Kirke- og Sogneblad
for Balslev-Ejby

AUGUST 2020

Der sker rigtig mange ting i og omkring kirken her i efteråret bl.a.:
Valg til menighedsråd, Konfirmation, Dåbsgudstjenester,
Ulvetimegudstjeneste, Kirkegårdsvandring i Balslev, Fernisering
i sognegården, Høstgudstjeneste, Ældreklub, Filmklub, Strikkecafé,
Bibellæsekreds med foredrag, Litteraturkreds, Adventsarrangementer
og Syng julen ind.
Se nærmere inde i bladet!
Der tages forbehold for alle arrangementer på grund af coronavirus, se nærmere på side 2.

ALLE ARRANGEMENTER I DEN KOMMENDE TID
Meget er ændret i år på grund af coronavirus også alle aktiviteter omkring
kirken.
Nu er det igen muligt at afholde arrangementer.
Men alle arrangementer, der bliver
afholdt, vil ske i overensstemmelse

med myndighedernes anbefalinger på
det pågældende tidspunkt.
Det kan således blive nødvendigt at
begrænse antal deltagere til arrangementer, eller aflyse hvis der sker
ændring i corona-restriktionerne.

Kræfter og nyt mod, på vejen til
Konstantinopel
Uddrag af pinseprædiken af Jens Rothmann

Thomas Frank havde en mission.
Han ville nemlig forsøge at sejle fra
Østersøen, og så hele vejen ned til
Istanbul i Tyrkiet, der hvor Europa
ender og Lilleasien snart begynder. Og
det var ikke noget nemt projekt.
For han ville nemlig gøre det i kajak –
og hvad der skulle gøre turen endnu
mere besværlig var, at den skulle tilbagelægges ad Østeuropas floder, fra
Sankt Peterborg i Nord, ned igennem
Rusland, Hviderusland, Ukraine og
Rumænien, for så at ramme
Sortehavet og herefter padle sig igennem de sidste små tusinde kilometer
på dette hav, indtil han så endelig ville
nå sit mål; Tyrkiets hovedstad,
Istanbul, efter en små 3600 kilometers lang og besværlig rejse.
Det var Thomas Franks mission.
Eller rettere, der var mere i den rejse
end blot en kajatur mellem Nord- og
Sydeuropa.
Thomas er nemlig gammel professionel soldat, folkekirkepræst og nuvæ2

rende domprovst i Viborg, og med
stor interesse i historisk sejlsport, vikinger og kristendom og ikke mindst
kristendommens historie her i
Danmark.
Og det er netop i den samling af interesser, at hele Thomas Franks mission
finder sin begrundelse.
Han har en nemlig ganske interessant
teori om, at dengang vi danskere blev
kristnet, så var det ikke missionærer
som Poppo, udsendt fra det tyske rige,
der gjorde at danerne og vikingerne
blev kristne. Nej, det var derimod hovedsageligt - danske vikinger, som
havde været på besøg hos kejseren i
Istanbul, eller Konstantinopel, som
det jo hed dengang, som bragte kristendommen med hjem til Danmark
derfra, som gjorde det store udfald.
For kristendommen dernede i det østromerske byzantinske rige var nemlig
meget mere farverig og ortodoks, end
den man fandt her i Vesteuropa. Det
var fyldt med farver, billeder og røgel-

se en masse, og den Kristus-skikkelse
man mødte dernede mod syd, var en
sej skikkelse, en verdenshersker, modsat den lidende, døende Kristus, som
f.eks. Poppo fortalte om.
Og sådan en Hersker, Jesus - en
Pantokrat - ham kunne vikingerne forholde sig til. For han var sej og mindede langt mere om dem selv, end én,
der ”blot” dør på korset!
Og det var så dét, der var med til at
gøre udslaget - ifølge Thomas Frank at vi danerne blev til et kristent folk.
Det var hans teori - selvfølgelig med
en masse andre tilføjelser, som jeg ikke
skal komme ind på her idag.
Men med til hans teori hører, at den
kun kan lade sig gøre, hvis man som
viking, kunne komme her fra det
kolde nord, og så ned til syd, og tilbage igen, indenfor en rimelig kort tidsperiode. Ellers ville det ikke give
mening.
Og jo - det kunne faktisk lade sig gøre.
Mente Thomas Frank. Det var hans
udgangspunkt,
Men altså kun hvis man sejler dertil - i
ganske små både - ned igennem de
østeuropæiske floder. Så ville turen
kun tage omkring et par måneder.
Men som altid - ét er teori – noget
andet er praksis. For kunne sådan en
tur virkelig lade sig gøre?
Og det var dét, Thomas Franks mission handlede om.
Så derfor planlagde og gennemførte
han hele den lange rejse ned ad de russiske floder i kajak.
Og som en anden Tor Heyerdahl i sin
Kon-Tiki sivbåd drog Thomas Frank
så afsted, ene mand i kajak for at gøre

de gamle gæve vikingers bedrift efter i
sensommeren og i det begyndende
efterår 2015.
Og det blev en oplevelsesfuld rejse,
kan vi godt regne ud. Men altså også
farlig, for floder kan være uregerlige,
fyldt som de er med fald og brusende
voldsomme strømme, og det tapper
kræfter i længden, og det kan være
ganske livsfarligt, blot at slippe koncentrationen et lille øjeblik. Og det
oplevede han flere gange.
Og det sled på Thomas Frank, og det
drænede på kræfterne gang på gang.
Og selvom han var perfekt fysisk og
psykisk forberedt, ja så blev det som
dagene gik så som så med kræfterne,
med lysten, motivationen og glæden.
Men gang på gang så kom han dog
videre! Han fik glæden, modet, lysten
og ikke mindst kræfterne tilbage igen.
Og hvad var det så, der i de tilfælde,
gav ham kræfterne tilbage igen?
Ja – det var faktisk ikke noget stort og
vildt – og det var ikke en eller anden
energibar, eller andet professionelt
udstyr eller indhold som kunne forstøde hans nedtur.
Nej – det var faktisk det modsatte.
Noget, som ikke var medbragt, forberedt eller købt under proviantering.
Derimod så var det noget udefrakommende, og i bund og grund, som man
ikke umiddelbart ser, og ikke sådan
kan tage og føle på.
Det var faktisk noget så enkelt som et
smil fra dem, som han mødte på sin
vej lang floderne.
Det var noget så simpelt som gæstfrihed og hjælpsomhed, fra en af de østeuropæere som han mødte, når han
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var i land for at proviantere – eller for
at reparere sit grej. Eller når en uoverkommelig bølge som lod sig besejre,
kunne det være en snak med hustruen
hjemmefra, og den bjergtagende natur
omkring ham.
Alt sammen var det noget som kom
udefra, og greb ham, fyldte ham op,
gav ham mod, gav ham lyst og kræfter.
Alt sammen noget som - i sidste ende
– er noget, som du ikke kan forberedde dig på, men kun kan ønske dig i dit
hjerte. Som du kun kan forstå – fortolke og bruge med dit hjerte.
Det var det, som fyldte ham op, og gav
Thomas kræfterne gang på gang til at
komme videre.
Thomas nåede sit mål Istanbul - efter
65 dage. Missionen lykkedes. Det ved
jeg, for jeg er ved at læse hans bog om
hele hans rejse. Men om hans teori om
kristendommens vandring fra Istanbul
og til Danmark holder stik, det ved jeg
ikke endnu, for jeg mangler her i skrivende stund stadig små 30 sider af
hans rejseberetningsbog ”Min rejse til
vikingers Byzans”, så det må både I og
jeg have til gode til en anden gang.
Men det er sådan set også lige meget,
for hele pointen med denne her lange
indledning er nemlig at prøve at sætte
ord på noget, som ellers er svært at
sætte ord på. Nemlig pinsen.
Idag er det pinse, og pinse er nok
noget at det sværeste at forklare.
For pinsen er nemlig så uhåndgribelig
og abstrakt, at det sådan set kun kan
forklares, og forstås med hjertet.
Vi kan selvfølgelig genfortælle det,
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som vi høre i teksten til i dag, om
modløse disciple, som pludselig bliver
fyldt med Guds Helligånd. Med noget
udefrakommende, som fylder dem, og
fra den dag af, så blev de fyldt med ny
energi, glæde og kræfter til at drage ud
i verden og forkynde Guds ord, som
Jesus ønskede det. Og på den måde
voksede den kristne kirke så også, ja
sågar også helt herop til os Danere.
Så langt så godt.
Men hvad betyder det så for os her i
2020? Hvordan kan vi føle det?
Og se, det er langt sværere at forholde
sig til. For det er nemlig noget, som
skal forstås med hjertet. Men jeg vil
vove at påstå, at da vi alle har hjerter,
så har vi alle også oplevet det. Og jeg
tør vædde med, at det som Thomas
også oplevede gang på gang på sin
rejse, minder om det.
Nemlig dette, at noget udefra kommende pludselig fylder os op, og giver
os kræfter, styrke, mod og glæde, dér
hvor vi ellers var trætte, sorgfulde og
modløse.
Dér, hvor et lille smil forandrer hele
vores hverdag, som ellers så sur ud.
Dér, hvor en hjælpsom hånd tog fat,
hvor du ellers skulle have båret alene.
Dér, hvor du ikke kan sætte ord på din
glæde eller pludselig ømhed og kærlighed, men blot kan føle det i hjertet.
Dér er det, det sker. Og når det sker, så
er det Pinse!
Så er Guds talsmand på spil og fylder
os op, og giver os atter mod og kraft til
at fuldføre vores rejse, og det uanset
hvor rejsen så end fører os hen.
Amen

