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»I hele Lønneberg og hele Småland og hele Sverige 
og – hvem ved – måske i hele verden har der nok 
aldrig eksisteret en dreng, der fandt på så mange 
skarnsstreger som Emil – du husker nok ham, der 
boede på Katholt i Lønneberg sogn i Småland en-
gang for længe siden. At den dreng virkelig kunne 
blive sognerådsformand, da han blev voksen, må 
anses for et mirakel, men sognerådsformand blev 
han og den fineste fyr i hele Lønneberg.« (Astrid 
Lindgren »Han er her endnu, Emil fra Lønneberg«).

Om det var et mirakel at Emil voksede op og blev 
sognerådsformand, det ved jeg nu ikke. For mig 
har Emil altid været en opfindsom og ressour-
cestærk dreng. Fuld af gåpåmod og nysgerrighed 
kunne han både holde julegilde for de fattige, hive 
tænder ud og vise sin lillesøster hele Katholt fra 
oven. 

Emil er selvfølgelig fiktiv, jeg påstår ikke andet, 
men da jeg var barn, så var der heller ikke mange, 
der havde forestillet sig, at Helga fra Gørlev skulle 
vokse op og blive sognepræst med kirkebog, præ-
stegård og hele pivtøjet. Nu har jeg til sommer 
været her i 10 år og 10 dejlige år har det været. I 
sommeren 2010 dumpede jeg ned fra Månen eller 
i hvert fald fra Amager og nu skriver vi allerede 
2020, som tiden dog går. 

Uden menighedsrådet (der i Sverige stadig hedder 
sognerådet) så havde jeg ikke vidst hvad der var op 
og ned her i Årby, hverken i byen eller i kirken, de 
bød mig velkommen og viste mig til rette. Noget 
så simpelt, som at forklare den nye præst hvor 
genbrugspladsen var, det var en stor hjælp eller 
formen på og antallet af julegudstjenester. Men 
også selve livet og arbejdet i menighedsrådet var 
nyt for mig. Og præsten er per automatik med i 
rådet, det hedder på gammelt dansk, at præsten er 
»født medlem af rådet«. 

Menighedsrådsarbejde er mange ting og ikke altid 
nemt. Vi har gennem årene stødt på kirkemure, 
der var ved at styrte sammen, vi har skullet lede 
efter og ansætte ny organist, dengang Edith gik på 
pension, vi har skiftet hjemmesideudbyder og vi 
har fornyet kirkeblad og omstruktureret en del af 
kirkegården og som noget nyt så er vi påbegyndt 
en lang proces, der forhåbentlig en dag lader os 
udskifte kirkens gamle udtjente vinduer, med nye 
vinduer, der lader mere lys strømme ind i vores 
smukke kirkerum. 

Emil fra Lønneberg voksede op og blev til manges 
overraskelse sognerådsformand. I 2020 er der valg 
til menighedsrådet, så hvis DU tænker – gad vide 
hvad menighedsrådsarbejde egentlig er – så står vi 
faktisk ogmangler et par stykker til vores nye råd. 
Og du behøver ikke blive sognerådsformand fra 
dag ét – vi skal nok tage godt imod dig. Det lærte 
jeg, da jeg kom til sognet i 2010. Det er gode 
kræfter, det er arbejde, det er sammenhold og fæl-
lesskab og det er hygge. Og måske er det noget for 
DIG, selvom du og andre måske ikke selv havde 
set den komme. Se datoer og information inde i 
bladet.  

Sognepræst Helga Tidemann Jensen
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Tanker om menighedsråd og 
snart 10 år som præst i Årby 

Da jeg var barn, så var der 
heller ikke mange, der havde 
forestillet sig, at Helga fra 
Gørlev skulle vokse op og blive 
sognepræst med kirkebog, 
præstegård og hele pivtøjet
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Vi har fået ny  
dåbskande i Årby  

Kirkens smukke gamle dåbskande, som er 
fra ca. år 1850, og er udført i tin med høj 
buet hank og låg. På låget er som knop, en 
lille sfinx.  Ja, den kan desværre ikke holde 
mere – men tænk også på hvad den har været 
igennem i de ca. 170 år, og tænk hvis den 
kunne fortælle om alle de dejlige børn, som 
er blevet døbt i faderes, sønnens og hellig ån-
dens navn, i det vand som den har bragt til 
dåbsfadet.
Fra en dansk familie, som stammer fra Årby, 
nu bosat i USA, har vi modtaget et beløb 
som tak for at deres tre børn blev konfirme-
ret i Årby Kirke. Det blev enstemmig vedta-
get i menighedsrådet at pengene skulle bru-
ges til en ny dåbskande.
Igennem lang tid, har vi set på flere forslag 
på smukke dåbskander, og har nu, syntes vi, 
fundet en værdig afløser for den gamle kan-

de, – en flot klas-
sisk kande af mes-
sing, som passer 
smukt sammen 
med dåbsfadet.
Den nye dåbskan-
de blev indviet 
søndag den 16. fe-
bruar da lille Nord 
Skjold Sangtong 
Püschl blev døbt. 

Ny kirketjener 
Året 2019- et dejligt år for Årby kirke. Og 
tak fra mig – jeg fik lov at være kirketjener i en 
periode – et dejligt job, men også meget kræ-
vende. Nu er det slut, og jeg er igen afløser.   

