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Adventstiden er det kirkelige nytår,
som begynder første søndag i advent
og markerer en stille ventetid,
hvor man forbereder sig på
Jesu fødsel julenat.
Kom og stress af i vores
smukke kirke – og find ro
midt i juletravlheden.
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Spændende muligheder
er altid en gave!
Om at sidde på skolebænken igen, når man gik
og troede man kunne det hele
Måske er der en kommende præst i praktik på vej
til vores kirke i Årby. Årene er gået, og som alle
ved går de hurtigere og hurtigere jo ældre man bliver. Og årene har været gode ved mig her i mit
lille smørhul, jeg holder meget af mit arbejde, som
har mange facetter – konfirmander, søndagsgudstjenester, dåb, vielser og begravelser, minikonfirmander, filmklub, hjemmebesøg, samtaler, mødeaktivitet og meget andet.
De sidste par år har jeg haft ikke én, men to skønne erhvervspraktikanter fra 8. klasse, unge, livsglade og nysgerrige mennesker med livet foran sig.
Begge forløb har været udfordrende og berigende, kommende præst i praktik – en teolog, som går på
fordi her var et menneske, der spurgte: hvad laver Pastoralseminariet og skal i praktik, for at finde ud
du? Og hvorfor gør du det? – Så jeg har været nødt af hvad præsteembedet og folkekirken er for en
til, at formulere hvad det er jeg elsker ved mit ar- størrelse.
bejde, hvorfor det er vigtigt med præst og kirke og Så hvis I finder, at jeg er en smule mere væk hen
hvad jeg forlanger af mig selv, så jeg i egne øjne over vinteren, så er jeg sikkert på FKUV, Folkekiropfylder kriteriet: en god
kens uddannelses- og vipræst.
Det er en gave at
denscenter på Løgumkloster
være sognepræst i den og blive dels klogere på vejledSpændende har det været,
ningsprocessen og dels finde
at lukke unge mennesker
danske folkekirke
ind til hvad jeg synes folkekirind i værkstedsrummet og
høre deres tanker og forestillinger om kirke, tro, ken og præsteembedet er og kræver af den næste
generation af nye præster.
Gud og jobbet sognepræst i folkekirken.
Nu har jeg fået muligheden, for at videreuddanne Det er udfordrende, spændende og en kende
mig til vejlederpræst. Det vil sige, at jeg efter endt skræmmende igen, at sidde på skolebænken og
uddannelse kan få lov til, at have en vaskeægte skulle aflevere eksamensopgave og andet godt,
som jeg troede var en saga blot for mit vedkommende.
Men jeg tror og håber på, at det bliver en win-winsituation for både mig, Årby og forhåbentlig med
årene en eller flere kommende præster i praktik –
for vi skal have gode og kreative kræfter ud i landsbykirkerne, for det er fedt, det er skønt og det er
en gave at være sognepræst i den danske folkekirke. Og det budskab og den historie vil jeg gerne
være med til at give videre.
Sognepræst Helga Tidemann Jensen
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Limpistoler og glitter i kirken!
1. søndag i advent kl. 10
Kickstart julehyggen med en gudstjeneste om
ventetiden og Vorherre til æsel og få samtidig muligheden for at pynte sideskibet op med
egne kreationer, der kan hentes hjem juleaften.
I år falder 1. søndag i advent allerførst i julemåneden, d. 2. december, og kl. 10 denne søndag
er der i Årby kirke lagt op til rigtig julestuehygge. Først holder vi gudstjeneste og synger julemåneden og adventen i gang og så klipper og
klistrer vi på livet løs, når vi pynter sideskibet og
spiser julesmåkager, og får kaffe og saftevand.
Så elsker du engle, nisser, glimmer og limpistoler,
så kom og lad os lave julens første julepynt sam-

men, tanken er at pynten skal lyse sideskibet op
julemåneden igennem og så kan man hente sin
pynt juleaften. Stresser det et stolt barnehjerte, så
får man selvfølgelig bare sin engel med hjem.