Konfirmationsundervisningen
2020-2021
Starttidspunkt oktober 2020
Konfirmandundervisningen for årets konfirmander, starter tirsdag den 20. oktober kl. 8:00 og torsdag den 22. 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 29. september kl 19:00-20:00,
i Ejby kirke og konfirmandstue.

Konfirmationen vil i 2021 finde sted i Balslev
den 18. april og Ejby den 25. april

Konfirmationsdatoer
i Balslev og Ejby
2022-2023
2022: Ejby 1. maj

Balslev 8. maj

2023: Ejby 30. april Balslev 23. april
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Minikonfirmandundervisningen 2020
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 minikon-

firmeret den 1. søndag i
advent - den 29. november 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

Nyt fra Balslev Menighedsråd
Her i skrivende stund 27. juli, hvor
Coronaen stadig slår ned, men hvor den
hurtigt bliver indkredset. Inden for kirken prøver man at planlægge det man
kan, men med det forbehold, at der kan
ske nedlukning igen, og så må man tage
det derfra.
Trods alt har gudstjenesten fungeret fint
virtuelt, der skal lyde en stor tak til Jens
Rothmann og personalet med det store
arbejde de har gjort, med at få det hele
til at fungere.
Der kommer til at ske en del inden for
kirken den kommende tid. Jens Rothmann skal igen udsendes som feltpræst
til Afghanistan fra november til maj til
2021, vi har ikke fået en afløser endnu.
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Vores organist Julija Skipora har sagt op
og vi er i gang med at søge en ny.
Den 18. august er der sogne- og orienteringsmøde i Balslev forsamlingshus kl.
19.30. Men vi mødes først på kirkegården kl.19, hvor vi ser det nyanlagte lappedarie inden mødet i forsamlingshuset.
Menighedsrådet håber at mange sognebørn vil møde op og høre om de mange
ting der sker i Balslev Ejby pastorat, og
selv være med i menighedsrådet, og på
den måde påvirke sognelivet i Balslev.

Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen

Nyt fra Ejby Menighedsråd
Foråret 2020 vil især blive husket for
Corona-smitterisikoen, som fuldstændig dominerede samfundet, ligesom
den fortsat er en aktiv kendsgerning
mange steder i verden, og også ”ligger
nedenunder” som en risiko, der kan
blusse op igen. For Ejby Kirke betød
det, at de kirkelige handlinger måtte
aflyses og udsættes. Konfirmanderne
var de første der fik tildelt nye datoer
for den store fest, der ellers hører forårstiden til. 2020 vil nogen huske som
det år, hvor konfirmationerne lå i
august! Men også ændrede vilkår for
dåb og begravelser har påvirket det
normale kirkeliv.
I forhold til gudstjenester har kirken
også været lukket, men kreativ omhu
og et godt samarbejde mellem præsterne i nabosognene har betydet, at der
som noget helt nyt har kunnet transmitteres gudstjenester eller andagter
fra kirkerne, enten det nu er præsten
selv, der har optaget det med sin
mobiltelefon, eller det er fotografer,
der førte kameraet. Det betyder at vi
har gjort erfaringer med, at kirkens
ord – til trøst, opbyggelse, eftertanke
og glæde – alligevel er kommet ud, og
på tidspunkter hvor man lige præcis
selv kunne komme afsted med at lytte
dertil, eller følge udsendelsen på sin
PC. Måske er det et supplement til
kirkens udtryk, der er opdaget her.
Hvis man i fred og ro også kan følge

med i præstens prædiken eller i søndagens læsninger – hvad vil det så betyde? Det må vi tale sammen om. Det
vil vi gøre i samarbejdet mellem sognene og med præsterne.
Ældreklubben blev også brat afsluttet
– men kan nu her i efteråret genoptage aktiviteterne i sognegården. Der er
lavet et fornemt program, som man
kan læse om andre steder i bladet.
Ligeså med de andre aktiviteter:
Filmklubben, strikkecafé, bibellæsekreds og den nye litteraturlæsekreds….
I Ejby skal der bygges nyt maskinhus
til graverhuset, og det eksisterende
graverhus ombygges så det kan fungere som kontor, og personalefaciliteter.
Det har været under forberedelse
længe, og der er fundet penge i en
samfinanciering mellem provsti og
menighedsråd, som betyder, at byggeriet forhåbentlig kan gå i gang her i
begyndelsen af efteråret. Det sydvestlige hjørne af kirkegården vil komme til
at være byggeplads, men vi glæder os
både til at komme i gang, og blive færdige. Sidste år havde Menighedsrådet
arrangeret en kirkegårdsvandring, og
det vil vi gøre igen, når byggeriet er
færdigt.
Ellers er det centrale i det kommende
efterår, at der skal vælges Nyt
Menighedsråd. Tænk engang – siger vi
– der i dag er med i arbejdet til os selv
7

- er der allerede gået 4 år? Det er der!
Der er kommet nye regler for valg,
som betyder at der både skal holdes
Orienteringsmøde og et egentligt
Valgmøde. Orienteringsmødet var fra
Kirkeministeriets side berammet til at
være i foråret, men måtte udsættes.
Nu bliver det til noget i Ejby onsdag
d. 12. august kl. 19. – Mød op her, og
vær med til at høre om hvad man laver
i Menighedsrådet, og snakke om gode
ideer til hvordan vi udvikler kirken i
Ejby. Og i september – onsdag d. 16.
– skal der være direkte valg også ved et
møde i sognegården. Vær med her
også og vær med til at snakke om hvad
de enkelte kandidater har af tanker. I
Ejby skal der vælges 6 medlemmer til
Menighedsrådet, og 4 personer stiller

op til genvalg, og 2 har meddelt at de
stopper. Det er Anna Marie Gren og
Hanne Dons Christensen.
Kirkebladet er på gaden igen, du sidder netop med bladet i hånden her og det er dejligt at kunne meddele de
mange tilbud, der efterhånden er. Der
er så mange forskellige tilbud, at vi
håber der er noget for enhver smag –
aktiviteter, der på hver deres måde
understreger fællesskabets betydning
og nysgerrighed omkring livets store
og små spørgsmål.
På gensyn i kirken og ”rundt om kirken”.

Jens Ferrold Helbo,
Formand Ejby Menighedsråd

Ny udstiller i Galleri Sognegården
Sognegården i Ejby har nogle store
vægge, der ikke er udnyttet til faste
udsmykninger. Derfor er det ideelt at
benytte dem til at eksponere lokale
kunstnere, som kunne have lyst til at
udstille deres billeder eller produktioner. Det er en (såkaldt) ”WIN-WIN”
situation – da vi i sognegården får
noget smukt at se på, de mange gæster,
der hele tiden kommer forbi, får en
god oplevelse og udstillerne får mulighed for at nå ud til flere mennesker
med deres arbejder.
”Galleri Sognegården” har igen i efteråret en ny udstiller. Der er fernisering
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efter højmessen i Ejby.
Det er Dorte Hansen. Hun skriver om
sig selv:
”Jeg bor med min mand og 2 teenagepiger på en lille ejendom ved Ronæs,
er uddannet Cand. Phil. i kunsthistorie ved Århus universitet og arbejder som ledende graver ved Asperup
og Roerslev kirker. Lige siden jeg var
barn, har jeg yndet at tegne og male,
og gør det stadig i min fritid. Mine billeder er primært inspireret af tanker,
kompositioner og farver. Mit grundlag
for mine billeder, er ideen om at afbilde alment menneskelige begreber, som

er fælles for alle, såsom bundethed, frihed m.m. Min gennemgående figur
kan opfattes som et billede på mennesket uden køn og individualitet, ikke
rigtigt til stede, med sine fødder solidt
plantet i den danske ironi, men som
jeg ser det alligevel kærligt skildret. Jeg
har arbejdet med at skabe et spændingsfelt, hvor betydningen har flere
lag, som det er op til beskueren at
danne sig egne billeder af. Jeg har tidligere udstillet i Asperup sognehus og i
Galleri de Mispelblom, Lærkestræde
6, i Asperup.”
Fernisering i Sognegården efter
Højmessen søndag d. 6. september.
Højmessen er kl. 10:15 - fernisering
fra kl. 11. Alle er velkomne til at del-

tage og få lejlighed til at se billederne
og tale med udstilleren.
Inge Have - Kunstforeningen ved
Balslev & Ejby Menighedsråd.

