Kirke- og Sogneblad
for Balslev-Ejby

AUGUST 2019

Ejby Kirke, kirken for alle

Der sker rigtig mange ting i og omkring kirken her i efteråret bl.a.
Ulvetimegudstjeneste · Kirkegårdsvandring,
Fernisering i sognegården · Kirke Kino · Ældreudflugt,
Høstgudstjeneste · Ældreklub · Filmklub · Gudstjenesteliv (Workshop)
Strikkecafé og strikkeklub · Aftensang · Adventsarrangementer
Syng julen ind
Se nærmere inde i bladet!

Konfirmationen i
Balslev og Ejby kirker 2019
Ja, så måtte vi også tage afsked med dette års konfirmander og - som altid med
en stor portion vemod, for jeg har på alle måder nydt at være sammen med jer,
men håber, at vi snart må ses igen i alle mulige andre sammenhænge. Tak for den
gode tid, som vi har haft sammen. Mvh, Jens

Konfirmation i Balslev kirke den 5. maj 2019, kl. 10:00
Karoline Frederikke Traugott-Olsen, Cecilie Lindvig Hansen, Steffanie
Dornonville de la Cour Gandløse, Freja Kamp Klausen, Cecilie Flethøj
Sørensen. Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi
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Konfirmation i Ejby kirke den 12. maj 2019, kl. 10:00
Caroline Sofie Lykke Sørensen, Johanne Sofie Gammelgaard, Louise Birch
Bager, Magnus Ritza Frydensberg, Sophie Lundskov Nielsen, Mikkel Sørensen,
Cecilie Hjort Andersen, Theis Kjær Ottesen, Margrethe Rosenqvist Henriksen,
Lucas Bødskov Jensen, Caroline Hammer Petersen, Mathias Krogkær Larsen,
Caroline Gandø Jensen, Mikkel Korshøj Jensen, Ida Maria Rasmine
Lægteskov, Magnus Thomsen, Sofie Schøtt Sejten
Foto: Peter Thingaard Quist Fotografi.

Konfirmation i Ejby kirke den
21. april 2019, kl. 10:15
Mads Duus Andreasen
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Mælkebøtter!
...eller en lille hilsen til ukrudtsplanten af Danmarks ungdom.
af Jens Rothmann
Kære konfirmander.
Så kom endelig jeres dag.
En dag som jeg ved, at I har glædet jer
utroligt meget til. Ja, man kan næsten
se, at I nærmest stråler af spænding og
lykke.
Og det er da klart, at I har det sådan
her i dag.
For det er jo nemlig jeres dag, jeres dag
helt alene. Flaget er hejst, ikke for
nogen andres skyld - end ikke engang
vores dronning flager vi for i dag – nej
vi flager for jer og for jer alene.
Og det er der en ganske god grund til.
For nu endelig, så lykkedes det jo. De
lange formiddagstimer hos mig i konfirmandstuen, er endelig forbi og en
ny tid kan begynde!
Og så står der altså kun ét tilbage for
mig, som jeres konfirmand præst;
nemlig evalueringen af det hele. Ikke
mindst af jer konfirmander og at give
min uforbeholdne mening om jer
konfirmander. Prøve at finde et eller
andet, som kan beskrive, hvem I er og
hvad I står for:
Og ja, jeg har gransket min hjerne og
kan kun komme på et ord til at beskrive jer konfirmander:
Nemlig Mælkebøtter.
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For det er det I er: Mælkebøtter!
I har nemlig alle sammen mælkebøttens væsen, for I er ligeså uregerlige –
selvstændige – lysende – pjattende autonome – selvtænkende – skæve glædesspredende - tøjlesløse og hæmningsløse, som de kåde lysegule vilde
mælkebøtter udenfor.
I har mælkebøttens væsen, som bare
vil frem og popper op alle de steder,
hvor de absolut ikke skal være og kan
til tider være enormt irriterende. Og til
tider har selv jeres hårpragt haft en lighed med en mælkebøtte. Men allermest, så er I en stor flok levende,
lysende og fantastiske smukke mælkebøtter.
Nu må I ikke misforstå mig konfirmander, når jeg sådan beskriver jer
som mælkebøtter. For der er sikkert
nogle af jer, som har hørt fra de voksne, at mælkebøtter kan være ret så
trælse at få på besøg i haven derhjemme. For de har nemlig en tendens til at
ville lave rav i det hele - der nede på
græsrodsplan.
Og hver gang man tror at man har
fjernet bare en mælkebøtte i haven,
eller slået en flok ned med græsslåmaskinen – ja så kan man være næsten
lige så sikker på, at dagen efter, så dukker der altid minimum ti nye mælkebøtter op i haven et andet sted og gør
haven dobbelt så smuk for en tid.
Og det er jo netop også det der er

pointen i det hele med jer mælkebøtte
konfirmander.
Der er nogen, der synes det kan være
ganske irriterende. Men ikke mig. Jeg
ser jer som smukke! For, for mig – der
står mælkebøtter nemlig for liv. Og
er der noget I har, så er det liv.
Og det har I konfirmander
vist mig hele vejen igennem.
At I er frie og smukke og
ganske uregerlige.
Og hver gang jeg har sagt
”Nej” – så har I konfirmander haft evnen til - lige så
bestandigt at sige ”Ja!” og det
bedste er, jeg er blevet overbevist stort set hver gang.
Og hver gang jeg har tænkt, at her er
der da vist ikke meget at komme efter,
så er I poppet op med en ny og anderledes tanke, som har vendt det hele på
hovedet og sat tingene i nyt perspektiv.
I er dukket op med jeres glæde og jeres
lysende hoveder. Og I har været dybe,
langt dybere end I selv lige går og regner med. Jeg læste jeres bønner her
forleden, de bønner som I fik til opgave at lave. Jeg har lovet jer, at jeg ikke
ville læse dem op og det løfte holder
jeg. Men hold fast hvor er de tankefulde, smukke og dybe, sådan bare fra
hjertet og ikke andet.
I har alle sammen selv valgt jeres konfirmandord. Jeg har ikke villet blande
mig, for I skulle selv vælge de ord, som
betød noget for jer. Og igen, jeg
kunne aldrig have valgt så godt, som I

