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Årby gadekær
– en succeshistorie
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Kirken som kompas i livet!
Kirken som vartegn
kirken« (Bjernede kirke) – eller »Afkørslen kommer her lige ovre ved kirken« (Ottestrup kirke ved
afkørsel 11).
Den dag i dag elsker jeg, at dreje mod Årby af
Årbyvej og se kirken tone frem efter svinget – så
ved jeg, at jeg er på vej hjem, så ved jeg, at der ikke
er lang vej igen.
Jeg sorterer min
» Jeg sorterer min verden
verden gennem
kirker, og de er
gennem kirker«
alle steder, i Danmark kan du ikke
køre langt uden at
støde på dem. De
toner frem kridhvid mod blå
himmel – de er
vartegn, ja det er
som om de tegner
vores lille land.

Som barn læste jeg meget den engelske forfatterinde Enid Blytons børnedetektivserie »De fem«
om de tre søskende Julian, Dick og Anne og deres
kusine George eller Georgina og hendes hund
Tim – fem i alt. En lille gruppe, der altid faldt over
et mysterium eller en forbrydelse, som de kunne
opklare.
En af bøgerne omhandlede en skat
begravet på bunden af en sø, og
skattekortet
var
fyldt med gåder og
udfordringer, hele
tiden løber »De
fem« om kap med
de onde og det er
kun fordi børnene
regner den sidste
gåde ud først, at
det bliver »De fem«
der vinder kapløbet.
Gåden er fire tegninger, én kirke, én
høj, ét kæmpeegetræ og én stor sten
og Julian, Dick,
Anne og George
regner ud, at skatten må være sænket
ned præcis der, hvor alle fire ting kan ses fra deres
båd. De finder skatten og får den leveret rette sted,
mens de med nød og næppe undgår de tyvagtige
skattejægere.
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Og i en verden,
der føles som om
alting er i konstant udvikling eller forandring, så
er det rart, at der
er nogle ting, der
altid er som de altid har været. Så
vi kan finde
rundt, så vi kan
finde vej – det er kirken blandt meget andet for
mig – mit kompas, mit kort, mit udgangspunkt.

Skattekortets forfatter og dermed også »De fem«
bruger altså kirken som vartegn, som orienteringspunkt. De finder vej og de finder skatten ud fra
kirken, højen, træet og stenen.

Og jeg tror på, at selvom kirken får meget skældud
i disse år, så vil den vise vej, så vil den vække genkendelighed og gensynsglæde år og dag ude i
fremtiden. Og de gange i mit liv jeg har følt mig
langt væk fra kirken, så har det været en gave altid
at finde døren åben, når jeg »kom hjem igen«.

Jeg har altid sorteret min verden i kirker, ligesom
min mor, når vi kører hjem af E20 på et bestemt
sted før Sorø altid siger: »Nu kan vi snart se rund-

Det er kirken for mig her i sommervarmen.
God sommer!
Sognepræst Helga Tidemann Jensen

Sensommergudstjeneste i det grønne!
Søndag d. 19. august kl. 14 – Gud og Grill!
I kirken elsker vi bogstavrim, så hvorfor ikke
gå med Gud og Grill.
Som de foregående år,
starter vi i kirken, så bevæger vi os i samlet flok
over i præstegårdshaven,
med stop ved udsigten
bag ved kirken.
Vi gentager sidste års
succes med pølser på grillen, hjemmelavet ketchup og hjemmeristede
løg – som står klar i teltet
til sensommergudstjene-

stens glade gæster ligesom
der også er øl og vand og
kaffe til de kaffetørstige.
Vi har rejst teltet og håber på mange og glade
kirkegæster i præstegårdshaven.
Så kom glade! Og så vil
vi her i kirken gøre vores
bedste for den dag at få
alle med rundt og give
alle en fornemmelse af
sommer, sol og søndag
med kirke fra en lidt anden side. Vi ses!