9 læsninger + drys af skønsang
+ æbleskiver og glögg!
16. december kl. 15 fejrer vi 3. søndag i advent
illige, tager os vidt omDe 9 læsninger, læst af friv
os og vores fortælling
kring i Guds fortælling om
r gudstjenestens fine salom Gud. Og det samme gø
e kors sange. Det er en
mer og det til dagen samled
føle indad og opad.
tid til ro, det er en tid til at
g af kirkeåret og kirkeånDe 9 læsninger er en fejrin
igt tiltænkt at minde de
den og kirkelivet – oprindel
e tilstedeværelse og indtilhørende om Guds stadig
r hos os er de 9 læsninvirken på og i historien. He
bet og en tak til Vorherre
ger en fejring af fællesska
rt velsigner endnu en jufordi han snart, meget sna
lenat med sit komme.
ier, så kan vi levere og vi
Så er du til de store histor
er og glögg i sognegårkan tilmed tilbyde æbleskiv
kom og vær med 3. sønden efter gudstjenesten, så
på en gang.
dag i advent og få det hele
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Hvad konfirmander siger om julen
mig og ikke mindst
Det er altid sjovt, at
svarede et hold:
høre fra hestens
os alle!
egen mund. Så jeg
Og sidst
stillede mine to
men ikke
skønne nye konfirmindst – spurgte
mandhold følgende
præsten – hvor er
spørgsmål: Hvad
Gud i julen?
gør julen til jul?
Og svarene var mere
Og svarene var
konkrete end jeg
mange: god mad,
havde
forestillet
duften af gran, julemig:
I
dekorationer,
kalender i tv, risenI stjernen på træet, i
grød, nissevenner,
mit hus, overalt, i
hele familien samKonfirmanderne af 2018 har fat i den lange ende
hjertet, i julesangelet, al julepynten,
ne, i kærligheden, i
julemusik, dans om
juletræet, forventningen om pakkerne, traditio- hyggen, i Jesus fødsel, og sidst men ikke mindst: i
nerne, ens hvert år, rødkål, brune kartofler, and og himlen og fejre Jesus fødselsdag.
Alle svar er skrevet præcis som de flittige konfirikke mindst brun sovs.
Jeg spurgte også hvem julen var hjemme hos kon- mander har nedfældet dem – og hvor er det en
firmanderne – og da jeg havde præciseret, at jeg gave at opdage, at konfirmander af 2018 har fat i
her ikke tænkte på julemanden eller Jesus, så kom den lange ende og kan mærke, at det er i selskabet
og i gentagelsen og i den kærlighed der flyder gensvarene:
Farfar, bedsteforældre, mormor, onkel, mor og far, nem det hele, at Gud, at julens magi ligger.

Et skønt hold, et skørt hold, dejlige hver og en! Må jeres vej gå jer i
møde og jeres liv fyldes med glæderige stunder
Stort tillykke til: Josephine Jasmin Andersen, Nicklas Brøgger Andersen, Emma Koudal Bokelund, Sebastian
Damgaard Christensen, Janik Frank Lynghøj Jensen, Tobias Nøddeskov Jensen, Emma Amalie Knudsen,
Olivia Kristiansen, Olivia Hartmann Labusz, Sabine Lauridsen, Tobias Lauridsen, Laust Bach Møller, Olympia Tandskov Engsvang Nielsen, Amanda Søs Plassmann, Freja Marie Sørensen og Matilde Eyser Thulstrup
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Juleaftensdag kl. 13.30

Familiegudstjeneste!
Nu det jul igen og nu det jul igen!
Røde kinder og juleglæde – det er essensen vi
leder efter juleaftensdag, når vi slår dørene op
til en hjertevarm og glædesfyldt julegudstjeneste for små og store.
Det er glæde med glæde på! For et barn er født!
Et barn er født i Betlehem og derfor samles vi

til julesang og julestemning i julelysenes skær.
Så vær velkomne store og små til en gudstjeneste i børnenes ånd og til børnenes univers, når
vi synger, lytter og hilser på alle de andre, der er
kommet til kirke juleaften.
Vel mødt og glædelig jul fra Årby kirkes menighedsråd og sognepræst Helga Tidemann Jensen.

