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Se mere inde i bladet

Må jeg være med?
...eller en lille påskeprædiken synge – ingen havde hørt eller set ham
før nu. Og han gjorde ingen væsen af
om opstandelse
af Jens Rothmann
”Må jeg være med? ”
Sådan lød det forleden til en påskegudstjeneste på en af vores lokale plejehjem. ”Må jeg være med?”
Vi var kommet godt i gang – var vel
næsten halvvejs inde i påskegudstjenesten – havde oven i købet som indledning inden det hele startede – fået
drukket den obligatoriske kaffe og
spist boller sammen med beboerne –
som det jo hører med til en rigtig plejehjemsgudstjeneste – alt sammen som
altid – hyggeligt arrangeret af de frivillige hjælpere der på stedet – og så nu –
var vi altså så godt i gang – med selve
gudstjenesten – og sang den smukke
Grundtvig salme ”Påskeblomst hvad
vil du her” – som vi i øvrigt også - skal
synge efter denne her prædiken.
Og ja så var det altså, at det skete –
mens at vi sang – at vi fik øje på en
ældre beboer – der sad et stykke fra os
i sin kørestol - lidt gemt – bag en stor
grøn plante - ude på gangen ved siden
af opholdsstuen, hvor vi afholdt gudstjenesten.
Vi ved ikke hvor lang tid han have siddet der i baggrunden – måske 10
minutter – måske blot de sidste par
minutter – efter at vi var begyndt at
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sig – og ja – for os der kender ham –
ved vi også – at han ingen stemme har
længere – så han kunne heller ikke
råbe os op. Men hans øjne – når vi så
ind i dem der på afstand – så fortalte
de os alt: nemlig et stort og rungende
”Må jeg være med?”
Og jo selvfølgelig – må du da være
med til påskegudstjenesten – og vi gik
ud mens vi sang videre – og hentede
ham ind til bordet, hvor alle de andre
beboere sad – og hans øjne glimtede af
glæde – mens at vi sang de sidste vers
af Påskeblomsten – og han smilte med.
Og så kommer spørgsmålet. Hvorfor
kom han først nu?
Var det fordi at han var blevet glemt af
personalet? Nej – overhovedet ikke –
for det glemmer de aldrig. Og kunne
aldrig finde på det! De husker altid at
spørge alle – og hjælper alle på vej –
som vil være med til en gudstjeneste –
og de aktiviteter de ellers vil deltage i.
Så han var ikke glemt! Men måske –
har han så bare ikke lige haft lyst – da
de spurgte ham tidligere på formiddagen – har måske hellere villet sove.
Men så alligevel – så ændrede han altså
mening. Om det var påskesangen –
der fik ham vækket – det ved vi ikke –
eller om det var lugten af kaffe og boller – det ved vi heller ikke – eller
måske en kombination af det hele?

Det får vi aldrig at vide. Og det er
sådan set også bare lige meget. For
pludselig så sad han der altså – ved
egen kraft og magt – bag den store
grønne plante – kiggede ønskende på
alle os andre – og med sine øjne ” må
jeg være med?”.
Det er morgengry – påskemorgengry. En stille summen af
de første morgenfriske
bier – arbejdsklare til
at drage ud, for at
samle dagens første
portion af honning – blander
sig med fuglesang – omkring
gravhaven, lige
dernede – hvor
bækken tager et
sving til højre –
og sagte baner sin
vante vej – for at
komme længere
ned i dalen.
Ingen anden lyd høres
– kun summen, morgenfuglesang – og bækkens stille rislen. En lille levende symfoni
– der vækker alt det sovende til live. Ja
selv den tunge morgendis – der som
en dyne ellers har pakket gravhaven
ind – må nu stille vige – for livets sang.
Og det er som om – intet – aldrig kan bryde ind i denne stille fredfyldte
og vågnende morgen.
Og så dog – så brydes den. Af sagte og
vemodig gang. Af stille stemmer – af

sørgmodig nynnen, af bristede drømme, tårer – og savn.
Det er dem – de to – Maria’er – i sorgfuld, men nødvendig gang – til ham
de har mistet; for at vise den sidste
kærlighed – for at salve og for at vise
omsorg en sidste gang.
Og nej – de forstår intet, der er
intet ”fordi” – til deres
”hvorfor skulle det ske?”
– og ingen grund til
længere – at høre og
synge med på bækkens, biernes og
fuglenes symfoni.
For Han er jo
mistet – Ham –
der gav dem
grund til at leve
– og kun deres
nøgne fødder i
det dugvåde græs
– tvinger dem på
vej – de sidste
tunge meter til graven for enden af
haven.
Men med ét stopper det
hele; Fuglenes sang, biernes summen – ja selv bækkens rislen holder
inde – drejer hverken til højre eller
venstre – alt holder sit vejr. Ja selv
Maria og Maria – må holde inde – et
sekund – som var det en time – og alt
rystes omkring dem – i et virvar af et
jordskælv – som er – for uforståeligt –
til at forklare. Tag min hånd – så tager
jeg din Maria – er alt hvad de to kvin3

