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Fra rollespil til søndagsgudstjeneste!
Tænk at have et job hvor man pendler imellem rollespil på Røsnæs og søndagsgudstjeneste i Årby.
Jeg er et heldigt asen. Det siger jeg tit til mig selv,
at få lov til alle de ting jeg elsker. Både når jeg repræsenterer det gode i en skov fuld af fristelser ude
på Røsnæs, og når jeg står i Årby kirke og prædiker,
det bedste jeg ved, for søndagens gæster i Guds hus.
Ja, i år, har jeg for anden gang været med i sommerkirken, et fantastisk tilbud til børn i 4-6 klasse i
Kalundborg, Årby, Tømmerup,Røsnæs og Raklev.
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Og igen i år, har jeg nyt det fuldt ud. Sidste år, lavede jeg ægte Jesussandaler, bastkors og små spil på værkstedsholdet, men
i år blev jeg spurgt om jeg ikke ville være
med på rollespil. Som sagt så gjort, en verden skulle kreeres helt fra bunden og mange ideer blev udforsket, og sognemedhjælper Helle Janke og jeg tog på studietur til Jyderup for at blive klogere, det blev vi og resultatet blev en verden af fristelser, en troldmand, der lokkede med alverdens letkøbte
trylledrikke, en tyvekonge, der fortalte om
tyveriets fortræffeligheder, en satanist, der
lokkede, med et bedre liv hvis man sørger
for altid at sætte sig selv i centrum og flere
andre. Ja, det var dejligt at se, alle de egoistiske fristere, der blev spillet helt fænomenalt af de unge hjælpere vi tog med os ud i
skoven hver morgen og virkelig levede sig
ind i deres roller.
Og jeg blev især overrasket over, at de unge
frivillige efter sådan et langt spil på tre timer
stadig havde energi om eftermiddagen, når
spillet er slut, til at suse rundt og lave forskellige cirkusting med børnene.
Jeg spillede rollen som den bibelske person,
Martha, en kvinde der har mødt Jesus og oplevet hans næstekærlighed, guddommelighed og helbredende kræfter helt tæt på. Derfor kunne jeg fungere som en modpol til fristelserne. Men det var altid op til børnene

selv, hvad de gjorde og hvilket ”hold” de ville spille på. Det var en fantastisk oplevelse,
som jeg også synes billederne fortæller om.
Ja, jeg er et heldigt asen, det må man sige.
For når den sidste madpakke er spist og den
sidste troldmand forsaget, så kan jeg komme
hjem til Årby igen og give mig i kast med
det jeg når alt kommer til alt holder allermest af, nemlig mine søndagsgudstjenester.
Jeg holder så meget af salmerne, jeg synes
teksterne vi læser i kirken er fantastiske og
fulde af liv og sandhed, og jeg elsker at udlægge dem i min prædiken. Jeg bliver bevæget hver gang jeg holder nadver og jeg nyder at møde min menighed efter gudstjenesten til kirkekaffe.
Så heldigvis skal jeg ikke vælge, jeg for lov
til det hele, både til at prædike og til at lave
sommerkirke, sammen med resten af det store dedikerede hold bag projektet.
Og når børnene spørger mig hvordan det er
at være præst, kan jeg sige: det er det bedste job i verden.
Så min sensommerbøn er at mange flere
måtte have det ligesom mig med et job de elsker og som hver dag udfordrer dem og byder på noget nyt og spændende.
Mange sensommerhilsner
Helga Jensen, sognepræst i Årby.
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Ny kunst i sognegården
Endnu engang vil nye kunstværker pryde vores sognegård. Og vi er meget glade
for det også denne gang er en lokal kunstner der vil pryde væggene fra 1. september
til 1. januar.
Kunstnerens navn er Lis Truelsen og hun
slår sine folder i Værslev. Hvor hun også
maler en stor del af sine kunstværker.
Hun fortæller om sig selv at:
Hun er autodidakt og har malet det meste af
sit liv. Hun nyder at kommunikere gennem
billedsproget, og har igennem årene efterhånden fundet sin egen ofte abstrakte stil. de
mindre formater anvender hun ofte en skal
som symbol for kvindekønnet og i større beskriver hun - ved hjælp af naturens former
- hendes tanker om eksistentielle forhold.
Udstillingen som skal pryde vores sognegård de næste måneder er et udpluk af billeder fra de de seneste år.
Af tidligere udstillinger kan nævnes to censurerede udstillinger: HCU (Hvidovre Censurerede Udstilling) og VK (Vestsjællands
Kunstudstilling) og derudover har hun

