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Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
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En uge med masser af oplevelser
Af Maja Nielsen – praktikant for en uge
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I september 2017 skulle jeg i praktik, som en del 
af niende klasse.

Jeg vidste med det samme, at jeg ville i praktik 
oppe i Årby kirke. Jeg vidste det fordi, at Helga 
havde konfirmeret mig, og hun startede min nys-
gerrighed omkring kristendommen. 

I den uge jeg var i praktik fandt jeg ud af, at være 
præst ikke bare var begravelser, barnedåb og kon-
firmander - det var så meget mere. 

Jeg blev kastet ud i så mange ting. Den første dag 
skulle jeg have minikonfirmander. Helga fandt en 
måde, at få et budskab ud ved hjælp af kreativitet. 
Det var en rigtig god start på ugen - man blev så 
glad over at se, hvor meget de interesseerede sig 
for det de fik fortalt. 

Onsdag og torsdag havde jeg to konfirmandhold. 
Jeg har jo selv været konfirmand, men da vi skulle 
gå i gang med forberedelser fandt jeg ud af, hvor 
meget der skulle til for at have konfirmandunder-
visning. Ugens emne var barnedåb. Jeg lærte om, 
hvordan barnedåben var for mange år siden og 
hvordan den er blevet, til den vi kender i dag. Det 
var vildt spændende. 

Om onsdagen skulle jeg ud til et par, som skulle 
have deres lille dreng døbt om søndagen. Til mø-
det lærte jeg, hvordan man skal snakke med de 
mennesker og alt det praktiske ved en barnedåb. 

Om torsdagen skulle vi til hjemmesamtaler. De 
samtaler er nok det jeg husker bedst – jeg har lært 
så meget af de mennesker jeg mødte. Jeg lærte, 
hvordan de havde det efter at deres nærmeste var 
døde. Jeg lærte også, hvordan Helga som 
præst, fik ros for at hendes tale om dem 
stadig betød meget for en af dem. 
Hvis jeg nogensinde bliver præst 
vil jeg sørge for, at kunne 
skrive noget, som nogen 
vil tage til sig, så de kan 
mindes tilbage til no-
get godt i en tid, 
som var så dyster. 

Om søndagen 
skulle jeg være 
en del af guds- 
tjenesten. Jeg  
skulle dele nad- 
verbrødet, sige  
velsignelsen, og bede en bøn. Hele kirken var fuld, 
for der hvor dåb og minikonfirmanderne havde 
afslutning. Jeg var meget nervøs for at skulle sige 
alt det foran en fuld kirke. Jeg kludrede i velsig-
nelsen, men ellers  gik det meget godt. Jeg synes 
det var vildt spændende at være så meget en del af 
gudstjenesten. Jeg har set Helga holde så mange af 
dem, og nu stod jeg oppe foran disse mennesker 
og skulle komme ud med et budskab til dem.  

Nu hvor jeg kommer i kirke og ser, at der er bar-
nedåb, ved jeg hvordan det hele forløber. Og det 
samme når vi når til velsignelsen, så tænker jeg 
nogle gange tilbage på, at det har jeg engang sagt. 
Hvis jeg kunne ville jeg tage en uge til igen.  

Den uge har gjort, at jeg er blevet mere bevidst 
om, hvad kristendommen er. I præstens mange 
nuancer af jobbet, at det ikke bare er højtider, 
men meget mere. Lige siden jeg har været i prak-
tik har jeg været sikker på, at jeg i fremtiden godt 
kunne tænke mig at være præst. Jeg tror at den 
uge gjorde, at jeg fik et stort indblik 
i et liv som præst, og det kan jeg  
takke Helga for. Hun har  
været en utrolig stor  
inspiration. 

»Jeg lærte om,  
hvordan barnedåben  

var for mange år siden og 
hvordan den er blevet, til den 

vi kender i dag. Det var  
vildt spændende.« 
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Resultat af kollekt-
indsamlingen 2017
Vi takker for jeres bidrag 
Blå kors: ...................................kr. 720,50
KFUM’s Soldaterhjem: .............kr. 464,00
Menighedsplejen, Kalundborg: ..kr. 1186,50
Sankt Lukas stiftelsen: ..............kr. 2232,00

Vi siger tak til alle, der  
har været med til at  
støtte ovenstående  
– og håber, at I 
igen vil støtte  
et godt formål.