der – når at sige og give hinanden –
som trøst, der hvor alt pludselig er
mærkeligt kaos.
Og så stilhed!
Mærkelig stilhed – der kun kan følge
den værste larm og intet andet! Kun
lyset inde fra graven – hæver sin stemme med et ”Frygt ikke – Han er her
ikke længere – Han er opstået”!
Og så stille vender symfonien tilbage –
først biernes summen – så fuglenes
sang – bækkens rislen drejer atter til
højre for at fange den slægtning – den
et kort sekund gav slip på - på vej ned
i dalen. Nu synger de igen. Sammen!
Højere end nogensinde – og Maria og
Maria synger med. Livet er vendt tilbage – selve livet selv – er vendt tilbage.
Og gid vi dog kunne være med!
Det er påskemorgen. Påskemorgen –
den smukkeste morgen af alle. Det
morgengry – hvor livet vendte tilbage
– for Han er jo opstået – Livet selv –
opstået fra de døde – og givet os det
evige liv i gave.
Og tænk om man kunne have oplevet
det som kvinderne – Maria og Maria –
oplevede der den allerførste påskemorgen – da de kom til den nu tomme
grav. Oplevet deres glæde – og sunget
med på deres glædes sang;
”Påskeblomst – ja jeg ved du taler
sandt – for Frelseren stod op af døde”.
Og jo – ”må vi være med?” – i Deres
påskefejring – af den allerførste påskedag nogensinde?
Må vi være med? og ikke kun, blot stå
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stumme bag de grønne planter på
afstand. Må vi være med – helt tæt på?
Og jo – selvfølgelig må vi være med!
For Vi er med! Fra allerførste sekund!
Hentet af håbet fra den tomme grav!
Nu lever vi troen på at døden aldrig
mere – skal have det sidste ord at skulle have sagt – men at der er langt mere
for os alle – end blot det engang at
skulle dø. Det evige liv!
Min mor lå sidste år syg – og der var
en stund, hvor hverken vi eller hun,
længere var sikre på, om hun nogensinde skulle komme tilbage. Og jeg
tror måske – at selvom hun aldrig
sagde det til nogen af os børn direkte –
så tænkte hun, at hendes tid snart
kunne komme.
I vores familie er vi ikke et eneste øjeblik i tvivl om, at når den time kommer, så vil vi alle blive hentet af vores
kære, taget imod – på vores rejse mod
Vorherres verden. Det tror jeg på –
fuldt og fast – og sådan ved jeg, at også
min mor tænker.
Og så en dag, – mens min mor lå på
plejehjemmet, så skete det. Min far
kom og besøgte min mor, – og lyset
skinnede i det ellers mørke værelse.
Ham som hun elskede – men havde
mistet for lang tid siden – smilede.
Sagde ikke et ord – men smilede.
Men han tog hende ikke med!
Han smilede blot – og drog med lyset
bort. For det var ikke tid endnu!
Jeg ved ikke om det var en drøm, min

mor drømte den dag – eller om lyset
virkeligt kom på besøg. Jeg tror stærkt
på det sidste.
Men i bund og grund er det vel også
totalt lige meget – For for min mor var
det hele sandt – om end mærkeligt –
men dog sandt. Og for os andre – da
Hun fortalte om denne nat – så var vi
ikke et øjeblik i tvivl om – at jo, nu
kunne der ses fremad – for det var ikke
tid endnu. Men samtidig – så var der

også hos min mor, den opfattelse at
når tiden så end kommer, så er der
intet at frygte – for påskeblomsten
taler jo sandt! Vi er med!
Vi står ikke bare på sidelinjen – og kan
skue lyset fra Første Påskemorgen. Nej
– lyset skinner også på os – og vi lever
i dens lys for evigt og altid!
Glædelig påske til jer alle
Amen!

Nyt fra Balslev Menighedsråd
I dag den 20. februar 2018, har vi set
prins Henriks bisættelse i Christiansborgs Slotskirke.
Højtideligheden sluttede på smukkeste vis med salmen, Nu tændes tusind
stjerner. DR 1 og TV2 har siden Prins
Henriks død i tale sat og vist udsendelser om prinsens liv i over 50 år som
prinsgemal i Danmark. Endelig i
døden får Prinsen den respekt og ære
han har higet efter i mange år. Så stor
tak til DR 1 og TV2 for en sober
udsendelse.
Man kunne godt have undt prinsen
bare lidt af den anerkendelse medens
han levede.
I samarbejde med kulturudvalget i
Balslev har vi afholdt et foredrag, hvor
Rita gift med Åge, kendt fra TV, fortalte om det, at være pårørende til en
dement mand, og hvor svært det var,
at træffe beslutningen og erkende, at

hun ikke mere magtede, at passe sin
mand hjemme. Der var en lydhør
stemning og stor spørgelyst blandt tilhørende.
Demens rammer i alle familier, og er
hele familiens sygdom. Jeg tror man
skal have erfaret det i egen familie, for
at forstå, hvilken belastning det er.
24. april får vi besøg af H.C. Andersen
koret fra Odense. De kommer og synger foråret ind i Balslev kirke, bagefter
går vi over i forsamlingshuset og drikker kaffe. HCA koret slutter med et
par sange mere. Dette arrangement er
også i samarbejde med Kulturgruppen
for Balslev forsamlingshus.
Alle er velkommen til dette arrangement.

Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen
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Cykling uden alder

Har du også set en glad frivillig og et
par endnu gladere beboere med vind i
håret fra Plejehjemmet Egebo, suse
afsted på en rickshawcykel i Ejby og
omegn? Så ser du ikke syner!
I et godt års tid har det været en del af
hverdagen at blive inviteret på køreture ud i naturen sammen med frivillige
cykelpiloter.
Den gode ide blev sået hos vores lokale politikere, da de blev præsenteret for
organisationen ”Cykling uden alder”
og den blev omsat til handling hurtigt
efter. Sammen med Middelfart
Sparekasse blev der indkøbt to cykler
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og den ene var så heldig at lande på
Egebo.
Siden er flere frivillige blevet oplært i
brugen af cyklen og på et elektronisk
kalendersystem melder de sig ind på
ture efter behov.
Torben er en af de frivillige, som er
blevet et kendt ansigt på Egebo. Eller
rettere sagt, hans gule vest er blevet
symbolet på, at en tur ud i det blå er
nært forestående. Han kommer fast 3
gange om ugen eller oftere hvis der er
behov for det, og hører hvem der vil
med på dagens tur.
”Jeg kører da hele året rundt i alt slags
vejr, dog ikke i tordenvejr og så
afstemmer vi bare længden efter det”
siger Torben. Det bliver ofte til 8 – 10
km rundt i landskabet.
Alle har mulighed for at komme med.
Der er lift til rådighed, så også kørestolsbrugere kan komme på cyklen.
Torben fortæller at han kan opleve
beboere der er i dårligt humør, men så
snart de er oppe på cyklen og afsted, så
forsvinder det og der kommer smil på
læben. ”Jeg hører historier og får fortællinger, som måske ikke engang de
nærmeste har hørt og alle kan være
helt trygge ved at de kommer ikke
længere end til mig. Hvad der tales om
på cyklen, forbliver på cyklen. Det er
vigtigt, at vi har en fortrolighed og kan
stole på hinanden.
Nogle gange er der tid til en kaffepau-

se på vejen, så bliver termokanden
hentet frem eller også køres der en tur
på Gelsted marked til en kold fadøl.
Om sommeren skal der måske plukkes
lidt blomster i grøftekanten eller tages
en snak om høsten og kornets tilstand.
Før tiden som frivillig, kørte Torben
med mad til pensionister, så han kender til kontakten til ældre borgere.
Han nyder hver en tur og synes, at han
får ligeså meget ud af det som passageren. Hvert smil og gode stund er det
hele værd. ”Det giver god motion,
men jeg kan også mærke at det gør
min sjæl godt. Det giver en glæde i
hverdagen og trygheden er helt i top,
da piloten altid kan komme i kontakt

med plejepersonalet, hvis der skulle
blive behov. Også et kort demenskursus, der har givet en større viden og
forståelse for sygdommen, har været
en stor hjælp”.
Beboerne på Egebo vil i lang tid fremover kunne få vind i håret, kaffe i grøftekanten og en god snak om alting og
livet, hvis det står til Torben. ”Jeg bliver ved så længe jeg kan og håbet at
andre vil gøre det samme for mig, hvis
jeg engang bliver beboer på Egebo.”
Iben Løvstad, Frivilligkoordinator
Yderligere information om Cykling
uden alder, kan fås på
www.cyklingudenalder.dk

