Kirke- og Sogneblad
For Balslev-Ejby
Marts 2015

Afternoon Tea arrangement i Balslev kirke
og teltet på sportspladsen

Søndag den 31. maj kl 14:00. Se mere under ”Det sker”.
Emil Thorup – Ejby Hallen

Tirsdag d. 7. april 19:30. Se mere under ”Det sker”.
Ulvetimegudstjeneste for børn og barnlige sjæle

27. august kl. 16:45 Ejby kirke. Se mere under ”Det sker”.

Når en 12-årig viser os vejen
- eller en lille tanke om, hvordan kristendom
og religion skal leves.
af Jens Rothmann
(Læs gerne beretningen om den 12-årige
Jesus i templet i Lukas 2,41-52)
Se – hvis jeg skal være helt ærlig, så
tror jeg ikke, at der var den store forskel på Jesus, og så alle os andre. I
hvert fald når vi taler om Jesus dengang han var et barn.
(Hvad senere angår, der bliver det lidt
mere speget, og det skal jeg ikke
komme nærmere ind på her; men
blot understrege, at der for mit vedkommende ingen tvivl er om, at
Jesus, Guds søn, netop både var Gud,
men altså også et menneske. Så er det
slået på plads - også med menneskesøm. Hvor svært det så end kan være
at forstå, sådan lige umiddelbart.)
Men tilbage til dengang, Jesus altså
var barn. For som nævnt indledningsvis, ja så tror jeg ikke, han var så forskellig fra alle os andre som børn.
Han kunne være lige så glad og smilende som ethvert andet barn, når
man møder det på sin vej. Lige så
glad i leg, som vi selv var, dengang vi
var små - og sikkert også lige så
glubsk som ethvert andet barn, når

yndlingsmaden blev sat på bordet ved
middagstid, og sandsynligvis også lige
så kræsen, når maden ikke smagte.
Lige så sikkert er det vel, at Maria,
hans mor, sandsynligvis også har skiftet lige så mange ildelugtende bleer,
som vi andre har skiftet på vores børn
gennem tiden. (Hvis der da altså
fandtes bleer, dengang Jesus var barn,
hvilket jeg dog betvivler. Men det er
også sagen uvedkommende, for det,
der er vigtigt i den her sammenhæng,
er ikke bleen, men det at understrege,
at Jesus som barn sandsynligvis var
på nøjagtig samme måde, som alle
andre børn af Guds skabninger.) Han
har været som børn er flest.
Sandsynligvis til tider også irriterende, snottet og grædende til langt hen
på natten, så enhver nattesøvn er blevet forstyrret for mor Maria og trætte
Josef - som om ikke så længe, atter
skulle op, for at passe sit tømrerarbejde.
Så jo - som børn er flest, med glæder
og selvfølgelig også sorger for de
gamle derhjemme, og som har givet
grå hår i både tinding og top.
Og minsandten om han ikke også bliver væk - som stort set ethvert andet
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barn har oplevet, til ikke mindst,
netop de gamles forskrækkelse.
Og så oven i købet i Jerusalem af alle
steder - og i templet eller deromkring
- for Josef og Maria kan jo ikke finde
ham og han kunne jo være hvor som
helst. Det var jo påskehøjtid, den
største af alle højtider for enhver rettroende jøde, så der var i tusindvis af
mennesker - ja måske oven i købet i
100 tusindvis mennesker overalt i
Jerusalem, og derfor næsten umuligt
at spotte en enkelt bortkommen
dreng.
Og nej - det har ikke på noget som
helst tidspunkt været sjovt at være
Maria og Josef. Vi kender det jo fra
os selv - vi, der har prøvet at miste et
barn ude af syne - om det så heldigvis
kun, har været i det lokale supermarked, eller i baghaven hos nogle naboer. Men smerteligt er det uanset hvad.
Og derfor, ja, så er glæden da også så
mange gange større og mere vidunderlig, når man finder den lille til
sidst. Det ved vi også godt som forældre. Og sådan altså også for Maria og
Josef, da de genforenes med Jesus
efter et par dages søgen.
Og så har han, purken, den 12-årige
Jesus, jo faktisk været lige omkring og
ikke særligt langt væk. Bare lige
henne i Templet - for som han jo svarer de ængstelige forældre ”Jamen
hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke,
at jeg var hos min fader?”
Nå ja, så enkelt, og vel kun så enkelt
som netop et barn kan svare, svarer

Jesus altså også. Men han er jo også
kun 12, og har endnu ikke tilegnet
sig et forældrepars evne til at ængstelse. Og det falder ham overhovedet
ikke ind, at nogen skulle bekymre sig
om ham.
Men som sagt, han var jo også i sin
faders hus. Og han er på trods af sine
kun 12 år, fuldkommen bevidst om
sit ophav. (Det har Maria sikkert
også fortalt ham mange gange allerede. Men så alligevel!)
Og det er så også det, der sandsynligvis gør den 12 årige Jesus’ handling
legitim. At han i sin forsvinden
bekender sig til sit ophav - at Gud er
hans far.
Og så er det sådan set mere eller mindre ok, det hele. Og at han så bagefter ligeså stille følger med Josef og
Maria med hjem, som om næsten
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intet var hændt, hjem til Nazaret, og
var lydig imod sine jordiske forældre og ja, på den måde synes alt være tilgivet og godt igen. Han kunne jo i
bund og grund have nægtet sig sine
forældre i Nazareth og sagt, at han fra
nu af kun ville være hos sin far i
templet.
Men sådan skete det altså ikke.
--Og måske er det netop en af de vigtigste pointer i hele denne her vidunderlige historie om den 12-årige Jesus
i templet. Der er mange pointer, selvfølgelig, men jeg vil kun forholde mig
til to enkelte; nemlig at Jesus ikke
forbliver i templet. Men følger med
sin mor og far hjem til Nazaret igen.
Han kunne jo som sagt og legitimt
have været blevet i templet nu, når
det tilhørte hans rigtige far. Men gør
det ikke.
Og det fortæller om et af de helt centrale aspekter i den kristne tro; nemlig, at det, som er helligt, ikke er bundet til hverken templer, kirker eller
andre særligt hellige steder. Vi skal
ikke vandre lange og evindelige ture
ind i et ganske bestemt rum, bygning
eller hus for at møde Vorherre, vor
Far og Gud, nej, han er nemlig lige
her og kommer os i møde der hvor vi
er, og det, uanset hvor vi er. Om det
så er i Jels eller Jerusalem - eller Ejby
eller Nazaret. Så er det Gud, der
kommer os i møde der, hvor vi nu
lever og er.
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Det er den ene pointe. Og slet ikke så
dårlig en pointe endda - og god at
leve med.
Men der er altså også en anden og
lige så god og vigtig pointe - og
måske ret så aktuel pointe; Nemlig, at
religion og kristendom aldrig må
overskygge eller fortrænge det, at vi er
mennesker, og vi skal leve som mennesker. Dermed ikke sagt; at vi samtidig ikke også kan være religiøse og
kristne. For det kan vi sagtens og det
er der intet galt i. Men vi må i alt
dette, aldrig glemme at vi er mennesker og først og fremmest skal vi leve
som mennesker, med et menneskeligt
sind.
Den forgange tids forfærdelige begivenheder i Paris, og det samme i
december i Sidney, i januar i Afrika
og de sidste 2-3 år i Irak og Syrien,
og endeligt grufuldt i Købehavn, er
tegn på det modsatte. Nemlig tegn på
misforstået religion. Hvor religionen
fjerner ethvert menneskeligt aspekt af
det at være menneske, og hvor religion fjerner ethvert menneske, fra
dets mening og formål her i livet. De
forgange ugers og måneders begivenheder er et sørgeligt bevis på, hvad
der sker, når dyrkelsen af sin religion
overtager alt, og man så at sige bliver
boende i templet - glemmer også at
være menneske, og ønsker at alle
andre også skal gøre på samme måde,
koste hvad det vil - selv dine medmenneskers liv.

Den gamle Grundtvig snakkede om
Menneske først, og Kristen så… og
her er pointen stort set det samme - i
dette her perspektiv. Alt andet vil
gøre kristendom til noget ganske forfærdeligt.
Så, godt vi har Jesus, som skønt han
er Gud altså også er et menneske, og
var barn ligesom alle vi andre, og som
allerede som 12-årig kunne vise os,
hvordan vi skal dyrke vores kristendom på ret vis. Nemlig i bevidsthe-

den om at Vorherre kommer til os, og
ikke omvendt, så kan vi nemlig i ro
og med fred i sindet tage hjem - også
efter Gudstjenesten i dag. Amen!

Nyt fra Balslev Forsamlingshus
Foråret er på vej og dermed også
planlægning af den første af årets 2
arbejdsdage i Balslev Forsamlingshus.
Det vil være dejligt, hvis I kan
komme og hjælpe til. Nogle deltager
kun om formiddagen eller om eftermiddagen, og andre er med hele
dagen. Alt udendørs og indendørs i
Forsamlingshuset får en kærlig hånd.
Der er mange opgaver lige fra rengøring til små reparationer. Der vil senere komme yderligere information om,
hvornår arbejdsdagen afholdes, samt
det praktiske med arbejdsdagen.
I bestyrelsen arbejdes der løbende
med projekter omkring optimering af
vores forsamlingshus med energiforbrug og anvendelsesmuligheder.
Sidste års projekt gik på energiforbrug. Vi har fået anskaffet 3 varmeluftspumper, og til oktober har de
været i brug i 1 år. Brugen af varme-

luftspumperne forventes at give en
besparelse på ca. 30 % af energiudgifterne.
Dette års projekter går på optimering
af forsamlingshuskøkkenet, samt anskaffelse af fremviser og lydanlæg.
Projekterne er målrettet til gavn for
alle brugerne af forsamlingshuset.
Besøg også vores hjemmeside:
www.balslevforsamlingshus.dk. Her
kan man se, hvad der sker i forsamlingshuset og via medlemsinfo læse
referat fra bestyrelsesmøderne vedrørende forsamlingshuset. Alle kan blive
medlem af forsamlingshuset. Hvis
man ønsker at blive medlem, så kontakt venligst en fra bestyrelsen eller
skriv til mailadressen: kontakt@balslevforsamlingshus.dk
På gensyn
Balslev Forsamlingshus
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ORGANISTENS HJØRNE!
Salmebogens nr. 52:

Du Herre Krist
Du Herre Krist, min frelser est, til dig jeg håber ene;
jeg tror på dig, o, bliv hos mig miskundelig alt med dit ord, det rene!
Jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde;
O Jesus sød, hjælp mig af nød, ja, for din død, frels mig fra synd og våde!
Går sorgen på, din sjæls attrå er altid at husvale.
Hvad nød er der, hvor du er nær? O Herre kær, dig mon jeg mig befale.
Jeg være vil, o Jesus mild, hvor du mig helst vil have;
jeg lukker ind i sjæl og sind dig, Herre min, med al din nådegave.
Da ved jeg vist, o Jesus Krist, du vil mig ej forlade.
Du siger så: Kald du mig på, hjælp skal du få, og intet skal dig skade.
Giv os, o Gud, vi på dit bud må leve så tilsammen,
at vi hos dig evindelig i Himmerig kan få din glæde! Amen.

Det fortælles, at ved Himlens port
ventede engang en lille flok afdøde
danskere på at blive lukket ind af Sct.
Peter. Mens de sad dér, kom de op at
skændes om, hvem af dem, der havde
størst chance for at komme i Himlen.
En katolik mente, han var selvskre6

ven, fordi han tilhørte moderkirken.
En lutheraner var sikker på, han kom
ind, fordi han tilhørte den evangelisklutherske danske folkekirke. En baptist mente, han stod forrest i køen,
fordi han var blevet døbt som troende
voksen, og sådan var der også andre,

ORGANISTENS HJØRNE!
der fremhævede netop deres eget kirkesamfund.
Da ventetiden faldt dem lang, fandt
en af de ventende på, at de kunne
synge en salme for at fordrive tiden.
Så istemte de: Du Herre Krist, min
frelser est. Næppe havde de sunget
første vers til ende, før Sct. Peter
åbnede døren og udbrød: "Det kunne
I da have sagt fra begyndelsen. Vær så
god at træde ind!"
Salmen er skrevet af Malmøprovsten
Hans Christensen Sthen. Malmø tilhørte dengang Danmark. Den blev
trykt i 1588 i en lille salme/bønne-

bog, beregnet til rejsebrug.
Astrologer udnævnte 1588 til et
skæbneår, hvor man frygtede jordens
undergang. Set i lyset af denne spådom, bringer teksten trøst og frelsesvished, der bærer igennem både nu
og dengang.
Den oprindelige salme havde en del
flere vers og blev sunget på en tysk
kærlighedsvise. I 1850 blev teksten
strammet op af Frederik Hammerich,
og A. P. Berggreen skrev den melodi,
vi i dag kender.
Hilsen Birgit Schledermann

Noget om ligestilling
Min Svoger er saa klog og snild,
han kan alt, hvad han gi’r sig til,
og hvis det kikser lidt for ham,
saa er det rigtignok en Skam;
men hvis et Uheld sker for mig,
er det fordi, jeg er et Kvaj,
lidt klodset og ikke særlig kløgtig,
men Svoger – han er meget dygtig.
Mosekonen
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Minikonfirmandundervisning 2015
Igen i år kan vi tilbyde minikonfirmandundervisning
i Balslev og Ejby sogne.
Tilbuddet er for elever i 3. klasse og foregår
i Ejby kirke og konfirmandstuen i præstegården.
12 torsdage med opstart
torsdag den 3. september kl. 14-16.
Carl Erik og Fie henter børnene ved skolen.
Tilbuddet rummer mulighed for at give børnene
en større fortrolighed med den kristne børnelærdom, øge deres bibelkendskab og indblik i
kirkens sang- og salmeskat, samt kendskab til deres
lokale kirke og folkekirkens gudstjeneste gennem
bibelhistorier og lære om kirke og kristendom.
Vi tager udgangspunkt i bogen: Kristendom fra top til
tå, der er specielt lavet til formålet. Gennem krop og
sansning skal vi arbejde med centrale bibelfortællinger
og elementære kristne begreber og symboler.
Kirkens personale deltager også under relevante temaer.
Vi afslutter med deltagelse i en gudstjeneste
1. søndag i advent den 29. november.
Inden sommerferien vil børn i 2. klasse (kommende 3.
klasse) på Ejby skole få en indbydelse med hjem, da
Carl Erik og Fie besøger klassen.

Tidligere minikonfirmander SE HER…
Sidst i maj, fredag d. 29. indbyder vi jer fra de sidste
to år til en fødselsdag i kirken. Vi skal i løbet af
eftermiddagen lave et program sammen til en
højtidelighed i kirken, lave lidt kunst, synge og
lege og tage imod jeres familie, der bliver inviteret
til fernisering samme dag kl. 17.30.
Jens (præst) og Anja laver mad til os.
På gensyn med jer!
Carl Erik og Fie Refshauge
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Nyt fra Balslev Menighedsråd
Vores 4 nabosogne har fået ny præst
Vita Andreasen, som bor i Føns, og
hun får en ekstra funktion, nemlig at
komme med nye ideer til "Kirken på
Landet." Vi vil gerne bidrage med
det, vi kan, så kirkelivet kan blive
endnu bedre i vores pastorat.
Kapellet i Balslev er blevet kalket og
gulvet renset. Bent Jensen Balslev har
lavet et smukt kors i egetræ til at
hænge på væggen i kapellet.
Renoveringen af præstegården er fær-

dig. Parkeringsforholdene ved præstegården er blevet bedre, fordi chikanen
er flyttet længere ud mod Nørregade,
Middelfart kommune vil ovenikøbet
plante et nyt træ i chikanen.
8. marts var der åbent hus i præstegården, hvor en del kikkede indenfor
og så de nyrenoverede lokaler. Balslev
og Ejbys menighedsråd serverede en
kop kaffe.
Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen
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Vågetjenesten
Vågetjenesten Røde Kors Ejby er her
endnu, med ny aktivitetsleder Linda
Søndergaard i front. Linda er uddannet social - og sundhedsassistent.
Hun er mor til 4 børn og 39 år.
Linda bor i Ejby. Hun har selv stået i
situationen som pårørende til en
døende, da hun i 2006 mistede sin
mand, der døde af cancer. Dette,
sammensat med hendes faglige viden,
er baggrunden for, at hun i 2013
meldte sig som våger ved Røde Kors i
Ejby. Siden er hun pr. 1 januar 2015
tiltrådt som aktivitetsleder af vågetjenesten.
Vågetjenesten har til huse i Røde
Kors' bygning, og våger alle ugen
dage i alle døgnets timer, hvis det er
muligt. Vi våger oftest 4 timer ad
gangen.
Står du, som plejer på plejecentre
eller i private hjem eller pårørende i
private hjem, i en situation, hvor du
tror, vågetjenesten kan være med til at
gøre de sidste timer lettere for den
døende eller de pårørende, er det
muligt at kontakte Linda og lave aftale om, at en våger kommer og aflaster
de sidste timer for den døende.
Vågetjenesten består af frivillige motiverede mænd og kvinder i alderen
39-75 år. Alle har den holdning, at
ingen skal dø alene. Vågetjenesten har
aftale med plejecenter Egebo og
Skovbakken. Vi kommer i nærområdet gamle Ejby kommune.
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Som våger deltager vi på ingen måde
i pleje eller medicin. En våger er den
ekstra hånd for de pårørende.
Vågerne kan med deres tilstedeværelse
yde nærvær, holde i hånd, tilkalde
fagpersoner efter behov, sidde stille og
lytte. Alle vågere har tavshedspligt.
Har du kendskab til en situation,
hvor behovet er til stede - hvor vågetjenesten kan gøre en forskel, så kontakt Linda Søndergaard på tlf.
42953270 på hverdage 10-17, for
aftale om våger.

Frivillige til kirken
Menighedsrådet søger ekstra hænder
til praktisk arbejde:
Bage kage/brød (kirken betaler
udgifterne) til arrangementer.
Kaffebrygning ved arrangementer.
Lave kødsovs og spaghetti til
Ulvetimegudstjenesterne.
- eller andet.
Vi søger også folk med overskud til
igangsætteri:
Sammenkomster for forskellige
målgrupper.
Ældre hjælper ældre.
- eller andet.
Ring til os og få en snak (telefonnumre bag i bladet), så vil vi i fællesskab finde ud af hvad vi gør.
Hilsen Ejby Menighedsråd:
Karen Rose

Tanker omkring
opstandelsen
Der er et par folkekirkepræster, der
ikke kan tro på, at Jesus opstod fra de
døde. Set med videnskabens øjne kan
det heller ikke lade sig gøre.
Imidlertid har Guds ord og videnskab
ikke så meget med hinanden at gøre.
TRO er en fast overbevisning om
ting, der ikke kan bevises. Vi tror, at
Bibelen er inspireret af Gud, skaberen. Det bygger på, at der er mange
forudsigelser i det gamle testamente,
der opfyldes i det nye testamente, og
disse forudsigelser blev skrevet årtusinder før, det skete. Jesus vækkede
døde til live, da han var her.
Bl.a. enkens søn fra Nain, Lazarus,
høvedsmandens datter. Hvis ikke
man tror det, så tvivler man så meget
på skriftens klare ord, at man lige så
godt kan blive ateist.
Vi læser hos Paulus i det 15. kapitel,
det 1. brev til Korinterne:
"Kristus døde for vore synder efter
skrifterne: Han blev begravet, han
opstod på den tredje dag og blev set
af Kefas og dernæst af de tolv (disciple). Dernæst blev han set af 500 brødre på èn gang. De fleste er endnu i
live. Dernæst blev han set af Jakob,
siden af alle apostlene, og ikke mindst
af mig."
Jesus siger selv (i Johannes evangelium 11,25: "Jeg er opstandelsen og
livet. Den, der tror på mig, skal leve,
om han end dør!"
Hvis ikke man tror på Jesus bogstavelige opstandelse, kan man lige så godt

forkaste hele Bibelen. Paulus beskriver
det således i 1. Korintherbrev, kap.
15, versene 12-20.
"Hvis ikke der findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller
ikke opstået, men er Kristus ikke
opstået, er vores prædiken tom, og
jeres tro er også tom. Vi kommer så
også til at stå som falske vidner om
Gud, fordi vi har vidnet mod Gud, at
han har oprejst Kristus, som han altså
ikke har oprejst, hvis døde ikke
opstår. For hvis døde ikke opstår, er
Kristus heller ikke opstået, men er
Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og
så er også de, der er sovet hen i
Kristus, gået fortabt. Har vi alene i
dette liv sat vort håb til Kristus, er vi
de ynkværdigste af alle mennesker.
Men nu ER Kristus opstået fra de
døde, som førstegrøde af dem, der er
sovet hen."
Her er ikke tale om en opstandelse,
set med troens øje. Det er en virkelig,
fysisk opstandelse. Hvis Kristus ikke
opstod, kunne han jo heller ikke fare
til Himmelen, mens disciplene så på
det. Han ville heller ikke have mødt
sine disciple og fortælle dem, at han
ville sende Helligånden, som han
gjorde, på pinsedag!
Kristus døde i stedet for os. Syndens
løn er døden. Han tog vore synder på
sig, for at vi kan gå fri og blive frelst
og få det evige liv som en nådegave.
Det er vores trøst og håb, og det skal
ingen tage fra os!
Birgit Schledermann
Rugvangen 3, 5560 Aarup
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Det sker!

April 2015 - August 2015

Emil Thorup – Ejby Hallen
tirsdag d. 7. april 19:30:

Sådan skaber
I jer selv!

Så byder de Samarbejdende Sogne
atter på en et spændende foredrag for
konfirmander, deres forældre, søskende og alle mulige andre med mod på
livet. Denne gang er det med Tv-værten Emil Thorup – som har en mission om at sætte fokus på vigtigheden
i, at unge selv er ansvarlige for at
skabe sig det liv, de drømmer om.
Foredraget handler dermed også om
at kunne lære at styrke sit eget selvværd og tro på fremtiden.
Emil Thorup giver de unge troen på
og lysten til at ville noget, når de står
op om morgenen. Når de nu har
valgt at studere, kan de lige så godt få
det maksimale ud af dette. Det er nu
de skal udfordre livet og tage nogle
vigtige valg.
Emil Thorup tager de unge med på
sin egen rejse fra genert dreng på Fyn
til i dag at være en af tidens synlige
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– en underholdende og
afklarende peptalk til
konfirmander, forældre
og alle mulige andre
med mod på livet.

trendsættere, både på skærmen og på
den røde løber. Han fortæller om sin
skolegang i Odense, tiden på landevejen som sanger efter Popstars, tiden
som assistent for Lars von Trier og
Peter Aalbæk hos Zentropa, rejserne
rundt i verden som international PRansvarlig for Trust Films, tiden som

Det sker!
Casper Christensens assistent og senere medvært. Om året i Los Angeles og
rejsen fra radiovært på en lille ungdomskanal til nu at være vært på en
af de største tv-begivenheder i
Danmark.
Emil deler sin egen tvivl med deltagerne, og med stor interaktivitet
udfordrer han dem på deres egen
aktuelle tvivl, udfordringer og drømme. Det handler ikke om, hvorvidt vi
befinder os i Hollywood, Holstebro
eller Helsingør. Det handler om, at vi
hver især har nogle drømme og forhåbninger, som vi bør forfølge. Emil
viser de unge vejen!
Se mere i dagspressen når tiden nærmer sig!

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
16. maj i Ejby, d. 20. juni i Balslev
kirke og den 22. august i Ejby kirke,
alle dage kl. 11:00.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt,
såfremt der er nogle tilmeldinger.

April 2015 - August 2015

Afternoon Tea
Arrangement
Søndag d. 31. maj 2015 kl. 14:00
Start i Balslev Kirke, slut på Balslev
Sportsplads – med stort og overdådig
lækkert te-, kaffe-, kage-, sandwichog meget mere mums bord.
Så gentager Balslev foredragsforening
de forgående 2 års succes med
Afternoon Tea arrangement oppe på
sportspladsen i Balslev. Som altid er
det med engelsk forbillede, at medlemmerne af Foredragsforeningen skaber rammerne for dagen, næsten som
var vi en del af et afsnit af Barnaby i
fjernsynet. Og selvfølgelig starter vi
ligesom i England, med en lille kort
gudstjeneste i Balslev kirke – for derefter at bevæge os over i Teltet på
sportspladsen og så ellers kaste os over
en lang række lækre engelsk inspirerede te og kaffebords lækkerier, hvor
det selvfølgelig alt sammen er hjemmelavet.
Prisen for hele herligheden er: 60 kr.
pr voksen. 30 kr. pr. barn under 14 år
– og så må man i øvrigt spise alt det
man kan.
Spørgsmål og tilmelding ved Kitt
Funk Vase på telefon 29 46 01 92.
Tilmelding kan også ske via
Facebook.
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Det sker!

Menneskebilledet
i velfærdsstaten
og konkurrencestaten
Ved professor og debattør
Jørgen Henrik Petersen,
Harndrup kirkelade onsdag
den 17. juni kl. 19:00
Bag denne overskrift ligger endnu et
indlæg i De Samarbejdende sognes
foredragsrække om det moderne
menneske – mennesket i år 2015 og de problemer som vi kan møde i
det samfund, som vi har været med
til at opbygge igennem de sidste halve
århundrede. Denne gang får vi besøg
af professor og leder af Center for velfærdsforskning, Jørgen Henrik Petersen – som vil tale om bl.a. velfærdstaten og dens udfordringer her i år
2015.
Jørgen Henrik Petersen siger
14
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”Velfærdsstaten er blevet til konkurrencestaten. Vi er derfor ikke længere
solidariske med samfundets svage,
men med skatteborgeren. Men skatteborgerne nyder ikke deres ophøjede
status, for de plages af stress og utilstrækkelighed. Krisen har nu kradset i
flere år. Sådan var det også i 1980'
erne, men hvis en dansker fra 1980'
ernes velfærdsstat kunne rejse i tiden
og se nutidens Danmark, ville han/
hun møde et helt andet samfund med
en helt anden måde at håndtere en
økonomisk krise på...
Jørgen Henrik Petersen er kendt som
en meget ivrig og altid aktuel debattør og har gennem tiden bestridt en
lang række betroede tillidsposter, som
bl.a. formand for TV2s bestyrelse og
Fyns Stiftstidende, samt medlem af
Velfærds-, Social- og Værdikommissionen og meget, meget mere.
Se mere i dagspressen, når dagen nærmer sig.

Nyt mødetidspunkt
for Ejby menighedsråd 2015:
3. onsdag i måneden
klokken 16.00
I konfirmandstuen.
Ved ændringer vil der være
opslag i kirken.
Alle er velkomne!

Det sker!

April 2015 - August 2015

Aftensang –
Ønsk en salme

Fynsk pilgrimsvandring 2015

Ønsk en salme og syng med!
Ønsk en salme: torsdag den 9.
juli 2015 kl. 17 i Balslev kirke

Atter i år er der mulighed for at
deltage i en Fynsk pilgrimsvandring i
pinsedagene. I år vandres der til en
række fynske kystbyer; Faaborg;
Nyborg, Kerteminde og Svendborg.
Se mere om den fynske pilgrimsvandring 2015 på deres hjemmeside
www.fynskpilgrimsvandring.dk, der
bliver opdateret med mere detaljerede
rutebeskrivelser og informationer,
efterhånden som vi nærmer os pinsen.
Her kan man også tilmelde sig – og
læse om andre muligheder for pilgrimsvandring rundt omkring i det
ganske land.

Så begynder vi lige så stille at vende
tilbage til vores klassiske Ønsk en
salme arrangementer i Balslev kirke.
I marts måned havde vi 4 omgange 2
timer med salmemaraton i både
Balslev og Ejby kirker – hvor vi sang
os igennem næsten 60 forskellige salmer fra vores salmebog. Men vi
manglede lidt, det at kunne ønske en
salme! Men det kan vi altså igen – og
vi kan lige nå en enkelt omgang
”Ønsk en salme” - inden vi rammer
sommeren. Så kom forbi en lille
times tid I Balslev kirke og ønsk og
syng af hjertes lyst.
Alle er som altid velkomne til at tage
et ønske med, som vi skal synge sammen. 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 ved fælles hjælp skal det
såmænd nok blive en rigtig god ”syngesammen” aftenstund.
Så kom til en ønskesalmeaften – også
selv om I ingen ønsker har.
Kirkebilen kører som altid!
På gensyn fra Birgit Organist,
Birthe Kirkesanger og Jens Præst

Sankt Hans
24. juni kl. 19.00
EJBY EIK
Ejby Idrætsklub inviterer alle i Ejby
til Sankt Hans aften.
Vi mødes ved bålet på den Gl.
Cirkusplads ved Ejby Hallen på
Halvej.
Der vil i teltet være mulighed for at
købe lidt forfriskning. Der vil være
gratis snobrød til børnene fra den
lokale bager.
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Gadeturnering
2015: Fodbold
og Beachvolley
EJBY IK arrangerer
gadeturnering –
fodbold og beachvolley
Den 5. september - er der mulighed
for at spille gade/firma fodbold og
Beachvolley ved EJBY IK
Tilmeld din vej/gade/vænge/hold/
firma og spil fodbold mod byens
andre hold. Pris pr. hold kr. 200,00.
Der spilles på 5 mandsbaner á 15
min. Tilmelding sker via hjemmesiden.
Kampregler vil også være at finde på
hjemmesiden fra 1/8-2015.
Se mere om arrangementet på
www.ejbyik.dk

April 2015 - August 2015

Balslev-løbet 2015
Søndag den 17. maj 2015
Kl. 10:00
Start på Balslev Sportsplads
Tilmelding pr. sms/tlf: 20 16 26 20
(Berit), eller facebook begivenhed
”Balslevløbet”.
Om arrangementet
”Store og små, løb eller gå.”
Opvarmning ved Helena Vium
Fristed.
For 5. år i træk er der løb Balslev
rundt for hele familien. Ruten på 3,5
km kan løbes flere gange og i år løbes
gennem sportspladsen efter HVER
runde, så publikum kan heppe på
dig. Efter løbet er der salg af pølser,
brød, øl og vand. Der er gratis snobrød til børnene.
Der er præmier til det første barn i
mål, første hund i mål og til den der
løber flest runder.
Overskuddet går til et godt formål til
gavn for os alle.
Pris : 10 kr/omgang.
Meld dig til pr. sms/telefonisk: 20 16
26 20 (Berit), eller på facebook.
Husk at oplyse ved tilmelding hvor
mange børn du har med og om du
har hund med til løbet.
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Børnedyrskue
Lørdag den 8. august 2015
Kl. 10:30
På Balslev Sportsplads
Gratis entre for børn under 14 år.
Prøveringridning i ugen op til
dyrskuet.
Om arrangementet
Dagen igennem er der forlystelser –
ansigtsmaling, hoppeborg, flødebollemaskine, hønseskidningskonkurrence
og legeplads mv.
Udstillere af dyr samt deltagere i konkurrencer og ringridning skal tilmeldes: Se nærmere og tilmeld på:
www.balslevforedragsforening.dk

Ulvetimegudstjeneste

April 2015 - August 2015
vender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for
”Ulvetimegudstjenester”, fordi de ligger på en hverdag fra kl. 16:45 til ca.
18:00, lige præcist i det tidsrum, som
normalt for børnefamilier kan være
meget fortravlet.
Men fortravlet behøves det ikke altid
at være: Tag en slapper fra madlavningen! Kom til et kort børnevenlig ”fortælle(fri)kvarter” i kirken. Bagefter, vil
der blive serveret spagetti for hele
familien.
Vi starter som altid i kirken, hvor
præsten fortæller en lille historie, og vi
synger nogle sange. Bagefter går vi så
alle over i konfirmandstuen i Ejby og
spiser spagetti med kødsovs som
aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier, men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.
Maden og saftevand er gratis for børnene, mens at det koster 10 kr. for
voksne at spise med.

- for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier
med efterfølgende spisning og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue
Torsdag d. 27 august kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt hen17

SOGNENE SIDEN SIDST!
1. november 2014 - 20. februar 2015
Døbte i Ejby kirke
Magnus Hagsted Pedersen
Næsbyhave 35, Odense
Alma Gandløse Led Hansen
Nørregade 152, Ejby
Magnus Blomstrøm Tingleff Eriksen
Hylkedamvej 39, Gelsted
Caroline Lørup Pedersen
Kirkebyvænget 30, Ejby
Patrick Lemcke Jørgensen
Bues Gyde 21, Bubbel
Malthe Aagaard Persson
Algade 12, Ejby
Emilie Nygaard Pedersen
Søndergade 77, Gelsted
Malte Kaa Sunesen Boelstofte
Tårup Udlod 38, Gelsted
Eliot Skovlund Abildgaard Pedersen
Ejby Engvej 1, Ejby

Døbte i Balslev kirke
Buster Aputsiaq Theis Kjølby
Majavej, Qaqurtog, Grønland
Vielser og kirkelige velsignelser,
guldbryllupsvelsignelser
i Balslev og Ejby sogne
Susan Drescher og Hans Wyffels
Hammelstrupvej 29, 2 mf., København
Bisættelser og begravelser
Ejby kirke
Bent Rasmussen
Altonavej 24, Harndrup
Alice Christina Hansen
Anlægsvej 17, Ejby
Folmer Hansen
Bredgade 21 st. mf., Ejby
Leo Vilhelm Pedersen
Birkelunden 67, Ejby
Niels Børge Jensen
Solvænget 3, Ejby

Oversigt over aktiviteter, omtalt i dette blad:
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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
Tlf. 64 46 11 20
E-mail: JCR@km.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen
Harndrup Skov 36, 5463 Harndrup

Fødsel
Dåb
Bryllup
Dødsfald

Mandag er fridag for
det faste personale

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

Ejby
9:00
10:15
10:15 *

02. april
03. april
05. april
06. april
07. april
12. april
19. april
26. april

-

10:15
Skærtorsdag
Langfredag
9:00
Påskedag
10:15
2. Påskedag
Foredrag med Emil Thorup kl. 19:30**
10:15
1.s.eft.påske
Konfirmation i Ejby
10:00 ***
Konfirmation i Balslev

01. maj
03. maj
10. maj
14. maj
16. maj
17. maj
24. maj
25. maj
31. maj

-

Bededag
4. s.e. påske
5. s.e. påske
Kristi Himmelfartsdag
Dåbsgudstjeneste**
6.s.e. påske
Pinsedag
Anden Pinsedag
Afternoon Tea gudstjeneste**

07. juni
14. juni
17. juni
20. juni
21. juni
28. juni

-

1. s.e. trin.
14:00 Lars Højland
2. s.e. trin.
Foredrag med Jørgen Henrik Petersen i Handrup kirkelade**
11:00 **
Dåbsgudstjeneste**
10:15 *
3. s.e. trin.
4. s.e. trin.

05. juli
09. juli
12. juli
19. juli
26. juli

-

5. s.e. trin.
Aftensang **
6.s.e. trin.
7.s.e. trin.
8.s.e.trin.

10:15
17:00 **

02. aug.
09. aug.
16. aug.
22. aug.
23. aug.
27. aug.

-

9.s.e. trin.
10.s.e. trin.
11. s.e. trin.
Dåbsgudstjeneste **
12. s. eft. Trin.
Ulvetimesgudstjeneste**

14:00 Dorthe S. Nielsen
09:00
10:15

9:15 + 10:45 ***
10:15

10:15 *
09:00

9:00 Vita Andreasen
10:15 *
11:00 **

09:00
10:15

9:00
9:30 Dorthe S. Nielsen

14:00 **
09:00

09:00
10:15 *

10:15
14:00 Vita Andreasen
09:00 Vita Andreasen

11:00
10:15
16:45 **

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

Kirkebil: Kan bestilles ved Taxa Fyn på 64 41 40 55 - senest dagen i forvejen
Kirke- og Sognebladet for Balslev og Ejby udgives af Balslev og Ejbys menighedsråd. Eventuelle forslag, indlæg og artikler
til næste blad bedes være sognepræst Jens Rothmann i hænde senest 01. juni 2015

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

10:15 *