Nytårskoncert 2018 
i Årby Kirke
Kirken var fyldt og alle fik en god oplevelse, 
da vi havde besøg af Pernille Wolder, Niels 
Gerhardt og Blue Rain Orchestra - de var 
meget begejstret for akustikken i vores kirke 
og har sendt os en video 
som I kan se på:
https://www.youtube.
com/watch?v=KQDI4gX
Bhss&feature=youtu.be
- eller I kan se videoen 
på vores hjemmeside 
www.aarbykirke.dk 

Ny udstilling af vævet tekstil
Vores nye udstiller skriver om sig selv:

Jeg er uddannet sygeplejerske og landmands-
kone, med stor lyst til håndarbejde.
I 1978 meldte jeg mig til et vævekursus i billed-
vævning. Samtidig med mig begyndte Ina Jen-
sen Nørrevang hun havde fået en stor skaftevæv 
og skulle lære dette. Det 
blev til to små vævede bil-
leder på en billedvæv, men 
jeg havde fået interesse for 
skaftevæv. Og sådan har 
det være lige siden - i dag 
væver jeg brugsting.            

Jeg blev opfordret til at 
overtage undervisning i 
vævning pr. 1. jan. 2000 i 
AOF - jeg overtog tre væ-
vehold i de daværende lokaler v. Rynkevang-
skolen. Men allerede efter tre sæsoner skulle 
barakkerne rives ned. Kalundborg Kommune 
var villige til at stille andre lokaler til rådighed 
på den betingelse at lokalet skulle ryddes efter 
brug, dette lader sig bare ikke gøre. Efter et tur-
bulent år i lokaler på det daværende Solgården 
indrettede jeg mig i egne lokaler i vores lade. 

Jeg var meget spændt på om kursisterne ville 
køre til Vollerup. 
I dag har jeg fire hold stadig i AOF-regi. 

Alle kursister skal have en væv og alle væver på 
skaftevæv, derfor har vi udvidet lokalet så der er 
nu 200 m2. Jeg råder over 55 væve hvoraf de fire 

tilhører nogle kursister, 
tre væve er tilbage fra lo-
kalerne ved Rynkevangs-
skolen. De sidste 48 væve 
er mine. 

I 2013 var jeg med til at 
starte Vævere i Vestsjæl-
land og var en af de fire 
vævere, der vævede det 
første tæppe. Det kræver 
meget at sætte gang i en 

forening så i dag er jeg kun medlem og helliger 
mig mine fire vævehold.

Alle mine vævede ting bruger jeg i undervisnin-
gen, men de er samtidig til salg. Jeg har et lille 
gårdsalg som jeg markere med et flag når der er 
åbent og alle er velkomne.

Med venlig hilsen Karen Andersen

Karen Andersen



Familiegudstjeneste Palmesøndag kl. 10
På tur i påsken - påskens dage som stationer på en lille vandringsgudstjeneste, lille, fordi vandrin-
gen ikke er så lang så så godt som alle kan være med. 
Vi skal forbi Palmeblade og begejstrede tilråb, et vredesudbrud over købmandskulturen på tem-
pelpladsen, et sidste fælles måltid, smertens dag, og glæden tre dage efter. 
Konfirmander fra Kalundborg Friskole vil hjælpe med at  
visualisere påskens begivenheder og involvere den  
vandrende menighed og efter gudstjenesten vil trille  
æg og der vil være en lille påskeæggejagt rundt om  
præstegården for børn og barnlige sjæle - gemte  
rigtige æg, der kan veksles til påskeæg.
Skulle der være nogen, der er udfordrede med  
bentøjet, så både starter og slutter gudstjenesten i  
kirkerummet, ligesom Stig vil give lidt musik til  
de tilbageblevne, mens de vandrende vandrer.  

Påskemåltid Skærtorsdag kl. 17 
Aftensmåltid og gudstjeneste i ét.
En hel ny tradition - kom og vær, kom og spis, kom og del et måltid den aften Jesus delte sit sidste 
måltid på jord! Vi kaster alle bolde i luften og bestiller mad, åbner vin og inviterer ind til en fælles 
fejring af det ritual, som alle dage har knyttet kirken og os kristne sammen. 
Kl. 17 Skærtorsdag lukker vi dørene op og inviterer ind - tilmelding er nødvendig og prisen en 

rund 50’er, så tilmeld dig eller jer på tlf  59 50 42 53 / 27 59 47 81 eller på seddel 
der ligger fremme i våbenhuset - så mødes vi om et veldækket og vel-

pyntet middagsbord i kirkerummet, vi trækker lod om pladserne 
og når først folk har fundet deres stol - går måltidet og guds-

tjenesten sin gang, med god mad, små taler fra præsten og 
små indslag af fællessalmesang - vi deler brød og vin - vi 
deler måltidets nærvær og det Gudsnærvær der følger med. 
Det er nyt, det skal prøves - meld dig/jer til og kom og vær 
med!  
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En spændende påske i Årby kirke! 
4 gudstjenester på 8 dage! Og to nye store satsninger - 
påskevandring Palmesøndag og påskemåltid Skærtorsdag!  
Fire forskellige muligheder for indlevelse og fordybelse!