Medhjælper søges
til minikonfirmandundervisningen i Ejby til efteråret
Kunne du tænke dig at arbejde med
børn, fortælling sang og musik her ved
Balslev og Ejby kirker - så er det måske
lige præcis dig vi søger.
Vi mangler nemlig en lærer til vores
minikonfirmander, som kunne tænke
sig bruge 2-3 timer hver torsdag, på en
skøn flok 3. klasses elever – og give
dem et indblik i, hvad kristendommen
går ud på. Du skal være glad for at fortælle, lege, synge og fyldt med gode
idéer, som kan komme de små til
gode. Præsten og andre frivillige vil
være med til at støtte op om projektet

– som vil være hver torsdag om eftermiddagen fra ca. september til december. Kan du også spille et instrument –
vil det være et stort plus – som vi alle
vil være glade for.
Du vil blive ansat på timelønsbasis
efter de gældende retningslinjer, og der
vil blive indhentet børneattest.
Vil du vide mere?
Kontakt sognepræst Jens Rothmann
eller formændene i Balslev eller Ejby
Menighedsråd
www.balslev-ejbykirker.dk
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Menighedsmøde i Ejby
• Blev dit barn konfirmeret i Ejby?
• Er du blevet gift i Ejby Kirke?
• Er dit barn blevet døbt?
• Er dit barn MINIKONFIRMAND?
• Deltager du i ældreklubbens arrangementer?
• Har du været i FILMKLUB?
• Er du med til at strikke dåbsklude i strikkeklubben?
• Har du nydt en dejlig kop kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten?
• Lyttede du til Iben Krogsdals præsentation af hendes nye salmer i efteråret?
• Skal du med til den næste GOSPEL-WORKSHOP?
• Nyder du af og til stilheden i kirkerummet – organistens præludium før
gudstjenesten eller postludium når det er overstået?
• Holder du også af salmerne, når der er gudstjeneste?
• Har du været forbi og se kirkens hjemmeside balslev-ejbykirker.dk?
• Osv.

...så kom og vær med til at fortælle os hvad du tænker, og del dine ideer med os
i Menighedsrådet.
Menighedsrådet i Ejby inviterer alle i Ejby Sogn til

MENIGHEDSMØDE
Det foregår i Konfirmandstuen onsdag d. 18. april kl. 19:00

Menighedsmødet indkaldes ud fra Lov
om Menighedsråd § 41. ”Stk. 2.
Menighedsrådet indkalder en gang om
året til et menighedsmøde, hvor rådet
redegør for sidste års regnskab og det
kommende
års
budget.
Menighedsrådet aflægger beretning
om rådets virksomhed i det forløbne år
og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.”
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På mødet vil vi fortælle om det forgangne år – og hvad der er på vej. Og
du er meget velkommen til at være
med. Menighedsrådet står for et lille
traktement.

På vegne af Menighedsrådet
mange hilsner
Jens Ferrold Helbo, formand.

Det Historiske hjørne
I Ejby kirke oppe ved siden af orglet,
på en bænk lå der to rammer, der indeholder 2 sølvkranse, som er blevet
givet til borgere, som på den ene eller
anden måde er blevet æret for en indsats i samfundet. Den ene er lavet til
Morten Andersen pastor ved Balslev
og Ejby kirke. Han døde den
10.4.1900. Den anden er til hans kone
Caroline Andersen, død 13.2.1891.
Rammerne lå helt upåagtet hen glemt
i et hjørne, det er en skam. De burde
sættes i stand og op at hænge enten i
Ejby eller i Balslev, hvor præsten er
begravet med sin anden kone
Marianne, som sad enke i 58 år, hun
døde den 11.2.1958. Hun var født
den 9.2.1869, hun blev 89 år, det var

meget længe at være enke. Når vi nu er
ved det ædle metal i kirken, så er alterkalken og disken også værd at kikke
på. Smukke sølvting som blev givet af
Karl Wilhelm Adam Sigismund
Wedell til Wedellsborg 1828-1882
som ejede kirken dengang i 1842.
Kirken blev selvejende i 1910. Jeg har
taget mine notater fra bogen om Ejby
kirke af Henning Højrup. Jeg er sikker
på, at Jens Rothmann har flere eksemplarer af bogen, som han gerne låner
ud. Det er en rigtig god bog. Jeg skal
lige for god ordens skyld fortælle, at alt
sølv er under lås og slå i kirken.

Bent Hagelskjær
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ORGANISTENS HJØRNE!
Denne gang har jeg valgt en årstidsbestemt salme. Oven i købet en, der ikke
står i salmebogen, men som findes i
Højskolesangbogen.

Snart lirrer frøen med sin mund imod
den søvnig aftenstund,
jeg tænker på mit hvilestrå, og ender
min spadseregang i sang.

Den kedsom vinter gik sin gang

(enkelte gentagelser er udeladt)

Den kedsom vinter gik sin gang,
den dag så kort, den nat så lang
forandrer sig så lempelig, den barske
vind, den mørke sky må fly.
Man frygter ej, at sne og slud skal
møde dem, som vil gå ud,
thi lad os gå og skue på, hvor smukt
naturen sig beter og ler.

