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Altergangsandagt

Gudstjeneste
2. pinsedag
den 24. maj kl. 10.15
med efterfølgende
brunch i
Præstegårdshaven

Konfirmationer

Jens Rothmann

i Balslev og Ejby
se side 3

fortæller om arbejdet
som feltpræst
2. juni kl. 14.30 – 17.00
i sognegården

Altergangsandagt
den 14. april i Ejby Kirke

Da vi ikke kender udviklingen i Corona-restriktioner tages der forbehold
for ændringer og evt. aflysning af planlagte arrangementer.

Glæden ved at bringe bud om
liv videre, der har vist sig på ny
Af Jens Thue Buelund
Her i denne corona-tid fokuserer vi
meget på antal smittede, indlagte og
døde af coronavirus med alle dens
mutationer. Heldigvis dukker
også tal om raskmeldinger
op – et tal, som er langt
større end antallet af døde
og antallet af dem, der har
eftervirkninger af corona.
Vi kan sige, at det er
påskens budskab om liv,
der viser sig på ny på den
anden side af døden. Det
glade budskab kan smitte af
hos os, når vi ser på antallet af
raske fra coronaen.
Det er som kvinderne, der er på vej
væk fra Jesu tomme grav påskemorgen. Det er en påskemorgens mærkværdige virkelighed med skælvende
hjerter og en væltet kæmpe-sten, med
engletale og løbende kvinder fyldt
med frygt og stor glæde. Det er så
smukt et syn at se for sig, de småløbende kvinder på vej bort fra graven
på vej til Jesu disciple for at fortælle
om det fuldstændigt vidunderlige, de
derinde havde hørt af englemund
denne gyldne morgenstund.
Det var kvinder hastende af sted for at
fortælle noget helt nyt, de netop havde
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hørt, viderebringe en meddelelse så
omvæltende om at erindre Jesus på ny
som levende igen.
Så gik de, kvinderne og disciplene, ud
i alverden med ordene og budskabet
om
Kristus
den
Opstandne. Om Ham, som
er hos os, og som vil være
med os alle dage indtil
verdens ende. Men allerførst gik de velsagtens til
Galilæa. Hjem til dér,
hvor de kom fra. Det var
det, englen havde peget
hen i retning af – derinde i
gravmørket: ”Han er ikke her;
Han er opstået, som Han har
sagt … Og se, Han går i forvejen for
jer til Galilæa. Dér skal I se Ham. Nu
har jeg sagt jer det.”
Og som sagt, så gjort. Galilæa var
deres gamle, nu genåbnede dagligdag.
”Dér skal I se Ham.” Den Opstandne
er derude, derhjemme, i dagligdagen. I
hverdagen og i mødet med det andet
menneske. Min næste. Min nærmeste
såvel som den fremmede. Kort sagt: I
det menneskelige, hvor mennesker har
noget at sige hinanden. Det er her, den
Opstandne er. Det er her, Gud er, og
det guddommelige finder sted.
Når vi har været til gudstjeneste, i
denne her tid med afstand og et

begrænset antal deltagere, men forhåbentlig med salmesang igen! – så må
det gerne være som at have været inde
i gravhulen påskemorgen og hørt englens ord som ord også talt til dig og
mig:
”Frygt ikke! Jeg véd, at I søger efter
Jesus den Korsfæstede. Han er ikke
her; Han er opstået, som Han har
sagt.”
Frygt ikke for budskabet om, at vi skal
være på afstand af hinanden lidt
endnu; for også på afstand må vi opsøge alle de tegn på liv og nyt liv, vi kan
– både uden for i naturen og imellem
os mennesker. Livstegn opsøger os,
som vi kan meddele videre til andre,
selv om knus og kram helt tæt på må
vente lidt.
Han er opstanden! Kristus er opstanden! Han er gået i forvejen for os. Nu
må vi gå videre med ordene fra Ham
og om Ham. Leve, frygte, glædes,

tænke og tale med hinanden, som det
er muligt. Kristus er gået i forvejen for
os ind i det land, der venter os nu og i
vores fremtid – i sit Gudsrige – så vi i
sidste ende ikke har noget at frygte.
Her tager Han imod os, som den Han
viste sig at være, dengang Han vandrede lyslevende omkring på jorden. Alt,
hvad Han sagde og gjorde, var et
udslag af den ene og samme opstandelse: At vende død til liv for mennesker. At vende opgivelse, modløshed,
mørke og stumhed til lidenskab, livslyst, lys og tale på ny. Det er som fornemmelsen af en åbnende samtale, der
får ord til at stå op og frem af ens hjerte i livet her og nu. En åbnende samtale, der forandrer og vider livet ud på
ny, så vi ganske spændte næsten ikke
kan vente på de livsbud, som vil opsøge os – opsøge os både før og efter
corona-virussens tid imellem os.
Glædelig påsketid derfor og trods alt!

Konfirmationerne
i Balslev og Ejby
Pga. situationen med corona har konfirmanderne og deres familier fået mulighed for at vælge konfirmation til september. Det er i stedet for konfirmationerne i april. Muligheden for forårskonfirmation bibeholdes dog indtil videre,
hvis en eller flere familier kommer frem
til det ønske. Det bliver så efter højmes-

se, som er blevet arrangeret om formiddagen den 18. april i Balslev og den 25.
april i Ejby (i stedet for konfirmationerne).
Konfirmationerne bliver søndag den 5.
september i Balslev og søndag den 12.
september i Ejby. Se nærmere med klokkeslæt i gudstjenestelisten.
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Hvad er sjælesorg (også for
børn og unge)
Sjælesorg og sorggrupper
I disse Covid-19 tider, er der mange
der føler sig ensomme. Nogle opsøger
præsten eller et chatforum på nettet og
får lidt hjælp til at komme ud af
ensomheden ved at tale med et andet
menneske som forstår problemet.
SJÆLESORG er et tilbud for alle!
Man kan ved chat på nettet eller ved
den lokale sognepræst, have samtaler,
så livet måske bliver lidt lettere ved
drøftelser af sine problemer. Det er et
tilbud som folkekirken giver alle, uanset om man er medlem af folkekirken
eller ikke.
Hvad er så sjælesorg, og hvordan kan
præsten hjælpe?
Hvad er Sjælesorg?
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og er en gratis fortrolig samtale
med en præst.
Sjælesorg er de samtaler, du har med
præster. Sjælesorgssamtalerne er gratis,
og du kan logge ind på sjælesorg.nu i
åbningstiden og få en sjælesorgsamtale
om det, som du har på hjerte, eller du
kan altid kontakte den lokale præst.
Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om
en fortrolig og anonym chatsamtale
med en præst på nettet. Det er nu
muligt både at få samtaler ansigt til
ansigt med præster, der er tilknyttet de
enkelte kirker og chatsamtaler på
Sjælesorg.nu.
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Sjælesorg betyder omsorg for sjælen.
Du kan samtale med sjælesørgeren om
alle eksistentielle emner. Samtalen kan
foregå via computer, smartphone eller
tablet.
Hvad betyder ordet ”sjælesorg”?
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen.
Mange forbinder automatisk ordet
’sjælesorg’ med sorg i forbindelse med
tab af dem, man har kær. Faktisk dækker ordet over omsorg i alle tænkelige
situationer, hvor du har det svært,
befinder dig i en krise eller har brug
for at dele et eksistentielt dilemma.
Hvad er så Sjælesorg.nu?
Sjælesorg.nu – eller ”Sjælesorg på nettet”, som vi også kalder os – er en gratis chattjeneste, hvor du inden for
vores åbningstider kan få en fortrolig
samtale med en sjælesørger om lige
netop det, der går dig på. Altså emner,
som du gerne vil vende med et andet
menneske, der er parat til at lytte.
Sjælesorg.nu er et tilbud, som er støttet af Folkekirkens Fællesfond og de
10 stifter i Danmark. Vi har egen styregruppe, følgegruppe, en daglig leder
og en række præster, som er sjælesørgere på nettet.
Hvad får man ud af at chatte/tale
med en præst?
Man får mulighed for at skrive eller

tale med et menneske, som er vant til
at tale med andre mennesker og ikke
mindst lytte og tage dig alvorligt.
Sjælesørgere er præster, der er uddannede og trænede i at møde det menneske, der henvender sig, der hvor personen mentalt og følelsesmæssigt er.
Sjælesørgeren ved, hvornår de skal
lytte, og hvornår de skal spørge ind til
dine tanker og følelser. Sjælesørgeren
kan også hjælpe med at henvise til
andre eksperter, rådgivere, foreninger
og organisationer, hvis du har brug for
det.
Hvilke emner kan man chatte/tale
med sjælesørgeren om?
I realiteten kan du tale om alt, hvad du
har på hjerte. Tit er det eksistentielle
emner, som fylder meget – f.eks.
ensomhed, skilsmisse, tab, sorg, fortvivlelse, frygt, angst, identitetskrise, skyld, svigt, kærlighed, tvivl og
tro. Eller det kan være brud, familiekonflikter, mobning, præstationsog eksamensangst eller følelsen af
ikke at være god nok. Der findes ikke
”rigtige” eller ”forkerte” emner, når du
henvender dig til sjælesørgere.
Bliver din henvendelse registreret
eller offentliggjort?
Nej. Du er 100% anonym, når du
chatter på Sjælesorg.nu. Vi kan ikke
se, hvem du er, eller hvor du skriver
fra. Vi forholder os kun til det, du fortæller os. Din samtale bliver hverken
gemt eller registreret.
Præster er omfattet af udvidet tavshedspligt, hvilket blandt andet bety-

der, at de ikke kan indkaldes som vidner i en retssag – til forskel fra eksempelvis psykologer, læger og advokater.
Kommer samtalen ikke bare til at
handle om Gud, tro og alt det der?
Nej. Samtalen handler om lige netop
det, du gerne vil tale om. Det er rigtigt, at præster er uddannede til at
prædike og holde nadver, dåb osv.,
men præsterne på sjaelesorg.nu er også
uddannede til at udøve sjælesorg. Altså
at støtte, lytte og trøste gennem samtale om emner, som du har brug for at
tale om, eller de tanker og følelser du
har brug for at vende. Det er netop
kernen i vores chat.
Skal man være troende eller medlem af Folkekirken for at bruge
chat-funktionen?
Nej. Alle kan skrive/tale med sjælesørgerne – uanset religiøs overbevisning,
etnicitet og alle andre forhold.
Hvordan foregår en chat/samtale?
Der er ikke en fast formel for, hvordan
en samtale skal forløbe. Det er meget
op til dig og dine ønsker og tanker. Du
bestemmer så at sige farten og de
emner, vi skal tale om. Det hele foregår på dine præmisser.
Kilde: folkekirken.dk
I Middelfart Stift, er vi tilknyttet
Svendborg Kirke, hvis man har lyst til
at deltage i sorggrupper, så er der også
mulighed for dette.
Se nærmere efterfølgende artikel på
side 6
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Sorggrupper
Sorggrupper er ikke så gammelt et
fænomen, men sjælesørger har præster
været mange år tilbage i tiden.
Som skrevet er vi i Middelfart Stift tilknyttet Svendborg kirke, så derfor var
det naturligt at tage kontakt til den
ene sognepræst, Rebecca Maria
Aagaard-Poulsen, som arbejder med
mennesker i sorggrupper. Lige pt er
sorggrupperne ikke i gang, da Covid19, har sat det på pause. Der er lidt
ventetid på, at kunne deltage i en
gruppe. Nogle prøver, at være med i
gruppen omkring sorg, men finder ud
af det ikke lige er dem. Grupperne
fungerer ikke som sjælesorg gruppe, da
det er individuelle forløb og er mere
personlige
problemer,
f.eks.
Skilsmisse, ægteskab, depression.
Grupperne deles ind i børn/unge og
voksne, da der er helt forskellige problematikker, som fylder hos børn og
voksne.
Sognepræsten fungerer som vejleder i
grupperne. Det er måske præsten der
giver stikord, og så kommer snakken i
gang. Ofte hjælper de medvirkende
hinanden med gode råd, egne oplevelser om hvordan de selv kom videre.
Der er som regel 2 grupper i
Svendborg kirke, med 8 personer i
hver gruppe og de mødes en gang om
måneden. Der bliver talt omkring en
times tid, og afsluttes med hygge over
kaffe eller evt. en gåtur. Sognepræsten
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har ikke uddannelse som psykolog,
men det ligger i teologuddannelsen at
guide og råde mennesker med problemer. Rebecca bliver ofte ringet op af
mennesker, der har problemer, er
ensomme eller andet. Det har især
været travlt efter virussen er kommet
til Danmark. Der bliver talt og skrevet
meget om ensomme unge mennesker,
og dette oplever Rebecca også hos
nogle af sine konfirmander. Hvis
omstændighederne tillader det, så
tager hun gerne en personlig snak,
som sjælesørger. Der findes en del
Podcast man kan lytte til inde på
www.folkekirken.dk. Og det er også
på denne side man kan ringe anonymt
og få en sjælesorg samtale.
Man kan også chatte med en præst på
www.sjaelesorg.dk
Mandag: ..................................12-22
Tirsdag: ....................................12-22
Onsdag:....................................12-22
Torsdag:....................................12-22
Søndag: ....................................19-22
Så hvis du har ondt i sjælen, er der en
del hjælp at hente.

Tina Holt Jespersen

Nyt fra Balslev Menighedsråd
Det nye menighedsråd har konstitueret sig:
Formand: Jørgen Hansen
Næstformand og kirkeblad:
Niels-Ivar Eriksen
Kasserer: Jan Korsgaard Hansen
Kontaktperson og kirkeblad:
Tina Holt Jespersen.
Præstegårdsudvalg og underskriftberettiget: Tanja Grabbert
Kirkeværge: Jens Aage Bang Jensen
Koncerten den 1. søndag advent blev
aflyst på grund af coronaen, det var
man nødt til for dem der skulle
komme og synge og spille var blevet
syge.
Juleaften havde vi planlagt udendørsgudstjeneste for dem der ikke kunne
være i kirken, men alle gudstjenester
fra juleaften og frem til den 6, januar
blev også aflyst.
Der skulle havde været møde i kirkehøjskolen den 16. januar i Balslev forsamlingshus, men også det blev aflyst.
Det var mange aflysninger, derudover
er der sket følgende:

Vi har siden den 6. januar holdt gudstjeneste, men i en forkortet udgave ca.
30 minutter. Der skal bæres mundbind når man kommer og når man
går, der må ikke synges og ingen altergang.
Vi har lavet ny opmåling af kirken og
nu må vi være 16 ud over personalet.
Orgelet er blevet renoveret så det sikkert kan bruges de næste 40 år, orgelet
er fra 1974 og fungerer fint.
Der vil være altergangsandagt i både
Balslev og Ejby Kirke, i Balslev er det
den 17. marts kl. 17.00.
Der bliver en alternativ mulighed for
årets konfirmander. Ud over søndag
den 18. april efter højmessen bliver
der også mulighed for at vælge søndag
den 5. september i Balslev kirke.
Vi prøver at sætte fokus på sorg, savn
og ensomhed i alle aldre, se artiklerne
her i bladet. Kommentarer og idéer
modtages gerne.
Jørgen Hansen
Formand Balslev Menighedsråd