55

Langfredag kl. 10 
Dagen uden blomster, dagen med flaget på halv, dagen uden Gud i verden,  
dagen hvor eftertanken og alvoren får sin plads i en fin eftertænksom guds- 
tjeneste uden altergang eller kirkekaffe af respekt for hans død for vores skyld. 

Påskedag kl. 10 
Høj højmesse! 
Klassisk gudstjeneste med påskesalmer og påske- 
liljer og påskeglæde. Graven er tom! 
Jesus er genopstået fra de døde, trosbekendelsen  
kan frit og frejdigt lyde igen.  
Og Påskens budskab få sin plads med tryk  
på glæde, tryk på gudstjenestefejring og  
egentlig bare tryk på Påske!  

Fællesgudstjeneste i  
Nyvang kirke 2. påskedag!  

At møde Jesus; den opstandne! 

Dejlige påskesalmer, tid og rum til eftertanke og 
meditation, korssang og GLÆDE!

Opstandelsens glæde! Den nye begyndelses glæ-
de! Frelsens glæde! Vorherres og vores glæde!

Så kom, del glæden, få en indsprøjtning af nyt 
liv, når Nyvang-, Vor Frue-, Raklev-, Tømme-
rup- og Årby kirke sammen laver gudstjeneste i 
Nyvang kirke 2. påskedag d. 2. april kl. 10.30.

En spændende påske i Årby kirke! 
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Hvert år gruer jeg for konfirmandopstart, bliver 
det gode hold? Er de søde? Og hvert år er de lige 
dele skønne og frække. Og hvert år kommer jeg til, 
at holde af dem alle sammen, hver og en. 

Holdene er altid forskellige og holdene er altid 
skønne, Rynkevangs konfirmander okser ud til mig 
hver onsdag, mens Friskolens konfirmander også 

har fornøjelsen af,  at jeg kommer til dem. Det gør, 
at jeg kan vise dem, at kirke kan man lave alle ste-
der - ligesom det at tro, kan man gøre alle steder.

Rynkevangs konfirmander skal snart konfirmeres, 
mens Friskolen lige må vente til september. Men 
skønne, det er de alle sammen. 

Konfirmander er nogle spøjse størrelser! 

Konfirmanderne har på spørgsmålet: Hvad er Kirke        
for dig?  svaret: Sange om Gud, hygge, kedelig, kulturel       
bygning, et åbent sted, tro, pligt, hellig og bøger.

På spørgsmålet: Det bedste ved præst er? har de svaret:       
At vi alle har det sjovt, læring, kage, Helga, hygge,        
at synge.

På spørgsmålet: Konfirmation, hvorfor? har de svaret:       
Hyggen, bekræftelse, gaver, tror på Gud, fest, penge. 
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Konfirmander er nogle spøjse størrelser! 

Jeg stillede Rynkevangs konfirmander tre spørgsmål: Hvad er kirke for dig? Hvad er det bedste ved 
præst? Konfirmation hvorfor? Her er nogle af svarene.

Hvad er kirke for dig?
A:  Guds hus - Kulturel bygning - Guds sange
B:  Et  åbent sted - Hellig bygning - Bøger

Det bedste ved præst er?
A:  Helga - Maden - Kage
B:  Mad - Præsten Helga 

Konfirmation - hvorfor:
A:   Hyggen - Tror på Gud - Gaver
B:   Bekræftelsen - Fest - Tror på Gud - Festen 
C:  Gaver - Penge - Tro

Kæmpe tillykke til forårets  

13 skønne konfirmander!

For fem drenge og syv piger bliver den 15. april en helt særlig dag, dagen målstregen bliver nået! 

Onsdag efter onsdag - har de okset sig til præst, nogen på cykler og nogen med bybus. Salmer 

er sunget, kirke, traditioner og kristendom er blevet gennemgået og gennemarbejdet - før mål-

stregen kom indenfor syne. 

Den 15. april kl. 10 ringer klokkerne, hejses flagene, drager gæster til fra fjern og nær for at fejre: 

• Helene Kæstel Christensen

• Cecilie Jensen

• Rasmus Lysholt Henriksen

• Emilie Sofie Rosenfeldt Andersen

• Sebastian Frederik Jensen

• Jessica Jensen

• Lasse Emil Dalgaard Pedersen

• Nikoline Hemmingsen

• Amalie Frederikke Egelund Avnborg

• Lucas Valdemar Køhler Suhr 

• Sille Møller Rasmussen

• Magnus Hansen

• Amalie Bonde Norman Malmvig 
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Pinsedag kl. 10 

Et Kinderæg af en gudstjeneste - hele tre ting på en 
gang! Korsang fra vores knalddygtige voksenkor be-
stående af Karsten Jørgensen, Finn Suhr, Heidi Peter-
sen, Carina Nielsen og Camilla Mailund. Helligånd i 
form af pinsens budskab og præstens udredning her-
af, for hvad er ånd? Gode bud er fællesskab, identitet, samhørighed og ikke mindst kærlighed, men kom 
og hør mere. Feststemning og lagkage, Pinse er kirkens fødselsdag - her fødes det kristne fællesskab og 
det skal fejres med ekstra krymmel på kirkekaffen pinsedag.  