Stort tillykke til forårets glade konfirmander
Søndag den 15. april:
Emilie Sofie Rosenfeldt Andersen, Jessica Lyngbak Bjørck Jensen, Rasmus Lysholt Henriksen,
Sebastian Frederik Jensen, Sille Møller Rasmussen, Cecilie Jensen, Nikoline Dam Hemmingsen, Helene Kæstel Christensen, Lucas Valdemar Køhler Suhr, Amalie Bonde Norman
Malmvig, Lasse Emil Dalgaard Pedersen, Mag-

nus Hansen og Amalie Frederikke Egelund Avnborg.
13 glade konfirmander der højt og tydeligt
fremsagde den trosbekendelse de havde kæmpet
så bravt for at lære – og som samtidigt hver og
en så skønne ud og havde en skøn dag, der selvom varmegraderne ikke helt kom så højt op, dog
var fyldt med sol fra oven.
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Årby gadekær – en succeshistorie
Ja, det kan Facebook også bruges til
Gruppen »Årby gadekær« er en levende gruppe,
hvor ideer er velkomne, som igennem de sidste
år har passet gadekæret, sat bænke op, fældet siv
og kørt dem væk, der er blevet sat fisk ud, ruget
ænder ud, sat halmrør op og sidste nye skud på
stammen er det flotte nye andehus i danske farver meget apropos her i fodboldåret.
Det er Ole Friis, der har snedkereret andehuset
og malingen er sponsoreret, så ællingerne kunne få et sted at bo, når de kom ud af æggene.
Arbejdet omkring gadekæret er en holdindsats
lyder det rundt omkring og det mange fine nye
Så flot er huset blevet
tiltag har gjort gadekæret til et stop på gåturen
for både store og små.
Alle hjælper alle og alle får glæde og gode oplevelser i sidste ende.

Andemor er flyttet ind

En dejlig historie fra et dejligt tiltag.

Søndag d. 16. september kl. 10

Høstgudstjeneste!
Tak for mad
Her pynter vi med alle gode gaver fra oven, vi
synger gode salmer, og vi nyder god mad og godt
selskab! Høstens gåde går aldrig helt op for mig
og derfor forbliver den magisk, og jeg kan huske
som barn, når sangen om den gamle gartner med
Birthe Wilke og Mogens Wedel lød, så var jeg
helt sikker på, at det var en sang om Gud.

Jeg skal aldrig, aldrig glemme, denne dybe rene steme,
jeg har elsket den engang og jeg lytted, når han sang:
Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind,
skabe hverdag om til fest og lukke lys og glæde ind.
Den sang skal vi nok ikke synge, men kom alligevel og skab en hverdagssøndag om til fest! Kom
og syng med, kom og nyd den overdådige høstpynt, og sidst men ikke mindst: Kom og sig tak
– for alle de gode gaver, der kommer oven-ned!
Og som altid er der frokostbord i sognegården
efter gudstjenesten, hvor vi også kan nyde ferniseringen af den fine udstilling med billeder
Hans Werner Madsen og Kjeld Nielsen som udstiller fra august til november i sognegården.
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Høstkoncert

Sprudlende bulgarsk
folkemusik i Aarby Kirke
Der er lagt op til en stor musikalsk oplevelse ud
over det sædvanlige!
Kl. 19.00 tirsdag d. 18. september kan man,
når Orfeus Balkan Ensemble giver koncert, opleve ægte og virtuos bulgarsk folkemusik i Aarby Kirke. Masser af fantastiske takt- og tonearter, vilde soloer samt både gribende og skægge
folkesange!
Balkan – og ikke mindst Bulgarien – er kendt i
hele verden for sin fantastiske folkemusik – nuanceret, ekvilibristisk, kompliceret, melodisk, med
en smittende energi og stor følelsesmæssig dybde.
Orfeus Balkan Ensemble, blev dannet i 2014
og består af to danske og to bulgarske musikere.
Alle har viet en stor del af deres liv til denne
musik, og er trængt dybt ind i dens hemmeligheder og behersker den med stort overskud.
Bandet er den første gruppe i Skandinavien, der
spiller denne musik på professionelt niveau –
med en virtuositet og autensitet, der kan måle
sig med ensembler på Balkan. Sidste år udgav
bandet sit første album »Zakachka« (»Drilleri«)
– og var på turné i Serbien og Bulgarien.
Repertoiret rummer arrangementer af gamle
folkesange, populære hits – samt

