Kirke- og Sogneblad
For Balslev-Ejby
Marts 2016

Billedet er lavet af Petrine Stryhn

Forårskoncert i Ejby kirke
med Choir Please
Torsdag den 19. maj kl. 19.00
- se mere under ”Det sker”

Ulvetimegudstjeneste
for børn og barnlige sjæle
25. august kl. 16:45 Ejby kirke
- se mere under ”Det sker”

Afternoon Tea arrangement
i Balslev kirke og teltet
på sportspladsen
Søndag den 29. maj kl 14:00
- se mere under ”Det sker”

Det sker i Balslev:
Se side 10, 12, og 13
Det sker i Ejby:
Se side 14 og 16

For os...!
- eller lidt om konfirmandernes
forklaring på, hvorfor Jesus
skulle dø
af Jens Rothmann
Hvorfor skulle Jesus dø?
Se, det er det helt store og centrale
spørgsmål i påsketiden - og et spørgsmål som vi uvilkårligt ikke kan
komme uden om her, hvor påsken
når sit højdepunkt.
Igennem kirkeårets andre dage tænker
vi ikke så meget over det; her er det
mere Jesu gerninger, hans helbredelser, og hans tale og statements, der er
i fokus. Det er dem vi snakker om.
Sådan umiddelbart.
Men når påsken nærmer sig, ja så
trænger spørgsmålet sig på; hvorfor
skulle Jesus dø?
Og selvfølgelig og naturligvis, kommer det spørgsmål frem, for uden
Langfredagens altoverskyggelige grusomme begivenhed, så var påsken og
Kristendommen jo ikke det den er.
Påskens opstandelsesbudskab ville jo
selvklart dermed være en umulighed.
Uden død - ingen opstandelse! De to
ting hænger uløseligt sammen, skønt
der til tider jo opstår påstande - selv
hos præster - om at i hvert fald den

ene af begivenhederne aldrig fandt
sted. Primært opstandelsen - desværre.
Det er dog ikke tilfældet hos mig, må
jeg straks bekende. Jeg tror på begge
dele; både at Jesus døde på korset
Langfredag, og at han efterfølgende
genopstod påskemorgen. Så er det
slået fast 100% - og så kan vi komme
videre - og ikke mindst tilbage til
påskens altoverskyggende spørgsmål:
Hvorfor skulle Jesus dø?
Nu kunne det jo være nærliggende, at
søge et svar på det spørgsmål ved at
dykke ned i alle de teologiske teorier,
som der er skabt igennem de snart
sidste 2000 år. Det ville være naturligt, at søge svar hos historiens store
teologiske tænkere, da det jo netop
har været deres opgave at forsøge at
give et rimeligt svar på det spørgsmål;
og jeg kunne så have brugt de næste
par sider på forskellige store teorier og
fortælle jer vidt og bredt, om den
Objektive, den Subjektive og den
Klassiske forsoningslære - og hvad det
nu ellers hedder.
Det kunne såmænd også være ganske
spændende. Men også trættende!
Men det vil jeg dog gemme til en
anden god gang og så hoppe til nogle
næsten lige så kloge hoveder - fra
nutiden - og så søge deres svar; nem-

Find os på nettet! www.balslev-ejbykirker.dk
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lig mine konfirmander; de har nemlig
også deres bud på spørgsmålet om
hvorfor Jesus skulle dø. Og deres svar
er på mange måder lige så gældende
og forklarende end så mangen en teologs svar fra fortiden.
Vi - konfirmanderne og jeg - kommer
nemlig også ganske tæt ind på det
spørgsmål gennem den tid vi har sammen i kirken og konfirmandstuen.
Hvert eneste år ser vi fx en ganske
bestemt Jesus-film, som ikke mindst i
sin 2. halvdel, beskriver begivenhederne op til påskedag og ikke mindst
dagene op til langfredag og selve den
skæbnesvangre dag.
Og næsten hver gang, ender det i en
lille diskussion om, netop hvorfor
Jesus skulle dø.
Konfirmanderne er så dejligt aktive
(sådan set ud fra en undervisers synsvinkel) at de altid ser flere svar på det
spørgsmål; Det er nemlig ikke sådan
umiddelbart ligetil at give et svar. For
der er jo flere aktører i gang i dagene
op til og på selve dagen; og hver af
dem har hver sin grund til at Jesus
skulle dø.
Ypperstepræsterne
Ypperstepræsterne og de ledende folk
ved templet fx, mente at Jesus skulle
dø, fordi han gang på gang overtrådte
Moseloven, opførte sig blasfemisk,
kaldte sig selv for Messias og Guds
søn, proklamerede at Templet engang
skulle falde og ja, selv havde skabt
ravage ved at smide de handlende ud

fra templet og smadre deres boder. Så
jo, ypperstepræsterne havde gode
grunde til at ville slå Jesus ihjel. Han
var farlig, gik op imod alt det som
præstestanden stod for og holdt i ave.
I sidste ende kunne præsternes høje
stilling i samfundet være i fare, hvis
ikke der blev sat en stopper for alt det
Jesus stod for. Så jo - for konfirmanderne havde ypperstepræsterne og
deres flok alle gode grunde til at
ønske at Jesus skulle dø.
Pilatus – ro og magt!
Lidt på samme måde anskuer de
Pilatus - og dermed indirekte romerne, som jo sad på magten i Israel på
det tidspunkt.
Også Pilatus havde nemlig en god
grund til at dømme Jesus til døden.
Dog ikke fordi han sådan havde
noget imod ham - for det havde han
som sådan ikke. Han havde ikke blasfemiproblemer med Jesus; for som
romer havde man jo ret til at dyrke
den Gud som man nu havde lyst til,
bare man rettede ind til højre under
kejseren i Rom. Derfor vaskede han
da også sine hænder da dødsdommen
bliver sagt - ”For jeg ser - og har ingen
skyld i den mands dødsdom. Og jeg gav
jer sågar muligheden for at få ham frigivet - som det jo var kutyme i påskeugen på den tid - men det ville I jo ikke”
og så dømte han Jesus til korsfæstelse.
I sidste ende var det vel mest af alt,
for at få ro og beholde sin magt.
Pilatus var jo statsholder: Roms for3

længede arm i udkants-romerriget.
Og en statsholders helligste opgave
var at holde ro og orden, så skatter
m.m., kunne blive inddraget uden de
store problemer. Og her kunne Jesus
som person altså blive et problem,
skabe uro hos landets magthavere og
måske også deres undersåtter. Så væk
med ham - ham som kunne forsage
uro. Ja for hvem ved - hvis ikke
Pilatus kunne sikre ro, ja så mistede
han jo sin magt.
Sådan konfirmanderne og så Pilatus.
Judas – revolution eller ondskab
Med Judas bliver det derimod lidt
mere speget, når konfirmanderne skal
forklare hvorfor han mente at Jesus
skulle dø; For de er nemlig ikke
enige; Judas var en forræder! Ja det er
vi alle enige om, - men ønskede Judas
i bund og grund at Jesus skulle dø?
Her er konfirmanderne langt mere
delte.
For forrådte Judas ikke bare Jesus,
fordi han var blevet skuffet over at
Jesus ikke ville revolution og oprør
mod den romerske overmagt, men
derimod ”kun” ville næstekærlighed
og vende den anden kind til.
Så når Judas sørgede for at Jesus blev
arresteret; så var det måske fordi
Judas så forventede, at det på den
måde, kunne få et eller andet oprør
til at ulme og bryde ud i lys lue, når
folket fandt ud af at han blev uretfærdigt holdt tilbage? Sådan mener i
hvert fald en del af konfirmanderne.
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Der var en bagtanke bag det hele;
Judas ville oprør mod romerne - og
Jesus var altså midlet.
Men ville Judas så også at Jesus skulle
korsfæstes og dø? Det er meget mere
tvivlsomt. Det er konfirmanderne
faktisk enige om. For Judas hængte
sig jo efterfølgende, begik selvmord,
sandsynligvis fordi hans forrædergerning fik langt mere vidtgående og
uhyggelige konsekvenser, end han
havde drømt om.
Andre konfirmander er langt mere
konsekvente i deres dom over Judas;
det var ondskab og djævlens magt der
er på spil hos Judas. Han var det
onde der var på spil; Jesus skulle dø i
en magtkamp mellem det gode og det
onde i verden - og sådan er det bare.
Så jo - spørgsmålet om ”hvorfor Jesus
skulle dø”, er ikke bare sådan lige til
at svare på for vores konfirmander.
For der er mange svar og jeg må give
dem ret, langt det meste af vejen, og
i langt de fleste af deres svar, og intet
kan afvises, sådan rent teologisk eller
historisk. Konfirmandernes svar er i
sidste ende meget lig de i tusindvis af
andre svar, på det samme spørgsmål,
som er givet af teologer, historikere og
præster gennem tiden. De er nemlig
heller ikke enige - kan som konfirmanderne se forskellige svar, alt
afhængigt af, fra hvilken synsvinkel
man anskuer det. Og så kan konfirmandernes svar vel i sidste ende være
lige så gode som alle andres.

Jesus … for os
Og det sjove er, at når vi kommer til
den sidste aktør i påskedramaet og
Langfredagens mørke, nemlig Jesus
selv - så er konfirmanderne stort set
100% enige i svaret på hvorfor Jesus
skulle dø; de kommer nemlig stort set
alle med det samme samstemmende
svar: Jamen Jesus døde for vores
skyld - for at vi skal have det godt.
Sådan meget firkantet og lige ud ad
landevejen.
Jesus døde for at vi som mennesker
skal have det godt. Ikke de store dikkedarer der.
Det var det han ville - og det var det
han hele vejen sigtede hen imod. At
gøre det for vores skyld! Uden at gøre
modstand, uden at trække sig tilbage,
uden at svare imod, uden at kaste
korset fra sig - uden at løbe skrigende
bort. Han gjorde det bare! For vores
skyld.
Her er ingen lange forklaringer hos
konfirmanderne - andet end det ene:
For os!
Om det så - altså Jesu bevæggrunde
for at gøre det for os - var af kærlighed, eller for at overvinde synden,
eller for at bekæmpe det onde, eller
for at dæmpe Guds vrede - som teologer gennem tiden har prøvet at forklare det hele med, er konfirmanderne egentlig bedøvende ligeglade med.
For for dem er det ikke det, det kommer an på.
Bare de ved, at Jesus gjorde det for os,
så kan man forholde sig til det. Og

dertil ved, at det der skete der på
Golgata en langfredag for små 2000
år siden, er utroligt værdifuldt for os
alle. Det er en død der gør, at vi
andre kan leve.
I sidste ende lærer vi aldrig at fatte
det der skete Langfredag i Golgatas
mørke.
For spørgsmålene er mange - og svarene er lige så utallige og kun stumper
af den store sandhed, som må findes i
Guds rige. Vores opgave er vel kun at
forsøge stykvis at samle de stumper
op, som vi har tiltro til, og tage dem
med os ind i de påskedage, der ligger
foran os. Og så tro på - ligesom konfirmanderne - at det skete for os!
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ORGANISTENS HJØRNE!
Salme DDS. 541:

Vær du mig nær...
Salmen er skrevet i september 1847 af
Henri Francis Lyte.
Han blev født i Skotland i 1793, og
var anden søn af Thomas og Anna
Maria Lyte. Faderen var beskrevet
som en flygtig herre, der aldrig kunne
færdiggøre noget som helst, og han
var mere interesseret i at jage og fiske,
end at forsørge sin familie. Da sønnerne var skolemodne, sørgede han
for, de blev indskrevet i en anerkendt
skole i London, hvortil familien var
flyttet. Herefter forlod han familien,
og kort tid efter døde både Henrys
mor og bror.
Der var ikke penge til, at Henry
kunne fortsætte sin skolegang, men
skolens rektor kunne se, at drengen
havde gode evner og adopterede ham,
skønt han selv havde børn.
Efter endt skolegang kom Henry til
Trinity College i Dublin, hvor han
uddannede sig til præst. Egentlig ville
han have været læge, men et dårligt
helbred satte en stopper for denne
drøm, så han blev i stedet præst. I
1816 oplevede han en dyb åndelighed
hos en døende præst, hvorefter han
studerede Bibelen grundigt og
begyndte at prædike mere inderligt.
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Året efter, i 1817, giftede han sig med
Anne Maxwell, der kom fra en velhavende familie. Hun var 7 år ældre end
ham, og det siges, at hun ikke kunne
leve op til sin mands smukke udseende og charme. Imidlertid blev ægteskabet lykkeligt, ikke mindst pga. af
den formue, hun bragte med ind i
ægteskabet. De fik 2 sønner og 3
døtre, hvoraf den yngste datter døde
kun en måned gammel.
Efter at have flyttet rundt, endte de i
Brixham, hvor Henry kom i skolekommissionen. Han oprettede her en
søndagsskole for skolebørnene. Hvert
år arrangerede han et stort stævne,
hvor 800-1000 søndagsskolebørn deltog i sport- og kristendomsundervisning. Han åbnede også sit hjem for
forladte børn, incl. en blind dreng.
Han blev en populær præst. Kort
efter hans ankomst til Brixham fik
hans kirke så stor en søgning, at den
måtte udvides.
Foruden at være høj, charmerende og
smuk af udseende var han en dygtig
forfatter, salmeskribent og fløjtespiller. Han medbragte altid sin fløjte,
hvor han end befandt sig. Han talte
latin, græsk, fransk og havde et indgå-

ORGANISTENS HJØRNE!
ende kendskab til botanik og litteratur. Ligeledes havde han empati og
kunne sætte sig ind i de menneskers
liv, der levede nederst i samfundet.
Henry Lyte blev tidligt ramt af tuberkulose der bevirkede, at hans vejrtrækning blev besværliggjort. i 1840erne besøgte han ofte Frankrig og
Italien af helbredsmæssige grunde.
I september 1847 var han så syg, at
han troede, han skulle dø. Ved sin
sidste prædiken i kirken mindede han
sine tilhørere om døden, men for den
kristne er der håbet om det evige liv,
fordi Kristus led døden i vores sted på
Golgatha. "Jeg står her i dag, som
levende fra de døde" var hans afskedsord. Herefter gik han hjem og skrev
salmen: Vær du mig nær. 3 uger efter,
var han død. Han døde den 4. september 1847, 54 år gammel.
Salmen blev uhyre populær i
England. Teksten på engelsk er: Abide
with me. Salmen blev sunget til kongerne Georg V og Georg VI's begravelser. Ligeledes synges den stadig ved
de store fodbold- og rugbyfinaler
samt i alle førende engelske skoler ved
skoleafslutningen.
Melodien blev skrevet af William H.
Monk, efter at han lige havde mistet
sin 3-årige datter, og denne melodi

bidrager i lige så stor grad til salmens
popularitet, som teksten gør.
Det er en rigtig dejlig begravelses
salme, der fortjener meget større
udbredelse i Danmark.
Vær du mig nær, nu aftnen sænker sig.
Snart mørket råder, vær du nær
hos mig.
Når andres hjælp og trøst er intet værd,
du hjælpeløses hjælp, vær du mig nær!
Snart rinder ud mit jordlivs dag
så kort,
al verdens glans og glæde visner bort,
alt står for fald, og alt forandres her;
du, som omskiftes ej, vær du mig nær.
Jeg trænger til dig hver en livets dag,
din nåde kun kan sløve fjendens slag.
Hvem er som du i regn og solskinsvejr,
min stav og støtte! O, vær du mig nær.
Med dig ved siden har jeg ingen frygt.
Trods sorg og sygdom er mit hjerte trygt.
Hvor er nu dødens brod, O Herre kær,
og hvor er Helved's sejr, når du er nær?
Når øjet brister, vis mig korsets tegn!
Lys gennem mørket mig til
Himlens egn!
Fly, jordisk mulm, for Himlens
morgenskær!
I liv og død, min Gud, vær du mig nær.
Venligst Birgit Schledermann
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Minikonfirmandundervisning 2016
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 1. 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 27. 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.
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Tidligere minikonfirmander var i april på
KFUM og KFUKs Børnefestival i Holstebro
Der var vi PÅ SPORET af troen gennem masser af musik, sang, leg og aktiviteter sammen med ca 1000 andre
børn.
KFUM og KFUK har mange gode tilbud til børn og unge. Oplevelser som
sommerlejr bl.a. på Skåstrup Strand
lejren, Teenlejr/weekender, bedsteforældrelejr på f. eks. Tommerup efterskole og andre weekendtilbud er i høj
kurs. Til sommer er der Wonderfull
Days, en ungdomsfestival på Blåkilde
efterskole i Vestjylland, hvor ensom-

hed bl.a. er temaet. Unge kan også få
en lederuddannelse. Fællesskab og
venskab er i høj kurs. Her vægtes værdien af, at vi kan tro på Gud og at han
tror på os.
Se mere: www. kfum-kfuk i danmark.dk

Kontakt gerne
Carl Erik og Fie Refshauge
Tlf.: 2074 5454 / 2237 1152
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Balslev
menighedsråd
Påsken falder tidligt i år. Efter en
meget våd vinter, kan vi måske se
frem til et tidligt forår. Her i skrivende stund den 28. februar, har jeg hørt
lærken flere gange.
Som bekendt skal der afholdes
menighedsrådsvalg til november, i
den forbindelse vil der blive afholdt
orienteringsmøde om, hvad det vil
sige, at være medlem af et menighedsråd.
Jeg håber, der er flere sognebørn i
Balslev sogn som vil være med til, at
vi fortsat støtter op om og holder liv i
vores kirke.

Jeg kan kun sige, at det er et spændende arbejde, og man får indsigt i de
mange facetter, som kirken også er.
På vegne af Balslev menighedsråd,
Hanne lis Christophersen

Kulturgruppen
Balslev Forsamlingshus
Vi takker for den store opbakning der
har været omkring vores arrangementer (Grisefest, sangaften, julebanko,
foredrag v/BHF, og dilettant) alle
med stor tilslutning.
Der er ingen arrangementer hen over
sommeren, men vi tager fat igen efter
10

sommerferien, hvor nyt program følger. Vi modtager gerne gode idéer til
nye tiltag.
Thomas Davidsen...........40 27 36 17
Hanne Fejer ....................60 13 37 07
Marianne Jensen .............60 92 56 86
Gitte Larsen Nielsen .......28 43 97 92

KFUM og KFUK Vestfyns
forårs-program
KFUM og KFUK Vestfyn har nedenstående program for resten af foråret
2016.
Tirsdag den 12. april 2016
Strib sognegård,
Strib Landevej 1,
Strib, 5500
Middelfart
”Humor i tilværelsen”
v. Ejvind Nielsen,
tidl. sognepræst,
nu foredragsholder,
maler og skulptør

Foredraget handler om humor og
livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser
over livet, og hvad der har betydning
for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig
er det (med mange eksempler) et
muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed, og pessimisme.
Tirsdag den 24. maj 2016
Udflugt til Skibelund/Solkjær Enge
med naturvejleder og efterfølgende
spisning af kaffe ved Bjert Strand.

Annonce:

Ejby Sogn søger nye
menighedsrådsmedlemmer til
tiltrædelse ca. 1. dec. 2016.
Allerede nu beder vi jer overveje, om I kunne tænke
jer at blive medlem af menighedsrådet i Ejby:
Menighedsrådsarbejde er spændende. Der er meget, som
vi har indflydelse på: Ansættelser, trivsel blandt de ansatte,
vedligehold af kirken og kirkegården, regnskab og budget,
gudstjenesten, arrangementer og meget mere.
Det er et frivilligt arbejde for alle mennesker i alle aldre.
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Balslev Foredragsforening
og Balslev Festival
Den 29. april fra kl. 16.00:
Teltopsætning med mad og drikke.
Kom når du har mulighed og hjælp
med at få teltet sat op til sommerens
aktiviteter.

Den 28. maj kl. 18.00:
Bonderøvsfest med helstegt pattegris,
fadøl/vand, drinks og musik. Vi vil
igen lave en forårsfest – nærmere
information følger

Den 9. maj kl. 19.00:
Generalforsamling Balslev
Foredragsforening med kage/boller og
kaffe/te alle er velkomne. Vær med til
at bestemme og komme med gode
idéer til bestyrelsen.

Den 18. juni kl. 11.16:
Balslev Festival

Den 12. maj kl. 19.16:
Generalforsamling RockLandFyn
(Balslev Festival m.v.) på Balslev
sportsplads med øl/vand alle er velkomne.
Den 22. maj kl. 10.00:
Balslev løb, hvor man igen i år kan
gå, slentre eller løbe turen rundt ved
Balslev. Før løbet er der fælles
opvarmning og efter er der mulighed
for hygge og snak på pladsen over en
grillpølse og til børnene er der snobrød
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Sommerferie
Der kommer et program for efteråret
2016 inden sommerferien men naturligvis er der børnedyrskue igen i år
lørdag den 13. august
Der kommer yderligere informationer
om de enkelte arrangementer
Følg os på facebookgrupperne
”Balslev Foredragsforening” og
”Balslev festival”
Med venlig hilsen:
Balslev foredragsforening og
RocklandFyn
Kontakter:
Berit (20 16 26 20),
Jeanne (20 82 56 36),
Lone (27 12 84 76),
Brian (30 35 33 15),
Søren (28 70 55 31) og
Peter (71 15 17 12)

Det sker!
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, 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
21. maj i Ejby - d. 25. juni i Balslev
kirke og den 13. august i Ejby kirke,
alle dage kl. 11:00.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt
såfremt der er nogle tilmeldinger

Afternoon Tea
Arrangement

April 2016 - August 2016
Afternoon Tea arrangement oppe på
sportspladsen i Balslev. Som altid, er
det med engelsk forbillede at medlemmerne af Foredragsforeningen
skaber rammerne for dagen - i klassisk engelsk stil - 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 lærke 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 til Kitt Funk
Vase på telefon 29 46 01 92.
Tilmelding kan også ske via Facebook
(Balslev Foredragsforening).

Søndag den 29. maj 2016
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 3 års succes med
13
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April 2016 - August 2016
Choir Please er med sine kun 15 år
på bagen byens yngste rytmiske kor,
og tilmed det eneste blandede, dvs.
med både mænd og kvinder. Koret er
ret efterspurgt, men har i de senere år
også udviklet sig næsten eksplosivt i
hænderne på arrangøren og komponisten Hans-Henrik Skieller, der ikke er
bange for at betræde nye stier med
Choir Please.

Middelfart-koret Choir Please, der giver
koncert i Ejby Kirke torsdag den 19.
maj.

Forårskoncert i
Ejby kirke
Choir Please synger atter
i Ejby Kirke
Torsdag den 19. maj kl. 19.00
Middelfart-koret Choir Please
holdt for to år siden en meget rost
koncert for en fyldt Ejby Kirke. Nu
vender koret tilbage til kirken med et
stort set helt nyt repertoire.
Koncerten finder sted torsdag den 19.
maj kl. 19.
14

Koret beskæftiger sig først og fremmest med jazz, rock og pop, men
repertoiret omfatter også rytmiske
arrangementer af klassisk og traditionel musik. Programmet til kirkekoncerten omfatter da også en bred vifte
af rytmisk musik af bl.a. Tina
Dickow, Thomas Helmig, Coldplay,
Niels lan Doky, Carlos Santana,
Supertramp, The Eagles, David
Bowie og Michael Jackson.
Choir Please består pt. af 26 kvinder
og 14 mænd fordelt på seks stemmer.
Hans-Henrik Skieller akkompagnerer
selv på klaver sammen med Jesper
Heinrich Petersen på guitar og bas.
Desuden trakterer én af korets bassangere, Elo Hansen, også cajon,
mundharpe og percussion.

Det sker!

April 2016 - August 2016

Aftensang –
Ønsk en salme

men” aftenstund. Så kom til en
ønskesalmeaften – også selvom I
ingen ønsker har.
Kirkebilen kører som altid!

Ønsk en salme og syng med!
Ønsk en salme: torsdag den 7.
juli 2015 kl. 17 i Balslev kirke

På gensyn fra Birgit Organist,
Birthe Kirkesanger og Jens Præst

Så begynder vi lige så stille at vende
tilbage til vores klassiske Ønsk en
salme arrangementer i Balslev kirke.
Igennem det sidste 2 år, har vi her i
Balslev og Ejby – sammen med
resten af kirkerne i Provstiet - været
med i det store projekt, hvor vi har
sunget alle salmebogens salmer fra
ende til anden. Det har derfor også
betydet, at der ikke har været plads
til, så mange af vores traditionelle
Aftensangsarrangementer i Balslev
kirke, som vi normalt er vant til.
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 hjertens 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 med fælles hjælp, skal det som
nok blive en rigtig god ”syngesam-

Fynsk pilgrimsvandring 2016
Atter i år er der mulighed for at deltage i en Fynsk pilgrimsvandring i pinsedagene. I år vandres der til en række
fynske kystbyer; Kerteminde, Nyborg,
Svendborg, Faaborg og Assens. Se
mere om den fynske pilgrimsvandring
2016 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.
15
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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 forfriskninger.
Der vil være gratis snobrød til børnene fra den lokale bager.

Gadeturnering
2016: Fodbold
og Beachvolley
EJBY IK arrangerer
gadeturnering –
fodbold og beachvolley

April 2016 - August 2016
Pris pr. hold kr. 200,00
Der spilles på 5 mandsbaner á 15
min.
Tilmelding sker via hjemmesiden fra
1/8
Kampregler vil også være at finde på
hjemmesiden fra 1/8-2016
Program for dagen:
Kl. 13:00:
Gadeturnering på stadion
Kl. 18:00-24:00:
EJBY IK’s sommerfest ved klubhuset.
Vi tænder den store grill og sætter telt
op, og I tager selv mad med.
Der vil være mulighed for at købe
forfriskninger.

Ulvetimegudstjeneste
- for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge.

Den 3. september - er der mulighed
for at spille gade/firma fodbold og
Beachvolley ved EJBY IK

Ejby kirke og konfirmandstue
Torsdag d. 25. august kl. 16:45

Tilmeld din vej/gade/vænge/hold/
firma og spil fodbold mod byens
andre hold.

Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjeneste som særligt hen-

16
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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 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 spaghetti med kødsovs som
aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier, men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.
Mad og saftevand er gratis for børn,
mens det koster 10 kr for voksne at
spise med.

April 2016 - August 2016

Blot til lyst:
Forstå gud
En mand forsøgte at forstå Gud,
og spurgte derfor:
- Gud, hvor lang tid er en
million år for dig?
- En million år er som et
sekund for mig, svarede Gud.
- Men hvor meget er så en
million kroner for dig?,
ville manden vide.
- En million kroner er et par
håndører for mig, svarede Gud.
- Må jeg så ikke bede om
et par håndører af dig? spurgte
manden.
- Jo selvfølgelig, svarede Gud,
- lige et sekund...
Præsten og grisen
En præst havde fundet en
død gris i en grøftekant,
så han ringede til politiet og
fortalte om fundet.
Betjenten, der ikke var uden
humor, svarede præsten,
at han troede, at kirken selv
tog sig af de døde.
Hertil svarede præsten hurtigt:
- Ja, men vi underretter altid de
nærmeste pårørende!
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SOGNENE SIDEN SIDST!
1. november 2014 - 20. februar 2015
Døbte
Døbtei Ejby
i Ejbykirke
kirke
Lucas Wyffels,
Nygade 22, Ejby
Birk Hoel Rubin Karow,
Nørregade 26, Ejby
Oscar Hartmann Rasmussen,
Algade 21, Ejby
Silke Majken Sand,
Brovejen 285, Middelfart
Emma Mark Ruggaard,
Kirkebyvænget 18, Ejby
Emma Hellevi Balle Bisgaard,
Nørregade 111, Ejby
Frederik Hein Birlø,
Ejbyvej 7, Ejby
Adam Bøkder Hansen,
Møllevænget 14, Ejby
Døbte
Døbtei Balslev
i Balslevkirke
kirke
Aske Laursen Corydon,
Rosenlundvej 21, Mosegård
Kathrine Pape Kristensen,
Skræppedalsvej 34, Hygind
Bisættelser
Bisættelserog
ogbegravelser
begravelser
Balslev
Balslevkirke
kirke
Irene Berit Refsgaard,
Balslevvej 43, Balslev
Ella Elise Klausen,
Kastanievænget 17, Ejby
18

Bisættelser
Bisættelserog
ogbegravelser
begravelser
Ejby
Ejbykirke
kirke
Kirsten Marie Jacobsen,
Elmegade 1, Ejby
Leif Ebbe Jensen,
Algade 24, Ejby
Aksel Runge,
Windelsvej 40, Odense
Else Marie Hansen,
Tårupvej 10B, Gelsted
Edith Welling Knudsen,
Anlægsvej 19B, Ejby
Niels Peter Hansen,
Engvangen 2, Ejby
Bente Sellebjerg Pedersen,
Fænøsundvænget 2, Middelfart
Ingrid Haushøj Pedersen,
Kirsebærhaven 2, Ejby
Frede Hansen,
Søndervangen 5, Ejby
Aase Nielsen,
Tårupvej 12 G, Gelsted
Marie Møllin Jensen,
Anlægsvej 15 H, Ejby

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen
Harndrup Skov 36, 5463 Harndrup

Fødsel
Dåb
Bryllup
Dødsfald

Mandag er fridag for
det faste personale

: Meddeles til præsten senest 2 dage efter fødslen. Gul
fødselsanmeldelse og forældrenes attester medbringes.
: Aftales med præsten.
: Aftales med præsten. Prøvelsesattest fra kommunen og
dåbsattester medbringes.
: Meddeles præsten senest 2 dage efter hændelsen.
Endvidere henvendelse til bedemand og graver.
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GUDSTJENESTETIDER
Balslev
02. april
03. april
06. april
10. april
17. april
22. april
24. april

-

Dåbsgudstjeneste**
1. s. eft. påske
Ønsk en salme **
Konfirmation i Balslev
Konfirmation i Ejby
Bededag
4. s.e. påske

01. maj
05. maj
08. maj
15. maj
16. maj
19. maj
21. maj
22. maj
29. maj

-

5. s.e. påske
10:15 *
Kristi Himmelfartsdag
6.s.e. påske
14:00 Dorthe S. Nielsen
Pinsedag
10:15 *
Anden Pinsedag
Forårskoncert med Choir Please i Ejby kirke **
Dåbsgudstjeneste**
Trinitatis Søndag
Afternoon Tea gudstjeneste**
14:00 **

05. juni
12. juni
19. juni
25. juni
26. juni

-

2. s.e. trin.
3. s.e. trin.
4. s.e. trin.
Dåbsgudstjeneste **
5. s.e. trin.

03. juli
07. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

-

6.s.e. trin.
Aftensang **
7.s.e. trin.
8.s.e.trin.
9.s.e. trin
10.s.e. trin.

07. aug.
13.aug.
14. aug.
21. aug.
25.aug.

-

11. s.e. trin.
Dåbsgudstjeneste **
12. s. eft. Trin.
13. s. eft. Trin.
Ulvetimesgudstjeneste**

Ejby

11:00
10:15
17:00
10:00 ***
9:15 + 10:45 ***
19:00 Vita Andreasen
10:15 *

09:00 Lars Højland
9:00
10:15 *
19:00
11:00 **
9:00

9:00
10:15 *
11:00

14:00 Lars Højland
9:00
10:15
9:30 Dorthe S. Nielsen

17:00 **
10:15 *
10:15 *
9:00 * Vita Andreasen
09:00 Vita Andreasen

10:15 *

11:00
10:15 *
9:00
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 2016

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

14:00 * Vita Andreasen