2. pinsedag på AMFI i Bregninge
Tænd ild! Og dans med livet og Vorherre! Pak 
madkurven mandag d. 21. maj kl. 11 og få en 
hyggelig formiddag på Amfiteatret i Bregninge. 
Når ilden bliver udfoldet som tema - ildsjæle, ild i 
r...., at brænde sit lys i begge ender, at brænde ud, 
at brænde for noget osv. Igen i år holder Kalund-
borg Provsti en stor fællesgudstjeneste på Amfitea-
ter Sjælland. Det er altid en oplevelse når flere 
kirker, præster, organister, kirkesangere, kirkekor, 
gravere og kirketjenere sætter sig sammen, for at 
skabe et brag af en gudstjeneste for alle som kom-

mer. Og det har år på år været en fest at se ud over 
kirkegængere på blomstrede skovturstæpper, festi-
valklapstole og med madpakker til legende børn. 
Så kom med igen i år og vær med til en dejlig 2. 
pinsedag i forhåbentlig høj sol og med masser af 
Guds fred, Guds glæde og Guds Helligånd.   

NB: mulighed for pilgrimsvandring i de natur-
skønne omgivelser kl. 9 ved sognepræst Kim Gil-
ling Hansen og hustru Pia Riddertoft mødested 
servicebygningen v. Amfiteatret.  

 Derfor har jeg løst sognebånd
Siden jeg var en lille pige, har gud stået mig nær. 
Min mor har boet i Årby sogn i 26 år og vi holdt 
altid jul der og det var helt naturligt, at vi juleaften 
tog i Årby kirke. En dag blev jeg desværre ramt af en 
stor blodprop i hjernen. Heldigvis overlevede jeg og 
det satte mange tanker og følelser i gang. Jeg be-
gyndte at komme fast til gudstjeneste i Raklev kirke 
og havde en god kontakt til præst Lisbeth Dyxen-
burg. Vi havde mange gode samtaler og da jeg valgte 
at flytte til Årby sogn, syntes Lisbeth at jeg skulle 
besøge Årby kirke og Helga. Helga kendte jeg fak-
tisk godt for vi havde begge hunde og mødtes ofte i 
hundeskoven og ved stranden. Jeg blev utrolig glad 
for kirken og Helgas prædikener. Min datter som 
boede i mit hus i Nyvang sogn, ønskede at flytte da 
hun fik en dejlig lejlighed. Af praktiske grunde flyt-
tede tilbage til mit hus, men da jeg holder rigtig me-
get af Helga og Årby kirke og da jeg ønskede at 
komme ind i menighedsrådet, var jeg nødt til at løse 
sognebånd. Man kan ikke stille op, ej heller ikke 
stemme til et menighedsråd hvis man ikke bor i sog-

net og ikke man har løst sogne-
bånd.                   Birgit Vestergaard

FAKTA Sognebåndsløsning; hvad er det for 
en fisk? Du har et bopælssogn. Din adresse knyt-
ter dig til en sognekirke, og som udgangspunkt 
er kirken i dit bopælssogn din kirke, din sogne-
kirke. Fra gammel tid kan man dog løse sogne-
bånd til en præst i en anden kirke. En præst 
man føler repræsenterer den teologi, det Gudssyn 
man selv har.  Det vil sige, at man i princippet 
løser sognebånd til en præst og ikke til en kirke. 
Du kan altid løse sognebånd ved at tage kontakt 
til præsten, ligesom du altid kan bringe din sog-
nebåndsløsning til ophør, så hører du igen til dit 
bopælssogn. Flytter præsten du har løst sogne-
bånd til, enten på grund af embedsskifte eller 
pension, så ophører din sognebåndsløsning og du 
skal igen løse sognebånd, til en evt. ny præst i 
kirken, som du ønsker tilknytning til. 



9

Præsentation af vikarpræst 
Mit navn er Annika Lynbech og jeg er bosat i Kalundborg med min 
kæreste - jeg kommer oprindeligt fra Århus. 
Den 1. januar blev jeg ansat som vikarpræst i Røsnæs kirke indtil den 
1. september. Derfor får vi fornøjelsen af hinanden, når Helga holder 
fri. For mig betyder det meget, at kirken er et lokalt samlingssted og 
der skabes en forbindelse mellem præst og menighed også udenfor 
højmessen. 
Jeg lægger stor vægt på at møde mennesker der, hvor de er, fordi jeg 
synes, at det ligeværdige møde med medmennesket er vigtigt. 
Jeg ønsker at være præst for alle, som har brug for det. Desuden er det 
meget vigtigt for mig, at jeg forkynder Biblens budskab til den menige 
mand - nutidigt og vedkommende. 
Jeg ser frem til at »passe« kirken og møde jer.