Orfeus Balkan Ensemble

egne kompositioner – både autentisk, og med
bandets helt egen lyd.
Musikkens karakter bevæger som fra langsomme
ballader over smukke, melodiske sange til åndeløst virtuose instrumentalnumre. Moderne traditionelle bulgarske instrumenter; som tambura
– et strengeinstrument i familie med mandolinen, der beherskes af Enis Ahmed, og tapan – en
bulgarsk tromme trakteret af Filip Filipov – der
også optræder virtuost på harmonika og synthesizer. Ensemblets leder er Adam Ørvad, harmonika, kendt i det danske verdensmusikmiljø –
han behersker en række forskellige stilarter som
en indfødt. Anne Eisensee, der er ensemblets
vokalist har i årevis fordybet sig i Bulgariens meget forskellige regionale stilarter, som hun udfører med stor autencitet og udtrykskraft.
Under koncerten bliver publikum – udover musikken – også delagtiggjort i musikernes store
baggrundsviden – her bliver fortalt levende om
sangene, om historien, om de helt specielle rytmer, om musikken!
Se www.orfeusbalkanensemble.dk
Aarby Kirke tirsdag d. 18. september 2018
kl. 19.00. Entré 50,-
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Besøg af kære venner!
Tirsdag d. 18. september fyldes kirken af besøgende fra pleje- og dagcenter Jernholtparken. Kirken plejer at komme til dem, til gudstjenesterne på Jernholtparken, men nu kommer de til os.

Og vi glæder os – til fremvisning af høstpynten, en lille gudstjeneste og kage, masser af
kage til kirkekaffen.
Vi hejser flaget og venter busserne med spændte gæster fra Jernholt.

Kunst i Sognegården
Vi har denne gang fornøjelsen at have to udstillere
Kjeld Nielsen
Jeg er uddannet kunsthåndværker.
Har gået på kunsthåndværkerskolen
i København, hvor jeg bl.a. har beskæftiget
mig med tegning, modellering, ciselering
og gravering.

Fernisering
16/9 efter
høstgudstjenesten

Som portrætmaler er jeg blevet undervist af Mads Rye – der
bl.a. lige har malet et portræt af Marianne Jelved til Frederiksborg Slot.
Søren Hjort

Hans Werner Madsen
Min intension er at bruge landskabet som igangsætningsfaktor,
det sete og sansede er en afgørende katalysator til billedmageriet,
hvor jeg benytter naturen på min egen facon, udvælger de mest
dynamiske tegn og signaler, hvorefter de omdannes i form og
farve, så det passer i min billedverden.
I de senere år har mit farvevalg på paletten ændret sig til de lyse og klare
nuancer, som brydes af enkelte stærke kontrastfarver.
For mig opstår der i mødet med naturen en særlig trang til energi
– som ofte resulterer i arbejdet foran lærredet, et billede som afspejler den kraft og energi, man bliver opfyldt af i mødet med naturen.
Mit arbejde med landskabet handler ikke om at eftergøre naturen,
men at sanse og omskabe det sete til billedsignaler.
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Minikonfirmander – holdopstart i august
Minikonfirmand er for alle 3. klasser, der har
lyst fra Årby- og Kalundborg Friskole.
Vi starter op d. 21. august efter skole, hvor kirken arrangerer afhentning og eventuel tilbagekørsel til skolernes SFO.
I denne sæson skal vi lege, lytte og føle alt det
med Gud på tænderne – så alle kan være med
både dem der er helt sikre på det med Gud og

dem der synes, at det er lidt mærkeligt med
ham Gud. Vi kører hver tirsdag undtagen i skoleferien og vi afslutter på vanlig vis sæsonen
med en festlig minikonfirmandgudstjeneste
søndag d. 11. november kl. 10
Kirken sender tilmeldingsmateriale ud i 1. skoleuge
– kom glad!

Vil du gå til præst i Årby?
Så er det søndag d. 2. september kl. 10. Her
går vi så småt i gang igen.
De to nye hold skal skrives ind og præst og 7.
klasser skal se hinanden an. Så kom glade og
spændte både fra Friskolen og fra de nye klasser
på Rynkevangsskolen, alle gamle elever fra Årby
skole, lokale Årbyboere og Friskoleelever, som
her efter sommerferien går i 7. klasse og skal
konfirmeres i 2019.

Vi byder velkommen med en introgudstjeneste, der
efterfølges af et introduktionsmøde, hvor jeg præsenterer mig selv og kirken. Her serveres kaffe, kage og
sodavand.
Selve undervisningen starter onsdag og torsdag
d. 5. og 6. september der følger, så kan I ikke
deltage søndag, så send bare drenge og piger til
præst, så finder vi ud af det.
Kom glade, jeg glæder mig til at se jer!

