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DECEMBER 2020

»Som året går,
skal vore sind,
nu vandre gennem
vinter ind.
Ole Sarvig
Salme 720

JULEAFTENSGUDSTJENESTERNE
afholdes i Ejby 13.00 og 15.45, samt i Balslev 14.30
Der vil være ekstra juleandagter i Ejby Kirke den 2. og 16. december
I Ejby er der bl.a.: Minikonfirmander 1. søndag i advent, 9 læsninger med Vestfynskoret og Julekoncert med Solhverv - String
Quartet.

I Balslev er Adventskoncerten desværre aflyst, men der er foredrag med Kirkehøjskolen i januar måned.

Der tages forbehold for alle arrangementer på grund af coronavirus, se nærmere side 2.

Se nærmere inde i bladet!

ALLE ARRANGEMENTER
I DEN KOMMENDE TID
Meget er stadig ændret på grund af coronavirus også alle aktiviteter omkring kirken.
Hvis det er muligt at afholde arrangementer, vil det ske i overensstemmelse med
myndighedernes anbefalinger på det pågældende tidspunkt.
Det kan således blive nødvendigt, at begrænse antal deltagere til arrangementer
eller helt aflyse arrangementer på grund af corona restriktionerne.

Adventshåb, der
giver mening
Af Jens Thue Buelund
Den norske forfatter Jan Kjærstad har
i et interview under overskriften
”Hjertets sult” sagt: ”På opslagstavlen
foran min computer sidder der en lille
lap, hvor der står: ”Vær sulten!”… I
min alder (i 60erne) kan man vælge,
om man vil parkere og slukke lysene
eller finde sulten frem igen. Det sidste
kan jeg gøre ved at udsætte mig for nye
impulser ligesom nomaderne.”
Altså være på vandring, leve livet med
forvandlingens mulighed for øje. ”At
dø mæt af dage”, siger Jan Kjærstad,
”det er en helt umulig tanke for mig.
Jeg kæmper konstant for at holde mig
skrupsulten på nye dage. Livet mister
sin mening i samme øjeblik, jeg læner
mig tilbage i stolen og ikke længere
mærker længsel. Heldigvis”, siger han,
”giver arbejdet som forfatter gode
muligheder for at stimulere uroen gennem leg og fantasi.”
Ved at læse hurtigt kan man komme til
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at læse: ”… gode muligheder for at stimulere troen gennem leg og fantasi.”
Ja; for vel er hjertets sult og længsel
godt og udtryk for den åbenhed, det
kommer an på; men det er troen nu
også, og allerbedst, når den på bedste
vis huserer i et menneskes liv.
At være troende er ikke at være indgået til den evige hvile eller at have fundet alle svar. At være troende, når vi
taler om det i forhold til Jesus Kristus,
det er at være ”koblet op”, knyttet og
forbundet med Ham, som er sendt for
at bringe godt budskab, frigivelse for
fanger, syn til blinde, give undertrykte
frihed, ”et nådeår fra Herren”.
Det er, hvad vi må få. Det er, hvad vi
har at glæde os til, længes efter og til
stadighed åbne os for, også når det
ikke er der. Og fryde os og juble over,
når det er her. Når livet er godt. Nogle
gange, når Kristus med glædesbuddet
”tænder sin flamme iblandt os på ny”.
Den tjekkiske forfatter og tidligere
præsident, Vaclav Havel, har sagt, at
”håb ikke er simpel optimisme. Det er
ikke en overbevisning om, at noget vil
gå godt, men (meget mere) en vished
om, at noget giver mening, uden hen-

syn til, hvordan det går” (Fjernforhør,
1989).
Dét er håbet. At Kristus er kommet
for at koble sig op på os, er ikke ensbetydende med, at alt går godt; men
med Ham kan det hårde aldrig få
samme magt, som hvis man lever uden
det håb; vi må holde hinanden fast i
troen på, at Han er med os hele vejen
til at give håb og styrke og holde os fast
på meningen, også gennem dødsens
ting her i livet og ved mødet med selve
døden.
Se op! Adventus Domini – Herren
kommer. Han kobler sig op på os, hvis
vi møder Ham med et åbent sind og
en tro mærket af leg og fantasi. Jesus
Kristus kommer med lys og håb – håb,

der kan gøre hårde tider tålelige trods
corona-pandemiens begrænsninger
omkring os lige nu, eller gøre gode
tider bedre, tålelige og bedre med
oplevelsen af Hans velsignende, tilgivende og opløftende blik på os.
Glædelig adventstid!

Minikonfirmander 2020

Også i år har vi været så heldige at have
en 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 nyder at være sammen med. En stor tak til jer alle fra Helle

graver, Pia graver, Julija organist, Birthe
kirkesanger, Jens præst, Inge maler,
Hanne Lis og Anja bager. Vi glæder os
til at minikonfirmere jer den første søndag i advent.
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Konfirmationen i
Balslev og Ejby kirker 2020
Ja – så måtte vi også tage afsked med dette års konfirmander, som altid med en
stor portion vemod – for jeg har på alle måder, nydt at være sammen med jer,
men håber at vi snart må ses igen i alle mulige andre sammenhænge. Tak for den
gode tid som vi har haft sammen. Mvh, Jens

Konfirmation i Ejby Kirke den
28.06.2020
Lea Eleonora Lindvig Bülow

Konfirmation i Balslev Kirke den 15.08.2020
Sebastian Lysholt Christiansen, Tobias Christian Møller Jessen, Mathias
Nygaard Larsen, Emma Holm Olesen
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Konfirmation i Ejby Kirke 16.08.2020 – kl. 9.15
Pelle Belitz, Jacob Büscher, Kent Claudia, Jonas Elbæk, Clara Vilhelmine
Mætzke Gaasdahl, Lucas Hymøller Hansen, Mathias Hjort Kragelund Hansen,
Asta Marie Herstad, Nichlas Hjarndrup, Alma Elise Komtved

Konfirmander Ejby kirke den 16. 08.2020 – kl. 10.45
Niklas Drøge Larsen, Caroline Østergaard Marinovic, Frida Brandt Mathiasen,
Philip Stengaard Høxbro Olesen, Julie Olsbæk, Tobias Slot Plantener, Lasse Juul
Poulsen, Maja Sørensen, Melanie Amine Ziemann Williamson, Christine Jessen
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Konfirmander 2020-2021

Velkommen til årets konfirmander, som skal konfirmeres i hhv. Balslev og
Ejby kirker. Det bliver 10 drenge og 9 piger, der går til forberedelse.
En af dem skal konfirmeres i Fjelsted.