Sogneudflugt lørdag d. 16. juni
Årby tager Orø med storm!

Igennem flere år har sogneudflugten udforsket 
de mange smukke steder omkring os Røsnæs, 
Asnæs, Vallekilde, Andels-
landsbyen Nyvang, Birkende-
gård og Fugledegård. Lørdag 
d. 16. juni kaster vi os over 
lidt fjernere himmelstrøg, når 
vi indtager Orø og hører den 
farverige og til tider provoke-
rende sognepræst Kirsten 
Schmidt fortælle om sit 
embede, sin ø og sit forfatter-
skab.  En hel dag - kun 50 kr. 
- tilmelding i kirkens 
våbenhus eller til Merete tlf. 
59 50 42 53 / 27 59 47 81.

12.00  inviteres vi ind af Kirsten Schmidt og så 
får hun frie hænder til at inspirere, un-

derholde og oplyse os. 
Herefter nyder vi frokost og 
det forhåbentlig fabelagtige 
vejr, når Orø selvfølgelig viser 
sig fra sin bedste side. 
14.00  vil en lokal øbo for-

tælle os røverhistorier 
fra Orø. 

15.10/16.20 går færgen til-
  bage mod Holbæk og 

bilerne sætter kursen 
mod Årby, så alle 
kommer godt hjem.

Annika Lynbech

09.30  Morgenbrød i sognegården – lækkert morgenbrød, 
velbrygget kaffe med en bitter, og godt selskab. 

Herfra kører vi i biler som i foregående år  
ud i det blå - og her i bogstavliste for- 
stand, når målet er Holbæk havn og  
færgen til Orø. Her stiller vi bilerne  
og tager færgen over en smuttur  
på ca. 25 minutter. 
11.30 sejler vi over til øen.

Sognepræst  
Kirsten Schmidt
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Vi elsker den gamle,  
den vaklende rønne...
Ja sådan står der jo i en gammel sang, og skuret 
der står uden for muren og læner sig op ad kapel-
let, trænger rigtig meget til en renovering - det er 
så det nye tiltag på kirkegården. Når vejret bliver 
lidt lunere vil Jørgen og Erland gå igang med at få 
det rettet op »for døren synker  halvt i knæ«. Det 
skal også beklædes og males. Skuret kan ikke 
undværes på kirkegården idet det rummer kirke-
gård bænkene om vinteren, trillebør og andre 
redskaber til brug på kirkegården. Kønt er det 
ikke - men det bliver det.
Også vores kirkemur skal renoveres, og kalkes 
indvendig i år. Ligeledes skal kirken og kapellet 
kalkes, og så bliver Jørgen færdig nede i afdeling 
4. Der er meget spændende at se frem til.

Til sidst et lille hjertesuk ... Når man lufter sin 
hund uden for kirkemuren så husk posen. På for-
hånd tusind tak.  Kirkegårdsudvalget

Nu bliver skuret  
renoveret!

Årby Kirkes filmklub sluttede sæson 2017/18 
her i marts måned. Vi holder pause til septem-
ber, hvor det igen bliver mørkt nok til at mødes 
om film. 

Vi har igennem en årrække mødtes 3 gange i 
efteråret og 3 gange i foråret til filmaftner den 
sidste torsdag i september, oktober og novem-
ber, de to første gange kl. 19 og den sidste gang 
kl. 18 hvor vi starter med et måltid med smør-
rebrød og snak. De andre gange får vi kaffe/te 
og medbragt brød på skift. Det foregår på sam-
me måde i januar, februar og marts. Vi slutter 
de enkelte aftner ca. kl. 22.

Vi har mange film - både forholdsvis nye og af 
ældre dato - på lager, som vi gerne vil se. Nogen 
mener endda, at vi kunne udvide antallet af 
filmaftner  En del af filmene er foreslået af film-
klubbens deltagere. Nogen er foreslået af Helga 
eller undertegnede, og så har vi stemt om, hvil-
ke vi gerne vi se udfra beskrivelser af de enkelte

film. Kravet til filme- 
ne er, at det er en film, 
 som den enkelte for- 
slagsstiller synes er  
god eller er nys- 
gerrig efter at se.     

Man er  
velkommen  
til at møde op,  
men hvis man forud 
vil have tilsendt materiale om den enkelte film-
aften, kan man kontakte enten Helga Tide-
mann Jensen hetj@km.dk 59 50 41 05 el- 
ler Karsten Jørgensen Karstenj49@gmail.com  
59 62 02 24 eller 40 38 97 07.