Kirkens ’nye’ orgel
Kirkens orgel er fra 70’erne og bygget af orgelbygger Frobenius, en kendt og respekteret dansk
orgelbygger.
Et orgel består af et eller flere
manualer og for det meste et
yderligere manual til fødderne
som man kalder pedalværket.
Årby Kirkes orgel har to manualer og pedal.
Dengang skulle orgler være så
store som mulig, dvs. man satsede på at få så mange »stemmer«, som der var råd til indenfor budgettet. Resultatet
blev ofte en overvægt af høje
og i stor udstrækning skingre
stemmer.

Vi ønskede derfor at renovere orglet, så det fik
en blødere klang, og slap af med det skingre
indtryk. Det har betydet, at orgelbyggeren skulle udtage alle piber (ca. 1000).
Nogen skulle skiftes ud og resten skulle justeres og renses.
Det tog en mand seks ugers
koncentreret arbejde inkl. en
stemning af orgler.
Resultatet – ja kom selv og
hør det – kirkens personale og
menighedsrådet er meget tilfredse – de har jo også hørt det
før og efter.
Hvad koster det så? Ca.
100.000 + moms.

7

I Faderens,
Sønnens og
Helligåndens
navn
Efterårskonfirmation!
Konfirmation
søndag d. 30. september kl. 10
Så sker det endelig! Glæden finder Årby
sidste formiddag i september for friskolens
konfirmander skal endelig, endelig konfirmeres.
Det bliver en stor dag og konfirmanderne,
præsten, familierne og kirken glæder sig –
så kom glade til kirke og vær med til at
fejre troen, fejre Guds nåde og fejre at endnu et nyt hold unge mennesker siger:
ET KÆMPE JA til Tro, til Håb og til Kærlighed, til Gud og til næsten på deres vej.
Stort tillykke på forhånd til:
• Amanda Plassmann
• Emma Amalie Knudsen
• Emma Koudal Bokelund
• Freja Marie Sørensen
• Janik Frank Lynghøj Jensen
• Josephine Jasmin Andersen
• Laust Bach Møller
• Matilde Eyser Thulstrup
• Nicklas Brøgger Andersen
• Olivia Kristiansen
• Olivia Hartmann Labusz
• Olympia Tandskov Engsvang Nielsen
• Sabine Lauridsen
• Sebastian Damgaard Christensen
• Tobias Lauridsen
• Tobias Nøddeskov Jensen
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Når præsten under dåben har øst vand
over dåbsbarnets hoved tre gange, skal der
tørres efter. I flere og flere sogne bliver det
nu gjort med en dåbsklud.
Det har vi også gjort i Årby kirke gennem
det sidste år. Det er en ung mand Frederik
der hjælper os med flere ting i kirken der
startede produktionen af dåbskluden til
stor glæde for forældre m.fl. Frederik er
også ham der lavede et diagram så der på
vores dåbsklud står Årby kirke. Tak for det
Frederik. Dåbsbarnet får dåbskluden med
hjem som et kært minde – i den forbindelse er der en sød historie – en storesøster
til dåbsbarnet var med ved døbefonten, og
havde hjulpet præsten med at tørre, hun
havde åbenbart også hørt, at man fik dåbskluden med hjem – så da man skulle videregive kluden var den væk storesøster havde puttet den i sin lille taske.
Vi er også så heldige at have to søde damer der strikker for os – en stor tak skal
lyde herfra.
Frederik
startede
produktion
af dåbskluden

Allehelgens søndag 4. november kl. 16
Til Allehelgens skuer vi bagud og mindes dem vi
har mistet. Og her i Årby kirke mindes vi de sognebørn, der er begravet eller bisat i årets løb.
Derfor holder vi en særlig gudstjeneste her til Allehelgen. En gudstjeneste med mulighed for fordybelse, og hvor vi samles om minderne, om lyset
og evangeliet. Under gudstjenesten læses navnene
op på dem, sognet har mistet i årets løb.
Det er en stille aftensgudstjeneste med plads til
fordybelse. I år mødes vi kl. 16 og efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe.
Allehelgens søndag er en mærkelig størrelse – den
markerer nærheden med dem vi ikke længere er
tæt på, fordi, ja fordi, de venter i Guds rige, fordi
Guds rige forbinder os gennem kærlighedens
bånd med dem, der er rejst i forvejen.
Hvordan vise det? Det gør vi med lys, nogle tæn-

der lys på kirkegården, andre i lysgloben i kirkerummet, i kirken tænder vi også lys og lader musikken fylde rummet med stemning og minder.
Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig
invitation ud til dem, som har mistet i årets løb, så
de får mulighed for at mindes den de havde kær.
Helga Tidemann Jensen
Sognepræst