Juleaftensdag kl. 15.30

Julegudstjeneste!
Nu tændes tusind julelys!
Ja, lyset kommer i sandhed til
verden julenat! Og derfor fejrer
vi gang på gang den lille stald,
den trofaste ganger, den milde
krofar og den unge mor med
det lille barn, der skal og skulle
forandre verden så meget.
Og juleaftensdag takker vi så
for denne nådegave, der når
gennem tid og sted og rører os
i hjertet. Vi takker og vi synger
de fine klassiske julesalmer. Og
vi tænder, måske ikke tusind,

men dog julelys på træer, i stager og i bænke. For der er noget i luften og det må og skal
fejres! Så kom og mærk, kom
og syng, kom og hør det glædelige budskab – at Gud kom til
os, ville og vil os, favner og elsker os! Når vi sammen besøger
stalden, krybben og barnet
deri.
Vel mødt og glædelig jul fra
Årby kirkes menighedsråd
og sognepræst Helga
Tidemann Jensen.
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Den magiske morgen!
Juledag d. 25. december kl. 10
Dagen derpå i vores tradition – hvor det er juleaften vi sætter i højsædet. Men julemorgen er
også værd at højtideligholde – for her:
Står solen op over en ny verden, en ny tid, en
ny virkelighed. Juledag vågner barnet i krybben til sin nye virkelighed i en kærlig mors
varme arme med stalden som ramme og de
første barselsgæster vel hjemme igen.
Her hersker roen, her hersker ekkoet af den
mirakuløse graviditet og her juledag ser vi så

indad, her synger vi de fine salmer en gang til,
her får juleaftens taknemmelighed og stemning lov til at vare lidt endnu. Når vi hører historien endnu engang.
Juledag har vi tid og den kirkekaffe vi ikke har
juleaftensdag, den gives der ekstra tid juledag.
Så slår eftertænksomheden også dig juledags
morgen, så kom forbi og lad tankerne flyve i
godt selskab, og få en kop kaffe eller te og et
ekstra god jul og godt nytår med på vejen.

Fællesskab og sammenhold 2. juledag!
Fællesgudstjeneste i Raklev kirke d. 26. december kl. 10
Kom og vær med! Kom og fornem atmosfæren
i stalden den allerførste julenat.
Årby, Nyvang, Vor Frue og Raklev går sammen
om at hylde miraklet julenat, ved at fokusere på
netop den nat, den på en gang helt særlige og
ganske almindelige familie: La sagrada familia
– den hellige familie.

Vi skal fornemme roen og varmen og lyset, vi
skal måbe med hyrderne og åbne vores hjerter
for det lille drengebarn, der fødes til en hel verden og til en hel særlig skæbne.
Så kom, nyd roen og højtideligheden, nyd salmernes tonestiger og musikkens himmelgang,
ja kom og vær med 2. juledag!

Nytårsglæde, nytårsløfter, nytårsløjer!
Nytårsaften 31. december kl. 16
Godt Nytår! En magisk aften, en aften uden
sengetid for de små, en aften med god mad og
ofte godt selskab, men også en aften vi forventer
os meget af, som om Nytårets løfter om forandring og nye tider skulle kunne smitte af på festivitassen og nyskabe selve nytårsfesten.
Det nærer vi ingen ambitioner om i Årby. Nej
her gør vi som forgangne år, når vi: holder en
lille, hyggelig gudstjeneste, hvor vi siger farvel
til året, der gik og forventningsfuldt byder velkommen til det nye år, der møder os kl. 24
samme aften.
Og fortvivl ej, hvis Dronningens nytårstale er
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dig kær, for gudstjenesten er tænkt ind i dagens
gang, og afsluttes i god tid så alle kan nå frem til
kl. 18 i stuerne – det vi byder er: de gode salmer, bønner for året der gik og året der skal
komme, et lille glas og en raket vi sender til
vejrs med gode nytårsønsker for vores lille by og
vores lille land der skal byde det næste Herrens
år 2019 velkommen.
Så kom! Gerne i guldkjoler og jakkesæt –
og vær med til at ønske Årby og hinanden
alt godt i det nye år.