– og 2020 med ny kirketjener. Fra 1 januar 
2020 er Finn Korslund ansat som ny kirke-
tjener. Finn har en fortid 
hos Novo, hvor han var fast 
mand i porten, men er nu 
gået på pension efter 40 års 
ansættelse. Finn syntes sta-
digvæk der er meget arbej-
de i ham, og det skal bruges 
i Årby kirke, hvad vi i me-
nighedsrådet er meget glade for. Vi glæder os 
til at samarbejde med Finn, og ønsker ham 
hjertelig velkommen.         Kirsten, formand

Organisten på orlov! 
I månederne januar – marts har orglet spillet 
søndag efter søndag, men organisterne har 
vekslet, fordi vores skønne organist Stig har 
været på orlov, der hvor peberet eller i hvert 
fald palmerne gror. Vi har haft mange og 
gode kræfter ved tangenterne på orglet, men 
vi glæder os selvfølgelig til, at Stig vender til-
bage igen her i april. 

Kristine på 18 år har 
blandt andet siddet ved 
orglet ved flere søndags-
gudstjenester og et en-
kelt vinterbryllup.  

Vi har meldinger om, 
at Stig nyder sin or-
lov 



4

Vi ønsker  
jer alle en 

Skærtorsdag - Måltidsgudstjeneste   

Torsdag 9. april kl. 17 
Gudstjeneste og måltid i ét. Succeser er altid værd 
at gentage. 
Højtidelighed og hygge, fællesskab og de store 
budskaber, kristendom og god mad. 
Spis min gris… i morgen skal du slagtes! Er på en 
gang et håbløst upassende og forunderligt præcist 
ordsprog, når det kommer til Skærtorsdag. For 

Skærtorsdag er den aften Jesus og disciplene, hans 
elever og venner, spiste det sidste måltid sammen 
på denne jord! Og den sidste, eller den første nad-
ver har sidenhen dannet forbillede op igennem 
kirkehistorien. 
Kristne spiser sammen, kristne deler mad, fælles-
skab og på glæde – i gode og i dårlige tider. Og 
skærtorsdag vil vi gøre det samme. 
Mad og vin står vi for, når vi i Årby kirke inviterer 
til en gudstjeneste omkring maden, så vi hermed 
fejrer den handling – Jesus byggede sin kirke og 
sit kristne samfund på. Det fælles måltid.  
Tilmelding er nødvendig og prisen 50 kr. Og her-
for fås en aften fuld af højtidelighed, hygge, sal-
mesang, god mad og godt selskab. 
Så tilmeld dig eller jer på telefon 23 24 41 05 
eller på den seddel der ligger fremme i  
våbenhuset – så mødes vi skær- 
torsdag kl. 17 til gudstjeneste  
og måltid i ét.

NB: Tilmelding 

nødvendig! 

Palmesøndag og 100 chokoladeæg
Æggejagt i præstegårdshaven palmesøndag 5. april kl. 10 

Palmesøndag er modsætningsfyldt – Jesus fejres 
på vejen til Jerusalem og jubelen vil ingen ende 
tage. Men samtidig lurer alvoren også bag ved 
palmeblade og jubelsange, for i Jerusalem venter 
fangeskab, dom og kors. Vi skal primært juble, 
vi skal høre om påsken og med konfirmandernes 
hjælp skal vi følge Jesus helt til dørs. Og så er der 
æggene – ægget er et symbol på liv, propfyldt af 
nærring, og samtidig en slags naturens trylle-
kunst – det runde tilsyneladende døde æg, kan 
med et forvandle sig til en lille dunet babyhøne. 

Ja, ægget er en wannabe kylling! Og æg hører 
påsken til – så kom og vær med til en hyggelig 
familiegudstjeneste, hvor vi efter gudstjenesten 
traditionen tro finder æg i præstens have og 
veksler dem til chokoladeæg oppe i kirken. Vi 
startede i 2018 med 60 æg, det øgede vi til 80 
sidste år, i 2020 går vi amok med 100 gemte æg 
i præstegårdshaven. 
Så kan du lide chokoladeæg,  
så er palmesøndag en oplagt  
dag at komme i kirke!   

GOD PÅSKE 

Aflyst på grund af Covid-19

Selvom succeser er altid værd at gentage, så må vi i skriven-

de stund tage vores forholdsregler for coronavirus og derfor 

desværre aflyse måltidsgudstjenesten.

Såfremt vi får lov – holder vi i stedet almindelig 

gudstjeneste torsdag d. 9. april kl. 10.



55

Vi ønsker  
jer alle en 

Langfredag 

Fredag 10. april kl. 10 
Sørgmodig og eftertænksom gudstjeneste, hvor vi 
mindes Vorherre Jesus Kristus og hans store offer. 
Vi veksler mellem salmesang, læsninger, bøn og 
pauser til stilhed. 
Så har du brug for en pause og har du lyst til at 
tune ind på alvoren og korsets plads i kristendom-
men. Så er langfredag en oplagt mulighed herfor. 
Vi bevæger os i de mørke og melankolske toner og 
stemninger. Påskedag

Søndag 12. april kl. 10

Højmesse – hvor vi synger påskesalmer og 
hører påskeevangeliet, der fortæller, hvordan 
tre af de kvinder, som fuglte Jesus, fandt 
hans grav tom. Nyd stemningen, syng med 
på salmerne og find ro.