Årby Kirkes filmklub
Årby Kirkes filmklub kan snart fejre 10 års
jubilæum. Da vi ser 6 film om året bliver det
til ret mange film.
Ligesom de andre år har vi første filmaften til
september. Så vidt muligt altid den sidste
torsdag i måneden.
• Torsdag den 27. september kl. 19.00
• Torsdag den 25. oktober kl. 19.00
•
Torsdag den 29. november kl. 18.00 og
denne aften spiser vi smørrebrød en god
time, hvorefter vi ser aftenens film.
Efter filmene er ordet frit. Hvad synes vi om
filmen, siger den os noget vi kan bruge – refleksioner den har sat i gang.
Alle kan komme med forslag. Den liste der
derved fremkommer stemmer vi om, så det
bliver en prioriteret liste. Der er ikke noget
særligt krav til de enkelte forslag bortset fra,
at det skal være en film man enten er nysgerrig efter at se, eller har set og som har gjort
indtryk. Kan man motivere sit forslag er det
godt, men ikke noget krav.

Man er velkommen til at
møde op på en vilkårlig
filmaften. Det koster
ikke noget, og man er
ikke forpligtet til flere
aftner end dem man
møder frem til.
Spørgsmål om filmklubben
kan enten sendes til sognepræst
Helga Tidemann Jensen hetj@km.dk eller undertegnede Karsten Jørgensen karstenj49@
gmail.com I er også velkommen til at ringe
Karsten: 59 62 02 24 eller 40 38 97 07, Helga
59 50 41 05.
Er der problemer med transporten kan I bestille kirkebil hos flextrafik (70 26 27 27). I
skal selv lægge ud, men kan få beløbet refunderet hos enten Helga (præsten) eller menighedsrådet. Det kræver blot at I har fået en
kvittering af chaufføren.
November er sidste filmaften i 2018. I 2019
har vi tre filmaftner i henholdsvis januar, februar og marts
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Gå en dejlig tur på din kirkegård
Vores tur går langs den flotte nykalkede mur, ned til
den store låge, som lige er blevet sandblæst og sølvlakkeret, både den og lågen ned til præstegården har
længe set slemme ud, men nu er det i orden.
Vi går ind, drejer til venstre og følger stien ned til
bænken, der slår vi os ned for en lille stund og nyder
synet af den kønne nykalkede kirke, med de sortmalede pinakler, lader tankerne flyve – og mærker historiens vingesus, – det er omkring 800 år siden de første kampesten blev bygget ind i kirkens tykke mure,
og der bliver passet godt på kirken, som vil bestå i
mange århundrede frem, til gavn og glæde for kommende slægter. Vi får kalket kirken hvert 3. år, det er
bestemt i provstiet. Tårnlugerne er også dels fornyet
eller repareret, og alle er malet, kirkeloftet er ligeledes
efterset for fugle
der bygger rede
og andet utøj,
det er alt sammen Erland og
Jørgen der har
klaret det.
Nykalket kirkemur
Da vi går videre
falder øjnene på Lerchenborgs gravsted, som nu er
ved at blive renoveret, gitteret er taget ned og skal
gøres i stand, ligeledes skal selve gravstedet ordnes.
Det bliver dejligt når det sker, det har vi ventet længe
på. Muren der deler gravstedet fra gangen, er vi nu
ved at gøre i stand, så det hele bliver pænt.
Vi spadserer videre ned forbi muren der grænser op
til det gamle plejehjem, kan i huske, den var af gule
mursten, og den havde fået murbier, så den er blevet
fiilset og kalket – og hvor det pynter.
Så går vi videre langs med stien mod kapellet, som
også er blevet kalket og soklen malet sort, det ser
godt ud.
Lerchenborgs gravsted
er under renovering
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Vi slår en smut ud af lågen mod marken, beundrer
den flotte udsigt, og huset bag os, som nu ikke længere er en »vaklende rønne«, men helt ukendelig, det
har fået nye beklædningsplader og nyt tag, ny dør og
fliser på gulvet. Dejligt at se på, det kan vi nu også
takke Erland og Jørgen for.
Videre går vi nu ind i afdeling 4, som snart er helt
færdig, og hvor det er det godt at se at det blev som
vi ønskede os. I denne afdeling er der påbegyndt en
helt ny gravstenstype på urnegravene, nemlig en enkelt sten, som blivende står der, herpå monteres plade med tekst.
Vi går mod øst,
og glæder os over
den fine låge til
præstegården, til
højre for lågen
findes en mindeplade opsat af PaMindeplade for Guldborg Erck
stor Erck’ børn,
(præst ved Årby kirke 1923-1933) for deres søster
Guldborg Erck, men er samtidig en hyldest til kirken
»Kirke: du er vort Betlehem«, mindepladen er nu
malet op så man kan læse teksten.
Vi spadserer forbi vores Lapidarium, og nyder synet
af dette flotte anlæg, med de kønne roser og alt det
grønne.
På vores tur rundt på kirkegården, har vi jo lagt mærke til de velpassede gravsteder, med de smukke forårsblomster, og det er jo graveren Lis, og Susannes
fortjeneste at kirkegården fremstår så flot.
Vores vandring er slut på bænken foran kirken, hvor
vi dvæler et øjeblik oven på de mange indtryk og
glæder.
Set af Benthe, kontaktperson,
og Kirsten, formand