Det historiske hjørne:
Balslev kirkes altertavle
Ved restaureringen
af
Balslev kirke
fandt man ud
af, at et
udskåret relief i træ som
hang på væggen, hørte til
under billedet på alteret.
En dag efter kirkegang spurgte en
dame mig, om jeg havde lagt mærke
til, at Johannes på relieffet ikke havde

skæg, var ret feminin af udseende og
havde sin kjortel bundet op under brystet, som skulle han have brystet
hævet, altså en kvinde. Jeg har studeret
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den figur og er kommet til det resultat,
at Johannes er ret konet i det. Så er der
jo lige den hellige nadver, udskåret og
som efter restaurering har fået guld på,
så kan man se, at der er 12 disciple og
der ude til venstre står der en person,
som tydelig er en kvinde, måske Maria
Magdalena som ifølge Thomas evangeliet, den discipel Jesus elskede
højest. Er det sådan en mærkelig
tanke, at Jesus var forelsket, ja måske
endda gift med Maria Magdalena? Der
er så mange teorier om netop det
emne, også at Maria Magdalena og
Jesu moder skulle være flygtet til

Kappadokien, hvor der er en oldkirke
og de siger Jesu moder døde her. Det
fortælles også, at Maria Magdalena
havde et barn og flygtede til Frankrig
og der grundlagde kongeslægten
Merovingerne. Der er så mange
historier, som er spændende læsning.
Om det er fakta, ved vi ikke, men se
på tavlen i Balslev kirke og gør dig
dine egne tanker. Jeg vil gerne høre,
om der er nogen som også synes at
kunne se det samme som mig.

Bent Hagelskjær

Boghjørnet: Den nye litteratur om
livsspørgsmålene
Her i 100
året
for
afstemningen 1920 har
der
været
særlig stor
focus på en
del litteratur,
som særligt
beskæftiger
sig med genforeningsspørgsmåleNiels Ebbe Huus
ne.
Den 10. februar 1920 blev der holdt
afstemning i første zone af ialt tre
zoner i landet syd for Kongeåen.
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Siden nederlaget ved Dybbøl og Als
Sund i 1864 var hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenburg blevet
erobret af Bismarks hær, hvorved ca
200.000 sønderjyder kom under
preussisk herredømme og grænsen
blev lagt ved Kongeåen syd for
Kolding. Ved afstemningen 1920
stemte 74,2 % for at komme til
Danmark og 24,9 % for Tyskland.
Afstemningen var opdelt i 3 zoner. I
anden zone, den som ligger syd for
den nuværende grænse, var afstemningsresultatet 14. marts lige
omvendt. Ca. 20% stemte for
Danmark og resten for Tyskland.
Derfor ligger grænsen, hvor den ligger

nu. Litteraturen afspejler også den
interesse
for
genforeningen.
Læsningen kan nemlig få os til at
tænke de store spørgsmål om liv og
død igennem. De store spørgsmål i
vores eksistens er, hvor kommer vi fra,
hvem er. vi, hvilke normer har vi,
hvordan klarer vi tidens krav, hvad er
fremtiden for os, hvad er meningen
med vores liv, hvornår skal vi dø og
hvad sker der så?
Alt dette trænger god litteratur ned i,
og læsningen give os anledning til at
rette pilen mod os selv.
God litteratur vil altid både røre og
bevæge.
Da jeg har boet 31 år i Sydslesvig og
som præst fra 1988-2003 i en dansk
menighed syd for grænsen, har hele
problematikken omkring mindretal og
flertalsbefolkning fået en særlig plads i
mit liv.
Derfor vil jeg bruge dette lille hjørne
til at dykke ned i 2 bøger, som netop
handler om den tid.
Den ene er Erling Jepsen:
Erna i krig.
Erna har en mindre begavet søn, som
sammen med 5000 andre sønderjyder
kommer til at deltage I en krig, som
ikke er deres. De bliver tvunget til at
deltage i første verdenskrig 1914-1918
på tysk side, fordi de bor syd for
Kongeåen, grænsen fra 1864. Men
mor Erna tager mandstøj på for at
følge sin søn og det lykkes hende at
snyde alt og alle, så de tror hun er

mand. På et tidspunkt går det ikke
længere, men da er hun blevet en del
af hæren og tæt ved sin søn.
Forfatteren lykkes med at få mange
pudsige begivenheder ud af den situation. Ernas første prioritet er at få
stoppet krigen, og da hun kender soldaternes sex trang, får hun en prostitueret til at påføre dem syfilis. Nu vil
jeg ikke sige mere, men svarene findes
i bogen.
Den anden bog er I en helt anden
retning. Pernille Juhl: Marens vilje.
Den bog er en slags dokumentarisk
beretning fra tiden før 1. verdenskrig
til årene efter genforeningen. Maren er
en pige fra Ål sogn ved Varde f. 1882,
som vokser op hos sine bedsteforældre
i et religiøst hjem. Allerede som 12
årig erklærer hun, “at hun vil tjene
Gud”. Hun bliver sygeplejerske. På
Liselund ved Slagelse kommer hun i
1909 i forbindelse med frimenighedspræst Niels Dael. Han inspirerer
hende til at rejse til det tabte land syd
for Kongeåen og arbejde i det danske
mindretal. Hun får den sørgelige
opgave at tage rundt og meddele, at
sønner eller fædre døde i krigens helvede ved fronten. Da genforeningen er
en realitet og hendes venner fra det
nuværende Sydslesvig ikke kommer
med til Danmark, flytter hun syd for
grænsen til Valsbøl, hvor jeg var præst.
1923 grundlægger hun vores menighed og 1930 har hun samlet penge
nok sammen til at rejse Valsbølhus.
11

Desuden bliver hun leder af Børnenes
Helsehjem i Sdr. Vilstrup nord for
Åbenrå i årene 1920-1940.
Marens liv er en troens kamp og læsningen rammer også i vores liv.
Lars Højland, Jens Helbo og Niels
Ebbe Huus indbyder til en ny litteraturkreds, når cor-19 igen gør det
muligt.
NY LITTERATURKREDS
OMKRING KIRKERNE?
Litteratur kan åbne for livets store
spørgsmål.
Gennem 31 år har jeg haft litteraturkreds i Sydslesvig. Fra 1. februar har
jeg fået et rækkehus i Rådhusstrædet
34 i Ejby. Det er mit håb, at der også i
sognene her omkring er interesse for at
danne en ny litteraturkreds. Sammen
med en initiativgruppe bestående af
Jens Helbo, Lars Højland og undertegnede vil vi I efteråret 2020 indbyde
til en litteraturkreds.
Det bliver deltagerne, der skal være
med til at vælge den litteratur, vi skal
beskæftige os med. Der vil blive både
ny litteratur og gamle klassikere.
Tom Buk-Swienty er i de seneste år
blevet kendt for sine dokumentariske
beretninger fra 1864. ”Slagtebænk
Dybbøl” og ”Dommedag Als”. Hans
seneste bog ”Det ensomme hjerte” er
igen en dokumentarisk bog om lægen
Hans Horn, som voksede op i Kiel og
blev taget af krigen i 1939 og alle hans
oplevelser og smertefulde erfaringer
12

under krigen. Hans Horn flyttede
efter krigen til Danmark og blev en
skattet læge i Sønderborg.
Sådanne skæbner kan vi komme til at
stifte bekendtskab med i en litteraturkreds.
Et andet eksempel er en bog af Pernille
Juhl: ”Marens Vilje” – som omtales
andetsted her.
Men det er op til deltagerne at komme
med forslag, som vi kan blive enige
om.
Vi glæder os til at komme i gang til
efteråret med 3 møder i 2020 og i
2021 3 møder i foråret og 3 møder i
efteråret. Det koster ikke noget at være
med, og vi holder vore møder på dagligstuebasis rundt omkring hos hinanden, hvor det ønskes.
Følg med på facebook: Ejbykirke
Vestfyn
–
eller
skriv
til:
jenshelbo@live.dk hvis du tænker, at
det lige præcis er sådan en læsekreds
du har ventet på: NU ER DEN HER!
Og du er velkommen!

Med venlig hilsen på
initiativgruppens vegne
Niels Ebbe Huus

Sognene siden sidst
Perioden 16.10.2019 – 18.07.2020
Døbte i Ejby kirke
Nellie Lund Falk
Mejerivej 16C, Brenderup
Falk Lindholm Blicher
Amlund
Strandgårdvej 5,
Brenderup
Døbte i Balslev kirke
Ask Wittorff Földvary
Kamstrupvej 73B,
Rødovre
Senna Inderberg Brems
Præstebuen 18, Sdr. Aaby
Asta Panum Højland
Mindevej 21, Balslev
Mattie Immanuel Saabye
Kølleskov
Solvænget 11, Ejby
Agnes Straarup
Brinkmann
Emmelevgyden 8, Otterup
Noah Vilhelm Eifos
Skoudal
Mosegårdvej 27, Mosegård
Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker
og sogne
Annette Augusta Bork og
Brian Pedersen
Gadstrup 11, Nr. Aaby
Gitte Jørgensen og
Martin Brix Christensen
Blommegrenen 32, Ejby

Mia Sofie Bjerre
Christensen og
Per Lund Lønfeldt
Nygade 5, Ejby
Gitte Riis og
Kent Bramsem
Kingstrupvej 60, Ejby
Bisættelser og
begravelser Balslev
og Ejby kirker
Anna Jakobsen
Birkelunden 71, Ejby
Vita Margrethe Mathiesen
Blommegrenen 20, Ejby

Dorthea Marie
Christensen
Nørregade 91, Ejby
Anni Marie Skjold
Jacobsen
Strib Landevej 58B, 2.
Middelfart
Kirsten Andersen
Skovgade 52, st.7,
Middelfart
Else Marie Christensen
Nørregade 128, Ejby
Kari Evelyn Christensen
Tårupvej 12 S, Gelsted

Frede Christiansen
Vestervangen 13, Ejby

Anne Lise Jørgensen
Æblehaven 9, 116A,
Nr. Aaby

Erling Christensen
Birkelunden 251, Ejby

Ole Faurbye
Tårupvej 12X, Gelsted

Inga Jytte Larsen
Anlægsvej 19B, Ejby

Bent Greve
Nørregade 140, Ejby

Hanne Rose Jørgensen
Blommegrenen 5, Ejby

Grete Nielsen Jessen
Kirsebærhaven 21, Ejby

Tove Jepsen
Bredgade 21, st.v. Ejby

Ole Rasmussen
Drejerbakken 19, Ejby

Bent Steen Maj
Jernbanevej 7, Ejby

Karen Margrethe Hansen
Granlyvej 29, Balslev

Kurt Kærhave-Andersen
Nørregade 78, Ejby

Per Ditlevsen
Nørregade 17, Ejby

Bent Erik Dam
Nørregade 20C, Ejby

Petrine Claire Rosenlund
Stryhn
Smallevej 3, Ejby
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9.s.e.Trin
Konfirmation
Dåbsgudstjeneste
Konfirmation
Bibellæsekreds opstart**
11.s.e. Trin
Ulvetimegudstjeneste**
Dåbsgudstjeneste
12.s.e.Trin

SEPTEMBER
2. sept.
Beatles i kirken**
5. sept.
Dåbsgudstjeneste
6. sept.
13.s.e.Trin. efterfølgende fernisering**
10. sept.
Filmklubben opstart**
13. sept.
14.s.e.Trin
20. sept.
15.s.e.Trin
20. sept.
15.s.e.Trin
23. sept.
Ældreklubben opstart**

AUGUST
9. august
15. august
15. august
16. august
19. august
23. august
27. august
29. august
30. august

16:00 Høstgudstjeneste**

10:15

11:00

10:15

10:00
11:30

BALSLEV

14:30 I Sognegården

10:15
19:00 I Sognegården
9:00
10:15 Høstgudstjeneste

20.00 Koncert

9:15 + 10:45
19.00 Sognegården
10:15 Hanne Drejer
16:45
11:00

9:00 Michael Juul

EJBY

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

Aarup Bio kl. 19.00 - ”Hamlet” **
Dåbsgudstjeneste
17.s.e.Trin
18.s.e.trin
19.s.e.Trin
Strikkecafeopstart**
Filmklubben afslutning**
Dåbsgudstjeneste
20.s.e.Trin
Foredrag i Bibelkredsen**
Dåbsgudstjeneste

OKTOBER
1. oktober
3. oktober
4. oktober
11. oktober
18. oktober
19. oktober
22. oktober
24. oktober
25. oktober
28. oktober
31. oktober

19:00 Koncert**

10:15

17:00

11:00

10:15

9:00

14:00 Lars Højland

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 2020.

afslutning

10:15
10:15 Minikonfirmand-

Nielsen

19:00
09:30 Dorthe Stæhr

19:00 I Sognegården
19:00 I Sognegården
11:00
10:15
19:00 I Sognegården

11:00
10:15
14:00 Lars Højland

19:00

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

**Se omtale i kirkebladet

15. novem. 23.s.e.Trin
22. novem. Sidste s. i kirkeåret
29. novem. 1.s. i Advent

NOVEMBER
1. novem. Allehelgensgudstjeneste
8. novem. 22.s.e.Trin

16.s.e.Trin
Konfirmandvelkomst**

27. sept.
29. sept.

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 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

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

KORDEGN/KORDEGNEKONTOR:
Grete Hansen | Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03
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Bibellæsekreds efterår 2020
Kære alle i Bibellæsekredsen ved Ejby
Kirke.
Menighedsrådet startede en bibellæsekreds lige før alting lukkede ned i marts.
Hen gennem foråret har vi klaret os med
indlæste afsnit. Nu starter vores læsekreds igen, efter den lange tørre tid hvor
man kunne sidde alene med lydfiler.
Konceptet er det samme: Der læses op,
når vi er sammen. Det betyder: Ingen er
forpligtet på at bruge forberedelsestid.
Vi er nysgerrige på hvad det er der står,
vi snakker om det vi hører, skriver ned,
gemmer de gode spørgsmål til en aften
med vores præst, og inviterer en gæstepræst ind om særlige emner, som vi kan
gå i dybden med.
Der er lagt 2 onsdage i træk pr. måned:
vi glemmer hurtigt, og ved at lave sådan
en ”dobbelt-onsdag” kan vi forhåbentlig
holde bedre fast i historierne. Vi starter
med 2. Mosebog – og efter et par gange
holder vi en aften med vores præst. En
vigtig del af konceptet er, at der altid er

kaffe-/the og at der gerne er en, der har
bagt en kage….!
Foredraget om betydningen af Herrens
prøvelse af Abraham finder sted d. 28.
oktober kl. 19.00 (se andetsteds i bladet)
Jens Ferrold Helbo – ”onkel-oplæser”
Første danske bibel er Christian III’s
bibel fra 1550. I april 2020 er der netop
udsendt en ny
oversættelse.
Men hvad står
der egentlig?
Det er det vi
undersøger.