har gjort. Så jo I er mælkebøtter.
Det eneste problem med mælkebøtter,
er så bare, at på et tidspunkt, så går de
i frø og fiser ud.
Lige pludselig en dag, så har I smidt
jeres uregerlighed og er blevet det
man kalder ”voksne”, hvor alt
jeres livs energi er blevet presset ind i en eller anden form,
som I slet ikke havde oprindeligt indeni. Lige pludselig
så ligner I slet ikke jer selv.
Men er blevet pæne og
kedelige ”voksne”, der altid
har de rigtige holdninger og
måder at være på.
Og derfor har jeg også en gave til
jer alle sammen, sådan at I kan vedblive at beholde jeres mælkebøttestatus
for altid.
Nu er der sikkert nogle forældre, der
allerede begynder at frygte, at præsten
her giver en pakke mælkebøttefrø,
som I så kan sprede ud over jeres forældres haver og urtebede derhjemme,
for sådan at minde om jeres børns
mælkebøttestatus.
Men bare rolig det kunne jeg ikke
finde på. Og i øvrigt; mælkebøtterne,
de skal som nok komme alligevel, tro
mig! For der er altid nogle naboer,
som ikke holder deres haver så pænt,
som jer.
Nej derimod, så vil jeg give jer noget,
som er meget mere indadvendt så at
sige; nemlig en pakke ørepropper til
jer alle sammen.
For med sådan nogle ørepropper kan I
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nemlig lukke alle mælkebøtte-hæmmende midler ude af jeres verden. Bliv
ved med at være mælkebøtter og lad
være med at lade jer påvirke af aktuelle mærkelige politiske holdninger og
psykologers psykologisering af jeres liv.
Og lad være med at lade jer påvirke af
intetsigende bloggere, selvcentrerede
YouTubere og Influencers. Det kan
godt ske, at de har millioner af følgere,
men I skal kun følge jer selv. Lyt til
jeres indre mælkebøtte, lyt til jeres
indre stemme. Kort sagt vær jer selv og
bliv ved med at være jer selv, det kommer I længst med. Bliv ved med at
være mælkebøtter.
Og I har alle muligheder for det.
Verden ligger åben for jeres fødder og

det bedste er; at I har Vorherre med jer
- hele vejen. Det lovede han jo dengang I blev døbt og jeres gudfar eller
gudmor sagde ja på jeres vegne. Og det
er det ”ja” som I nu selv skal svare ”Ja”
til. Ja til livet og ja til hinanden og ”Ja”
til at være mælkebøtter i Guds store
vidunderlige brogede have.
Der er sikkert nogle, der vil sige
Ukrudt, når jeg siger Mælkebøtter.
Men jeg siger – kære konfirmander –
kære mælkebøtter: i så fald er I
ukrudtsblomsten af Danmark ungdom!
Kære konfirmander - tillykke med
Jeres dag i dag – tillykke og må Gud
velsigne jer for altid.

Nyt fra Balslev Menighedsråd
Som alle kan se, er kirken blevet kalket, den lyser hvid på lang afstand og
står så flot med det røde tegl tag.
Desværre er der store problemer med
væggene indvendig i kirken, hvor der
bliver store områder med mørke pletter, det ser bestemt ikke godt ud og det
bliver værre og værre.
Vi har prøvet at skifte alterlysene og
andre lys ud med Led lys, vi sætter en
affugter i gang når fugtigheden stiger,
men
desværre
ingen
effekt.
Menighedsrådet har nu bedt en
varme- og kalkningsspecialist om
hjælp, så der forhåbentlig kan blive
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styr på problemet.
Menighedsrådet har også bedt en kirkegårdskonsulent om at komme med
et oplæg til en langtidsplanlægning af
kirkegården. Så der er en overordnet
plan over, hvad man laver af fornyelser
og forbedringer. Hvis man har gode
idéer er man velkommen til at henvende sig enten til Menighedsrådet
eller til graver Pia Janner. Et af problemerne er, at nogle steder er gangene
meget smalle, så det kan være svært at
gå med en kiste og man er nødt til at
involvere andre gravsteder i forbindelse med en begravelse.

2. pinsedag holdt Jens gudstjeneste
udendørs i præstegårdshaven, selv om
regnen silede ned, var det en fin oplevelse. Efter gudstjenesten inviterede
Anja på frokost i de private stuer. Der
var så mange gæster, at konfirmandstuen også blev taget i brug. Der skal
lyde en stor tak til Anja og Jens for at
de åbnede deres hjem 2. pinsedag.
Vores organist ved Balslev og Ejby kirker, har lige bestået sin organisteksamen, stort tillykke med det.
I forbindelse med Sognemødet i
Balslev Forsamlingshus den 3. april,
hvor Susanne Skov fortalte om skoleprojektet SOS Gambia, blev vi opfor-

dret til at strikke til SOS Gambia. Så
vi vil igen i år starte strikkeklub i
Balslev på Mindevej 22. Vi starter i
oktober måned, der vil komme nærmere mht. startdato og klokkeslæt. Vi
vil her supplere dåbskludene og strikke børnetrøjer, huer og tæpper til fattige familier i Afrikas tredie fattigste
land Gambia. Hvis du vil høre nærmere kan du kontakte Hanne
Kristensen på mail: kristensenhanne@live.dk eller tlf. 29936480.

Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen

Nyt fra Ejby Menighedsråd
Gudstjenesten
”Det nye er, at alt er ved det gamle”.
Menighedsrådet har længe haft et
ønske om at drøfte Gudstjenesten,
som det vigtige omdrejningspunkt for,
at vi overhovedet er her.
Menighedsrådet er her, fordi der er
kirke, og skal medvirke til, at det er
sognets kirke. Hvordan gudstjenesten
skal forløbe, er fastsat i Højmesseordningen (optrykt i salmebogen s. 791878). Men der sker hele tiden udvikling. På Fyns Stifts hjemmeside kan
man læse: ”Nogle bruger gående altergang, andre giver brød i stedet for
oblater. I en del sogne har man indført
dåbslys, andre steder er man begyndt