KALUNDBORG
LOKALARKIV
Volden 1 . 4400 Kalundborg . Tlf. 59 51 40 70
www.kalundborg-lokalarkiv.dk

Åbningstider:
Torsdag kl. 14-17 samt
1. lørdag måneden
kl. 10-12

Tag med på vandretur i Bastrup
Igen i år vil Årby Menighedsråd og Kalundborg Lokalarkiv afholde en vandretur i det gamle Årby sogn.
I år vil vi gå en tur i Bastrup og se lidt på de gamle
huse og gårde.
Vi mødes i Årby Sognegård onsdag den 22. august
kl. 19.00, hvorefter vi samlet kører til Bastrup og
parkerer hos Kirsten og Jørgen på gården Egedal.

Vi går en tur igennem Bastrup, og hvis der er høstet
og tørt vejr en tur på højen bag Egedal og en tur
rundt om en lille sø.
Derefter kører vi tilbage til Årby Sognegård, hvor
Årby Menighedsråd er vært ved en kop kaffe og en
snak omkring vores tur.
Vi håber rigtig mange vil slutte op om vores tur.

Peterslyst, Bastrupvej 19

Oksemosegaard, Bastrupvej 20

Janesædegaard, Bastrupvej 21

Sæt kryds i kalenderen og kom til
vores spændende arrangementer:
• 11. august til 2. september 		
Lundbye-festival på arkivet
• Onsdag den 22. august kl. 19.00
Vandretur i Bastrup.
• Mandag den 27. august kl. 15 og kl. 18
Vandrefestival, Vandretur i
Hagemann-Petersens fodspor
• Mandag den 24. september kl. 19-21.30
Aftenåbent på arkivet med foredrag
af Anne E. Jensen
• Lørdag den 10. november kl. 10-15.00
Arkivernes dag med 60 års jubilæum på
Kalundborg Lokalarkiv
• Mandag den 26. november kl. 19-21.30
Kalundborg Lokalarkiv afholder foredrag
på Aktivitetscenteret med
Anders Hjort-Jørgensen

Egedal
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NYT FRA ÅRBY
SKOLE OG SFO
www.aarby-skole.skoleintra.dk

DGI Profilskole
Årby skole er i løbet af foråret blevet DGI idræts
Profilskole som den første skole i Kalundborg
kommune. Det er vi blevet, fordi vi tror på, at fysisk aktivitet og læring hænger tæt sammen. Som
DGI Profilskole ønsker vi at gøre idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børns hverdag og undervisning.
Det er Årby skoles ambition løbende at opkvalificere samtlige skolens medarbejdere, så vi bliver i
stand til at mestre en variation af forskellige tilgange til undervisning og til målrettede aktiviteter
i fritidsdelen. Som DGI Profilskole vil vi sætte
glæden ved at bevæge sig i centrum. Vi ønsker, at
de positive opleDGI-beviset
velser skal motivere vores elever
til også at være
mere aktive i fritiden og medvirke
til at bygge et fundament for livslang fysisk aktivitet. Det er vores ambition, at Årby skole som
profilskole vil gøre en forskel for skoleelevers
sundhed generelt og i forhold til deres kognitive,
motoriske, sociale, og emotionelle udvikling.
Alle lærere på Årby skole har gennemgået en 2½
års uddannelse, og er dermed blevet specielt uddannet til at inddrage bevægelse og motion i undervisningen. Skolen har desuden valgt at udpege
nogle idrætsambassadører til, at sætte gang i bevægelsesaktiviteter på de forskellige årgange, og inspirere kollegaerne til fortsat at anvende deres viden om bevægelsesfremmende aktiviteter i
un
der
visningen. Årets emneuge i maj måned
handlede netop om motion og bevægelse med
masser af fysisk aktivitet på skolen sportsplads
samt besøg hos de omkringliggende idrætsforeninger, og ugen sluttede med en stort anlagt
olympiade, hvor alle børn dystede mod hinanden
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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 Profft
i forskellige idrætsdiscipliner med efterfølgende
medaljeoverrækkelse, og besøg fra DGI, som overrakte skolen DGI beviset og diplomer til lærerne.
Desuden modtog skolen det blå DGI flag med
teksten »Idræt, leg og bevægelse«, som nu troner i
flagstangen midt i skolegården, som symbol på at
skolen kan noget specielt omOlympiade
kring børn og
bevægelse.
Hvis man kører
forbi den lokale
skole i denne
tid vil man også
se at skolens 57
fløj er hegnet
ind af stilladser.
Dette er fordi
skolens tag skal udskiftes i sommerferien og i det
tidlige efterår. Den samme fløj som tidligere på
foråret blev ramt af en omfattende vandskade, og
som nu er delvist renoveret. Dermed står Årby
skole snart som en gennemrenoveret og tidssvarende skole.
Sommerferien blev som sædvanlig fejret med
idrætsdag på sportspladsen, sidste skoledag med
den traditionelle fodboldkamp og vandkamp mellem 6. klasserne og skolens lærere. Det er for øvrigt sidste gang at der er to 6. klasser som går ud,
da skolen efter sommerferien er et klasset hele vejen op pga. den naturlige nedgang i elevgrundlaget. Det ser ikke ud til at der kommer parallelklasser lige foreløbig igen. Men elevsøgningen til
skolen er stadig fin sammenlignet med andre steder, idet der til august starter 31 nye børnehaveklassebørn på skolen, fordelt på 24 i almenskolen
og 7 i sprogklassen. Så fremtiden ser trods alt lys
ud for skolen og dens fortsatte eksistens. 
Skoleleder Per Halkjær

NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Vi har heldigvis haft travlt – masser af udlejninger til
konfirmationsfester – dejligt at mange vælger at holde den store dag i vores forsamlinghus.
Medio marts holdt vi generalforsamlilng og her måtte vi sige farvel til vores formand gennem mange år
– en stor tak skal lyde til Charlotte for hendes store
engagement i løbet at de lidt mere end 10 år hun
bestred denne post. Vi måtte i denne forbindelse
finde et nyt medlem og en suppleant og det var heldigvis ikke svært da der var nogle nye kræfter som
gerne ville være med.
Som nyvalgt blev Katja, som er et kendt ansigt i vores bankospil og Palle som har tilknytning til beboerforeningen i Engvejskvarteret. Vi håber på denne
måde at få et lidt bredere samarbejde med de omkringliggende foreninger således at vi kan skabe
nogle arrangementer til glæde for alle omkring Forsamlingshuset.
I april var det igen tid til en arbejdlørdag hvor vi kunne mønstre en
masse hjælpere til at foretage den
store forårsrengøring, lave flere
småreparationer samt gøre lejligheden klar til at blive lejet ud på ny.
Dog er der nogle reparationer af lidt
større omfang som vi ikke kkunne
klare her, men heldigvis har kommunen gennem de senere år stillet en
pulje til rådighed hvor vi igen i år har
ansøgt om hjælp til at få repareret vores karnapper ud mod vejen.