Marie Duedal Nielsen er vores næste
udstiller i Sognegården
Mød hende til ferniseringen d. 16. december efter de 9 læsninger
Marie Duedal Nielsen maler fortrinsvis naturalistisk – er uddannet billedkunstlærer og maler
oftest akvarel. Inspirationen findes i det nære i mine omgivelser,
dog har flere rejser til Færøerne
og Italien med den færøske maler
og forfatter Bárður Jákupsson
også været en stor inspirationskilde.
Akvarellens flygtige væsen, det lette og transparente udtryk virker
tiltalende og i mødet mellem farvepigment og vand opstår ofte uventede udtryk, der giver værkerne liv og lys. Marie
har i en årrække illustreret Slagelse Y’s Men’s
Club årlige julemærke. Marie blev i 2010 årets
kunstner ved Det Gamle Trykkeri i Slagelse. I
den forbindelse fik dronning Margrethe d. II
ved et besøg på trykkeriet overrakt Marie Duedal Nielsen kunsttryk nr. 1. Marie Duedal Niel-

sen har igennem årene udstillet utallige steder.
Hun er medlem af kunstgruppen Akvarelgrup
pen Højvande og medlem af Nordisk Akvarel
Selskab.
Udstilling i Galleri Birkendehus,
Eskebjergvej 136, Kalundborg, tlf. 40 45 30 47.

En gudstjeneste for
stjernekiggere og drømmere!
Søndag d. 6 januar kl. 19
Tre konger, tre vise mænd på vej i jagten på stjernen, i jagten på den nye verdens kongesøn. Det
er historien vi skal lade os fortælle ved Helligtre-

konger. Så kom og brug en aften i godt selskab og
sig samtidig farvel til juletræerne, der har tjent os
godt og givet stemning og atmosfære til rummet
julen igennem. For julen varer ikke lige til påske, men i stedet til og med Helligtrekonger. Og
til kirkekaffen samme aften, lover præsten igen
at bage Helligtrekongerskager, eller som det
hedder så smukt på fransk: La gallette des roix.
NB: vi har i år rykket gudstjenesten til
Helligtrekongers søndag – bare så ingen
går forgæves Helligtrekongers aften.
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Gå ikke glip af en festlig nytårskoncert
i godt selskab
Lørdag d. 25. januar kl. 15
De 3 Kongelige Sopraner – et sandt musikalsk
festfyrværkeri OG de ultimative leverandører af et
show med alt, hvad hjertet kan begære! Hér får du
smægtende opera-arier, populære operettetoner,
musicalhits og perler fra den
danske og nordiske sangskat.

jalied« til Carmens uimodståelige Habanera, fra de
udødelige amerikanske evergreens til vor egen
Normann Andersens »Musens Sang«. Altsammen
tilsat den nødvendige dosis drama og med en sjældent set indlevelse og energi –
for ikke at glemme det uundværlige glimt i øjet.
Alle arrangementer er unikke og
ingen scene er for stor eller for
lille til De 3 Kongelige Sopraner. De 3 Kongelige Sopraner
akkompagneres af deres egen
pianist.

De 3 er Charlotte Meldgaard,
Karen Dinitzen og Pernille
Bruun – og de forstår at indtage
en scene! Alle har de deres gang
på Det Kongelige Teater, hvor
de hver især udfylder vigtige
pladser i det berømmede OpeNår disse tre charmerende, hurakor plus kommer vidt ommoristiske og uhøjtidelige divakring i rækken af solistiske oper træder op – føler man sig i
gaver. De 3 Kongelige Sopraner
godt selskab! Deres helt igendebuterede sammen i sommeDe 3 Kongelige Sopraner
nem professionelle tilgang forren 2003 i Tivoli og siden har
nægter sig ikke – og deres glæde
de opbygget en imponerende
koncertvirksomhed. De er performers med stort P og nerve smitter af lige på stedet. Man er med andre ord garanteret en uforglemmelig eftermiddag.
og en sikker publikumssucces overalt i landet.
Det omfangsrige repertoire spænder fra Wagners
prangende »Valkyrieridt« til klassikeren over dem
alle »O mio babbino caro«, fra den evigt unge »Vil-

Entre kr. 50. Vi bydre på et glas og kransekage.
Vi glæder os til at se jer til dette festfyrværkeri af en
nytårskoncert.