Denne forårssang er skrevet af
Ambrosius Stub, der fik et forholdsvis
kort liv (1705-1758).
Han var fynbo, født i Gummerup ved
Assens. Hans far var skrædder og
fæstehusmand og syede for folk på
herregårdene, så hans børn kunne få
en uddannelse.
Som 20-årig blev Ambrosius student
ved Odense Latinskole. Han begyndte
et teologisk studium, men blev hurtigt
fanget af det muntre studenterliv, hvor
han snart blev populær på sin versekunst og musikalitet. Rygtet siger, at
han gik mere på kroen end på universitetet. Han oversatte tyske drikkeviser
til dansk og skrev også sine egne. Han
fik aldrig gjort sit studie færdigt.
I 1734 kom han tilbage til Fyn og giftede sig året efter med Mette Cathrine
Skousboe, og kort tid efter fik de en
datter. Hans kone havde en lille formue efter sin farmor samt en gård,
men Ambrosius stiftede gæld, og i
1738 måtte de gå fra gården og flytte
til Fåborg. Herefter blev han skriverkarl og løs medhjælp på de omkringliggende gårde. På Valdemar Slot på
Tåsinge blev han forretningsudsending for herremanden, og tog sandsynligvis del i varesmugleri fra Ærø. Han

Ak se, hvor pyntet solen går med
lange stråler i sit hår.
Den varme krans er rette kands, for
alle ting, som nu må gry på ny.
Se fuglene i flokketal i luftens vide
sommersal.
Her flyver en jo med sin gren, en
anden sanker hår og strå så små.
Ak se, et meget yndigt syn på skovens
grønne øjenbryn;
den høje top skal klædes op, og våren
pynter bøgen ud til brud.
Her vogter hyrden kvæg og korn,
et hundebjæl, en lyd af horn,
men hør blot til, hvor smukt den
skov ham svare må derpå.
Ak se, hvor spejleklar og glat, den sø
dog er ilave sat.
Det er jo som at solen kom kun for
at se sit skilderi deri.
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ORGANISTENS HJØRNE!
velhavende folks børn, men søgte stadig lystigt selskab og klinkende glas.
Fra 1756 levede han fra hånden og i
munden, og kirkebogen fortæller, at
han døde i yderste armod den 15. juli
1758. I Ribe lærte han Brorson at
kende, og blev inspireret af hans salmedigtning, hvorefter han selv skrev
salmer som:
elskede fester og lystigt lag, hvor han
ydede sit i form af vers og sange. Han
prøvede lykken i Odense, men tjente
så lidt, at familien blev fritaget for at
betale skat, og konen og børnene levede i stor fattigdom. I 1747 døde hans
kone, og de to børn blev sat i pleje hos
slægtninge.
Herefter vendte Ambrosius tilbage til
Valdemar Slot og fulgte kammerherren rundt i forretninger og fornøjelser.
Året efter blev han afskediget, muligvis
efter at have besvangret en af gårdens
piger.
I 1752 kom han syg og gigtplaget til
Ribe, hvor han til sin død underviste

Uforsagt hvordan min lykke end i
verden blive må,
det er dog et mesterstykke, som jeg
daglig pønser på.
Når jeg kun i nåden står, uforsagt
ihvor det går.
Mens han levede, eksisterede hans
sange og salmer kun i afskrifter, hvorfor der let kan have indsneget sig fejl.
I 1780 udgav hans søn, Christian
Stub, hans digte og tanker.

Med hilsen fra organisten

UDLÆNGSEL af Mosekonen
Er der kræfter nok i
armen
til at komme op i
karmen?

Han har længe set fra
hjemmets rude,
den store verden
venter ham derude,

udlængslen vokser,
han mener at vide,
der er bedre på den
anden side.
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BOGHJØRNET
Boghjørnet handler denne gang om en kunne gøre noget anderledes. Preben
lille bog fra 2008, skrevet af sygehus- Kok har i mange år arbejdet tæt sampræst Preben Kok. Det er intet mindre men med læger og sygeplejersker på
end en slags guide til, hvordan man sygehusene, og været tæt på mennekan tumle rundt med det, der helt sker med livstruende sygdom, været
kort kan udtrykkes som forestillingen tæt på pårørende og skullet håndtere
om Gud. Hvordan kan man det i dag, situationer, hvor man netop stod tilbai den moderne tid, præget som den er ge med spørgsmålet om: Hvorfor?
Preben Kok prøver på at
af noget helt andet, nemvise, hvordan man kan
lig af det skabende menforholde sig magtesløsheneske: Er det ikke mennesket, der har skabt det
”Vi mennesker den, både det sted hvor
meste: Asfalteret veje,
er Guds børn man ikke har skyld og
bygget huse, konstrueret
– ikke Guds også der, hvor man faktisk selv har en del af
flyvemaskiner og biler,
voksne...”
skylden. Preben Kok har
opfundet den dybe talleri sit arbejde mødt mange,
ken osv. osv. Og så kom- Preben Kok
der ellers ikke opfatter sig
mer man her med et
selv som troende, som
Gudsbegreb, som om det
stadig skulle have aktualitet. Når det alligevel kan bruge Gud til noget. Han
virkelig gælder, ved alvorlig sygdom skriver: ”Udgangspunktet for denne
f.eks. så er det nok snarere lægerne bog er: hvad troen kan og gør for det
enkelte menneske, og hvilken rolle kirman tyer til, ikke?
Preben Kok skriver om det: ”I vores ken spiller i det moderne samfund.”
moderne tid har vi en tendens til at
gøre mennesket til Gud. Hvis ikke vi Uddrag fra bogen:
selv har magten, blive vi usikre og ang- Vi mennesker er Guds børn – ikke
ste. Vi skyder skylden på os selv, hin- Guds voksne, derfor gælder det om, at
anden, samfundet – nogen må jo have placere ansvaret et sted, hvor det hører
den. Men vi kan kun være skyldige, hjemme
hvis vi rent faktisk har magten til at Ved dåben siger vi, at hvis man ikke
gøre det anderledes. ”(s. 8)
modtager Guds rige som et lille barn,
Og der er situationer, hvor man ikke så kommer man slet ikke ind. Det er et
kan gøre noget anderledes, men kon- billede, de fleste kender, men for
fronteres med, at man alligevel ikke mange er det et glansbillede, et billede
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på kirkens hellighed. Man ser en
velfriseret femårig i matrostøj, der
spankulerer ind gennem perleporten uden at kny, men barnet i
det glansbillede opfører sig jo slet
ikke som et barn, men som en
lille voksen. Det er et glansbillede
jeg gerne vil bryde med. For hvad
er et lille barn? Børn er jo ikke
bare sådan nogle små søde engle,
der bare gør som der bliver sagt.
Børn kan være både egoistiske og
krævende. For mig er barnet i
billedet et 18 måneder gammelt
barn, der kl. tre om natten står
og rusker i sin tremmeseng og
skriger. Det siger ikke ”kære forældre, hvis en af jer skal på toilettet i løbet af de næste fire timer og
lige kommer her forbi, så vil jeg gerne
bede om et glas vand.” Det er tørstigt
og det skriger. Og forældrene accepterer, at det skriger, de har ikke engang
behov for, at barnet forklarer hvad det
vil. De ved godt, hvad det savner og
kan finde ud af, hvad der skal gøres.
Det, der derfor ligger i dåbens ord, er
ikke at vi skal tage matrostøj på, når vi
nærmer os perleporten. Det betyder at
hvis vi i alvorlige situationer ikke tillader os at være lige så spontane, som et
lille barn er spontant, hvis vi ikke skriger, som et lille barn skriger, så opdager vi ikke Guds storhed.
Når vi står i en alvorlig krise, hvor vi
ikke selv kan klare skærene, har vi
muligheden for at overlade os til Gud.
Ikke ved at acceptere tingene som de