2. påskedag i Tømmerup kirke
Mandag 13. april kl. 10.30

Fællesskab, fællessang, fællesspisning, fælles-
gode… – Fælles er godt!
2. påskedags fællesgudstjeneste foregår i år i 
Tømmerup kirke, hvor Maria Magdalene er i 
centrum. Maria Magdalene er en af de 3 første 
kvinder ved graven påskemorgen. Og vi skal 
ind i både de 3 kvinders fællesskab i sorgen, 
men også med ind i Maria Magdalenes indivi-
duelle møde med den opstandne Jesus. 
Vi forsætter den gode tradition for fællesguds-
tjenester Raklev-, Vor Frue-, Nyvang-, Tømme-
rup- og Årby kirke imellem. Her sparrer vi de 
gode ideer, her er vi en del af et større fælles-
skab. Her kommer vi ind til fællesmængden, 

ind til kerneværdierne, som vi så forsøger at 
skabe om til meningsfulde og indholdsrige 
gudstjenester ofte med mere kraft og fokus på 
musikken, ligesom vi forsøger, at »skrue lidt på 
knapperne«, så vi kan give alle jer der kommer 
en toptunet og lidt anderledes gudstjeneste. 

NB. Maria Mag-
dalene møder Jesus 
i haven lidt væk fra 
den tomme grav, 
hvorfor en del af 
gudstjenesten vil 
foregå ude på kir-
kegården.    

Se på www.aarbykirke.dk 
om der er gudstjenester
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Nye udstillere i sognegården
Susanne Zarp: Min interesse for kunst og kunst-
håndværk er vokset frem gennem mange år, og 
det er blevet til mange besøg på museer, gallerier 
og forkskellige udstillinger. Jeg har flere gange 
været på højskole med Gerda og Henrik Svane 
som undervisere, på hver deres måde spændende 
og inspirerende undervisere. Har også modtaget 
undervisning af Hussein Tai. Når jeg maler er det 

først og fremmest farverne der bestemmer hvordan billedet udvikler sig. 
Jeg maler med acryl. I starten var det mest maleriet jeg arbejdede med, men efterhånden har arbej-
det med smykker taget mere og mere af min tid. Når jeg arbejder med smykker er ofte lysten til at 
prøve nye teknikker af, og se hvordan materialer arter sig under forskellige processer. Jeg arbejder 
mest med sølv og halvædelstene, men bruger også andre materialer som kobber og gummi. Jeg er 

med i den lokale kunstnergruppe Iris.

Sigrid Larsen: Som laborant i Novozymes 
skulle jeg være med i opstart af nyt Pilot Plant i 
Kina, og der ville de også have pyntet deres la-
boratorium. En super spændende opgave – som 
jeg nu må nyde på lang afstand. Jeg har gået på 
aftenskole i flere år, været på et par kursus og 
synes det er rigtig sjovt at male og er nu også 
medlem af kunstner foreningen Iris.

På billedet ser man Sigrid Larsen  
foran sit værk i Teda, Kina.

HURRA, HURRA, HURRA!  
Og så det lange...
Årets 13 skønne konfirmander vil sikkert få mange, 
lykønskninger og hurraråb på deres store dag søn-
dag d. 19. april. Og hurra skal der råbes, for det er 
stort, når Gud siger Ja! til dem og de siger Ja! til 
Gud. Og hele festen starter i kirken fra morgen-
stunden af, med nervøse drenge og piger i præste-
gården, der stresser over Trosbekendelsen, der tra-
ditionen tro skal siges i kor med fuldt publikum på. 

En skøn anledning, dejlige unge mennesker og 
glade og stolte familier – Det ska fejres! 

Og herfra skal der lyde et kæmpe Tillykke! 

Når disse 13 konfirmander siger ja: 

• Benjamin Anker Kristensen 
• Emil Joachim Gothart 
• Emilie Røygaard Hasselstrøm Hansen
• Freja Tollstorff Nielsen
• Jonas Westergren
• Josefine Øland Holmbo Hansen
• Magnus Werth Lilholm
• Malthe Pedersen  
• Mathias Hansen
• Nikolaj Christian Jørgensen 
• Tobias Kim Hansen 
• Noah Kristian Hansen
• Victor Bach Melchiorsen Hansen
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Konfirmation Store bededag 8. maj 
Hele to konfirmationer i foråret 2020 – det er 
altid en glæde, når kirken fyldes af glade og 
stolte familier og derfor elsker jeg hver 3. år, 
når det er min tur til at konfirmere de dejlige 
unge mennesker fra Kathøj. 

En dag fuld af spænding, en dag fuld af glade 
smil og nervøse grin. Præcis som en konfirma-
tion skal være. 

Så kom bare an forår, det kan kun blive fanta-
stisk solskin og høj blå himmel, når vi siger: 
Kære Gud – Ja, vi tror på dig og tak fordi, du 
tror på os! – det er i hvert fald mit håb, at alle 
årets konfirmander får høj sol, milde briser. Ja, 
godt vejr og god stemning – så de kan nyde en 
dejlig dag i godt selskab af familie og venner. 