at holde dåbstaler. Der skrives nye salmer og nye bønner. Små og større
ændringer i liturgien, som nu giver
anledning til en bred folkelig og kirkelig samtale og debat om, hvad vi siger
og gør, når vi holder gudstjeneste, dåb
og nadver. Skal det være ens fra sted til
sted, og hvem skal bestemme hvad, og
hvordan kan man gøre?”
Vores fynske biskop, Tine Lindhardt,
er formand for et udvalg, der skal se på
den måde vi fejrer Gudstjeneste på, og
på stiftets hjemmeside (www.fyensstift.dk) kan man læse meget mere om
det. I menighedsrådet hilser vi det velkomment, fordi vi tror på, at en levende kirke må være kendetegnet af en
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nysgerrig samtale. Som det kan læses
andre steder i dette blad (side 24) inviterer vi også alle der har lyst til at være
med til en workshop om gudstjenesten. Det sker den 28. september i
konfirmandstuen i Ejby.
2. pinsedag blev der arrangeret
Gudstjeneste i Præstegårdshaven med
efterfølgende brunch arrangeret af
Anja. Omkring 50 deltog i dette dejlige arrangement, selvom vejret ikke var
det bedste. Det var en meget positiv
oplevelse på denne 2. pinsedag, hvor
der ellers traditionelt kun kommer få i
kirke.
At ”alt er ved det gamle” skal her
dække over, at Gudstjeneste har der
været holdt i 2000 år – og centrale elementer er de samme, og skal være de
bærende kendetegn. Men lad os indrømme: vi lever i 2019 og de kirkelige
ritualer indgår i det moderne menneskes livssammenhæng. Lad os blive
gode til at tale sammen om hvad det
indebærer – for os, der bruger kirken,
og for ritualerne.
Kirkegården
Menighedsrådet er opmærksom på, at
der stille og roligt sker ændringer i
brug af kirkegården, blandt andet ved
at der vælges andre former for begravelse end gravstedsbegravelse.
Kirkegården lå oprindelig rundt om
kirken, men blev flyttet til en såkaldt
Assistens kirkegård, som ikke ligger i
direkte forbindelse med kirken. Senere
er den blevet udvidet her.
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At kirkegården i dag fremtræder som
et smukt og velholdt sted med stor
variation inden for de enkelte områder
skyldes gravernes dygtige, daglige indsats gennem årene.
Ændringerne i begravelsesmønsteret
betyder at der kommer flere åbne arealer, og det er vigtigt, at afklare, om der
er områder, der ikke skal være tilgængelige og kunne vælges som gravsted,
og i stedet skal udvikles som del af kirkegårdens frie areal. Og hvordan skal
det ske?
Menighedsrådet tager i den forbindelse på en lille udflugt til Tommerup og
Svendborg Kirkegårde, for at hente
inspiration til hvad man kan gøre.
Menighedsrådet inviterer alle i sognet
til at være med til en kirkegårdsvandring lørdag d. 31. august kl. 11. Der
er nærmere omtale under det sker.
På baggrund af disse input, samtaler
og ideer vil Menighedsrådet derefter
tage stilling til, hvordan vi skal fremme en god udvikling på den smukke
kirkegård, der mod øst grænser ned
mod Ejby Mose.
Ny sæson i sognelivet
Ellers vil vi fra menighedsrådets side –
mens der forhåbentligt endnu er
mange sommerdage tilbage - byde alle
velkommen til en ny efterårssæson i
sognene. Ældreklubbens stærke team
er klar med et nyt program.
Ældreklubben har et særligt kendetegn, som er en sognegård, der på onsdag eftermiddage i ulige uger fyldes til

bristepunktet med glæde, sang og fællesskab. – Strikke caféen er kommet
for at blive og inviterer også de flittige
hænder til at være med til at strikke.
Filmklubben har et nyt program med
stærke overraskelser.
Sidder du lige nu og tænker på en aktivitet, som det kunne være spændende
at menighedsrådet tog op – salmesang
for babyer, bibellæsekreds (hvad står
der egentlig i den bog?), sangaftener –
så er du velkommen til at henvende
dig til menighedsrådet med din ide,
eller dukke op på et af menighedsrådets møder og drøfte det.
Og endelig er det vigtigt at gøre
opmærksom på – IKKE REKLAME –
at der hver søndag – efter en nærmere

fastlagt fordeling mellem Balslev og
Ejby er HØJMESSE i en af kirkerne
kl. 10.15. Når der ikke er HØJMESSSE er der fromesse (lille gudstjeneste uden nadver) kl. 09. Og hver
søndag lyder kirkeklokkerne, som de
har gjort i hundreder af år, og der spilles på orglet, vi synger salmer sammen,
og lytter til præstens prædiken, som
taler direkte ind til vores liv i hverdagene her hvor vi er på vej mod 2020.
Husk går du i kirke: tag en god ven
med. Det er ganske gratis – og opløftende.

Jens Ferrold Helbo,
Formand Ejby Menighedsråd

Minikonfirmandundervisningen 2019
Igen i år kan vi tilbyde
minikonfirmandundervisning i Balslev og Ejby
sogne.
Tilbuddet er for elever i
3. klasse og foregår i Ejby
kirke og konfirmandstuen i præstegården –
hvor vi er sammen i en
lille halvanden times tid,
9 torsdage i september,
oktober og november.
Som altid vil vi afslutte
det hele med, at børnene

bliver minikonfirmeret
den 1. søndag i advent,
den 1. december kl.
10:15 i Ejby kirke.
En af de første skoledage
vil vi komme op i 3.
klasse og fortælle mere
om minikonfirmandundervisningen og give jer
informationssedler med
hjem.
På gensyn fra os alle – ved
Balslev og Ejby kirker
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Konfirmationsundervisningen
2019-2020
Starttidspunkt oktober 2019
Konfirmandundervisningen for årets konfirmander, starter op tirsdag den 22.
oktober kl. 8:00 og torsdag den 24. oktober kl. 8:00.
Der vil som foregående år også være en velkomst og orienteringsaften for de nye
konfirmander og deres forældre i kirken og konfirmandstuen. Der vil blive sendt
indbydelser ud til alle konfirmander på Ejby skole, og til de konfirmander som
forinden har tilmeldt sig konfirmandundervisningen i Ejby.

Velkomst og orienteringsaftenen vil finde sted
tirsdag den 8. oktober kl. 19:00-20:00, i Ejby kirke
og konfirmandstue.

Konfirmationen vil i 2020 finde sted i Balslev
den 3. maj og Ejby den. 26. april

Konfirmationsdatoer
i Balslev og Ejby 2020-2023
2020: Ejby 26. april Balslev 3. maj
2021: Ejby 25. april Balslev 18. april
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2022: Ejby 1. maj Balslev 8. maj
2023: Ejby 30. april Balslev 23. april

Fotografier ønskes
Kære alle borgere i Balslev og Ejby
Vi vil gerne bede jer om at se efter i
jeres gemmer derhjemme. Vi søger
nemlig efter gamle konfirmationsbilleder fra Balslev og Ejby, gerne fra
begyndelse af det tyvende århundrede,
fra år 1900 og fremefter. Vi søger også
efter gamle fotos, avisartikler og
udklip, som evt. kan fortælle om alt,
hvad der har været af aktiviteter i de 2
kirker og sogne – også hvis I generelt
har meget gamle fotos og postkort af
Balslev og Ejby fra meget gamle dage –
fra før 1920. Alt har interesse.
Kom op til Jens præst, ring eller send

ham en besked og han vil tage imod
med glæde og tager en kopi, så I får
originalen med hjem igen. Billeder
m.v. kan også sendes digitalt.
Vi er ved at lave scrapbøger om vores
alles fortid – så den bevares et centralt
sted, som så kan ses oppe i konfirmandstuen eller sognehuset. Her ligger der allerede mange fine billeder
som Jens har samlet, så hvis I synes det
er en god ide så kom få en snak og se
de billeder, der allerede er samlet.
Bent Hagelskjær

Hvad er det præcist vi søger og som vi gerne vil kopiere:
· Konfirmandbilleder – dvs. gruppebilleder af konfirmanderne fra Balslev og Ejby fra
ca.1890 og til 2006.
· Fotos af og fra Balslev og Ejby kirker
· Fotos af og fra Præstegården i både Balslev og Ejby.
· Fotos af præster og andre ansatte; gravere, organister og kirkesangere ved Balslev
og Ejby kirker, samt gruppebilleder af menighedsråd.
· Avisartikler og udklip som vedrøre kirkerne.