Konfirmationen 2021
I Balslev Kirke er det den 18. april og
i Ejby Kirke den 25. april, at konfirmationen finder sted.
Indtil da vil vi kunne hilse på konfirmanderne til
forskellige gudstjenester i kirkerne.
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Nyt fra Balslev Menighedsråd

Det nye menighedsråd
Ingen kender dagen før solen går ned, i
de 16 år jeg har været formand for
Balslev menighedsråd, har det sidste år
været uforudsigeligt, og det meste skyldes Corona krisen, næsten hele regeringen og nogle folketingsmedlemmer er
gået i selv isolation. Her i skrivende
stund 4. november afventer vi resultatet
af præsidentvalget i Amerika.
Siden Corona krisen begyndte i marts,
har Balslev kirke fulgt alle retningslinier
der er kommet fra kirkeministeriet
omkring håndteringen af alle kirkelige
handlinger. Jeg har kun oplevet at sognebørnene har taget positivt imod retningslinierne. I den periode hvor kirken
var lukket ned, var de virtuelle gudstjenester en god oplevelse. Hvordan julens
og nytårets gudstjenester bliver, ved vi
ikke endnu, så vi tager en ting ad gangen.

Men en ting er sikkert, der har været
menighedsrådsvalg, og det nye råd tiltræder 29. november. Til sogne- og orienteringsmødet mødte der 33 sognebørn op, det fortæller lidt om, at der stadig er en stor interesse for Balslevs kirkes
betydning for et lille sogn og stadig være
en del af pastoratet, provstiet og stiftet.
Vi er tre som stopper i menighedsrådet,
det er Hanne Amdi Kristensen, Jens Åge
Bang Jensen og undertegnede. Jens Aage
og jeg fortsætter som suppleanter og de
værende suppleanter Bent Hagelskjær og
Tove Bacher, der har fungeret på lige fod
med de øvrige menighedsrådsmedlemmer, stopper. De 3 nye i menighedsrådet
er, Tine Jespersen, Tanja Grabbert og
Niels Ivar Eriksen.
Fortsætter på næste side
7

Det er godt, der kommer nye kræfter
ind, så der kommer nye ideer og forhåbentlig nye tiltag ind i sognekirken.
Vi har altid haft en god tone og et godt
indbyrdes samarbejde i det gamle
menighedsråd, det håber jeg fortsætter i
det nye råd.
Jens Rothmann har orlov fra sit embede
i et halvt år, og er nu feltpræst i
Afghanistan. Sognepræst Jens Thue
Buelund er nu ansat frem til maj 2021.
Jens Thue Buelund har været sognepræst
i Øster Starup Pastorat. Vi håber Jens
Rothmann får en god tur til
Afghanistan, og vi ønsker Jens Thue
Buelund velkommen til Balslev og Ejby
pastorat.
Vi byder også velkommen til vores nye
organist Alla Stenderup, som vi er meget
glade for. Hun falder godt ind i teamet
omkring kirken.
Er der så kommet nye tiltag i det gamle
menighedsråds funktionsperiode, det
må man sige ja til, det er måske kun
nuancer, i samfundet er der altid en proces i gang, tiden står aldrig stille, det gør
den heller ikke i kirken. For et par år
siden begyndte man også i Balslev kirke
til Alle Helgens gudstjeneste, hvor man
mindes de som er døde i sognet, og alle
der ønsker det, tænder lys for de døde,
en smuk gestus.
Aftensang eller ønsk en salme, er hvor
den enkelte kirkegænger ønsker en
bestemt salme og hvis man har lyst, fortæller lidt om, hvorfor den ønskede
salme betyder så meget for en.
Af mere praktiske ting kan jeg nævne et
nyt ringe system, et nyt varmeanlæg, og
endeligt renovering af. Balslev kirke,
som tog lang tid og meget energi, men
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samtidig var spændende at få lov til at
være en del af Menighedsrådet tog del i
hele processen. Det skal også nævnes
den flotte donation fra A. P. Møller
Fonden, som sikrede, at renoveringen
kunne gøres færdig. Det lykkedes også at
få Præstegården renoveret, der havde
længe været et ønske om at få den officielle og den private del adskilt. Vi havde
igen arkitekt Svenning til at bistå os i
Præstegårdsudvalget.
Jeg vil gerne sige tak til kulturgruppen
ved forsamlingshuset for det gode samarbejde vi har haft, når corona krisen
forhåbentlig er slut, håber jeg samarbejdet bliver taget op igen.
Stor tak til alle ansatte ved Balslev og
Ejby kirker for et godt samarbejde, tak
til Ejby menighedsråd.
Stor tak til mit gamle menighedsråd og
suppleanter for jeres måde at være på.
Hanne Lis.
Glædelig jul.

Høstgudstjeneste i Balslev
På grund af coronavirussen
blev høstgudstjenesten i
Balslev lidt anderledes i år.
Der var gudstjeneste i kirken,
som vi plejer. Men fællesspisningen i forsamlingshuset var
flyttet udenfor, hvor der blev
serveret hotdogs og grillede
pølser. Men det var stadigvæk
rigtig hyggeligt og snakken
gik.

Menighedsrådsmøder
er åbne for offentligheden jf. § 13 i Lov om Menighedsråd

I Balslev vil det blive fastlagt, hvornår
møderne afholdes i forbindelse med
konstitueringen af det nye menighedsråd.

I Ejby holdes møderne i konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden
kl. 17.00
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Julehistorie
Inge Mølvadgaard Petersen er 90 år, og har
boet i Ejby hele sit liv, med undtagelse af
korte ophold i andre byer.
Hun er fra Nygaarden i Nørregade, hvor
hun og hendes mand var 5. generation på
gården. De solgte gården i 1992, men Inge
bor stadig i Ejby.
I Inges barndomshjem boede hun sammen med sine forældre og to søskende.
Gården havde en fodermester, en karl, en
ung pige, som hjalp hendes mor, og en
barnepige, som passede hendes bror.
Inges mor kokkererede i dagene op til jul,
med hjælp fra den unge pige. Hendes far
plejede at hente juletræet lillejuleaften og
mor pyntede det juleaftensdag, hvor børnene først så det til aften.
1. juledag gik de ofte ture og slappede lidt
af hjemme og forældrene gik i kirke. 2.
juledag kom der altid gæster udefra, som
spiste hos dem. Det var julefrokost med
bla. sylte, lune retter og snaps.
4. juledag var der juletræsfest på
Gæstgivergaarden. Et stort juletræ var
pyntet med levende lys, som Lastein
Hansen, fra Byens Manufakturhandel, gik
og holdte øje med. Der var rigtig mange
deltagende. Man fik en godtepose og sang
julesange. Inges mor havde syet matrostøj
til alle tre børn og de var så fine. Det var
”Haandværker og Industri Foreningen”
der
afholdte
juletræsfesten
på
Gæstgivergaarden.
En jul står særligt klar i erindringen:
Det var i 1945, hvor der kom tyske flygtninge til Ejby. De skulle indlogeres på
Ejby skole i lejlighederne og i klasselokalerne. Det var en folketingsbeslutning, så
de lærere, der boede på skolen, måtte forlade deres lejlighed.
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Førstelærer Nielsen og hans kone, Martha,
som var organist i Ejby kirke, samt deres
tre børn flyttede ind på gården, nærmere
bestemt i Salen, hvor møbler blev opbevaret, spisestuen og to værelser ovenpå.
Hendes forældre og Nielsens tiltalte hinanden med Hr og Fru.
Det var en selvfølge, at familien Nielsen
dette år, holdte jul sammen med Inge og
hendes familie. Børnene på Nygaarden gik
med familien Nielsen i kirke, da forældrene havde en del klargørelse til juleaften.
Da de skulle til at gå i kirke, kom Nielsens
søn, Erik, og sagde, at der var en pakke til
dem, som var fra Færøerne. I pakken var
der bl.a. the, grødris, chokolade. Det vakte
stor jubel. De fejrede en dejlig juleaften
med både and og flæskesteg og fromage til
dessert. Julegaverne bestod af brugbare
ting såsom: hue, handsker, tørklæde. Man
fik en gave pr mand. Det var en dejlig og
hyggelig jul.
En anden episode Inge husker omkring en
jul, var da de et år havde en af ”De farende svende” på besøg. Han havde kun en
tand i munden. En dag kom han ind og
fik en kop kaffe og så at Inges datter,
Karen stod og knækkede nødder. Dem
kunne han godt spise nogle af! Det måtte
han gerne, men som hun sagde til ham:
”Det må du, hvis du ellers kan tygge
dem”.
Det var et par julehistorier som, Inge
Mølvadgaard Petersen, husker fra sin
barndom.
Interview og redigering af Tina Holt
Jespersen. Balslev Menighedsråd

Sognene siden sidst
Perioden 19.07.2020 – 31.10.2020
Døbte i Ejby kirke

Bredgade 21, st. th, Ejby

Anine Richardy Højerup
Balslevvej 11, Ejby

Hans Preben Ejlersen
Månevænget 11, Ejby

Alfred Dinesen
Nøkkerosen 10, Ejby

Ketty Louise Rasmussen
Anlægsvej 19, Ejby

Alicia Vixø Christensen
Luhøjvænget 2, Vissenbjerg

Viggo Madsen
Algade 41, Ejby

Alma Høgh Friis
Solvænget 20, Ejby

Birthe Hansen
Bredgade 23, st. th, Ejby

Døbte i Balslev kirke

Poul Erik Mott
Nørregade 108, 5592 Ejby

Magne Buster Balle Bisgaard
Tjørnevænget 8, Ejby
Merle Højris From Hommelgaard
Ørslevvej 16, Ellesø
Milton Miller Riisberg Henriksen
Søndervangen 11, Ejby
Wilma Sahl Hansen
Assensvej 77, Middelfart
Marius Ornebjerghus Petterson
Åsumvej 465, Odense

Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker og
sogne
Majbrit Ricardy Koch og Tobias
Høxbro Holm Højerup
Balslevvej 11, Ejby

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Tove Brøgger
Anlægsvej 15D, Ejby

Jonna Elisabeth Christensen
Birkelunden14, Ejby
Jan Jakobsen
Tværgade 21, Ejby
Kathrine Andersen Christiansen
Åbakkevej 8H, Brenderup
Elvang Harald Andersen
Tårupvej 14G, Gelsted
Anna Margrethe Tøt-Jensen
Tårupvej 12B, Gelsted
Lis Regine Boe
Skelvænget 7, Assens
Esther Poulsen
Nygade 16, Ejby
Jørgen Greve
Mejerivænget 15, Nr. Aaby
Allan Jensaage Schmidt
Anlægsvej 13F Ejby
Karen Davidsen
Æblehaven 9, Nr. Aaby

Johanne Kathrine Eriksen
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02. dec.
06. dec.
09. dec.
13. dec.
13. dec.
16. dec.
20. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.
31. dec.

Juleandagt
2.s. i Advent
Strygekvartetten Solhverv
3.s i Advent
De 9 læsninger med kor
Juleandagt
4. s. i Advent
Juleaften
1. Juledag
2. juledag
Julesøndag henvises til Indslev Kirke
Nytårsaften

DECEMBER

15:00

14:30
10:15

09:00

14:00 Michael Juul

NOVEMBER
29. nov.
Adventsarrangement i Ejby kirke med minikonfirmanderne
29. nov.
Adventsarr. i Balslev kirke
AFLYST **

BALSLEV

16:15

10:15

10:15**
17.00**
10:15
13:00 + 15:45

19:00**

17.00**

10:15**

EJBY

G U D S TJ E N E S T E T I D E R
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3.s. i Fasten
Midfaste
Mariae Bebudelses dag
Palmesøndag

Seksagesima
Fastelavssøndag
1. s. i Fasten
2. s. i Fasten

Helligtrekongers søndag
Ældreklubben starter**
1. s. eft. Helligtrekonger
2. s. eft. Helligtrekonger
Sidste s. eft. Helligtrekonger
Septuagesima

10:15

10:15

14:00 Lars Højland
09:00

10:15

10:15

10:15

09:00 Michael Juul

10:15

10:15

10:15

10:15
09:00
10:15

10:15
14:30**

Kirke og Sognebladet for Balslev og Ejby udgives af Balslev og Ejbys menighedsråd. Eventuelle forslag, indlæg og artikler til næste
blad bedes være fungerende sognepræst Jens Thue Buelund i hænde senest 6.februar 2021

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

**Se omtale i kirkebladet

07. mar.
14. mar.
29. mar.
28. mar.

MARTS

07. feb.
14. feb.
21. feb.
28. feb.

FEBRUAR

03. jan.
06. jan.
10. jan.
17. jan.
24. jan.
31. jan.

JANUAR

KIRKELIG VEJVISER
Balslev kirke
Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke
Smallevej 2, 5592 Ejby

Sognepræst Jens Thue Buelund
Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
jtbu@km.dk ...................tlf. 64 46 11 20
Organist Balslev og Ejby
Alla Stenderup
Langesøvej 58
5492 Vissenbjerg .............tlf. 28 23 01 87
Kirkesanger
Birthe Kristensen,
Hjortebjergvej 20,
5463 Harndrup...............tlf. 25 31 01 36
Graver Balslev
Pia Janner,
Langgyden 5,
5580 Nørre Åby ..............tlf. 30 95 16 17
balslevgraver@gmail.com
Graver Ejby
Helle Jørgensen, Krogagervej 15,
5500 Middelfart..............tlf. 26 80 31 22
Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen,
Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup

Menighedsrådsformand Balslev
Afgående formand Hanne-Lis
Christophersen,
Mindevej 22, Balslev,
5592 Ejby .......................tlf. 64 46 11 49
Ny formand fra 23/11 - se hjemmeside
Menighedsrådsformand Ejby
Jens Ferrold Helbo,
Bredgade 25, 5592 Ejby
jenshelbo@live.dk............tlf. 22 46 93 53
Kasserer Balslev
Jan Korsgaard Hansen,
Krogen 2, Balslev,
5592 Ejby .......................tlf. 64 46 11 15
Kasserer Ejby
Inge M. Have,
Holmelundsvej 2,
5592 Ejby .......................tlf. 21 32 45 70
Kirkeværge Balslev
Jens Aage Bang Jensen,
Rundingen 3, Mosegård,
5592 Ejby..........................tlf 64 46 11 91
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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Nyt fra Ejby Menighedsråd
I september var der valg til menighedsråd. Anna Marie Gren og Hanne Dons
Christensen havde valgt ikke at genopstille, og i stedet blev Dorthe Jensen og
Åge Helbrandt valgt ind som nye medlemmer. Menighedsrådet takker Anna
Marie og Hanne for deres indsats i de
sidste fire år. Anna Marie var i en periode kontaktperson for kirkens personale,
og viderefører nu strikkecaféen i Ejby
Menighedsråd, hvor man som en helt ny
tradition har introduceret dåbsklude,
som udleveres til alle dåbsbørn.
Strikkecaféen er et godt aktiv i sognelivet, som menighedsrådet sætter stor pris
på.
Hanne har deltaget i det fælles præstegårdsudvalg. Præstegårdens vedligehold
sorterer under Balslev Menighedsråd –
en ordning, der stammer tilbage fra
gammel tid – men ansvaret er fælles.
Hanne har i de første par år medvirket
til at skabe lidt mere overblik om menighedsrådets mange faste aftaler gennem
udvikling af et ”Årshjul” som har været
til stor støtte, men nu i stigende grad
afløses af digitale planlægnings- og kommunikationsmidler.
Som suppleanter blev valgt Birgit
Schledermann, Elise Henriksen og Anja
Andersen. Vi glæder os også til at inddrage suppleanterne i menighedsrådets
arbejde.
Det nyvalgte menighedsråd træder officielt i sving d. 1. søndag i advent.
Kirkeåret er forskudt, og det nye kirkeår
begynder netop ved 1. søndag i advent.

Som bekendt er der ”lige” og ulige” år,
ud fra den del af kirkeåret hvor de fleste
måneder falder. Det nye kirkeår er derfor ”ulige” – og det har den betydning,
at de tekster, der prædikes over ved søndagens gudstjenester alle hører til første
række (ulige år)!
Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig på menighedsrådsmøde onsdag d. 11. november. Konstitueringen
gælder altid for et år ad gangen, dvs.
frem til medio november 2021.
Jens Ferrold Helbo er valgt til formand,
Finn Hviid Nielsen er næstformand,
Inge Have er valgt kasserer.
Følg med på kirkens Facebookside:
Ejbykirke Vestfyn og på kirkens hjemmeside: Ejbykirke-Vestfyn.
Menighedsrådet har siden sommeren
været uden kirkeværge, da Preben
Lehmann Hansen af helt private grunde
ønskede at stoppe efter en lang periode.
Kirkeværgens opgave er sammen med
menighedsrådet at ”holde øje med kirken”, at opdage steder, hvor der er brug
for lidt vedligehold, og få det sat i gang.
Udover at have en god fornemmelse af
det gamle hus, af kirken og kirkegårdens
bygninger og dens stand, varetages
opgaverne gennem besigtigelse sammen
med både menighedsråd og provsti. På
baggrund af disse syn er det muligt at
lave en vedligeholdelsesplan, eller en
plan for, hvordan de større opgaver kan
placeres ind – da der jo altid er bundet
udgifter op på det. Det er en stor glæde
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at kunne fortælle, at pensioneret
Malermester Leif Henriksen har sagt ja
til opgaven, som ny kirkeværge. Der har
allerede i oktober været afholdt et syn af
kirken, og en masse vigtige opgaver er
beskrevet. Velkommen til samarbejdet
til vores ny kirkeværge.
D. 26. oktober sagde de to menighedsråd og de frivillige rundt om kirken farvel – for et halvt år – til Jens Chr.
Rothmann, som udsendes som feltpræst
til Kabul. Det skete i kirken ved et lille
”God-rejse-arrangement” som de 2
menighedsråd afholdt. Der var en lille
koncert, hvor 3 musikere fra Prinsens
Musikkorps ”overraskende” mødte op
og spillede i en lille times tid. Det var en
meget fin aften og vigtigst var Jens
Rotmann meget bevæget og glad over
denne overraskelse.

Allerede søndag d. 1.11. kunne vi byde
velkommen til Jens Thue Buelund, som
er ansat som præstevikar. Der er altså
fortsat en ”Jens Præst” i pastoratet, og vi
glæder os meget til samarbejdet. Jens
Thue blev modtaget i pastoratet ved en
indsættelsesgudstjeneste i Ejby Kirke.
Provst Peter Lind holdt en meget fin tale
i kirken inden han på biskoppens vegne
indsatte Jens Thue som sognets nye
præst – og derpå holdt Jens Thue en
meget fin prædiken. Senere samme dag
to ”allehelgens-andagter” i hhv. Balslev
og Ejby kirker. Vores nye ”Jens Præst”
skal have konfirmandundervisningen,
og stå for forårets konfirmationer, og der
skal samarbejdes med to menighedsråd,
som med nyvalgte medlemmer tager hul
på en ny fireårig periode, efter det netop
afholdte valg til menighedsråd.
Jens Ferrold Helbo
Formand Ejby Menighedsråd

God-rejse-arrangement for Jens Rothmann

Når militære enheder bliver udsendt,
rejser der oftest en feltpræst med.
Feltpræstens opgaver er mange og forskelligartede - alt lige fra festligholdelse
af mærkedage til "aflastningssamtaler"
med de udsendte soldater.
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Musikkorpsets basungruppe deltog i
Ejby Kirke d. 26. oktober forbindelse
med sognepræst Jens Christian
Rothmanns forestående udsendelse.
Med sig til Ejby havde trioen medbragt
sangerinden Anne-Sofie Møller Olesen.

Sorgen er en transformerende kraft
Esben Kjær holdt foredrag i Ejby Kirke tirsdag aften d. 3. november. Det var et usædvanligt arrangement, hvor der uden usikkerhed i stemmen blev åbnet op for så
svære spørgsmål som: Hvad gør sorgen ved
os? Hvad sker der, når vi mister en elsket?
Kun to hverdage efter Allehelgen var det jo
næsten helt aktuelle spørgsmål, men alle,
der selv har mistet, ved, at spørgsmålene
bliver ved med at være der: Hvorfor? Hvad
nu?
Da Esben Kjær mistede sin 9-årige søn
erfarede han, at sorgen er en kraft. Ikke et
forløb i bestemte faser, som det gælder om
”at komme igennem”, så man ”kan komme
videre”, ”få det overstået”.
Det med ”faser” er noget psykologien har
fundet på, og noget der måske passer godt
til vores moderne tid og mentalitet, hvor
det handler om at være herre i eget hus, sin
egen lykkes smed, og hvor fristelsen ligger
nær, at tænke, at hver gang der er et problem, er det min opgave at løse det.
”Psykologer og sorgforskere kan godt lide
at tale om, at sorgen har faser……for mig
giver det ingen mening eller trøst at vide, at
jeg passer ind i en eller anden model. Alt
kan inddeles i faser og modeller, og hvad
så? Det, der hjalp, var at lade være med at
gøre modstand. At overgive sig til sorgen.”
sagde Esben Kjær.
Fristelsen er, at man tror, man selv er Gud
og har magten, selv når man ikke har den –
som det var tilfældet, da hans egen søn blev
ramt af en sjælden, dødelig kræftsygdom.
Esben Kjær fortalte om den smertelige erfaring, at man kan kæmpe så meget, så længe
og så desperat, at risikoen er, at man ikke
får sagt ordentligt farvel, at forsøget på at
tage magten, hvor man ikke har den, gør at

man ikke kan holde fast i det kærlighedsfulde.
Sorgen er en kraft, der transformerer. Den
kan ændre sig, den forandrer sig, men den
bliver en del af dig, som to parallelle jernbanespor, du vandrer ud af. Nogle gange er
du på det ene spor, nogle gange på det
andet.
Når det er sådan, hænger det sammen med,
at sorgen er et udtryk for en kærlighed, til
en, der ikke længere er der. Udfordringen
er, at kunne sameksistere med sin sorg. Her
bliver ritualer vigtige, fordi de åbner for
kontakt, de giver os et sprog og en mulighed for at handle. De indretter et fællesskab. Men vores tid er fattig på ritualer,
som kan hjælpe os med at bære sorgen.
Et sted skriver Esben Kjær: ”Jeg kan godt
lide at komme i katolske kirker, fordi de
giver rum til individuel bøn, og fordi man
kan få lov til at tænde et lys for sine døde.
Til sammenligning er danske kirker mere
døde end de døde selv, når der ikke lige er
kirkelige handlinger. Man føler sig nærmest
som en indbrudstyv, når man står mutters
alene i et kirkerum, der i øvrigt ikke er indrettet til individuel bøn.”
Foredraget var meget bevægende på grund
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af Esben Kjærs rolige måde at tale om det
svære emne på. Samtidig var det oplysende,
fordi man fik nye billeder på sin forståelse
af det svære der sker, når man mister og
hvordan man prøver at finde sig selv igen.
At det var en kæmpe inspiration til vores
lokale udvikling af kirkelivet i forhold til at
passe på hinanden i sorgen er helt oplagt,

og det er op til os i menighedsrådene at
drøfte hvad det er vi gør – sammen med
vores præster.
Foredraget var arrangeret af sognene i samarbejdet i Gl. Ejby Kommune: BalslevEjby,
Fjelsted-Harndrup,
GelstedTanderup, Indslev-Brenderup.
Refereret af Jens Helbo

Ældreklubben Vinter 2021
Året 2020 har mildest talt været et turbulent år i ældreklub regi. Corona
restriktioner besværliggjorde vores
opstart i dette efterår – må vi – må vi
ikke? – heldigvis fik vi lov til at mødes,
dog med en del restriktioner herunder
begrænset antal personer i lokalet, og for
at ingen skulle gå forgæves, så vi os nødsaget til at indføre tilmelding til hvert
enkelt arrangement, så har vi prøver det
med, men - men, vi klarede det, det har
fungeret fint, vi har passet godt på os
selv og hinanden, vi haft hyggelige og
gode eftermiddage trods covid-19.
Vi be’r til, at der snart kommer styr på
den epidemi, så vi igen kan mødes under
friere forhold.
I skrivende stund ved vi end ikke, om vi
får lov til at afsluttet dette års program.
Vi håber det må lykkes for os at få juleafslutningen med, at vi får lov til at sige
tak for denne sæson og ønske et på glædeligt gensyn i det nye år.
Vi krydser fingre for og satser på, at
kunne starte op igen i 2021 og byde det
nye år i ældreklubben velkommen onsdag den 6. januar. Her får vi får besøg af
de velspillende og velsyngende
”Tvillingårdens
musikgruppe”.
Gruppen har tidligere besøgt os med det
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vi kalder ”Nytårskoncert”. Vi kan jo
håbe på, at vi til den tid må synge med,
for det har vi da godt nok savnet i den
forgangne sæson.
Foredraget om 100-års jubilæet for
Sønderjyllands genforening i 1920, der
var planlagt til den 11. marts 2020, blev
aflyst i sidste øjeblik på grund af nedlukningen. Det er i stedet programsat til
20. januar 2021.
Musik og sang får vi når duoen,
”Memphis Hillbilly Cat” kommer på
besøg den 3. februar. Elvis som i 50erne
og 60erne. Nikolaj hedder den unge
mand, der sammen med sin tidligere
lærer, forstår at give sine tilhørere en dejlig oplevelse og drømme sig tilbage til de
gode gamle musikdage. Vi skal høre
nogle af Elvis kendte og elskede sange.
Onsdag 17. februar. Årets gang i
Egeskov slotspark blev vi også snydt for
under forårets nedlukning. Men super
godt at vi nu har en ny aftale med slotsgartner Peter Bonde. I ord og billeder vil
Peter Bonde fortælle om den smukke
park, der er blandt en af verdens 12 mest
spektakulære haver.
Onsdag den 3. marts, ”Et liv i
frihed/opgør med Jehovas vidner”. Der
venter os et spændende og aktuelt fore-

drag om at følge drømmen i sit liv, når
et tidligere medlem af Jehovas vidner
Jette Seidenschnur gæster ældreklubben
og vil fortæller om, hvordan hun kom
ud i friheden efter, at have levet 33 år
som rettroende vidne.
Vi slutter vintersæsonen onsdag den 17.
marts med besøg af stifteren af foreningen Trankebar, efterskoleforstander Poul
Pedersen. I ord og billeder skal vi høre
om Danmarks historie som kolonimagt.
Trankebar var en dansk handelsstation
og koloni på Coromandel-kysten i det
sydøstlige Indien.
Det var er lidt om, hvad der venter os i
vinterhalvåret 2021. Nu håber vi på at
alle restriktionerne bliver ophævet, så vi
igen kan mødes som før Coronaen flyttede ind. Skulle vi stadig være i den
situation, at der er begrænsning på hvor

mange vi må samles, vil vi oplyse om
dette ved opslag og på kirkens hjemmeside og man er altid velkommen til at
ringe på 21761206, hvis der er tvivlsspørgsmål.
Vi glæder os til endnu engang, at byde
velkommen i ældreklubben, til at møde
Jer alle igen, nye såvel som kendte ansigter og det er som altid onsdag i ulige
uger, kl. 14.30 til 16.30.
Prisen for kaffen er uændret 35 kr.
Har man brug for transport, kan man
ringe til Ejby Taxa tlf. nr.64461290
Vi ønsker alle en rigtig god og glædelig
jul, samt et godt og lykkebringende
nytår.
På gensyn i 2021
Rosa, Else, Else Marie og Grethe.

Ny organist
Vi siger hermed velkommen til vores
nye organist Alla Stenderup.
Alla har igennem længere tid været afløser hos os, men nu har vi endelig fået lov
at beholde hende som ansat. Alla fortæller følgende om sig selv:
Jeg hedder Alla Stenderup, er født i
Rusland og har siden 2004 boet og
arbejdet med musikundervisning for
børn og voksne i Danmark. Jeg er gift og
har børn.
Jeg er uddannet i Rusland, St.
Petersburg og har bachelor og kandidatuddannelse i musik.
Jeg er en engageret person som stråler af
glæde og har positive tanker hver dag.
Glæder mig nu over at være en del af
fællesskabet i Balslev og Ejby sogn, hvor

jeg kan bidrage med mine evner som
organist.
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Galleri Sognegården
Så er der igen ny udstiller i Sognegården,
det er:
Christine Beelaerts van Emmichoven
født i 1970 i Vianen syd for Utrecht i
Holland. Bor i dag på Lærkestræde i
Asperup. Faderen var bankrådgiver,
moderen uddannet sygeplejerske, men
med stolthed hjemmegående.
Som 18-årig bliver Christine student og
flytter hjemmefra til Utrecht for at læse
fransk sprog og litteratur. Det var imidlertid ikke sagen, og i 1991 bliver hun i
stedet uddannet som direktionssekretær.
I 1989 fandt hun i Jugoslavien Ole
Warncke, som hun siden blev gift med.
Han læste til civilingeniør i Delft. Hun
blev 1991 sekretær og arkivar i det
Nederlandske Udenrigsministerium i
Haag, udstationeret fra 1994-1998 på
den nederlandske ambassade i
Colombo, Sri Lanka.
I 1995 bliver Ole og Christine gift i
Hornslet på Djursland. De kom 1998
hjem til Haag. Christine kom hjem til
Udenrigsministeriet, og Ole blev ansat
ved NKF Telecom. Kort tid derefter
besluttede de sig for at flytte til
Danmark og Ole blev ansat ved ABB i
Fredericia, og i 2001 befinder familien
sig i Asperup, nu med tre børn.
Evner og lyst til kreativ udfoldelse har

'Solsort æg' 2018, akryl på papir
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'Rågen' 2017, akryl på træplade

Christine fra sin mor, og som hende blev
hun hjemme, mens børnene var små,
hvorefter hun i nogle år bl.a. tog job
som lærervikar, pædagogmedhjælper i
Baaring. Men fra 2015 blev hun billedkunstner og fra 2016 galleriejer på fuld
tid, det sidste sammen med Ole. Galleri
'De Mispelblom' befinder sig på
Lærkestræde 4 i Asperup. Her arbejder
hun ikke blot med sig selv, men giver
siden 2018 tegne- og maleundervisning
til store og små. Hun ønsker at åbne
folks øjne, så de ser det smukke i tingene. Siden 2016 udstiller Christine egne
værker i diverse udstillinger bl.a. på
Asperupgaard, på Rudbækshøj og på
Industrien i Aarup. Galleriet/værksted er
pt. på lavt blus dels pga. Covid-19 men
også fordi hun er i gang med at uddanne sig til billedkunstlærer på UCL i
Odense og håber at blive færdige til
sommer.

AFLYSNING: Adventsarrangement i Balslev Kirke
Søndag den 29. november
Vi havde glædet os til adventsarrangementet i Balslev Kirke med Mikkels Kvartet.
Men koncerten er aflyst, da Kvartetten er ramt af corona. Men de har lovet at vende
tilbage engang i foråret. Så det kan vi så glæde os til.

Juleandagter i Ejby i coronatiden
Ved julegudstjenester med de nuværende retningslinier for Folkekirken kan der
kun være omkring 40 personer i kirken,
når der skal synges. Ved 2 gudstjenester
er det som bekendt 80. Normalt plejer
der at være omkring 400 i kirken i Ejby
ved de to julegudstjenester.
Menighedsrådet og vores præst har drøftet om man måske kunne ”aflaste” presset på julegudstjenesterne ved at holde
nogle aftenandagter i december måned?
Andagt kl. 17-17.30: Tidspunktet er
valgt for tage højde for at børn kan være
med, og at undgå kollision med
BørneTV – julekalender. Så kan man gå
hjem og spise aftensmad/se julekalender
bagefter.

Orgelspil begynder fra 16:45-17 og skaber stemning og stilhed
Vi vil synge 3 julesalmer og lytte til
juleevangeliet, bede Fadervor og få velsignelsen med.
Postludium (orgelet spiller mens vi forlader kirken).
Der afholdes 3 andagter med
dette mønster:
Onsdag d. 25.11. kl. 17 (16.45)
Onsdag d. 2.12. kl. 17 (16.45)
Onsdag d. 16.12. kl. 17 (16.45)
Menighedsrådet i Ejby og
fungerende sognepræst Jens Thue Buelund

Vestfynskoret og De 9 læsninger
Søndag den 13. december 2020 kl.
10.15 i Ejby Kirke
Det lokale egnskor, Vestfynskoret kommer og synger til De 9 læsninger. Der
kommer de kormedlemmer, som må stå
på alterområdet i kirken. Ud over en

håndfuld fællessalmer vil koret også
synge et par sangstykker passende til
advent og den kommende jul. Koret
glæder sig til muligheden med de
begrænsninger for deltagerantal også fra
korets side, som covid 19 sætter.
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Kom i julestemning i Ejby Kirke
Onsdag d. 9. december kl. 19.00
Vi har inviteret 4 fremragende unge
musikere, som spiller sammen i
SOLHVERV - STRING QUARTET
Musikere uddannet på Syddansk
Musikkonservatorium.
Violin: Sonia Zajac (Polen) og
Rececca Bove (Italien)
Viola: Steína Kristín
Ingólfsdóttir (Island)
Cello: Mathilde Helding (Danmark)
Programmet:
Programmet består af 2 dele: 1) JULE- AFDELING
– Forskellige kendte julemelodier
(eks. italienske, danske, engelske)
2) KLASSISK AFDELING
(Bach, Haydn, Philip Glass,
Shostakovich mm.)
I forhold til CORONA-retningslinierne er der kun plads til 80 deltagere.
Men lysene er tændt i kirken, og orgelet spiller mens man ankommer og
finder en plads. Julestemningen vil
fylde sindene og man må gerne tage
den med sig hjem!
Entré 50,- kr.
Billetter i forsalg hos
Jens Helbo: 22 46 9353 eller
Grethe Korsbæk 21 76 12 06
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En omplantet sjællænder
- en hilsen fra den ”nye” Jens Præst
Oprindelig fra Haslev på Sjælland er jeg
gennem de sidste 19½ år faldet godt til i
det jyske. I Ølgod ved Varde har jeg indtil for 2 år siden arbejdet sammen med 2
præster, der var der efter hinanden. De
sidste 2 år har jeg været i Øster Starup
ved Vejle. Hensigten var, at jeg kunne
være et sted, hvor jeg som ene sognepræst kunne sætte mit præg på stedet.
Det lykkedes kun i begrænset omfang
med nogle senioreftermiddage. En
udfordring var det også at finde fælles
fodslag om, hvem der gjorde hvad i kirken.
Nu har jeg søgt ud i et præsteliv som
vikar. Det vil jeg prøve i nogle år – at
være en fri fugl, som provst Peter Lind
har sagt til mig. Jeg glæder mig til at
virke sammen med kirkebetjening,
menighedsråd og øvrige sogneboere om
gudstjenester og kirkelige handlinger,
selv om det kun bliver for et halvt år
indtil den 1. maj, hvor jeres faste sognepræst gennem mange år – Jens
Rothmann – kommer tilbage.
Gode snakke og samtaler ser jeg også
frem til. Måske bliver der tid til overs til
besøg hos folk, hvor der ikke på forhånd
er en dagsorden eller noget, som der skal

arbejdes frem imod. At få kor, konfirmander og minikonfirmander til at
bidrage med noget ved gudstjenester vil
også være fint at få til at lykkes. Det er
med håbet om, at covid 19 ikke sætter
for mange begrænsninger for os.
Alt i alt ser jeg et meget givende halvt år
foran mig i Balslev og Ejby sogne – også
med ældreklub, koncerter, foredrag
m.m., selv om jeg undervejs må være på
udkig efter, hvad der kan vente mig fra
den 1. maj. Måske det fortsætter i det
vestfynske.
Jens Thue Buelund

Program for KFUM og
KFUK på Vestfyn

Vestfyn

Programmet kan ses på hjemmesiden fyn.kfum-kfuk.dk
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Kirkehøjskolen 2021
•

KIRKEHØJSKOLEN
i
MIDDELFART PROVSTI
kristendomskursus for voksne

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

Lektion 4
Lektion 2
Lektion 3
Lørdag
2021 kl.
Lørdag 16. januar 2021
Lørdag 27. februar
• 2021•
• 27. marts
•
9.00-12.00
kl. 9.00-12.00
kl. 9.00-12.00
•
•
•
Balslev Forsamlingshus,
Gamborg Forsamlingshus,
• •
• Indslev Forsamlingshus,
Æblegyden 19, 5592 Ejby
Granlyvej 1, 5592
Ejby
Gamborgvej
46,
5500
• • • ••
Den nye højskolesangbog
Bibelen 2020
Else
Middelfart
•
•
•
Tro og politik Anders
Mathias Hammer er
Kragelund Holt, lektor
• •
•
•
•
•
• •
Gadegaard, domprovst ved pianist, musikformidler,
emer., Aarhus
•
•
•
•
•
•
•
•
Københavns Domkirke.
radio- og TV-vært på DR.
**se nedenfor.
•
•
•
• •
•
• • •
•
•
•
• •
• • •
på Kirkehøjskolens hjemmeside www.kirkehojskole.dk
• • Se yderligere
•
•

Kirkehøjskolen kommer til Balslev

Else Kragelund Holt, lektor emer.,
Aarhus Hvorfor skal vi overhovedet have
en ny oversættelse af Bibelen – var den
gamle ikke god nok? Og hvorfor skal
man overhovedet læse i Bibelen? Giver
det mening i vore dage, og bringer
Bibelen håb og mod til nutidens mennesker? På Bibelselskabet mente man for
snart 20 år siden, at det skulle man, og
det gjorde det. Derfor satte man arbejdet
i gang med at skabe det, der nu er blevet
til Bibelen 2020. Men at oversætte er
mere kompliceret, end man måske forestiller sig. ”At oversætte poesi er som at
gå på line med fødderne bundet.” Citatet
af en ukendt engelsk oversætter siger
meget godt, hvordan det er at oversætte
den velkendte gammeltestamentlige tekst
til et sprog, der kan læses af mange, også
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gerne nye læsere. Poesien i Det Gamle
Testamente kræver en særlig formidling,
der på den ene side har rod i en sprogvidenskabelig og eksegetisk viden og kunnen og på den anden side bunder i en
kunstnerisk evne til at udtrykke skønhed
og præcision. Poesi – også den gammeltestamentlige – bør oversættes til poesi.
Derfor har arbejdet med at oversætte den
gammeltestamentlige poesi krævet et
samarbejde mellem mig som gammeltestamentlig forsker og eminente danske
kunstnere som Ida Jessen og Caroline
Albertine Minor. I foredraget vil jeg fortælle om nogle af de udfordringer, som vi
mødte i arbejdet, og om de teoretiske
overvejelser, der ligger bag oversættelsen,
og give prøver på den poesi, der kom ud
af det.

UV Grafisk - Tlf. 64 46 14 72

Lørdag 16. januar 2021 kl. 9.00-12.00 i
Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby
Med overskriften: Bibelen 2020