Jeg blev engang spurgt, om man behøver være 
hellig for at deltage. Svaret er nej, det er gode 
film og det fælles samvær det handler om.

Karsten Jørgensen

Årby Kirkes filmklub
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NYT FRA ÅRBY 
SKOLE OG SFO
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:  Per Halkjær
SFOleder :  Anne Marie Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas ProfftHviler ikke 

på laurbærrene
Det er blevet hverdag igen på Årby skole ovenpå 
efterårets store 60 års fødselsdagsfest og indvielsen 
af den nyrenoverede skole. Skolen er kommet helt 
igennem byggeriet, også skolens store gymnastik-
sal er blevet færdig med ny renoverede og ombyg-
gede omklædningsfaciliteter. Men skolen kommer 
ikke til at hvile på laurbærrene, for allerede til 
sommer forestår den næste store renovering, når 
taget på 57 fløjen skal udskiftes. Dette vil igen 
medføre at skolen i en periode omdannes til en 
byggeplads indtil det nye tag er på plads.

Skolen har også fornylig fået opgraderet adgangs-
vejen til SFO’ens shelterplads, som ligger i skole-
skoven ved siden af sportspladsen. Der er blevet 
udlagt flis på stien fra Melbygade og ned til shel-
ter området. For nogle år siden fik skolen i samar-
bejde med friluftsrådet opsat to shelters og et 
muldtoilet, som bliver brugt til overnatninger og 
ved SFO’ens ugentlige skovdag.

Igennem de sidste halvandet år har skolens lærere 
været på DGI uddannelse i forbindelse med, at 
skolen er ved at blive certificeret, som kommu-
nens første DGI profilskole med vægt på mere 
idræt og bevægelse i skoledagen, bl.a. inddragelse 
af motions- og bevægelsesfremmende aktiviteter i 
undervisningen. Skolens SFO blev allerede for år 
tilbage DGI certificeret idræts SFO, så det var helt 
naturligt at resten af skolen også blev certificeret, 
eftersom skolen gerne vil profilere sig på øget fo-
kus på idræt og bevægelse. Ved skolens emneuge i 
maj måned vil den officielle offentliggørelse af 
projektet finde sted, når skolen får overrakt et 

DGI flag, som synligt bevis på at skolen er blevet 
idrætsprofilskole.

Årby skole er også fortsat partnerskabsskole for 
Odsherred Kunstmuseum med projektet »Kunst-
kammerater« som omdrejningspunkt. Projektet 
indebærer et tæt samarbejde mellem de to institu-
tioner omkring kunstformidling til børn og unge. 
Skolens 4. og 6. klasser har de seneste år flere gange 
besøgt kunstmuseet til diverse undervisningsforløb 
og workshops, hvor de er blevet undervist af lokale 
Odsherred kunstnere. Et projekt som klasserne har 
haft så stort udbytte og glæde af, at vi har valgt at 
fortsætte samarbejdet også i 2018, hvor det bliver 
skolens 5. årgang, som skal deltage og som i maj 
måned aflægger Malergården i Vig et besøg for at 
arbejde med billedfremstilling og billedanalyse.

I februar måned afholdt skolen sine årligt tilbage-
vendende skolefester og fastelavnsfester for både 
de store og små elever. Der blev slået katten af tøn-
den, kåret kattekonger og kattedronninger samt 
afholdt fællesspisning og diskotek.

Sidst men ikke mindst kan jeg berette, at skolen 
også denne jul endnu engang oplevede en ualmin-
delig stemningsfyldt julegudstjeneste i Årby kirke, 
hvor skolen bl.a. havde medbragt sit eget julekor, 
som sang flere julesange flot akkompagneret af 
skolens dygtige musiklærer samt kirkens eget til 
lejligheden sammensatte lille musik ensemble. 
Det var en dejlig oplevelse for alle der var til stede 
i den fyldte kirke…

Per Halkjær, skoleleder
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Volden 1 . 4400  Kalundborg . Tlf. 59 51 40 70 
www.kalundborg-lokalarkiv.dk

»Egebjerggaard«, Søstermosevej 9  
af areal 18,9 ha og 2,4 ha mose
Navnet »Egebjerggaard« har den fået efter bakken 
»Egebjerg« lige nord for gården. I 1861 købte Jørgen 
Chr. Jensen og Sidse Marie Sørensdatter ejendom-
men »Egebjerggaard«. I 1909 overtog begge Jørgen 
Chr. Jensens sønner, Hans og Christian gården, men 
i 1912 blev Hans eneejer.
Hans er født på gården 6/11 1876 og viet 1/12 1928 
på borgmesterkontoret i Kalundborg til Anna Marie 
Petersen, født 27/7 1891, som døde i barselsseng 
den 1/9 1930. I 1942 overtog Hans’s eneste barn Jør-
gen Jensen, født 1/9 1930,  gården og forblev ugift. 
Jørgen stod nu som 12-årig forældreløs, og derfor 
forpagtede han landbruget ud til hans morbror, Vig-
go Petersen gift med Gerda.

