 børn, til Harboøre med
Vesterhavet i baghaven. Det var her,
han blev inspireret til at skrive ovennævnte salme. I dag bor han og hans
hustru i Lemvig.
Ved et interview i 2015 fortæller han
følgende:
"Salmen skal få os til at opleve følelsesliv og fantasi i bevægelse - ellers
duer salmen ikke. Så synger vi den
ikke med hjertet. Hvis teksten virkelig
engagerer mig selv, så virker den også
for andre. Oprindeligt skrev jeg ikke
salmerne for, at de skulle kunne synges, det var nærmere et forsøg på at
finde ud af, hvad min egen kristendom
indeholdt. Og så skriver jeg kun om
noget, jeg selv har oplevet".
Endvidere siger han: " En salme er et
digt med et særligt anliggende, nemlig
menneskers forhold til Gud. Her skal
poesien tjene evangeliet. Men det er
ikke nok, den skal få os til at tænke
over noget, den skal få os til at opleve
det. Sproget er alfa og omega. Jeg forsøger at undgå klicheer og teologiske

ORGANISTENS HJØRNE!
termer. Bruger helt almindelige ord.
Ordvalget skal skabe oplevelser og
sansninger."
Lars Busk Sørensen har fået 3 salmer
med i salmebogen, nemlig:
Menneske, din egen magt (1979)
Uberørt af byens travlhed (1990)
Nu står der skum fra bølgetop (1990)
Desuden har han holdt adskillige foredrag om sine salmer, samt har udgivet
bøger og digte med titler såsom:
En bog om fadervor.

Bagt med hjertet
Bagt med hjertet er en kampagne, der
bakker op om Røde Kors´ store arbejde med at bekæmpe ensomhed i
Danmark. Kampagnen har til formål
at give opbakning til de besøgsvenner,
der allerede gør en stor indsats, og
samtidig bidrage til, at flere melder sig
som nye besøgsvenner. Den lokale 25
Quint bager giver nemlig kagen til
kaffen til besøgsvennerne. Det gælder

Heliand - oldsaksisk kvad fra 800-tallet.
Salmer til vor tid.
Komme dit rige. Salmer fra 1980-96.
Kærlighed eller kaos - samtaler med
Gud.
12 salmer i i bogen: Lysets utålmodighed.
En kantate sammen med komponist
Erling Lindgren: Jeg drømmer et land.
+meget andet.
Med hilsen fra organisten
både dem, som allerede er besøgsvenner Røde Kors, og dem, som godt
kunne tænke sig at blive det.
Som leder for besøgstjenesten i Ejby
Røde Kors vil jeg gerne sige en stor tak
til Claus Hedegård, Ejby Bageri for en
aktiv
indsats
for
Besøgs
Vennetjenesten. Claus Hedegård gør
med sin imødekommende og venlige
måde en forskel, hvilket har medført,
at der er kommet flere besøgsvenner.
Kampagnen, Bagt med hjertet, skulle
være sluttet til november, Claus
Hedegård har valgt at lade den fortsætte november og december ud.
Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen.
Såfremt du kender andre, der gør en
forskel, vil vi gerne høre om det.
Skriv et par linjer, og send det til
Jens Rothmann jcr@km.dk
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BOGHJØRNET
Luther brændte pavens bulle og fik 60
dage til at tilbagekalde sine synspunkter. Da han nægtede det, blev han dømt
fredløs og fik mulighed for at forlade
landet. På det tidspunkt var helvede en
realitet, og blev man dømt, var det til
bålet!
Men bogtrykkerkunsten var opfundet
af Johann Gutenberg (1400-1468),
som udover at trykke og gengive sprog
også fremstillede en trykpresse. Nu
kunne Luthers synspunkter spredes ud
og den oplysningsproces, der kom i
gang, betød i Tyskland, at man ville
befri sig for kirkens styre og vende tilbage til en mere oprindelig kristendom
med en højere grad af fællesskab.
I Jakob Knudsens roman drages der en
parallel mellem Luthers tanker og hans
egen barndom og forholdet til sin far.
Også, da han skal forholde sig til det
voldsomme bondeoprør, der er på vej i
Tyskland.
Doktor Martin måtte i disse urolige
tider gang på gang undre sig over, hvor
han selv mere og mere kom til at ligne
sin gamle fader, og hvor han mere og
mere måtte give sin fader ret i alle dele
og stykker, - hvor han i det hele nu forstod sin fader.
Han indså, at hans fader aldrig i sine
dage havde været en utilfreds – af den
slags, som verden nu vrimlede af, dem,
som var utilfredse med naturens orden,
12

med at tingene havde vægt, så at det,
der var ovenpå, hvilede og nødvendigvis også tyngede på det, som var under.
Tværtimod, gamle Hans Luther havde
altid af hjertet hadet og foragtet de
mennesker, som skammede sig over
deres stilling og ved sig selv. Han havde
bestandig kaldt dem narre. Det havde
sikkert, tænkte sønnen, i meget ringe
grad været for at forbedre sine ydre kår
– skønt det dog var en meget naturlig
stræben, at gamle Hans Luther havde
kæmpet sig opad; det havde langt mere
været for at slippe bort fra disse utilfredse, disse naturens narre, slippe for
at have dem om sig, på siden af sig.
Han havde villet op i et lag, hvor der
var arbejdsro og orden, hvad der, på

