Kirke- og Sogneblad

for Balslev-Ejby

DECEMBER 2019

»Kirkeklokke! Ej til hovedstæder
støbtes du, men til den lille by,
hvor det høres trindt, når barnet
græder«
Grundtvig

JULEAFTENSGUDSTJENESTERNE
afholdes i Ejby 13.00 og 15.45, samt i Balslev 14.30
I BALSLEV er der bl.a.:
1. december:
Adventsarrangement
29. januar:
Koncert: Nordstemt
11. marts:
Aftensang
Se nærmere inde i bladet!

I EJBY er der bl.a.:
1. december:
Minikonfirmander
3. december
Syng julen ind
10. december
Julekoncert: Vestfynskoret

4. marts
Cash i Kirken
13. februar
Ulvetimegudstjeneste
Hertil kommer Bibellæsekreds og Fotoudstilling
og mange andre ting.

En julehilsen
– sådan lidt for sent
– og så alligevel
aldrig!
af Jens Rothmann
Gamle Mr. Thomas fik sig noget af en
overraskelse, da han en dag midt i
december 1996 åbnede sin postkasse.
For der midt iblandt glimtende julereklamer og regninger der skulle betales
i januar, dukkede der et helt specielt
julekort op. Ikke sådan at forstå, at
Mr. Thomas aldrig før havde fået et
julekort, for det havde han. Mange
ovenikøbet, hvert år, ligesom han selv
også sendte adskillige julekort til familie og gamle venner. Men det her julekort var altså noget ganske specielt.
Det var nemlig fra en gammel ven
Bart, ja faktisk så gammel at Mr.
Thomas helt havde glemt, at Bart eksisterede. Han var rejst til udlandet for
over tredive år siden – og ja, så havde
Mr. Thomas ikke hørt fra ham siden –
og ja, så var han mere eller mindre gået
i glemmebogen. Lidt underligt, for
Bart og Mr. Thomas var ret så gode
venner. Men når man ikke hørte
noget, så måtte det vel betyde, at vennen ikke ville ham mere. Sådan tænkte Mr. Thomas i hvert fald og så gik
tiden. Altså lige indtil dette her julekort dukkede op i hans postkasse. Det
var en julehilsen og Mr. Thomas
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kunne se at det var sendt helt ovre fra
USA. Nå det var der Bart flyttede hen,
tænkte Thomas. En hilsen fra USA
med ønsket om en glædelig jul og en
invitation til at komme over og besøge
vennen, derovre i staterne. ”Det var
godt nok lidt sent at komme på den
tanke!” tænkte Thomas ved sig selv,
”det skulle han da have gjort, allerede
dengang han flyttede! Lidt uforskammet af sådan en god ven” følte
Thomas sådan lidt stikkende i sit indre
og skulle lige til at arkivere kortet lodret i skraldespanden, da hans blik faldt
på den dato der stod på julekortet;
nemlig den 4. december 1965? Mr.
Thomas kiggede en ekstra gang – for
det kunne da ikke passe; 1965? Det
var jo over 30 år siden! Men jo, den var
god nok. Frimærket passede også med
den tid og når Thomas kiggede nærmere på kortet, så var det også lidt
guldnet i kanten, sådan lidt som om,
at det havde ligget gemt og glemt i en
skuffe, eller på et lokalt nedlagt postkontor. ”Nåå..” Gik det langsomt op
for Thomas og så begyndte han ellers
at smile ved sig selv. ”Bart havde jo slet
ikke glemt mig. Tværtimod! Han
havde sågar inviteret ham over på
besøg. Brevet, julehilsenen og invitationen, var bare blevet forsinket!” Det
vi sige, ret så forsinket. Hvorfor og
hvordan fandt Mr. Thomas aldrig ud
af. Måske var det blevet tabt og overset
på et postkontor – dengang det var
blevet indleveret og så først fundet her
alle årene efter. Måske havde et post-

bud fået det med hjem ved en fejl og
lagt det på kommoden derhjemme og
så glemt det næste dag og så lå det der,
indtil tredive år var gået? Måske? Mr.
Thomas fandt aldrig ud af det. Men
det var sådan set også lige meget.
Brevet var jo kommet nu – med julehilsen og invitation - Bart havde ikke
glemt sin gamle ven.
Jeg tror de fleste af os kender til den
her slags historier om et brev, som
dukker op mange år efter at det var
afsendt. Jeg hørte forleden om én, der
modtog et brev som var afsendt til en
person, på en ganske bestemt adresse
for over 100 år siden. Det var en kærlig hilsen. Vedkomne som skulle have
modtaget brevet, var selvfølgelig død
nu, men adressen var stadigvæk eksisterende. Så derfor fik de nye beboere
brevet. Det kunne jo være, at de vidste
hvem afsenderen og modtageren var!
Det gjorde de nu ikke. Men brevet
vækkede nu alligevel glæde hos de nye
beboere på adressen. For den fortalte
jo en historie om én person som havde
tænkt på anden person. Et menneske
som ville sende en hilsen til et andet
menneske. En tanke som var sendt og
et kærligt øjeblik, som var blevet skrevet sirligt ned og så sendt afsted, med
håbet om at en anden skulle modtage
det med glæde. For at glæde! Det var
så bare blevet forsinket et eller andet
sted på dens vej. Uvist hvorfor. Men
tanken var dog stadig levende, her 100
år efter. Og det er vel pointen i denne

her lille julehilsen. For det kan godt
være, at vi engang imellem ville ønske
at vi fik en hilsen fra én, som vi ønskede at få en hilsen fra. Men den kommer bare aldrig. Men det betyder jo
ikke, at vedkommende ikke allerede
har sendt dig eller mig en kærlig tanke.
For det tror jeg, vi alle gør. Den bliver
bare engang imellem forsinket, ikke
mindst i de her POST Nord tider, eller
vel blot i dagens travle jag. Men tanken, den tror jeg er der, uanset hvad og
den er sendt – netop som tanke!
Julens budskab er i bund og grund den
samme. Da Jesus blev født i en stald i
Betlehem for små 2000 år siden.
Dengang blev der ikke sendt julekort
ud med en hilsen til os alle om at det
var sket. Det klarede nogle engle i
øvrigt – men det var med sang. Men
blot fordi vi ikke har fået et julekort
fra Betlehem – stemplet år nul – så
betyder det jo ikke, at vi er glemt. For
det er vi ikke. Vi er i Hans tanker – en
kærlig tanke – sådan
lidt for sent her
2000 år efter
– og så alligevel
aldrig!
Glædelig jul
til jer alle
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Konfirmander 2019-2020

Tirsdagsholdet

Torsdagsholdet

Ja, så skete det igen – og gudskelov for det; et helt nyt hold konfirmander,
en stor flok drenge og piger har atter indtaget præstegården og i denne
sæson; hele 22 af slagsen. Det er skønt og dejligt at møde jer alle sammen
og jeg nyder allerede hvert sekund, vi har sammen.
Hjertelig velkommen til jer alle sammen – fra Jens præst

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

Konfirmationsdatoer indtil 2023
2021: Ejby 25. april, Balslev 18. april
2022: Ejby 1. maj, Balslev
8. maj
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2023: Ejby 30. april, Balslev 23. april

Minikonfirmander 2019
Også i år har vi været så heldige at have en stor flok minikonfirmander her i Balslev og
Ejby Sogne. De går alle sammen i 3. klasse og har været
her om torsdagen – en skøn
flok – som vi har nydt at være
sammen med, de sidste
måneder. En stor tak til jer
alle fra Helle graver, Pia graver, Julija organist, Birthe kirkesanger, Jens præst, Inge
maler, Hannelis og Tove
madmor og Anja bager. Vi
glæder os til at minikonfirme- Her hygger nogle af minikonfirmanderne sig med
kage.
re jer den 1. december.

Nyt fra Balslev Menighedsråd
Er lige kommet hjem fra Alle Helgens
gudstjeneste, en gudstjeneste hvor
man mindes og tænder lys for dem vi
vil mindes, og dem der er døde i året
der er gået. Det er en smuk og højtidelig gudstjeneste.
Også i år er der 2 konfirmandhold,
ikke så store som sidste år. Minikonfirmanderne afslutter deres program
ved adventsarrangementet i Ejby kirke
1. december.
Undervisningen af minikonfirmanderne er i år varetaget af graverne og organisten ved Balslev og Ejby kirker og
med vores præst som tovholder.

Som på mange andre kirkegårde er der
mange tomme gravsteder, det er der
også på Balslev kirkegård, menighedsrådet har haft besøg af en kirkegårds
konsulent, som er kommet med ideer
til, hvordan man på en nænsom måde
kan renovere en gammel landsby kirkegård, så den fremover kan være et
godt sted at besøge.
Kirkegårdsudvalget har inddelt kirkegården i 4 afdelinger, og for ikke at
rode hele kirkegården op, tager man
en del af gangen, og gør den færdig.
Fortsætter på side 6
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ver der et formøde, hvor
vi håber mange interesserede vil møde op og høre
om menighedsrådsarbejdet og forhåbentlig får
lyst til selv at være med i
arbejdet, og dermed være
med til at skabe fornyelse
for kirkelivet i Balslev
sogn.
Vi er meget privilegerede
i Balslev menighedsråd,
forstået på den måde, at
vi har meget dygtige
medarbejdere, og en
afholdt Præstefamilie.
Det kan godt være at julestemningen udebliver her
i skrivende stund, en våd
Onsdag den 6/11-2019 Var der en stemningsfyldt Koncert regnvejrsdag i november
med Søren Okholm duo i Balslev Kirke og efterfølgende og med en rekordstor
kaffe i forsamlingshuset. Arrangementet var et samarbejde nedbørsmængde fra oktomellem Kulturgruppen og Balslev Menighedsråd.
ber måned (over 150 ml).
Vores graver Pia er
Hvis vejret vil, vil arbejdet gå i gang begyndt med grandækningen af kirkeførst i det nye år.
gården, jeg tænker også Pia har planRenoveringen af kirkegården er ikke lagt, hvordan kirken skal pyntes indnoget vi kan gøre på et eller to år, da vendig, så det hele står færdigt til førder er mange love og bestemmelser der ste søndag i advent den 1. december,
skal overholdes.
til koncerten klokken 19. og efterfølI det nye år skal vores orgel fra 70 ren- gende kaffe og æbleskiver i forsamoveres, man siger, at for hver 25 år bør lingshuset. Alle er velkomne.
et orgel renses for støv og muselort, På menighedsrådets vegne ønsker jeg
der er så gået 50 år, så det er tiden, alle i sognet, samarbejdspartnere i
men pengene skal også være der, så vi Balslev og Ejby, medarbejdere ved kirhåber budgettet holder.
kerne en glædelig jul og et godt nytår.
I november måned 2020 skal der være
menighedsrådsvalg, i maj måned bli- Venlig hilsen Hanne Lis Christophersen.
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Nyt fra Ejby Menighedsråd
Her ved adventstid, hvor kirkebladet
udkommer, skal der fra Ejby
Menighedsråd allerførst lyde et ønske
om en glædelig jul og et godt nytår til
alle i vores dejlige pastorat. Vi ved, at
hvert år finder rigtig mange mennesker
vej til kirken som en del af familiernes
tradition. Det er glædeligt, fordi det
minder om, at julens anledning er noget
andet og mere end ”den voldsomme
trængsel og alarm”, der også – som en
stærk tradition - står for døren, med indkøb, julestads, mad og gaver (og stress?).
I virkeligheden er julens budskab
noget meget stilfærdigt, en stille
glæde: ”Os er i dag, en frelser
født!” Under gudstjenesten spises der ikke småkager, der udveksles ikke gaver, men jeg tror at
der veksles venlige blikke, kærlige smil, ønsker om alt godt på
kryds og tværs. Så også rigtig
glædelig julegudstjeneste!

på kirkegården d. 31. august med kyndig guidening af graver Helle Jørgensen
og med en grundig indføring i kirkegårdens historie ved sognepræsten Jens
Rothmann.
Tommy mindede om, at begravelsesmønsteret i Danmark har ændret sig
siden kirkegården blev anlagt, og at der
gradvis opstår et stort overskudsareal,
tomme gravsteder som ikke bliver gensolgt. Det skyldes at vi for 125 år siden
begyndte at brænde vore døde.
Gravsteder til urner er typisk på 1 til 1,5

– Herunder orienteres lidt om
hvad menighedsrådet har været
optaget af gennem de seneste par
måneder:
Kirkegården
Menighedsrådet havde inviteret
tidligere graver ved Svendborg
Kirke Ejby kirkegård Tommy
Christensen til en inspirationstur
på vores kirkegård onsdag d. 14.
august 2019, og efterfølgende
inviterede vi alle interesserede fra
sognet til en kirkegårdsvandring
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m2, eller mindre endnu, hvor gravsteder
tidligere i mange hundreder af år oftest
var på 7 til 12 m2 og ofte større.
Dengang blev alle kistebegravet og regelmæssige behov for udvidelse af kirkegårde var ikke usædvanligt.
Menighedsrådet er af den opfattelse, at
kirkegården er et velholdt og helt unikt
lille anlæg, som mange vil være glade for
at gå på besøg i nu og da. Kirkegården
grænser op til Ejby Mose, og er et kulturelt frirum. Tommy Christensen sagde:
”Udover at være en fredfyldt begravelsesplads, hvor man kan dvæle og lade tankerne fare, kan kirkegården være lokalområdets kulturelle og botanisk interessante grønne åndehul, et mødested for
livsbekræftende aktiviteter.” Det er et
interessant perspektiv.
Det var en stor fornøjelse at opleve at 20
mennesker fra sognet deltog i kirkegårdsvandringen, hvor vi ikke havde
brug for paraply. Der kom mange gode
forslag og ideer – bl.a. et ønske om et
par frugttræer – det vær tæt på æblesæsonen!
Menighedsrådet vil arbejde videre med
at lave en udviklingsplan for kirkegården, og gentage invitationen til en ny
kirkegårdsvandring til foråret eller næste
sommer.
Nyt maskinhus til graverhuset
Siden det nuværende menighedsråd tiltrådte for 3 år siden har vi drøftet behovet for en renovering af graverhuset og
en udvidelse af arealerne til maskiner og
redskaber. Det sker nu, gennem etablering af et nyt maskinhus, der kommer til
at ligge i umiddelbar tilknytning til graverhuset, og ved at det nuværende gra8

verhus bygges om, så der bliver plads til
graverkontor klart adskilt til køkken /
personalerum / frokoststue. Vi håber at
byggeriet kan gå i gang i løbet af vinteren, og glæder os til at det færdige resultat kan blive en ny attraktiv ramme for
gravernes arbejde.
Gudstjensteliv
Kan man lære nye salmer ved en
Gudstjeneste? Ja, det kan man, men
måske skal man ikke tro, at det sker blot
ved at spille salmen igennem en enkelt
gang! Organist Søren Andresen og præst
Tine Illum, Sdr. Bjert kiggede forbi Ejby
Sognegård lørdag d. 28. september og
brugte nogle timer på at fortælle om,
hvordan de nu igennem 4-5 år har arbejdet med gudstjenesten i Sdr. Bjert, hvor
de kommer fra. Søren Andresen viste os,
hvordan nye salmer kan læres, således at
alle kan synge med, når man når til den
under gudstjenesten i søndagens salmerække. Efter klokkeringningen – før
bedeslagene er der plads til at fortælle
om, hvad det særlige er ved den evangelietekst, der skal prædikes over på denne
søndag, og man kan gennemsynge en ny
salme, hvis den indgår i salmevalget.
Først spiller og synger organist (og kirkesanger) den første linie, så synges den
med menigheden, og dernæst 2. linie, og
til sidst hele salmens første vers. I løbet
af den lille øvelse kan man nå at blive
fortrolig med salmen, og føle sig klar til
at synge med senere i Gudstjenesten.
Søren fortalte, at der også er ”gamle” salmer, som i dag kan virke ukendte (glemte) og man kan derfor sagtens gøre det
samme med en af dem. Efter denne lille
øvelse – og efter den korte præsentation

af, hvad der gør denne søndag særlig,
kommer bedeslagene. Og de skaber nu
en særlig stilhed i kirken, og mulighed
for at en særlig stemning kan opstå. En
lille forberedelse/fordybelse med sig selv.
Nu er det ikke sådan indrettet, at vi i
Ejby Menighedsråd bare klapper i hænderne og siger, at sådan vil vi nu også
gøre – men det var inspirerende at høre,
hvordan man andre steder arbejder med
at udvikle gudstjenestens form, så der er
flere, der kan føle sig fortrolige med det,
der sker – salmesang, evangelietekst,
sakramenter osv.
Et andet element var ”Gudstjenestesnak” – som man kunne invitere til
måske en gang om måneden umiddelbart efter gudstjenesten: Efter gudstjenesten samles man oppe foran i kirken,
døren lukkes og man samtaler åbent og
frit, om det, der er sket under gudstjenesten. Alle (medarbejdere, kirkegængere) der deltog i Gudstjenesten sidder
sammen – og på skift fortæller man
hvad man vil, om hvad der er sket i dag.
Menighedsrådet håber, at vi også i Ejby
får plads og overskud til at arbejde med
gudstjenesteformen så flere bliver fortrolige med det, der sker under gudstjenesten, og oplever det vedkommende. D.
28. september var en vigtig inspirationsdag for os, der havde mulighed for at
deltage. Det er et godt tidspunkt lige nu,
hvor der også i Fyns Stift sættes fokus på
Gudstjenesten, og bl.a. er åbnet op for,
at sogne kan ansøge om at blive liturgisk
frisogn.
Samtalecafé?
En gang om året inviterer menighedsrådene i Balslev og Ejby til et møde for alle

”de frivillige”, der hjælper med ”rundt
om kirken”. Vi vil gerne høre, hvordan
det går. Og også gerne tale om, hvorvidt
der er områder, som menighedsrådet
måske også skulle give sig i kast med.
Når frivillige er i anførselstegn er det
fordi vi alle – bortset fra de ansatte - er
frivillige. Også menighedsrådet består af
”frivillige”. Men det er kun fordi, flere
har lyst til at være med, at en masse kan
lade sig gøre: Ældreklub, strikkecafé,
filmklub, kirkekaffe, kirkens hjemmeside mm.
På frivilligmødet i september kom der et
forslag om, at vi i sognet måske også
kunne skabe et sted, hvor der kunne skabes en tradition for blot at mødes en
gang imellem, være sammen, og tale
sammen. Det var en fantastisk oplevelse på mødet, at mærke, hvor stor interesse der var for at finde en form, for at
kunne mødes på en sådan måde, så man
næsten på samme tid kan gøre noget ved
den ensomhed, der undertiden kan
opleves som smertelig, eller en sorg, som
kan være vanskelig at bære, eller hvor det
andet menneske, som man kan dele sine
oplevelser og tanker med, kan opleves
langt væk. Menighedsrådet arbejder i
skrivende stund på, hvordan vi tage initiativ til at imødekomme dette ønske.
Filmklub med den store lyd
Torsdag d. 24. oktober gik filmklubben
ved Ejby Kirke amok – og inviterede til
Aarup Bio. Årsagen var at filmen, der
var på programmet var ”Amadeus” af
Milos Forman. Filmen om Mozart –
Directors Cut på 3 timer og 20 minutter. Filmklubbens trofaste publikum
fulgte med, og vi var omkring 40 til9

skuere, der kunne opleve den skyldbetyngede hofkomponist Antonio Salieri
betro sig til sin præst, om hvordan han
gennem sin misundelse over Mozarts
musikalske geni, havde taget livet af
ham. Salieri kunne ikke udholde tanken
om at Gud havde udset sig Mozart som
netop det instrument, Gud selv kunne
tale igennem med den mest fuldendte
musik. Det var en fantastisk aften i
filmklubben, og måske et afsæt til nye
store oplevelser? I hvert fald til flere gode
film, med altid veloplagte introduktioner ved vores sognepræst.
Apropos lyd - og sognepræsten;
Det er konstateret, at der enkelte særlig
udsatte steder steder i kirken er en dårlig
dækning gennem kirkens lydanlæg.
Venlige mennesker har gjort opmærk-

som på, at de ikke kan høre præstens ord
under Gudstjenesten. Og det er jo galt!
Menighedsrådet er i kontakt med
Oticon som leverer de tekniske installationer omkring lyd i kirken, og vi håber,
at der kan findes en løsning hurtigt. Der
er en teknisk og en økonomisk side af
sagen, som vi skal forholde os til, men
det basale er, at de ord, der siges i kirken,
skal kunne høres. Det er jo dem, man
skal have med hjem derfra! Vi vil gerne
kunne fortælle om, at problemet er løst,
i næste kirkeblad.
GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR
Fra EJBY MENIGHEDSRÅD
Jens Ferrold Helbo, formand

Menighedsrådsmøder i Ejby og
valg til menighedsrådet i 2020
Menighedsrådets møder holdes d. 2. onsdag i måneden (undtagen juli).
Møderne begynder kl. 17. Mødekalenderen for 2020 ser således ud:

8. januar, 12. februar, 11. marts,
15. april, 13. maj
Samt:
Orienteringsmøde og
menighedsmøde kl. 19:00
10. juni, 10. august, 9. september
16. september
Valgforsamling 19-21
14. oktober, 11. november,
17. november evt. afstemningsvalg
til menighedsrådet
9. december:
Overlappende møde, nyt og gl. menighedsråd

Valg til menighedsråd foregår efter nye
regler, således at der i maj holdes en
orientering om valget, det sker på det
årlige MENIGHEDSMØDE.
I september holdes et egentlig VALGMØDE. Måske bliver det nye menighedsråd valgt her – eller der kan efter
valgmødet indleveres en kandidatliste,
og så vil der blive afholdt særskilt
afstemningsvalg d. 17. november.

NY HJEMMESIDE, SE SIDE 28
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Menighedsrådet i Ejby

Bibellæsning i Ejby Kirke
Hvad er det der står i Bibelen?
Hvordan skal vi forstå det? Hvad kan
de gamle tekster sige os i dag? Det vil vi
mødes om i Ejby Kirke – i sognegården.
Vi skal ikke lære udenad, men glæde os
over de gamle tekster.
Der bliver læst op, og så snakker vi om
det vi læser.
Hvis vi skulle vi nå alle de 1147 sider i
bibelen med 10 sider pr. gang skal vi
planlægge 114 aftner. DET GØR VI
IKKE. Men vi går i gang onsdag d.
22.1. (uge 4) 2020, og fortsætter en
aften pr. måned gennem foråret: 22.1.
19.2., 18.3., 15.4., 27.5. og 17. 6.
Du kan tage din egen bibel med, men
det er ingen betingelse.
Og du kan komme én gang – eller alle
gange.

Du behøver ingen
særlige forudsætninger i forvejen, men
kan møde op, blot du er lidt nysgerrig,
og har lyst til at udforske det sammen
med os andre.
For resten: Kan du huske: Hvor gammel blev Noa? Hvor mange børn fik
Abraham? Hvor gammel var Sarah, da
hun fødte sit første barn? Hvor rig var
Job, før han mistede alt hvad han
ejede?
Alt det og meget mere må vi høre
om… og Bibelen udsendes til april i ny
oversættelse, så lad os læse, lytte, snakke
sammen.
På genhør
Jens Ferrold Helbo
Menighedsrådet i Ejby
Læs mere: www.bibelselskabet.dk

Kulturgruppen for Balslev
Forsamlingshus - program
Onsdag d. 4. december 2019 Julebanko
med mange fine præmier
Onsdag d. 29. januar
2020
Koncert v/Nordstemt i
Balslev Kirke og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset. Arrangeres i
samarbejde med Balslev
Menighedsråd

Marts 2020
Årets dilettantforestillinger:
Fredag d. 6/3-2020
”Lille” generalprøve med
kaffe og kage.
Lørdag d. 7/3-2020
Eftermiddag: Generalprøve med kaffe og kage.
Aften: Premiereforestilling med efterfølgende
fest.

Nærmere information
om disse arrangementer
vil blive delt ud i god tid
inden arrangementet.
HUSK I kan også følge
os på Facebook –
Kulturgruppen for
Balslev
Forsamlingshus
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BØRNEFESTIVAL
15.-17. maj 2020 Hurup Thy
KFUM og KFUK byder
alle børn i Danmark velkommen til en weekend
med feststemning, skøre
aktiviteter og oplevelser
for livet. Tag dine venner
med og få en uforglemmelig oplevelse.
Hvad er en Børnefestival?
Børnefestivalen i KFUM og KFUK skaber aktiviteter og rammer så børn kan
opleve at høre til i fællesskaber.
Weekenden er spækket med aktiviteter,
der spænder over sport, kreative workshops, samarbejde og tid til tro - alt sammen under temaet Magiske hænder.
Programmet består af fællessamlinger
med shows, hvor vi synger årets festivalsang, har konkurrencer og, lignende og
der vil være større og mindre aktiviteter,
som deltagerne besøger, enten sammen
med de venner, man kommer med eller
nye man møder. Vi afslutter om søndagen med en fælles gudstjeneste. Er der
brug for en pause undervejs i weekenden, er det naturligvis også muligt, for
du bestemmer selv hvilke aktiviteter, du
deltager i.
Der er adgangstegn til festivalen, så det
kun er deltagere med dette, der har
adgang til festivalområdet.
Alder: Festivalen egner sig for børn mellem 6-12 år. Ældre børn, kan de deltage
i Talentfabrikken. De deltager også i
noget af børnefestivalens program. Vil
du vide mere om Talentfabrikken, kan
du kontakte Mathilde Møller Bech på
12

mmb@kfum-kfuk.dk
Overnatning: Vi sover alle sammen på
en tilknyttet sko-le, som oftest i et klasselokale. Man kan før festivalen væl-ge,
om man vil sove piger og drenge for sig
eller blandet køn.
Måltider: Med i prisen er tre hovedmåltider lørdag og to søndag. Dertil kommer
der
mellemmåltids-snacks.
Allergier o.lign. meldes til festivalen ved
tilmelding.
Tilmelding: Alle børn er velkomne og
tilmeldes på kfum-kfuk.dk/event.
Tilmeldes en gruppe børn, bestemmer I
selv hvor mange voksne der skal med,
men ingen børn uden en voksen.
Pris for børn: (prisen er vejledende)
Medlemspris/ikke medlemspris:
395,-/520,-. Personer under 30 år tilbydes et velkomstmedlemskab for 75 kr.
boernefestival.kfum-kfuk.dk
Fie Refshauge deltager og hjælper gerne
med tilmeldinger og samlet kørsel dertil.
Hun har været med flere gange sammen
med børn og de har alle været meget
optaget af festivalen.
Der er tilskud til festivalen at søge også.
Tlf.: 2074 5454

Sognene siden sidst
Perioden 17.06.2019 – 15.10.2019
Døbte i Ejby kirke
Emma Emilie Bjørnsted Hansen
Ellesø Gade 12, Ejby
Simon Cain Kjær Pedersen
Fredensgade 15, Gelsted
Aksel Gorm Bruun Boesen
Nygade 32, Ejby

Døbte i Balslev kirke
Theodor Ebler Grimsbo
Lillevej 2, Balslev
Petrine Drøge Nielsen
Engvej 11, Hjerup
Nicklas William Meilstrup
Blommegrenen 7, Ejby

Vielser og velsignelser i Balslev
og Ejby kirker og sogne
Betina Sahl Poulsen og
Anders Daniel Hansen
Assensvej 77, Middelfart

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Esther Julie Brinkmann
Anlægsvej 15 F, Ejby
Karen Pedersen
Anlægsvej 19 D, Ejby
Karl Kristian Ingeløff Andersen
Åbakkevej 8 G, Brenderup
Marna Dorthea Nielsen
Søndervangen 8, Ejby
Gudrun Overgaard Jakobsen
Anlægsvej 13 C, Ejby
Ida Solveig Kristiansen
Æblehaven 9 – 105 A, Nr. Aaby
Jørgen Wendelboe Jensen
Mosegaardvej 1, Balslev
Anni Mary Jensen
Vestervangen 14, Ejby
Hanne Simonsen
Stjernevænget 18, Ejby

Randi Herstad og Keld Herstad
Kapelvej 20, Ejby
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JANUAR
05. jan
11. jan.
12. jan.
15. jan.
20. jan.
23. jan.

Helligtrekongers søndag
Dåbsgudstjeneste
1. s. eft. Helligtrekonger
Ældreklubben starter**
2. s. eft. Helligtrekonger
Filmklubben starter op igen**

10:15
11:00**
10:15

DECEMBER
01. dec.
Adventsarrangement i Ejby kirke med minikonfirmanderne
19.00**
01. dec.
Adventsarrangement i Balslev kirke
03. dec.
Syng julen ind
08. dec.
2.s. i Advent
10:15 Michael Juul
10. dec.
Kor i Ejby kirke
15. dec.
3.s i Advent
22 dec.
4. s. i Advent
10:00
24. dec.
Juleaften
14:30
25. dec.
1. Juledag
10:15
26. dec.
2. juledag
29. dec.
Julesøndag
10:30
31. dec.
Nytårsaften
15:00

BALSLEV

09:00 Michael Juul

16:15

9:30 Dorthe S. Nielsen

13:00+15:45

19:30**
10:15

19:00**

10:15**

EJBY

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

1. s. i Fasten
2. s. i Fasten
Aftensang m.m.
3.s. i Fasten
Filmklub**
Dåbsgudstjeneste**
Midfaste
Marie Bebudelses dag

Dåbsgudstjeneste**
Palmesøndag
Skærtorsdag

MARTS
01. mar.
08. mar.
11. mar.
15. mar.
19. mar.
21. mar.
22. mar.
29. mar.

APRIL
04. april
05.april
09. april

10:15

11:00
10:15

11:00
10:15
09:00

10:15

09:00 Lars Højland

10:15

9:00 Michael Juul

11:00**
10:15
16:45

09:00

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 5. februar 2020.

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

** Se omtale i Kirkebladet. *** Se konfirmandlister i avisen

Sidste. s. eft. Helligtrekonger
10:15
Foredrag KFUM-regi i konfirmandstuen**
Dåbsgudstjenste**
Septagesima
Ulvetimesgudstjeneste**
Seksagesima
10:15
Fastelavssøndag
Filmklub**

FEBRUAR
02. feb.
04. feb.
08. feb.
09. feb.
13. feb.
16. feb.
23. feb.
27. feb.

10:15
19:00**

3.s. eft. Helligtrekonger

26. jan.

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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Maleriudstilling
– i sognegården er denne gang en fotoudstilling
Her er lidt om udstillingen og kunstneren.

ÆONER
Æoner er udtryk for uendelig lange
tidsrum. Evigheder i klodens aktivitet,
hvor livet udvikler sig igennem et væld
af stadier - indtil fænomener i naturen
eller universet med uforudsigelig kraft
ændrer de grundlæggende vilkår for liv.
Nu kan vi få den tanke, at mennesket
er nået et udviklingstrin, hvor adfærd
som magtbegær, fanatisme, griskhed og
egoisme vil påvirke jorden og al levende
aktivitet så voldsomt, at der er tvivl om
vi kan overleve.
Vi ser konsekvenser i form af klimaændringer, kaos, flygtningestrømme og
folkevandringer. Menneskelig adfærd,
der fører til miljøkatastrofer, myrderier,
krige, massakrer og terror verden over.
Udstillingen viser refleksioner over disse
tanker.
Fotografier og små tekster præsenteres i
to serier: SORTIE og ENTRÉ.
Når jeg fotograferer, har jeg ideer og
tanker i baghovedet, men valget af

motiver sker oftest intuitivt. Fotografierne er derfor sjældent arrangeret eller
konstrueret. Til en udstilling formulerer
jeg et koncept, og sætter billeder sammen, som jeg føler giver emnet en ekstra dimension. Måske kan billederne
sætte tanker i gang.
Peder Fredskild
Jeg er født i 1941.
Jeg har arbejdet med handel, reklame,
kommunikation og journalistik.
Derudover har jeg fotograferet næsten
hele livet.
Jeg er autodidakt fotograf, og udviklede
i 1970erne billedsyn og fotografiske
færdigheder sammen med nogle af
Danmarks mest agtede amatørfotografer i Nyborg Fotoklub.
I de seneste 10 år har udvikling af
kunstfotografi været min hovedbeskæftigelse, og jeg har arbejdet med mange
udstillinger og fotografiske kunstprojekter.
Jeg er etableret med eget print- og billedværksted.
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Julekoncert
– Ejby Kirke synger julen ind
sammen med Vestfynskoret fra Assens.
Udover de smukke salmer der synges
hver søndag ved gudstjenesten kommer Vestfynskoret fra Assens forbi i
kirken. Det sker ved en koncert tirsdag aften d. 10. december 2019 kl.
19.30.
Vestfynskoret blev startet i 1981.
Koret er et blandet kor med ca. 30
sangere i alle aldre. Koret optræder
mest lokalt i de vestfynske kirker, og
som en fast tradition synger koret
hvert år en forårskoncert St. Bededags
aften i Skovpavillonen i Assens.
Vestfynskoret synger normalt 4-6stemmigt a cappella, men har ved
flere lejligheder sunget med musikledsagelse, enten i form af et til lejligheden sammensat ensemble eller et
18