Tak er kun et fattigt ord
Men en tak skal alligevel lyde fra vores dejlige
Årby kirke og hele menighedsrådet til alle frivillige, der hjælper os i årets løb - det er ubetaleligt, og vi magtede slet ikke at få udført alt
det arbejde uden de frivilliges hjælp.
Derfor til dig Flemming – du sørger for at der
er lys i vores flotte lamper, og at der ikke mangler pærer. Også tak til Jørgen og Erland, der
aldrig siger nej når vi beder dem om noget, enten det er stort eller småt, så bliver det gjort.
Og til Inge som har ansvar for vores Sogneblad, det er et stort arbejde, da vi ikke altid er
flinke til at aflevere stoffet og div. billeder, men
hun får det altid færdig til tiden så det fremstår
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smukt – så man virkelig får lyst til at læse det.
Og sidst men ikke mindst et stort og varmt tak
til Stefan som har knoklet med vores hjemmeside gennem længere tid, men nu står den
smuk og meget læsevenlig. Birgit har haft
mange samtaler med ham under opbygningen,
og han har været og undervise os i brugen af
den. Birgit kan stadig gøre brug af Stefan – for
det skal lyde endnu en tak.
Så derfor skal I have tusind tak for 2018 alle
sammen.
De bedste hilsner Årby menighedsråd
Kirsten Thurø, formand

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d. 3. februar kl. 19 – mens vi længes efter lyset
En kærkommen mulighed for at synge de fine
aften og vintersalmer, alt imens vi kalder på
lyset, på de langsomt længere dage og på livet,
når vinteren en dag er forbi vil pible frem overalt. Messe for lysene, eller lysenes gudstjeneste,
som man også kan kalde kyndelmisse er en
bøn og en sang til Gud, ham som lader lyset
skinne i mørket – så vi kan gribe det og varme
os herved. Varme os ved løfterne som synger i
det lille barn vi lige har fejret i december.

Ham som siger til os – I er jordens salt og verdens lys! Ham skylder vi at minde hinanden
herom – så 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.
Så kom og vær med! – og gå også gerne med
over til en skål suppe i sognegården bagefter.
NB: I år har vi rykket kyndelmisse til den
tilhørende søndag, bare så ingen går
forgæves aftenen før.

En på alle måder dejlig dag!
Da vi havde besøg af Jernholtparken
og havde kaffekomsammen i den
høstpyntet kirke. Årby er en del af et
trekløver, bestående af præster fra
Raklev, Vor Frue og Årby og i den
forbindelse er jeg ofte på besøg på
Jernholtparken dagcenter, men d. 18.
september kom Jernholtparken på
besøg i Årby kirke til gudstjeneste og
kaffebord inde i kirkerummet, der i
høstens anledning var fuldt oppyntet. En helt igennem dejlig dag!

Årby Kirkes filmklub
I Årby Kirkes filmklub ser vi 6 film om året.
Ud over filmen har vi normalt også tid til at
snakke sammen både om filmen og om løst
og fast, lidt afhængig af filmens længde, da vi
gerne vil slutte ca. kl. 22.
Vi mødes i Sognegården:
• Torsdag den 31. januar kl. 19.00
• Torsdag den 28. februar kl. 19.00
• Torsdag den 28. marts kl. 18.00
Marts er sidste filmaften i foråret og vi holder
pause til efteråret hvor vi er klar med 3 nye
datoer i hhv. september, oktober og november.

Man er velkommen til at
møde op på en vilkårlig
filmaften. Det er gratis at
deltage. Før hver filmaften
udsender vi materiale
om den film vi skal se.
De gange filmaftenen
begynder kl. 18 spiser
vi smørrebrød, hvorefter vi
ser aftenens film. Man betaler
selv for det bestilte smørrebrød.
Mange hilsner Helga og Karsten
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Renovering af
Lerchenborgs gravsted
Her har du forklaringen på det vi lige nu er i gang med
Frem til 1864 havde grevskabet Lerchenborg begravelse i området nord for kirken mellem kirketårnet og det daværende våbenhus. Herefter blev
gravstedet flyttet til den nuværende placering mod
vest ind mod plejehjemmet. Det nye gravsted blev
indrettet med et underjordisk gravkammer. Her
blev de afdøde balsameret, lagt i zinkkister, der
blev loddet sammen og gjort lufttætte. Zinkisterne blev stillet ned i fine egetræskister.

I gravkammeret er begravet:
Lehnsgreve Christian Albrecht Lerche Lerchenborg – død 1884 og hustru Cornelia Emma Sophie Loise Lerche Lerchenborg – død 1904.
Deres søn Frederik Ferdinand Lerche født 1876 –
død 1887.
Lehnsgreve C.C.L. Lerche Lerchenborg – død
1937 og hustru A.H. Lerche Lerchenborg født baronesse De Falsen Zytphen Adeler – død 1938.