grund af hin utilfredshed, ikke længere
var i de nedre lag. For det var orden,
han elskede, den gamle. S. 337
Bønderne har en præsteanfører, der
hedder Thomas Münzer, som laver et
skrift med tolv artikler, hvor bøndernes
krav lægges frem. Jakob Knudsen skriver:
Luther ”fremstillede for bønderne deres
pligt til – under alle omstændigheder –
som undersåtter – at holde sig fra
oprør, der, om de så havde den allerklareste ret i deres fordringer, var en
syndflod af ondt. De havde allerede
gjort sig strafskyldige ved deres vold og
plyndringer; men langt værre ville det
dog blive, hvis de gjorde sig til mordere
og drabsmænd. Men til fyrsterne
vendte han sig med de voldsomste ord
om deres uret, hvorfor hævnen ville og
måtte ramme dem. Han skrev blandt
andet: ”For det første kan vi takke jer,
I fyrster, og ingen andre i denne verden,
for al den fortræd og oprør, fordi I, i
jeres forstokkethed blive ved med at
rase mod det hellige evangelium og desforuden ikke gør andet med jert verdslige regimente end flå og beskatte,
indtil den arme, simple mand ikke kan
eller vil tåle det længere. Sværdet hænger jer over hovedet; I mener endda, at
I sidder så fast i sadelen, men denne
forstokkede formastelighed vil knække
jeres hals…. Begynd ikke striden med
dem, prøv først med det gode, for I ved
ikke hvad Gud har i sinde, - at en gnist
ikke skal slå an og sætte hele Tyskland

i brand, som ingen kan slukke.” Men
det var for sent. S. 342
Bønderne hærger, brænder slotte af,
dræber. I maj måned 1525 slår fyrsterne tilbage i et afgørende slag ved
Frankenhausen syd for Harzen, hvor
6.000 oprørere blev slagtet i en meget
ulige kamp mellem bønder og fyrsternes soldater. Luther prædiker på et tidspunkt i Wallhausen, men tumulten kan
ikke holdes nede. Luther må tage af
sted og gør det med disse fyndige ord:
”Jeg tror egentlig kun I har én fejl her i
Wallhausen, godt folk! I er noget for
lange allesammen. Når I bliver et hoved
kortere, så vil det passe bedre. Det skal
ske – hvis I ikke forandrer jer meget
stærkt i sidste øjeblik. Det har I mit ord
på!”
Så kørte han bort under mængdens rasende råb og stenkast. S. 346
Fejringen af 500 året for Luthers teser
og det opgør med Pave-kirken, som
det afstedkom, blev blodigt! Jakob
Knudsens bog er spændingsmættet,
og man kan med stor fornøjelse læse
videre om, hvordan det gik med Luther, Tyskland og reformationen i den
nye udgave, der i år er udkommet på
Forlaget Hovedland med forord af
Viggo Mortensen.

JFH
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Konfirmander 2017-2018

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 39
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 2018
Konfirmationen vil i 2018 finde sted i
Balslev kirke den 15. april og Ejby kirke den 22. april

Konfirmationsdatoer indtil 2023
2019: Ejby 12. maj Balslev 5. maj
2020: Ejby 26. april Balslev 3. maj
2021: Ejby 25. april Balslev 18. april
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2022: Ejby 1. maj Balslev 8. maj
2023: Ejby 30. april Balslev 23. april

Vi
fryder os...
I SOS-Gambia fryder vi os. I vore
bestræbelser på, at give så mange unge
gambianere som muligt en chance for
at få en uddannelse på en teknisk
skole, har vi endelig fået en stor drøm
opfyldt, vores egen skole.
Det hele startede i 2004-2005 hvor jeg
arbejdede som frivillig sygeplejerske i
6 måneder, på et sundhedscenter i
Serrekunda, Gambia. Planen var kun,
at være der i den periode, men efter
hjemkomst, følte jeg at ”nogen måtte
gøre noget”, når vi så den ulighed
mennesker fødes under, i denne verden. Jeg mødte en ufattelig fattigdom,
stort set mangel på alt. Trods det,
mødte jeg en stor gæstfrihed og venlighed hvor jeg end jeg kom frem.
Projektet startede i det små og kun ved
egen og min families og venners hjælp
frem til 2012, hvor vi etablerede en
forening, SOS-Gambia (Skole Og
Sundheds projekt Gambia)
Vi har gennem årene støttet mange
skolebørn til uddannelse, vi har renoveret sundheds centre, etableret vand
og solenergi flere steder. Støttet et utal
af børn og unge til uddannelse.
Da vi ikke er i tvivl om, at den måde
vi bedst hjælper i disse fattige lande, er
med uddannelse, og da arbejdsløsheden er meget stor i landet, har vi efterhånden lagt vores prioritet på at
uddanne unge på teknisk skole, hvor
de får en 3-årig uddannelse i praktiske
fag, som gør dem i stand til selv at gå i
arbejde eller blive ansat, efter endt
uddannelse.
Vi havde en stor drøm om at bygge

vores egen skole, og den drøm gik i
opfyldelse i 2015, hvor skolen blev
indviet, med optag af vort første hold
elever, disse elever starter inden længe
i deres sidste skoleår og kan afslutte
deres skole i sommeren 2018. Det bliver en stor dag. Vi har pt 100 elever på
skolen, som drives ved at vi finder en
sponsor til hver enkelt elev. På skolen
undervises i basisfag, som er engelsk,
matematik og IT. Praktiske fag er
Construction og Catering. Vi har
været heldige at have flere frivillige fra
DK dernede for at støtte lærerstaben
og eleverne. I kommende skoleår rejser
ægteparret Birgit og Henning fra Køge
derned for hjælpe i 4 uger. Derudover
har vi 20-årige Flemming fra Lem,
som skal være hjælpelærer i 4 måneder
fra september.
Næste plan for os er at bygge skolekøkken til skolen, de penge tjener vi
selv i foreningen ved frivillige arrangementer året igennem, godt hjulpet af
en stor frivillig skare, der hjælper til på
markeder, bankospil, koncerter etc.
Vi fryder os - og når man gør det, får
man overskud!
Det overskud bruger vi til at fortsat at
kæmpe for de unge, der ikke har fået
samme muligheder, som os der er født
under en heldig stjerne.
FOR DEN ENKELTE, GØR DET
EN FORSKEL.
Susanne Skov, Formand SOS-Gambia
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Nyt fra Balslev Menighedsråd
Her hvor kirkeåret snart rinder ud, og
et nyt begynder, er der tid til et tilbageblik, ingen er vist i tvivl om, at det
har været et Luther år hvor fejringen af
reformationen er sket på mange
måder, i hele Fyns stift blev kirkens
døgn afholdt 8. og 9. september, og i
Middelfart provsti havde man et fælles
arrangement, hvor en syngende salme
hær drog rundt i en del af provstiets
kirker, hvor Balslev kirke havde besøg
8. september. Det hele kulminerede 9.
september i Middelfart hvor man samledes foran det nye rådhus, derefter gik
man i samlet trop, med en kopi af
Luther og hans kone, Slesvigske
musikkorps til Middelfart kirke, hvor
der blev sunget 2 Luther salmer. Hele
arrangementet sluttede med fællesspisning foran kirken.
Den 29. august var alle provstiets
menighedsråd til budgetmøde i
Middelfart, hvor vi blev orienteret om
de kommende års økonomi. Den sidste års 5 års aftale med kommunen
indebar en kirkeskat på 0,95 %. De
seneste år har udviklingen i vor kommune betydet, at provstiet har akkumuleret et overskud, så de har kunnet
indfri alle vore lån, det betyder at
Balslev kirke og Ejby præstegård er
gældfri - en god fornemmelse. Aftalen
med kommunen er fremover en kirkeskat på 0,90 %. I menighedsrådet
føler vi, at der er økonomi til de nød16

vendige ting uden at skulle vende hver
en øre, det er vi glade for.
Vores graver Pia er i fuld gang med
granlægning, i år sker det på en ny
måde, som er mere ryg venlig, og for
at hindre fastlåste stillinger, og dermed
hindre nogle rygskader. Pia har lavet
binderi i værkstedet, hvor hun binder
gran dekorationerne på plader og net,
derefter bliver de båret ud til gravstedet, hvor de bliver skubbet på plads,
en rigtig god ide. Vi har lige indkøbt
en motoriseret katafalk, som både kan
løfte og sænke, igen for at afbøde
tunge løft og lette arbejdsforholdene.
Der er rigtig mange konfirmander i år
38 i alt, som er delt på 2 hold, endvidere 24 minikonfirmander, som ledes
kyndigt af Jens Rothmann, Fie og Carl
Erik Refshauge . Udover ældre klubberne og filmklubben ønsker sundhedsplejersken i gammel Ejby kommune et rum til undervisning af vordende forældre, så man kan sige at alle
generationer er repræsenteret i præstegården.
I sidste sogneblad foreslog Jens Ferrold
Helbo, formand for Ejbys menighedsråd, at vi skulle slå vores 2 menighedsråd sammen, så vi ikke skulle sidde
hver for sig og drøfte det samme, og
bruge tid på det. Vi takker naturligvis
for tilbuddet, men må også på vegne af
hele menighedsrådet i Balslev sige, at
vi på nuværende tidspunkt ikke ønsker

en sammenlægning. Vi ønsker naturligvis fortsat et godt samarbejde imellem Balslev og Ejbys menighedsråd.
På menighedsrådets vegne ønsker jeg
alle i sognet, samarbejdspartnere i

Balslev og Ejby, medarbejdere ved kirken en glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen

Nyt fra Ejby Menighedsråd
Lørdag d. 28. oktober startede
Middelfart Kirkehøjskole vintersæsonen med et foredrag i Harndrup
Forsamlingshus af tidl. Biskop Kjeld
Holm fra Århus. Temaet for
Kirkehøjskolen er ”Udfordringer for
troen”. På Luthers tid var kirken fundament for alt, hvad man sagde,
tænkte og gjorde. I dag kan man se
den som en niche, der dukker op på
forskellig tid i et menneskes liv. Den
optræder episodisk eller fragmentarisk. Og de, der tror, at det første
mennesker tænker på, når de vågner
er Jesus, de tager fejl! sagde Kjeld
Holm. Kirken har ikke en altomfattende betydning, som den havde
engang. Sådan var det heller ikke i
gamle dage. Troen er der i fragmenter
og med individuel virkning. Men
hvordan skal man se kirken og kristendommen, når verden er i nød?
Kjeld Holm gennemgik de store teologer, som levede under 1. og 2.
Verdenskrig, og som bl.a. skulle forholde sig til skyttegravskrigene, til
jødeforfølgelser, Holocaust og til at
20 millioner russiske borgere omkom

i 2. verdenskrig. Kjeld Holm tale om
den tyske Rudolf Bultmann, som
sagde: ”Det er en ond tid. Det er en
verdensomspændende krise. Og hvad
kan vi lære? Vi er blevet underligt
ufølsomme for vort medmenneske i
nød.” Kjeld Holm fortalte, at i lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan
ser vi, at præsten og levitten går den
sårede i grøften forbi og spurgte: ”Er
det ikke den samme situation, vi
oplever hver eneste dag: Vi går den
sårede i grøften forbi. Vi hjælper ikke
vort medmenneske. Der er en sammenhæng mellem den store nød og
den lille. De store teologer reagerede
på det, der skete i deres tid. De reagerede overfor det, der skete i verden.”
Når vi under nyt fra Ejby
Menighedsråd nævner
Kirkehøjskolen, er det fordi, vi er en
del af det større fællesskab, der hedder
Middelfart Provsti, som arrangerer
Kirkehøjskolen (hwww.kirkehojskole.dk).

Fortsættes på næste side
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Mere lokalt er vi med i Samarbejdende
Sogne mellem pastorater og kirker i
det, der var Ejby gamle kommune.
(Se omtale af arrangementer andre
steder i bladet). Og endelig er
Ældreklubben i konfirmandstuen
hver 14. dag rammen om nye vigtige
foredrag, hvor oplysning går hånd i
hånd med glæde, munterhed og fællesskab. Det ser vi som en vigtig del
af vores kirke – at vi med
Gudstjenesten om søndagen i centrum skaber plads udenom til eftertanke, forundring, glæde og fællesskab og giver plads til, at vi kan tale
om det liv, vi alle og hver især er
kastet ud i, og hvor kristne værdier er
en fællesnævner, som måske ikke fylder alt, men som en niche eller et

fragment hele tiden er der som en
tone, hvis genklang vi hver i sær på
forskellig tid kan fornemme.
I april inviterer Menighedsrådet til
et møde for alle interesserede, hvor vi
ønsker en dialog om vores sogn og de
udfordringer der opleves. Det sker på
Menighedsmøde onsdag d. 18. april
kl. 19, hvor alle er velkomne til at
høre om, hvad Menighedsrådet har
arbejdet med i det forløbne år og
komme med ideer og ønsker for ting,
der er vigtige at tage op her lokalt,
for at også vores kirke kan tage de
udfordringer op, som vi oplever lige
her og nu. (Se omtale af mødet andet
sted i bladet.)
Jens Helbo, formand for
Menighedsrådet

Nyt fra Balslev Forsamlingshus
Fredag den 1. september 2017 havde
vi inviteret til Åbenhus i Balslev forsamlingshus, hvor vi gerne ville vise
alle vort nye køkkeninventar og ny
anlagte terrasse ved flagstangsområdet.
18

Der var stor interesse for arrangementet ca. 100 gæster kom til åbenhus
dagen.
Det er i flere år været et ønske, at få:

• køkkenet optimeret med nyt inventar, som konventionsovn, gaskomfur,
emhætte og køleskab.
• anlagt en terrasse ved flagstangsområdet.
Det lykkedes at få fremskaffet finansiering via fonde, sponsorer og frivillig
hjælp. Arbejdet med de 2 projekter er
foregået i sommermånederne.
I forbindelse med installation af det
nye køkkeninventar blev der lagt et
nyt køkkengulv, opsat vægfliser, loft /

væg blev malet, montering af nye lysarmatur. Balslev forsamlingshus vil
gerne sige en stor tak til de mange,
som har hjulpet med at få gennemført
de 2 projekter, som alle brugerne af
forsamlingshuset kan gøre brug af.
Se også de nye billeder på vores hjemmeside: balslevforsamlingshus.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Balslev Forsamlingshus

Tween Sing for 9 – 13 årige

Hvad er TWEEN SING?
Tween Sing er en performance-linje
for 9 – 13 årige
Tween Sing henviser til begrebet ”between agers” eller ”betweeners”, dvs.
børn, der ligger i skellet mellem barndom og ungdom og altså for dig i 3. –
6. klasse.
KFUM og KFUK
tager afsæt i samfundets kristne grundværdier, men ser også inklusion som
en fundamental værdi.
Det betyder, at alle aktiviteter er for
alle.

Med Tween Sing ønsker vi at give dig
• en oplevelse af at være i centrum –
frem for at være ”imellem”
• et rum, hvor du kan udfolde og
udtrykke dig på måder, du foretrækker
• aktiviteter, hvor du kan få fællesskaber og udtrykke dig med en fælles
stemme
Hvad sker der til Tween Sing?
Kor, band, dans, drama, stomp, lys,
lyd, video, foto, digtoplæsning, skateboards-tricks og hvad der ellers kan
opføres på en scene: Alt sættes sammen med en historie fra Bibelen og
bliver til et nutidigt og vedkommende
udtryk for, hvordan børnene ser sig
selv og hinanden i et kristent fællesskab.

KFUM og KFUK i Danmark | www.kfum-kfuk.dk
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hinanden i forvejen, blev der udvist
stor vilje til at hjælpe hinanden, så alle
kom godt i gang. Det er ikke kun i
strikkecafeen, der nu strikkes dåbsklude – flere har henvendt sig for at få
Strikkecaféen i Ejby er kommet rigtig mere garn til at strikke dåbsklude
godt fra start. 11 strikkeglade damer hjemme.
mødtes i konfirmandstuen i Ejby den Som noget nyt har vi også opskrifter
på hæklede dåbsklutirsdag d. 3. oktober, og
de, så vil man hellere
til næste gang har yderlihækle end strikke, er
gere 3 meldt deres
ankomst. Deltagerne er
”Når vi døber de man også meget velfra Ejby, Brenderup, Nr.
små børn, er det kommen til det.
Aaby og Middelfart. Der
som at give dem Strikkecafeen er i
blev uddelt opskriftshæfet lys, som de 2017 åben tirsdagene
te, omgangstæller og
skal vandre i nu d. 21. november og
12. december. I 2018
garn, og i løbet af ingen
og i al evighed.”
tirsdagene d. 9. januar
tid var der god gang i
og 13. februar fra kl.
såvel strikkepindene som
Jens Christian
19. Selv om man ikke
snakken. Kaffe og kage
Rothmann
har været med fra
blev der også tid til.
strikkecafeens start, er
Konceptet for strikkeklubben er, at alle skal kunne være man meget velkommen.
med, hvis bare man kan strikke ret og Af hensyn til det praktiske arrangevrang. Der var da også både øvede og ment skal nye deltagere tilmelde sig til
mindre øvede strikkere. Til trods for, Anna Marie Gren, tlf. 2966 4073 eller
at de fleste af deltagerne ikke kendte mail: am@gren.dk senest dagen før.

Dåbsklude i
Ejby

Dåbsklude i
Balslev
Efter opslag på informationstavlen ved
Balslev Forsamlingshus og i Balslev
Kirke, startede strikning af dåbsklude i
graverhuset i Balslev mandag den 30.
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oktober. Kylle Dahl og Hanne
Kristensen havde sørget for at der var
garn og opskrifter. Der var mange
mødt op, og det var rigtig hyggeligt.
Der blev snakket, strikket, drukket
kaffe og spist kage.
På grund af det store fremmøde, er der
ikke plads i graverhuset, hvorfor vi
fremover mødes hos Hanne Lis

Christophersen, Mindevej 22, næste
gang mandag den 27. november.
De kommende mødedatoer er endnu
ikke fastlagt, men vil blive slået op i
Balslev Kirke og på informationstavlen
på Balslev Forsamlingshus. Hvis du
har lyst til at være med (det kan sagtens nås endnu), og ønsker nærmere
information, kan du henvende dig til
Hanne Kristensen, på tlf. 29936480.

Kulturgruppen
I Kulturgruppen er vi allerede godt i
gang med efterårets og vinterens arrangementer.
Lørdag den 28/10 havde vi ”Italiensk
aften”, hvor vi fik italiensk inspireret
mad. Der mødte ca. 100 gæster op til
en dejlig aften, med god mad og masser af hyggeligt samvær.
I starten af november afholder vi foredrag med jægersoldat, ekspeditionsleder mv. Erik B. Jørgensen, som kommer og holder foredrag om
Slædepatruljen Sirius. Vi glæder os
meget til at høre om hans eventyrer i
Grønland. Resten af årets program ser
således ud:
Den 23. og 30. november 2017 vil
Kitt Funk Vase komme og give inspiration til juledekorationer mv.
Den 6. december 2017 afholder vi
julebanko.
Den 24. januar 2018 får vi besøg af
Rita Knudsen, som er kendt fra programmerne på TV2 ”Da Aage for-

svandt” og ”Rita og Aages sidste dans”
Programmerne handlede om Aages
sygdomsforløb med Alzheimers.
Foredraget laves i samarbejde med
Balslev Menighedsråd.
Den 2. marts 2018 dilettant – ”lille”
generalprøve med kaffe og kage
Den 3. marts 2018 dilettant – om
eftermiddagen generalprøve med kaffe
og kage, og om aftenen premiereforestilling med efterfølgende mad og
dans.
Nærmere information om vore arrangementer vil blive delt ud i Balslev i
god tid inden arrangementet. Det er
også muligt af følge os på Facebook.
Søg efter: Kulturgruppen for Balslev
Forsamlingshus – her vil vi også reklamere for arrangementerne.
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
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SAMARBEJDENDE SOGNE SIDEN SIDST

Fuldmagt til liv – besøg af
salmedigter
I
Iben
Krogsdals
salme:
”Decembernat” står der ”Engle slår
vingerne ind og lander forsigtigt i
menneskesind…”. Hvad skal det nu
sige? Der kommer de, Englene, og hvisker om, at man møder Guds søn
”HER – hvis I vil!”.
Det var et stærkt billede at se sig
opfyldt af en engel - af noget uhåndgribeligt og uforståeligt og så alligevel
konkret: En ENGEL! – Hvad skulle
det til for? Det følger senere i den
samme salme: ”Han spjætter af livskraft i hjertet på os/som tænder stearinlys i mørket på trods/små lys der
skal strømme mod dem, vi er nær/og
dem som er fjerne, og dem som vi er”.
Så er det os, som mennesker, der pludselig og nu aktuelt her ved juletid – i
stuer, i kirker, ved sygehussenge – skal
være håbsengle for hinanden.
I løbet af et par timer fik vi i Ejby
Kirke sunget 9 nye salmer skrevet af
Iben Krogsdal fra Århus, med kyndig
klaverledsagelse og introduktion til de
nye melodier af Eva Møller Knudsen
fra Brenderup.
Iben fortalte om en salme, skrevet over
tab og sorg. Ved bisættelse og begravelser kommer mange uden tro, eller
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de er ”deltidstroende”. Hvordan kan
man lave en salme, der kan rumme
alle.
Hvordan kan man skrive en ny salme,
som man har lyst til at synge i den
situation, hvor man ellers ikke lige er
modtagelig for at lære noget nyt, som
f.eks. en salmemelodi? Det kræver en
enkel og sangbar melodi, som næsten
kendes så snart man slår de første
toner an. Og det har Bent FabriciusBjerre formået af gør med salme 856:
De første to vers udtrykker sorgen over
at miste, og det tredje er en ”tryglen”

”Så lov mig, Gud! ….” En tryglen,
som er den stærkeste henvendelse,
man kan rette til GUD, selvom man
ikke tror!
Når den jeg har elsket er borte
Iben Krogsdal 2011; Bent Fabricius-Bjerre 2011

1
Når den jeg har elsket er borte
og ikke kan mærke hvor hårdt
min kærlighed skriger og jager
og nægter at vende sig bort.
2
Når den jeg vil røre er borte
og ikke kan vide hvor tit
min kalden forsvinder i intet
som døende ensomme skridt.
3
Så lov mig du findes i døden
så lov mig du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn.

De nye salmer vil blive taget i brug i
Ejby kirke også, når det falder naturligt i gudstjenesten.
Den efterfølgende søndag (20. e. Tr.)
lød epistlen i kirken fra Paulus brev til
Efeserne:
”Drik jer ikke berusede i vin, det fører
til udskejelser, men lad jer fylde af
Ånden, tal til hinanden med salmer,
hymner og åndelige sange, syng og spil
af hjertet for Herren” Ef 5,15-21
At en salme er en måde at tale med
hinanden på kræver, at der også skrives
salmer i vor egen tid.
Med Iben Krogsdals præsentation af
hendes allerede nu meget store salmedigtning kan man sige, at salmebogen
er godt forberedt på vores fremtid, og
der er sat ord og billeder på vores liv i
verden alene og med hinanden.
Jens Helbo

Menighedsråds-møder
er åbne for offentligheden jf. § 13 i Lov om Menighedsråd
I Balslev holdes møderne kl. 19-20
(ca.) den sidste onsdag i hver måned,
og det foregår på skift hos de enkelte
menighedsrådsmedlemmer. Nærmere
oplysninger fås hos Hanne Lis
Christophersen.
I Ejby holdes møderne kl. 17-19 (ca.)
den sidste onsdag i hver måned i
Konfirmandstuen i Ejby.

I 2018 er det flg. Datoer for Ejby:
24. januar, 21. februar, 21. marts., 25.
april, 30. maj, 27.juni., 29. august,
26. september, 31. oktober, 28.
november, 19. december.

Menighedsmøde
18. april kl. 19.00
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En lille julehilsen
fra præstegården
Herfra mit vindue, er der endnu ikke
noget sne at se. Men vi befinder os i
skrivende stund, også kun lige midt i
november og her, er der kun regn og
fygende blæst og pt. ikke andet i
udsigt. Mon vi nogensinde får sne
igen? Sådan kan jeg ikke lade være
med at tænke. Sådan ligesom dengang
hvor jeg var barn. For der var der virkeligt sne – udover det hele. Så meget
sne, at jeg end ikke kunne kigge ud af
vinduerne, derhjemme hvor jeg kom
fra. For sådan var det nemlig, dengang
jeg var barn; Rigtig sne og rigtig jul –
med julesne – selvfølgelig. Sådan i
hvert fald som jeg husker det! Hvis jeg
altså husker rigtigt? Det gør jeg nok,
vil jeg tro. For sådan fortæller mange
andre mig nemlig også om deres barndom; at dengang de var børn – da var
det næsten altid vinter, hvis altså det
ikke var en bragende, forrygende sommer med evig solskin. Så det må passe;
for de somre kan jeg nemlig også
huske! Især når jeg lukker mine øjne
for en stund og lukker barndommen
ind. Så er de der! De fantastiske somre
og vintre og altså også sneen! Og så er
det pludselig jul med sne – også selvom det kun lige er midt november og
silende regn.
Og det er vel også det, det hele handler om – her i julen. I hvert fald noget
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af den. At vi for en stund, tør lukke
barndommen ind – og så lade den
råde. At vi tør give pokker i evig regn,
terror og tristhed og så tro på, at livet
er smukt på trods. For det er det!
”Et barn er os født” er julens første
sætning. Og ikke noget hvilket som
helst barn, Nej! Selveste Guds søn. Og
netop som barn – i første omgang –
ikke som voksen. Hvorfor? Vel måske
også, for netop, at minde os om, at vi
skal huske barnet i os selv, - for at lade
det råde, hver dag, for en stund. Til
glæde for hinanden og for os selv; male
sne – over det hele – julesne – ja selv
på triste grå november dage.
Glædelig jul til jer alle
Jens Rothmann

Program for Kirkehøjskolen i
Middelfart provsti 2018
Hvad udfordrer troen?
Se kirkehøjskolens hjemmeside
www.kirkehojskole.dk om pris
og tilmelding.
Lektion 3
Livet er et mirakel
v/astrofysiker Anja Cetti Andersen
Gelsted Sognegård, Kirkebakken 12,
5591 Gelsted, lørdag 20. januar 2018
kl. 9.00-12.00.

Lektion 4
Gud hvor mystisk!
Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19,
5592 Ejby, lørdag 24. februar 2018 kl.
9.00-12.00.
Lektion 5
Med udsigt til begge sider
v/ sygehuspræst Preben Kok
Tanderup Sognehus, Tanderupvej 73,
5591 Gelsted, lørdag 17. marts 2018 kl.
9.00-12.00

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn er en forening for voksne. Vi holder en række
foredragsaftener rundt i Middelfart
provsti og indbyder alle, som har lyst
til at være med. Man behøver absolut
ikke at være medlem for at møde op.
Nogle aftener arrangeres i samarbejde
med de lokale menighedsråd. Der er
altid kaffe og kagebord. Pris for en
aften er 50 kr. Velkommen.
Tirsdag 9. jan. 2018 kl. 19.30
Sognegården i Strib ”Gamle og unge,
syng sorgen af led!"
Vi får besøg af Martin Lysholm
Hornstrup, der er organist i Gellerup,
og Hanne Jul Jakobsen, der er sognepræst i Møllevangskirken. De sidder
begge i styregruppen for det forum,
der hedder ”Syng Nyt” og arbejder
med udbredelse af kendskabet til nye
salmer.

Tirsdag 6. februar 2018 kl. 19.30
Nørre Aaby sognehus Ole Hartling, tidl.
formand for etisk råd, taler ”Om at
finde glæden ved livet”
Tirsdag 13. marts 2018 kl. 19.30
Asperup sognehus Sognepræst Tine
Illum, Gudstjeneste er noget, vi arbejder frem sammen.
Tirsdag 10. april 2018 kl. 19.30
Ejby konfirmandstue Sognepræst Anne
Marie Krogh, Nørre Aaby, vil fortælle
om diakoni ud fra overskriften: ”
Livsmod og håb fra kærlighedens gåde
– om kunstens betydning i sjælesorgen.”
Tirsdag den 29. maj 2018
Sæt kryds ved eftermiddagen og aftenen. KFUM og KFUK tager på
udflugt.
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Det sker!

December 2017 – Påsken 2018

Minikonfirmanderne holder adventsarrangement i Ejby Kirke
Søndag den 3. december 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 ikke mindst fejrer de nye
minikonfirmander. Så mød op denne
dag for at fejre advent og vores nye
minikonfirmander.

Syng julen ind i Ejby kirke
Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 19:00 – 20:00
”Syng julen ind” er blevet en rigtig
god tradition her i Ejby kirke. Kirken
er fyld 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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Det sker!

December 2017 – Påsken 2018

Ældreklubben Vinter 2018
– og jubilæum
Efter en lille jule- og vinterpause åbner
ældreklubben atter dørene til en ny
sæson – og som altid vil præstegårdens
konfirmandstue emme af hygge,
musik, sang, latter og spændende fortællinger. Og denne vinter og stille
forår byder på indtil flere spændende
oplevelser: vi skal både på en rejse
langs Hærvejen og en anden der går
helt op til Island.
Vi skal møde H.C. Andersen, Gade –
Grundtvig og mange andre historiske
personer – og vi skal synge og høre
musik og meget, meget mere.

Og derudover - så er denne vinter også
noget helt specielt, for Ældreklubben
har nemlig 50 års jubilæum. Og det
skal selvfølgelig fejres med manér!!!
Men hvad der sker er selvfølgelig en
hemmelighed – som først bliver åbenbaret på jubilæumsdagen. Men glæd
jer!
Ældreklubben holder åbent 17. og 31.
januar – 14. og 28. februar og endeligt
den 14. marts.
Alle er som altid hjertelig velkomne.
Vel mødt fra os alle!
Grethe, Else Marie, Else og Rosa

Jesus går til Hollywood
The Return of – the Filmklub – i Ejby
Program for filmklubben - vinteren 2018. Ejby konfirmandstue
Så vender filmklubben endelig tilbage
efter en lille julepause - og jo, det bliver atter med en række spændende,
specielle, smukke og ikke mindst tankevækkende film, som alle har et eller
andet på hjertet – men som vi måske
ikke nåede at se, dengang den gik i den
lokale biograf. Nu er muligheden der
så igen – for at få indhentet det forsømte.
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 onsdag den 17. januar, torsdag
den 1. marts og torsdag 12. 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 og
kage for 25 kr. Vel mødt i filmklubben.
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December 2017 – Påsken 2018

Hella Joof kommer
til byen
Den kendte instruktør og forfatter
kommer forbi til året konfirmand/
forældre- arrangement i Ejby Hallen.
Fredag den 2. februar 2018
kl. 19-21 – gratis!
Ligesom de foregående år byder De
Samarbejdende Sogne atter ind til et
aftensarrangement for årets konfirmander, deres forældre, søskende og
venner og hvem, der ellers skulle være
interesseret. Sidste år havde vi Silas
Holst og i år får vi den lige så kendte

instruktør, skuespiller og forfatter
Hella Joof på besøg og som altid har
hun en masse på hjertet, som hun vil
dele med os.
Så sørg for at sætte et kryds i kalenderen den 2. februar. Arrangementet er
gratis - se yderligere omtale i den lokale presse, når tiden nærmer sig.

Aftensang – stadig med lidt til ganen
Ønsk en salme: torsdag den 08. februar kl. 19:00 –Balslev kirke
Så tager vi fat på en ny omgang aftensangs arrangementer – hvor der som
altid vil være mulighed for også at
ønske et par salmer eller flere.
Aftensangen en salme finder sted den
8. februar – og som altid i Balslev – og
alle er som altid velkomne til at tage et
salmeønske med.
Ligesom de forgående gange starter
arrangementet kl 19:00 – og efterfølgende serverer menighedsrådet en lille
forfriskning bagefter, når arrangementet er slut. Hvad det bliver, vil vi først
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få at se, på selve aftenen – det er en
overraskelse.
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 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

Det sker!

December 2017 – Påsken 2018

”Ulvetime-gudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue torsdag d. 22. 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 præcis 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, hvor der

bagefter vil blive serveret spaghetti for
hele familien.
Vi starter som altid i kirken, hvor præsten fortæller en lille historie og vi synger nogle sange. Bagefter går vi så alle
over i konfirmandstuen i Ejby og spiser spagetti med kødsovs som aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier, men bedsteforældre er også hjertelig velkomne. Maden og saftevand er
gratis for børnene, mens det koster 10
kr. for voksne at spise med.

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. 13. januar i Balslev
og 24. februar i Ejby,
samt den 24. marts i Balslev
- alle dage kl. 11:00.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt
såfremt der er nogle tilmeldinger.
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SOGNENE SIDEN SIDST!
1. juli 2017 – 5. november 2017
Døbte i Ejby kirke
Merle Åhman Pagh,
Langholmvej 4, Ejby
Nikoline Kreitor,
Krogen 9, Balslev
Milo Højen Christensen
Hummelgaard,
Adelgade 128, Bogense

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Ane Kirstine Bukhave,
Birkelunden 69, Ejby
Karen Madsen,
Stjernevænget 31, Ejby
Bruno Reifling Pedersen,
Snavevej 37, Snave

Døbte i Balslev kirke

Povl Erik Andersen,
Birkelunden 243, Ejby

Viggo Valther Lykke Helmar,
Mosegårdvej 53, Mosegård

Erik Slettemose,
Jernbanevej 13D, Ejby

Malthe Grave Øster-Jørgensen,
Kingstrupvej 52, Ejby

Aksel Verner Wernskjold,
Hovvej 1, Hov
Johan Georg Kramer,
Kirkevej 50, H, Brenderup

Vielser og velsignelser i Balslev
og Ejby kirker og sogne
Louise Hartmann Rasmussen &
Thomas Martin Westergaard
Rasmussen, Kirkebyvænget 38, Ejby
Lone Skov & Peter Martin
Roy Jensen,
Fyrstedgyden 24, Balslev

Allan Thorsten Abrahamsson,
Skelvej 4, Assens
Jørgen Hansen Krogh,
Æblehaven 9, Nørre Åby
Gunner Eigil Jensen,
Mosevej 8, Ejby
Karen Marie Elvira Hansen,
Tårupvej 12, Gelsted
Birtha Marie Høst,
Birkelunden 219, Ejby
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KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

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

Menighedsrådsformand Balslev
Hanne-Lis Christophersen, Mindevej 22,
Balslev, 5592 Ejby ...........tlf. 64 46 11 49
Menighedsrådsformand Ejby
Jens Helbo, Bredgade 25
5592 Ejby .......................tlf. 22 46 93 53
Kasserer Balslev
Jan Korsgaard Hansen, Krogen 2,
Balslev, 5592 Ejby ...........tlf. 64 46 11 15

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

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

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

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

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen, Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup

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

Mandag er fridag for det faste personale
Fødsel
Dåb
Bryllup
Dødsfald

: Meddeles til præsten senest 2 dage efter fødslen. Gul
fødselsanmeldelse og forældrenes attester medbringes.
: Aftales med præsten.
: Aftales med præsten. Prøvelsesattest fra kommunen og
dåbsattester medbringes.
: Meddeles præsten senest 2 dage efter hændelsen.
Endvidere henvendelse til bedemand og graver.
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GUDSTJENESTETIDER
10. december
17. december
24. december
25. december
26. december
31. december

2.s. i Advent
3.s i Advent
Juleaften
1. Juledag
2. juledag
Nytårsaften

10:15 Dorthe S. Nielsen

07. januar
13. januar
14. januar
17. januar
17. januar
21. januar
28. januar

1. s. eft. Helligtrekonger
10:15
Dåbsgudstjeneste
11:00**
2. s. eft. Helligtrekonger
Filmklubben starter op igen**
Ældreklubben starter**
3.s. eft. Helligtrekonger
9:00 Dorthe S. Nielsen
Septagesima

02. februar
04. februar
08. februar
11. februar
18. februar
22. februar
24. februar
25. februar

Hella Joof foredrag**
Seksagesima
Aftensang - Ønsk en salme
Fastelavssøndag
1. s. i Fasten
Ulvetimegudstjeneste**
Dåbsgudstjeneste**
2. s. i Fasten

01. marts
04. marts
11. marts
18. marts
24. marts
25. marts
29. marts
30. marts

Filmklub**
3.s. i Fasten
Midfaste
Marie Bebudelses dag
Dåbsgudstjeneste**
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

01. april
02. april
08. april
12. april
15.april
18.april
22. april

Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. Påske
Filmklub**
Konfirmation Balslev
Menighedsmøde
Konfirmation Ejby

14:30
10:15
16:15

10:15
19:00**
09:00

10:15

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

EJBY
10:15
13:00 + 15:45
9:00 Lars Højland
15:00
9:00
10:15

10:15
09:00
10:15
16:45**
11:00
9:00
10:15
9:00 Michael Juul
10:15*
9:30 Dorthe S. Nielsen
10:15
10:15

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

* Menighedsrådene servere 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 2018

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

BALSLEV