udstillet i adskillige offentlige og private institutioner, virksomheder og kunstforeninger.
Vi glæder os meget til at nyde Lis Truelsens billeder, så slå vejen forbi, hvis du har
mulighed for det, f. eks. til høstgudstjenesten kan Lis Truelsens billeder nydes, hvor
vi skal over i sognegården bagefter og spise
sammen. Det bliver godt…
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SOGNETS OLDTID
Af Jens Nielsen
BRONZEALDERHØJE
En introduktion
Da serien om oldtiden i Aarby Sogn startede
i august 1999 var den oprindelige plan helt
systematisk at gennemgå alle kendte arkivalske oplysninger om sognets oldtid. Som
udgangspunkt skulle det dreje sig om de dysser, jættestuer og gravhøje, der stadig ligger
mere eller mindre synlige i landskabet, samt
dem af tilsvarende slags, der for længst er
sløjfede, men på rimelig vis registreret. Det
gik sådan set meget godt med en gennemgang af de eksisterende 4 og 17 sløjfede dysser og de 3 jættestuer. Men siden september
2006 og til nu har mange forskellige arkæologiske emner af vidt forskellige datering i
stedet været bragt her i bladet, foranlediget
af dengang aktuelle arkæologiske undersøgelser i forbindelse med diverse bygge- og
anlægsaktiviteter.
Ligesom de dysser og jættestuer, vi tidligere
har beskæftiget os med her i sognebladet, udgør bronzealderens gravhøje markante elementer i det nutidige danske kulturlandskab.
Og netop bronzealderhøje er der stadig rigtig mange af i Aarby Sogn. Som oftest er de
beliggende højt på bakkedrag, hvor de har
kunnet ses viden om med deres smukke og
markante silhuetter mod himlen. Uden at vi i
øvrigt kan vide hvilke tanker, der lå til grund
for bronzealderfolkets placering af højene,
er det dog troligt, at de netop skulle være
synlige, også i bronzealderens landskab. Alt
tyder på, at de ligger langs oldtidens vejforløb. Men der er ikke tale om veldefinerede veje i vor tids forstand. Det har nærmere drejet sig om brede færdselskorridorer i
det gamle landskab. Disse færdselskorrido-

rer har sandsynligvis kunnet være indtil flere hundrede meter brede og var dikteret af,
hvor det i det hele taget var muligt at færdes. Indtil man for et par århundreder siden
så småt begyndte at dræne landbrugsjord,
bestod omkring en fjerdedel af Danmarks
areal af vandløb, søer, moser og vådområder. Sidstnævnte har imidlertid dengang været nyttige til græsning og høslæt. Helt frem
til midten af 1800-tallet var omkring en fjerdedel af Danmark så vådt, at der kunne finde
tørvedannelser sted. I vore dage er der drænet så intensivt, at kun 2% af landet er tørvedannende. Vore dages landskab er med
andre ord markant anderledes end for blot
halvandet hundrede år siden.
Fra undersøgelser af pollenserier fra moser og ikke mindst fra oldtidens oprindelige
markoverflade, der for eksempel kan findes
forseglet under dysser, jættestuer og bronzealderhøje, har man i dag et godt kendskab til,
hvordan bronzealderens kulturlandskab så
ud. Et landskab der havde gennemgået store
forandringer i løbet af den forudgående stenalder. De udstrakte urskove, der karakteriserede de senere afsnit af ældre stenalder, begyndte man at fælde og brænde af, såkaldt
svedjedrift, for at give plads til begyndende agerdyrkning og kvæghold for omkring
6.000 år siden. Gennem yngre stenalder, der
også kaldes bondestenalderen, gik landets
befolkning fra en eksistens baseret på fiskeri, jagt og indsamling i stigende grad over til
at blive et landbrugssamfund med agerdyrkning og kvæghold som hovederhverv, selv
om fiskeri, jagt og indsamling længe blev
ved med at have en væsentlig betydning. I
bronzealderen ser det ud til, at især kvægholdet havde en overordentlig stor betydning,
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og store dele af datidens landskab blev efterhånden karakteriseret af vidststrakte mere
eller mindre træfattige overdrevsarealer for
kvæggræsning. Det er altså i stort omfang i
et sådant åbent og relativt skovfattigt landskab, vi skal forestille os, at bronzealderhøjene blev opført. De omkring 100 gravhøje,
vi i dag har kendskab til liggende mere eller
mindre skjult i de to skove på Asnæs, skal vi
altså dermed forestille os opført i et sådant
træfattigt overdrevslandskab.
Bronzealderen (1.700-500 f.Kr.) afløste
stenalderen. Som navnet antyder, fik metallet bronze en stor betydning, selv om kobber og bronze også kendes allerede i stenalderen, især i slutningen af denne. Der må
i bund og grund have været tale om et ganske kostbart materiale. Bronze er en legering af kobber og tin, og ingen af de to metaller er som bekendt naturligt forekommende i Danmark. De første bronzevarer, der
ankom som importerede genstande til Danmark, kom især fra to forskellige områder i
Europa. Det ved man dels ud fra genstandenes udformning, som er karakteristisk netop for de respektive områder, men også fra
analyser af bronzen som materiale. Såvel
kobber som tin forekommer naturligt flere steder i Europa, men de små mængder af

andre metaller, der findes i disse to metaller, er lidt forskellige i sammensætning fra
sted til sted i de naturlige forekomster. På
grundlag af dette er det ved metallurgiske
analyser i grove træk faktisk muligt at fastslå, hvilke metalårer, der har leveret materialet. Det kan derfor med stor sikkerhed konstateres, at den første bronze, der er indført
i Danmark, dels kom fra et vestligt område,
d.v.s. England eller Irland, dels fra områder
syd for Østersøen i Nordtyskland, Polen og
Tjekkoslovakiet. Proveniensbestemmelsen
af råstoffet i bronzegenstande er for de tidligste importerede genstandes vedkommende i princippet forholdsvis let. Senere bliver
det vanskeligere eller endog direkte umuligt.
Det ser ud til, at man i Danmark ret hurtigt
tilegnede sig bronzestøbningens ædle kunst.
Men ved fremstillingen af de nye hjemligt
producerede genstande er det i stort omfang
eller måske udelukkende udtjente og kasserede genstande, der blev smeltet om og anvendt som råstof. Og det siger sig selv, at
når sådant materiale, der kan komme fra fra
forskellige steder i Europa, ender i samme
smeltedigel, sker der en sammenblanding,
således at råstoffets oprindelsessted ikke
uden videre kan udledes af metalsammensætningen i den nye genstand.
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På mission som feltpræst –
et spændende foredrag
I Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening havde vi onsdag 26. januar
2011 den store fornøjelse at kunne
byde velkommen til sognepræst Ernest W. Andersen fra Røsnæs, der ville fortælle om sin tid som feltpræst
i Kosovo.

Ernest indledte med at fortælle og vise diasbilleder om baggrunden for den konflikt der
var opstået i Jugoslavien, og dermed nødvendiggjorde indsættelse af internationale
styrker. Jugoslavien var et opdelt land med
mange delstater og folkeslag, og som Ernest
udtrykte det: ”et etnisk kludetæppe”.
Allerede i 1355 var det Serbiske Rige det
største på Balkan, men syd for skete der også
store ting i det Ottomanske Rige. Ernest berettede om hvordan de to stormagter mødtes
til kamp på Solsortesletten, netop i Kosovo.
Videre fortalte Ernest om Det Ottomanske
Rige der blev mindre, for til sidst ikke længere at eksistere. Jugoslavien, der egentlig
først opstår i 1918, bliver også påvirket af
anden verdenskrig. Efterfølgende hørte vi
om tiden med Marskal Tito, men efter hans
død i 1980 begynder urolighederne mellem
kosovoalbanerne og det serbiske mindretal
i Kosovo. Disse uroligheder eskalerer frem
til 1999, hvor Kosovo kommer under FN administration. Baggrunden for den senere op-

splitning af landet blev også grundigt belyst.
Efter kaffen fortalte Ernest, der var udsendt i 2008 til Kosovo sammen med hold
KFOR19. Holdet på 300 soldater bestod
mest af danskere, nogle franskmænd og
lidt Estere.
I en mission som feltpræst - der er tilknyttet
FN’s fredsbevarende styrker - er der nogle
rammer der skal udfyldes, og om dem fortalte Ernest, at det spænder lige fra at holde
gudstjenester, arrangere den daglige morgensang, være bibliotekar og til at have samtaler med soldaterne, sjælesorg. Der kan ofte
være store personlige omkostninger ved at
være udsendt soldat. Feltpræsten holder
også mindehøjtideligheder. Derudover er
det feltpræsten opgaver at være guide på ture
der er arrangeret for soldaterne.
Kirkerummet er indrettet i en container.
Rummet er sparsomt udsmykket, men der
er dog de fleste af de ting det hører til i en
kirke. Vi så det billede som Ernest har malet og ophængt i kirkerummet.
Biblioteket var det første i en række af containere, så vil man i kontakt med præsten er
det jo så ligetil.
Det var en hyggelig aften og Ernest gav os,
ved det spændende foredrag, et godt indtryk af de konflikter der ramte Jugoslavien,
og hvad det har medført.. Så vi glæder os i
Årby lokalhistoriske forening igen til en ny
sæson af foredrag, når vintersæsonen engang starter.
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Efterlysning
I den kommende vinter afholder foreningen
studiekreds-aftener, og på disse aftener vil
en gruppe prøve på at blotlægge omfanget
af tørveskæring i det gamle Aarby Sogn. Vi
efterlyser derfor materiale, billeder, personer og alt andet der kan være med til at kaste lys over tiden fra dengang.
Alt materiale, som vi venligst måtte låne, vil
blive leveret tilbage.
På forhånd Tak
Henvendelse til Kurt Richter
Tejbjergvej 21 Aarby
23 71 16 12 eller mail. dkri@ka-net.dk

Kilde: Tilst Hasted lokalhistoriskeforening:
En nethistorie - tørvene rejses og stakkes

Familie og Samfund
eventyrlig udflugt ud på Ålandsøerne, hvor
naturen tog vejret fra en.

Vi har haft en god forårssæson med spændende forårsmøder og en god sommertur
til Sverige, hvor dem der havde fået plads i
bussen, nød en dejlig og oplevelsesrig tur,
med masser af stop, blandt andet på Skansen, Sveriges frilandsmuseum kan man kalde det, krigsskibet Vasa fra 1600 tallet og en

Nu kommer efterårssæsonen, der byder på
kulturdag på Liselund i Slagelse. Hvor der
både skal lyttes til stedets historie og senere til H.C. Andersens dejlige eventyr fortalt af em folkekær skuespiller. Også et Al
sangs arrangement kommer i oktober, hvor
der forsættes med spisning og foredrag om
Danmark, og til sidst naturligvis hygge og
kaffe. Ja, der er spændende arrangementer
på tapetet i efteråret og det vil glæde os at
se mange af jer i løbet af sæsonen.
Med venlig hilsen
Familie og samfund
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Årby forsamlingshus ... Hvordan mon det
går derude?
Efteråret nærmer sig med hastige skridt og
for rigtig mange af os er det ensbetydende med, at endnu en sæson fællesspisninger begynder.
Fællesspisning første gang sæson
2011/12: tirsdag den 13.september.
Bemærk at det nu er tirsdage vi holder
fællesspisning.
Menuen første gang er ristaffel med alverdens lækker fyld. Desserten bliver is. Vi prøver at lytte til de kommentarer vi får angående de arrangementer vi afholder. Vi forsøgte de sidste par gange at sige, at det ikke var
nødvendigt med dessert fordi det egentligt
ikke er noget man får mere til hverdag derhjemme. På den måde ville det heller ikke
være ligeså dyrt at deltage. Men den har vi
ikke fået ros for. Flere af jer er rigtig glade
for at der var dessert. Det har vi lyttet til og
derfor genindfører vi nu desserten igen ☺
Prisen for at deltage er derfor 75 kroner
pr. voksen og 40 kroner pr. barn.
Vi har i forsamlingshuset købt rigtigt meget
legetøj til børnene og det ville være så godt,
at alle jer børne-familier også ville komme
og være sammen med os alle på netop sådan en helt almindelig hverdagsaften. Vi har
haft nogle børne-familier på besøg, men når
der ikke rigtigt er flere børn, bliver også de
væk og det er da for ærgerligt. Så kom nu: Tag fat i naboen/vennerne og sig, at nu skal
vi altså have bestilt billetter til fællesspisnin-

gerne. Husk det er noget vi gør for jer, så bak
os op og kom når vi indbyder til spisninger.
For tilmelding ring til Malene Frandsen
på tlfnr: 59 50 00 66 efter klokken 16.00.
Med efteråret kommer der også mere liv på
hverdage i forsamlingshuset. Kalundborg
pensionistforening har som bekendt fået andre lokaler og vi er så glade for, at det blev
vores forsamlingshus som de valgte at bruge. Der er liv og glade dage i den forening
med kortspil og dans og meget mere. Det er
så godt for vores forsamlingshus at pensionistforeningen er kommet. Ideen med et forsamlingshus er jo netop, at det er et hus til at
samles i. Et hus man har det rart med at komme i. At bl.a. sognets beboere kommer der, at
man får genopfrisket alle minderne man har
derfra. Vi har altså et forsamlingshus som
vi alle med rette kan være stolte over. Hvert
år sker der forbedringer. Lad mig nævne, at
vi siden år 2007 hvor vi tiltrådte som ny bestyrelse, har fået malet gangene, købt nye
stole til de små sale, har fået malet den store sal/lagt nyt gulv derinde og købt nye gardiner derind til, købt runde borde til fester,
købt nyt bestik, nye glas og tallerkner, ja i
det hele taget købt en hel del nyt inventar til
køkkenet. Alt sammen med det ene formål
for øje, at gøre Årby forsamlingshus attraktivt at leje til fester. Vi håber det kommer
igen, for lige nu og i skrivende stund jubler
vi ikke. Vi oplever desværre nedgang i leje
af huset på weekender og det er jo ikke meningen med det. Vi tror, det hænger sammen med finanskrisen, at man vælger at hol-
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de fester hjemme og måske steder hvor det
er billigere end hos os. Vores koncept er, at
der ALLE steder skal være pænt og rent og
det koster noget mere, ingen tvivl om det,
men lad mig sige med det samme, at vi prøver virkelig at forny vores inventar hele tiden og det kræver rigtig mange penge. Penge som vi selv er nødt til at tjene til forsamlingshuset, bl.a. ved at der hver torsdag spilles banko og vores fællesspisninger og julefrokosten første lørdag i december. Jeg tror
og håber på, at det vender igen lige pludselig og vi forhåbentligt får mere gang i vores
udlejninger. Det er i hvert fald en ting som
er vigtigt for husets videre skæbne! Ingen
tvivl om det.
Feedback efterlyses☺
Giv os gerne noget feedback retur når I har
brugt forsamlingshuset, hvad er godt og
hvad er skidt? Det er det vi kan bruge til noget og det vi kan arbejde videre efter. Hører vi ikke noget kan vi jo ikke så godt lave
noget om.
Ellers går livet sin vante gang i forsamlingshuset. Til generalforsamlingen i februar havde vi en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Kristina Jensen valgte at træde ud, men
heldigvis kun i bestyrelsen. Vi har stadig stor
glæde af Kristina hver eneste uge, hvor hun
bestiller kød til vores ugentlige bankospil og
som opråber til samme.
Ind i bestyrelsen er kommet Per Vestergaard, som allerede har fået flere opgaver i forsamlingshuset. Per kløer på med krum hals
ligesom alle os andre og vi er glade for al den

hjælp vi kan få, for der er ikke noget som laver sig selv, heller ikke i forsamlingshuset.
Lad mig komme med et eksempel; lørdag
den 2.juli var der fest i forsamlingshuset.
Ved 23-tiden kom der bare vand fra oven af
/skybrud og uheldigvis blev kælderen i forsamlingshuset oversvømmet. Ulækkert kloak-vand overalt siger jeg jer ☺ Vi kunne jo
ikke gøre så meget lige om aftenen, men jeg
sendte alle i bestyrelsen en sms til midnat,
at jeg gerne ville se dem søndag klokken 10
til oprydning af kælderen. Alle på nær en
kom og vi fik tømt kælderen så skadeservice kunne overtage når 3 affugtere havde
gjort deres arbejde i nogle uger. Netop som
jeg sidder og skriver dette indlæg, er skadeservice ved at lægge sidste hånd på kælderen. Jeg er superglad for min bestyrelsen for
de trækker altid i arbejdstøjet når det kræves
og når jeg kalder. Det viser bare dette lille
eksempel!! Godt der rundt omkring er nogle ”ildsjæle” som brænder for at gøre en indsats i diverse forsamlingshuse og foreninger.
De er ganske enkelt med til at holde tingene
i gang for andre.
Sådan nogle mennesker er i mine øjne guld
værd og har min fulde respekt!
Lad det være de sidste ord fra mig i denne omgang.
På gensyn i Årby forsamlingshus ☺
De bedste hilsner fra
Charlotte Svendsen
Formand f/ Årby forsamlingshus
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Nyt fra skolen
Vi har brugt sommeren til at få hængt nye
tavler op i alle vores klasseværelser. Det er
nogle såkaldte ”smartboards”, der er en slags
mellemting mellem en almindelig tavle og
en computerskærm.
Dette værktøj giver en mængde nye muligheder i undervisningen – hvis nu en elev har
hørt en nattergal, så tager det ikke mange
øjeblikke at finde en lille film af en nattergal inklusive sang – filmen kan stoppes, der
kan skrives eller tegnes på billedet, og dette
kan gemmes til senere brug eller måske sendes til elevernes egen computer-postkasse.
Naturligvis skal vi nu til at lære at bruge dette værktøj – ca. halvdelen af personalet kommer på et grundigt kursus i år, resten må vente til næste år. Det bliver rigtigt spændende
hvordan vi bedst kommer til at udnytte de
nye muligheder.
Skolens skov lige ved siden af boldbanerne fik jo fældet en del store træer her sidste vinter, og det har givet alt for gode vilkår for vild vækst i underskoven – det var
næsten umuligt at komme igennem. Nu prøver vi igen at få ryddet vores stier, så vi kan
komme til at bruge svævebanen, bålstedet
og alle de gode hemmelige steder.
I det bageste område af skolens areal har vi
fået gravet en lille sø, der er grundigt indhegnet. Da anlægget var nyt havde vi også
en vandpumpe, en beholder samt et kanalsystem. Det er gået i stykker, men nu er vi
gået i gang med at etablere det igen. Det er
et område, der både kan bruges i undervisningen i natur/teknik og som et populært område til aktiviteter om eftermiddagen i SFO.

Vores SFO har rigtigt mange indmeldte
børn, bl.a. har vi i dette skoleår 2 børnehaveklasser. Det stigende børnetal har medført
et behov for to ansatte mere – og det er dejligt at kunne byde nye kolleger velkommen.
De kommer ind af døren med nye ideer, og
ser på vores hverdag med helt friske øjne.
Det er sundt, at der engang imellem bliver
spurgt ”Hvorfor” til det vi plejer.
Angående vores elevers faglige resultater, så
fortsætter vi med at score meget højt i alle
læsetest for indskolingen, 0. – 3. klasse. Resultaterne sløjer lidt af i 4. – 6. klasse, hvor
eleverne gerne selv skulle læse af interesse,
både i skolen og i fritiden. Det bliver ikke til
så meget, så dette bliver et af de områder, vi
tager fat på snart.
På det overordnede skolepolitiske plan, her i
kommunen, så er det helt store projekt ”rummelighed”. Det drejer sig om nogle af de
børn, som ellers er blevet henvist til specielle skoletilbud – fremover skal flere af disse
børn rummes i kommunens almindelige folkeskoler – måske med noget særligt hjælp.
Her på skolen er det ikke en skræmmende dagsorden. Vi har flere børn med særlige vanskeligheder der allerede ved at modtage særlig hjælp kan fortsætte deres skolegang her. Derudover har vi gennem vores
sprogklasseafdeling, fået nogle erfaringer
med samværet mellem forskellige elevgrupper, og det lykkes ganske godt i hverdagen.
Venlig hilsen
Søren Kæstel
Skoleleder
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Efterårskoncert i Aarby kirke
Tirsdag d. 20. september kl. 19 inviterer
Aarby kirke til efterårskoncert med
tenor Mathias Hedegaard og
organist Morten Schousboe.

virksomhed bag sig i det meste af landet og
har tidligere ved flere lejligheder givert koncert i Aarby kirke. Har desuden indspillet La
Nativité du Seigneur af Olivier Messiaen.

Programmet vil bestå af værker af Bach,
Schubert, Carl Nielsen m.fl.

Her er med andre ord tale om en usædvanlig
spændende koncert, som vi glæder os over
at kunne indbyde til.

Alle er hjerteligt velkomne.
Mathias Hedegaard er født i 1978 i København og uddannet fra Det. Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har optrådt som solist ved alle Landsdelsorkestrene bl.a. Radiosymfoniorkestret, Concerto Copenhagen, Radiounderholdningsorkestret og flere udenlandske orkestre. Han havde operadebut fra Det Kgl. Teater i 2006 og har haft
flere store roller. Han er kendt som passioneret liedsanger og har givet koncert overalt
i Danmark, i bl.a. Østrig og i Storbritanien.
Han har indspillet en række CDer og høres
ofte i radioen med sin smukke, velklingende stemme. Han har modtaget Aksel Schiøtz Prisen, Gladsaxe Musikpris, Musikanmelderringens Kunstnerpris, Prins Henriks
Fonds Legat, Leonie Sonningfondens Legat
og Brødrene Hartmanns Diplompris.
Morten Schousboe er født i 1969 og opvokset i Kalundborg. Han bestod diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1997 og har studeret hos bl.a. Lasse Ewerlöf, Bine Bryndorf, Olivier Latry og
Michael Radolesceau. I 1999 havde han anmelderrost debutkoncert og har siden 2000
fungeret som organist ved Frihavnskirken i
København. Han har en omfattende koncert-

Kirken vil som sædvanlig fremstå med fabelagtig blomsterudsmykning efter høstgudstjenesten. Og vi vil i menighedsrådet efter koncerten gerne byde på en let forfriskning i våbenhuset.
Med venlig hilsen
Edith Køhl Hansen
organist.

Tenor Mathias
Hedegaard

Organist Morten
Schousboe
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Årby sogns filmklub
– ny sæson starter til september!
Filmklubben starter en ny sæson fra september 2011. Vi har 6 filmaftner i løbet af
sæsonen.
Hvornår er der filmaftner?
Datoerne ligger fast: torsdag den 29. september 2011 – torsdag den 27. oktober 2011 –
torsdag den 24. november 2011 – torsdag
den 26. januar 2012 – torsdag den 23. februar 2012 og torsdag den 29. marts 2012.
Vi starter normalt kl. 19 men i november og
marts kl. 18. Og vi plejer at slutte ca. kl. 22.
Hvor foregår det?
I sognegården lige overfor kirken som har
adressen Årbygade 30, 4400 Kalundborg.
Hvor skal man tilmelde sig?
Man skal ikke tilmelde sig, men kan bare
møde op på den eller de aftner man ønsker.
Hvad koster det:
Ikke en krone!
Hvilke film bliver vist?
Det ved vi ikke endnu. Vi, Helga og Karsten, vælger en film til den første aften, og
ved den lejlighed hører vi om der er ønsker/
forslag blandt de fremmødte. Det vi har lagt
vægt på og gerne vil lægge vægt på fremover
er, at det er film som på den ene eller anden
måde har haft betydning for forslagsstilleren, eller ”en film efter mit Hjerte”.
Hvad har i set vi sidste sæson?
F.eks. ”Hva! Så GILBERT GRAPE” Johnny
Deep´s debutfilm og ”Stegte grønne Tomater” en film af Jon Avnet og ”Alice i eventyrland” også med bl.a. Johnny Deep.

Hvad sker der ellers
på en filmaften?
Vi har hyggeligt samvær med kaffe eller
te og en hjemmebagt
kage (ofte flere) som
deltagerne på skift
tager med, snak om
hvad der falder os ind, og efter filmen lidt
snak om, hvad vi synes vi har set. Sidste aften før jul har vi julefrokost, så møder vi en
time før normalt, og afslutningen på sæsonen har vi også noget særligt gastronomisk
på programmet.
Hvor mange er i?
Typisk er vi 15 til 20, en del af os med gråt
hår.
Hvad synes deltagerne?
Det ved jeg ikke, men de ser ud til at hygge
sig, kommer igen, og har foreløbigt sagt meget positivt om filmene og samværet.
Kirkebil:
Der er mulighed for at bestille kirkebil til
filmklubben. Den bestilles gennem Sognepræst Helga Tidemann Jensen.
Kan det friste, så mød op.
Mange hilsner og på gensyn
Karsten Jørgensen & Helga Tidemann Jensen.

13
KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Konfirmand introduktionsgudstjeneste
-for holdet 2011/12
Søndag d. 4. september 2011 kl. 10.00
kom og vær med!!
Så er det igen tid til lyden af konfirmander i
sognegården og jeg håber på masser af unge
mennesker, der kommer med store sko, og
fis og ballade i rygsækken, for det skal ikke
hele tiden være kedeligt at gå til præst.
Vi vil her i kirken gerne byde velkommen
med en konfirmandgudstjeneste, der efterfølges af et introduktionsmøde, hvor jeg

præsenterer mig selv og de ting vi skal i gang
med i tiden der kommer.
Her er der kaffe og sodavand til alle dem der
kommer og det er også her der skal udfyldes
informationskort, så jeg ved hvem det er jeg
skal konfirmere næste år.
Selve undervisningen starter så torsdag d.
8. september kl. 8.00, hvor vi skal mødes
i præstegården og lære hinanden at kende
over lidt morgenmad.
Jeg glæder mig til at se jer.
Helga Jensen, sognepræst i Årby.

Høstgudstjeneste søndag den 18. sep. 2011
- Et brag af en fest!
Vi skal fejre at marken er mejet og høet er
høstet.
Så kom og vær med, alle der kan gå og stå,
for det bliver en gudstjeneste, hvor alle kan
være med både børn, unge og gamle.
Vores dejlige børne- og ungdomskor kommer, og synger for os, for høstgudstjenesten
er en festgudstjeneste, for selvfølgelig skal
vi feste, når Guds gaver er i hus. Ja, vi skal
sige tak og vi skal synge alle de gode høstog efterårssalmer. Vi skal selvfølgelig også
se hvad oppyntningen byder på i år af spektakulære opsatser. Ja, det er en tur værd i
sig selv, for kirken bliver virkelig pyntet, så
hatten passer.
Bagefter inviterer menighedsrådet på en bid
mad i sognegården, hvor der også vil være
forskellige lege til alle de børn der selvføl-

gelig er taget med familien til høstgudstjeneste:-)
Her kan man, hvis man har lyst, støtte maden med en skilling eller to, hvis man synes
den er god og er ellers blevet godt mæt. ☺
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Allehelgen søndag den 6. november
Allehelgen søndag er den søndag om året,
hvor vi mindes dem vi har mistet. Og vi vil
i Årby kirke gerne mindes dem, der er gået
bort. Derfor holder vi en særlig gudstjeneste
allehelgen søndag. Det vil blive en gudstjeneste med mulighed for fordybelse, og hvor
jeg vil læse navnene op på dem, der er døde
i årets løb. Der vil også blive mulighed for,
forud for gudstjenesten og efter gudstjenesten, at sætte levende lys på graven for dem
der har lyst.

Gudstjenesten starter kl. 16, men fra kl. 15
er kirken åben og man kan komme og få
en kop kaffe, og en lille snak eller man kan
tænde et lys for den afdøde i vores lysglobe.
Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig invitation ud til de nærmeste pårørende. Så de får mulighed for at mindes den de
havde kær og som nu er gået bort.
Venlig hilsen
Helga Jensen, sognepræst

Aarby kirkes kor starter igen efter ferien
onsdag d. 24. august.
Koret er for alle børn fra 3. klasse og opefter.
Og kan du lide at synge, og vil du gerne blive bedre så kom og vær med.
Vi mødes hver onsdag eftermiddag i sognegården og synger og hygger os sammen.
Korskolen synger fra kl. 15-16.
Børne- og Ungdomskoret fra 16-18.

Vi lærer at synge i kor og at udvikle stemmen. Vi lærer noder og rytmer og vi deltager i gudstjenesterne.
Derfor tjener vi også et lille honorar.
Hvis du gerne vil vide mere så ring til korleder Edith Køhl Hansen. Mobil 40112587.
Vel mødt. Mange venlige hilsener
Edith
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Døbte:
24. april
7. maj
7. maj
15. maj
22. maj
29. maj

Thea Caroline Richter Larsen
Sille Louise Jensen
Ida Nadia Jensen
Katrine Geisler
Marcus Brehm Christensen
Melissa Trab

5. juni
26. juni
26. juni
24. juli
13. august

Lilje Sæther Pedersen
Oliver Anker Olsson
Mille Kjeldsen
Malou Næsager Christiansen
Tilde Buhr Andersen

Vielser:
21. maj
Maria Bo Falkensten og Anders Bo Falkensten		
23. juli
Stine Frøkiær Eriksen og Rasmus Erik Frøkiær Eriksen
13. august Mette Buhr Andersen og Kasper Staal Andersen
Begravelser:
28. maj Anna Marie Valborg Petersen
10. juni Bent Jensen
30. juni Kaj Christensen
MEDDELELSER
KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
onsdag 21. september kl. 19 og tirsdag d. 18
oktober kl. 19 og tirsdag d. 15. november kl.
19. Møderne er åbne for sognets beboere, de
afholdes i sognegården, og starter kl. 19.00.
KIRKEN ER ÅBEN
Husk at kirken står åben for besøgende i
dagtimerne, på alle hverdage fra kl. 9.00 til
17.00. Brug gerne kirken som et fristed fra
hverdagens jag. Her kan man lade sindet op,
af rummets ophøjede ro.
KIRKEBIL
Efter flere undersøgelser har vi menighedsrådet fundet, at bestilling af kirkebil skal ske
telefonisk til præsten Helga Tidemann Jensen, senest fredag kl. 12. Her skal man oplyse navn og adresse, så vil der komme en
vogn, fra taxa, søndag morgen og samle en
op. Husk at oplys antal personer. Mit tele-

fonnummer er 59504105. Tøv ikke med at
ringe, alle som ønsker at komme i kirke, skal
have muligheden.
De bedste hilsner
Helga T. Jensen, sognepræst i Årby.

Lørdagsdåb
Det er muligt for fremtiden at vælge dåb om
lørdagen på bestemte datoer. lørdag d. 3.
september og d. 5. november (begge dage
kl. 11.00.
Vi har i kirken valgt datoen, så dåbsforældre har mulighed for at vælge en lørdagsdåb.
Datoerne vil være at finde i kirkebladet og på
hjemmesiden www.aarbykirke.dk

GUDSTJENESTER
SEPTEMBER:
4. september kl. 10.00
Konfirmandgudstjeneste ved Helga Jensen
11. september kl. 9.00 – EWA
18. september kl. 10.00
Høstgudsstjeneste
25. september kl. 10.30
v/ Ernest W. Andersen, med konfirmation

JERNHOLTPARKEN:
Torsdag den 29. september kl. 13.30
Torsdag den 10. november kl. 13.30
Ved gudstsjenester, hvor ikke andet er angivet
= Helga Tidemann Jensen
EWA = Ernest Walter Andersen

OKTOBER:
2. oktober kl. 10.00
9. oktober kl. 10.00
16. oktober kl. 10.00
23. oktober kl. 9.00 – EWA
30. oktober kl. 10.00
NOVEMBER:
6. november kl. 16.00
Allehelgen søndag ved Helga Jensent
13. november kl. 10.00
20. november kl. 10.00
27. november kl. 10.00

ADRESSELISTE:
Sognepræst: Helga Tidemann Jensen.
Tlf. 59 50 41 05.
Træffes bedst mellem kl. 11.30-13.00.
Mandag: fridag.
Graver: Lis Hansen.
Træffes på tlf. 59 50 42 83.
Mandag: fridag.
Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen,
Asnæs Skovvej 15, Tlf. 59 50 04 93

Formand for menighedsrådet:
Kirsten Thurø Johansen
Bastrupvej 36. Tlf. 59 50 43 03
REDAKTION OG
ILLUSTRATIONER:
Benthe Olesen, sekretær i menighedsrådet,
tlf: 59504708 og Helga Tidemann Jensen,
sognepræst, tlf: 59504105

Husk Aarby Sogns hjemmeside www.aarbykirke.dk