etableret orkester.
Korets repertoire spænder vidt. Det
indeholder kirkemusik fra renæssancen til efterkrigstiden, sange og viser
fra den vestlige verden, og ind imellem rytmisk pop og musical.
Til koncerten i Ejby kirke er der sammensat et særligt juleprogram bestående af danske og engelske julesange.
Og der indlægges fællessange.
Vestfynskoret bliver dirigeret af
Sebastian Kjældgaard, som har studeret musikvidenskab og direktion i
Ålborg, og nu studerer klassisk sang
ved Musikkonservatoriet i Odense.
Det er gratis at komme i
julestemning
Mød op og vær med til julekoncert
i Ejby Kirke

Ældreudflugt
Det lyder, som om vi er på flugt fra et
plejecenter, men det var en flok pæne
mennesker, der skulle ud og opleve
Fyn en efterårsdag.
Der kom en dobbeltdækkerbus og
samlede os op i Balslev. Vi var en
lille flok, som stod på der. Så kørte
vi over Mosegård til Ejby hvor vi
samlede resten op. Vi var over 70 og
det var ikke en for meget, vi glædede os. Vi skulle ned og se Jim
Lyngvilds vikingegård med gudehof,
og det var en oplevelse. Morten,
Jims mand, fortalte og gjorde det
rigtig godt, om hvordan Ravnsborg
blev bygget og glæden ved at være
der sammen og med 2 store hunde,
Grand Danois. Der var også et ravnepar, som var ret tamme og mens vi
stod og kiggede op efter fuglene, kom
der en ørn svævende forbi, det var
lidt flot. Det er ligesom, de virkelig
har styr på fjerkræet der på
Ravnsborg. Det var en oplevelse.
Vi kørte videre til Odense, hvor vi så
Domkirken, det fantastiske kirkerum
med Claus Bergs altertavle skåret i
1536 og forgyldt. Det er bare så
smukt, man bliver lidt stum af
respekt og højstemt, når man står
foran sådan et kunststykke lavet for
over 400 år siden, tænk hvis det skulle laves i dag. Så gik turen videre med
guide, som fortalte om den nye bydel
i Odense, som man kan lide eller
ikke, jeg var ikke imponeret.

Ravnsborg.

Derefter
skulle vi til
dagens helt
store event,
nemlig
CarlsLund
traktørsted, hvor vi skulle slutte af
med stegt flæsk og æggekage, jamen
kan det blive bedre. Det smagte godt
og livet blev lidt lettere at leve med
fyldt mave. Og så var det ikke slut. Vi
fik kaffe og brunsviger som Fru Halle
havde bagt, Så kan det ikke blive
bedre. Turen hjem var fin. Det
begyndte at regne og pyt. Det havde
været tørvejr hele dagen. Dejlig dag.
Stor tak til Jens Præst/Anja/Hanne og
alle der har givet en hånd med.
Bent Hagelskjær
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Fotografier ønskes – stadigvæk!
I sidste kirkeblad havde vi et opråb,
hvor vi eftersøgte gamle avisartikler
og ikke mindst fotografier af konfirmandhold, præster og kirkerne her i
vores to sogne. Den opfordring gav
heldigvis pote – og vi fik flere gamle
fotos af konfirmandhold fra Balslev
og Ejby indleveret og også en enkelt
artikel til vores artikelsamling. Og
dem er vi rigtig glade for ! Tusind tak
for hjælpen til jer som bragte dem.
Men vi opfordrer jer stadigvæk til at
kigge igennem jeres gemmer derhjemme, efter billeder og artikler. Vi har fx
allerede samlet en lang række fotos af
konfirmandhold fra konfirmationerne
i Balslev og Ejby – helt tilbage fra

1904 og op til i dag – men vi mangler stadigvæk rigtig mange. Tanken er
at vi vil lave et arkiv – som bevarer og
gemmer for eftertiden – så man fx
altid kan komme op i sognegården,
og finde sit eget, sine forældres eller
bedsteforældres konfirmationsbillede.
Så hvis du har noget liggende, så kom
forbi præstegården, ring eller skriv til
mig – og så tager vi en snak om det.
Vi tager en kopi af billedet og prøver
at sætte dato og navne på – så billederne bliver til glæde for alle.

Bedste hilsner
Jens Præst

Her er et af de fotos, vi har fået
indleveret af et hold Ejby konfirmander fra 19. oktober 1958 –
Tusind tak til Bente Larsen for
hjælpen.

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 vedrører kirkerne.
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DET SKER December 2019 - Påsken 2020

Minikonfirmanderne
holder adventsarrangement i Ejby kirke.
Søndag den 1. december 2019 kl. 10:15
Så nærmer adventstiden sig snart med
hastige skridt og som altid fejrer vi dagen
dobbelt; både som fejring af adventstidens komme – men ikke mindst, som
markering og fejring af årets minikonfirmander. Siden september har vi nemlig
haft besøg af en lille flok skønne minikonfirmander – elever fra 3. klasse – der

alle har gået til undervisning her i kirken
og konfirmandstuen. Og 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. Så mød op denne dag.

Advents-arrangement
i Balslev kirke og Forsamlingshus.
Søndag d 1. december 2019 kl. 19:00
Traditionen tro holder vi et adventsarrangement i Balslev kirke og forsamlingshus.
Ligesom sidste år vil vores adventsarrangement blive afholdt med optræden. I år
vil vores organist Julija og kirkesanger
Birthe spille og synge for os. Men derudover får vi også mulighed for selv at vælge

nogle julesalmer, 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 velkomne, det
er gratis og kirkebilen kører.

Syng julen ind
i Ejby kirke.
Tirsdag den 3. december 2019 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 sal-

mer, 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 velkommen på denne aften, hver vi
synger julen ind i Ejby kirke.
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Ældreklubben i Ejby præstegård
Den 4. december og opstart onsdag den 15. januar kl. 14.30
Tiden går, nej den flyver. Vi har allerede
afsluttet første halvdel af ældreklubbens
efterårs/vinterprogram. Den 4. december
har vi sidste onsdagscafe i 2019.
Eftermiddagen står i julens tegn. Vore
trofaste ”nisser”, Birgit og Per, kommer
på besøg, for sammen med os, at synge
nogle af vores dejlige julesange.
Eftermiddagen slutter med besøg af spejderne, der på smukkeste vis vil glæde os
med et luciaoptog.
Den 15. januar 2020 mødes vi igen. Vi
byder det nye år og vintersæsonen velkommen, med et musikalsk foredrag om
Grønland, fortalt og fortolket af musikeren Christian Søgaard, der fra sit livslange
samarbejde med grønlandske musikere,
kender den grønlandske musikhistorie
personligt.
Otto Brandenburg Danmarks første teenageidol, Danmarks egen Elvis. Vi skal
høre historien om Ottos liv og sange på
godt og ondt, og til at formidle dette, får
vi besøg af musikeren Karsten Holm.
Alvor med et glimt i øjet – og evnen til at
se det livsbekræftende i alle livets aspekter
– det er noget af det, provst Anders
Bonde vil causere over i sit foredrag og
helt sikkert er det, at der vil blive plads til
både smil og eftertænksomhed denne
eftermiddag.
Tapio Juhl kommer og fortæller om at
være finnebarn i Danmark. I 1943, blot 2
år gammel, kom han hertil fra Finland,
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på grund af krigen mellem Rusland og
Finland 1939 til 1945. Han var et af de
børn, der blev her i landet, og vil derfor
også fortælle om sit voksenliv i Danmark
både som, håndværker, Skoleleder og i
Nyborg statsfængsel.
På programmet er også et historieforedrag
om Sønderjyllands genforening, hvis store
100-års jubilæum markeres i 2020.
Besøg får vi også af slotsgartneren fra
Egeskov slot, Peter Bonde. Vi skal høre et
nyt afsnit af årets gang i slotshaven. Peter
Bonde har tidligere besøgt os og i ord og
billeder ført os igennem en del af den
smukke have.
Vi har bestræbt os på at finde gode,
spændende og interessante personer til at
komme forbi med deres historier, fortællinger og/eller sang, som vi forhåbentlig
kan glædes ved, lære noget af, eller måske
tænke lidt over.
Som altid glæder vi os til, at byde velkommen i ældreklubben, til at møde jer
alle igen, nye såvel som kendte ansigter.
Vi mødes i ældreklubben, onsdage i ulige
uger fra kl. 14,30 til 16,30 og datoerne er
som følger; 15. januar – 29. januar – 12.
februar – 26. februar – 11. marts – 25.
marts
Alle er som altid hjertelig velkommen,
prisen for kaffen er uændret 35 kr.
På glædeligt gensyn.
Else, Rosa, Else Marie, Jens, Grethe
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Jesus går til Hollywood
The Return of.. – the Filmklub – I Ejby
Program for filmklubben - vinteren 2020
Ejby konfirmandstue – første gang torsdag den 23. januar
Så vender filmklubben endelig tilbage
efter en lille julepause - og jo, det bliver
atter med en række spændende, specielle,
smukke og ikke mindst tankevækkende
film, som alle har et eller andet på hjertet
– men som vi måske ikke nåede at se,
dengang den gik i den lokale biograf. Nu
er muligheden der så igen – for at få indhentet det forsømte.

Som altid må vi desværre ikke, grundet
licensaftaler, offentliggøre titlerne på de
film vi viser her i bladet, men hent et
program første gang du kommer i filmklubben, eller se på vores hjemmeside.
Datoerne for de kommende filmaftener
er torsdag den 23. januar, torsdag den 27.
februar og torsdag den 19. marts – alle
gange kl. 19:00 og så indtil at filmen er
færdig. Det koster ikke noget at være
med, men man kan købe kaffe og kage
for 25 kr. Vel mødt i filmklubben.

Koncert med Nordstemt
i Balslev kirke og efterfølgende kaffe i Balslev forsamlingshus.
Onsdag den 29. januar 2020
Vokalensemblet Nordstemt hører til på
Vestfyn nær Middelfart og består af 12
ambitiøse kvindelige sangere fra
Danmark og Færøerne, som elsker at
synge. Ensemblets musikalske udtryk, 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 synger udelukkende
musik af nordiske kunstnere. Repertoiret
spænder bredt indenfor den nordiske
musik og sangene der synges, er alle særligt udvalgt, fordi de indeholder en
udpræget nordisk “vibe”. Nordstemt syn-

ger rå og ubarmhjertige folkeviser, smukke og dragende årstidssalmer og hjerteskærende, velklingende og fængende pop,
der tilsammen viser alsidigheden i nordisk musik. Alle sange 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...

Arrangeres i samarbejde med
Kulturgruppen for Balslev Forsamlingshus
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Cash i kirken
Koncert 4. marts 2020 kl. 19:00
i Ejby kirke – med Karsten
Holm & band
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie,
når sangeren Karsten Holm & band leverer ”Cash i kirken”. En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp
mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for
ham som kunstner.
Nu er Karsten Holm og pianisten
Christian Spillemose aktuel med et koncertforedrag med en gigant i den amerikanske populærmusik: Johnny Cash.
”Cash i kirken” handler om Johnny Cash
og de indre kampe, han hele sit liv
udkæmpede, og som udmøntede sig i de
formidable sange og fortolkninger, han
efterlod til denne verden.
Karsten Holm fortæller om Cash’ tro,
hans dæmoner, stofferne og alkoholen,
hans kamp for at holde misbruget nede den evige kamp mellem det gode og det
onde.

Produceren Rick Rubin overtalte Cash til
at gå i studiet blot med en mikrofon og
en guitar. Det blev til den højt roste
albumrække under navnet ”American
Recordings”, der var et stort comeback
for Cash.
Indspilningerne rummer flere religiøse
sange, som er med i denne koncert.
Koncerten er arrangeret af Ejby
Menighedsråd og Grethe Korsbæk.

Aftensang
Ønsk en salme: tirsdag den 11. marts 2020 kl. 19:00 –Balslev kirke
Så tager vi fat på en ny omgang aftensangs arrangementer – hvor der som altid
vil være mulighed for også at ønske et par
salmer eller flere. Ligesom de forgående
gange starter arrangementet kl. 19:00 –
24

og menighedsrådet serverer en lille forfriskning bagefter. Hvad det bliver, vil
vise sig på selve aftenen. Kirkebilen kører
som altid!
På gensyn fra os alle.
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Fyraftensmøde
med biskop Tine Lindhardt tirsdag d. 18. februar 2020
kl. 17.00 – ca. 19.00 i Tanderup sognegård
Arrangeret af ”De Samarbejdende
Sogne” i Middelfart provsti som er
menighedsrådene i Brenderup-Indslev,
Harndrup-Fjelsted, De4Kirker (Udby,
Ørslev, Føns, Husby), Gelsted,
Tanderup, Ejby, Balslev.
Vi har for det kommende års arrangementer en slags samlende
overskrift/tema hvor vi sætter fokus
på Ensomhed & tro – hvad er troens
rolle?
Vi lever i en tid, hvor der er stor
opmærksomhed om at kunne sætte
præcise diagnoser, når der er vanskeligheder med at få tilværelsen til at
hænge sammen. Det vil sige at tilgangen kan være psykologisk – eller
måske lægelig (medicinsk). Vi drøfter
i vores menighedsråd, hvordan kirken
kan række ud til personer og grupper,
som på forskellig vis har det vanskeligt i tilværelsen, og hvor ensomhed
og social tilbagetrækning er et dominerende træk, men vi står famlende
overfor opgaven.
Hvad betyder en eksistentiel tilgang?
En kristen medmenneskelig tilgang?
Og hvordan finder man grænserne?
Når vi føler, at vi står famlende, kan

Biskop Tine Lindhardt. Foto: Ard Jongsma

det hænge sammen med, at vi ikke
har nogle præcise billeder af hvad kirkens opgave kunne være, hvad troen
kan bibringe, og hvordan kan det sættes i spil?
Vi har inviteret Fyns Stifts biskop
Tine Lindhardt til at fortælle hvad
kirken – set ud fra et biskoppeligt
helikopterperspektiv - vil og bør
kunne stille op til, når det drejer sig
om at række ud til medmennesker
der lider i ensomhed?
Kom og tag del i debatten om livet
rundt om kirkerne.
Samkørselsordning:
Ønsker du kørelejlighed fra Ejby til
Tanderup eller kan du tilbyde at have
nogle med i din bil, så kontakt Jens
Helbo mobil 2246 9353 eller
jenshelbo@live.dk
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Ulvetimegudstjeneste
– for børn og barnlige sjæle. I Ejby kirke og konfirmandstue.
Torsdag d. 13. februar 2020 – kl. 16:45
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge.
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 et børnevenligt ”fortælle(fri)kvarter” i kirken hvor der bagef-

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

Dåbsgudstjeneste - vinter 2020
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
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gerne vil have jeres barn døbt sådan
en dag. Vi afholder dåbsgudstjeneste
lørdag d. 11. januar i Balslev og 8.
februar i Ejby,
samt den 21. marts i Balslev og 4.
april i Ejby - alle dage kl. 11:00.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt
såfremt der er nogle tilmeldinger.

EJBY KIRKE har fået NY HJEMMESIDE:

www.ejbykirke-vestfyn.dk
FØLG OGSÅ MED PÅ FACEBOOK: Ejbykirke Vestfyn

Forår 2020:

KFUM og KFUK på Vestfyn

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
Tirsdag den 14.
januar kl. 19.30
”Feltpræst midt i
ISIS-land”
v. Jes Rønn Hansen,
Strib
Sognepræst Jes Rønn
Hansen fortæller om sin feltpræstetjeneste
i Anbar-provinsen i Irak foråret 2019.
Anbar-provinsen er kendt for at være
arnestedet for Islamisk Stat. Men Islamisk
Stat er nedkæmpet! Eller ligger den stadig
og lurer under overfladen?
Sted: Strib sognegård

Vestfyn

Tirsdag den 4.
februar klokken
19.30
v. Nikolaj FrøkjærJensen, Erritsø
Emne: Kristen tro i
et mangfoldigt,
religiøst Danmark
Sted: konfirmandstuen i Ejby.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
v. Jens Kristian Lings, forfatter og tidl.
lektor
Himmel og Hav og Harboør
I 2018 kom Jens Lings bog om den store
drukneulykke den 21. nov. 1803.
Sted: Nørre Aaby sognehus

Pris: 50 kroner per aften
inklusiv kaffebord.
Man behøver ikke at være
medlem for at deltage.
Alle er velkomne.
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KIRKEHØJSKOLEN
i
MIDDELFART PROVSTI
kristendomskursus for voksne

w w w. k i r ke h o j s ko l e . d k

Om tro – og troens veje.
• www.kirkehojskole.dk
•
•
•
Se kirkehøjskolens hjemmeside
• om pris og tilmelding.

• •
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Lektion 3:
•Lørdag
• • 11. januar 2020 kl. 9.00-12.00

Troens
•
•veje

• Peter Lodberg,
• professor, dr.theol.,
•
Aarhus Universitet.
• Mennesker
•
• • I dag
• møder• tro hinanden.
tror forskelligt og på noget• forskelligt.
•
•
•
Det kan enten berige mødet,• når tro
• •
•

møder tro, eller det kan skabe usikkerhed
og modstand. Vi kan blive bange for, at
ny tro vil rive tæppet væk under vores
livsform og tradition, som vi er glade for.
Vi kan føle os udfordret på vores egen
tros vegne og blive usikre på, om vores
tro nu også er den rigtige og sande. Eller
vi kan hilse ny tro velkommen som sandpapir for vores egen tro og en kilde til at
fordybe os i ligheder og forskelle mellem
forskellige former for tro.
Troen går i dag ad mange veje, og vi skal
gå et stykke ad vejen i foredraget.
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A,
Asperup 5466
Lektion 4:
Lørdag 22. februar 2020 kl. 9.00-12.00

Livet er større end os
Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker,
professor ved Aarhus Universitet.
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•

Foredraget vil føre os rundt i nyere og
ældre filosofisk og teologisk tænkning,
herunder æstetikken, og introducere til
en ny filosofi om de erfaringer, i hvilke
•
• •
det uforklarlige kommer os i møde.
Strib• Sognegård, Vestergade 93, Strib,
• 5500
• Middelfart
•
•
•

• 5: • •
Lektion
• kl. 9.00-12.00
Lørdag 7. marts 2020
Fadervor - troen i en maggiterning
”Søstrene Bisp” Tine Lindhardt, biskop
over Fyens Stift, og Marianne
Christiansen, biskop over Haderslev Stift.
Fadervor er kendt af stort set alle og bruges af mange. Det er en bøn, man kan
bede når som helst og hvor som helst, og
som giver ord, når man selv står uden.
Fadervor rummer kernen af kristendommen og er på den måde troen i en maggiterning. På forunderlig vis tager den derfor troen med sig og giver den til den,
der beder.
De to biskopper har netop udgivet en
bog om fadervor.
Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A,
5580 Føns
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