Måned

Tid

Særligt

AUGUST

ONSDAG 19. KL. 19:00

Vi går lige på 2. Mosebog

ONSDAG 26. KL. 19:00
SEPTEMBER

ONSDAG 23. KL. 19..00
ONSDAG 30. KL. 19.00

OKTOBER

Dialog m. Jens Præst om Moses

ONSDAG 21. KL. 19.00
ONSDAG 28. KL. 19.00

Om Abraham & Isak.
Foredrag v. valgmenighedspræst Signe Riis Helbo

NOVEMBER

ONSDAG 18. KL.19.00
ONSDAG 25. KL.19.00

Juleafslutning
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Foredrag og dialog omkring tro
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.00-21.30 i Sognegården i Ejby
Menighedsrådets lille læsekreds omkring
Bibelen inviterer til en aften for alle
interesserede hvor Valgmenighedspræst,
cand. theol. Signe Riis Helbo,
Norddjurs Valgmenighed vil fortælle
om:
Troens prøve – en sammenligning af
Abrahams offer i Bibelen og Koranen
Fortællingen om Gud, der befaler
Abraham at ofre sin søn, findes både i
Det Gamle Testamente og i Koranen.
Der er dog forskel på, hvordan fortællingen udlægges i de to traditioner.
Spørgsmålet er, hvad disse forskelle
betyder for religionernes trosforestillinger?
I dette foredrag vil jeg tage tilhørerne
med på en vandring gennem det teolo-

giske univers,
hvor Guds
befaling og
menneskets
besvarelse
derpå hævder
at sige noget
fundamentalt om både
troen og menneskelivet. Det fundamentale spørgsmål er: Hvad i alverden er tro?
Alle kan være med - der er gratis adgang
og serveres både kaffe/ the og kage.
Spørgsmål? – kontakt formand for
menighedsrådet Jens Ferrold Helbo
22469353.
Bibellæsekredsen ved Ejby Kirke

Fælles arrangement på Balslev sportsplads
Der afholdes loppemarked den 15.
august på Balslev sportsplads.
Tilmelding til stadeplads kan ske på
telefon 42979845 eller 60133707.

Salgsboderne åbner kl. 9.00. Der er
fokus på, at det er coronatid. Derfor
skal sælgere medbringe håndsprit, der
er tilgængelig ved deres bod.

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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Valg til menighedsråd i Balslev og
Ejby sogne efteråret 2020
Der er vedtaget en ny valgform for valg til Menighedsråd, som gælder for det
kommende valg til Menighedsråd her i efteråret 2020 og fremover.

ORIENTERINGSMØDE og
VALGFORSAMLING.
Menighedsrådene indkalder til et offentligt ORIENTERINGSMØDE:
Ejby onsdag d. 12. august kl. 19:00 i
sognegården
Balslev tirsdag d. 18. august kl. 19:30 i
forsamlingshuset (Der er kirkegårdsvandring forinden på Balslev kirkegård kl.
19.00).
VALGMØDET (eller: Valg-FORSAMLINGEN) holdes i
Balslev tirsdag den 15. september kl.
19.00 i Forsamlingshuset og
Ejby onsdag den 16. september kl.
19.00 i sognegården.
Hvad skal der foregå på
ORIENTERINGSMØDET?
Menighedsrådene skal afholde oriente-

ringsmøde senest 21. august 2020.
Menighedsrådene skal senest to uger
inden bekendtgøre mødets tid og sted
ved gudstjenester, på sognets hjemmeside i og de lokale aviser.
Orienteringsmødet skal afvikles efter en
fastsat dagsorden, der blandt andet skal
indeholde
• en orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
• årsregnskab,
• orientering om og idéer og visioner til
det kommende menighedsråds opgaver,
• budget,
• regler for menighedsrådsvalget og
• antallet af kandidater, der skal vælges
til menighedsrådet ved valgmødet d.
16. september 2020 i Ejby sogn og d.
15. september i Balslev sogn.
Fortsætter på næste side
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Hvem må stemme og stille op til
menighedsrådsvalget i 2020?
Er du fyldt 18 år, er medlem af folkekirken og har dansk indfødsret, eller haft
fast bopæl i Danmark i et år forud for
valgforsamlingen, har du ret til at stemme til menighedsrådsvalget. Og har du
ret til at stemme, har du også ret til at
stille op som kandidat til valget i den
menighedsrådskreds du har adresse.
Medmindre du har valgt at slutte dig til
sognepræsten i et andet sogn. Herved
bliver du ”sognebåndsløser” og har ikke
ret til at stemme i det sogn du har adresse, men du kan stemme i det sogn, hvor
præsten, du har løst sognebånd til, er
ansat.
Hvor mange medlemmer skal der
være i et menighedsråd?
Et menighedsråd skal bestå af mindst
fem medlemmer. Derpå 1 ekstra medlem for hver påbegyndt 1000 medlemmer af folkekirken. I Balslev er der 5 og
i Ejby 6 valgte medlemmer af menighedsrådet.
Hvordan skal valgforsamlingen
i september foregå?
Kan kandidater bare stille op på dagen?
Og hvordan ved vi, om de hører til sognet?
Menighedsrådet har nedsat en VALGBESTYRELSE. På dagen for valgforsamlingen har valgbestyrelsen ansvaret
for at kontrollere de mødedeltagere, der
har valgret, og valgbestyrelsen skal sørge
for, at disse mødedeltagere markeres i
den elektroniske valgliste eller afkrydses
på
en
udskrevet
valgliste.
Valgbestyrelsen skal under valgforsam20

lingen påse, at det kun er personer der
fremgår af valglisten, som afgiver stemmer ved afstemningerne.
Valgforsamlingen afvikles efter en fast
dagsorden, som blandt andet består af:
valg af dirigent, opstilling af kandidater,
præsentation af kandidaterne, debat og
mulighed for spørgsmål til kandidaterne, gennemgang af afstemningsreglerne,
skriftlig hemmelig afstemning, stemmeoptælling og valg af stedfortrædere.
Hver stemmeberettiget kan stemme på
op til det antal kandidater, der svarer til
halvdelen af sognets pladser i menighedsrådet.
Skal der vælges et ulige antal medlemmer, rundes resultatet op. Eksempel:
Hvis der skal vælges ni menighedsrådsmedlemmer, har hver stemmeberettiget
fem stemmer.
Hver stemmeberettiget må ikke afgive
mere end én stemme på hver kandidat,
og der kan afgives blanke stemmer.
Valgbestyrelsen indsamler og tæller
stemmerne. Den kandidat, der har fået
det største antal stemmer på valgforsamlingen, er først valgt og dernæst den, der
har næstflest stemmer, og så fremdeles i
den rækkefølge antallet af stemmer
berettiger til, indtil der er valgt et fuldtalligt menighedsråd. Ved stemmelighed
afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
En kandidat skal have fået mindst én
stemme for at kunne erklæres som valgt,
og kandidaterne kan stemme på sig selv.
Kandidater stiller ikke op til og bliver
ikke valgt til en bestemt funktion i
menighedsrådet. På valgforsamlingen
bliver kandidater valgt ind i menighedsrådet ved skriftlig hemmelig afstemning
og på det konstituerende møde, som

skal afholdes inden første søndag i
advent, bliver rollerne fordelt ved hemmelig afstemning blandt de nyvalgte
medlemmer.
Hvor og hvornår skal sammensætningen af det nye menighedsråd offentliggøres?
Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte
menighedsråd på valgforsamlingen,
samtidig skal de orientere om muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
Valgforsamlingens resultat skal desuden
offentliggøres af valgbestyrelsen senest
en uge efter afholdelsen ved gudstjenester, på sognets hjemmeside og i lokalavisen. Ved offentliggørelsen skal der
også informeres om muligheden for indlevering af kandidatlister senest 13.
oktober 2020.
I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag
end 15. september, skal valgbestyrelsen
oplyse den præcise dato for, hvornår 4ugers fristen udløber for indlevering af
kandidatlister.

EKSTRAORDINÆR
VALGFORSAMLING
• Der skal afholdes ekstraordinær valgforsamling, hvis ikke der bliver valgt et
fuldtalligt menighedsråd ved den ordinære valgforsamling i september 2020
• Senest den 22.september 2020 indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling
til afholdelse den 6. oktober 2020, for
flersognspastorater – som hos os - i
perioden 6.-11.oktober 2020
• Der foretages udfyldningsvalg, dvs.
valg af det antal medlemmer, der
mangler for at menighedsrådet er fuldtalligt
Venlig hilsen
Menighedsrådene i Balslev og Ejby
Læs mere her på Landsforeningen af
Menighedsråds hjemmeside:
https://www.menighedsraad.dk/
medlemsydelser/
menighedsraadsvalg-2020/
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Præsten tager på mission
Skal udsendes som feltpræst i et halvt
år, så embedet passes af vikar fra
november.
Som nogen af jer sikkert har hørt, så er jeg
feltpræst og skal her fra december ned og
være præst for soldaterne i Kabul,
Afghanistan. Det er en mission som har
været planlagt længe, men også flyttet
rundt og nu, på det seneste, rykket frem til
december i år.
Det betyder så også, at jeg har fået bevilliget orlov fra embedet fra den 1. november
og indtil den 1.maj i det nye år. Langt det
meste af november måned, skal jeg bruge
sammen med de soldater som jeg skal
udsendes med. Vi skal forberede os endeligt til vores mission, have de sidste uddannelser på plads og så selvfølgelig lære hinanden bedre at kende. Der er mange nye
ansigter på sådan mission og det vigtigt,
ikke mindst for feltpræsten, at vi ved hvem
hinanden er og hvordan at vi kan bruge og
hjælpe hinanden, mens vi er væk.
Omkring starten af december måned drager vi så endeligt af sted til Kabul, hvor vi
så vil være i det næste 4 ½ måneds tid.
At være feltpræst er noget ganske specielt.
På mange måder ligner arbejdet det
samme som at være almindelig sognepræst
i et sogn herhjemme. Man har de samme
opgaver, holder gudstjenester og laver
arrangementer for soldaterne. Feltpræstens
hovedopgave er, at være med til at sørge
for soldatens velfærd, sørge for at han og
hun, har det godt og være sammen med
dem i de daglige rutiner og situationer de
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nu vil komme ud for, gode som dårlige.
Samtidig er feltpræsten et bindeled mellem soldaten og det herhjemme. Det kan
godt være hårdt at være væk fra mor og far,
søskende, kærester, koner og mænd i den
tid hvor man er udsendt. Adskillelse kan
til tider gøre meget ondt! Tiden kan føles
usigelig lang og små problemer kan med
lethed blive store, og store problemer kan
blive endnu større. Og netop her har feltpræsten måske sin største og vigtigste
opgave; nemlig at være det øre, som har
tid til at lytte, og tid til at tage den samtale som er utrolig vigtig i en sådan situation, hvor man går og tumler med sine
tanker. Vi plejer at sige, at feltpræsten har
to store øre og en meget lille mund, det er
vores vigtigste våben, og så selvfølgelig
Vorherre, men Han følger jo med os alle!
Men alt det vil jeg fortælle langt mere om,
når jeg kommer hjem igen, engang i maj
2021.
I starten af november får I så jeres nye
vikarpræst som vil overtage og passe embedet imens at jeg er i det fremmede. I skrivende stund ved vi endnu ikke hvem det
bliver, men jeg håber at I vil tage godt
imod den, der nu kommer. Det er jeg nu
heller ikke i tvivl om at I vil gøre, for I er
alle nogle rigtig dejlige mennesker at være
sammen med.

Bedste hilsner
Jens Præst

Man ka’ ikke se det – hvis man ikke lige ve’ det
Igennem den sidste tid, har vi har i vores kirkeblad eftersøgt gamle avisartikler og ikke
mindst fotografier af konfirmandhold, præster
og kirkerne her i vores to sogne. Og gudskelov
har vi modtaget indtil flere gamle fotos af konfirmandhold fra Balslev og Ejby siden sidste
blad. Dem er vi rigtig glade for – og de er alle
sirligt blevet kopieret, registeret og sat ind i
vores arkiv. Tusinde tak til jer alle!
Konfirmandbillederne har det med at forsvinde. De bliver simpelthen glemt, overset eller
smidt væk. Eller det største problemer måske,
at man simpelthen ikke er klar over, at det er et
konfirmationsbillede man står med i hånden;
For de kan nemlig tit blive forvekslet med et fx
et skolefoto! For ikke så længe siden var jeg på
besøg hos Preben. Han havde en masse gamle
billeder fra sin familie liggende, bl.a. nogle
skole billeder, hvoraf nogle snart var 80-90 år
gamle. Men desværre var der ingen konfirmationsbilleder - det var der ikke – lige indtil
Preben viste mig et af hans mors skolebilleder
fra 1929. For her viste det sig nemlig, at det
foto som Preben altid havde regnet for at være
et billede af en flok skoleelever og deres lærer –
faktisk var noget helt andet; nemlig et foto af
en flok konfirmander årgang 1929 og deres
præst Jacob Jacobsen. Man kan bare ikke lige se
det – hvis man ikke lige ved det. For konfirmanderne havde jo almindeligt tøj på og ikke

flotte hvide kjoler som man tit har i dag.
Billedet er taget foran trappen og fordøren på
den gamle præstegård i Balslev. Man kan kun se
det, hvis man i forvejen ved, at sådan så konfirmationsbillederne altså ud, her i området i
første halvdel af 1900-tallet. Så dermed fik vi et
nyt ukendt konfirmationsbillede kopieret ind i
vores arkiv og tusinde tak for den hjælp Preben.
Og til os andre, der er blevet en erfaring rigere;
hellere kom forbi med et foto man er i tvivl
om, end det bliver gemt, glemt eller tolket som
et skolefoto.
Vi opfordrer jer stadigvæk til at kigge igennem
jeres gemmer derhjemme, efter billeder og
artikler. Vi har samlet i alt 101 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 altid kan
komme op i sognegården, og finde familiens
konfirmationsbilleder. Så hvis du har noget liggende, så kom forbi præstegården, ring eller
skriv til mig, 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

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.

Konfirmationsholdet den 6. oktober 1929
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Det sker Samarbejdende sogne:
Foredrag Esben Kjær
Tirsdag den 3. november kl.19.00
Vi er glade for at det er lykkedes at få en
aftale i stand med Esben Kjær om et foredrag i Ejby Kirke. Hver lørdag kan man
høre Esbens Kjærs markante stemme i
radioprogrammet ”Bagklog” på DRP1
hvor han sammen med en gæst i studiet
drøfter ugens aktuelle begivenheder.
Esben Kjær er dog også til stede på en
anden sammenhæng, som forfatter og
foredragsholder om sorg. Kendt er måske
også fjernsynsudsendelsen hvor Esben
Kjær sammen med biskop Tine Lindhardt
drøfter den bøn i Fadervor, der handler
om: ”Led os ikke i fristelse” (udsendelse
9).
Se
den
her:
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/soest
rene-bisp-om-fadervor/led-os-ikke-ind-ifristelse
Esben Kjær: Forfatter, radiovært og foredragsholder, kendt fra blandt andet diverse radioprogrammer på både P1 og Radio
24/7.
Om foredraget:
Sorg er måske den mest brutale menneskelige oplevelse. Men sorg er også dybt
naturlig, og ingen slipper for den. Så hvordan overlever man turen gennem sorgen?
Hvordan navigerer man i den? Og hvor
meget kan man selv gøre – sådan helt

konkret – for at mildne rejsen?
Esben Kjær svarer på disse og andre helt
konkrete spørgsmål i sit nye foredrag, der
er baseret på sin nye bog ”Døden – En
overlevelsesguide. En eksistentiel håndbog
for efterladte”. Bogen følger hans bestseller fra 2016 ”Min usynlige søn – kunsten
at leve med sine døde resten af livet”, der
udforsker sorgen med udgangspunkt i
hans søns død. Siden er han blevet en markant stemme i sorgdebatten.
Esbens nye bog – og tilhørende foredrag –
er en meget hands-on introduktion til sorg
for nye efterladte, så de ved, hvor de kan
handle i sorgen, og hvor de er nødt til at
lade sig slæbe af sted af sorgen, mens den
gør, hvad sorgen skal.
Man kan ikke få sorg til at gå væk. Men
Esben præsenterer masser af konkret viden
og værktøjer, der kan anvendes direkte af
nuværende og kommende efterladte til at
få et bedre sorgforløb.

Program for Middelfart Provstis Kirkehøjskole
Programmet kan ses på hjemmesiden https://www.kirkehojskole.dk
Program for KFUM og KFUK på Vestfyn
Programmet kan ses på hjemmesiden https://fyn.kfum-kfuk.dk
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STRIKKECAFÉ
i Ejby med start 19.
oktober
Ejby Menighedsråds strikkecafé indleder
sin 4. sæson mandag den 19. oktober
2020 kl. 19.00 i Ejby Konfirmandstue.
Strikkecafeen blev i sin tid startet, fordi
Ejby Menighedsråd havde besluttet, at de
børn, der efter 01.01.2018 blev døbt i
Ejby Kirke, skulle tørres med en dåbsklud,
og efter gudstjenesten have kluden med
hjem til minde om dagen og til påmindelse om dåben og dens betydning.
Vi har i strikkecafeen i Ejby strikket rigtig
mange dåbsklude – langt over 100 - med
kristne sym-boler.
Allerede efter den 1. sæson indså vi, at
antallet af børnefødsler i Ejby sogn slet
ikke står mål med vores lager af dåbsklude.
Vi har derfor udvidet aktiviteterne –
udover dåbsklude bliver der strikket små
”trøstedyr”. Når vi har tilstrækkelig
mange, er det planen, at de skal gives til
Falck, som så kan give dem til de børn, de
kører med. Der er også strikket firkanter,
som sættes sammen til små tæpper, der
skal ligge i Ejby Kirke til udlån under kirkelige handlinger. Ingen skal fryse i kirken!
I den kommende sæson vil vi også strikke
halstørklæder til hjemløse.
Menighedsrådet har besluttet, at strikkecafeen skal være åben den 2. mandag i månederne okt. 2020 til marts 2021 i tidsrummet fra kl. 19.00 – 21.30. For at undgå
sammenfald med ef-terårsferien (uge 42)
bliver 1. gang dog mandag den 19.10.
Udover dåbsklude, ”trøstedyr” og halstørklæder, 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 på kaffe/te og lidt kage. Vi starter og
slutter
med
en
sang
fra
Højskolesangbogen – vi har det i det hele
taget rigtig hyggeligt.
Alle, såvel unge som gamle, er velkomne i
strikkecafeen, og du skal ikke kunne en
masse for at deltage – det vigtigste er, at du
har lysten til at strikke eller hækle og til at
være med.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive
skrevet op til strikkecafeen, er du meget
velkom-men til at kontakte Anna Marie
Gren – enten pr. tlf.: 2966 4073 eller pr.
mail: am@gren.dk.
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Ældreklubben i Ejby Præstegård
Opstart onsdag den 23. september 2020
Afslutningen på sidste sæson blev ikke som
vi havde håbet og forventet. Corona epidemien satte en brat stopper for de sidste to
arrangementer i ældreklubben, vi er utrolig
kede af, at vi ikke fik mulighed for at hilse af,
sige tak for denne gang og ikke mindst ønske
hinanden et, på glædeligt gensyn, men situationen gjorde, at vi ikke havde andet valg
end at lukke ned, sammen med resten af landet.
Nu ser vi nu frem til igen at kunne mødes i
ældreklub regi, og vi glæder os til at byde velkommen til en ny sæson efterår 2020, som
måske bliver under lidt andre former end
normalt, da vi ikke på nuværende tidspunkt
præcist ved, hvordan eller hvor mange vi må
samles. Hvis afstandskravene stadig er
påbudt, kan vi blive nødt til at sætte tal på,
hvor mange vi må være samlet disse onsdage.
Det vil i givet fald betyde, at det kan bliver
nødvendig med tilmelding til hver enkelt
onsdag, også af hensyn til, at nogen ikke går
forgæves. Vi har fuld forståelse for, hvis
nogen ikke ”tør” møde op, vi er jo alle i risikogruppen.
Helt præcist hvordan det kommer til at foregå, vil blive oplyst på kirkens hjemmeside,
samt ved opslag inden den 15 sept. hvor vi
forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvad vi
må og ikke må.
Vi vil selvfølgelig overholde alle regler om
afstand, håndsprit, rengøring m.m. og
opfordrer til, at vi alle passer på hinanden.
Ikke mere Corona snak. Nu til lidt om hvad
der venter os i den nye sæson.
Vi starter op med fuld musik, leveret af
Thorøhuse spillemændene, som vist ikke
kræver nærmere præsentation, de plejer at
være garant for god musik, højt humør og
fællessang.
Vi får besøg af Stefan Rasmussen, mange vil
sikkert huske ham fra, Miraklet ved
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Stokholm, hvor han nødlandede sit fly med
123 passagerer. Stefan har tidligere besøgt os
i ældreklubben og fortalt om denne hændelse, denne gang kommer han med fortælling
og musik.
Simon Flening fra Flemløse var en del af
Siriuspatruljen i 26 måneder, han vil fortælle om sine oplevelser og give os et indblik i,
hvordan det er at leve under så barske forhold.
Mette og Poul Nørup kommer med et rejseforedrag, men denne gang går rejsen gennem
de fire årstider, vi følger årets cyklus gennem
billeder, fortælling og sang.
Henning Frandsen kommer og fortæller om
Den kristne Danske familiejul, et foredrag
om den danske jul og dens mange traditioner – et mix af historiske facts, anekdote,
tegninger og fotos.
Juleafslutningen som vi kender den med
kaffe, kage, julesang og musik, luciaoptog,
sidst men ikke mindst mulighed for at gå
hjem med en smuk julestjerne.
Vi håber I har lyst til at møde op til nogle
spændende og lærerige eftermiddage i selskab med vore gæste underholdere og ikke
mindst i godt selskab med hinanden.
Vi glæder os til at byde velkommen til endnu
en sæson, til at møde Jer alle igen, nye såvel
som kendte ansigter.
Som altid holder ældreklubben åbent på
onsdage i ulige uger fra kl. 14.30 til 16,30.
Datoerne er som følge: 23 sept.- 7 okt. - 21
okt. - 4 nov. – 18 nov.- 2 dec.
Alle er hjertelig velkommen – prisen er 35
kr. for kaffe og underholdning.
Evnt. spørgsmål vedr. ovennævnte kontakt
Jens tlf. 64461120 eller Grethe tlf.
21761206
På glædelig gensyn
Rosa, Else, Else Marie, Jens og Grethe

Det sker!
Dåbsgudstjeneste
Nogle gange kan det være svært for forældre, at
få deres barns dåb til at ligge på en given søndag. Derfor afholder vi engang imellem en lille
dåbsgudstjeneste som ligger på en lørdag for-

Ulvetimegudstjeneste
Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med
efterfølgende spisning og hygge.
Ejby kirke og konfirmandstue. –
Torsdag d. 27 august – kl. 16:45
Så er det atter tid til en omgang Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en familiegudstjeneste 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.

Høstgudstjeneste
Familie - /Høstgudstjeneste i Balslev
Balslev kirke – søndag d. 20. september
2020 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 skøn-
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middag 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.
Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt såfremt
der er nogle tilmeldinger.

Men fortravlet behøves det ikke altid at være:
Tag en slapper fra madlavningen! Kom til et
kort børnevenligt ”fortælle(fri)kvarter” i kirken, hvor der bagefter vil blive serveret spaghetti for hele familien.
Vi starter som altid i kirken hvor præsten fortæller en lille historie og vi synger nogle sange.
Bagefter går vi så alle over i konfirmandstuen i
Ejby og spiser spaghetti med kødsovs som
aftensmad.
Arrangementet er for alle børnefamilier, men
bedsteforældre er også hjertelig velkomne.
Maden og saftevand er gratis for børnene, mens
at det koster 10 kr. for voksne at spise med.

som 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. Der plejer
at være et stort tag-selv-bord – hvor alle kan
tage med, hvad de nu har lyst til. Men hvis det
ikke kan lade sig gøre på grund af restriktioner
må man bare tage med til sig selv.
Menighedsrådet sørger for tærter, kaffe og kage
og en sodavand eller øl til maden.
Alle er velkomne og kirkebilen kører.

M.v.h. Balslev menighedsråd.
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Det sker!
Filmklubben vender
tilbage – endelig!
– og nu med sprit!
Torsdag den 10. september kl 19:00

Ja endelig – så kommer atter film på programmet igen. Vi har ligget Coronaunderdrejet det sidste halve år – og måtte
sågar aflyse vores afslutningsfilm i sidste
sæson af samme grund.
Øv ja – og tre gange øv! Men nu prøver
igen og håber at det kan lade sig gøre, med
de restriktioner som nu må være, på det
givne tidspunkt og i øvrigt med alt den
sprit, vi og vores hænder man kan ønske
sig.
For film skal ses – ikke mindst gode film –
og sådan nogle findes der utallige af. Vi
lægger ud med en film af instruktørerne
Clint Eastwood – en rigtig Oscarvinder
om en kvinde der kan bokse og hendes
forfærdelige familie; ”Million Dollar
Baby” hedder den, og vandt en Oscar for