Legat lagt ned, men pengene 
kommer det helt rigtige sted hen! 
Årby legatet eller Fhv. Godsejer L.C. Müllertz og hustru M.D.H. Müllertz, født Heins legat blev i sin 
tid testamenteret og oprettet i 1953 med det formål at række en hjælpende hånd til enker efter arbejds-
mænd – dengang en lille formue på 8000 kr. som siden har givet små pengegaver til trængende enker i 
Årby sogn. Årene er i mellemtiden gået, og hvad der dengang, Hans Majestæt kong Frederik d. 9. stad-
fæstede fundatsen for legatet, var mange penge, er med tiden blevet for få penge og renterne for små til 
at legatet kunne overleve de omkostninger, der er forbundet med varetagelsen heraf i banken. Derfor 
blev vi enige med Danske Banks forvaltningsafdeling om at nedlægge legatet, der på flere måder med 
årene havde overlevet sig selv. 
Det har været centralt for os i Årby menighedsråd, at ære og respektere den oprindelige ånd, i hvilken 
pengene blev doneret, så vi har efter grundig overvejelse valgt Hera døtrenes krisecenter i Kalundborg. 
Så pengene der er tilbage, et beløb lidt mindre end det oprindeligt testamenterede, har vi sørget for 

ubeskåret at videreformidle til Hera døtrenes støttefor-
ening. En forening af frivillige, der arbejder utrætteligt 
for at give de trængte kvinder og deres børn lidt gode 
oplevelser i hverdagen. 
Det har været spændende, at få lov til at kigge ind bag det 
skærmende plankeværk, der passer på kvinder i en meget 
sårbar periode i deres liv og vi er stolte af, at være med til 
at støtte så godt et formål på vegne af ånden bag ved År-
bylegatet, Fhv. Godsejer L.C. Müllertz og hustru M.D.H. 
Müllertz, født Heins.

Emma Møller Jensen fra Hera døtrenes krisecenter (t.v.) 
og sognepræst Helga Tidemann Jensen

• Emil Fillip Fagerberg 

• Emil Friis Egebro Pedersen 

• Georg William G Gran 

• Jasmin G P Jahn 

• Legolas Øland Weeke 

• Mathi Thomas Stehn Jensen 

• Milan Mynster Sørensen 

• Oliver Winther 

• Viktor Kristian Gail Andersen 

• Willas Smidt
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Pinsegudstjeneste 

Søndag 31. maj kl. 10

Pinsesolen danser forhåbentligt, når vi når til sidste søndag i maj – og Pinse betyder Ånd og Ånd 
er fællesskab. 

Ja, faktisk betyder Pinse nu egentligt tallet 50; af alle 
ting, fordi Pinse falder 50 dage efter Påske. Men Pin-
sens indhold er Ånd, Ånd til høj og Ånd til lav, Ånd til 
alle kristne. Den Ånd, der giver ord, sprog og troens 
horisont til de troende, dengang i Jerusalem og den 
dag i dag. 
Så kom og vær med, når vi fejrer, at ånden kom til den 
første kirke og ligesom døbte disciplene og gjorde dem 
til kirkebyggere. Pinse er altid hyggelig og vi gør pinse-
dag lidt ekstra ud af kirkekaffen i våbenhuset.   

2. pinsedag i det grønne  
- Nu med Biskop! 

Mandag 1. juni kl. 11 på Amfi Vestsjælland, Bregninge

Kalundborg Provstis årlige fællesgudstjeneste på 
Amfiteatret i Bregninge får i 2020 fint besøg af vo-
res Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, 
som kommer med prædikenen. 
Og når Amfiteatret tager sig ud fra sin naturskøn-
ne side og vejret forhåbentligt spiller på årets første 
sommerdag, og Helligånden igen har slået sig ned 
i sin kirke, så kan det næsten ikke blive andet end 
fantastisk. 

Så kom og vær med til en dejlig fejring af pinsens 
budskab om Ånd og kirke til alle verdenshjørner, 
gode og vise ord fra biskop Peter Fischer-Møller, 
dejlige salmer og om Gud vil høj sol og pinsegrønt 
græs på amfiteatrets plateauer. 
OBS. Mulighed for pilgrimsvandring kl. 9 fra in-
formationsbygningen, samt mulighed for køb af 
mad og vand fra informationsbygningen efter 
gudstjenesten.

Biskop Peter Fischer-Møller prædiker 
2. pinsedag på Amfi Vestsjælland
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Sogneudflugt søndag 7. juni 
I kan glæde jer til årets sogneudflugt – som sæd-
vanlig har vi planlagt en dejlig dag for alle.
Vi starter med gudstjeneste i kirken kl. 10.00 – ef-
ter en time med fred, ro, salmesang og ord vi kan 
tage med os, går vi over  i sognegården og her har 
menighedsrådet sørget for lidt at spise. Efter en 
dejlig frokost fordeler vi os i bilerne og kører mod 
det smukke Røsnæs, hvor vi skal besøge de lokale 
vinbønder Betina Newberry og Tom Christensen 
på Dyrehøj Vingård.
Vi skal en tur i marken og høre om dyrkning af 
druer og om, hvorfor netop Røsnæs er ideel til vin-
dyrkning. I vineriet vil vi se, hvordan druerne bli-
ver omdannet til dejlig vin. Her får du også indsigt 
i hvor meget arbejde der skal til for at druer bliver 
til vin. Der vil også være lejlighed til at besøge gal-
leriet og opleve butikken. Måske får vi en lille prø-
vesmagning i den nye vinbar og til slut bydes på 
kaffe og kage i cafeen.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at være med til 
en dag med hyggeligt samvær og opleve vores lo-
kale vingård som er danmarks største. Pris 50 kr. 
Så tilmeld dig eller jer på telefon 23 24 41 05 eller 
på den seddel, der ligger fremme i våbenhuset – 
senest d. 1. juni.

Vi skal bl.a. besøge Dyrehøj Vingård  
og se både marker og vineri.



10

Menighedsrådsvalg 2020  

Så skal der sættes store krydser i kalenderen! 

• Vil du være med til at lave kirke? 
• Vil du have indflydelse på din kirke? 
• Vil du bakke op om kirkelivet her i Årby? 

Så kan menighedsrådsarbejdet være en mulighed 
for dig. Og i efteråret 2020 holder vi valg for den 
næste fire års periode. 

12. maj kl. 19 er der orienteringsmøde – her vil 
det sidende råd og valgbestyrelse fortælle om me-
nighedsrådets arbejde, vores fokus og de områder 
hvor man har indflydelse som menighedsråd. Den 
12. maj er også en idé- og inspirationsdag, så kom 

forbi og vær med til at forme måden vi tænker 
kirke på i Årby. Her oplyser vi også om diverse 
fakta: Hvem kan vælges og hvem kan vælge, lige-
som det også er muligt, at melde sig til en ufor-
pligtende snak med et menighedsrådsmedlem, 
samt aftale evt. besøg på menighedsrådsmødet i 
maj og juni, så alle interesserede kan se, hvad et 
menighedsrådsmøde er og hvordan atmosfæren er 
i vores menighedsråd. 

Den 15. september er så dagen hvor det nye råd 
skal vælges – læs mere i næste nr. af Årby Kirke- og 
sogneblad.

En tur rundt på kirkegården 
- hvad er det du ser

Vores kønne gamle kirkegård gennemgår i disse år 
en del forandringer, det må der til hvis vi stadigvæk 
skal leve op til folks ønsker om begravelser og bi-
sættelser. Vores kirkegård er inddelt i 4 afdelinger:

Afdeling 1: fra 
kapellet og ned til 
muren ved det 
gamle plejehjem, 
eller vejen bag 
omkring kirken.  I 
afdeling 1 ligger 
de gamle urnegravsteder med hække omkring 
overfor kapellet. Der ligger også det runde bed 
med de anonyme urnegravsteder, hvor Hanne 
Varmings skulptur knæler.

Afdeling 2: fra 
den lille låge med 
opgang til kirken 
forbi lapidariet, 

og præstens låge, 
nord om kirken 
ned til Lerchen-
borgs gravsted.

Afdeling 3: ligger 
nede ved muren 
både mod vejen 
bag om kirken, og 

muren mod gaden, der har vi 
urnegravsteder med plade i 
plæne. Området hele vejen 
op foran kirken hedder også 
afdeling 3.

Afdeling 4: er området nord for kirken bag ved 
den hvide mur ud mod marken, og med udsigt 
ind til byen. Der har vi de sidste par år fået lavet 
en del om, så vi i dag har samlet en hel del urne-
gravsteder her, både gravsteder med hæk omkring, 
og et stort stykke kun med bunddække kaldet 
»blomsterhaven«. Blomsterhaven er et stykke med 
bunddække, der står en natur sten opsat af kirken, 
her skal man selv kun købe en plade med navn på. 
Og i dette område 
skal det nye ano-
nyme bisættelses-
område være, med 
en skulptur eller 
andet pynt.
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Volden 1 . 4400  Kalundborg . Tlf. 59 51 40 70 . www.kalundborg-lokalarkiv.dk

Artikel i Kallundborg avis 6. juli 1933
I Kalundborg Avis kan man torsdag den 6. juli 
1933 læse, at hjulmand Carl Jørgensens  hus midt 
i Aarby er brændt. Der opstod ild i hjulmand Carl 
Jørgensens ejendom, der er beliggende lige midt i 
Aarby ved siden af Missionshuset. I huset boede 
hjulmanden, hans kone og to sønner. Ilden var 
opstået i taget lige i nærheden af skorstenen, og 
den blev opdaget af fru Jørgensen, der straks fik 
slået alarm. Huset var et gammelt stråtækt hus, 
der som følge af sommervarmen var særligt tørt og 
ilden havde da store chancer for at brede sig. Der 
kom straks folk til stede og man fik fat på den lo-
kale brandsprøjte. Da brandsprøjten  ankom blev 
den anbragt ved branddammen, og da der i denne 
var tilstrækkeligt med vand, kunne man efter få 
minutters forløb oversprøjte taget med vand, og i 
løbet af et kvarters tid var ilden slukket.
Som en mærkværdighed kan det noteres, at stråta-
get kun på enkelte steder kom i brand, men det 
skyldtes naturligvis vandet fra brandsprøjten, der 
havde gennemvædet taget. Straks efter at man 
havde opdaget ilden begyndte man at bære ind-
boet ud, som blev anbragt omme i haven. Der 

skete kun skade på taget, da det ikke lykkedes il-
den at brænde igennem loftet. Under branden 
kom Statspolitiet til stede og optog rapport. Hav-
de ilden fået rigtig fat, havde der været fare for 
møller Ejner Jensens ejendom, hvorover til vinden 
bar. Branden havde samlet en mængde mennesker 
deriblandt mange fra Kalundborg. Huset var as-
suranderet for 4000 kr. Efter branden blev der 
bygget et bungalow.

KALUNDBORG 
LOKALARKIV

Åbningstider:  
Torsdag kl. 14-17 samt

1. lørdag måneden  
kl. 10-12

Hyggelig læsning fra de gamle arkiver

Hjulmand Carl Jørgensen og  
fru Anna Jørgensen, Årbygade 19

Hjulmand Carl Jørgensen er født 4. oktober 
1880 og død 16. februar 1967. Gift med 
Anna Marie Jørgensen, født den 7. juli 1877 
og død 31. oktober 1935. 

3 generationer: Carl 
Jørgensen, Otto Jørgen 

og Villy Jørgensen

Anna og Carl  
Jørgensen

Hjulmandens hus i Årby

Carl Jørgensens  
hus i brand
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Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg  
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk

NYT FRA 
ÅRBY SKOLE
www.aarby-skole.skoleintra.dk

Årby Skole og Fritidsordning 

Melbygade 3, 4400  Kalundborg
Skolen:  tlf. 59 50 41 15
SFO: tlf. 59 50 47 27
Mail:  arby.skole@kalundborg.dk
Skoleleder:  Trine Hjort Bonde
SFOleder :  Anne Marie Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas Profft

Siden sidst har Årby skole haft en dejlig oplevelse 
i kirken til julegudstjenesten, hvor Helga meget 
levende og til elevernes store begejstring fortalte 
om juleevangeliet og hvor alle Årby skoles klasser 
bidrog bl.a. til julestemningen ved at fremføre 
MC Einars »Det jul det cool«.

På skolen har vi sagt velkommen til Trine Hjort 
Bonde, som er konstitueret skoleleder, frem til års-
skiftet. Trine er fra Kalundborg, hvor hun bor 
med sin mand og tre børn. Ligeledes har vi fået 
ansat en ny dansklærer, Cecilie Petersen samt en 
ny pædagog, Jimmi El-dadovn, begge fra Slagelse. 
Dejligt de tager turen derfra til vores attraktive 
skole. Alle tre ønskes hjertelig velkommen på sko-
len og i vores dejlige lokalområde.

Uge 9 stod i festernes tegn, da både trin 1 og trin 
2 havde fest med spisning og elevstyret diskotek. 
Trin 1 brugte også aftenen på at slå katten af tøn-
den – og den ene kattekonge blev sjovt nok en elev 
udklædt som netop en kat 

Skolen har i januar fået resultatet af den årlige triv-
selsmåling, hvilket var et glædeligt bekendtskab. 
Vi ligger over landsgennemsnittet og blandt kom-
munens skoler er det kun Sejerøs skole med 16 
elever, som ifølge målingen har bedre trivsel. Ar-
bejdet henimod det gode resultat skyldes foruden 
stort fokus på området, det fagligt kompetente 
personale samt forældreopbakningen. At eleverne 
er i trivsel, er også en forudsætning for at lære op-
timalt. Vi hviler ikke på laurbærrene og har fortsat 
fokus på at præstere bedre på trivslen og faglighe-
den. Skolen har derfor investeret i 60 nye pc’er 
som skal komme eleverne til glæde ift. it-kend-
skab, men også til at benytte de mange læringspor-
taler, på en ny, anderledes og sjov måde.

Foråret på Årby skole er noget vi alle glæder os til. 
Dels kan vi benytte vores dejlige skoleskov, med 
sheltere og bålplads, og vi kan samtidig undervise 
udenfor i blandt andet natur og teknik. Den grøn-
ne linje, er noget som skolen vil fokusere på, og 
implementere i såvel skolen og i SFO’en. Så er der 
nogen i lokalområdet, som har tid og lyst til at 
berige vores børn med viden om fx planter, køk-
kenhave, fugle m.m., så hører vi meget gerne fra 
jer. Desuden vil vi gerne være modtager af planter 
og træer som man ikke længere har plads til. Vi vil 
gerne lære børnene om »fra jord til bord«, så bør-
nene ved hvorfra vores mad kommer og hvordan 
det bliver til. Så har du for mange jordbærplanter, 
rabarber eller sommerfuglebuske m.m., og vil do-
nere det til de lokale børn, så kontakt os endelig 
på skolens kontor. 

Ellers byder foråret på ture ud af huset: 5. klasser-
ne skal på lejrskole på Trelleborg, og 6. klasserne 
skal til Tivoli, som tak for deres indsats som skole-
patrulje. Lige om hjørnet venter der en trivselsdag 
for alle børn på skolen, og det er vi jo så gode til. 
Det er en dag eleverne ser frem til, ligesom de al-
lerede nu glæder sig til emneugen i maj, der har 
det overordnet emne »En person jeg bør kende«.    
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NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS

Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg  
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk

Igen har det været en periode med meget aktivitet 
i Forsamlingshuset. 

Vi har gennemført endnu en vellykket julefrokost, 
i år måtte vi desværre konstatere at konkurrencen 
er stor på dette område og vi havde et noget min-
dre deltagerantal end sædvanlig. Men dem som 
kom havde en rigtig hyggelig aften.

Efter julefrokosten gik der ikke lang tid før vi igen 
var i gang igen med et af årets store arrangementer 
– vores julebanko. Mange glade mennesker mødte 
op – og det er heldigvis er vores ugentlige banko 
om torsdagen også meget velbesøgt. 

I februar har vi i år forsøgt noget nyt, vi ville prøve 
at holde et arrangement for den yngste alders-
gruppe hvor forsamlingshuset via Kommunens 
»Liv i Forsamlingshuset« havde fået booket »åhh 

Abe« koncert med Mek Pek. Der gik ikke lang tid 
fra annoncering til at vi kunne melde udsolgt og vi 
kunne sagtens havde solgt flere billetter hvis plad-
sen havde være der. Der er ingen tvivl om at vi vil 
forsøge os igen med denne type arrangement på et 
senere tidspunkt.

I forbindelse med vores fællesspisninger vil vi efter 
sommerferien igen forsøge os med et arrangement 
for hele familien lørdag den. 12. september,så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

Udover disse prøver vi også at lave nogle tema af-
tener, men disse er ikke helt færdig men de vil 
blive afholdt den anden weekend i september, 
men mere info vil komme på vores hjemmeside/
facebook. 

Når dette blad udkommer har vi ligeledes lige 
holdt Generalforsamling, hvor vi kan fortælle at 
der er godt gang i både støtteforening og forsam-
lingshuset med mange aktiviteter og da det hele 
drives af frivillige så har du lyst til at deltage kan 
du skrive til booking@aarbyforsamlingshus.dk el-
ler tage fat i en i bestyrelsen hvis du gerne vil give 
en hånd med..

Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlingshus
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Julefrokost

»Åhh Abe«

»Åhh Abe«
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 KIRKELIG INFORMATION

14

FØDSEL
Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indbe-
rettes af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det 
dog kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter 
fødsler til kirkekontoret.
Dog skal ugifte forældre stadig, hvis fælles forældre-
myndighed ønskes, udfylde en Omsorgs- og ansvar-
serklæring. Denne udfyldes digitalt på www.borger.
dk og vejledning findes på www.personregistrering.
dk. Dette skal ske inden 14 dage ellers overgår sagen 
om faderskab til Statsforvaltningen.
 
DÅB OG NAVNGIVNING
Alle børn, som fødes i Danmark, skal have et navn 
senest 6 måneder efter fødslen. Dette sker enten ved 
navngivning eller navngivning i forbindelse med dåb. 
Ansøgning om navngivning indgives digitalt og 
blanketten samt vejledning findes på www.borger.dk
Ved navngivning i forbindelse med dåb kontaktes 
sognepræsten og der træffes aftale om dåb enten i 
forbindelse med en søndagsgudstjeneste eller til en 
decideret dåbsgudstjeneste på en af de mulige datoer 
for lørdagsdåb.

VOKSENDÅB
Blev du aldrig døbt som barn. Så er det altid muligt 
at blive døbt som voksen og selv sige: Ja! til Gud Fa-
der, Gud Søn og Gud Helligånd. Der går et forbere-
delsesforløb forud herfor, som aftales med præsten. 
 
KONFIRMATION
Børn indskrives til konfirmation på 7. klassetrin. Der 
er hvert år konfirmation den tredje søndag i april 
med mindre en af de store højtider falder på denne 
dag. Derudover går Kalundborg Friskoles børn til 
konfirmationsforberedelse i 7. klasse og konfirmeres 
sidste søndag i september i 8. klasse. Der er natur-

ligvis mulighed for 
at følge undervisningen 
i Årby og blive konfirmeret i sit 
bopælssogn. Kontakt gerne sognepræsten ved evt. 
tvivlsspørgsmål. Konfirmationerne planlægges 3 år 
ud i fremtiden.

VIELSE
Datoen for vielsen aftales med sognepræsten. I god 
tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset om 
udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring. 
Se evt. under Kalundborg kommunes hjemmeside 
www.kalundborg.dk. Prøvelsesattesten afleveres til 
sognepræsten sammen med navne og adresser på to 
vidner ved samtalen forud for vielsen.
 
NAVNEÆNDRING
Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til sog-
nepræsten, som kan orientere om mulighederne.
Der ansøges digitalt og blanketten udfyldes og findes 
på www.borger.dk , hvor det også er muligt at betale 
gebyret herfor. Navneændring i forbindelse med vi-
else er dog gratis.
 
DØDSFALD
Så snart det er muligt, og senest to dage efter døds-
faldet skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset 
afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bede-
manden. Skal afdøde begraves eller bisættes aftales 
en efterfølgende samtale med sognepræsten, som 
finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.
 
BORTKOMNE ATTESTER
Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan 
du gratis få udstedet en ny. Henvendelse skal ske til 
kirken, til sognepræsten og kan også ske elektronisk 
via www.personregistrering.dk

MENIGHEDS-
RÅDSMØDER
Tirsdag d. 14. april kl. 19.00Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00Tirsdag d. 9. juni kl. 19.00

KIRKEN ER ÅBEN
Husk at kirken står åben for be søgende i dagtimerne – 
alle hverdage kl. 9.00-17.00. 
Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag og 
stress. I vores smukke kirke kan man lade sindet op og 
nyde rummets ophøjede ro.
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ADRESSER
SOGNEPRÆST

Helga Tidemann Jensen
Årbygade 30, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 05 / 23 24 41 05

Træffes bedst kl. 11.30-13.00
Mandag træffes sognepræsten ikke

 
GRAVER

Tine, tlf. 22 52 28 47 
Træffes dagligt kl. 10.00-12.00  

– undtagen mandag

KIRKETJENER
Finn Korslund 

Tlf. 29 68 44 24 / 59 50 42 83

MENIGHEDSRÅD

Formand 
Kirsten Thurø Johansen

Bastrupvej 36 
4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 43 03

Næstformand
Klaus Falk-Sørensen

Tlf. 59 51 04 93 / 20 22 44 93

Kasserer
Merete Bøttger Jürgensen

Tlf. 59 50 42 53 / 27 59 47 81

Sekretær
Birgit Vestergaard
Tlf. 30 61 15 87

Kontaktperson
Benthe Olesen
Bastrupvej 20

4400 Kalundborg
Tlf. 22 23 89 59

Kirkeværge
Erland Bruun

Lykkebakken 1 
4400 Kalundborg

Tlf. 59 50 48 04 / 40 72 14 15

Bygningssagkyndig
Klaus Falk-Sørensen

Tlf. 59 51 04 93 / 20 22 44 93

KIRKELIGE HANDLINGER
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RESULTATET AF 
KOLLEKTINDSAMLINGEN 2019

Livsværk .............................................................1125,00 kr.
Kirkens korshær ....................................................940,00 kr.
Kristelig forbund for studerende ...........................585,50 kr.
KFUMS Soldatermission ....................................1791,00 kr.
Vi siger tak til alle, der har været med til at støtte ovenstå-
ende, og håber at i igen vil støtte et godt formål.

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer 1-2. august 2020. 
Har du noget du vil berige vore læsere med så ring eller skriv 
til Inge Johansen, tlf.  24 82 80 24, johansen.inge@outlook.
com

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb: 
• 6. juni
• 15. august 
• 3. oktober
Alle dage kl. 11.00

Dåb

13. oktober Alma Gram-Kristensen
27. oktober Christian Erik Munter Mester
16. november Alma Urup Skov
16. februar Nord Skjold Sangtong Püschl

Vielser og velsignelser

Sandra Wendel Klima og 
Mathias Wendel Klima
Hannah Fjord og Danny Fjord

Begravelser og bisættelser

 3. december Niels Holger Lyngbo Pedersen
 4. december Kate Hasle Jensen
18. december Niels Jørgen Nielsen  



GUDSTJENESTELISTE
APRIL · MAJ · JUNI · JULI

KIRKEBIL MED FLEXTRAFIK
Skal du til kirke og har brug for kirkebil, bestil en Flextrafik og kom så til menighedsråd eller præst og få
turen refunderet med et smil. Flextrafik bestilles på tlf. 70 26 27 27 (husk at få en kvittering hos chaufføren).

Skulle der forekomme ændringer til ovenstående gudstjenesteliste vil dette blive annonceret i Kalundborg 
Nyt. Du kan også følge med på www.aarbykirke.dk – der altid er opdateret med det sidste nye.

Dato Tid Arrangement

 5. april kl. 10.00 Palmesøndag – familiegudstjeneste med påskeæggejagt

 9. april kl. 10.00 Skærtorsdag

10. april kl. 10.00 Langfredag

12. april kl. 10.00 Påskedag

13. april kl. 10.30 Fællesgudstjeneste NB: Tømmerup kirke

19. april kl. 10.00 Konfirmation

26. april kl. 10.00

 3. maj kl.  9.00

 8. maj kl. 10.00 Konfirmation

10. maj kl. 10.00

17. maj kl. 10.00

21. maj kl. 10.00

24. maj kl.  9.00 Søren Sievers

31. maj kl. 10.00 Pinsedag

 7. juni kl. 10.00 Gudstjeneste + efterfølgende sogneudflugt

14. juni kl.  9.00 Søren Sievers

21. juni kl.  9.00 Søren Sievers

28. juni kl.  9.00 Søren Sievers

 5. juli kl. 10.00

12. juli kl. 10.00

19. juli kl. 10.00

26. juli kl. 10.00

 2. august kl. 10.00

 9. august kl. 10.00

16. august kl. 14.00 Sommerhyggegudstjeneste i præstegårdshaven

Hvor intet andet står, afholdes gudstjenesten ved sognepræst Helga Tidemann Jensen

Tjek om der er  

gudstjeneste på 

www.aarbykirke.dk