I 1954 overtager Jørgen igen driften af ejendommen, 
idet Gerda og Viggo køber ejendommen Østrupvej 
21. Forinden var Jørgens moster Johanne og hendes 
mand Jørgen Jacobsen flyttet ind for at passe hus-
holdningen for Jørgen.
Jørgen Jensen har været i bestyrelsen for husmands-
foreningen. Stuehuset er opført i 1861 og senere re-
staureret, stalden er fra 1861 og er senere restaureret, 
lade opført 1918 og senere restaureret og maskinhu-
set er fra 1955. Gården drives med slagtesvin på ca. 
600 stk. årligt. Der er 3 traktorer, mejetærsker, roe-
optager, 2 tånsiloer. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
I gamle blev den altid kaldt »Musikkergården« idet 
Jørgens far spillede meget, både på violin, horn, 

trompet og klarinet. Han spillede en del på Mølle-
bakken i den store pavillon, og i omegnens forsam-
lingshuse samt til private fester og skjolddans i Aar-
by. Han holdt op med at spille, da han fik forlorne 

tænder, de var i vejen til blæseinstrumenterne. Jør-
gen husker han spillede til salmerne juleaften der-
hjemme. Jørgens far spillede også sammen med Såby 
fra Kalundborg. Der kom også en del på gården og 
fik undervisning i spil. Da malermester Herman 
Christiansen fra Rørby var ude og male døre m.m. i 
deres stuer, forlangte han musik til arbejdet. 
I 2002 sælger Jørgen gården til »Sigridshøj« og han 
flytter til en ældrebolig ved Aarby Plejehjem, men 
han får kun et par år der, han dør 19/12 2004.

12
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NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS

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

Så er vi på banen igen med sidste nyt fra Årby for-
samlingshus og med de gøremål vi har for øje her i 
foråret 2018. 

Skal jeg kigge lidt tilbage kan jeg fortælle, at vi havde 
2 rigtigt gode julebanko-spil med masser af gæster og 
masser af gode gevinster. Vi havde også en super hyg-
gelig julefrokost med en masse lækker julemad og 
hygge. Vi håber at se mange af jer igen den 1. de-
cember 2018. I år får vi et godt gensyn med lokale A 
La Carte.

Den 13. marts hyggede vi med en altid velbesøgt fæl-
lesspisning. DET er en sikker  dsucces … hver gang!

Lørdag den 14. april tager vi arbejdshandskerne på 
og gi’r forsamlingshuset en ordentlig omgang rengø-
ring. Det er sådan en dag hvor vi 
kommer overalt, så når man går 
hjem til aften, så dufter der sim-
pelthen så lækkert rent. Vi får 
meget ros for hvor pænt vi holder 
det allevegne og vi er rigtig glade 
for bliver bemærket. Udenfor går 
de mandlige deltagere og arbejder. 
De får fejet godt og grundigt, og hvis 
der er nogle tagrender som trænger 
til at blive tømt, er de også klar på den 
opgave. Det er som sagt så lækkert at 
gå hjem til aften på de dage, for man 
kan virkelig se hvor langt vi kommer 
og hvor tiltrængt det faktisk var. Vi 
har efterhånden fået en fast stab af 
hjælpere som deltager hver gang, så oftest er vi en 20 
stykker som render rundt og får givet vores allesam-
mens forsamlingshus en kærlig omgang. Vi hygger og 
får snakket ja, men vi arbejder sandelig også. Tak til 
jer som deltager … det er guld værd!

Vi har i øvrigt et rengøringsfirma på i hverdagen som 
vi efterhånden har haft en del år, og dem er vi glade 
for. De gør det godt og det er dejligt at vide at de 
kommer med jævne mellemrum. Vi har jo obligato-
risk rengøring på alle festerne. Jeg er ikke i tvivl om 
at det er den rigtige løsning for os.

Så kommer en travl tid med mange møder i april. 
Familie og Samfund kigger forbi på alle onsdagene i 
april med forskellige foredragsholdere. Torsdag er 
der som altid banko-spil og i ugens første dage er det 
Kalundborg senior og pensionistforening som bru-
ger huset, så I kan nok se at det er et dejligt brugt 
sted vi holder os. Det er dejligt at vi i vores lille sogn 
har et forsamlingshus som bliver så flittigt brugt!

I skrivende stund er vi ved at renovere et gammelt rum 
i kælderen. Her har vi håndværkere på så vi glæder os 
over at det rum snart står pænt og præsentabelt.

Løbende kommer der nye bookninger med fester i 
weekenderne, så jo … vi klager bestemt ikke 

Til slut vil jeg gerne takke jer for min tid som for-
mand for Årby forsamlingshus. Jeg har som store 
dele af den eksisterende bestyrelse været med siden år 
2007, men tiden er kommet for mig hvor jeg vil 
trække mig tilbage. Jeg synes det har været sjovt at 
være med i alle årene og jeg har nydt at være en del af 
det hele! Nu synes jeg at jeg er et sted i livet hvor der 
skal ske noget andet. Min mand og jeg har voksne 
børn nu og de bor i hhv. Munkebo og på Amager. 
Årby forsamlingshus vil altid være »mit forsamlings-
hus«. Jeg er født og vokset op i de omgivelser og jeg 
vil stadig være at finde der. Flere fra min familie er 
stadig med i bestyrelsen, så selvfølgelig skal jeg fort-
sat være med, bare ikke som formand længere. Det 
har virkelig været en sjov tid men jeg synes ikke jeg 
har tiden mere og det skal man have når man invol-
verer sig i bestyrelsesarbejde. Så tak til jer alle fra 
mig; I har været fantastisk at stå i spidsen for og jeg 
har nydt så mange timer sammen med jer!

De bedste forårshilsner fra
Lotte Svendsen

Formand for Årby forsamlinghus 

Den 21. marts har vi generalforsamling både 
for forsamlingshuset og støtteforeningen. 
I er som altid meget velkomne til at komme og 
deltage den aften. Vi starter klokken 19.

13
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 KIRKELIG INFORMATION
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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 under 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

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.

MENIGHEDS-
RÅDSMØDERTirsdag den 13. martsTirsdag den 10. aprilTirsdag den 12. juniTirsdag den 14. august
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ADRESSER
SOGNEPRÆST

Helga Tidemann Jensen
Årbygade 30

4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 05 / 23 24 41 05

Træffes bedst mellem 
kl. 11.30-13.00

Mandag træffes sognepræsten ikke
 

GRAVER
Lis Hansen

Træffes på tlf. 59 50 42 83
kl. 10.00-12.00

Mandag træffes graveren ikke

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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NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke & Sogn udkommer ultimo juli 2018 og husk, 
at har du noget i tekst og billeder, du vil dele med andre i vo- 
res sogn, så kontakt Inge Johansen, tlf. 24 82 80 24 eller  
if@ka-net.dk senest d. 28. juni 2018.

Dåb

19. november Nikoline Bo Falkensten 
19. november Hector Prøhl Hansen
3. december Nor da Silva Nedersee
21. januar Bastian Fjord
27. januar Magnus Fredskov Petersen
27. januar Ebbe Marvel Holdt
4. februar Marie Buhr Andersen
11. februar William Sejling 
25. februar Mathilde Diana Juul Stoklund
11. marts Julius Wendel Olesen

Vielser og velsignelser

11. november Tanja Klamer Buchberg og  
Peter Klamer Buchberg

Bisættelser og begravelser

1. februar Steffen Kristensen 

VI HAR ERFARET...
… at nogle af vores læsere som modtager sognebladet pr. post 
ikke har modtaget det sidste nummer. Det beklager vi.
Hvis det gentager sig ring da venligst på tlf. 27 59 47 81 – så 
får vi rettet fejlen.

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb: 
7. april kl. 11 
19. maj kl. 11
23. juni kl. 11
18. august kl. 11   



GUDSTJENESTELISTE
MARTS · 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).
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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

25. marts kl. 10.00 Oplevelsesgudstjeneste med påskevandring og skattejagt 
for børn og barnlige sjæle

29. marts kl. 17.00 Skærtorsdagsmiddag i kirken – sammensmeltning af middagsselskab 
og gudstjeneste

30. marts kl. 10.00 Langfredag

 1. april kl. 10.00 Påskedag
 2. april kl. 10.30 2. påskedag – fællesgudstjeneste i Nyvang kirke
 8. april kl. 10.00
15. april kl. 10.00 Konfirmation
22. april kl.  9.00 Annika Lynbech
27. april kl. 10.00
29. april kl. 10.00

 6. maj kl. 10.00
10. maj kl. 10.00 Kristi Himmelfart
13. maj kl. 10.00
20. maj kl. 10.00 Pinsedag – Årby kirkes voksenkor forskønner gudstjenesten
21. maj kl. 10.30 Fællesgudstjeneste på Amfiteater Sjælland
27. maj kl.  9.00 Annika Lynbech

 3. juni kl. 10.00
10. juni kl. 10.00
17. juni kl. 10.00
24. juni kl. 10.00

 1. juli kl. 10.00
 8. juli kl. 10.00
15. juli kl.  9.00 Annika Lynbech
22. juli kl.  9.00 Annika Lynbech
29. juli kl.  9.00 Annika Lynbech

 5. august kl. 10.00
12. august kl. 10.00