August – December 2020
bedste film, det år den kom frem.
Dernæst så skal vi i biografen (den 1.
oktober kl 19:00) og se den film som vi
gik glip af sidste sæson, nemlig ”Hamlet”,
hvis I ser videre, så vil I se yderligere omtale af den film. Men skønt vi går i biografen for en aften, så er Filmklubben dog det
samme som før – selvom vi skifter lokaler
– den er ganske gratis som altid, men kaffen, kagen, koster dog stadig en rund tyver
i alt og også her er der sprit til vores hænder.
Derefter vender vi tilbage til Sognegården
igen, for at se den sidste af sæsonens film,
det bliver den 22. oktober, men hvad det
bliver for en film, venter vi med at afsløre,
til senere på sæsonen. Så vel mødt i
Filmklubben, vi glæder os til at vende tilbage den 10. september.
Husk at filmklubbens arrangementer altid
bliver annonceret i god tid på Ejby kirkes
og præstens Facebook og kirkernes hjemmeside

Jesus goes to Hollywood – filmklubben I Ejby
præstegård

Går i Aarup Biograf –
For én aften
Torsdag den 1. oktober - kl 19:00

Denne aften skal vi nemlig se Kennet
Branaghs storslåede filmatisering af
William Shakespeares ”Hamlet”, om den
danske prins fra Helsingør og hans og
kongehusets tragiske skæbne.
Dette er den mest fuldkomne filmatisering
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af dette stykke nogensinde, hvor intet er
udeladt og hvor stort set alt hvad der kan
kravle, krybe og gå af kendte skuespillere
medvirker. Et udstyrsstykke af rang med

Det sker!
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vildt smukke billeder og storslåede kostumer.
Vi har fået fat på den forlængede udgave af
film, som instruktøren så den fra begyndelsen med ekstra scener og dybere fortælling – som skal ses på det store lærred –
andet ville være synd. Så vi håber at I vil
følge filmklubben på vores rejse til Aarup
Bio for en aften, for at se denne kritikerroste og 4 gange Oscar nominerede film
sammen med os. Filmen varer små fire

timer, hvilket svarer til at vi skulle se den i
teaterudgaven. Men der vil være en pause,
hvor vi serverer lidt godt til ganen. Filmen
og turen i biografen er som altid ganske
gratis, hvor vi kun betaler 25 for kaffen og
kagen.
Kan du ikke selv komme til biografen i
Aarup og hjem igen – så arrangerer vi fælleskørsel fra Præstegården – kontakt
menighedsrådsformand Jens Helbo for
nærmere aftale på 22469353.

Adventsarrangement
i Balslev kirke og
Forsamlingshus

I år kan vi glæde os til at gense Mikkels
kvartet som var hos os i 2016, hvor de
bl.a. sang Fangernes kor fra Nebukaneser. De der var der den aften, vil kunne
huske det. Men derudover får vi også
mulighed for selv at vælge en række julesamler, som vi så synger sammen alle sammen med korets hjælp. 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.

Søndag d 29. november 2020 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.

Minikonfirmanderne holder adventsarrangement i Ejby Kirke
Søndag den 29. november 2020 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.
Nu er tiden så kommet, hvor de er flyve-

færdige og det skal selvfølgelig markeres!
Så første søndag i advent inviterer vi jer
alle i Ejby kirke, hvor vi fejrer advent og de
nye minikonfirmander, som selvfølgelig
også vil optræde denne dag. Så mød op
denne dag for at fejre advent og ikke
mindst vores nye minikonfirmander.
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Balslev Sogns ældste beboer
Den 30. april 2020 gik flagene til tops i
Balslev, sognet markerede, at Balslevs ældste beboer Peder Bang Nielsen fejrede sin
95 års fødselsdag.
Peder blev født på Nygård i Gadstrup,
hvor han tilbragte sin barndom og ungdom.
I 1960 kom han til Balslev Nørrekær, og
overtog gården i 1961, samtidig blev han
gift med Inga, og i fællesskab drev de landbruget.
Efterhånden kom Solvejg, Margit og Jens
til, og senere 6 børnebørn.
Peder har altid været aktiv i Balslev sogn
og var i en årrække i menighedsrådet.
Peders store passion var og er heste og
ridesporten i det hele taget, stod for ringridningen i over 30 år for både børn og
voksne ved børnedyrskuet i Balslev, og var
aktiv rytter i sin rideklub til han var over
90 år.

Peder og Inga bor stadigvæk på deres
gamle gård, og passer selv deres have og
alle bygninger.

BEATLES I KIRKEN
- koncert i Ejby kirke
Onsdag d. 2. september kl. 20.00.
Fejring af: Bymidten og stationsforpladsen
i Ejby.
Der var oprindeligt planlagt en fejring d.
22. maj 2020 af den anden af tre etaper i
byfornyelsen i Ejby. Det fik corona-pandemien sat en stopper for, og derfor drømmer man i stedet nu om en byfest i Ejby,
hvor man kan fejre færdiggørelsen af hele
bymidten og stationsforpladsen første uge
af september.
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Planen er, at fejringen skal løbe over flere
dage og skydes i gang med et koncertarrangement i Ejby kirke onsdag og natløbet torsdag. Fejringsdagene skal derudover
byde på både Klimamøde fredag, og bagagerumsmarked og byfest i såvel midtbyen
som i byparken. Endeligt har flere af byens
foreninger planer om aktiviteter og åbenthus-arrangementer lørdag eftermiddag.
Find programmet for dagene i lokalavisen.

BEATLES I EJBY KIRKE

Koncertfortællingen “Beatles i kirken” fortolker nogle af de stærke og eftertænksomme Beatles-sange og fortæller om dengang,
John, Paul, George og Ringo søgte mod
øst for at finde svar på de helt store spørgsmål.
I februar 1968 tog The Beatles til Indien.
Ikke for at give koncerter, men for at
meditere og tage ved lære af guruen
Maharishi Mahesh Yogi. Interessen for det
spirituelle og tilværelsens eksistentielle
spørgsmål var især noget, John Lennon og
George Harrison var optaget af. Men alle
fire endte med at få noget med hjem, og
opholdet i Indien satte gang i sangskrivningen.
Det blev en af de mest produktive og kreative perioder for de fire Beatler.
Blandt de sange, der kom ud af opholdet i
Indien, var George Harrisons “While My
Guitar Gently Weeps”, Paul McCartneys
“Mother Nature’s Son”, Ringo Starrs
“Don’t Pass Me By” og John Lennons
“Jeaulous Guy” – som oprindeligt hed
“Child of Nature”. Alle fire sange er med i
repertoiret i koncertfortællingen “Beatles i
kirken”. Det samme er “Across The

Universe” (Lennon/McCartney), som
med linjerne “Jai Guru Deva” hylder
Beatles’ indiske guru.
Kvartetten bag “Beatles i kirken” er
samme besætning, som med stor succes
har turneret med koncertfortællinger om
henholdsvis Johnny Cash og Leonard
Cohen de senere år: Karsten Holm, vokal,
guitar, Bjørn “Bønne” Petersen, bas, kor,
Knud Erik “Fuddi” Steengaard, violin,
bratch, mandolin, kor, og Martin Blom,
guitar, kor.
Sagt af The Beatles:
“Life is what happens to you while you’re
busy making other plans” (John Lennon i
sangen “Beautiful Boy”)
“We’re more popular than Jesus now”
(John Lennon i et interview i 1966) “Life
is very short, and there’s no time for fussing and fighting my friend” (Fra sangen
“We Can Work It Out”)
BILLETTER À 80,- KR. KAN KØBES.
I forsalg hos Grethe Korsbæk tlf.
21761206 eller Jens Helbo 22469353
resterende billetter ved indgangen.
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Strikkeklubben i Balslev
Der blev i 2019/2020 strikket til projektet
SOS Gambia. Det blev til en hel del både
tøj og tæpper. Det hele blev afleveret og
det nåede lige at komme derned inden alt
blev lukket ned på grund af coronavirus.

På vegne af SOS Gambia
Lis Kristensen

UV Grafisk - Tlf. 60 10 14 72

TUREN TIL GAMBIA
Der var 11 sponsorer på tur til Gambia i
februar måned, for at se til SOS Gambias
skole og for at dele strikkede babytrøjer og
tæpper ud i nogle meget fattige områder.
Disse dejlige hjemmelavede ting fremstillet af flittige hænder i Balslev og AsperupRoerslev sogne.
Vi blev modtaget med megen taknemme-

lighed og glæde på helsecentre/fødeafdelinger, i landsbyer, på stranden og på markeder, hvor vi mødte kvinder med babyer
og små børn.
I september sender foreningen en container derned med bl.a. med skolemøbler og
det strik, som ikke kunne være i vore kufferter.
Fortsæt gerne med håndarbejdet. Vi vil
aldrig få for meget! Der fødes børn hver
dag...
Tak for hjælpen.
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