I forbindelse med begravelse af den nuværende
greves farfar i 1968 åbnede man gravkammeret for
at se, om der var mulighed for flere kistenedsættelser, men kunne konstatere, at kammeret stod
delvist under vand. Man valgte derfor helt at sløjfe
indgangen og lukke gravkammeret. Desværre fik
man hverken taget billeder eller lavet skitser ligesom det ikke har været muligt at finde tegninger
fra byggeriet. Drevet af nysgerrighed og i forbindelse med anden renovering af gravstedet besluttede vi derfor at grave ned for at se, hvordan der så
ud og om det eventuelt kunne restaureres.

Vi har nu registreret gravkammerets beliggenhed,
taget en masse billeder og standen taget i betragtning opgivet tanken om istandsættelse.
Derefter går vi igang med renovering af støbejernsgitteret, der omkranser familiegravstedet.

Det, vi har konstateret, er, at gravkammeret rigtig
nok har været meget plaget af indtrængende vand,
som i perioder har stået meget højt. Således er trækisterne helt ødelagt og der står kun zinkkister tilbage. Det er ellers bygget rigtig flot op med en flot
vælving sat i mursten. Desuden er det mindre end
vi havde forventet og kun bygget til at kunne rumme to generationer.
Gravkammeret hvor
kun zinkkisterne
står uskadte
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Opmaling af gravstenens inskription

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

Årby-brødet smager, som brød skal smage
Artikel i Kalundborg Folkeblad den 27. august 1984:
Lørdag den 1. september har Jens Chr. Og Edith
Østergaard haft Årby Bageri i 25 år, og jubilæet fejres
med åbent hus kl. 10-13. Årby er en af de få landsbyer,
der endnu har sit eget bageri, og landbagerne i Årby
har gennem generationer været stabile, dygtige folk,
der har arbejdet i bageriet, hvor de stod i lære og siden
overtaget det efter forgængeren. Således også med bagermester Jens Chr. Østergaard, der overtog bageriet
efter sin læremester Hans Jensen. Lørdag den 1. september har Jens Chr. Østergaard og hans kone Edith
haft Årby Bageri på Årbygade 11 i 25 år, og de fejrer
jubilæet med åbent hus kl. 10-13. Lørdag er en dum
dag at holde jubilæum på, siger Edith Østergaard spøgende, men der er lidt alvor bag, for søndagsbrødet skal
jo være færdigt, og Jens Chr. Østergaard begynder på
arbejde allerede lørdag aften – i ferietiden allerede ved
20-tiden – og så er han først færdig søndag formiddag.
Han laver nemlig selv det hele. Morgenbrød, forskellige slags franskbrød, wienerbrød, kringler og kager – for
ikke at tale om rugbrød, som mange er begejstrede for.
Jens Chr. Østergaard bager bl.a. rugbrød på gammeldags maner – med surdej og uden tilsætningsstoffer –
og det er noget folk kan lide, for det smager, som brøds
skal smage. I dag kan en landbager ikke leve af de lo-

Sådan så bageriet ud omkring år 1900. Få år senere nedbrændte det, men blev genopbygget og gennem årene moderniseret og udvidet. Bageren på billedet er Eriksen.
kale kunder, men Årby Bageri er også godt bevis på, at
bopælen ikke betyder noget, hvis man levere kvalitetsprodukter, for det skal nok rygtes. Jens Chr. Østergaard
har i årenes løb fået mange store kunder på den måde.
I dag leverer han brød til JKL, til Samsøfærgen og til tre
forsamlingshus og tre købmand. F.eks. bager han dagligt 225 franskbrød – i ferietiden adskilligt flere. Bageriet og forretningen ophørte 1. marts 1993.

Årby Bageri 1919
– kusken
er Aksel
Andersen

Edith og Jens Chr. Østergaard ved jubilæet 1/9 1984

Annonce i Kalundborg Folkeblad – måske under krigen

Kommende arrangementer på Arkivet:
• Lørdag den 2. december:
Julehygge på arkivet kl. 10-13.
• Mandag den 28. januar: Under udarbejdelse.
• Mandag den 25. februar kl. 19-21: Foredrag
på Aktivitetscentret, Esbern Snaresvej 26,
med Ib Søby om udvandringen til Amerika.
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NYT FRA ÅRBY
SKOLE OG SFO
www.aarby-skole.skoleintra.dk

Ombygning og fyr
Skolen som for et par år siden var igennem en gennemgribende PCB renovering har igen været igennem en renovering. Denne gang er det taget på den
gamle del af skolen (57 fløjen og indgangspartiet) der
er blevet renoveret. Det gamle Skiffer eternittag fra
1957 var nedslidt og utæt. Taget blev udskiftet i løbet
af somme-ren og første del af efteråret, hvor der var
mindst aktivitet på skolen. Det er tømrerfirmaet
Houg, der har sørget for at skolen i dag kan fremvise
et flot nyt sort eternit tag.
Årby skole er for øvrigt den eneste skole i kommunen,
der opvarmes via to store pillefyr, som står placeret i en
container bag skolen. Dette er en økonomisk rentabel
og energibesparende opvarmningskilde. Efter en
brand i det ene fyr i efteråret har skolen fået udskiftet
det til et helt nyt lavenergi og miljørigtigt stokerfyr.
Motionsdag
Fredag den 12. oktober afholdtes traditionen tro
skolernes motionsdag på størstedelen af landets skoler. Således også på Årby skole, hvor der i år var arrangeret en anderledes og alternativ motionsdag for
skolens elever i forhold til tidligere års mere traditionelle motionsløb på gader og stræder. Årby skole er
som kommunens eneste idrætsprofilskole garant for
at man vægter idræt, motion og bevæ-gelse højt, og
derfor var motionsdagen denne gang sammensat af
et stort udvalg af forskellige bevægelsesaktiviteter,
inddragelse af lokale idrætsforeninger samt udnyttelse af lokalområdets tilbud og faciliteter.
Dagen startede med fælles opvarmning til den offi-

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

cielle motionsdans fra
dansk skoleidræt i skolegården for de elever
som ikke var inde i
byen, hvorefter de forskellige aktiviteter startede. Der var alt lige fra
forhindringsbane i skoleskoven, aktivitetsbaner på skolens område,
stafetløb på sportspladsen til bordtennis og kidsvolley i Årby hallen, besøg i golfklubben samt mulighed
for Triatlon i Kalundborg for de ældste klasser. I
Årby hallen var det repræsentanter fra Årby bordtennisklub der trænede de unge mennesker, ligesom der
blev spillet kids volley i den anden ende af hallen. 4.
årgang var ude i Kalundborg golfklub og prøve kræfter med den populære sport på byens skønne golfbane, og inde i byen dystede de store elever i triatlon
med henholdsvis svømning i svømmehallen, løb og
cykling på Gisseløre.
Dagen sluttede med fællessamling i aulaen, hvor alle
skrålede med på den traditionelle motionssang »Den
sidste rytter«, hvorefter børnene kunne holde en velfortjent efterårsferie.
Ny pedel
Årby skole har fået ny pedel siden sidst. Morten Hedebo Nielsen fra Kalundborg er ansat som teknisk
ser-vicemedarbejder på skolen. Morten har tidligere
haft en kort periode på skolen, som medhjælper, og
har senest arbejdet som gravermedarbejder ved Tømmerup kirke. 
Per Halkjær, skoleleder Årby skole
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NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Livet i forsamlinghuset har i løbet af sommeren og
efteråret summet af liv med en masse udlejninger og
daglige bruger. Vi får stor hjælp fra baglandet, som
støtter op omkring de aktiviteter vi i bestyrelsen
godt kunne tænke os, således at Forsamlingshuset
forbliver et interresant sted at leje sig ind og fortsat
vil bruge.

alt udsolgt. Det er som altid en kæmpe fornøjelse at
lave arrangementer som kan tiltrække en masse og
samtidig modtager vi stor ros for at afholde disse.

Kælderen kan bruges igen efter vandskade
I forbindelse med vores arbejdslørdag i september fik
vi istandsat noget af vores kælder således, at den igen
kan bruges efter en vandskade, derudover fik det meste af huset lige en efterårsrengøring – så vi er klar
igen! En stor tak skal lyde til de mange frivillige som
mødte og gav en hånd med.
Nyt banko-setup
Som nævnt i sidste blad har
vi forsøgt at lave et nyt setup omkring bankospillet,
da vi kunne konstaterer at
der var et vigende antal deltagere. Vi har nu kørt med
banko den første torsdag i
hver måned og det har vist
sig at der er god opbakning. Vi har derfor besluttet, at vi i december vil afholde banko den første torsdag, som vanlig og derudover afholde to julebanko. (Hold øje med vores
hjemmeside hvor vi skriver om alle de gode gevinster
man kan vinde).
Alt udsolgt til fællesspisning
I oktober har vi igen afholdt en fællesspisning med
stor opbakning fra lokalområdet og vi måtte melde

JULEFROKOST
Et af vores andre faste arrrangementer er vores traditionelle julefrokost som afholdes den
første lørdag i december. Vi har allerede solgt
rigtig mange billetter, men der er stadig mulighed for at tilmelde sig via Britha (tlf. 51 15
88 66 eller bawamelbygade5@mail.dk).
Kviste er renoveret
Vi har i skrivende stund ligeledes afsluttet en større
udvendig renovering af vores kviste på 1. salen, udført af Tømrerværkstedet. Det har været meget tiltrængt gennem flere år og har kunnet lade sig gøre
fordi Kalundborg Kommune velvilligt har givet
støtte til dette projekt.
Foredrag
Ligeledes er vi i samarbejde med Kalundborg Kommune i gang med at finde nogle foredrag eller andre
tiltag som vi vil løfte sløret for lidt senere på året eller
først i det nye år. Det er derfor vigtig at I enten følger os på facebook eller holder jer opdateret via
vores hjemmeside, hvor vi vil opdatere med alle de
nye arrangementer som vi forventer
kommer www.aarbyforsamlingshus.dk.
Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlingshus
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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

KIRKEN ER ÅBEN
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.
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag 8. januar
kl. 19.00
Tirsdag 12. febr
uar kl. 19.00
Tirsdag 12. mar
ts kl. 19.00
Tirsdag 9. april
kl. 19.00

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
9. august
16. august
18. august
18. august
26. august
16. september
23. september
23. september
21. oktober

Laust Bach Møller
Nicklas Brøgger Andersen
Kasper Emil Larsen
Gustav Birk Pørtner
Alma Thanning Hauge Nielsen
Rasmus Gregers Göllnitz
Tokkesdal Pedersen
Loui Rydström Mahouny
Hjalte Møller Kristensen
Josephine Ysnæs Augustesen

Vielser
18. august
8. september
13. oktober

Manuela Bittorf Ringhus
og Johnni Bittorf Ringhus
Rikke Kogi Jensen og Tom Ole Jensen
Tonie Rasch og Mogens Rasch

Bisættelser og begravelser
12. juli
18. juli
9. august
15. august
10. august
29. september
9. oktober

Knud Ejgil Larsen
Annette Blarke
J. Ib Hedelund Thomsen
Lene Tønnesen
Elly Viola Bruun Johansen
Eva Freeman
Katrine Nielsine Christensen

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
19. januar kl. 11
9. marts kl. 11
13. april kl. 11

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke & Sogn udkommer ultimo marts 2019 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. 1. marts 2019.

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
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GUDSTJENESTELISTE
Dato

Tid

Arrangement

2. december

kl. 10.00

1. søndag i advent! - Klip hjerter og glitterstads

9. december

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

16. december

kl. 15.00

De 9 læsninger, gløgg og æbleskiver

23. december

kl. 10.00

24. december

kl. 13.30

Julefamiliegudstjeneste for børn og barnlige sjæle

24. december

kl. 15.30

Julegudstjeneste fuld af højtid og smukke ord

25. december

kl. 10.00

Juledag

26. december

kl. 10.00

Fællesgudstjeneste om den hellige familie

31. december

kl. 16.00

Gudstjeneste med bobler, bang og Godt Nytår!

6. januar

kl. 19.00

Aftengudstjeneste med fokus på de Hellige tre konger!

13. januar

kl. 10.00

20. januar

kl. 10.00

27. januar

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

3. februar

kl. 19.00

Kyndelmisse; levende lys og hygge + suppe og godt selskab i sognegården

10. februar

kl. 10.00

17. februar

kl. 10.00

24. februar

kl. 10.00

3. marts

kl. 9.00

10. marts

kl. 10.00

17. marts

kl. 10.00

24. marts

kl. 10.00

31. marts

kl. 10.00

7. april

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

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

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS

