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Bobler, nytårshilsner
og adventsleg i kirken
I år prøver vi to nye ting.
Vi holder familiegudstjeneste for børn og barnlige
sjæle 1. søndag i advent, med adventsquiz, pepernøddekonkurence og masser af evangelium.
Og nytårsaften kl. 16.00 holder vi nytårsgudstjeneste, en kortere gudstjeneste, hvor vi slutter af med,
i våbenhuset, at skåle i bobler og ønske hinanden
og Årby sogn alt godt i det nye år.
Kom og vær med både til adventsleg og nytårsbobler..
Jeg glæder mig til at se jer.
Helga Jensen, sognepræst i Årby
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Ny kunst
i sognegården

De næste 3
måneder vil
Susanne Zarp
udstille i
sognegården.

Susanne Zarp udstiller i vores sognegård
fra i december og januar og hun fortæller at
hun startede med at male akvarel hos Jack
Lundsdal for mange år siden, men så fik hun
lyst at prøve med acrylmaling.
Og det har hun holdt sig til lige siden. Jeg har
modtaget undervisning af Gerda og Henrik
Swane. Inspirationen hentes i naturen, men
hun anvender hverken skitser eller foto. For
som hun siger: ”jeg lader farverne bestemme billedet.”

Skulle man efter at have set Susannes billeder få lyst til at kontakte hende så er adressen: Røsnæsvej 177, inde i Kalundborg.

KORNYT
Vi glæder os i denne tid, snart faldet
julesneen hvid!
Og så synger vi om julen.
Med denne lille omskrivning af Peters jul
kan man roligt beskrive korets situation lige
nu. Netop i denne tid er vores trofaste og
gode hjælper Conni Andersen igang med at
prøve Luciakjolerne til for os.
Vi går en rigtig spændende tid i møde med
rigtig mange udfordringer. Allerede d. 28.
november er vi i lighed med sidste år inviteret til at synge ved Y´s Men’s Club’s julemøde på Restaurant Fjorden, og 1. søndag i
advent synger vi i Aarby kirke, når det første lys i adventskransen tændes. 3. søndag
i advent går vi Lucia ved Ni Læsninger, og
juleaftensdag deltager vi i den tidlige familiegudstjeneste kl. 13. Særlig festligt bliver det 2. juledag ved fællesgudstjenesten

for alle kirkerne i Kalundborg. Den holdes
i år i Tømmerup kirke. Her skal vi synge
sammen med koret fra Nyvangskirken, og
præsterne fra flere af byens kirker deltager.
Som en ganske særlig begivenhed slutter vi
julen af med Helligtrekongers gudstjenesten
i Aarby kirke. Derfor øver vi nu på livet løs,
på alle de dejlige julesange, salmer og korsatser vi overhovedet kan overkomme.
Efter jul venter nye opgaver på os til fastelavn, palmesøndag og påske, men det er en
ganske anden historie.
Er du glad for at synge, og har du lyst til at
være med, så øver vi hver onsdag eftermiddag i Aarby kirkes sognegård. Korskolen for
børn i 3. og 4. klasse synger fra kl. 15-16, og
Børne- og Ungdomskoret synger fra kl. 1618. Alle er hjerteligt velkomne.
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Nytårskoncert med

Mo Yi og Gert von Bülow

Vi inviterer til festlig nytårsgudstjeneste
søndag d. 20. januar kl. 15. Entré koster
50 kr.
Mo Yi og Gert von Bülow, hvis bekendtskab
vi stiftede, da de spillede her i Årby i 2009,
har ved nytårskoncerten lovet at finde et fornøjeligt og sprudlende program, som kan
passe til lejligheden. Det bliver spændende
ting af bl.a. Fritz Kreisler, Svend Asmussen,
Franz v. Biber, Ravel, Telemann og Bach.
Efterfølgende vil der være lidt til ganen i
våbenhuset med mouserende vin og søde
kager.
Mo Yi og Gert von Bülow er hver især meget dygtige, elskede og anerkendte klassiske
musikere. Mo Yi er gæstedocent ved „Universität der Künste“ i Berlin, hvor hun underviser i violin, barokviolin og kammermusik.

Hun er født i Wuhan og begyndte at spille
violin som femårig. Hun har vundet mange
betydelige priser og modtaget store stipendier, heriblandt „Deutsche Akademische Austausch Dienst“
Og Gert von Bülov er professor ved „Hochschule für Musik und Theater Rostock“ fra
1995, hvor han underviser i fagene Violoncello, Barokcello og Kammermusik og
forelæser over Historisk Opførelsespraksis. Derudover har han som den første cellist i 2000 givet en samlet opførelse af J. S.
Bachs suiter for cello solo på originalinstrumenter i Kina.
Og med begges udbredte koncertvirksomhed på verdensplan både som solister og
kammermusikere, også med ensemblerne
Trio Quintilian der stiftedes i 2003 og Trio
Bertali er vi heldige de kommer forbi Årby.
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SOGNETS OLDTID
Af Jens Nielsen
EN BRONZEALDERHØJ I
VESTERSKOVEN
Beretningen om en bronzealderhøj i Vesterskoven, der blev udgravet i 1997 og 1998
fortsætter her.
Urnegraven X2 bestod af et relativt stort lerkar med en højde på 19,5 cm. Som låg til urnen var anvendt bunden af et andet lerkar anbragt med bundfladen opad og klæbet fast og
tæt til urnens rand med beg eller harpiks. Urnen rummer i sin udformning flere træk, der
giver mulighed for en nærmere datering. Der
er tale om et såkaldt cylinderhalskar med en
kraftigt svungen bug og en tynd let udadbøjet rand. Som markering af overgangen
mellem den cylinderformede hals og bugen
findes der øverst på bugen 3 parallelle omløbende indridsede linier. Disse træk peger

på en datering til bronzealderens periode V.
Dette understøttes yderligere af den indvendige skrå facetagtige afstrygning af randen.
Sidstnævnte regnes almindeligvis for et specielt jysk træk, som kun sjældent findes på
Sjælland. Vi har dog på Kalundborgegnen
flere eksempler på fænomenet, hvor dateringen til periode V synes bekræftet. Øverst på
bugen findes en lille øskenformet hank, der
er så spinkel, at man tvivler på en praktisk
funktion. Omkring øskenen findes på hver
side 2 korte lodret indridsede linier. Som låg
til urnen var anvendt de nederste 6 cm af et
lerkar med en bunddiameter på 8 cm.
Gravgaverne bestod af et lille spiraloprullet
bronzebånd, et fragment af et lille let konisk
bronzerør, et lille sammenbøjet stykke bronze, et smalt bronzebånd, en simpel ”bronzefingerring” bestående af oprullet bronzetråd og et stykke uforarbejdet rav. Det skal
indskydes, at der er argumenteret for, at de
spiralsnoede ”fingerringe” er for spinkle til
at have haft denne funktion. Det er således
foreslået, at der i stedet er tale om ørenringe
eller hårpynt placeret tæt ved ørerne. Ringene kan til tider optræde enkeltvis, men det almindeligste er, at de optræder parvis.

5
De brændte ben er bestemt til en adultus (ca.
20-35 år), muligvis en mand. Ved gennemgangen af de brændte knogler blev der fundet 31 ildpåvirkede små flintstykker med
ensartede overfladestrukturer, hvilket antyder tilstedeværelsen af en flintgenstand på
ligbålet. Kønsbestemmelsen af de brændte
knogler fra den gravlagte må dog anses som
noget usikker.
Ser man på gravgaverne, så findes de spinkle spiralsnoede ”fingerringe” normalt i kvindegrave, men de ser dog ud til undtagelsesvis at kunne optræde i mandegrave. Dateringsmæssigt synes ringene, der i øvrigt er
ret almindeligt forekommende, at høre til i
bronzealderens periode V og et stykke ind
i periode VI. På tilsvarende måde hører de
små men ret sjældne bronzerør til kvindebegravelser, hvor dateringen sættes til periode
IV og måske periode V. Rav medgivet som
gravgave findes jævnt hen hos såvel kvinder som mænd.
De brændte menneskeknogler, i alt 1.270
gram, fra urnen er blevet antropologisk undersøgt. En sådan undersøgelse er naturligvis i sig selv forbundet med stor usikkerhed,
og beror almindeligvis på knoglematerialets
fragmenteringsstørrelse og strukturer. Som
oftest er de almindelige kønsbestemmende
faktorer ikke tilstede i brændtbensmaterialet, og derfor kan eventuelle bevarede oldsager være af afgørende betydning for en
kønsbestemmelse. Sygdomsændringer eller traumer er ligeledes forbundet med stor
usikkerhed, idet brændtbensmaterialet ofte
er kraftigt nedbrudt og deformeret grundet
de høje temperaturer, der har været anvendt
i forbindelse med ligbrændingen.
Aldersbestemmelserne foretages ud fra suturernes (sammenvoksningernes) strukturer, typisk kraniesuturer, og epifyserne (le-

denderne) på større rørknogler. Hos børn og
helt unge individer vil suturer og epifyser oftest være åbne og endnu ikke sammenvoksede. Således kan ledenderne hos børn i enkelte tilfælde findes bevarede som hele løsrevne elementer fra de respektive rørknogler. Hos gruppen af voksne (adultus og maturus) ses tendenser til sammenvoksede suturer og epifyser, for til sidst at være helt sammenvoksede hos gruppen af ældre (senilis).
Her følger antropologens beskrivelse af
knoglerne. I parenteser er indføjet de lægelige fagbetegnelser oversat til mere almindeligt sprog:
Med enkelte store knoglefragmenter af grålig karakter. Meget få spongiøse (svampeagtige) fragmenter og epifyser (ledender) fra
humerus (overarmsknogle), femur (lårbensknogle), tibia (skinnebensknogle) og patella (knæskal).
Flere større kraniestykker med kun enkelte bevarede suturflader (kraniedelenes sammenvoksninger). Dertil 1 stykke kæbefragment med 2 bevarede alveolarer (hulhederne i kæberne, hvor tænderne sidder) (overog underkæbe ?). 1 tandrodsfragment (canine ?) (hjørnetand ?).
2 metatarsalstykker (mellemfodsknogler)
med bevarede ledflader og 4 phalangesstykker (digiti pedis) (tåknogler). Minimum 10
bevarede phalangesstykker (digiti manus)
(fingerknogler) med ledflader.
Dertil større bevarede fragmenter af femur
(lårbensknogle), tibia (skinnebensknogle)
og fibula (lægben).
Alder: adultus (ca. 20-35 år)
Køn: de kraftige finger- og fodknogler antyder muligvis en mand.
FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER
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NYT FRA FAMILIE OG SAMFUND
Denne gang vil vi fortælle om vores forenings litteraturkreds:For sammen med familie og samfund i Tømmerup, tilbyder vi
læsekreds v. Beate Fog-Larsen,Spangsbro.

på Kalundborg bibliotek,og her er det Beate der tryller med få tilstrækkelig mange eksemplarer hjem, og finde relevant information om forfatteren og værket.

Læsekredsen som vi kender den begyndte
i 2005, hvor vi havde 10 deltagere. Marie
Madsen, en tidligere lærer på Aarby friskole var Beates forgænger,og med læsning i
en af de ældre protokoller kan man se, at
i januar måned 1984 vil man begynde studiekreds i Aarby med Aftenstjernen af Dea
Trier Mørch, så læselysten har været der i
mange år.

Derudover afholder vi foredrag den 15 jan.
kl. 19.00 – Jytte Dreyer med: ”Livsglædens
nødvendighed”

Marie Madsen fortsatte indtil helbreddet
spændte ben, men overgangen blev glidende, idet Marie selv nåede at deltage hos Beate ved dennes første vinter.
I de 7 ½ sæsoner der nu er gennemført, er der
læst godt 50 forskellige forfattere de fleste
har været danske og nordiske forfattere, men
også engelske,amrikanske og andre, har været på programmet.
Denne vinter deltager 26 på holdet og det
afholdes nu i Ubby forsamlingshus og bøgerne, der bliver læst og drøftet,bliver lånt

Jytte Dreyer er tidligere tv-journalist fra
Århus.
Torsdag den 21 februar kl. 19.00
– Ove Pedersen med: ”Almindeligt-ualmindeligt liv som ordblind”
Ove Pedersen er færdselsbetjent, men holder denne aften et foredrag om ordblindhed.
Til sidst: OBS: Vi har stadig billetter til vores teatertur d.2 feb. 2013: til forestillingen
”Love Never Dies”
Ring og hør mærmere herom til Bodil
59504182 eller til Marianne Mortensen
59504553
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NYT FRA AARBY SOGNS LOKALHISTORISK FORENING

Aarbyminder
Af Kaj Andersen
Kaj Andersen, Bjerge Byvej blev født på Bastrupvej 7 i Aarby. Hans forældre var Valborg og Anders Kristian Andersen og var
den yngste af en søskendeflok på 6.
Hans forældre købte huset i Aarby da de blev
gift. Det var ikke et rigtigt dobbelthus, men
i den ene ende af huset boede Karen Marie
og hendes mand og han hjalp graveren på
kirkegården.
Kajs far var sadelmager og folk fra omegnen
kom med deres seletøj og bindersejl m.m.
og fik repareret. Ude på de største ejendomme og herregårde kørte han ud og reparerede på stedet.
Hans forældre kom meget i Missionshuset i
byen ikke så langt derfra, og bestyreren der
hed Frisk og hans kone Mary.
Skråt over for dem boede ”Anna Røg”, og
der kom de meget, selv om hun kunne være
noget sur – siger Kaj. Der kom mange der
med deres pølser og flæsk og fik det røget.
Lige over for boede en dame der hed fru
Terkildsen. Og skråt overfor boede graver
og ringer Lars Peder Hansen og hans kone
Emma.
Kaj kom ud og tjene først hos Hans Vestergård og senere på ”Møllegården”, hvor de
jo havde mange sukkerroer. De havde selv
læssespor til roebanen, fordi banen gik gennem deres jord, og af den grund var de også
”fridyrker” og måtte dyrke alle de sukkerroer de ønskede, men for alle andre var der
kvote, som blev tildelt.

Gymnastikken i forsamlingshuset blev ledet
af Magnus Olsen fra ”Hauskær”.
Kaj kan huske da hjulmandens gamle hus
brændte, men det våde og dårlige stråtag
ville ikke rigtig brænde, så omegnens landmænd hentede senere deres strøelse der. Så
det var den mærkeligste ildebrand Kaj havde
set. Da brandtomten var ryddet, blev bungalowen bygget lidt længere tilbage.
Da Kaj syntes han havde lært nok af landbrug, gik han i lære hos sin far, og blev også
udlært sadelmager. Efter hans fars død overtog Kaj forretningen, så han blev vel den sidste sadelmager i Aarby. Det blev kun til nogle få år, for mekaniseringen i landbruget gik
nu stærkt, og der var ikke brug for så meget seletøj mere.
Vi nærmere os 1950, og Kaj solgte huset i
Aarby og blev nu møller i Bjerge. Det var
i det hus den legendariske rutebilmand Anton havde boet.
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NYT FRA AARBY SKOLE
Jeg var på et tidspunkt i Sverige, i Håbo
Kommune, en velhavende forstad til Stokholm.
I Håbo havde kommunalbestyrelsen en velfyldt pengetank – og på et tidspunkt havde
de besluttet stort set at bruge alle deres penge
på deres folkeskole. De fik renoveret 3 skoler samt bygget en helt ny, alle efter en særlig pædagogisk retning, såkaldt åben skole, hvor børnene i høj grad selv skulle styre deres egen hverdag ved hjælp af en logbog. Det var meget spændende at høre om.
Et lille særligt aspekt i den sammenhæng var
en samtale med manden, der havde overtalt
kommunalbestyrelsen til at tage dette initiativ. Han refererede selv fra det afgørende
møde, hvor han havde vist kommunalbestyrelsen et billede fra en lokal skolestue i
1890. Her så man børn sidde i et klasseværelse, med atlas slået op og opmærksomheden mod en lærer med knold i nakken, der
stod og pegede på et kort. Efterfølgende viste han så et andet billede fra en skolestue i
1990, hvor situationen stort set var den samme – læreren havde dog ikke knold i nakken.
Så bad han kommunalbestyrelsen om at tænke sig om; om de kunne komme med bare eet
eksempel på et andet vigtigt område, hvor
der var sket så få forandringer på disse 100
år. Det kunne kommunalbestyrelsen ikke,
og de vedtog derefter den dyre skoleplan.
Jeg har længe fundet det tankevækkende.
Jeg har været her på Årby Skole i godt 12
år nu, og syntes allerede at jeg har set store ændringer, men måske er de ikke så omfattende set udefra? Kort sagt; ville en lærer fra 1912 kunne føle sig hjemme på Årby
Skole her i 2012?

For det første er der sket en del forandringer, rent fysisk, vedrørende skolens udstyr.
Når jeg træder ind i et klasseværelse, så er
den elektroniske tavle gerne være i brug.
Sådan en – et såkaldt ”smartboard” findes i
alle klasselokaler. I hvert klasselokale findes også 2 almindelige stationære computere, hvor nogle enkelte elever ofte arbejder.
Internettet og skolebøgerne supplerer hinanden i undervisningen. Det ville sikkert være
svært nok, for læreren fra 1912.
Men jeg tror, at læreren fra 1912 nok især
ville have problemer med at tilpasse sig børnekulturen, hvor en besked skal begrundes.
Der er ikke megen forståelse blandt børnene i forhold til ”Du skal gøre det, fordi jeg
siger det”. Jeg finder det meget naturligt –
prøv at forstille jeres egne børn gående i en
skole fra 1912, med de begrænsninger og de
rammer, der fandtes dengang.
Kort sagt; jeg tror ikke at den fidus fra Håbo
i Sverige ville kunne bruges til at dupere politikere med i dag. Det er min opfattelse, at
skolens virkelighed stort set afspejler nutiden lige så meget som resten af samfundet
– og heldigvis da.
Til slut et lille indspark fra vores hverdag:
SFO-personalet får kurser i forbindelse med
beslutningen om, at vi skal have en idrætsSFO fremover. Det betyder ikke, at alle skal
dyrke idræt hele tiden – det er mere en holdningsændring, hvor vi i højere grad skal til
at se hverdagen efter, for at finde flere muligheder for bevægelse og fysisk aktivitet.
Venlig hilsen
Søren Kæstel, Skoleleder
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NYT FRA AARBY FORSAMLINGSHUS
Her i Årby forsamlingshus har vi haft et par
forrygende arrangemente den sidste måneds tid.
Vores glade danseaften, hvor dem der var
med havde en fantastisk aften med Jens
Munkholm som musiker. Sikken der blev
danset, grinet og hygget ved hvert et bord.
Jeg er jo nærmest født i forsamlingshuset,
da mine forældre forpagtede det, mens jeg
var barn. Og jeg husker tydeligt Høstballet,
hvor der kom mange glade gæster, blev spist
og danset til langt ud på natten. Præcis sådan var stemningen den aften, så tak til jer
som kom med jeres gode humør!
Og mange har hørt om vores forrygende danse-aften, så jeg er sikker på at næste år bliver vi endnu flere.
Vi har haft ølsmagning hvor Skovgaard
Vine kom og præsenterede en række øl, det
var spændende og hyggeligt. Det må vi prøve igen måske med en anden leverandør, så
vi kan opleve endnu flere øl.
Nok om fortiden, nu kommer datoerne for
den kommende tid i forsamlingshuset, så
alle som har lyst kan komme og være med.
29. januar 2013:
Fællesspisning med kalvesteg og
æblekage til dessert.
01. marts 2013:
Vinsmagning.
26. marts 2013:
Fællesspisning med wienerschnitzler
og Budding til dessert.

07.september 2013:
Glad danseaften med Jens Munkholm.
01. november 2013:
Øl-smagning.
Lørdag den 1. december:
–så julepynter vi igen vores gamle forsamlingshus. Forsamlingshuset kommer til at
emme af hygge.
Desværre er der totalt udsolgt til vores julefrokost denne aften.
Torsdag den 6. december og torsdag den
13. december er der igen julebanko-spil
med masser af flotte sponserede gevinster.
Sidste år måtte vi desværre sende nogle af
jer hjem igen. Der var simpelthen ikke plads
til en eneste mere, så KOM NU I RIGTIG
GOD TID!
Alt det her kan kun lade sig gøre, fordi så
mange virkelig gør en KÆMPE indsats.
Nogle af jer hjælper hver eneste uge med
bankospil og jeg er bare så glad for, at I sammen med mig holder liv i Vestsjællands flotteste forsamlingshus.
Glædelig jul og godt nytår.
Mange hilsner fra
Charlotte Svendsen
Formand f/Årby forsamlingshus
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NYT FRA AARBY SOGNS FILMKLUB

Årby sogns filmklub
Filmklubben har hygget sig her i efteråret,
sammen har vi set to rigtig gode, men også
meget voldsomme film, så derfor sluttede vi
af med en film helt uden krig. Til fælles havde alle filmene dog, at de hver især havde et
etisk dilemma.
Vi har nydt hinandens selskab og haft livlige og til tider heftige debatter efterfølgende om filmene og deres temaer, skuespillere, virkemidler og andre ting der har virket
overraskende eller måske oplagte.
Vi fortsætter den populære model, med i fællesskab at vælge filmene fra gang til gang,
derudover er forslag altid velkomne enten
til Karsten, vores kirkesanger, eller Helga,
vores præst.
Vi håber her i det nye år på at flere interesserede vil finde vej forbi vores filmklub, som
er åben for alle, kom og vær med til hyggelige vinteraftner i godt selskab. Der vil som
altid være kaffe, te og kage til den søde tand.

I denne omgang håber vi at se alle som har
lyst:
Torsdag den 31. januar
kl. 19.00
Torsdag den 28. februar kl. 19.00
Torsdag den 28. marts
kl. 18.00
På forhånd
vel mødt!
Og vi glæder os til at se jer
til en hyggelig aften.
De bedste hilsner
Karsten Jørgensen & Helga Jensen

Fornyelse

-af Sognebladet i 2013!!
Efterlysning: Frivillige til redaktionen af et
sogneblad i helt nye klæder!!
Vi har menighedsråd og præst imellem gået
med lyst til at forny sognebladet, gøre det
mere levende og mere aktuelt. Så vi søger
frivillige til sammen at danne en større redaktion, så vi kan skabe et bedre og mere
indbydende blad.

Så har du ideer til titel, indhold, nye indlæg,
billeder, annoncører, udseende eller andet,
så kom frit frem og vær med når vi sætter
gang i samarbejdet med grafikeren om at
lave det nye sogneblad.
Interesseret kontakt
Helga Jensen på 59504105 eller
Benthe Olesen på 59504708
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent – søndag
den 2. december kl. 10.00.
Det første lys skal tændes i adventskransen, og julestemningen brede sig, og vi skal quizze for sjov og
høre hvad advent er for noget. Kom og vær med, når
kirken fyldes af skønsang fra vores børne- og ungdomskor, og vind æren i en pepernøddekonkurence.

Alle er velkomne store og små,
børn, unge og gamle...

Lucia og de 9 læsninger
søndag den 16. december
kl. 16.00.
3. søndag i advent står i Sancta Lucias og
de ni læsningers tegn. En stemningsfuld oplevelse, hvor kirkens børne- og ungdomskor
går Lucia, med levende lys, mens de synger
de smukke strofer. Vi skal også høre ni læsninger fra bibelen, så en rød tråd igennem
skaberværk og frelseshistorie vil tegne sig,
og så skal vi synge salmer og høre flere indslag fra koret.
Fernisering, glögg og æbleskiver

Efter gudstjenesten vil menighedsrådet invitere på decemberhygge med glögg og æbleskiver i sognegården. Her kommer kunstneren Susanne Zarp også, og introducerer
sine billeder.

Julesalmesang
søndag den 23. december
kl. 10.00.
– med højtlæsning af:
Den lille pige med svovlstikkerne.
I år falder 4. søndag i advent på lillejuleaften og derfor holder vi en hyggelig minijulegudstjeneste for alle som har lyst, med julesalmer og højtlæsning af H.C. Andersens

elskede og tragiske eventyr: Den lille pige
med svovlstikkerne.
Så hiv fat i store og små og vær velkommen
til en hyggelig start på lillejuleaften...
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Gudstjenester 24. december
Juleaftensdag
Familiegudstjeneste kl. 13:00 og
julegudstjeneste kl. 15.30!
Den 24. december kl. 13.00 holder vi igen
i år familiegudstjeneste for børn og barnlige
sjæle i alle aldre. Jeg fortæller julens glædelige budskab i børnehøjde, så alle kan være
med og forhåbentlig ingen keder sig. Gudstjenesten er som sagt for alle og vi skal naturligvis synge mange af de smukke julesalmer.
Kom og vær med til en julegudstjeneste med
barnets øre og øjne i centrum.
Kl. 15.30 holder vi en smuk og klassisk julegudstjeneste også med fantastiske smukke salmer og ikke mindst det glædelige budskab i centrum, gudstjenesten er naturligvis

også for alle, men med færre fagter og rekvisitter så kom og begynd juleaften i Guds
hus, hvor det hele begyndte i en stald for så
mange år siden.
Vi glæder os til at slå dørene op, og byde
alle som kommer forbi hjertelig velkommen
og glædelig jul.

2. Juledag
Gud Blev Menneske
Fællesgudstjeneste i Tømmerup Kirke den
26.12. kl. 10.30.
Denne gudstjeneste vil vi fordybe os i julens
mysterium; at Gud julenat blev menneske.
Det er ikke nemt at forstå, - i hvert fald ikke
på den måde vi normalt bruger forstanden.
Så måske skal vi tage nye former for forståelse i brug.
Medvirkende: 2 kor, 3 organister, 4 præster
og 5 inviterende kirker –
Alle er velkomne til gudstjenesten
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Helligtrekongersaften
lørdag den 5. januar kl 19.00.
Stemningsfuld aftengudstjeneste
Helligtrekongersaften markerer julens afslutning.
Og aftenen handler naturligvis om de tre
vise mænd, med de eksotiske navne Balthazar, Melchior og Kaspar, der engang drog ud
fra Øst på kamelryg med de fineste gaver til
den nyfødte konge i Betlehem.
Vi skal nyde musikken fra kirkens børne-

og ungdomskor og
den gode historie vil
fylde rummet og jeg
håber alle som kommer, vil tage hjem
med en rar oplevelse til at lune de kolde
vinteraftner med.
Desuden vil konfirmanderne medvirke til
både planlægning og udførelse af gudstjenesten.

Nytårsbobler i kirken
Nytårsgudstjeneste
I år den 31. december kl. 16.00.
I år prøver vi noget nyt!! Hele sognet inviteres til nytårsgudstjeneste, hvor vi ønsker
hinanden godt nytår og slutter af med at skåle i bobler på det nye år og alt hvad det forhåbentlig bringer.

Gudstjenesten er lagt kl. 16.00, så alle kan
nå hjem i god tid til dronningens nytårstale
og den gode nytårsmiddag.
Så tag hinanden under armen, og kom til kirke og lad os sammen synge året ind..

Kyndelmisse
Lørdag den 2. februar kl. 19.00.
Lysets messe
Kyndelmisse markerer, at den halve vinter
er forbi og vi går for alvor mod lysere og
forhåbentlig varmere tider, så vi fejrer lyset, varmer os ved det denne februar aften,
og fejrer samtidig Guds lys i verden, Jesusbarnet. Vi fejrer altså håbet om lysere og var-

mere tider, mens vi stadig er midt i kulden og
vintermørket. Konfirmanderne vil medvirke
aktivt i planlægning, udvikling og tage del
i selve gudstjenesten. Så kom og vær med,
når vi byder velkommen til en smuk aften
i lysets tegn.
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Fastelavn
– kom og vær med!
Søndag den 10. februar kl. 10.00
Vi familiegudstjeneste, hvor vi sætter fut i
fejemøget.
Vi synger og danser fastelavnen i møde.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til tøndeslagning, kaffe, fastelavnsboller og saftevand, med præmier til kattekonger og kattedronninger.
Kom udklædte og husk overtøj, da tønderne
hænger udenfor.
NYT FRA JUNIORKONFIRMAND

JUNIORKONFIRMANDER 2013
Årby kirke inviterer alle børn i 3. klasserne
på Årby skole og Kalundborg friskole
til at være med til juniorkonfirmand
Til juniorkonfirmand lærer man om kirke og
tro. Det bliver pludseligt forståeligt, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse, og man får
masser af historier fra Biblen, så man lærer
Kristus at kende på lidt tættere hold.
Men det handler ikke kun om at lære. Nej, vi
skal lege, synge og quizze og klippe klistre,
drikke saft og spise frugt med meget mere.
Atmosfæren i juniorkonfirmand lokalet er
domineret af trygge rammer, nysgerrighed,
sjov, stilhed, hygge – og plads til at være,
den man er. Alle børn, både døbte og udøbte er velkomne.

I 2. uge af januar begynder den næste sæson for juniorkonfirmander på tirsdage fra
13.40-15.40.
I år bliver børn fra begge skoler inviteret til
at gå på samme hold. Der vil være plads til
16 børn, og vi mødes 10 eftermiddage.
Skulle der være mange flere, der vil være
med, må vi oprette et hold mere onsdag eller torsdag.
Der vil komme brev ud til alle børn med posten i december måned. Med brevet vil der
komme mere info og mulighed for at tilmelde sig.
Hjertelig hilsen fra Sognemedhjælperen,
Tinne Leth
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Døbte:
2. september Julius Minik Strange Duus
2. september Sille Marie Strange Duus
2. september Noah Koed Martinsen
3. november Fenja Saxtorph Bernhard
11. november Mia Richter Larsen
11. november Thilde Frydensberg Michalik

Vielser:
Ingen
Begravelser:
Ingen

MEDDELELSER
KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
I dette blads gydighedsperiode (1. december31. marts) er menighedsrådets møder
Endnu ikke lagt fast, men de vil blive anonceret i kirken fra
Prædikestolen, samt på opslagstavlen hvor
dagsordenen vil blive hængt op
En uge før.
Møderne er offentlige og åbne for sognets
beboere. De afholdes i Årby sognegård og
starter almindeligvis kl. 19.
KIRKEN ER ÅBEN
Husk at kirken står åben for besøgende i
dagtimerne, på alle hverdage fra kl. 9.00 til

KIRKEBIL
Efter flere undersøgelser har vi menighedsrådet fundet, at bestilling af kirkebil
skal ske telefonisk til præsten Helga Tidemann Jensen, senest fredag kl. 12.00
Her skal man oplyse navn og adresse, så
vil der komme en vogn, fra Kalundborg
taxa, søndag morgen og hente en. Husk at
oplys antal personer.

17.00. Brug gerne kirken som et fristed fra
hverdagens jag. Her kan man lade op, tale
med Gud, og finde fokus igen.
Lørdagsdåb
Det er muligt at vælge at holde barnedåb om
lørdagen på bestemte datoer.
Det er i perioden december til marts på datoerne:
lørdag d. 5. januar og lørdag d. 2. marts
Begge datoer kl. 11.00. Vi har valgt datoerne, og de ligger 1. lørdag i ulige måneder,
med undtagelse af juli.
Der vil kun blive holdt gudstjeneste, hvis der
er ønsket barnedåb på dagen.

Mit telefonnummer
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.

GUDSTJENESTER
DECEMBER:
2. december
Familiegudstjeneste
9. december
Ernest Walther Andersen
16. december
Lucia og de 9 læsninger
23. december
Salmesangsgudstjeneste
24. december
Familiegudstjeneste
24. december
Juleaftensgudstjeneste
25. december
26. december
I Tømmerup kirke
30. december
31. december
Nytårsgudstjeneste
Januar:
5. januar
Helligtrekongersaften
13. januar
20 januar
Ernest Walther Andersen
27. januar

kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 13.00
kl. 15.30
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 16.00

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 9.00
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: Erland Bruun
Lykkebakken 1, 4400 Kalundborg

februar
2. februar
Kyndelmissegudstjeneste
10. februar
Fastelavn
17. februar
24. februar
Ernest Walther Andersen

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 9.00

Marts
3. marts
kl. 10.00
10. marts
kl. 9.00
Ernest Walther Andersen
17. marts
kl. 9.00
Ernest Walther Andersen
24. marts
kl. 10.00
Palmesøndag – Familiegudstjeneste
28. marts
kl. 10.00
Skærtorsdag
29. marts
kl. 10.00
Langfredag
31. marts
kl. 10.00
Påskedag

Ved gudstsjenester, hvor ikke andet er
angivet = Helga Tidemann Jensen
EWA = Ernest Walter Andersen
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
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