Præsentation af Balslev Menighedsråd:

Jørgen Hansen
Limosegyden 3, 5580 Nørre Aaby, Tlf. 64421784 / 28153484
Mail: limosegaard@godmail.dk. Samboende med Tine Petersen
En datter Maria Rosing Hansen, 21 år og studerende.
Jeg har arbejdet i DSB i 14 år og i år 2001 skiftede jeg til DB
Cargo og blev rangerformand og der bliver jeg indtil jeg skal
pensioneres.
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Niels-ivar Eriksen
Mit navn er Niels-Ivar Eriksen, født i 1955, og har 3 børn og 2
børnebørn. Jeg har boet i Balslev, det meste af mit liv, hvor jeg
drev landbrug. Nu bor jeg i Ejby, og er efterlønsmodtager. Fra
1990-2004, var jeg medlem af Balslev Menighedsråd.
Jan Korsgaard Hansen
Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 2016, og fungerer som kasserer. Jeg er født og opvokset i Balslev, og er i 2012
flyttet tilbage til mit fødehjem, Balslev Korsgaard. Til daglig driver jeg lidt ejendomsmæglervirksomhed, lidt advokatvirksomhed, og er gårdejer, med særlig interesse for frugttræer og frugtbuske i stort set alle afskygninger.
Tina Holt Jespersen
Granlyvej 6, Balslev. Tlf: 24236863. Mail: tina@mediebasen.dk
Kontaktperson ved Balslev kirke. Jeg er 52 år og gift med Ole,
som er født her, og sammen har vi to børn på 24 og 27. Vi bor
i den gamle skole ved siden af kirken. For år tilbage boede og
arbejdede jeg hos mine forældre i Balslev Købmandsforretning.
Jeg blev valgt til menighedsrådet i november 2020, og jeg glæder mig til at
komme i gang med de forskellige opgaver, når Covid-19 engang letter.
Jeg er uddannet socialpædagog og har i mange år arbejdet med udviklingshæmmede voksne.
Tanja Grabbert
Adresse: Balslevvej 54, 5592 Ejby. Tlf.: 22734436
Mail: tgrabbert@icloud.com
Familie: Dimitris (mand), Anna 5 år, Alexander 3 år
Job: Underviser i dansk som andetsprog for voksne hos
LærDansk Odense
Jens Aage Bang Jensen
Rundingen 3, 5592 Ejby. 83 år – Tlf. 24252461
Mail: Bang.mosegaard@gmail.com
Søn: Anders Bang Jensen. Erhverv: Landbrug
16 år i menighedsrådet i Balslev som Kirkeværge
Nu suppleant og Kirkeværge udenfor menighedsrådet
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Sognene siden sidst
Perioden 01.11.2020 – 28.02.2021
Døbte i Ejby kirke
Rosa Kingo Balzer
Kirkebyvænget 20, 5592 Ejby

Døbte i Balslev kirke
Phelina Sophia Hughes Mikkelsen
Banebroen 8, 5592 Ejby

Vielser og velsignelser i
Balslev og Ejby kirker og
sogne

Bisættelser og begravelser
Balslev og Ejby kirker
Bent Andreas Jørgensen
Birkelunden 103, 5592 Ejby
Jette Sørensen
Rådhusstrædet 14, 5592 Ejby
Karen Severine Kristensen
Tårupvej 14G, 5591 Gelsted

Majbrit Ricardy Koch og Tobias
Høxbro Holm Højerup
Balslevvej 11, Ejby

Præsentation af det nyvalgte menighedsråd i Ejby
vil ske i næste nummer af kirkebladet
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02. maj
09. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
30. maj

MAJ

01. april
02. april
04. april
05. april
11. april
14. april
18. april
25. april
30. april

APRIL

28. marts

MARTS

10.15

10.15*

10.15
10.15
09.00 Kim Jacobsen

10.15

10.15*
09.00

17.00

09.00
10.15
09.00

09.00 Michael Juul

EJBY

4. s. e. påske
10.15
5. s. e. påske
10.15
Kristi Himmelfart: Fælles gudstjeneste i Tanderup kl. 14.00 ved Kim Jacobsen**
6. s. e. påske
10.15
Pinsedag
10.15
09.00
2. pinsedag Gudstjeneste med efterfølgende brunch i præstegårdshaven***10.15
Trinitatis
09.00 Michael Juul

Skærtorsdag
Langfredag med oplæsning
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
Altergangsandagt
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Store Bededag

Palmesøndag

BALSLEV

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

SEPTEMBER

10.00

10.15

10.15

10.15

09.00 Lars Højland

09.15 og 10.45

10.15
09.00
09.00 Michael Juul

10.15

10.15 Kim Jacobsen
09.00

10.15 Lars Højland

10.15
09.00
10.15

Kirke og Sognebladet for Balslev og Ejby udgives af Balslev og Ejbys menighedsråd. Eventuelle forslag, indlæg og artikler til næste
blad bedes være sognepræst Jens Rothmann i hænde senest 01. juni 2021

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

* Vil en familie holde fast ved konfirmationen i enten Balslev eller Ejby i april, arrangeres den efter Højmessen kl. 10.15
** Kristi Himmelfart vil en ekstra præst medvirke, hvis der åbnes for mulighed for altergang. Det vil være friluftsgudstjeneste i spejderhytten i
Tanderup.
*** arrangementerne sker under forudsætning af at corona-restriktionerne tillader det.
Der tages forbehold i juli og august for enkelte ændringer i gudstjenesteplanen, når Jens Rothmann er kommet hjem og lægger sine ferieplaner fast.

05. sept.
12. sept.

Konfirmation i Balslev
Konfirmation i Ejby

9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis

01. august
08. august
15. august
22. august
29. august

AUGUST

5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis

Jens Rothmann fortæller om arbejde som feltpræst 14.30-17.00***
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
10.15
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
10.15

04. juli
11. juli
18. juli
25. juli

JULI

02. juni
06. juni
13. juni
20. juni
27. juni

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
Fra maj måned:
Sognepræst Jens Rothmann
Ejby Præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
JCR@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

Menighedsrådsformand Balslev
Jørgen Hansen,
Limosegyden 3, 5580 Nørre Aaby
limosegaard@godmail.dk
.................tlf. 64 42 17 84 / 28 15 34 84
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
Leif Henriksen ................tlf. 30 66 08 97

Gravermedhjælper Ejby
Steen Jørgensen,
Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup
KoRDEGN/KoRDEGNEKoNToR:
Grete Hansen | Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03
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Nyt fra Ejby Menighedsråd
Når bladet udkommer, er der gået
mere end et år, siden statsminister
Mette Frederiksen første gang meddelte, at ingenting vil blive som før, da
børnene blev sendt hjem fra skoler,
butikker lukkede, håndsprit og afstand
indført og senere hen mundbind når
man handler. Der er ingen, der ikke
kan skrive deres eget lille kapitel af
pandemiens historie, alle er berørt på
den ene eller anden måde.
Set i dette lys er det en meget lille ting,
at kirken også har måttet gøre en indsats. Lukkede kirker for gudstjeneste
juleaften var et stort debatemne, men
da det jo længe var et holdningsspørgsmål, kan jeg godt sige, at alle i
Menighedsrådet var enige i den beslutning: At reducere smitterisikoen må
have førsteprioritet.
Selv her i skrivende stund lige inden
1.3. ved vi ikke hvornår forsamlingsforbuddet løsnes, og hvornår der sker
en åbning i relation til gudstjenester
og brugen af sognegården. Vi vil orientere om det, når det sker på facebook, hjemmeside og i kirkerne!
I vintermånederne har der dog kunnet
holdes gudstjeneste. I Ejby Kirke med
plads til 21 deltagere. Ingen fællessang.
Ingen nadver. Tidsbegrænsning: 30
minutter. Selv hvis man ikke er vant til
at gå i kirke, vil man vide, at dette er
anderledes. Fællesskabet med salmesang er en grundsten i den danske

kirke. Ved vinterens gudstjenester har
vores gode kirkesanger, Birthe
Kristensen, haft en betroet opgave i
alene at gennemsynge de valgte salmenumre. For kirkegængerne har det
været som en lille solokoncert. Plads til
nydning!
Plads til nytænkning:
Juleandagter og nadverandagter
Da det i november stod klart at man
næppe kunne gennemføre julegudstjeneste – eller, hvis det blev muligt så
med stor begrænsning af deltagerantallet – så opstod ideen om at prøve at
afholde en lille jule-andagt. Det blev
til 3 gange på onsdage kl. 17. Man må
huske, at i december var det jo mørkt
– så man mødte op i den oplyste kirke,
blev mødt af stille orgelmusik, og selve
andagten forløb med præludium, salmer, læsninger af julens tekster, trosbekendelse og velsignelsen. Et meget
smukt og koncentreret forløb uden
prædiken. Helt sikkert noget der kan
forsøges en anden gang. Formålet var
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jo også at aflaste den store trængsel i
kirken på selv juleaften…men hvor let
ændrer man en tradition som juleaftensgudstjenesten?
Når altergang med nadverbord ikke
kan lade sig gøre under gudstjenesten
opstod ideen om at afholde en andagtmed-nadver. Også her er det et meget
intenst og koncentreret forløb, hvor
nadveren er i centrum. Man modtager
som kirkegænger i våbenhuset bæger
og brød, og tager det med til sin plads.
Hvorefter andagten går i gang og indledes og afsluttes med sang. Præsten
læser indstiftelsesordene og nadvermåltidet gennemføres, mens man bliver på sine pladser. Et smukt lille forløb – med afsæt i et af kirkens vigtige
faste ritualer.
Lad os drøfte de muligheder der ligger
i sådanne små intense forløb, hvor det
er noget andet i kirkelivet, der sættes i
spil på nye måder. Måske kan det supplere det kendte kirkeliv hvor det er
den traditionelle gudstjeneste, man
mødes om.
Sæson for aflysninger
Mens gudstjeneste og nadver kunne
gennemføres i reduceret form, så har vi
måtte aflyse mange af de faste aktiviteter. Ældreklubben kommer her ind på
en klar førsteplads med aflysnnig af
hele programmet for januar-marts.
Det stærke program, som man kunne
læse om i sidste nummer af kirkebladet vil blive rullet ud i efteråret. Hvem
ved: Måske bliver det med
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Vaccinations-pas og mundbind – men
helt sikkert vil det både være til glæde
og livsbekræftende fællesskab.
I Middelfart provsti blev også KIRKEHØJSKOLEN aflyst. Hele programmet overføres til næste sæson. Det vil
helt sikkert være til stor glæde for de
mange faste gæster.
I sidste øjeblik måtte vi aflyse koncert
med en klassisk strygekvartet i december, og en optræden med 9 læsninger
og
korsang
sammen
med
Vestfynskoret 3. søndag i advent. Der
er ved at være en god tradition for
koncerter og kor optræden i vores
kirke. Der er en god akustik i kirken.
Vores gæstemusikere roser kirkerummet, og da vi i 2020 havde besøg af
Carsten Holm med band – til koncert
med Johnny Cash og med Beatles –
var det tydeligt, at alle der havde fundet vej til kirken fik en stor oplevelse
med lyden i kirkerummet. Det spor
må vi komme tilbage på.
Filmklubben – har været lukket ned.
Vi regner med, at den vender tilbage
efter sommerferien når det forhåbentlig igen bliver naturligt at kunne bruge
sognegården. Og vi forventer at Jens
Rothmann står klar med en ny sæson
gode og tankevækkende film.
Væggene i ”konfirmandstuen” danner
ramme for Galleri Sognegårdne som er
skiftende udstillinger af malerier eller
billeder af fortrinsvis lokale kunstnere.
Der er allerede lavet aftaler med nye
udstillere, som er klar, når konfirmandstuen til efteråret igen – forhå-

bentlig – bliver rammen for møder og
arrangementer.
Strikkecaféen har aflyst hele sæsonen,
men vender tilbage til oktober med
fornyet energi og alle der har lyst til at
være med i det lille aktive fællesskab er
velkomne.
Bibellæsekredsen er en lille forsamling,
som mødes om det store spørgsmål:
Hvad er det egentlig der står i bibelen?
(Vi tror vi ved det!) Og med god tid
læser vi op fra udvalgte steder og snakker, undrer os, inviterer præsten forbi
til en uddybende snak. Et godt sted at
få suppleret noget af det, som man fik
med fra skole og konfirmationsundervisningen (for de fleste ligger det jo
50-60 år tilbage!). Bibellæsekredsen
stoppede efter at vi havde læst de 5
mosebøger. Når der bliver mulighed
fortsætter vi med tekster fra Det Ny
Testamente.
Som noget nyt blev der i efteråret startet en litteraturlæsekreds. Initiativtager
er pensioneret sognepræst Niels Ebbe
Huus. Den første bog der blev læst var
”Frank vender hjem” af Kristian Bang
Foss, – en bog, som til foråret har premiere på Odense Teater som skuespil.
Der har været en lille tilgang af interesserede i vinterens løb. Man udvælger
en bog. Læser den, mødes, drikker
kaffe, snakker om bogen. I øjeblikket
er der 10 deltagere, og vi er i gang med
at læse ”Bargums synder” af Sofie
Malmborg.

Konfirmationer rykkes til efteråret
Med vinterens usikkerhed omkring
ophævelse af restriktioner og vanskelighederne ved at gennemføre en normal konfirmationsforberedelse er der
blevet åbnet op for en mulighed for at
konfirmander og deres forældre kan
vælge at udskyde konfirmationen til
efteråret. De planlagte tidspunkter er
5. september kl. 10.00 i Balslev og den
12. september kl. 9.15 og 10.45 i Ejby.
Dog er der stadig mulighed for en eller
flere familier at holde fast i konfirmation i april. Det bliver så efter gudstjenesterne kl. 10.15 i Balslev d. 18. april
og i Ejby d. 25. april.
Vi kan desværre ikke her i dette nummer bekendtgøre hvornår aktiviteterne
starter op igen, men man kan følge
med på hjemmesiden: Ejby-kirke
Vestfyn eller Facebook – eller man er
velkommen til at ringe til formand for
menighedsrådet.
2. pinsedagsgudstjenese i præstegårdshaven & fortællearrangement med Jens Rothmann
Noget som vi dog prøver at holde fast
i er, at når vores præst, Jens
Rothmann, vender tilbage fra
Afghanistan vil der – som en god tradition - blive inviteret til gudstjeneste
i præstegårdshaven 2. pinsedag med
efterfølgende frokost. Det er jo fælles
for hele pastoratet som vores gudstjenester altid er.
Og vi inviterer ældreklubben til et fortællearrangement med Jens Rothmann
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onsdag d. 2. juni i sognegården. Kl.
14.30-17 – dette er naturligvis betinget af at vi MÅ... Men hellere aflyse i
sidste øjeblik og fastholde de gode planer. Her vil Jens Rothmann fortælle
om sit arbejde som feltpræst.
Tak til Jens Thue Buelund
Når dette blad kommmer på gaden er
vi i gang med den sidste måned af Jens
Thue Buelunds vikariat her i BalslevEjby pastorat. Det har været en stor
fornøjelse og et dejligt bekendtskab.
Det er en særlig opgave at komme til
et sogn som afløser – her er faste traditioner og måder at tænke på – Jens
Thue har været med til at introducere
juleandagter og nadverandagter, og
bidraget med meget læseværdige små
introduktioner til søndagens evangelietekster, som har kunnet læses på
Facebook og hjemmeside. I en tid
hvor det er usikkert at gå i kirke og
opfordringen er at spørge sig selv: Er
det nødvendigt? Inden man går ud
blandt andre, så har det været en smuk
måde at lade kirkens ord finde vej. Og
de små introduktioner bliver stående,
så de kan læses også uafhængigt af den

Nadversalme af Iben Krogsdal
benyttet ved nadverandagt d. 3.
februar.
848

Du har åbnet din lysende bue
Iben Krogsdal 2015 /
melodi: Kristian la Cour
Du har åbnet din lysende bue
du har skænket din himmelske bro
du har indviet brødet og vinen
så vi får hvad vi ikke kan tro
Her hvor nogen har afgrund at skylde
har du ophævet tidernes nat.
Når vi ikke kan tilgive mere
har du sagt det for længst: alt forladt.

konkrete søndag, og fastholde vigtige
elementer af den kristne tro i forhold
til vores hverdagsliv. Vi siger tak til
Jens Thue for et godt samarbejde og
ønsker alt muligt godt med fremover.
Jens Ferrold Helbo
Formand Ejby Menighedsråd

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

I Balslev holdes møderne i Balslev
Forsamlingshus den sidste onsdag i
måneden.
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I Ejby holdes møderne i konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden
kl. 17.00

Sorg og savn – mangler
vi ritualer?
Vi forsøger i folkekirken på allerbedste
måde at tage savn og sorg alvorligt hos
mennesker, som har mistet en nær
pårørende. Vi har samtaler med dem
som forberedelse til en bisættelse eller
begravelse. Præsten skal forsøge at
tegne et billede i sin tale af afdødes
væsen, som de pårørende har oplevet
ham eller hende. Salmevalget skal også
gerne fortælle lidt om vedkommende.
Forhåbentlig bliver det en mindeværdig dag, som der tænkes godt tilbage
på. Sværest er det selvfølgelig, når det
er yngre mennesker, som af den ene
eller anden grund er gået bort.
Efter begravelseshandlingen – en
måned eller to efter – kontakter jeg
som præst anmelderen – oftest enke
eller enkemand eller et barn til afdøde
– for at høre, hvordan det går. Der
tales lidt om savnet og tomrummet og
det svære første år efter dødsfaldet
med højtider, hvor han eller hun ikke
kan være til stede mere. Vi taler også
om gravstedet – om det er, som det
skal være.
Inden corona kom til os, har jeg tilbudt en tilbageværende ægtefælle at
komme hen til kaffe, hvis de har boet
i nærheden af, hvor handling og gravsted er.

Det er lige nu også blevet til en telefonsamtale af hensyn til smitterisiko.
Så er der Alle Helgen, hvor den afdøde bisat eller begravet fra kirken, bliver
nævnt ved navn. Her sidste år under
restriktionerne fik graverne i Balslev
og Ejby lavet nogle flotte skilte med
navnene på det sidste års døde på, som
kunne ses i våbenhuset. De pårørende
kunne så inde i kirken lytte til musik
valgt af organisten, hvor jeg læste stykker passende til Alle Helgen op.
Endelig har folkekirken som et nyere
tiltag i nogle sogne tilbud om sorggrupper – bl.a. i Svendborg, som der
kan læses nærmere om i en artikel her
i bladet også.
Burde vi i folkekirken gøre noget mere
eller tilbyde ritualer, der varer længere
efter et tab? Esben Kjær, som nåede at
holde foredrag i Ejby Kirke i november, har i sin første bog Min usynlige
søn om tabet af hans søn Sebastian
beskrivelser af, hvordan vi før i tiden
har taklet et tab. Afdøde kunne ligge i
stuen flere døgn efter sin død, hvor der
blev holdt selskab omkring vedkommende, før han eller hun blev begravet. I Mexico findes der stadig nogle
steder en tradition med årlige tilbagevendende fester, hvor den døde på
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symbolsk, men nærværende vis inviteres med til en karnevalslignende fest.
Det kan måske foregå mere diskret at
mindes en kær afdød måneder og år
efter, at man har mistet. Esben omtaler den jødiske dødsbøn kaldet
Kaddish, som en søn skal sige tre
gange om dagen i et år efter en forældres død. Det kræver en dedikeret indsats, og selv om man ikke er inderligt
troende, så kan de daglige bønner
udgøre en strukturerende ramme for
at udtrykke ens sorg. Esben spørger,
om vi i Danmark har været alt for hurtige til at smide alle religiøse ritualer
ud, der er bare lidt krævende. Det er
ikke rimeligt at forlange af en sørgende, at man selv skal opfinde sine egne
ritualer.
Omme bag i Den Danske salmebog er
der enkelte bønner til, når døden
kommer (nr. 31 – 35). Jeg citerer en
morgenbøn forfattet af præst Dietrich
Bonhoeffer, som også kan rumme savn
og sorg:
”Gud, jeg kalder på dig.
Hjælp mig at bede og samle mine tanker
til dig.
Jeg kan det ikke selv.
I mig er der mørkt; men hos dig er der
lys.
Jeg er ensom; men du forlader mig ikke.
Jeg er modløs; men hos dig er hjælp.
Jeg er urolig; men hos dig er fred.
18

I mig er bitterhed; men i dig er tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje; men du véd vej
for mig.
Fader i Himlen!
Tak for nattens hvile og den nye dag.
Tak for al din godhed og trofasthed i mit
liv indtil nu.
Du har ofte været god imod mig;
giv mig styrke og udholdenhed til også at
tage imod det svære af din hånd.
Du lægger ikke mere på mig, end jeg kan
bære.
Du lader alle ting tjene til bedste for
dine børn.
Herre, hvad denne dag end skal bringe:
Dit hellige navn være lovet.”
Til slut i sin bog tager Esben Kjær
udgangspunkt i citatet: ”Døden afslutter et liv, ikke et forhold” (Mitch
Albom). Han og familien med to
andre børn ”har valgt at være en lykkelig familie – med en stor, stor sorg.
En familie på fem – fire på jorden og
én i Himlen. Stadig knyttet sammen.
Båndene mellem os fortsætter. For
altid.”

Jens Thue Buelund

Gudstjenesten i Ejby langfredag
Gudstjenesten i Ejby Kirke langfredag
bliver med oplæsning af dele af Jesu
lidelses-historie. Der synges ind imellem oplæsningen nogle af salmedigteren Thomas Kingos såkaldte passionssalmer. Passion er det latinske ord for
lidelse. Der bliver ikke prædiken den
dag. Så det bliver det, vi kalder for en
liturgisk gudstjeneste. Og det er hvad
enten det kun bliver 30 minutter, eller
vi – til den tid – må bruge 45-50
minutter på en gudstjeneste.
Vi fordyber os derfor i lidelseshistorien
til og med Jesu korsfæstelse såvel i ord
som i sang. Vi ser også, om menigheden må synge med til den tid.

introduktion til søndagens
evangelietekst
Jeres fungerende sognepræst er blevet
opfordret til at skrive en introduktion
til søndagens evangelietekst fra uge til
uge. Det har jeg gjort med stor vellyst
siden begyndelsen af januar. Den bli-

ver lagt ud på Facebook op til søndagen. I, som ikke er på Facebook, kan
ved henvendelse til Jens Helbo,
menighedsrådsformand i Ejby, modtage en mail med introduktionen.

Balslev kirke har fået ny hjemmeside:
www.balslevkirke.dk
Den nye hjemmeside er nu oppe at
køre.
Den gamle side balslev-ejbykirker.dk
bliver nedlagt når alt er lagt over på

den nye side. Jan Nygaard vil lægge et
stort stykke frivilligt arbejde for at den
kører.
Tusind tak, Jan.
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Nye graverfaciliteter på
Ejby Kirkegård
men. Vi fik stablet et
fornuftigt projekt på
benene, som blev
godkendt af alle
dem, som skulle godkende.
Da projektet var af
en størrelse, der krævede licitation, blev
Tidlig skitse der viser ideen til det ny maskinhus i tilknytning til denne gennemført.
Der deltog 4 firmaer
graverfaciliteterne. De endelige tegninger er justeret en smule.
i licitationen, og den
Efter Menighedsråds-valget i 2016 var billigste vandt. Det glædede os at
en af de første ting vi tog beslutning kunne konstatere, at det var et lokalt
om, at undersøge muligheden for at firma. Det var ETS, som alle i sognet
forbedre graverfaciliteterne, der abso- kender.
lut ikke var tidssvarende. Det drejer sig De går nu i gang i uge 8 og forventes
især
om
graverhuset
som at være færdig inden sommerferien,
både fungerer som kontor, personale- men et Corona forbehold må vi alligekøkken og maskinrum. Eftersom der vel tage. Vi havde i 2020 planlagt en
er blevet behov for flere og større Kirkegårdsvandring som den i 2019,
maskiner, er det uhensigtsmæssige men på grund af nedlukningen blev
rammer. Samtaler mellem graver og den udskudt. Det kunne tænkes, at
borgere bør efter vores mening have den ville genopstå efter sommerferien i
bedre rammer.
2021 og bl.a. indeholde en fremvisDe nye faciliteter vil bestå af et nyt ning af de til den tid nye graverfacilimaskinhus og et renoveret graverhus teter, men det vil vi invitere til, når
med kontor og køkken/spiselokale. tiden er inde.
Vore samarbejdspartnere i denne proces er arkitekten og Middelfart Provsti,
som har bevilget de nødvendige midFinn Hviid Nielsen,
ler, der er behov for, udover det,
Næstformand i Ejby Menighedsråd og
menighedsrådet selv havde sparet samformand for byggeudvalget
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