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 den 2. onsdag i måneden kl. 17.00.
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GALLERI SOGNEGÅRDEN
Hver søndag når højmessen kl. 10.15 er
slut kan man besøge Galleri Sognegården. På væggene i Ejby Sognegård er der
skiftende udstillinger af lokale malere.
Er du interesseret i at kigge på billederne så mød op efter højmessen. Du kan
også kontakte et medlem af menighedsrådet, graver eller præst og på den måde
få adgang til udstillingen. Malerierne er
udstillet til glæde og inspiration for alle.
Vær velkommen!
Der har indtil nu været adskillige udstillere, De der senest har haft billeder
udstillet er Jette Hald og Benedikte
Wegge-Larsen fra april til maj. Der har
været stor opmærksomhed omkring
deres flotte billeder. Vi siger mange tak
til dem begge.
Fra 1. september vil sognegården blive
beriget med nye malerier. Denne gang er
det Marion Strandgaard der udstiller.
Marion Strandgaard fortæller her:
- Jeg maler for det meste figurativt og
finder mine motiver overalt, hvor jeg
færdes. I de senere år har jeg været optaget af det danske landskab især ved
havet, hvor himlen og vandet er det
mest fascinerende. Ofte arbejder jeg
med opstillinger af krukker og vaser,

Marion
Strandgaard
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Jette Hald(tv) og Benedikte Wegge-Larsen

men også blomster og frugter finder vej
til mine lærreder.
Jeg er også meget optaget af ”den sorte
kunst”, grafikken, hvor jeg både arbejder med højtryk som linoleum og træ,
men også med dybtryk som kollografi
og radering.
Jeg har fået undervisning igennem en
lang årrække, både på Århus
Kunstakademi, Helnæs Højskole og hos
billedkunstnerne Carl Henning Aarsø,
Gunnar Hansen og Birgitte Thorlacius.
Der vil være fernisering i sognegården den 8. september kl. ca. 11,
efter højmessen i Ejby kirke.

Sognene siden sidst
Perioden 18.03.2019 – 16.06.2019
Døbte i Ejby kirke
Oscar Vikkelsø Jensen
Kirsebærhaven 17, Ejby
Lærke Nybro Urban Asmussen
Månevænget 21, Ejby

Birthe Puggaard Kristensen og Steffen
Cummings Puggaard
Hjortebjergvej 20, Harndrup
Trine Østergaard Karstensen og Allan
Østergaard
Søndervangen 9, Ejby

Norr Åhman Pagh
Langholmvej 4, Ejby

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Døbte i Balslev kirke
Ellie Juhl Sørensen
Assensvej 16, Middelfart
Milas Junge Halkjær Sørensen
Indslevvej 5, Nr. Aaby

Søren Arkild Hansen
Anlægsvej 19 B, Ejby
Gerda Rasmussen
Jernbanevej 15, Ejby
Erling Thomsen
Anlægsvejs 15 C, Ejby

Vielser og velsignelser i Balslev
og Ejby kirker og sogne

Arne Lund Rasmussen
Bues Gyde 14 th., Ejby

Marianne Kingo Tilgaard Christensen
og Jan Kingo Tilgaard Christensen
Nørregade 30, Ejby

Kaj Bonde Jensen
Anlægsvej 15 F, Ejby

Michelle Junge Halkjær Sørensen og
Benjamin Tim Sørensen
Indslevvej 5, Nr. Aaby

Joan Monicie Nielsen
Fluebjergvej 5, Ejby
Eva Madsen
Anlægsvej 15H, Ejby
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08. s. e. Trin.
9:00
Dåbsgudstjeneste
09. s. e. Trin.
10:15
Ulvetimegudstjeneste
10. s. e. Trin.
Kirkegårdsvandring på Ejby kirkegård **

SEPTEMBER
01. septem. 11. s. e. Trin.
10:15
07. septem. Kirke og Kino**
08. septem. 12. s. e. Trin.
11. septem. Ældreudflugt**
15. septem. 13. s. e Trin.
09:00 Michael Juul
21. septem. Dåbsgudstjeneste
11:00**
22. septem. Høstgudstjeneste
16:00**
25. septem. Ældreklub starter**
26. septem. Filmklub starter**
28. septem. Gudstjeneste-Liv – workshop i konfirmandstuen i Ejby
29. septem. 15. s.e. Trin.
10:15

AUGUST
11. august
17. august
18. august
29. august
25. august
31. august

BALSLEV

9:30-15:00**

10:15

10:15 Fernisering**

9:00

16:45**
10:15
11:00**

10:15
11:00 **

EJBY

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

Aftensang**
16. s. e. trinitatis
Konfirmandvelkomst**
Dåbsgudstjeneste **
17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis
Filmklub – i Aarup biograf for en aften**
19. s. e. trinitatis

9:00 Michael Juul

17:00 Mindegudstjeneste
10:15
11:00**

10:15
9:00 Michael Juul

19:00

10:15

10:15

10:15

19:00**

10:15 Kirkekaffe*

19:00 Mindegudstjeneste

10:15 Spejdergudstjeneste

19:00
19:00
11:00
9:00

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 15. oktober 2019.

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

** Se omtale i kirkebladet under ”Det sker” + dagspressen

DECEMBER
01. decem. Adventsarrangement i Ejby kirke med minikonfirmanderne**
01. decem. Advents Balslev kirke **
19:00
04. decem. Syng julen ind **
08. decem. 2. s. i Advent
10:15 Michael Juul
15. decem. 3. s. i Advent

NOVEMBER
03. novem. Alle Helgens dag
10. novem. 21. s. e. trinitatis
16. novem. Dåbsgudstjeneste
17. novem. 22. s. e. trinitatis
21. novem. Filmklub**
24. novem. Sidste søndag i kirkeåret

OKTOBER
03. oktober
06. oktober
08. oktober
12 .oktober
13. oktober
20. oktober
24. oktober
27. oktober

29. septem. 15. s.e. Trin.

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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Ældreudflugt 2019
Fra Asatro – til hvide Krist – med æggekage
ONSDAG D. 11. SEPTEMBER 2019
Så er det atter tid til den årlige udflugt for pensionister og efterlønsmodtagere i Balslev og Ejby sogne –
og i år – skal vi på en historisk rejse inden for egne
rækker; Vi skal nemlig opleve Fyn og Odense, fra
dengang vi troede på de gamle nordiske guder – opleve den gamle vikingestad Odense under forvandling
- og opleve vores Odenseanske domkirke, hvorfra
kristendommen spredtes og fordrev de gamle guder.
Og så skal vi selvfølgelig også have en god gang mad
– det indtages selvfølgelig i Fruens Bøge på den genopbyggede Carlslund kro – hvor der serveres æggekage ad libitum.
Når vi har forladt Ejby, går turen mod Korinth – for
her ligger der en helt speciel bygning; nemlig
Ravnsborg, som næsten er en helt lille vikingeborg.
Den er dog ikke fra vikingetiden – men næsten helt
nybygget af intet mindre end designeren, forfatteren
og modemanden Jim Lyngvild og hans mand Morten
– og det er en helt speciel oplevelse. For der er virkeligt kræset om de historiske detaljer, samtidig med at
bygningerne – for der er nemlig flere – er daglig bolig
for Jim selv, er de også udstillings- og markedsplads,
samt ikke mindst; hjemsted og kultsted for den
Asatro som Jim dyrker.
Når vi har forladt Ravnsborg kører vi mod Odense –
eller rettere Odense centrum. Her har man nemlig i
de sidste 7-8 år været i gang med, at ombygge området omkring Thomas B Triges gade og lavet en helt
ny bydel. Den er slet ikke indviet endnu, og vi kan
ikke se ret meget udefra og det meste vi ellers kender