er, men ved at få placeret den del af
ansvaret, der ikke er vores eget, et sted
hvor det hører hjemme. Og min erfaring er, at når situationen er alvorlig
nok, og vi skriger ærligt nok, så svarer
Gud med et nærvær.
Ikke som svar på ”hvorfor?”, men som
en kærlighedserklæring, der gør at
spørgsmålet bliver overflødigt. Der,
hvor man er elsket, stiller man ikke
spørgsmål. Spørgsmålet opstår først,
når man bliver i tvivl.
Er man tilstrækkelig syg, og bliver
man tilstrækkelig elendig, så kommer
der et tidspunkt, hvor man får lyst til
at blive barn igen på en eller anden
måde. Psykologerne kalder det at regrediere, og indenfor psykologien prøver man oftest at undgå det. Det skyl13

des at psykologien ofte gerne vil give
mennesker mulighed for at tage magt
over situationen og genvinde kontrollen over deres eget liv. Derfor er det
ikke så godt, hvis klienten bliver barnlig. Men i troen er vi Guds børn. Når
jeg møder mennesker, der er i alvorlig
krise, fastholder jeg dem derfor i deres
barnlighed. Den barnlighed, der
opstår sammen med elendigheden, der
hvor man mister kontrollen.
At kaste sig ud i troen er at tilkendegive, at der er en instans over en selv.
Det betyder ikke at man skal acceptere tingene som de er, og lukke af for
det, der plager én. Det er vigtigt at
man holder fast i protesten. Det drejer
sig om, at når vi er kommet ud i disse
her uurimelige forhold hvor vores
egen magtgrænse er nået, så at sige:
”Det ansvar, som jeg kan magte, det
skal jeg nok tage mig af, men det er
ikke mig, der bestemmer over livet.
Det er dit ansvar Gud, og jeg synes
ærlig talt at den måde du forvalter det
på, er noget gedigent svineri.” For det

er barnets ret at fortælle forældrene
præcist, hvad det mener om dem –
hvis bare barnet er lille nok. Og når
man kun er 18 måneder gammel, så
må man stadigvæk godt skrige, uanset
hvor gode intentioner ens forældre
har, og uanset hvor gennemtænkt det,
de gør for én, er. Og uanset hvor højt
man skriger, synes de ikke, at man er
sindssyg. Sådan har alle børn, i alle
kulturer, altid gjort.
De allerfleste prøver at forholde sig
voksent og rimeligt, også i situationer,
der er helt urimelige. Det er meget forståeligt, men der kommer sjældent
noget godt ud af det. Vi mennesker er
Guds børn, ikke Guds voksne, og når
livet bliver for svært kan det være godt
at huske på. (side. 11-13)

Som noget helt unikt kommer Preben
Kok til Tanderup den 17. marts – se
program for kirkehøjskolen side 25.

Nyt fra Ejby Menighedsråd
På hjemmesiden
www.balslev-ejbykirker.dk
kan du nu se et smukt billede af et
dansk vinterlandskab. Man regnede
ikke med, at det ville blive aktuelt,
men snarere have sentimental betydning om ”de rigtige gamle dage, da vi
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var børn” og hvor der virkelig var vintre! Men så sidder man her i slutningen af februar og mærker frostgraderne igen, og ser sneen blive liggende
som et fint drys. På hjemmesiden kan
du finde et link til den kommende
søndags prædikentekst, hvis du er nys-

gerrig over hvilken evangelie-tekst, der
nu skal udlægges. For nylig udtalte
Astrofysiker Anja C. Andersen ved et
møde i Kirkehøjskolen (20. januar i
Gelsted), at når man ligger syg, er der
næppe megen trøst at hente i Newtons
fysiske lov e – men det er der til gengæld i et salmevers! Og hvor naturvidenskaben én gang for alle prøver at
beskrive verden, som den er, så vil
udlægningen af evangelieteksten i kirken altid bære præg af den tid man
lever i, altid være ny. Og det er i sig
selv enestående – eller magisk - at en
tekst kan rumme det. – Men HJEMMESIDEN: Find også her referater af
menighedsrådsmøder, find kontaktop-

lysninger, og kom med gode ideer til
menighedsrådet – hvis der er noget du
synes mangler. Hjemmesiden administreres med stor kyndighed af Jan
Nielsen - og den indsats er vi meget
glade for! Skulle man mangle trøst
(eller glæde) – er der på hjemmesiden
også et salmevers og link til andre gode
steder (F.eks. til sjælesorg på nettet).
Er du ikke så meget til hjemmesider,
men mere til ”the real thing”, så er der
gudstjeneste hver søndag – ud fra den
kalender, som du finder bagest i dette
blad OG PÅ NETTET!

Jens Ferrold Helbo

Kulturgruppen for Balslev
Forsamlingshus
Igen i år har vi haft nogle fine arrangementer i Balslev Forsamlingshus. I
november måned havde vi besøg af
Erik B. Jørgensen, som lige nu er aktuel på TV2 i udsendelsen Korpset. Erik
fortalte levende om sine ture med
Slædepatruljen Sirius, og han viste
nogle fantastisk flotte billeder.
De sidste 2 uger før advent havde vi
besøg af Kitt Funk Vase, som kom
med idéer til advents- og juledekorationer. Der var en rigtig hyggelig stemning, og der blev produceret en masse
fine juledekorationer.

I december måned havde vi vores store
julebanko med mange flotte sponsorpræmier. Igen i år var der stor opbakning fra både nær og fjern. Vi vil gerne
takke de mange sponsorer, en stor
TAK fordi I altid er villige til at støtte
os.
I år har vi lavet et samarbejde med
Balslev Menighedsråd. I den forbindelse har vi haft et foredrag med Rita
Knudsen, som er kendt fra programmerne på TV2 ”Da Aage forsvandt” og
”Rita og Aages sidste dans”. Rita fortalte om Aages sygdomsforløb med
15

alzheimers/demens, om hvordan deres
hverdag blev forandret, og hun lige
pludselig fik sig en ”anden” mand. Det
var et meget rørende og gribende foredrag.
Vi har lige haft dilettantforestilling.
En masse lokale har i de sidste måneder øvet på ”Den røde tråd”, som er en
Shu-bi-dua-cabaret. Stykket foregår på
en jernbanecafé og indeholder en
masse af Shu-bi-duas kendte sange.
Både ”dilettanterne” og os i
Kulturgruppen synes det var en dejlig
weekend.
Vi skal så småt i gang med at finde på
arrangementer til den næste sæson.
Hvis I har nogle gode idéer, er I altid
16

meget velkomne til at tage fat i os,
enten personligt eller skriv forslag på
vores Facebook-gruppe, som hedder:
Kulturgruppen for
Balslev Forsamlingshus.
Vi vil gerne takke for den store opbakning, som I altid giver os. Det er altid
en fornøjelse at lave arrangementer,
når vi ved, at der er opbakning til det.
En ekstra bonus er selvfølgelig, at vi
formår at samle lidt ekstra penge ind
til forsamlingshuset til alles glæde.

Kulturgruppen for
Balslev Forsamlingshus

Gospel igen
Igen i 2018 holdes gospel-workshop.
Denne gang bliver det i Fjelsted kirke.
Gospel synges bedst på engelsk, derfor
kalder vi det workshop – men det er
nemt at synge med på gospel-sange –
når man er mange, og selvom de er på
engelsk.
Så hvis du har været med de tidligere år, så kom igen og vær med.
Og har du aldrig prøvet at synge gospel, så kom, og vær med til en rigtig
god oplevelse med sang og musik.

I Fjelsted kirke søndag
d. 7. oktober 2018
Gospel er en – vidt udbredt - særlig
sangtradition med vægt på et stort fæl-

les udtryk, rytme og iørefaldende
sange. Alle der har lyst til at synge kan
være med. I løbet af dagen indøves
gospel-numre under ledelse af Julie
Ben Semmane Boutrup og 3 musikere.
Det vil være en dag hvor sang og glæde
fylder kirkerummet.
Som tidligere år sluttes der af kl. 16.30
med en koncert, hvor alle deltagerne
folder sig ud.
Koncerten er åben for alle!
Det hele arrangeres af:
De Samarbejdende Sogne
Balslev-Ejby, Gelsted-Tanderup,
Fjelsted-Harndrup, Brenderup-Indslev,
De4Kirker (Føns,Udby, Ørslev og
Husby)

GOSPEL-KONCERT
Julie og de 3 Gospel-musikere giver
en smagsprøve på hvad gospel er ved
en særlig tilrettelagt koncert i Balslev
kirke for de samarbejdende sogne.
Hold øje med datoen og kom og vær med.
Følg med i dagspressen.
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Balslev Foredragsforenings program
for 2018 på Balslev Sportsplads
Vi håber på stor tilslutning til arrangementerne, så Balslev får bevist, at
der er behov for en Balslev Foredragsforening, og at pladsen kan
bruges til nogle gode familievenlige
arrangementer.

Generalforsamling for Balslev
Foredragsforening
– onsdag den 11. april
Balslev Forsamlingshus kl. 19.00.
Arrangør: Balslev Foredragsforening
Teltopsætning - søndag den 6. maj
Kom på pladsen, vi starter kl. 9.30.
Gril, øl/vand/kaffe i løbet af dagen.
Arrangør: Balslev foredragsforening og
RockLandFyn
Lege/grilldag – søndag den 13. maj
Kom og hyg
med ungerne på pladsen. Der vil
være leg og
spil fra kl
15.00 og grillen vil være klar kl. 17.30
Videre info vil blive meldt ud, når
dagen nærmer sig
Arrangør: Balslev Foredragsforening
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Balslev løb
– søndag den 27. maj 2018
Tag familien med Balslev rundt som er
en dejlig tur på 3.5 km.
Arrangementet starter kl. 10.00.
Man kan gå/løbe alle de runder man
har lyst til – hver runde koster 10 kr.,
som går til legepladsen på Balslev
Sportsplads.
Arrangør: Balslev Foredragsforening
Balslev festival
– lørdag den 16. juni 2018
Balslev festival er en musikfestival for
hele familien til familievenlige priser.
Det er den 18. udgave at Balslev festival, og der vil igen i 2018 være 13
timers nonstop musik fra 2 scener med
nogle af Danmarks bedste kopibands.
Yderligere informationer findes på
vores hjemmeside:
www.balslevfestival.dk
Arrangør: RockLandFyn
Sankt Hans – lørdag den 23. juni
Som altid vil der være fællesspisning
og sang samt afbrænding af årets heks
på Balslevs store bål. Grillen er klar kl.
18.00
Arrangør: Hyggesport ved Aksel

Balslev børnedyrskue
– søndag den 26. august
Der afholdes børnedyrskue i Balslev
for 34. gang og efter en beslutning på
Balslev foredragsforenings generalforsamling, er det blevet flyttet til denne
dag. Opstilling lørdag den 25. august.
Der er mulighed for at lave en lille
stand til loppemarked
Arrangør: Balslev Foredragsforening
Lege/grilldag
– søndag den 9. september
Mad og musik i teltet
– lørdag den 15. september
Telt nedtagning - Slut september
Nærmere om disse arrangementer i
næste blad, i den omdelte folder eller
på Facebookgruppe eller hjemmeside
www.balslevfestival.dk

Balslev Hyggesport arrangerer
gåture m.m. hver onsdag fra
maj til september

Afternoon tea
Vi vil som tidligere år igen forsøge os
med afternoon tea – datoen bliver
meldt ud, når vi har en dato-aftale
med Jens Rothmann, men det bliver
sandsynligvis i løbet af juli eller start
august
Arrangør: Balslev Foredragsforening
Med venlig hilsen
Berit, Jeanne, Marianne, Norbert,
Søren og Peter

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:
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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SOGNENE SIDEN SIDST!
I perioden 5. november 2017 – 10. marts 2018
Døbte i Ejby kirke
Benjamin Hein Birlø
Ejbyvej 7, Ejby
Merle Marie Svendsen
Månevænget 6, Ejby
Emil Hellevi Balle Bisgaard
Nørregade 111, Ejby

Døbte i Balslev kirke
Anton Gorm Bruun Boesen
Nygade 32, Ejby
Maja Wyffels
Nygade 22, Ejby
Nynne Østergaard Nielsen
Hylkedamvej 35, Gelsted
Rosa Normann Klausen
Klosterhøj 25, Rødkærsbro
Lærke Nørregaard Pedersen
Rønnevænget 3, Aarup

Maria Have & Heidi Ovesen
Ivigtutvej 48, Esbjerg
Gitte Hellevi Balle & Anders Peter
Bisgaard
Nørregade 111, Ejby

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Uffe Jensen
Hylkedamvej 50, Gelsted
Elly Agnethe Petersen
Anlægsvej 19A, Ejby
Anette Jensen
Anlægsvej 13E, Ejby
Thora Elisabeth Nymark
Birkelunden 125, Ejby
Bent Christiansen
Birkelunden 127, Ejby
Richard Vædele Pedersen
Nørregade 105, Ejby

Vielser og velsignelser i Balslev
og Ejby kirker og sogne

Esther Helene Larsen
Månevænget 15, Ejby

Natasia Jessica Hansen & Anders
Ørbæk Pedersen
Bredgade 14 E, Vissenbjerg

Anne-Lise Thomsen
Birkelunden 67, Ejby

Fadi Atis Dasus & Rama Kadri
Viaduktvej, Middelfart
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Det sker!

April 2018 - August 2018

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
den 21. april og lørdag den 16. juni i
Ejby kirke – og lørdag den 19. maj og
lørdag den 18. august i Balslev kirke,
alle dage kl. 11.00. Dåbsgudstjenesten
bliver kun afholdt såfremt der er nogle
tilmeldinger.

Forårskoncert i Balslev kirke
24. april kl. 19.00 i Balslev kirke

Vi får besøg af H.C. Andersen koret
fra Odense, et 4-stemmigt kor med ca.
40 medlemmer. De kommer og synger
foråret ind i Balslev kirke, programmet
vil indeholde forårssange og et par salmer. Derudover vil dirigenten give et
solonummer. Bagefter går vi over i for-

samlingshuset og drikker kaffe, hvor
H.C. Andersen koret slutter med et
par sange mere. Dette arrangement er
også arrangeret i samarbejde med
Kulturgruppen for Balslev forsamlingshus.
Alle er velkommen til dette arrangement.
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Det sker!

April 2018 - August 2018

Menighedsmøde i Ejby
Menighedsrådet i Ejby inviterer alle i
Ejby Sogn til MENIGHEDSMØDE.

Det foregår i Konfirmandstuen onsdag
d. 18. april kl. 19. Se side 8 i bladet.

Hvad stiller
man op, når
man møder
Jesus?
Foredrag med forfatter og journalist
Charlotte Rørth
25. april 2018 i Brenderup kirke
kl. 19.00

Så byder De Samarbejdende Sogne
atter ind til et spændende foredrag.
Denne gang er det med Charlotte
Rørth om hendes møde med Jesus, og
om den bestseller bog, som hun skrev
sidenhen om den oplevelse.
Charlotte Rørth har ”skrevet en medrivende og bevægende bog, der længe
– fuldt fortjent – har figureret på top10- listen”, skriver Johs. H.
Christensen i sin anmeldelse af ”Jeg
mødte Jesus” i Jyllands-Posten.
Forklaringen på bogens succes er i
følge den forhenværende præst, at da
Charlotte Rørth som ”ganske almin22

Charlotte Rørth
delig, sekulariseret dansk kvinde”
kommer ud ”for noget ekstremt ualmindeligt”, bevarer hun sine journalistiske dyder; ”fordomsfrihed, nysgerrighed og iagttagelsesevne”.
Journalisten Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende
menneske, da Guds søn bogstaveligt
talt viste sig for hende og talte til
hende i et sakristi i byen Úbeda i
Spanien. Oplevelsen var et mentalt og
fysisk lynnedslag, som tvang hende til
at tage sit moderne rationelle liv op til
overvejelse.

Det sker!
(I bogen følger vi Charlotte Rørth på
en rejse tilbage i litteraturen og historien om den historiske Jesus, og vi er
med, når hun opsøger forskere i epilepsi og psykiatri, præster og spirituelle vejledere for at finde viden om og
afklaring og forståelse af, hvad der
skete med hende.
”Jeg mødte Jesus” er en personlig, eksistentiel beretning om tro og om tabu i
et Danmark, hvor religiøse oplevelser
og erfaringer er noget af det allermest
private – noget man holder for sig selv,
hvis man vil undgå at blive betragtet
som enten uligevægtig eller småskør.

April 2018 - August 2018
”Jeg mødte Jesus” røg straks efter udgivelsen på bestsellerlisten, hvor den lå i
mere end et år for så at vende tilbage
foråret efter. Den er per 1.2.2017 solgt
i over 21.500 eksemplarer i Danmark
og 5.000 i Norge.)
I både 2015 og 2016 har hun været en
af landets mest efterspurgte foredragsholdere. Over 24.000 har været til et
af hendes 150 foredrag på biblioteker,
aftenskoler og i kirker til livlig og ikkeautoritær debat om det at tro, om at
lytte til hinanden og ikke fordømme.
Entre 50 kr. ved døren

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 10. april 2018 kl. 19.30
Ejby konfirmandstue
Sognepræst Anne Marie Krogh, Nørre Aaby, havde sidste år
studieorlov, hvor hun gik i dybden med diakoni.
Anne Marie 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!
Aftensang – atter
med lidt til ganen
Ønsk en salme: torsdag den
7. juni kl. 19.00 i Balslev kirke
Så er det atter tid til endnu et aftensangs arrangement i Balslev kirke.
Og ligesom sidste gang så afholder vi

April 2018 - August 2018
arrangement kl. 19.00, hvor vi skiftes
til at vælge de salmer vi skal synge –
og derudover serverer menighedsrådet
en lille forfriskning bagefter, når
arrangementet er slut. Hvad det bliver, vil vi først få at se på selve aftenen – det er en lille overraskelse.
Kirkebilen kører som altid!
På gensyn fra os alle

Fynsk Pilgrimsvandring 2018
Atter i år er der mulighed for at deltage i en Fynsk pilgrimsvandring i pinsedagene. I år vandres der til en række
fynske kystbyer – dog ikke fra
Middelfart i år. Derimod er der
udbudt en meget smuk vandring med
udgangspunkt fra Kerteminde, som
ender i Odense, pinsedag. Se mere om
denne rute og andre pilgrimsvandrin-

ger 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.

Sankt Hans 23. 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.
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Der vil i teltet være mulighed for at
købe lidt forfriskninger.
Der vil være gratis snobrød til børnene fra den lokale bager.

Det sker!
Ulvetimegudstjeneste
- for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning
og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue
Torsdag d. 23 august kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang
Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en
familiegudstjenester 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

April 2018 - August 2018
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 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.
Mad og saftevand er gratis for børnene, mens at det koster 10 kr. for
voksne at spise med.

Program for Kirkehøjskolen i
Middelfart provsti 2018
Hvad udfordrer troen?
Se kirkehøjskolens hjemmeside
www.kirkehojskole.dk om pris
og tilmelding.
Med udsigt til begge sider
Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor
der er helhed, er der altid mindst to
sandheder, der er sande på
samme tid.” I de sidste 40 år har vi i
mange af livets væsentlige forhold

glemt den ene af de to sandheder.
F.eks. at man skal afblomstre for at
kunne sætte frugt. Det er der nu ved at
blive rettet op
på. Hvordan? I den forbindelse spiller
tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?
Tanderup Sognehus,
Tanderupvej 73, 5591 Gelsted,
lørdag 17. marts 2018
kl. 9.00-12.00
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Det sker!

April 2018 - August 2018

Kirke og Kino
2018
"Der kommer en dag"
Lørdag den 8. september
kl. 10.00 i Nørre Åby Bio
Når sommeren er ved at gå på
hæld, så er det atter tid til Kirke
Kino.
”Kirke Kino” er et arrangement
under ”De samarbejdende
Sogne” – hvor vi mødes én gang
om året, for at se sidste års vinder af filmprisen Gabriel prisen, som
er en filmpris der vælges af en jury af
Landsforeningen af Menighedsråd.
Sidste år så vi den norske instruktør
Joachims film ” Louder than bombs”
som vandt Gabrielprisen 2016 – og i
2017 var det så en dansk film som
vandt, nemlig ”Der kommer en dag”
Filmen handler om de to brødre,
Elmer på 10 og Erik på 13, der bliver
fjernet fra deres syge mor og anbringes på drengehjemmet Gudbjerg. Vi
er i slutningen af 1960erne, og selvom det omkringliggende samfund er i
hastig forandring, står tiden stille på
drengehjemmet. Hjemmets forstander har sine egne filosofier og reglementer, hvor afstraffelse, ydmygelse
og overgreb er en del af dagligdagen.
Brødrene indordner sig under regler26

ne i håbet om, at opholdet på
Gudbjerg snart er ovre, men da
moren dør, er de fanget i et levende
helvede. Særligt den 10-årige Elmer
med klumpfoden ydmyges konstant,
men hans astronautdrømme og livlige
fantasi skaber et helle i den ubærlige
hverdag for ham selv og de andre
drenge på hjemmet. Efterhånden som
ethvert håb om frelse udefra langsomt
slukkes for de to drenge, forbereder
de sig til et endeligt opgør med den
tyranniske forstander og hans lærerstab.
Som sidste år startes der med en
introduktion af Jens Rothmann,
hvorefter filmen vises og vi afslutter
med en samtale om filmen – og der
vil være lidt til ganen også i løbet af
arrangementet. Arrangement er gratis
og alle er hjertelig velkommen.

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
01. april
02. april
08. april
10. april
12. april
15. april
18. april
21. april
22. april
24. april
27. april
29. april

Påskedag
9:00
2. Påskedag
1. s. e. Påske
10:15
Anna Marie Krogh i konfirmandstuen – KFUM/K**
Filmklub**
Konfirmation Balslev
10:00***
Menighedsmøde Ejby**
Dåbsgudstjeneste **
Konfirmation Ejby
H.C. Andersen koret Balslev** 19.00
Store Bededag
10:15
4.s.e. påske

06. maj
10. maj
13. maj
19. maj
20. maj
21. maj
27. maj

5.s.e. påske
Kristi Himmelfart
6.s.e. påske
Dåbsgudstjeneste**
Pinsedag
Anden Pinsedag
Trinitatis Søndag

9:00

03. juni
07. juni
10. juni
16. juni
17. juni
24. juni

1.s.e. trin.
Aftensang**
2.s.e. trin.
Dåbsgudstjeneste**
3.s.e. trin.
4.s.e. trin.

09:00
19:00

01. juli
08. juli
15. juli
22. juli
29. juli

5.s.e. trin.
6.s.e. trin.
7.s.e. trin.
8.s.e.trin.
9.s.e.trin.

10:15
9:00

05. aug.
12. aug.
18. aug.
19. aug.
23. aug.

10.s.e.trin.
11.s.e.trin
Dåbsgudstjeneste **
12.s.e. trin.
Ulvetimesgudstjeneste**

10:15

09:30 Dorthe S. Nielsen
11:00
10:15

10:15

9:00 Michael Juul

11:00
10:15

EJBY
10:15
10:15

19:00
11:00
9:15 + 10:45***
9:00 Michael Juul
10:15
09:30 Dorthe S. Nielsen
9:00
10:15
10:15

10:15
11:00
9:00
14:00 Lars Højland
10:15
09:30 Dorthe S. Nielsen
09:00 Lars Højland
09:00
10:15
16:45**

* Menighedsrådet servere kaffe i våbenhuset.
** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker” + dagspressen
*** Se konfirmandlister i Ugeavisen Vestfyen
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 2018.

Ugeavisen Vestfyn Ejby - Tlf. 64 46 14 72

BALSLEV