s-

Gin-skole
Som et nyt tiltag har vi i samarbejde med MENY
Kalundborg forsøgt os med et GIN-skole-arrangement hvor vi havde 45 deltagere, hvilket vi betragter
som en solid opbakning til et sådan tiltag og det vil
helt klart danne baggrund for yderligere arrangementer af lignede slags.
Kalundborg Senior & Pensionist Forening er fortsat
en stor bruger af huset og har igennem de senere år
skabt en masse aktivitet i huset i løbet af dagen, og

der er blevet skabt et samarbejde som er til stor gavn
for begge parter.
Færre spiller banko
En anden aktivitet der
fylder meget i huset er
vores bankospil som afholdes hver torsdag hvilket vi har fået op at køre
ved hjælp at en stor flok
frivillige som stiller op
hver uge. Dog har vi
måtte konstatere at vi har
et faldende antal deltagere henover de seneste måneder hvilket har betydet at vi har måtte prøve at kigge
på setuppet på ny. Dette betyder at der fra juli måned bliver afholdt et banko om måneden. Dette vil
vi i bestyrelsen vurdere effekten af. Men en opfordring skal lyde til at hvis der er nogle der har lyst til
at prøve med banko skal de bare møde op i huset.
Nærmere info kan findes på vores hjemmeside www.
aarbyforsamlingshus.dk.
Nu er det midt i sommerperioden, og vi er klar med
nye udlejninger og nye arrangementer henover anden halvår af 2018.
Jeg har taget over som
formand, og jeg har
været med i Forsamlingshuset gennem de
sidste 5-6 år og har
gennem mange år haft tilknytning til området via
min tilknytning til Rørby/Årby. Jeg ser frem til, at vi
fortsat kan udvikle Forsamlingshuset således at det
kan forblive et samlingspunkt for mange forskellige
arrangementer til gavn for alle.
Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn i Forsamlingshuset til enten banko eller som medlem i
nogle af de foreninger der benytter huset.
Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlinghsus
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KIRKELIG INFORMATION
FØDSEL
Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indberettes af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det
dog kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter
fødsler til kirkekontoret.
Dog skal ugifte forældre stadig, hvis fælles forældremyndighed ønskes, udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. 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 Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der går et forberedelsesforløb 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 sognepræsten, 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 vielse er dog gratis.
DØDSFALD
Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset
afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bedemanden. 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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
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Tirsdag den 14.
august
Tirsdag den 11.
september
Tirsdag den 9. ok
tober
Tirsdag den 13.
november

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
18. marts

Freja Jørgensen

1. april

Esben Skelbæk Heideman

6. maj

Julius Wendel Beer Olesen

27. maj

Mikkel Clement de Lichtenberg

23. juni

Holly Emanuel Neergaard

Vielser
19. maj

Anja Nederby Madsen og
Anders Nederby Madsen

Bisættelser og begravelser

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

24. februar

Wanda Sofie Karlsson

20. marts

Johnny Jensen

31. marts

Lily Agnethe Larsen

20. april

Ejgil Boje Hansen

18. maj

Henning With Larsen

25. maj

Leif Johnny Hansen

Formand
Kirsten Thurø Johansen
Bastrupvej 36
4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 43 03

KIRKEN ER ÅBEN

Næstformand
Klaus Falk-Sørensen
Tlf. 59 51 04 93 / 20 22 44 93

Husk at kirken står åben for besøgende 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.

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
8. september kl. 11
27. oktober kl. 11
24. november kl. 11

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke & Sogn udkommer ultimo november 2018 og
husk, at har du noget i tekst og billeder, du vil dele med andre i vores sogn, så kontakt Inge Johansen, tlf. 24 82 80 24 eller
if@ka-net.dk senest d. 12. oktober 2018.

MENIGHEDSRÅD

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
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GUDSTJENESTELISTE
Dato

Tid

5. august

kl. 10.00

12. august

kl. 10.00

19. august

kl. 14.00

26. august

kl. 10.00

Arrangement

Sensommergudstjeneste med Gud og grill

2. september

kl. 10.00

Indskrivningsgudstjeneste med velkommen til de nye konfirmander

9. september

kl. 10.00

16. september

kl. 10.00

23. september

kl. 10.00

30. september

kl. 10.00

7. oktober

kl. 10.00

14. oktober

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

21. oktober

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

28. oktober

kl. 10.00

Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Konfirmation

4. november

kl. 16.00

Allehelgensdag

11. november

kl. 10.00

Minikonfirmandgudstjeneste

18. november

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

25. november

kl. 10.00

2. december

kl. 10.00

Klip hjerter og glitterstads

9. december

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

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.

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).

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

AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER

