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En forrygende sæson med masser  
af minikonfirmander! 

Tilmeldingerne regnede ind lige efter sommerfe-
rien og pludselig stod vi i den lykkelige ulykkelige 
situation, at vi var nødt til at sætte en øvre grænse 
for antallet af minikonfirmander. Vi skal jo, som 
kirke, kunne garantere både tryghed, indhold og 
hygge. 

Det blev til et hold med 25 skønne, seje og kugle-
skøre piger og drenge. Der i skrivende stund snart 
har sidste undervisningsgang og afsluttende guds-
tjeneste. Vi har været vidt omkring – de har sat 
billeder på Gud, de har forfattet bønner og været 
i kirketårnet og prøve at få klokkerne til at klinge. 

Vi har snakket om de store spørgsmål og vi har 
råhygget med højtlæsning og masser af snack både 
frugt og sødt hver gang – afslutningsgudstjenesten 
gik med fællessang og lystænding og store kage-
mandskirker i sognegården. 

Ja, der er nu noget over bønenes umiddelbare til-
gang til kirken. De elsker rummet og de færdes 
glade og hjemmevante, ligesom de helt af sig selv 
hiver fat i salmebogen, hver gang vi starter. En tra-
dition, der startede ved et tilfælde tirsdagen efter 
jeg havde forklaret dem om sal-
mebogen og vist dem, 
at der også var 
sange i, som 
de kend-

te, både morgensange, »I øs
ten stiger…« og »Morgen
stund har guld…«, og ju le- 
sange, »Et barn er født…« og 
»Dejlig er jorden«. Da det 
igen blev tirsdag, hev hele 
holdet som det naturligste i verden fat i en salme-
bog og kiggede på præsten, der slet ikke havde 
planlagt sang den dag – og så sang vi selvfølgelig. 

Et dejligt hold, et stort hold, men også dejlige 
drenge og piger hver især, og et hold, der for andet 
år i træk, satte en tyk streg under, at det var den 
helt rigtige beslutning, at jeg (Helga, præsten) selv 

skulle have minierne fremover. 

Så går en af dine børn med en mini-
konfirmand i maven – så lover 

jeg, der nok skal blive hold til 
ham eller hende, når tredje 

klasse kommer. Og vi er 
i kirken opmærksom-
me på den vidunder-
ligt store tilslutning, 
og  arbejder selvføl-
gelig på en løsning, så 
alle på et klassetrin 
kan gå til minikonfir-
mand.   

Helga  
Tidemann Jensen 

Sognepræst

2



33

Strikkeklub
Kan du lide at strikke, så vær med i vores 
strikkeklub tirsdage i ulige uger kl. 9.30-
11.30 i Sognegården, hvor vi strikker lige 
det, vi har lyst til. Vi ses – og kaffen er klar!

Birgit Vestergaard

1. søndag i advent - 3. december kl. 10

Hygge, hygge og atter hygge! 
Kræmmerhuse og julehjerter springer frem, 
mens julens toner hygger om os. 

I år falder 1. søndag i advent allerførst i julemå-
neden, d. 3. december, og kl. 10 denne søndag 
er der i Årby kirke lagt op til rigtig julestue-
hygge. Først holder vi gudstjeneste og synger 
julemåneden og adventen i gang og så klipper 
og klistrer vi på livet løs, når vi pynter sideski-
bet op med julehjerter og kræmmerhuse, mens 
vi hører julemusik og spiser julesmåkager. 

Så elsker du glanspapir, musetrapper og limpi-

stoler, så kom og lad os lave julen 2017’s første 
julepynt sammen, man må hjer-
tens gerne få sin pynt med 
hjem, men man må 
også donere den 
til kirken i ju-
l emåneden 
og så kom-
me og få den 
med hjem ju-
leaften.  

17. december kl. 15 

Vi fejrer 3. søndag i advent
9 læsninger med drys af skønsang og efterføl-
gende æbleskiver og gløgg!

December flyver af-
sted for nogle og 
slæber sig afsted for 
andre. Men om må-
neden virker lang 
eller går alt for hur-
tigt – så er fiks-
punkter og anled-
ning til at stoppe op 
en velsignelse. 

De 9 læsninger, læst 

af lokale medlemmer af menigheden, tager os 
vidt omkring, fra altings begyndelse, over ør-
kenvandringer og engle på marken – og salmer-
ne ligeså. Det er tid til ro, det er tid til skum-
ringsfortællinger. 

I år vil 5 skønne stemmer fordele deres korsang 
ud over gudstjenesten, alle 5 voksne og de tre 
med en fortid i kirkens børne- og ungdomskor. 

Så er du til de store historier, kan du tilmed lide 
æbleskiver og gløgg, og holder du af de gode 
gamle salmer, samt gennemarbejdet skøn- og 
korsang, så kom og vær med 3. søndag i advent 
og få det hele på en gang.  



Stort tillykke til dette års 
efterårskonfirmander! 

I var seje, I var sjove, I var søde, I var modige, I var de 
bedste! Tillykke og med alle gode ønsker for jeres vi-
dere vej frem, til: Ane Gislum Micklander, Anne-Ma-
rie Crety Knudsen, Cornelia Emma Sophie Lerche-
Lerchenborg, Ditte Marie Foersom Sørensen, Ida 

Andersen, Isabella Lotus Piledal Jensen, Jens Christian 
Buck Christensen, Jonathan Lundgren Madsen, Lau-
ra Linnemann Runager, Laura Norup Pries, Mika 
Studsrød Larsen, Nikolas J. Thygesen og Søren Lind-
holm Knudsen.  (Foto: Jonna Olesen, Kåstrup Foto)

Ny kunst på væggene
Kom og nyd de smukke billeder af kunstner Jytte Ørbæk. 
Jytte skriver om sig selv: Jeg har altid været glad for at tegne og male. 
Jeg startede som 9-årig til porcelænsmaling hos fru Jensen på Hol-

bækvej. Der gik jeg i 10 år. Jeg fik arbejde i 
Magasin du Nord i København som 19-årig. 
Der arbejdede jeg i 19 år. I 1997 flyttede jeg 
tilbage til Kalundborg med min familie. Der startede jeg med at male hos 
Jack Lundsdahl. Der har jeg så gået i over 20 år. Jeg har udstillet flere 
steder, og det sidste sted er Raklev Sognehus. Det at male er noget jeg ikke 
kan undvære, jeg maler meget forskelligt, men holder mest af at male 
mennesker, dyr og natur. Jeg maler med akryl olie og akvarel.

4



55

Juleaftensdag kl. 13.30

Familiegudstjeneste! 
Varme, julelys i øjnene og på juletræerne i kir-
ken, fællessang af kære julesalmer og den bedste 
af historier! Det er hvad der er på programmet 
juleaftensdag kl. 13.30. 

Det er glæde med glæde på! Når julelysene skin-
ner, og magien næsten er til at tage og føle på, så 
synger vi om barnet i Betlehem, himmelens kon-
gesøn og jomfruen i løn – hyrderne englene sang 

for og sendte hen til stalden og de lyseblå stjerne-
tæpper, der nu er vores at gå på.   
Kom glade og start juleaften med en på opleve-
ren – når I synger, lytter og hilser på alle de an-
dre, der er kommet til kirke – til familiegudstje-
nesten, hvor der især tales til børnenes ører. 

Vel mødt og glædelig jul fra Årby kirkes menig-
hedsråd og sognepræst Helga Tidemann Jensen.  

Juleaftensdag kl. 15.30

Julegudstjeneste! 
Julen er hjerternes fest! Så lad os åbne 
vores hjerter og mødes omkring stal-
den julenat, epicenteret for vores tro, 
håb og kærlighed! 

Lige der i den mindste af barselsstuer 
skal vi nemlig på barselsbesøg – for her 
rører Guds himmel ved vores verden, 
her støder evigheden og tiden sam-
men. Og netop det giver julen sin 
magi – sit »noget« i luften. 

Og for det noget, der er i luften – den 
nåde, der når gennem tid og sted og rø-
rer os i hjertet – skal vi sige tak. Underet 
skal besynges – for julen er og bliver 

særlig – det er her vi har blik for andre 
og for vores næste! Ligesom krofar på 
gæstgiveriet i juleevangeliet. Det er her 
savnet rammer, hvis vi har mistet! Det 
er her taknemmeligheden giver en ma-
vepuster, hvis lykken bor hos os. 

Så kom og mærk noget i luften, kom 
og hør det glædelige budskab – at Gud 
kom til os, ville og vil os, favner og el-
sker os! Når vi sammen besøger stal-
den, krybben og barnet deri. 

Vel mødt og glædelig jul fra Årby kir-
kes menighedsråd og sognepræst Hel-
ga Tidemann Jensen.

To gudstjenester  

24. december
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25. december - Juledag kl. 10

En dag til eftertanke, 
mærk roen sænke sig  

i Guds hus! 
Juledag bundfælder miraklet sig. Jule-
dag ser vi om decembers anstrengelser 
har båret frugt. Her skal gaverne kata-
logiseres, vendes og drejes en ekstra 
gang, henførte smil og rester til frokost.

I kirken er det ligeså, juledag ser vi 
indad, juledag bundfælder miraklet 
sig. Gudstjenesten katalogiserer gaven 
fra aftenen før, vender og drejer den 

en ekstra gang, salmer synges med 
smil på læben. Og den kirkekaffe in-
gen har tid til juleaftensdag gives eks-
tra tid juledag. 

Så slår eftertænksomheden også dig 
juledag, så kom forbi og lad tanker-
ne flyve i godt selskab, og få en kop 
kaffe eller te og et ekstra god jul og 
godt nytår med på vejen.

Fællesgudstjeneste i Tømmerup kirke 
26. december 10.30 

Hvad vil du dø for? 
En gudstjeneste med rum til smukke 
salmer, eftertanke, forbøn og musik 
man kan fortabe sig i.

2. juledag historisk den kristne traditi-
ons fejring og fokus på vidnerne der var 
før, dem der med deres ofre og deres 
blod banede vejen for den kirke vi har i 
dag. Fordi de ikke gik på kompromis, 
fordi de stod ved deres tro og deres be-
kendelse, lige meget hvad. 
Det sidste halve århundrede har marty-
rer været nogen, der tog andre med i 

døden for deres sag, ofte i en mudret 
sammenhæng mellem politik og religi-
on. Men der var engang – en martyr, 
var en der selvom han eller hun fik stil-
let døden i udsigt, ikke gik på kompro-
mis med sin tro og var klar til at dø 
herfor. 

Så 2. juledag stiller præsterne fra Vor 
Frue, Raklev, Årby og Tømmerup, der 
i år er vært for fællesgudstjenesten, 
spørgsmålet: Hvad vil du dø for? Og 
hvad er det dyrebare ved troen?
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Swingende nytårskoncert
Søndag den 28. januar kl. 15 i Årby Kirke 

- dørene åbnes fra kl. 14
Årby Kirke er stolte af at kunne byde velkom-
men til koncert med sangerinden Pernille Wol-
der og bigbandet Blue Rain Orchestra.
Jazzmusikken har gennem tiderne haft mange 
funktioner lige fra dansemusik til koncertmusik. 
Men Jazzens historiske rødder, de sorte slavers 
sange på plantagerne, knytter sig til et rigt trosliv 
og nært gudsbillede. Og den store Jazzskikkelse 
Duke Ellington skrev værker tilegnet Vorherre 
blandt andet suiten »Sacred Concert«. 
Og netop derfor står det, at spille Jazzkoncerter 
i kirkerum, bigbandet Blue Rain Orchestra’s 
hjerte nært. Blue Rain Orchestra – med Niels 
Gerhardt i spidsen som dirigent og arrangør – 
vil bygge en koncert op og lover flere jazzede 
versioner af gamle og elskede salmer med san-
gerinden Pernille Wolder som solist i front, bl.a. 
Dejlig er jorden og Nu takke alle Gud og lidt 
klassisk jazz bliver der også plads til. Blue Rain 
Orchestra fortæller, at de håber ved at fremføre 

orkestrets musik i her i Årby kirke først og frem-
mest at give publikum en rigtig god koncertop-
levelse, men også på samme tid vise at én af jaz-
zens facetter er det spirituelle. 
Traditionen tro byder kirken på et glas mous-
serende vin og lidt sødt efter koncerten.
Entré 50,- kr. Og vi håber naturligvis, at rigtig 
mange finder vej til kirken denne eftermiddag.

De bedste nytårshilsner fra menighedsråd  
og formand Kirsten Thurø

Nytårsaften 31. december kl. 16

Gud bevare Danmark!
Et udsagn ingen kan modsætte sig – så kom 
glade forbi, så vi sammen kan ønske hinan-
den, Årby, Danmark og verden »Godt nytår«.  
Ja! Kom og vær med til en lille, hyggelig guds-
tjeneste, hvor vi siger farvel til året, der gik og 
byder fyldt med forventning velkommen til 
det nye år, der møder os kl. 24 samme aften. 

Fortvivl ej, hvis Dronningens nytårstale er dig 
kær, for gudstjenesten er tænkt ind i dagens 
gang, og byder med sine velkendte salmer, 

sine forbønner for året der gik og året der ven-
ter, sit glædelige budskab evangeliet, glassene 
med mousserende vin vi skåler i, og raketten 
vi sender til vejrs på et nøje afgrænset helle før 
aftenen for alvor går i gang og alle skulle gerne 
være kommet godt hjem i rigelig god tid til kl. 
18.   

Så kom! Gerne i guldkjoler og jakkesæt – og 
vær med til at ønske Årby og hinanden alt 
godt i det nye år.   

7

Blue Rain Orchestra
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To nye hold konfirmander – et lille og et stort  
Sæsonen for 7. klasser i kirke og sognegård er startet 
op og jeg har fået to dejlige nye hold. Onsdag drop-
per Rynkevangs konfirmander ind ad døren kl. 14, 

et lille hold på 11 skønne drenge og piger, der ellers, 
selvom de er få, godt kan finde ud af at larme.

Torsdag er det så Kalundborg Frisko-
les 7. klasse, der dumper forbi kl. 14 
til 1½ times præst – her er vi 21 ener-
giske og også let larmende supersjove 
drenge og piger.

Så larmer vi helt ud på vejen onsdag 
og torsdag mellem 14 og 15.30 så er 
det altså bare konfirmander til 
præst, der får forskellige opgaver, 
blandt andet at råbe det onde ud af 
systemet eller kroppen. 

Filmklubben 2018
Årby Kirkes filmklub fortsætter i foråret. Vi 
mødes 3 gange i foråret d. 25. januar, d. 22. 
februar og d. 22. marts. De to første gange kl. 
19 og sidste gang i foråret kl. 18, hvor vi be-
gynder med at spise smørrebrød, inden vi ser 
film. Vi bestræber os på at slutte hver gang kl. 
22. Vi skiftes til at tage kage med, kirken giver 
kaffe og te. Det er gratis at deltage, man behø-
ver ikke melde sig til på forhånd, men kan ba-
re møde op – så velkommen.

Vi plejer at være 15 til 20 hver gang og har 
det rigtig hyggeligt, også i snakken bagefter 
om filmen.  

Hvilke film vi skal se, snakker vi om under-
vejs. Alle kan foreslå film, som de godt kunne 
tænke sig at se, eller har set, og som de derfor 
gerne vil foreslå til en filmaften. Det må me-
get gerne være med en kommentar om hvor-
for filmen. Vi har både set film af nyere dato 
og ældre film i mange forskellige genre. Flere 
har givet udtryk for, at de godt kan lide de 
valgte film, netop fordi det ofte er film, de ik-

ke selv umid-
delbart ville
op søge. 
Her i efteråret 
har vi stemt om 
14 filmforslag 
og derudover er 
der kommet yderli-
gere 5 forslag, så det er 
ikke titler vi mangler. 

Er der problemer med transporten, kan I be-
stille kirkebil hos flextrafik (70 26 27 27). I 
skal selv lægge ud, men kan få beløbet refun-
deret hos enten Helga (præsten) eller menig-
hedsrådet. Det kræver blot, at I har fået en 
kvittering af chaufføren. 

Har du spørgsmål eller kommentarer er du 
meget velkommen til at kontakte enten Kar-
sten Jørgensen 40 38 97 07  / 59 62 02 24 
Karstenj49@gmail.com eller Helga Tide-
mand Jensen, 59 50 41 05, Praesten@aarby-
kirke.dk. 

Her det lille hold fra Rynkevang,  
se evt. flere billeder af begge hold på 
vores nye hjemmeside.



Fredag 5. januar kl. 19 – Helligtrekongersaften! 

Lad ugen gå på hæld 
sammen med julen i Årby kirke
Ja, brug en aften i godt selskab med den sagnomspundne fortælling 
om de 3 vismænd, der trodsede store afstande og undgik en bitter 
konges onde planer, blot for at finde hjertets skat: Barnet i krybben.  

Så kom og sig farvel til juletræerne, der har tjent os godt og givet 
stemning og atmosfære til rummet julen igennem. Og byd samtidig 
velkommen til

Og til kirkekaffen samme aften, gentager vi eksperimentet fra 
sidste år, så præsten bager Helligtrekongerskager, eller som det hedder så 
smukt på fransk: La gallette des roix  

9

- Kom lys, kom tø, kom varme!

Den gode Bamse fra Bamses Billedbog og Bamses 
julerejse har en remse, han igen og igen gentager på 
sin rejse op til julemanden: Kom sne, kom jul, kom 
gaver! Igen og igen siger han det, igen og igen kal-
der han på sneen, på julen og på gaverne. 

Til Kyndelmisse kalder vi på lyset: Kom lys, kom tø, 
kom varme! Februar føles lige meget hvor kort den 
er alt for lang, dagene alt for korte og vinteren alt 

for permanent. Derfor skal vi kalde på lyset, vi skal 
synge for lyset og vi skal nyde stearinlysenes skær 
og en god varm suppe på bagkant heraf. 

 

Fredag 2. februar kl. 19 

Kyndelmissegudstjeneste

I år vender vi tilbage til en mere klassisk, men 
også meditativ gudstjenesteform til Kyndelmis-
se. Så kom og vær med! – og gå også gerne med 
over til en skål suppe i sognegården bagefter. 
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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:  Per Halkjær
SFOleder :  Anne Marie Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas Profft

Fantastisk  
jubilæumsfest
Torsdag den 28. september vejede flagene højt på flag-
stængerne i Melby. Anledningen var den lokale skoles 
60 års fødselsdagsfest samt officielle indvielse af den 
PCB renoverede skole. Alle sejl var sat for, at skabe en 
unik jubilæumsevent, og det var lige hvad det blev for 
de ca. 350 fremmødte gæster. Trods truende regnskyer 
klarede det op netop som arrange-
mentet begyndte og solen tittede 
frem. Dagen startede med velkomst 
af skoleleder Per Halkjær, som var 
glad for at politikkerne havde afsat 
de nødvendige ressourcer til en re-
novering, og som også nævnte sko-
lens historiske placering i lokalom-
rådet i sin velkomsttale. Herefter 
holdt kommunens arbejdsmiljøre-
præsentant Palle Brun Olsen festta-
len, hvor han fortalte om sin egen 
skoletid på Årby skole der startede i 
1969, netop det år udvidelsen af 
skolen blev taget i brug. Udvidelsen 
kom som et resultat af industrialise-
ringen op igennem tresserne, med 
bl.a. Statoil og Asnæs værkets place-
ring tæt på skolen, hvilket fik be-
folkningstallet i området til at eks-
plodere og skolens elevtal til at stige.  
Palle havde mange gode minder fra 
sin skoletid, som har betydet meget 
for ham fremadrettet. Herefter 
holdt borgmester Martin Damm sin fødselsdagstale til 
skolen, inden han officielt indviede den renoverede 
skole ved at klippe det røde bånd, samtidig med at der 
blev affyret konfettibomberør, så små dannebrogsflag 
dalede ned fra himlen, og elevrådet sendte 60 røde bal-
loner til vejrs.
Så var der åbent hus på den ny renoverede skole og de 
PCB renoverede lokaliteter og lokaler kunne beundres. 
Skolens ny renoverede 68 fløj tager sig fantastisk flot ud 
med nye gulve og lofter, nyt ventilationsanlæg samt in-
tegrerede lyskilder og lydabsorberende vægbeklædning, 

som skaber en helt fantastisk akustik og et moderne og 
tidsvarende skolemiljø. På skolens bibliotek var der la-
vet en lille udstilling med billeder og artikler om sko-
lens barndom, ligesom man kunne bladre i gamle map-
per med billeder af tidligere elever og klasser. Der var 
også mulighed for at tage et eksemplar af skolens jubi-

læumsskrift, der var forfattet til an-
ledningen. Mange tidligere elever 
og ansatte hyggede sig med at gen-
oplive gamle minder fra deres skole-
tid. I den lille gymnastiksal var sko-
len vært ved kaffe og fødselsdags 
lagkager flot dekoreret med billeder 
af skolen. Der var levende musik og 
cafestemning i salen, mens folk 
hyggede sig. På en af skolens mure 
var den tidligere vinder af dansk 
melodi grand prix »Kølig Kaj« i 
færd med at dekorere muren med 
farvestrålende graffitikunst. Det 
kom der et fantastisk flot graffitibil-
lede ud af, som et evigt minde om 
skolens 60 års jubilæumsdag. Ude 
på det grønne område var Vestsjæl-
lands Brand og Redning på besøg 
med tre brandbiler, der sprøjtede 
skum ud, så børnene kunne bade i 
skummet. Meget populært blandt 
børnene, mindre blandt forældrene 
der fik nogle meget våde børn retur.

I skolegården spillede det populære lokale band »Move 
Out« op til asfaltbal. Mange hyggede sig til tidens po-
pulære toner og der var rigtig god stemning. Skolens 
SFO havde også forberedt diverse aktiviteter for bør-
nene, Så alt i alt en festlig dag for den lokale skole, der 
i dagens anledning også blev begavet af de mange ind-
budte gæster, så skolens gavebord blev hurtigt fyldt op. 
Årby skole fik fejret sin 60 års fødselsdag på behørig vis, 
og skolen kan nu se frem til at gå fremtiden i møde med 
tidssvarende og moderne faciliteter til glæde for kom-
mende generationer… Skoleleder Per Halkjær
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Nu er det lange seje træk  
i afdeling 4 snart slut
Der er nu plantet egetræer og rullet græs ud, så det 
ser pænt ud med det samme, både for gravstedsejer-
ne og alle os, der går tur på kirkegården. Det stykke 
jord, der har stået bart og tomt, er nu blev plantet til 
med bunddække og stauder. To marksten er sat op, 
og nu er det vores ønske og håb, at vi har mulighed 
for at finde flere kønne marksten. Hvis man vælger 
et gravsted dér, så står stenen der, og det eneste man 
selv skal er at købe en plade og få sat på. Selve grav-
stedet bliver passet af kirkegården, så både sten og 
beplantningen er vedligeholdelsesfrit for ejeren. Vi 
fortalte i det sidste sogneblad, at stenen skulle være 
Holmstad granit, det er vi gået bort fra i samråd med 

vores arkitekt, da vi alle synes at en marksten med 
spil i passer bedre. Der bliver et spændende og kønt 
område. Kirkegårdsudvalget

Kirkegang og kirkesang + tønder, 
køller og masser af slik!
Kom glade og kom gerne udklæd-
te, når vi ærer traditionen og hol-
der fastelavn i Årby kirke. Hvor vi 
skal banke køllen mod tønden, 
honorere den bedste udklædning 
og fejre Fastelavnssøndag som tra-
ditionen indleder de 40 dages faste 
hen mod påske.
Og i år er temaet mere slik i tøn-
derne! Så kom og se hvor meget 
det ender med – når vi i anledning 
af fastelavn holder familiegudstje-

neste, hvor vi synger, hører histo-
rie og gætter udklædninger. Efter 
gudstjenesten gælder det om at 
sætte hoftesving på sit slag, så tøn-
den ryster, for menighedsrådet in-
viterer til tøndeslagning ovre i sog-
nehuset med efterfølgende kaffe, 
fastelavnsboller og saftevand, med 
præmier til kattekonger og katte-
dronninger og bedst udklædte. 
Så på med den bedste udklædning 
og kom og se om præsten kan gæt-
te hvad du er og måske endda 
hvem du er…

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 11. februar kl. 10

Der er indtil videre 
opsat to marksten, 
der skal anvendes 
som gravsten
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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

Vi har netop afholdt endnu en fællesspisning med al-
les favoritspise –  wienerschnnitzler med brasede kar-
tofler og ærter, smørsovs og beanaisesauce. Vi var 118 
til spisning, og det gik som altid rigtigt godt. Vi hyg-
ger med lotteri, og bagefter serverer vi en æblekage og 
kaffe. Kl. 20.30 er det hjemad igen, og vi rydder op, så 
vi kan komme hjem og finde sengen igen, for vi er alle 
på arbejdsmarkedet stadigvæk, så vi skal op igen tid-
ligt næste dag. Tak for jeres støtte og opbakning til det 
arrangement – hver gang! 

Den 14. november havde vi besøg af forfatter og fore-
dragsholder Hanna Lundblad, medforfatter til »Bade-
hotellet«, som vi har set på TV2. Vi hørte om ideen 
bag »Badehotellet«, om skuespillerne og de forskellige 
figurer, vi alle har fulgt i denne festlige serie. Vi hyg-
gede med kaffe og kage og havde en fantastisk aften.

Den 2. december skal vi have julefrokost. Vi har været 
meget mere end heldige i år, for musikeren Jens Munk-
holm, som spiller fantastisk god musik, har sagt ja til 
at komme og spille for os den aften. Det er vi godt nok 
glade og stolte over, for den mand er bare SÅ go’. Med 
ham er man bare sikker på masser af hygge og masser 
af god dansemusik. Britha går som altid i køkkenet 
med den faste skare af gode hjælpere omkring sig, så 
der er garanti for både god mad og tillige masser af 
den, og det kombinereret med Jens Munkholm er 

bare lig med en herlig glad aften, så vi glæder os til at 
byde jer velkommen hos os den aften. Der er totalt 
udsolgt så vi kan ikke få armene ned 

Det var lidt om vores arrangementer lige her og nu. 
En anden rigtig glædelig ting jeg har lyst til at dele 
med jer, er at vi begynder at se mange flere bookninger 
af vores forsamlingshus i weekenderne. Det har ellers 
ligget meget jævnt de sidste år, men i år ser vi flere og 
flere bookninger. Hvor er det dejligt, og hvor er det 
rart, at der er ildsjæle rundt omkring, som sørger for 
at holde gang i forsamlingshusene. Måske er det fordi 
man igen begynder at holde en fest når man har fød-
selsdag eller andet i stedet for at tage ud og rejse, som 
mange jo gør og har gjort. Jeg ved det ikke, men sik-
kert er det, at vi udvikler os mere og mere i en positiv 
retning. Det er dejligt, og vi gør virkelig også vores 
bedste for at have et pænt forsamlingshus at vise jer, 
når I kommer. Vi sætter i stand løbende og fryder os, 
når vi har begået endnu en god ting for huset.  

Som altid kan I besøge vores hjemmeside www.aarby-
forsamlingshus.dk og holde jer opdateret med, hvad vi 
foretager os. Her fortæller vi om kommende arrange-
menter, bankospil m.m. Måske skal I holde en fest 
inden for de næste to år. Her kan I se om datoen er 
ledig, ligesom I kan se priser for udlejning. Billeder er 
der også, hvor I kan søge inspiration til pyntning og 
placering af borde. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykke-
bringende nytår. 

De bedste hilsner fra Lotte Svendsen
Formand for Årby Forsamlingshus

Den 14. december afholder vi vores julebanko 
med mange gode sponsorerede gevinster. Husk 
at komme I RIGTIG GOD TID. Selve spillet 
begynder 18.45, men der plejer at være mangel 
på pladser allerede ved 17.30-tiden, så kør 
hjemmefra noget før den aften. Traditionen tro 
serverer vi gratis kaffe og småkager den aften. 
Velkommen alle sammen. 

118 deltog i fællesspisningen
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Volden 1 . 4400  Kalundborg . Tlf. 59 51 40 70 
www.kalundborg-lokalarkiv.dk

Bogbussens historie
Kalundborg Folkeblad skriver bl.a. i årenes løb om 
bogbussen på Kalundborg Bibliotek.
I 1972 opfordrede overbibliotekar S. Krogh byrådet 
til inden 1. marts at få bestilt en bogbus af kassevogs-
typen. Alle var meget positive overfor tanken om bog-
bussen, men den når ikke at blive bestilt inden den 1. 
marts – hvis det da ikke sker »under hånden«. Bussen 
blev leveret december 1972 pris 230.000 kr. uden 
moms. Bussen er 12 meter lang, 3,5 meter høj og 2,5 
meter bred og vejer 12 tons og indrettet med oliefyr.

Mandag eftermiddag i 1975 er Kalundborg Kommu-
nes bogbus på besøg i en halv time i Asnæs Vesterskov. 
Det er måske en af de vigtigste steder i løbet af ugen. 
Folk føler at de trods alt har fået noget fra kommunen 
efter kommunesammenlægningen. Dels kan de få byt-
tet deres bøger, og for nogle der bor ensomt, har de her 
en ugentlig kontakt med bibliotekar og medhjælper.
Den sidste måneds tid i 1975, siden bogbussen den 1. 
marts blev delvis ødelagt ved et trafikuheld på Ler-
chenfeldtvej, har Kalundborg Bibliotek haft adskillige 
henvendelser fra kunder der spørger hvornår den 
kommer i gang igen. Den 27. maj er »Den nye bog-
bus« i gang igen. Den er malet orange ligesom den 
gamle og den er en tidligere bybus fra Lyngby.
Den 11. december 1982 er bogbussen køreklar til 10 
års jubilæet. Efter flere justeringer af køreplanen i åre-
nes løb er der nu fundet frem til en tilfredsstilende 
køreplan med 28 holdepladser. Det er mest børn og 
ældre der er brugere af bogbussen.
I 1983 er der forældreprotest mod nedlæggelse af bog-
bussen. Det er igen de svageste der må stå for skud. 

I 1984 skæres holdepladserne ned fra 23 til 5 nemlig 
Ulstrup, Lyngknuden, Raklev, Spangsbro, og Årby. Se-
nere kommer Hedevej ved Engvej. Byrådet er godt 
oppe at køre med bogbussen. Lånerne er ikke i tvivl – 
fortsæt kørslen! 900 protester imod nedlæggelse af bog-
bussen bliver afleveret til borgmester Aage Brejnrod.
I juni 1984 får Kalundborg Biblioteks bogbus lov at 
køre videre efter nytår. Det kan det gå ud over byrå-
dets budgetforlig.
December 1987 er der 15 års fødselsdag i bogbussen. 
Der blev budt på kaffe og småkager i bogbussen i an-
ledning af jubilæet.
December 1992 Bog-linien fejrer sine 20 år på lande-
vejen. På Hedevej skrålede børnene »Hjulene på bog-
bussen drejer rundt, rundt, rundt…« mens de guffede 
»Rutebiler«, bogbuskage og mandariner i sig og skyl-
lede efter med gul sodavand.
Den 1. oktober 1998 er det farvel til bogbussen og 
bussen skal sættes til salg.
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Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg  
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk

Kalundborg Lokalarkiv har igen i år udgivet en bog »Bille
der fra Kalundborg 5«, hvor der bl.a. er billeder og tekst om 
motorbanen i Årby. Den kan købes på Arkivet, Volden 1

KALUNDBORG 
LOKALARKIV

Kalender for Kalundborg Lokalarkiv
•  27. november kl. 19.00: Aftenåbent – foredragsholder Ole G. Nielsen fortæller finurlige og sjove historier omkring grav-stene.

•  2. december kl. 10.00-13.00: Julehygge på Kalundborg Lokalarkiv.
•  13. december kl. 19.00: Julehygge i Sog-negården i Årby, sognepræst Helga Tide-mann Jensen fortæller historie, vi synger julens salmer og drikker kaffe.•  29. januar 2018 kl. 19.00: Aftenåbent med foredragsholder Ole Olsen, »Oles Fisk«.•  26. februar 2018 kl. 19.00: Aftenåbent (endnu ikke helt fastlagt program).
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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 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 9. januarTirsdag den 13. februarTirsdag den 13. martsTirsdag den 10. april
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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. 11.3013.00

Mandag træffes sognepræsten ikke
 

GRAVER
Lis Hansen

Træffes på tlf. 59 50 42 83
kl. 10.0012.00

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

15

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke & Sogn udkommer ultimo marts 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. 24. februar 2018.

Dåb
16. juli Ella Nederby Madsen
27. august Mynte Faaborg Green
2. september Theo Emde Ottosen
2. september Vilma Egelund Gausby
2. september Nord Hass Olesen
3. september Emil Anton Harris Frederiksen
7. oktober Maggie Westy Vasegaard Ingildsen
29. oktober Matteo Mørum Stehansen
12. november Hugo Emil Buchter
Vielser og velsignelser
29. juli Kim Rørsø Trosbjerg og 

Jess Schock Rørsø Trosbjerg
18. august Mette Lomholt og 

Simon Colding Lomholt
Bisættelser og begravelser

8. august Ketty Hella Nielsen
12. september Margit Lissi Michelsen
14. september Levi Lund Poulsen
28. september Peer Bisserup

HVIS...
du kender nogen, der ønsker at modtage vores kirkeblad, vil 
vi med glæde sørge for at det bliver tilsendt. Ring venligst på 
tlf. 59 50 42 53 eller send mail til mb@ka-net.dk så sender vi 
bladet fremover. Med venlig hilsen Merete Bøttger, sekretær 

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb: 
27. januar
24. februar
7. april  



GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS · APRIL

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

 3. december kl. 10.00 1. søndag i advent – klip, klister og julesmåkager! 
10. december kl.  9.00 Ernest Walther Andersen
17. december kl. 15.00 9 læsninger + gløgg og æbleskiver
24. december kl. 13.30 Juleaftensfamiliegudstjeneste m. ekstra fokus på børnenes univers
24. december kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste en hyggelig og klassisk julegudstjeneste
25. december kl. 10.00 Juledag en rolig og eftertænksom gudstjeneste
26. december kl. 10.30 Tømmerup kirke fællesgudstjeneste
31. december kl. 16.00 Nytårsaften – GODT NYTÅR!

 5. januar kl. 19.00 Helligtrekongersaften m. udvidet kirkekaffe i sideskibet
 7. januar kl. 10.00
14. januar kl.  9.00 Præsten annonceres fra prædikestolen søndagen før
21. januar kl. 10.00
28. januar kl. 10.00

 2. februar kl. 19.00 Kyndelmisse - hvor vi kalder på lyset + hygge og suppe i sognegården
 4. februar kl. 10.00
11. februar kl. 10.00 Fastelavn – tønder, køller og masser af slik! 
18. februar kl.  9.00 Præsten annonceres fra prædikestolen søndagen før
25. februar kl. 10.00

 4. marts kl. 10.00
11. marts kl. 10.00
18. marts kl. 10.00
25. marts kl. 10.00 Oplevelsesgudstjeneste med påskevandring og skattejagt for børn 

og barnlige sjæle. 
29. marts kl. 10.00 Skærtorsdag med nybagt alterbrød
30. marts kl. 10.00 Langfredag vekselsang og lidelseshistorie

 1. april kl. 10.00 Påskedag
 2. april kl. 10.30 2. påskedag fællesgudstjeneste i Nyvang kirke


