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NB! Gudstjenesiden er flyttet
Den er nu at finde på midtersiderne
sammen med ”sognene siden sidst”
og ”kirkelig vejviser”.
Forårskoncert i Ejby kirke
Choir Please synger foråret ind
onsdag den 15. maj - kl. 19.00
Aftensang i Balslev Kirke
Ønsk en salme:
Onsdag den 5. juni - kl.19:00

Gudstjeneste med
brunch i
Præstegårdshaven
2. pinsedag - den 10. juni kl. 10:15
i Ejby kirke og i Ejby præstegård
”Ulvetimegudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle.
Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 22. august – kl. 16:45

Konfirmandsnak 21. marts 2019
Årets
konfirmander
springer snart ud. Det er
en festdag i kirken og i
familierne. Ikke kun én
barnedåb, men 20 unge
mennesker, der igen
møder frem i kirken. Jeg
købte nogle romkugler
hos bageren, og kørte
forbi på en af de sidste
dage, inden de skulle
høre om vielsesritualet i
kirken.
Gennem vintermånederne har konfirmanderne
fulgt undervisningen hos
Jens Rothmann. Hvis
man spørger hvad der har
gjort størst indtryk svarer
nogen:
Konfirmandweekenden. På konfirmand-weekenden kom
en tryllekunstner/tankelæser. Han kunne læse
hvad nogen tænkte på.
En af konfirmanderne
fortæller, at sådan har de
det også: Man kan
mærke hvordan den
anden har det. Hvis den
anden er ked af det, kan
man mærke det. Og så
kan man gøre noget. På
samme måde har konfirmationsundervisningen
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vist, at selv om man er
alene, er der altid en
anden. Gud er der også,
og man er ikke helt
alene. Og man kan tale
med Gud, bede en bøn.
Også undervisningen på
kirkegården, hvor man
kunne prøve at holde en
urne i hånden, og se,
hvad der sker, når et
gravsted sløjfes. Eller
gudstjenesten på Allehelgensaften, hvor man
mindes dem, man har
mistet.
Konfirmanderne
har
også set en film om Jesus.
På film bliver det mere
tydeligt, end når man
hører historien. Når Jesus
på korset siger: ”Hvorfor
har du forladt mig?”, så
bliver det tydeligt, hvilken lidelse han påtog sig.
Der er også historien om
måltidet, hvor Jesus
siger: ”Det vigtige er ikke
hvad der kommer ind i
din mund, men hvad der
kommer ud af den!”
Altså de ord du siger.
Man kan sige noget til
andre, som man bagefter
opdager, kan være såren-

de. Og så vil man trække
det tilbage igen.
Konfirmanderne
har
også været i kirke fem
gange. Der er en, der
siger: ”Det betyder
meget mere for mig nu,
jeg ved ikke, hvad det er,
måske er der mere mellem himmel og jord, og
hvis det går galt, kan det
være en del af Guds plan.
Hvis I skulle give Jens
Præst og menighedsrådet et godt råd
om gudstjenesten hvordan
skulle det så
være?
Der er en,
der svarer: i
kirken er man
fælles om troen på
det kristne, på Gud,
Jesus og Jomfru Maria.
Man er fælles og synger
salmer sammen. Og man
lytter
til
præsten! Præsten kan få
ting der sker i vores hverdag til at hænge sammen
med noget, der skete på
Jesus tid. En gang var jeg
i kirke, hvor der sad
nogle med deres mobiltelefoner, og det var forstyrrende. De kunne ikke
høre hvad der blev sagt.

Man kunne godt sætte
sådan et skilt op i våbenhuset, at man skal slukke sin telefon i den time,
hvor der er gudstjeneste.
Så kan man høre...
Menighedsrådet i Ejby
ønsker alle konfirmanderne et stort tillykke –
og vi glæder os til at se jer
omkring kirken en anden
gang. Det behøver ikke
være, som den historie
præsten fortalte
om flagermusene i kirkens klokketårn: ”I
skal bare
konfirmere dem, så
ser I dem
aldrig mere…”
Menighedsrådet
vil
gerne høre fra alle unge,
enkelte eller flere der har
en tanke eller en ide om,
hvordan kirken også kan
være med til at styrke et
godt fællesskab i de ungdomsår der nu kommer
– og hvor det tit kan
være godt at vide, at
man aldrig er HELT
ALENE.
Jens Ferrold Helbo,
Formand Ejby
Menighedsråd
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Håbet på 66 dage!
..eller en lille påskeprædiken
om hvad påskehåb kan betyde.
(Læs evt. Markus 16,1-8)

af Jens Rothmann
Påskemorgen er noget ganske specielt.
Smuk, oplivende, en glædes dag på alle
mulige måder. Den dag i historien,
hvor livet vender tilbage. Men påskemorgen kan også være svær at forstå.
For hvad består glæden i, her 2000 år
efter at det skete. Har vi overhovedet
noget tilfælles med kvinderne ved graven, den første påskemorgen, da de
fandt graven tom. Hvad betyder det
for os? Hvad er det der gør påskemorgen så smuk? Ja, hvis jeg skulle komme
med et sådan nogenlunde kvalificeret
svar, ville jeg umiddelbart svare; noget
med håb. Et ganske bestemt håb, som
blev født der den første påskemorgen.
----For et par år siden omkring påske,
kunne man på Ekstrabladets hjemmeside, se en ganske bestemt overskrift,
med ordlyden ”Et påskemirakel”. Og
der var noget om det. For læste man
artiklen, åbnede der sig en ganske fantastisk historie, som handlede om
noget så ganske simpelt og hverdagsagtigt, som en fisketur. Vel at mærke
en fisketur som tog en helt anden drejning, end nogen havde forventet.
Det hele var nemlig startet ganske
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uskyldigt som de fleste begivenheder
jo normalt gør, da den 37-årige amerikaner Louis ville på fisketur. Og som
så mange gange før, var han så sejlet ud
i en lille fiskejolle, ud for kysten ved
South Carolina. Det var engang sidst i
januar og alt var som det skulle være.
Vejret var ok. Havet og vandet var
godt, sådan at det passede allerbedst til
at fange de fisk, som han ønskede. Så
det skulle nok bliver alle tiders fisketur, tænkte Jordan og sejlede et stykke
længere ud i det hav, hvor fangsten
skulle hentes ind. Derhjemme i land,
sad hans far og mor. Jordan havde som
altid snakket med dem, inden han
drog af sted og selvom han ikke var
den bedste skibsfører, ja så skulle det
hele som nok gå alligevel, mente hans
far. For det var jo en god lille båd, sønnen sejlede i og med den behøvede
man ikke det store sø- og skibsførerkendskab for at klare sig – end ikke
engang hvis vejret skulle blive dårligt.
Så på den måde skulle skibet nok hjælpe med til, at alt gik godt. Normalt
holdte Jordan og hans far radiokontakt
med hinanden, når han sejlede ud på
sine fisketure. Alt afhængigt af vejr og
vind og ikke mindst fangsten, kunne
Jordans fisketure godt tage indtil flere
dage. Det var faktisk ikke unormalt, at
det sommetider kunne tage op til en
hel uge, inden Jordan vendte snuden
hjem til fastlandet igen. Og i al den

tid, der var far og søn altså i radiokontakt, så alt på den måde altså også var
i bedste orden. Dvs. sådan plejede det
at være. Men denne her gang, sidst i
januar, da gik der altså noget galt! For
pludselig svarede Jordan ikke tilbage
på hans fars radioopkald. Der var
ingen respons overhovedet. Han
var som forsvundet fra
havets overflade. Det er
ikke så unormalt, at en
radiokontakt kan
forsvinde for en
stund, når man
sejler ude på det
åbne hav. Det
ved enhver som
har sejlet og
leget med radioudstyr. Det sker
af og til. Måske
en time eller to,
grundet
vejret
f.eks. og atmosfæriske
forstyrrelser,
eller et batteri der er
blevet sløvt og skal
udskiftes. Måske er en
bestemt modtagerfrekvens blevet
forskubbet – så et signal ikke går helt
perfekt igennem. Men heldigvis, så
sker det normalt ikke så længe af gangen. Så kommer kontakten igen. Man
ved ikke helt præcist, hvad der gik galt
med kontakten mellem Jordan og
hans far, der sidst i januar. Man ved
blot, at forbindelsen forsvandt.
Allerede den 29. januar, alarmerede

Jordans far så kystvagten, for at igangsætte en eftersøgning efter Jordan og
båden.
Men desværre – man fandt ham ikke.
Og så kunne mareridtet ellers begynde. For hvad var der sket! Ville de
nogensinde som forældre få deres søn
at se igen? Og angsten må have
været grufuld for de to forladte forældre. Intet må
være så smertefuldt –
som at miste sit eget
barn. Og så dog, på
trods af hele det
ulykkelige,
så
mistede Jordans
forældre aldrig
helt modet. De
havde et håb. Et
håb om, at de
nok skulle få
deres søn tilbage
igen og det håb
slukkedes aldrig. Se
alt dette skete tilbage
i januar. Og så gik der
præcist 66 dage og året
gik fra januar og til påsketid.
Men da Jordans forældre havde savnet
deres søn, i 66 dage, fik De en vidunderlig besked; Jordan var blevet fundet
mere end 300 km fra det sted, hvor
han engang var sejlet ud og forsvundet. Og det bedste var; han var i live
og i øvrigt ved godt mod! Han blev
fundet siddende på toppen af båden,
der var kæntret og spottet af et tysk
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containerskib. Han havde overlevet
ved at fange fisk med sine bare næver
og spise dem rå og drikke regnvand.
Det var det, han havde overlevet på,
sådan rent fysisk. Men han havde,
ligesom sine forældre, også håbet, fortalte han senere i et interview. Håbet
om at det hele nok skulle kunne lade
sig gøre og han nok skulle komme
levende hjem igen. Håbet om at det
hele ved Vorherres hjælp, nok skulle
gå, havde holdt ham i live – på trods af
alle odds. Jordan havde håbet og han
overlevede på trods. Han fik håbet
som en gave.
-Hvad betyder Påske? Ja, den betyder
at vi får håbet i gave. Påskemorgen er
noget helt specielt, fordi dens fortælling giver et håb til os mennesker, som
vi kan leve i. Ikke bare et håb som det
Jordan fik, så han overlevede på trods,
de 66 døgn ude på det åbne hav. Nej
for påskens håb, går nemlig langt videre, selv igennem et hav og overstiger
havets horisont. For påskens håb rækker nemlig helt ind i evigheden. Og
der hvor vores muligheder er hørt op,
der hvor vi kun ser tomhed, eller kan
være ramt af knugende sorg, der har
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Gud stadigvæk et væld af muligheder.
At døden ikke længere får det sidste
ord at skulle have sagt. For når døden
har lukket vore øjne, kan vi få lov til at
vandre længere endnu end den verden,
vi kender til: - ikke blot i 66 dage –
eller 300 sømil – men helt ind i
Paradisets nye verden. Vi kan vandre
til Paradiset! For døden er ikke det sidste! Men der er et håb om, at vi alle
igen engang skal mødes med alle dem,
vi har mistet.
--Jo påskemorgen er skøn, skønt den
første gang fandt sted for tusinde af år
siden. At være i påskens lys er at leve i
håbet! Og lyset fra påsken skinner til
stadighed på os alle. Og for os er det
godt at være med til, at bringe budskabet om det håbslys videre til enhver.
Så lad os gå ud i verden og fortælle det.
Fortæl det til alle Vi møder: Kristus er
opstanden – og han vil møde os med
sin tro, sit håb og sin kærlighed – i dag
og alle dage – og give os håbet i gave –
så vi alle kan leve!
Glædelig påske

Amen!

Galleri i Sognegården
September 2018 blev de hvide vægge
dekoreret med malerier. Professionelt
blev de hængt op med galleriskinner
og snore. 25-30 malerier af 2 forskellige kunstnere.
Poul Halle, Hildegunn Tausen, Inge
Have og Hanne Dons var de første
udstillere. I 2. omgang er det Anne
Sofie Jacobsen fra Ejby og Mogens
Christensen fra Harndrup.
Skiftende udstillinger hvor de enkelte
kunstnere udstiller ca. 2 mdr. ad gangen. Udgangspunktet er, at det er
lokale kunstnere – i hvert fald fra Fyn.
Det skifter i begyndelsen af April, og
malerierne af de nye udstillere, som vi
endnu ikke kender navnene på, hænger pinsen over.
Hver søndag, når der er Højmesse er
der kirkekaffe og det foregår i
Sognegården, hvor der er plads til at
man kan besigtige de udstillede malerier. Den enkelte udstiller oplyser også
på et ark, hvad man er optaget af i sit
arbejde, og hvor man henter inspira-

tion, og med navn og tlf. nr. såfremt
man skulle have lyst til at anskaffe sig
et lille maleri.
Kan man ikke komme til
Gudstjenesten kan der altid laves aftale med præst eller graver eller en fra
menighedsrådet om at komme på
maleriudstilling i sognegården.
Går du rundt med en lille kunstner i
maven, eller kender du en, som du vil
foreslå, så kontakt Inge Have, kasserer
i Ejby Menighedsråd på. Tlf. 21 32 45
70 – det vil være rigtig dejligt.
Inge Have
Balslev-Ejby sognenes kunstudvalg
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Gud til ære, og vor næste til gavn…
Som medlem af Menighedsrådet har
jeg tit tænkt, hvad det er OPGAVEN
går ud på. Hvad er PRODUKTET?
Hvad er det menighedsrådet SKAL
LEVERE? Sådan er vi blevet i vane
med at tænke i vores tid.
Virksomhederne skal give udbytte og
overskud. Arbejderne skal være mere
produktive. Skolerne skal sørge for at
børnene scorer højere karakterer, sygehusene skal sikre at flere overlever
svære sygdomme, ældre på plejecentrene skal have flere glade dage? Hvad
skal Menighedsrådet? – I første
omgang kan man sige, at vi også skal
få pengene til at række, sørge for at der
er bøger til konfirmanderne, at der er
kirkesanger og organist til gudstjenester, barnedåb og begravelser, graver til
begravelserne og kirketjener til kirkelige handlinger. Så må det vel være
godt?
I søndags (d. 24. februar) kørte jeg til
Gudstjeneste i vores kirke i Ejby kl.
09.00 – ”den korte” – uden nadver.
Og jeg tænkte på, hvad ville de mennesker jeg mødte på gaden mon gå
glip af, når de nu netop ikke var med,
men på vej fra morgenbadning ved
Føns, eller på vej hjem fra bageren,
eller på vej til arbejde eller på familiebesøg? Jeg besluttede mig for at undersøge: 1) hvad ville præstens ord på
denne dag indeholde 2) hvad kunne
man ellers notere på plus- siden, som
en absolut værdi, noget man ikke
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gerne ville være uden?
Søndagen var ”seksagesima” – og allerede her er der noget rørende: Alle
søndage har navn i kirkeåret. Ikke 2
søndage er ens. Navnet henviser enten
til afstanden til JUL, eller afstanden
fra Helligtrekonger eller afstanden til
Påske: 60 dage til påske. Eller
Trinitatis – tiden efter pinse, den lange
tid mellem Pinse og Advent. Og til
hver søndag over 2 hele år et særligt
tema – en særlig historie, som bliver
udlagt i præstens prædiken.
Kl. ca. 09.22 efter 2 smukke salmer
kunne man høre evangeliet læst op om
sædemanden, der kastede sine frø på
forskellig jord:
En sædemand gik ud for at så. Og da
han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget
jord, og det kom straks op, fordi der kun
var et tyndt lag jord; og da solen kom
højt på himlen, blev det svedet, og det
visnede, fordi det ikke havde rod. Noget
faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede
op og kvalte det, så det ikke gav udbytte.
Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar
tredive og noget tres og noget hundrede
fold.
Markusevangeliet kapitel 4 v. 1-20

Fra prædikestolen sagde præsten
omtrent således: ”Hvorfor nævne dette
i 2019 på seksagesima søndag? Vores
bekymringer i modsætning til sædemandens. Sædemanden har FRIMODIGHED. Nogle vil sige DUMHED
eller ØDSELHED. Der er forskel på
os bekymrede danskere og sædemanden. Forskel på DET VI VED!
Sædemanden VED, at noget vil falde
ved siden af, men på trods af det kaster
han sine frø. Sædemandens visdom er,
at ØDSELHED ER LIVETS OG
KÆRLIGHEDENS LOV: Hvorfor
vokser der elles erantis? Hvad NYTTE
er de til? Hvorfor skal millioner af
sædceller rejse mod blot et enkelt ubefrugtet æg, og resten gå til spilde?
Svaret er: Sådan må det være? Der skal
sås – ødselt og rundhåndet. Historien
er til os bekymrede danskere, fordi vi
skal OVERMANDES AF ØDSELHED. Denne rigdom er Guds rige.
Det er dét, som Jesus havde med sig –
at ØDSELHEDEN SEJREDE OVER
VIDEN. Sådan skal vores gerning
også ske på trods og med ØDSELHED OG GENERØSITET SOM

FORTEGN FOR VORES LIV. Gud
til ære og vores næste til gavn.”
Jeg fandt ud af, at præcis det var grunden til at jeg skulle i kirke, og ikke ville
undvære det. Og at det også er menighedsrådenes opgave, at være med til at
sørge for, at der er kirke, hvor sådanne
ord kan lyde hver søndag – hver eneste
forskellige søndag i de to kirkeår.
GUD til ære. Jeg takker for denne formulering, ligesom fortsættelsen: Vores
næste til gavn.
At leve Gud til ære kunne vi måske
bruge tid på at tale lidt sammen om.
At ære og værdsætte det liv vi er givet
på trods af alt, den kærlighed vi har
mødt, de mennesker vi hver dag
møder på vores vej. På trods af, at det
er svært. På trods af, at der hele tiden
er så gode grunde til i stedet at se på
nytte, på udbytte, på produktivitet, på
aftaler og alt det der skiller. Og vores
næste til gavn. Som ledetråd i vores
færden.
Dagen godt begyndt.
Jens Ferrold Helbo
Formand Menighedsrådet i Ejby

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 i konfirmandstuen onsdage kl. 17.00.
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Nyt fra Ejby Menighedsråd
Vi kalder dem ikke ”4-banden”, men i
deres stilfærdige måde at samarbejde
til glæde for alle andre kunne man
blive inspireret af Jens Rosendal til at
kalde dem ”Engle”. I en bog fra
80´erne ”Lad os kalde dem engle”
skriver han:
Skal vi vove at kalde dem engle
der midt i mørke decemberdage
i hjælpeorganisationer og krisecentre
har travlt med at skubbe skyerne til side
så vi kan se
at himlen også er blå
og at der endnu er lave solstrejf et sted
i nærheden af horisonten
så vi endnu engang kan tro
at der er mening i skaberværket
at solhverv og opklaring trods alt er
praktiske muligheder
Og han fortsætter, Jens Rosendal, og
kalder dem
håbgivere som kommer
når man ikke venter det
når man netop har givet op
lukket munden og øjnene og hænderne
og accepteret
at så er det også lige meget
og så er der alligevel ingenting
...
at jeg sidder fast
og endegyldigt må se at indrette mig på
fortabelsen
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og adspredelsen og ligegyldigheden
… tobakshosten og migrænen
”..travlt med at skubbe skyerne til
side..”
Jeg tænker på Ældreklubben i Ejby
Sognegård. Sidste år: 50-års jubilæum.
Onsdag d. 27. marts var der afslutning
på endnu en forrygende sæson, hvor
man ikke lagde et ”filter” på virkeligheden. Det var ikke ”sødsuppe” der
blev serveret, men f.eks. et hårrejsende
oplæg om kvinder på Sprogø og hekseprocesser tilbage i tiden (Dén dag
blev der bedt om PAUSE!!).
Oplysning som altid bliver leveret på
en spændende og medrivende måde.
Eller musikalske indslag, så man kan
sande Grundtvigs salmeord: ”Min
sjæl, du har af alt på jord - i tanken og
din tunges ord - de allerbedste vinger,
- og friest er dit åndefang, - når dybt
du drager det i sang,- så højt i sky det
klinger.” Med hjælp fra vores nye dygtige organist bliver der sunget sange.
Men der kommer også gæster forbi –
syngende og spillende. Ældreklubben
er et væksthus for glæde og man går
styrket derfra. Tak til Grethe og co. for
disse onsdage. Nu er der dømt sommertid – men det skulle ikke undre
mig, om sommeren bliver brugt til få
gode ideer til, hvordan man kan skabe
en ny guirlande af lysglimt ind i næste
vintersæson.

Ca. 50 glade gæster deltog i afslutningsarrangementet.
Filmklubben har afsluttet sæson. Jens
Rothmann formår at holde spændingen om næste film tæt ind til kroppen,
men det er altid film med et budskab,
film, der vækker til undren, sætter
spørgsmål, eller helt elementært blot
er film, der viser lidt om menneskelivets mangfoldighed. I thrilleren Usual
Suspects blev der sågar eksperimenteret med genren. Kan man opdage ondskaben, når den sidder lige overfor
dig? 10-15 biografgængere bliver forkælet her i ”SOGNE-Cafébiografen”
af Jens Rothmanns altid velforberedte
research og oplæg, og dertil kaffe/the,
kage, popcorn – og man må have
benene oppe…
Anna Marie Gren har i StrikkeCaféen
har formået at samle en fast kerne af
gode strikkepindeekvilibrister, som i
første sæson har sørget for, at der til
barnedåb kan udleveres hjemmestrikkede dåbsklude, et håndgribeligt
minde fra den største begivenhed.
Menighedsrådet i Ejby er meget taknemmelige for al den energi, der bliver
lagt rundt omkring kirken. Det gælder
også ved Gudstjenesterne, hvor der nu
serveres kirkekaffe i Sognegården ved
Højmesse. Det betyder at man også
kan beskue maleriudstillingerne
(omtalt andetsteds i bladet).
Kirkekaffen laves af Lars og Beate og
der serveres en kage eller Beates hjemmebagte boller! En mulighed for at
tale sammen efter kirkegangen og

ønske hinanden en god søndag!
Den 10. april holdes det årlige
Menighedsmøde i Ejby. Mødet er
udtryk for, at vi i Menighedsrådet
ønsker dialog med alle, der bruger kirken – og det gør vi jo altid på forskellig måde: Nogle er konfirmandforældre, nogle har børn til mini-konfirmand-undervisning, måske er man
med til Ulvetimegudstjenesten, måske
blev man gift i kirken lige netop her i
vinter, eller skal til sommer, eller man
skal have sit barn døbt. Måske har
man sagt farvel til et elsket familiemedlem og deltaget i bisættelse i familien, eller nærtstående. Du er altid velkommen til at kontakte en fra menighedsrådet, om spørgsmål du måtte
have – og menighedsrådets møder er
åbne for offentligheden. I Ejby 2. onsdag i hver måned (minus juli/december) fra kl. 17.
Ejby Menighedsråd får ny hjemmeside
(inden længe) www.ejbykirke-vestfyn.dk . Det bliver fremover muligt
her også at følge med i, hvad der sker,
når det måske planlægges på en måde,
så det ikke kan nå at blive taget med i
de 3 årlige blade. Vi forsøger os også
med en Facebook-side med samme
navn: ejbykirke-vestfyn. Der udsendes
besked, når den er i luften! Tag godt
imod det. Kirken er her – for os alle,
også for dig og dine.

Jens Ferrold Helbo.
Formand Ejby Menighedsråd
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BOGHJØRNET
I dette BOGHJØRNE vil jeg omtale
nyudkommet lille kulsort bog, med
fast omslag, indbundet i stof i formatet 17,5 x 12,5, lidt større end salmebogen, men tilpas til, at den kan
ligge i tasken.
Med en næsten ildrødt lysende farve
står forfatternavn: Iben Krogsdal og
titel: TRE sammen med ordet: bekendelser.
På bagsiden står: 70 salmedigte på tre
vers. Og undertitlen: ”Syndsbekendelser fra mørket. Trosbekendelser i
lyset.”
Man kan derfor forberede sig på et
mørke (noget der lukker eller tynger?),
og på noget, der bryder igennem dette
mørke, som lys (noget let?). Og endelig kan man måske prøve at få et
begreb om hvad meningen kan være
med ordet: salmedigte? Og måske vil
man umiddelbart blot tænke: Aha!
Eller måske: Nå. Og? – Hvad har salmer at gøre udenfor salmebogen?
Hvad skal man med digte? Og: SALMEDIGTE? Spørgsmål, som handler
om, hvorvidt man vil lade sig forstyrre
af salme-digtenes spørgsmål? Det er
spørgsmål, der handler om nogle af de
sider af tilværelsen, som vi ikke kan
styre helt selv, som vi måske vælger at
se bort fra, fordi de er sådan lidt
upraktiske, når der jo er nok andet at
se til?
Så kan man læse en sætning som
denne:
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”Lad min livstid lyse stille / så det bedste
jeg får gjort / bliver til et håb for nogen /
der har set et lys gå bort”
Denne genkendelige, hverdagslige
tanke om, at man måske gennem sine
handlinger kan smitte et andet menneske med håb, når dette andet menneske ”har set et lys gå bort”. Det
kædes sammen med troen på, at der –
i Guds rige - må være noget godt, når
den sidste trøst er stum: ”Spred dit
rige som en salme / når den sidste trøst
er stum / lad de sjæle jeg forsømte /
feste i dit lyse rum // og lad dem som
tabte kampen / få det liv de ikke fik /
se dem, hør dem, rejs dem alle / på dit
store øjeblik.
Hvor der var mørke, er mørket for en
stund afløst af et håb og en bøn.
I samlingen ”Vild opstandelse” fra
2015 har Iben Krogsdal skrevet en
nadversalme:
Vi knæler for dit faderblik
med kroppe fyldt af grundskyld
med mørkerøde sjæle. Vi vil
gerne sige undskyld
Fortsætter på side 17

Sognene siden sidst
Perioden 11. november 2018 – 17. marts 2019
Døbte i Ejby kirke
Thea Inderberg Christensen
Nørregade 95H, Ejby
Hector Høgsholt Nielsen
Syrenvej 9, Børkop
Emil Bødker Hansen
Møllevænget 14, Ejby
Alberte Alice Madsen
Tværgade 37, Ejby
Mads Kragelund Larsen
Kingstrupvej 119, Gelsted

Døbte i Balslev kirke
Alia Lindved Toftegaard
Trydenvej 5, Fjelsted
Alfred August Lykke Helmar
Mosegårdvej 53, Mosegård
Cornelius Nymand Dideriksen
Tennisvej 12, Ejby
Ludvig Holmegaard Scheffmann
Sevanen 6, Nr. Aaby

Vielser og velsignelser i Balslev
og Ejby kirker og sogne

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Hans Haahr Lund
Anlægsvej 15A, Ejby
Jens Carl Brøchner Larsen
Klosterhaven 8,1. tv. Viborg
Inger Marie Andersen
Østergade 12, Gelsted
Aksel Larsen
Algade 65, Ejby
Johanne Elise Hansen
Birkelunden 247, Ejby
Anna Kirstine Lind Pedersen
Tårupvej 14A, Gelsted
Børge Hermann Hansen
Nørregade 87, Ejby
Lars Greve
Anlægsvej 15B Ejby
Lotte Marie Jørgensen
Mosegårdvej 10, Balslev
Jørn Peter Sørensen
Engvangen 13, Ejby

Amalie Simone Laugaard Henriksen
og Lars Ivar Henriksen
Horsetorvet 1B, 3. 44 - Odense C
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02. juni

JUNI

05. maj
12. maj
14. maj
15. maj
17. maj
19. maj
25. maj
26. maj
30. maj

MAJ

21. april
22. april
28. april

APRIL

10:15

9:00

6.s.e. påske

09:30 Dorthe S Nielsen

Konfirmation Balslev
10:00
Konfirmation Ejby
Foredrag med Jeppe Nissen i Konfirmandstuen
Forårskoncert med Choir Please i Ejby kirke/konfirmandstue
Store Bededag
10:15
4. s.e. påske
Dåbsgudstjeneste **
11:00
5.s.e. påske
Kristi Himmelfart Fællesgudstjeneste i Fjeldsted præstegårdshave kl. 14:00**

Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. Påske

BALSLEV

9:00

10:15

10:00
19:00**
19:00**

10:15
10:15

EJBY

G U D S TJ E N E S T E T I D E R

7.s.e. trin.
8.s.e.trin.
Dåbsgudstjeneste**
9.s.e.trin.
Ulvetimesgudstjeneste**
10.s.e.trin.

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

16:45
10:15

10:15
11:00

9:00 Dorthe S Nielsen

10:15

9:00
10:15
11:00
9:00
14:00 Lars Højland
10:15

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 2019.

Kirkebil kan bestilles ved Taxa Fyn på 64 41 40 55 senest dagen i forvejen!

10:15

14:00 Lars Højland
9:00

9:00 Michael Juul

10:15
11:00

Aftensang
19:00**
Pinsedag
10:15
Anden Pinsedag Gudstjeneste med efterfølgende Brunch**
Dåbsgudstjeneste**
Trinitatis Søndag
10:15
1. s.e. trin.
2. s.e. trin.

** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker”

04. aug.
11. aug.
17. aug.
18. aug.
22. aug.
25. aug.

AUGUST

07. juli
13. juli
14. juli
21. juli
28. juli

JULI

05. juni
09. juni
10. juni
15. juni
16. juni
23. juni
30. juni

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

Sognepræst Jens Rothmann
Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
JCR@km.dk...................tlf. 64 46 11 20,

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

Organist Balslev og Ejby
Julija Skipore,
Sinebjergvej 60,
5600 Faaborg ..................tlf. 26 45 21 97

Menighedsrådsformand Ejby
Jens Helbo,
Bredgade 25
5592 Ejby .......................tlf. 22 46 93 53

Kirkesanger
Birthe Kristensen,
Hjortebjergvej 20,
5463 Harndrup...............tlf. 25 31 01 36

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
balslevgraver@gmail.com

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

KORDEGN/KORDEGNEKONTOR:
Grete Hansen | Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03
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Fortsat fra side 12

Det stærke gode har
vi bare ladet ligge
vi drømte om det hele men så
kunne vi det ikke.
Luk livet op for alle os
som glemte vores salmer
og styrk os med dit donorblod
til hadehimlen falmer.
Iben Krogsdal besøgte Ejby Kirke i
efteråret 2017 og fortalte om sine nye
salmer. Allerede i 2015 udgav Iben
Krogsdal en samling salmedigte (i et
kridhvidt omslag!) med titlen: VILD
OPSTANDELSE. I denne bog kan
man i et efterskrift læse: ”Det gælder
både for os som enkeltmennesker og
for os som kulturkristent fællesskab, at
vi simpelthen kan synge os nye. Vi kan
synge os ud af noget og ind i noget. Vi
kan synge os større eller mindre, og vi
kan synge os til sammenhæng. Salmen
kan, i hvert fald i princippet, bevæge
os på samme måde som god litteratur,
og i heldigste fald med ekstra styrke,
fordi salmen i sange kan være særlig
intens litteratur, i det omfang den som
tekst ikke blot gentager virkeligheden
med udvider den, fordyber den, forvirrer den, forskønner den, forandrer
den.”
”At skrive salmer er ikke blot at skrive
en særlig form for poesi. Det er også
en særlig fordybelse i tilværelsen
udspændt mellem magt og afmagt.

Det er en fordybelse i menneskets rækkevidde, i menneskets samtale med
Gud og – for mit vedkommende –
især i det moderne, umiddelbart gudløse menneskes virkelighed. Det er en
sproglig udforskning af en række paradoksale forhold i vores forståelse af os
selv og i vores tale om og tale til det
større, som vi kalder Gud.”
Så svaret er: ”Jo, det giver mening at
lade sig forstyrre!” Især når man rundt
i disse tekster finder så mange åbninger i sproget mod nye billeder, der kan
få vores hverdag til at åbne sig med!
Iben Krogsdal: TRE (2018) og VILD
OPSTANDELSE (2015) Forlaget Syng
Nyt. www.syngnyt.dk
TRE, Salmedigte af Iben
Krogsdal. Udsendt maj 2018
Fra omtalen af bogen:
Med denne udgivelse af bekendelser
fra det menneskelige mørke giver Iben
Krogsdal nye, stærke sindbilleder på
tidens angst, uro og længsel efter dom.
Men samtidig er de voldsomme
bekendelser nye trosbekendelser:
Vejen går her fra afmagten mod overmagten – og fra fortabtheden til bønnen om igen at blive til i et større blik.
Iben Krogsdal har med disse henvendelser fra dybet udforsket det moderne
menneskes ubevidste længsler efter
Gud.
Mørket og tomheden får her fuld
kraft: Kun det menneske, der er blevet
borte, længes hjem.
De 70 nye salmedigte er alle på kun
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tre vers. De er tro mod salmetraditionens stramme rimform, men de er
samtidig skrevet i et råt poetisk sprog:
Her bekender en nøgen stemme alt
uden omsvøb i en verden, hvor Gud
igen kan komme til.
Salme-digte:
Af Lea Schøler Christensen, 2006:
Kristendom.dk
Der findes salmer til alle højtider, årstider og livssituationer, men hvad er
egentlig en salme og hvilken rolle spiller den i de kirkelige handlinger?
- En salme er en sang, der rummer
både det, Gud vil os, og det vi vil Gud.
En salme er således et ekko af evangeliet, hvor det, der troværdigt kan siges
om forholdet mellem Gud og mennesker kommer til udtryk i en poetisk og
musikalsk form, der gør, at det "går til
hjertet" - både vores og Guds.
Sådan lyder sognepræst Jørgen
Kjærgaards definition af, hvad en
salme er. Jørgen Kjærgaard har et indgående kendskab til den danske salmetradition. Han var medlem af
Salmebogskommissionen for den nye
salmebog fra 2002. Han er desuden
forfatter til det store opslagsværk
Salmehåndbog, som udkom i 2003.
Jørgen Kjærgaard forklarer videre, at
en salme kan have mange forskellige
udtryk.
- En salme kan være både en tak og en
klage, formidling af bibelord og kristentro, bøn og lovprisning, og således
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en gudstjeneste i sig selv. I salmen kan
der være trøst, opmuntring, en sund
opsang eller formaning. En salme kan
også forklare, undervise, tænke efter
og give svar.
Det forskelsløse fællesskab
Ifølge Jørgen Kjærgaard er salmesangens vigtigste funktion i gudstjenesten, at menigheden bliver medforkyndere af evangeliet.
- Salmesangen er det berømte lutherske "almindelige præstedømme" sat i
musik. I salmesangen skabes også det
forskelsløse fællesskab, som menigheden er, hvad enten det er kongelig
begravelse i Roskilde Domkirke eller
en hjemløs, der begraves fra det anonyme kirkegårdskapel i Randers.
Salmerne er de samme, dem er vi fælles om, og de siger det samme, uanset
hvem, der synger med, siger han.
Salmesangen i Den Danske Folkekirke
indgår i en lang tradition. Allerede de
første kristne sang salmer - deres salmebog var Davidssalmerne i Det
Gamle Testamente, forklarer Jørgen
Kjærgaard.
- Den danske gudstjeneste, som vi
kender i dag, er et trin i udviklingen
fra de første gudstjenester på dansk
under reformationen i 1520erne og
30erne, påpeger Jørgen Kjærgaard.
Han mener, at den danske kirkes gudstjenestehistorie ikke kun skal læses af
ritualbøgerne, men også af salmebøgerne.

Feriebarn i Balslev Kirkeby
af Mogens Mortensen
Som årene er gået gennem livet, kommer man let til at tænke tilbage i tiden,
på alle de ting man har oplevet. Blandt
andet det som jeg, Mogens, oplevede i
Balslev Kirkeby. Jeg er selv født i 1945
og husker hjemmet ved min mormor
og morfar fra 1948 og frem til 1963,
hvor mormor gik bort, dog stoppede
mine ferier i 1961, men i de sidste 2 år
er der dog besøg jeg mindes.
Jeg blev spurgt, om jeg ikke havde lyst
til at skrive om min tid som feriebarn i
”Kirkely” Balslevvej 48, i Balslev, ved
min højt elskede mormor og morfar,
Hansine og Hans Kristian Hansen(kaldet HC).
Mormor kom fra et hjem med mange
børn. Faderen til Hansine drev på det
tidspunkt en vognfabrik i Ejby som var
meget kendt for sin Hestevogn
”Jumbe” som blev meget brugt af de
lidt større gårde. I bogen ”Fynske byer
og deres Mænd”, udgivet i 1917 står
skrevet; Vognfabrikat N. M. Jørgensen
oprettede herefter en Vognfabrik og
Maskinsmede i Ejby.
Morfar kom fra Rørup, fra den lille
stråtækte ejendom lige ved siden af kirken i Rørup så arbejdet med kirke og
gravpladser var ikke ukendt for ham.
Han kom til Ejby og arbejdede på Ejby
Teglværk, som dengang var sæsonarbejde, om vinteren var det løsarbejder,
indtil han fik arbejde i Balslev. Hans

Kristian var i mange år medlem af
Balslev-Ejby Sogneråd valgt af socialdemokratiet.
Mormor og morfar var meget stavnsbundet til deres job. Mormor som rengøringskone tilknyttet Balslev Kirke,
Lilleskolen og senere Storeskolen, samt
forsamlingshuset. Morfar som graver
ved kirken, med op- og nedringning af
solen alle dage og til alle kirkelige
handlinger, bryllupper og begravelser.
Det at grave en grav var rent fysisk
hårdt håndarbejde, pasning af gravsteder, og Balslevslægtens mindelund.
Uden for kirkens regi var der vinterarbejde for kommunen med snerydning
af veje til Balslev Kirkeby. Og dengang
var der sne på vejene, som blev fjernet
med håndkraft.
Typisk ankom min familie med mig
lørdag eftermiddag. Vi kom ind i bryggerset, hængte overtøjet op, satte vores
sko og blev iført et par tøfler som mormor lavede i stort antal, også som gaver
til børn og børnebørn. Døren blev
åbnet ind til et køkken med skinnende
gulv, som var det nyferniseret og et højpoleret gammeldags komfur. Køkkenet
havde ikke vand indlagt, men vandet
hentede de ved pumpen ude på gårdspladsen. Badeværelse havde de heller
ikke, men et gammeldags das, som man
kom til, ved at gå ud i gården og ind i
det lille rum. Dagligstuen var ganske
traditionel; et spisebord midt i stuen
med stole omkring, en divan, kakkel19

ovn, radio og 2 lænestole. Hjørnet i
dagligstuen var dekoreret med familiebilleder og lysekronen midt i stuen.
Den fine stue kom man til ved at gå
igennem dagligstuen, eller ude fra gangen, den blev kun brugt ved større
sammenkomster. Stuen havde møblerne
fordelt som det kendes i dag, dog
med datidens møbler.
Soveværelset fandtes ved
at gå ud i gangen og op
på 1. sal af trappen
direkte op under
taget. Hvor dagslyset kunne skimtes,
stod der en seng,
som jeg brugte.
Dog ikke når det
var frostvejr, så
var jeg inde ved
mormor og morfar i det rigtige
soveværelse, hvor
der var en lille kakkelovn. Men det var
ikke til større hjælp,
når et tykt lag is lå på
vinduet med kun ét lag
glas.
Lørdag aften skulle H.C., som min
morfar blev kaldt, ringe solen ned og
jeg skulle med, for det kunne være jeg
fik lov til at trække i snoren til den
store klokke. Men først skulle morfar
og jeg lige studere tårnuglerne, inden vi
begyndte at ringe solen ned. Og stolt
var jeg når jeg fik lov, men jeg havde
ikke kræfter til hele ringningen så morfar tog over. Pudsigt nok var der fire
20

personer i sognet, der kunne høre forskel på morfars arbejde med klokken og
når der var vikar på, som mig. Derfor
satte morfar og jeg et væddemål i gang;
hver gang jeg havde fået lov til at trække i snoren, var der, inden onsdagen i
ugen, helt sikkert en påtale om han
havde fri den og den dag. Det var
en sikker vinder for mig, for
der var som regel to, der
lige skulle høre, hvad
der var sket.
Søndag morgen stod
jeg op, da morfar
allerede havde ringet solen op. Jeg
blev vasket og
iklædt tøj, fik
morgenmad som
stod klar, et stykke rugbrød og
franskbrød med
puddersukker,
sikke et herligt
morgenbord – det
var jo kun søndag én
gang om ugen. Efter
morgenmaden gik vi alle
sammen op til kirken.
Undervejs blev der plukket et par
blomster eller et par grene, alt efter årstiden, men hvor de skulle anvendes
fandt jeg aldrig ud af. Kirken blev gået
igennem, fyret fik koks, alt efter årstiden, hvor jeg også husker en vinterdag
hvor fyret skulle tilses hver anden time
hele lørdagen og natten til søndag, for
der måtte ikke være koldt i kirketiden.
Degnen og organisten ankom, der blev

talt lidt sammen, og lidt efter kom den
sorte herre, som de kaldte Præsten og
samtalen sluttede, og hver især fandt
deres pladser. Mormor og jeg gik op til
det gamle orgel, hvor hun afprøvede
bælgen sammen med organisten. En
rigtig flink, rar og sød dame, der efter
gudstjenesten fandt sin pung frem,
fandt en femogtyveøre og afleverede
den til mig med ordene: ”Den skal du
have, fordi du har siddet stille og roligt
under hele gudstjenesten”, og så var
mine lommepenge reddet for denne
uge.
Mandagen startede morfar og jeg med
at ringe solen op, hjem til morgenmad
og så var det om at komme af sted til
kirkegården, for nu skulle der rives efter
alle dem der havde besøgt familiens
gravsted om søndagen – der skulle være
pænt på kirkegårdens gange. Det værste
der kunne ske, var, når stormen havde
brækket grene af. For sæt nu nogen
havde fået en gren i hovedet, hvortil jeg
bramfrit sagde til Morfar: ”Hvis de
døde af det var der ikke så langt til kirken!”. Så kan det nok være jeg blev irettesat – ”Sådan noget spøger man ikke
med!”, og minsandten to dage efter var
der en gren, der ramte en ældre dame,
heldigvis døde hun ikke af det.
”Grenen var nok for lille,” sagde jeg.
På daværende tidspunkt var der store
kastanjetræer omkring kirkegården,
som var til stor glæde for mig – kastanjerne kunne jo bruges til at lege med.
En stor æske tændstikker og en god
fantasi fik en til at lave små dyr og
legen var i gang. Men morfar havde

ikke den samme opfattelse, idet han
arbejdede meget med skaller og kastanjer. Der skulle jo være pænt rundt på
gangene rundt på kirkegården.
Min store beundring for fugle udspillede sig meget ved at se på uglerne, når
de sad i det store træ for enden af kirken. Tænk sig, jeg kunne få uglerne til
at dreje hovedet i den retning jeg gik.
Jeg skal lige hilse at sige, at jeg var vild
med at hente ting til morfar i våbenhuset, for så gik jeg jo forbi uglerne der
drejede hovedet. Uhyggen kunne godt
komme over en dreng som mig, når vi
skulle op i kirken om aftenen for at
fyre. Når uglerne tudede i træerne og
morfar gik i sin sorte kappe, var jeg
ikke særlig stolt ved kirkegården. Men
når vi så var ude, var verden som før.
Dagene fortsatte med formiddagsarbejdet på kirkegården, i middagsstunden
legede jeg et par timer med nabobørnene, inden morfar og jeg genoptog
arbejdet på kirkegården. Senere kom
mormor for at gøre rent på skolerne og
evt. forsamlingshuset inden spisetid,
hvorefter der var leg på aftenprogrammet med alle de søde børn som boede i
Balslev Kirkeby.
Ugen var gået, måske to ugers ferie
sluttede, og jeg blev hentet. En ny dag
fortsatte derhjemme, men ferien ved
mormor og morfar og alle de rare børn,
der ville lege med mig, gav mig en
oplevelse for livet i Balslev Kirkeby.
Med kærlig hilsen fra
Mogens Mortensen
Odense
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Nyt fra Balslev Forsamlingshus
Foråret er på vej og dermed også planlægning af årets arbejdsdag i Balslev
Forsamlingshus lørdag den 13. åpril.
Alt udendørs og indendørs i
Forsamlingshuset får en hovedrengøring. Det vil være dejligt, hvis I kan
komme og hjælpe til. Vi begynder kl.
9 med kaffe og rundstykker og forventer at være færdig kl. 12, hvor vi slutter med en let frokost.
Rigtig mange er glade for at bruge
vores forsamlingshus. Den interesse vil
vi gerne fastholde. I bestyrelsen arbejdes der derfor løbende med projekter
med vedligeholdelse og optimering af
forsamlingshuset, som vil være til gavn
for alle brugerne af Forsamlingshuset.
Af større projekter er der i de sidste 4
år gennemført følgende, hvor kulturgruppen har givet støtte til flere af
dem:
- Installation af Internet
- Købt nye borde til den store og lille
sal.
- Anskaffet
varmepumper
til

-

-

opvarmning af Forsamlingshuset.
Optimering af køkkenet med helt
nyt køkkeninventar
Anlæggelse af terrasse og opsat nyt
rækværk.
Reparation af fuger på gavlen over
toiletbygning, samt øvrige små
fuge- og sokkelreparationer hele
vejen rundt om forsamlingshuset.
Indvendig maling af forsamlingshuset i den: Store sal, Lille sal,
Entreen ved hoveddøren, trappegang mod loftet og på loftet. Herre
toilet ved gangen.

I bestyrelsen oplever vi en meget stor
opbakning til Forsamlingshuset. Antal
medlemmer har været på det samme
niveau i mange år. Alle kan blive medlem af forsamlingshuset. Hvis man
ønsker at blive medlem, så kontakt
venligst en fra bestyrelsen eller skriv til
vores mail adressen: kontakt@balslevforsamlingshus.dk
Onsdag den 13. marts 2019 havde vi
generalforsamling med fællesspisning.
Der var genvalg på alle poster.
Besøg vores hjemmeside: www.balslevforsamlingshus.dk . Her kan man se,
hvad der sker i forsamlingshuset og via
medlemsinfo læse referat fra bestyrelsesmøderne vedrørende forsamlingshuset.
På gensyn. Balslev Forsamlingshus
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BALSLEV FESTIVAL
2019 for 19. gang
Så er det tid til årets Balslev
festival som afholdes lørdag den 15.
juni 2019 for 19. gang fra kl. 12.0000.45.
Konceptet er det samme som altid:
God familiehygge
Mød gamle og nye venner
Familievenlige priser på alt på pladsen
næsten 13 timers god musik for små
penge – og igen i år, musik af nogle af
Danmarks bedste kopibands og det bedste lyd-/lysudstyr.

Sidste nyt fra

Kulturgruppen
for Balslev
forsamlingshus
Onsdag den 30. januar havde vi besøg af
Jacob Haugaard
Vi kunne melde ALT UDSOLGT. Det
var en meget farvestrålende, vittig og festlig aften, hvor Jacob kunne fortælle om
sit liv, sin tid i politik og sit liv med alkohol, han sang også et par sange for os.
Vi siger mange tak for den store opbakning.
Onsdag den 13. februar havde vi besøg af
Gelsted herrekor.
De sang mange fine numre for os, og
sang også mange fælles sange med os.
Tak for det fine fremmøde.
Fredag & lørdag 1./2. marts stod i dilettantens tegn.
Lørdag var godt besøgt både om eftermiddagen og om aftenen. De lokale dilet-

Vi er rigtig glade for igen i år at kunne
præsentere en masse gode bands, på henholdsvis teltscenen og storscenen
Der skal bydes velkommen til - Lizzy iz
Dizzy, Status Quover, TwoTimesFifty,
Danmarks John duo,
#Katfish, Bigum duo, Venus, JB & RIX,
Banditz, En lille pose støj og Dirty Guns.
Følg os på Facebook eller på vores hjemmeside www.balslevfestival.dk
Mød op og vær med til at rocke – og tag
din nabo, gamle ven eller hele familien
med vi er jo også en børnevenlig Festival!
Vi ses - men pas på! Det bliver sørme
hyggeligt :-)

tanter opførte i år: Jomfruernes Højborg.
I år havde instruktør Finn Sørensen valgt
en folkekomedie. På scenen var der både
jomfruer, tyve, rig logerende og ikke
mindst Den mandlige tyv der pludselig
blev til ”dame”. Alle fik rørt lattermusklerne, og sidst på aftenen kunne man få
rørt danse-benene til musik af Mogens
Rosenvang.
Tak for den store opbakning, både på
scenen, på tilskuerrækkerne og til alle frivillige, der på hver sin måde bidrog til at
vi kunne stable dette arrangement på
benene.
Nu holder vi i kulturgruppen en lille
pause, frem til juli/august hvor programmet for resten af 2019 og start 2020 vil
blive lavet.
Har I en god ide, eller brænder I for at
give os en hjælpende hånd, hører vi rigtig
gerne fra jer.
Thomas Davidsen 40273617
Marianne Jensen 60925686
Hanne Fejer 60133707
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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

April 2019 - August 2019
og 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 i Balslev
Kirke 25.maj og 13. juli, og i Ejby den
15. juni og 17. august, alle dage kl.
11:00. Dåbsgudstjenesten bliver kun
afholdt såfremt der er nogle tilmeldinger.

Forårskoncert i Ejby kirke
Choir Please synger foråret ind i Ejby
Kirke - Onsdag den 15. maj - kl. 19.00
Middelfart-koret Choir Please holdt for
tre år siden en meget rost koncert for en
fyldt Eiby Kirke. Nu vender koret så tilbage til kirken med et stort og nyt repertoire, som er en buket af glade og stemningsfulde danske og engelske sange i en blanding af Pop, Rock, Soul og Swing. Så vi
kan fejre at foråret er kommet og vi snart

Kristi Himmelfart og
gudstjeneste i det fri
Kristi Himmelfartsdag – den 30. maj –
kl.14:00 i Fjeldsted præstegårdshave
Præsterne i Fjelsted-Harndrup, GelstedTanderup, Balslev-Ejby og BrenderupIndslev har fået en idé! Vi vil gerne invitere alle menighederne til fælles udendørsgudstjeneste på Kristi
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går en forhåbentligt skøn sommer i møde.
Og det ovenikøbet med hele to koncerter
på samme aften. Koret starter nemlig med
en koncert i Ejby kirke kl 19:00, derefter
inviterer menighedsrådet til et efterfølgende arrangement ovre i konfirmandstuen –
med lidt godt til ganen – og også her, giver
Choir Please os nogle ekstra sange med på
vejen. Det kan kun blive godt! Alle er hjertelig velkomne – og det er selvfølgelig gratis.

Himmelfartsdag. Tanken er, at stedet skal
gå på skift, og i år bliver det i FjelstedHarndrup – nærmere bestemt i haven
ved Fjellerup Præstegård, Fjellerupvej 35,
5463 Harndrup. Tidspunktet er kl.
14.00. Det kan vel være, at vi er flere
præster til stede, men den ledes kun af
sognepræsten i det inviterende sogn, hvilket altså er Michael Juul. Efter gudstjenesten er der kaffe/te og hyggeligt samvær i
præstegårdshaven.
L.H.

Det sker!
Aftensang i
Balslev Kirke
Ønsk en salme: Onsdag den 5. juni
2019 kl.19:00 i Balslev kirke
Så er det atter tid til endnu en omgang
aftensangs arrangementer. Og ligesom

April 2019 - August 2019
sidste gang så afholder vi arrangement kl
19:00 – og derudover serverer menighedsrådet en lille forfriskning bagefter,
når arrangementet er slut. Hvad det bliver, vil vi først få at se på selve aftenen –
det er en lille overraskelse.
Kirkebilen kører som altid!
På gensyn fra os alle

”Ulvetimegudstjeneste”
– for børn og barnlige sjæle
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning
og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 22. 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 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
en
kort
børnevenlig
”fortælle(fri)kvarter” i kirken hvor der
bagefter, vil der blive serveret spaghetti for
hele familien.
Vi starter som altid i kirken hvor præsten

fortæller en lille historie og vi synger nogle
sange. Bagefter går vi så alle over i konfirmandstuen i Ejby og spiser spagetti med
kødsovs som aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier,
men bedsteforældre er også hjertelig velkomne.
Maden og saftevand er gratis for børnene,
mens at det koster 10 kr for voksne at spise
med.
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Det sker!

April 2019 - August 2019

Gudstjeneste med
Brunch i
Præstegårdshaven
2. pinsedag - den 10. juni kl. 10:15 – i
haven i Ejby præstegård
Så indbyder vi til en lidt anderledes gudstjeneste i Ejby præstegård. For 2. pinsedag afholder vi nemlig dagens gudstjeneste i præstegårdshaven – og så afslutter vi

det hele, med en god omgang brunch
både i haven og i præstegården, alt
afhængig af vejret selvfølgelig.
Alle er som altid hjerteligt velkomne
Gudstjenesten er jo selvfølgelig gratis,
men Brunchen inklusiv kaffe/te ad libitum koster 30 kr. og for at være sikre på,
at der er rigeligt med mad til alle, så må I
meget gerne tilmelde jer forinden til Jens
præst på JCR@km.dk eller ring
64461120.
Vel mødt 2. pinsedag fra os alle

KFUM og KFUK på Vestfyn
Udflugt til Rømø
Tirsdag den 28. maj.
Glæd jer til en spændende heldagstur.
Se nærmere på hjemmesiden
https://fyn.kfum-kfuk.dk.

Det sker i Samarbejdende Sogne

100 salmer for sidste gang
Onsdag d. 8. maj i Udby Kirke kl. 17
Måske har du bemærket, at der om søndagen synges salmer fra ”den lille blå”.
Det er de nye salmer, der er optaget i salmebogstillægget ”100 salmer”.
SAMARBEJDENDE SOGNE har haft i
gang i kirkerne siden september sidste år.
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Der er kun én aften tilbage, hvor vi får
fortalt om salmerne, salmedigterne, melodier og komponisterne. Kom glad, syng
med og bliv nysgerrig på salmernes verden, med salmeintroduktion ved sognepræst Vita Andreassen til salmerne 890899

Det sker i Samarbejdende Sogne
”Evigheden har været her hele tiden
– ellers var den jo ikke evighed!”
Foredrag tirsdag d. 14. maj 2019
kl. 19.00
med præst Jeppe Carsce Nissen, Simeonsankt Johannes Sogn på Nørrebro i
København. Foredraget finder sted i sognegården i Ejby, Nørregade 97, 5592
Ejby.
Jeppe Nissen er fast tilknyttet Kirken ved
De Gamles By på Nørrebro ved Sølund
Plejecenter. Her er han som præst optaget
af sjælesorg og pårørende samtaler og står
for bisættelser af omkring 100 mennesker
hvert år. I Jeppes arbejde aktualiseres
nogle af de spørgsmål, som vi ellers også
kan tumle med: Hvad er tro? Hvad skal
vi tro på? Hvad med livet efter døden?
Livet FØR Døden? Evigheden?

Øjeblikket? Og hvordan skal vi forholde
os til det, som menneske, som ven, familie, nabo? Og som professionel, som sosuassistent og SOM PRÆST? Hvad er præstens rum?
Jeppes Nissen fortæller, at han bruger tid
på at undervise sosu-assistenterne, og
bl.a. opfordrer dem til også at træde ind i
”præstens rum”. Måske er der ikke så
afgrænsede rum? – Måske handler det om
vores tilværelse sammen, vores eksistens,
og hvordan vi møder dens vilkår?
Foredraget er gratis – det er for alle, men
vil også henvende sig til alle frivillige
omkring kirkerne, til menighedsråd,
ansatte og præsterne – samt til personalet
på plejehjem.
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Det sker i Samarbejdende Sogne

Nordstemt
Kor-koncert i Brenderup Kirke d. 21.
maj kl. 18.30. Gratis adgang.
Vokalensemblet Nordstemt hører til på
Vestfyn nær Middelfart og består af 12
ambitiøse kvindelige sangere, fra
Danmark og Færøerne, som elsker at
synge. Vores ophav er med til at danne
rammen om ensemblets musikalske
udtryk, der har rødder i vores fælles nordiske musiktradition.
Stemt i nordiske toner fra råt til smukt
og dragende
Nordstemt er med andre ord “stemt” i
nordiske toner og vi synger udelukkende
musik af nordiske kunstnere. Repertoiret

spænder bredt indenfor den nordiske
musik og sangene vi synger, er alle særligt
udvalgt, fordi de indeholder en udpræget
nordisk “vibe”. Nordstemt synger rå og
ubarmhjertige folkeviser, smukke og dragende årstidssalmer og hjerteskærende,
velklingende og fængende pop, der tilsammen viser alsidigheden i nordisk
musik. Alle sange vi synger, er originale
og er arrangeret af gruppens dirigent Tina
Rassing. For Nordstemt skal sangene give
mening og de skal synges med lige dele
passion, intention, respekt og hjerte.
Vokalmusik med udtryk, der gør indtryk...

Lørdag den 7. september kl. 10:00
Nørre Åby Bio
Når sommeren er ved at gå på hæld, så er
det atter tid til Kirke og Kino.
Filmen er vinderen af Gabriel Prisen. Vi
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ved endnu ikke hvilken film det bliver,
men datoen er fastlagt – så sæt kryds i
kalenderen og glæd jer til endnu en stor
filmoplevelse og læs mere om det, i det
kommende kirkeblad.
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