til området, har vi kun læst om i avisartikler eller set
i fjernsynet. Men nu får vi mulighed for at komme
helt tæt på. Sammen med guider kommer vi nemlig
på en lille byvandring ned i de nye gader og bag facaderne, får fortællingen om alt det der sker og er sket
her, helt tilbage til dengang byen var en vikingeby og
til nu, hvor byen er i total forvandling.
Vi skal også et lille smut forbi domkirken, da ikke
mindst den jo er en del af byens historie og grunden
til, at vi ikke er vikinger mere.
Og så selvfølgelig det måske allervigtigste på sådan en
tur; maden! Den indtager vi på Carlslund restaurant
i Fruens bøge, æggekage selvfølgelig. Vi betaler selv
for vores drikkevarer – men ellers er der mulighed for
at spise al den æggekage man lyster. Efter endt spisning vender vi lige så stille hjemad igen.
Vi sørger selvfølgelig også for at der bliver serveret
kaffe m.m. i bussen på turen og noget forfriskende til
turen hjem, men da vi jo drager af sted tidligt om formiddagen, vil det være klogt at have spist et godt
morgenmåltid, inden vi drager afsted.
Turen vil ca. tage omkring 8-9 timer i alt. Vi skal på
denne tur køre i dobbeltdækker bus – og der vil være
plads til 50 personer max. Turen koster i alt 200 kr.
pr. deltager og I kan tilmelde jer på den medfølgende pamflet senest fredag d. 1. september Kl. 12:00,
hos Jens Rothmann, Nørregade 97 i Ejby.
NB: der kan forekomme enkelte rettelser til programmet.
Vel mødt og på gensyn!

✄
Navn(e)__________________________
________________________________
Adresse __________________________
________________________________
Tlf.: ____________________________

✄
Mødesteder (sæt kryds)
Balslev kirke
❑
Mosegård
ved Rundingen ❑
Bredgade ved det
gamle plejecenter ❑
Anlægsvej
ved Birkelunden ❑
Præstegården
❑

Kl. 08:30
Kl. 08:35
Kl. 08:40
Kl. 08:45
Kl. 08:50
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Sognetur til Roskilde
Hvis der er noget, der ligger fast
er det, at menighedsrådenes årlige
udflugt er første søndag i juni.
Og alligevel må vi sande, at selv den
mest håndfaste tradition kan komme til
kort, som det skete igen i år, hvor første
søndag i juni var pinsesøndag. Der
måtte være en del, som ville være forhindret. Derfor blev udflugten flyttet til
d. 26. maj. Hvilken provokation af traditionen! Formålet var at flere skulle
kunne deltage. Og det faldt så sammen
med valg til EU-parlamentet! Nogle
skulle være valgtilforordnede, og alle
skulle stemme. Hvad kan man lære af
det? Livet må gå videre, og bussen kører
til tiden, på den dag, der aftales til sommerudflugten.
Således også i år.
Udflugten planlægges på skift mellem
Balslev og Ejby Menighedsråd og starter
altid med en lille gudstjeneste kl. 09,
den mest velbesøgte morgengudstjeneste
i året….! Sidste år førte Balslev os igen-
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Roskilde Domkirke

nem de smukke Dollerup bakker og
afsluttede dagen ved Jelling-stenen. I år
fulgte vi op på dette minde over kristendommens indførelse i Danmark ved at
køre til Roskilde for at bese Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke.
1000 år af Kristendommens historie i
Danmark.
Bussens første stoppested efter gudstjenesten i Ejby Kirke var Ejby Skole, hvor
der var mulighed for at stemme, for de,
der ikke havde nået det.
Menighedsrådsmedlemmer, suppleanter, ansatte ved kirkerne, frivillige på de
mange forskellige områder var inviterede sammen med ægtefæller og kærester.
Vi var 30 – så der var mange der var forhindrede i at være med – af andre grunde end PINSE! Men de, der var med,
havde en fantastisk god dag, med en god
stemning i bussen, plads til at snakke
sammen på kryds og tværs, synge sange,
drikke kaffe sammen – og ikke mindst få
en imponerende god introduktion til
Vikingeskibsmuseet af den fortrinlige

guide – som også var vores guide i
Domkirken. Personlig, vidende, god til
at fortælle og levendegøre historien.
Man følte sig oplyst – i det korte øjeblik
det varede. Og på vejen tilbage var der
naturligvis – som det hører sig til – en
test af hvor meget man kunne huske i
form af en lille quiz!
Et formål med sogneturen er – for en
enkelt dag - at være sammen på en
anden måde end ved møder og hverdagens arbejdsopgaver – og få en fælles
oplevelse og god inspiration, fra det vi
ser og ved at få talt sammen.
Som det første indslag på turen foretog
de to menighedsrådsformænd, HanneLis fra Balslev og Jens fra Ejby en opmåling af bussen, med en medbragt tommestok. Bussen viste sig at måle ca.
12,5-13 meter i længden og 2,5 i bredden. Unøjagtigheden skyldes forskellen
mellem indvendige og udvendige mål.
Formålet var at anskueliggøre størrelsen
på et vikingeskib. Det største skib i
Roskilde, Havhingsten fra Glendalough
var et af de 5 skibe der blev fundet i
1962 ved Skuldelev, Roskilde Fjord,
hvor 5 skibe lå som et forsvarsværk og
blokerede for indsejlingen til Roskilde.
Det store langskib var 30 meter langt og
bygget som en krigsmaskine, til høj fart
og transport af mange krigere, og med
en be-sætning på 65-70 mand. Analyser
af tømmerets årringsmønster viser, at
langskibet er bygget af egetræ i Dublin
området omkring år 1042.
Vikingeskibsmuseet har lavet en rekonstruktion
af
Havhingsten
fra
Glendalough, som også har sejlet rundt
om Irland og England. Skibet er bygget
efter den originale fremgangsmåde. I

Havhesten

Egetræ. Fuldt lastet fylder skibet 26
tons, og kan skyde en fart på 13-17
knob (30 km/t).
Med andre ord: Her kom vi 30 mennesker kørende i en veludrustet bus, lavet
på samlebånd af robotter, her med kaffe
og rundstykker og en hastighed på 90100 km/t ud af den velanlagte motorvej. Bussen ville måske kunne have stået
ombord på vikingeskibet. Og hvordan
ville vi have taget os ud, placeret dér
med en åre i hånden? Vi må betænke, at
der ikke kun kom et enkelt vikingeskib,
når det gik løs, men hundredvis af skibe
og besætninger. Og som man husker
nåede de langt ind i Rusland ad floderne, til Paris, bosatte sig i Frankrig
(Normandiet), underlagde sig England.
Men med kristendommens indførelse
skete der noget – og hele kongeriget
historie er til stede i Roskilde Domkirke.
Det var en udflugt med en dejlig stemning og med en imponerende og god
formidling af et omfattende historisk
stof på relativ kort tid.
Tankevækkende. Tak til alle deltagerne,
som var med til at gøre det til en fantastisk oplevelse.

Jens Ferrold Helbo
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Dåbsgudstjeneste
Nogle gange kan det være svært for forældre at få deres barns dåb til at ligge på en
given søndag. Derfor afholder vi engang
imellem en lille dåbsgudstjeneste, som
ligger på en lørdag formiddag kl. 11:00,
og som tager en lille halv times tid.
Husk at tilmelde Jer til præsten, hvis I

gerne vil have jeres barn døbt sådan en
dag.
Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag d 17.
august i Ejby, 21. september i Balslev
kirke, 12. oktober i Ejby kirke, 16.
november i Balslev kirke.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt,
såfremt der er nogle tilmeldinger.

Ulvetimegudstjeneste
Ejby kirke og konfirmandstue
Torsdag den 29. august kl. 16.45
(Bemærk datoen er flyttet)
Ulvetimen var måske oprindelig timen lige
før daggry – hvor det var svært at skelne
mellem søvn og vågen. Nu dækker det
over en situation i den moderne families
hverdagsliv, hvor familien er samlet og alle
opgaver pludselig skal løses på en gang. Er
det som sultne ulve man lusker omkring?
Menighedsrådet inviterer til, at man går i
byen og spiser – kommer forbi Kirken til
en lille familiegudstjeneste sammen med
børnene, hvor præsten fortæller spænden-

Kirkegårdsvandring
ved Ejby Kirkegård lørdag
d. 31. august kl. 11
Menighedsrådet inviterer alle interesserede til en kirkegårdsvandring på Ejby
20

de historier fra kristendommen – og bagefter spiser vi spaghetti i sognegården. Og
der er nogen der absolut kun vil have rigtige spaghetti, mens andre gerne vil have
skruer. Der skal være noget for alle, så
mød blot op.
Det koster 10 kr. for voksne og gratis for
børn.
Du er meget velkommen til at tilmelde dig
til Inge Have – på ih1@godmail.dk eller
sms tlf. 2132 4570 - skriv ulvetime og
antal og navn. Du kan også bare møde op!
Vi glæder os til en rolig fællesstund i kirke
og sognegård.

Kirkegård, hvor både vores dygtige graver
og vidende præst vil deltage og fortælle
og svare på spørgsmål.
Da man på grund af veje og bygninger
ikke kunne udvide kirkegården rundt om
kirken, og da folketallet i sidste halvdel af
1800-tallet steg til det dobbelte fra 455 i
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1855 til 1076 i 1901 blev det ved kirkesyn i 1869 besluttet det at oprette en assistenskirkegård, hvor den nuværende kirkegård ligger. Det var på et ”Jordstykke
på 3 Skæpper land tilhørende Smed Hans
Jørgensen” som der står i bogen om Ejby
Kirke.
Jordstykket blev allerede i 1909 udvidet
med 2500 kvadrat-alen! Og i 1902 blev
der opført det nuværende ligkapel.
I menighedsrådet tænker vi, at det er på
tide at drøfte udviklingsplaner for
Kirkegården – ikke UDVIDELSE – men
hvordan kan vi tilrettelægge kirkegårdsarealet, i en tid, hvor der er et nyt forhold
mellem gravstedsarealer og de frie områder. Kirkegården er så meget mere end et

Kirke og Kino
2019
Samarbejdende Sogne inviterer til
"Unge Astrid". Lørdag den 7. september kl. 10.00 i Nørre Åby Bio.
Når sommeren går på hæld, er det atter tid
til Kirke og Kino.
”Kirke og Kino” er et arrangement under
”De samarbejdende Sogne” – hvor vi
mødes én gang om året, for at se sidste års

gravstedsområde, der er en vegetation og
frodighed og en særlig ro, som påvirker
enhver der træder nærmere. Hvis du har
ideer, så lad os høre dem, når vi går på en
tur på kirkegården.
Også det grønne areal rundt om kirken
kunne gøres til et sted, hvor man kan
sidde og glæde sig over den gamle bygning og dens historie, så vi går hele vejen.
KIRKEGÅRDSVANRINGEN ER LØRDAG
D. 31 AUGUST HVOR VI MØDES VED
GRAVERHUSET KL. 11.
Arrangementet forventes at vare max. 2
timer – og der serveres en varm rød pølse
og en kop kaffe.

vinder af filmprisen Gabriel-prisen, som er
en filmpris der vælges af en jury af
Landsforeningen af Menighedsråd.
Vinderen af Gabriel-prisen 2018 var
”Unge Astrid”, så den skal vi se i år.
Filmen handler om den unge kvinde
Astrid Lindgren længe før hun blev en af
Nordens mest elskede forfattere.
Astrid vokser op i en lille svensk by i en
helt almindelig og religiøs familie. Hun er
sprælsk, mere fantasifuld end de andre
piger, og drømmer om at komme væk og
blive til noget.
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Hun tager derfor med kyshånd imod
udfordringen, da hun får en praktikplads
på den lokale avis hos venindens far. Han
ligger midt i en barsk skilsmisse, og snart
opstår der følelser mellem den voksne
redaktør og den 16-årige pige.
Følelser, der får kæmpe konsekvenser for
resten af Astrids liv, og som i sidste ende
inspirerer til forfatterindens fremtidige
værker.
'Unge Astrid' giver os et indblik i kvinden
bag bl.a. 'Emil fra Lønneberg' og 'Pippi
Langstrømpe'.
I den altoverskyggende rolle som Astrid ses
Bille Augusts datter, Alba August, der formår at skildre en af litteraturens kæmper
med både barnlig naivitet og rolig dybde.
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.
Jens Rothmann og Lars Højland

Høstgudstjeneste
Familie-/Høstgudstjeneste i Balslev
kirke d. 22. september 2019 kl. 16:00
For børn og voksne med efterfølgende kirkefrokost i Balslev forsamlingshus.
Så er det atter tid for høstgudstjeneste i
Balslev kirke. Det er en ganske speciel dag,
hvor vi takker for den netop overståede
høst, ikke bare den ude på markerne, men
så sandelig også for den høst, vi har fået
hjemme i vores haver og urtebede - og det
skal selvfølgelig fejres.
Som altid vil høstgudstjenesten være en
22

skønsom blanding af børneoptog med
hjemmebragte afgrøder - salmer og sange
– og en historie for børn og barnlige sjæle.
Bagefter går vi som altid over i forsamlingshuset, laver en omgang fællesspisning
– et ”fælles tag selv bord” - hvor alle kan
tage med, hvad de nu har lyst til.
Menighedsrådet sørger for tærter, kaffe og
kage og drikkevarer.
Alle er velkomne og kirkebilen kører. Se
yderligere omtale i lokalpressen.
M.v.h.
Balslev menighedsråd.
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Ældreklubben i Ejby præstegård
Opstart onsdag den 25. september
kl. 14:30
Så nærmer tiden sig for en ny sæson i ældreklubbens onsdags cafe, helt præcis den
25. september, med besøg af Mette
Katrine, der vil underholde os med
sang/fællessang og harmonikaspil.
Resten af sæsonen er lagt i hænderne på
spændende foredragsholdere, der vil berige
os med fortællinger i ord og billeder.
Emnerne er ret forskellige og handler for
eks. om, - at gå fra kræftsyg til ekstremidræt, - et liv med dans ved Jens Verner
(dommer i Vild med Dans), - en hel familie på kanotur i Alaska, samt erindring om
barndom i 50erne, inden vi skal slutte
efterårssæsonen af med den traditionelle
juleafslutning.
Vi håber det er lykkedes for os, at finde

Filmklubben
vender tilbage –
Endelig!
Torsdag den 26. september
Nu også i en rigtig biografudgave
Så starter vi atter op for en ny sæson i
filmklubben og vi glæder os – for det er
rigtig gode film som vi har på programmet – og det inkludere bl.a.film af
instruktørerne Clint Eastwood og nyligt

emner der kan have interesse for de fleste,
så vi kan gå herfra godt underholdt, måske
lidt klogere på nogle ting og med mindet
om en god eftermiddag i godt selskab med
hinanden.
Vi glæder os til at byde velkommen til
endnu en sæson i ældreklubben og ikke
mindst til at møde jer alle igen, nye såvel
som kendte ansigter.
Ældreklubben holder som altid åbent på
onsdage i ulige uger fra 14:30 til 16:30, på
følgende datoer: 25. september, 09. oktober, 23. oktober, 6. november, 20. november og 4. december
Alle er som altid hjerteligt velkomne – prisen er 35 kr.
På glædeligt gensyn.
Else, Rosa, Else Marie, Jens
Grethe
afdøde Milos Forman. I dette efterår
byder vi også på en lille nyskabelse; vi har
nemlig lånt Aarup biograf for en aften
(den 24.oktober kl.19:00) – da vi har en
film på programmet som absolut skal ses
i en rigtig biograf, nemlig den mangedobbelte Oscar vinder ”Amadeus” – i en
udgave som ikke er set før – lidt længere
og meget flottere, - lige som Instruktøren
Milos Forman havde ønsket sig filmen fra
begyndelsen af. Filmklubben er dog det
samme som før – selvom vi skifter lokaler
– den er ganske gratis som altid, men kaffen, kagen og popcornene ad libitum,
23
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Fortsat fra forrige side
koster dog stadig en rund tyver i alt. Så
velkommen i filmklubben, der har sæsonpræmiere den 26. september og yderligere
filmaftener i efteråret er: 24. oktober

(Amadeus i Aarup biograf ) og 21.
november
Husk at filmklubben arrangementer altid
bliver annonceret i god tid på præstens
Facebook og kirkernes hjemmeside

Samarbejdende sogne arrangerer

Gudstjenesteliv
Liv i gudstjenesten – samtale og
samarbejde
Vi passer ikke på gudstjenesten ved at
lade den blive så gammeldags, at ingen
har lyst til at tage del i den. Vi skal reformere gudstjenesten, så kirken kan bære
en dyrebar tradition ind i en ny tid.
Lørdag 28. september kl. 9.30 – 15.00:
Mød Tine Illum, sognepræst og Søren
Andresen,
organist - begge ved Sdr. Bjert kirke
Inspirationsdag i sognehuset i Ejby. Her
får vi besøg af Værkstedet GudstjenesteLIV. Der vil være kaffe/the og et
rundstykke fra kl. 9.00 – sandwich ved
frokosttid og en kop kaffe/the at køre
hjem på.
Vi ønsker alle at have et gudstjenesteliv,
vi er glade for, men hvordan får vi det?
Hvordan arbejder vi med tradition og
fornyelse? – eller med kvalitet og delagtighed? Og hvordan får vi overhovedet
begyndt en samtale om det, der før blev
set som udelukkende præstens domæne
og ansvar?
Hvordan kan tærsklen til gudstjenesten
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blive lavere, uden at give køb på det højtidelige og særlige? Hvordan tager vi vare
på og fremmer fællessangen?
Inspirationsdagen vil indeholde forskellige workshops, salmer, idéer m.m. – lige
til at tage med hjem.
Værkstedet GudstjenesteLIV består af
Søren Andresen og Tine Illum, or¬ganist
og præst ved Sdr. Bjert Kirke. De har i
flere år været delvist frikøbt til at arbejde
med og undervise i gud¬stjenesteliv.
Se evt. hjemmesiden
www.gudstjenesteliv.dk eller
facebook-siden:
GUDSTJENESTELIV
Gratis adgang
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Strikkeklub i Balslev på Mindevej 22
Vi starter i oktober måned, der vil
komme nærmere mht. startdato og klokkeslæt. Vi vil her supplere dåbskludene og
strikke børnetrøjer, huer og tæpper til fattige familier i Afrikas tredie fattigste land

Gambia. Hvis du vil høre nærmere kan
du kontakte Hanne Kristensen på mail:
kristensenhanne@live.dk eller tlf.
29936480.

STRIKKECAFÉ

2019 til marts 2020 i tidsrummet fra kl.
19.00 – 21.30.
Udover dåbsklude, ”lommevenner/trøstedyr” og små tæpper, vil man kunne strikke (eller hækle) andet, som vi kan glæde
andre med.
Det er gratis at deltage i strikkecafeen.
Menighedsrådet afholder udgifterne til
garn og opskrifter. Det er en café, så vi
byder naturligvis på kaffe/te og lidt kage.
Vi starter og slutter med en sang fra
Højskolesangbogen – vi har det i det hele
taget rigtig hyggeligt.
Ejby Menighedsråd håber igen i år at se
mange i vores strikkecafé.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at
blive skrevet op til strikkecafeen, er du
meget velkommen til at kontakte Anna
Marie Gren – enten pr. tlf.: 2966 4073
eller pr. mail: am@gren.dk

i Ejby, med start 14. oktober
Ejby Menighedsråds strikkecafé indleder
sin 3. sæson mandag den 14. oktober
2019 kl. 19.00.
Deltagerne i strikkecafeen i Ejby har indtil nu strikket langt over 100 dåbsklude.
De børn, der efter 01.01.2018 er blevet
døbt i Ejby Kirke, er alle blevet tørret
med en dåbsklud og efter gudstjenesten
har dåbsbarnet fået kluden med hjem til
minde om dagen og til påmindelse om
dåben og dens betydning.
I sidste sæson udvidede vi aktiviteterne –
udover dåbsklude blev der strikket ”lommevenner” og små ”trøstedyr”. Når vi har
tilstrækkelig mange ”lommevenner/trøstedyr”, er det planen, at de skal gives til
Falck, som så kan give dem til de børn,
de kører med. I sidste sæson blev der også
strikket firkanter, som vi skal have sat
sammen til små tæpper, der skal ligge i
Ejby Kirke til udlån under kirkelige
handlinger. Ingen skal fryse i kirken!
Menighedsrådet har besluttet, at strikkecafeen i Ejby Konfirmandstue skal åbnes
igen den 2. mandag i månederne okt.
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Aftensang i
Balslev Kirke
Ønsk en salme: 3. oktober 2019
kl.19:00 i Balslev kirke
Så er det atter tid til endnu en omgang
aftensangs arrangementer og alle er som

altid velkommen til at tage salmeønsker
med. Ligesom sidst afholder vi arrangement kl. 19:00 – og menighedsrådet serverer en lille forfriskning bagefter, når
arrangementet er slut. Hvad det bliver, vil
vi først få at se på selve aftenen .
Kirkebilen køre som altid!
På gensyn fra os alle

Advents-arrangement i Balslev
kirke og Forsamlingshus
Søndag d 1. december 2019 kl. 19:00
– Balslev kirke
Traditionen tro holder vi et adventsarrangement i Balslev kirke og forsamlingshus.
Lige som sidste år vil vores adventsarrangement blive afholdt med optræden –

men derudover får vi også mulighed for
selv at vælge en række julesamler, som vi så
synger sammen alle sammen. Bagefter vil
vi gå over i forsamlingshuset og drikke
kaffe og spise æbleskiver.
Alle er som altid hjertelig velkommen, det
er gratis og kirkebilen kører.

Mini-konfirmanderne holder
adventsarrangement i Ejby Kirke
Søndag den 1. december 2019 kl.
10:15
Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt og traditionen tro bliver første søndag i advent markeret i samarbejde
med årets minikonfirmander – elever fra
3. klasse, der alle har gået til undervisning
de sidste par måneder i konfirmandstuen.
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Nu er tiden så kommet, hvor de er flyvefærdige og det skal selvfølgelig markeres!
Så første søndag i advent inviterer vi jer
alle i Ejby kirke, hvor vi fejrer advent og
ikke mindst fejrer de nye minikonfirmander, som selvfølgelig også vil optræde
denne dag. Så mød op denne dag.

Det sker!
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Syng julen ind i
Ejby kirke
4. december 2018 kl. 19:00 – 20:00
”Syng julen ind” er blevet en rigtig god
tradition her i Ejby kirke. Kirken er fyldt
med levende lys, glade mennesker og ikke

mindst den helt rigtige stemning, som
kan sætte julen i gang. Vi vil synge en
lang række af julens smukke og glade salmer, konfirmanderne vil læse for os om
deres oplevelse af julen og endelig afsluttes det hele med et smukt Lucia optog.
Alle – store som små – er som altid hjertelig velkomne på denne aften, hvor vi
synger julen ind i Ejby kirke.

Fernisering i sognegården
den 8. september kl. ca. 11, efter højmessen i Ejby kirke.
Se omtale under ”Galleri sognegården” på side 12.

KIRKEHØJSKOLEN i Middelfart Provsti
Kirkehøjskolen slår dørene op for en
ny sæson med foredrag 5 lørdage fra
kl. 09-12. Temaet for sæson 2019-20
er TROENS VEJE.
Der henvises til hjemmesiden:
www.kirkehojskole.dk hvor man også
kan tilmelde sig.
At deltage koster 60,- kr. pr. gang eller
300,- kr. for en hel sæson.
Lektion 1: Lørdag d. 5. oktober 2019
i Middelfart Sognegård
Hvordan tro, med den viden man
har? V. professor Hans Kjeldsen,
Århus Universitet
Lektion 2: Lørdag d. 9. november
2019 i Brenderup Forsamlingshus

Vi kan ændre verden, hvis vi vil! V.
sognepræst Mikkel Wold
Lektion 3: Lørdag d. 11. januar 2020
i Gamborg Forsamlingshus
Troens veje v. professor Peter
Lodberg, Århus Universitet
Lektion 4: Lørdag d. 22. februar
2020 i Strib Sognegård
Livet er større end os selv v. professor Dorthe Jørgensen, Århus
Universitet
Lektion 5: Lørdag d. 7. marts 2020 i
Føns gl. Skole
Fadervor – troen i en maggiterning
v. biskopperne Tine Lindhardt og
Marianne Christiansen
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KFUM og KFUK på Vestfyn
Vestfyn

Tirsdag den 8.
oktober
Nelson Mandela
og Desmond Tutu
– et lille foredrag om
to store personligheder
Jørgen FlenstedJensen, tidl. sognepræst m.m.
Sted: Sognehuset, Kirkevej, 5580 Nørre
Aaby
Aftenen arrangeres sammen med Nørre
Aaby menighedsråd
Lørdag den 9. november kl. 14:
Distriktets voksenstævne
på Skåstrup strand. Altid allerede elsket –
set fra sidelinjen. Forstander Helle
Skaarup, Løgumkloster Refugium, fortæller om sit liv med Peter Bastian. Om aftenen kan vi glæde os over en sangtime
med Poul Balslev fra Svendborg. Oveni
dette får vi god mad, godt samvær og fællessang. Reservér datoen, der er åbent for
alle. Invitation kommer.
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Tirsdag den 12.
november
Kaldet til at forvandle
- Hvad jeg lærte på
den anden side af
byskiltet
Henrik Engelbrekt
Refshauge, generalsekr. i Mission Afrika.
Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A,
5466 Asperup
Aftenen arrangeres i samarbejde med
Asperup-Roerslev menighedsråd

Tirsdag den 10. december 2019
Julerier, juletraditioner og andet julegodt
Michael Juul, sognepræst og Mogens
Schou Christensen, billedmager.
Sted: Sognegården i Strib, Strib landevej 1,
5500 Middelfart

Møderne begynder kl. 19.30. Pris: 50 kr.
pr. aften inkl. kaffebord
Obs: Man behøver ikke at være medlem
for at deltage i møderne.
Se nærmere på https://fyn.kfum-kfuk.dk

UV Grafisk - Tlf. 64 46 14 72

Tirsdag den 10.
september 2019
Alle vil jo bare
elskes
En livstidsfanges
historie og en vens
tanker.
Tomas Bjerg
Mikkelsen, leder af menighedsfakultetet i
Aarhus, cand.mag. i dansk sprog og litteratur.
Sted: Sognehuset i Brenderup, Kirkevej,
5464 Brenderup
Aftenen arrangeres sammen med
Brenderup-Indslev menighedsråd.

