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Den berømte påskeblomst
Påskeblomst! hvad vil du her?
efter søndag? Kan de døde virkelig bryde ud af
Bondeblomst fra landsbyhave
graven? Stod Jesus virkelig op, som Biblen siger?
uden duft og pragt og skær!
Og hvad betyder det?
hvem er du velkommen gave?
Grundtvig er så meget i tvivl om det, og han sidHvem mon, tænker du, har lyst
der som sagt og skal skrive sin påskeprædiken, at
dig at trykke ømt til bryst?
han sidder og taler med den gule blomst uden for
Mener du, en fugl tør vove
sit vindue. Og påskeliljen svarer:
sang om dig i Danmarks skove?
»Jeg har som påskelilje erfaret, at hvis de døde ikke
Den berømte påskeblomst, som kan opstå, så betyder vi påskeliljer ikke noget. Vi
vi har kunne købe i sin sovende form i flere måne- påskeliljer har det sådan, at vi dør, når vi har
der nu, er der sagt meget om. Men jeg vil nu alli- blomstret, men så kommer vi igen næste år. Ellers
gevel vove et par ord. For Grundtvigs salme, der kunne vi ikke pryde haverne til påske og vi ville
besynger vores gule forårsbebuder, påskeliljen, ganske stille blive glemt«. Folk ville sige, kan I hufortælles det opstod en smuk forårsdag, hvor den ske de gule blomster der stod alle steder i gamle
gode Nikolai Frederik Severin Grundtvig i sit ar- dage, men ingen ville rigtig kunne huske os, og
bejdsværelse og skulle skrive
efterhånden ville de holde op
sin prædiken til påskesønmed at spørge«.
Men betyder vi så
dag. Og Grundtvig havde,
Og Grundtvig forstår med
noget,
du
og
jeg,
selvom det er svært at foreét, hvad påskeliljen taler om.
spørger Grundtvig.
stille sig, svært ved at finde
Han bliver helt beruset af
ordene og komme i gang.
dens ord, eller hans egne ord til sig selv. BlomsterFor hvordan skal han med ord kunne beskrive det dragten bliver til et bæger, han kan drikke af. Et
mysterium, som det er, at et menneske, der først er alterbæger, han har drukket en stærk tår af. Han
død, bliver levende igen for altid at leve videre? føler sig bevæget og opløftet af påskeliljens nikHan ved det ikke. Ja, han har faktisk en skriveblo- kende hoved der vugger i forårsbrisen. Og så vågkade. Men så falder Grundtvigs øjne på påskelil- nede han af en ond drøm, kan han igen tro på og
jen. Og han falder i snak med den. Hvad vil du næsten se de døde få opstandelsen i gave påskeher? Siger han til den. Der er da ikke noget ved morgen. Og han kan få skrevet både sin påskeprædig. Og så er det helt som i et H.C. Andersen diken og en stadig kær og elsket påskesalme færeventyr, Grundtvig forestiller sig påskeliljen svare. dig.
Bondeblomsten fortæller om sig selv.
Det er forår, det er påskeliljens regeringstid, på
»Jeg er ikke noget særligt siger den. Der er ikke ret Grundtvigs tid en overset løgplante ikke helt i liga
mange, der kan lide mig, og de få der holder af med sin fine slægtning tulipanen og andre liljer,
mig, er dem der kan se, hvad jeg betyder.! Ja fak- men i salmen Påskeblomst! Hvad vil du her? Ophøtisk var det som om Grundtvig talte med sig selv jet til symbol på påsken selv, på ham, heller ikke
om sig selv, for det var også sådan den gode mange kunne lide, og som endte sine dage på et
Grundtvig tænkte om sig selv. Ja, engang imellem kors, for hele verdens og vores skyld.
følte han sig som »en bondeblomst fra landsbyhaSå husk det, når I tager de skønne gule blomster
ve«. Den man overser. Men betyder vi så noget, du
ind og de pryder stuerne.
og jeg, spørger Grundtvig. Er det virkeligt sandt,
God påske!
det jeg går på prædikestolen og forklarer søndag
Sognepræst Helga Tidemann Jensen
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Tak for musikken!
Nu har vores organist, Stig, efterhånden været
tilbage ved orglet i et par måneder og det er vi
glade for. Men under hans sygdom og orlov
var det vores trofaste, fleksible og altid glade
organistvikar, Mette Kleisby, der styrede de tre
sæt tangenter. Mette har spillet til alt fra juleafslutninger med skolerne, stemningsfyldte

aftengudstjenester, lørdagsdåb og søndag efter
søndag leveret trofaste toner, altid hjælpsom og
altid til tjeneste. Så tak for denne gang og tak
for al musikken. Og vi sender Mette, der pt.
kæmper med en dårlig hofte, alle ønsker om
god bedring, så hun igen kan komme på benene, og på sigt vikariere i Årby igen.

30 år- det er uendeligt
når man ser frem, men når man ser tilbage er 30 år ingen tid
Og dermed må jeg jo sige at de 30 år jeg har været i
menighedsrådet i Årby kirke er gået stærkt, først som
kasserer og nu som formand - to gode poster, som det
har/og er en glæde at arbejde med.
Kirkens liv og vækst, ja der er mange funktioner
der skal passes og ting der skal tages stilling til og
behandles i et menighedsråd - og jeg er heldig at få
lov til at være med overalt. Passe og pynte kirke have dåb - bryllupper - bisættelser og begravelser.
Jeg er med ved samtaler om nye anlæg på kirkegården og ikke mindst være med når der skal laves
budget og regnskab.
En ting der glæder mig, er alt det, der er sket i
vores kirke - både af gamle, men også de nye tiltag
som bl.a. vores dejlige påskemiddag skærtorsdag-

Hellig 3 konger kaffe i kirken - 1. søndag i advent
med klippe-klister-dag med børnene og meget andet. Vi skal som kirke hele tiden tænke nye tanker
og forsøge at give beboerne i Årby sogn et tilhørsforhold.
Vores sognegård som er blevet bygget mens jeg har
været i menighedsrådet er i dag rammen om mange gode arrangementer, såsom filmklub, udstilling
af forskellige kunstner m.m.
Jeg syntes også vores to årlige koncerter er i top og
det glæder mig at der er en rigtig god tilslutning.
Når jeg ser tilbage på de 30 vidunderlige år er det
med tanke på et godt og solidt menighedsråd,
hvor alle trækker på samme hammel. Tak til jer og
personalet og ikke mindst vores præst - alt det tilsammen gør arbejdet lyst og godt så lad os blive
ved med at bevare glæden ved vores gamle Årby
kirke.
Der står et slot i Vesterled tækket med gyldne
skjolde - det er det ikke - men Årby kirke, der
knejser på bakketoppen.
Lykken gækker store, små
leger med guldterning,
lykkelist at hvile på
fuldendte gerning.
Tak fra Kirsten

Kirsten, formand for Årby Menighedsråd
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Påsken i Årby kirke!
5 gudstjenester på 9 dage!
Palmesøndag med familiegudstjeneste kl. 10, Måltidsgudstjeneste
skærtorsdag kl. 17, vemodig gudstjeneste langfredag kl. 10, høj højmesse påskedag kl. 10 og stor fællesgudstjeneste 2. påskedag kl. 10.

Familiegudstjeneste Palmesøndag
Søndag d. 14. april kl. 10
Påsken forklaret af konfirmander og æggejagt i præstegårdshaven!
Palmesøndag er det årets 2 skønne konfirmandhold, der vil fortælle
påsken for alle som kommer til kirke. Vi skal dag for dag genopdage
påskens drama og konfirmanderne vil gøre deres bedste for at føre os
ind i påskens store historie.
Vi skal forbi palmeblade og begejstring, Jesus der bliver vred, en berømt aftensmad, en lang
fredag, og en væltet sten.
Konfirmander fra Rynkevang og Kalundborg Friskole vil hjælpe med at 		
visualisere påskens begivenheder og efter gudstjenesten er der påskeæggejagt 			
rundt om præstegården for børn og barnlige sjæle - gemte rigtige æg, der kan 			
veksles til chokoladepåskeæg. I år er der to baner en for de mindre børn og 			
en for de store
Vi skal nok lidt ud og gå, men er der nogen, der gerne vil blive siddende i kirken, så både starter
og slutter gudstjenesten i kirkerummet, ligesom Stig vil give lidt musik til de tilbageblevne.

Påskemåltid Skærtorsdag
Torsdag d. 18. april kl. 17 - Gudstjeneste og måltid i ét (NB: Tilmelding nødvendig!)
Vi gentager succesen! - Kom og vær, kom og spis, kom og del et måltid!
Skærtorsdag er også aftenen Jesus sammen med venner spiste sit sidste måltid på jord! Den aften
han insisterede på fællesskab og på glæde - vil vi gøre det samme. Så vi laver mad, vi åbner vin og
vi inviterer ind i Årby kirke til en gudstjeneste omkring maden, når vi fejrer den handling, som alle
dage har knyttet kristne sammen, det fælles måltid.
Tilmelding er nødvendig og prisen en rund 50´er, men så sørger vi også for
en aften fuld af mening, fuld af højtidelighed, men også fuld af god mad og
godt selskab.
Så tilmeld jer på tlf. 59504105 / 23244105 eller på den seddel der ligger fremme i våbenhuset - så mødes vi om et smukt middagsbord i kirkerummet, trækker
lod om pladserne og når alle har fundet deres stol - går måltidet og gudstjenesten
sin gang, med god mad, små taler fra præsten og fællessang af salmer.
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Langfredag kl. 10
En dag til vemodighed og melankoli. En kort gudstjeneste markerer dagens
alvor og giver sorgen sin plads i kirkeåret. Sorgen over vi ondskaben i verden,
sorgen over den lange fredag, korsets dag - da han døde for vores skyld.

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

Fællesgudstjeneste
2. påskedag!
22. april kl. 10: Gå med til Emmaus!
Dejlige påskesalmer, højstemt sang og følelsen af at gå med de to disciple til Emmaus. Vi skal dreje
rummet, vi skal gå med til Emmaus og vi skal mærke både historiens og evighedens vingesus.
Så kom, del glæden, få en indsprøjtning af nyt liv og nyt perspektiv, når vi her i Årby sammen med
Vor Frue, Raklev-, Tømmerup- og Nyvang kirke sammen laver gudstjeneste her i Årby kirke.
Praktisk info: Vi skal ikke gå langt, kun lige rundt om kirken, så ikke hele vejen til Emmaus.
Efterfølgende er der kirkekaffe og fine nye billeder i sognegården.
Vi glæder os til at se en masse glade mennesker her i Årby kirke.
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Resultat af kollektindsamlingen 2018
Kofoeds skole................................................1.083,00 kr.
Døvemenighederne..........................................281,00 kr.
Danske sømænds og udenlandskirker............1.157,50 kr.
WeShelter (Missionen for hjemløse)...............4292,00 kr.

HVIS PLAN A
IKKE VIRKER,
SÅ HAR
ALFABETET
28 BOGSTAVER

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

Kom til fernisering
2. påskedag i Sognegården efter fællesgudstjenesten
Kamilla Kjær Hauge er
20 år, har tegnet og
malet gennem mange
år. Kamilla blev student i 2018 og har siden været på rejse »verden rundt« med rygsæk
og malergrej - det er
der kommet nogle
spændende billeder ud
af - kom selv og se!
Efter hjemkomsten i slutningen af januar, har
hun været fast vikar på Herredsåsen, og bor p.t.
hjemme hos sine forældre sammen med lillesøster Maja i Mosevangen. Efter sommerferien
går hun i gang med kiropraktiker studiet.
Det bliver spændende at følge Kamilla´s videre
rejse med hendes pensel, farver og lærred.
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Farvel og tak
og lykke til!
Årby kirke og menighedsråd siger pr. 1. april farvel til vores graver gennem 10 år Lis Hansen, da
hun har valgt, at søge nye udfordringer.
Vi har været glade for samarbejdet og ønsker Lis
alt godt på vejen frem og lykke til på det nye
arbejde.

Det skal fejres
når konfirmanderne siger: JA! i kirken
Søndag d. 28. april bekræfter 18 skønne konfirmander deres tro i Årby kirke og jeg ved de
glæder sig og jeg glæder mig! Det bliver en skøn
dag med forhåbentligt skønt vejr, masser af
glade gæster og fine rober.
De 18 konfirmander er delt op, så der er hele to
konfirmationsgudstjenester på dagen. Det bliver en skøn dag og den skal også fejres!

Kl. 9.30 fejrer vi:
Jakob Kristian Junker Larsen
Mikkel Hemmingsen
Lykke Sæther Pedersen
Marcus Holland Jensen
Fenja Balle Høyer
Magnus Juul Cebula
Oliver Juel Munk
Caroline Sønderup Larsen
Jakob Larsen
Kl. 11.30 fejrer vi:
Cathrine Fly Fangel
Clara Dam Hartwig
Emil Laurberg Nielsen
Josefine Hallgren
Mathilde Hallgren
Luna Guldhammer
Steven Flindt Rørsø Trosbjerg
Tobias Bech
Mathilde Cebulla

7

Pinsedag - Søndag d. 9. juni kl. 10

En af kirkens måske
oversete fester!
Tunger af ild og snak om Jesus på alverdens
sprog. Sådan kan pinsen måske opsummeres det er pinsen, der giver kirken sin identitet, det er
pinsen, der sætter det hele i gang.

Og fordi det traditionelt set er kirkens
fødselsdag, så er der festlig kage til kirkekaffen
denne festdag.

2. pinsedag d. 10. juni kl. 11

Vågn op - og slå på
dine strenge til pinse!
Amfiteater Vestsjælland danner igen i år rammerne om en skøn gudstjeneste i det fri.
I år er temaet bevægelse. Den bevægelse troen
sætter os i, når den vækker vores sind og bevæger
vores hjerter. Så vi skal synge, vi skal op og stå og
vi skal høre om pinseunderet - der satte hele verden i bevægelse. Hele baduljen er arrangeret i
fælles provstiregi - så der vil være musik og præster fra hele provstiet - og så håber vi selvfølgelig
også på gæster fra fjern og nær, der har lyst til blive vækket, så vi alle vågner op og slår på netop
vores strenge.

For de morgenfriske vil der være en pinsevandring i området inden gudstjenesten. Her er temaet også ’vågn op’. Vi vil gå i naturen med opmærksomhed og være vågne overfor indtryk og
liv, som omgiver os. Vi mødes ved servicebygningen kl. 9.00 og går ud på den 5 km. lange rute kl.
9.15. Vandringen ledes af Helle Brink.
Og efter gudstjenesten altså ca. kl. 12 er der mulighed for at købe forfriskninger i servicebygningen. Så kom og bliv bevæget 2. pinsedag.

Dine valg skaber din hverdag.
Hvis du ikke er tilfreds,
er det tid til at tage nogen nye
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Søndag den 16. juni

Sogneudflugt
- et tilbud til jer alle!
Efter gudstjeneste kl. 10.00 og en dejlig frokost i Sognegården
går turen atter ud i det dejlige Nordvestsjælland.
I år kører vi til området omkring Øvre Halleby
Å, hvor vi blandt andet skal se Vævernes Hus på
Kattrup. Det var her Dronningen under sit besøg på vores egn i 2017 beundrede det flotte
håndværk.
Eftermiddagskaffen skal nydes på det ny istandsatte traktørsted Strids Mølle og måske høre en
lille historie om Kongens Møller, de 5 vandmøller der lå langs åen mellem Skarridsø og
Tissø.
Kom og få en god oplevelse - salmesang, fine
ord fra din præst, lækker frokost og så på tur alt er tilrettelagt for dig - du skal bare deltage.
Pris 50 kr.
Tilmelding senest d. 2. juni til Helga på
tlf. 59 50 41 05 / 23 24 41 05

Fotograf: Strids Mølle

De korteste ord - ja og nej kræver også den største
eftertanke.
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TEST din viden om påsken
A)
•
•
•

Hvad betyder »påske«
Det er fuldbragt
Forbigang
Opstandelse

B) Hvem instruerede filmen The Passion of
The Christ fra 2004?
• Kevin Costner
• Anthony Hopkins
• Mel Gibson
C) Til påske er det en gammel tradition at spise
æg, kylling og lam. Lammet syboliserer 		
offerlammet og dermed en uskyldig, der dør.
Hvad symboliserer ægget?
• Evighed
• Frugtbarhed
• Sårbarhed

Se svarene side 13 og 15

D) På hvilken af påskens helligdage fejrer de
kristne Jesu opstandelse?
• Påskedag • 2. påskedag • Palmesøndag
E) Hvorfor hedder torsdagen før langfredag,
hvor Jesus korsfæstes, skærtorsdag?
• Fordi Jesus vaskede disiplenes fødder 		
skære (rene)
• Fordi Jesus blev forrådt den dag og dagen 		
blev skær (skæv)
• Fordi de spiste usyret brød (skært brød)
F) Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem
på et æsel. Hvordan modtages han?
• Som en simpel mandag
• Som en konge
• Som en uvelkommen
G) Hvad gør soldaterne med Jesu klædning
efter korsfæstelsen?
• De ødelægger den og deler den i fire portioner
• De kaster lod om den
• De giver den til Jesu moder

Årby Kirkes filmklub
Årby Kirkes filmklub sluttede sæson 2018/19 her i
marts måned. Vi holder nu pause til september, hvor
vi genoptager vores filmaftner. Så sæt et kryds i kalenderen allerede nu
Vi har igennem mange år mødtes 3 gange i efteråret
og 3 gange i foråret til filmaftner den sidste torsdag i
september, oktober og november, de to første gange
kl. 19 og den sidste gang kl. 18, hvor vi starter med
et fælles måltid med smørrebrød og snak. De andre
gange får vi kaffe/te og medbragt brød på skift. Det
foregår på samme måde i januar, februar og marts. Vi
slutter de enkelte aftner ca. kl. 22.
Vi har set mange film - både forholdsvis nye og af
ældre dato - og har stadig et lager af film som vi gerne
vil se. En del af filmene er foreslået af filmklubbens
deltagere - nogen film er foreslået af Helga eller undertegnede. Vi snakker så om hvad vi gerne vil se i
den nærmeste fremtid ud fra korte beskrivelser af
hvad filmen handler om og hvorfor vi foreslår en
film.
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Kravet til filmene er, at det er en film som den enkelte forslagsstiller synes er god eller nysgerrig efter at
se. Det må meget gerne være film som lægger op til
refleksion. Vi har tid til en snak (refleksion) efter filmene inden vi går hver til sit.
Man er velkommen til bare at møde op, men hvis
man forud vil have sendte materiale om den enkelte
filmaften, kan man enten kontakte Helga Tidemann
Jensen (vores sognepræst), hetj@km.dk, tlf. 59 50 41
05 eller Karsten Jørgensen Karstenj49@gmail.com,
tlf. 59 62 02 24 eller tlf. 40 38 97 07.
Vi er meget forskellige deltagere, som har et meget
forskelligt forhold til kirken. Det er den gode film og
det sociale fællesskab det handler om, når vi mødes i
filmklubben.
Til filmaftnerne kan man bestille flextrafik og få udgifterne refunderet mod dokumentation for udgifterne hos præst (Helga) eller menighedsråd. Flextrafik kan bestilles på tlf. 70 26 27 27.
Helga/Karsten

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

Asnæs Skole blev bygget i 1896 samtidig med en helt tilsvarende skole ved Melby Sønderstrand. De to skoler afløste den gamle Lerchenborg skole, som lå ca. en
kilometer vest for Lerchenborg. Senere omkring 1930 blev Melby »nye« skole
bygget, så der var da i alt fire skoler i sognet - alle to-klassede og med syv årgange.

Asnæs Skole 1913-1921
- en fortælling af en af efterkommerne fra familien Birgitte og Julius Jørgensen
Da lærerembedet ved Asnæs skole i 1913 skulle besættes, valgte de kaldende myndigheder lærer Julius Martin Jørgensen. Julius havde en nydelig lærereksamen fra
Jelling Seminarium og havde smukke udtalelser fra seminariet. Han havde logi hos en gammel kone i Jelling,
i hvis hus der af og til kom en ung pige der hed Birgitte. De blev senere gift. De fik 4 børn og skulle se sig
om efter et embede med en lidt større embedsbolig.
Da embedet ved Asnæs Skole blev ledigt, rejste Julius
sammen med sin svigerfar over for at se på forholdene.
De måtte naturligvis gå fra Kalundborg og tilbage igen.
Asnæs Skole så dengang ud omtrent som i dag. Efter
forholdene en ret anselig bygning med en stor skolestue, en rummelig lærerlejlighed samt en dejlig frugthave. Haven eksisterer endnu og er fredet. Asnæs skole
var en to-klasset skole med hverandendags undervisning. Almindelig undervisningspligt var som bekendt
blevet indført ved lov i 1814 med ændringer ved cirkulære af 6. april 1900.
I 1921 blev lærer Nicolai Th. Christensen ansat. Han
var lærer på Asnæs skole til 1948. Såvel i skolestuen
som i lærerboligen på Asnæs Skole var belysningen petroleumslamper, men under krigen blev der installeret
en lille vindmølle på taget - den trak en 24 volts dynamo. I stille vejr måtte man dog ty til petroleums-lamperne.
Hvert år var der eksamen. Skolekommissionen og pastor Erck kom og hørte på eleverne. Det var en stor
dag. Alle bøger fik fint bind af indpakningspapir eller
tapetrester, der fandtes ikke bogbind, og i hvert fald var
det meget dyrt. Alt pænt julepapir og indpakningspapir blev gemt til bøgerne. Man blev overhørt af præsten
og bagefter legede børnene og købte slik hos »Sofie på
hjørnet«.

I 1957 blev Asnæs Skole, Melby Gl. skole, Melby Ny
skole og Aarby gl. skole nedlagt, da der blev bygget en
helt ny skole mellem Melby og Årby. Asnæs skole blev
herefter til Traktørsted.
Torsdag den 6. maj 1993 skrev Kalundborg Folkeblad:
Traktørstedet »Den Gamle Skole« på Asnæs åbner for
den nye sæson på mors dag søndag. Det bliver den nye
forpagter Jonna Andersen og Hans Peter Toft Andersen
som afløser Kirsten og Jens Christensen, der drev stedet
fortrinligt i 33 år. Der har været flere forpagtere siden.
I dag er skolen benyttet som bedemandsforretning.

Lærer ved As

n

æs Skole
1896-1907 - La
ust Henrik Han
sen
1907-1913 - H
ans E. Nielsen
1913 - Julius M
artin Jørgensen
1922 - Nicolai
Thorvald Chris
tensen
1948-1957 - Axe
l Frederik Hacke
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NYT FRA
ÅRBY SKOLE
www.aarby-skole.skoleintra.dk

Livet er en fest...
På den lokale folkeskole går livet sin vante gang
med daglig undervisning, som ind imellem forstyrres af skoleårets traditionelle og obligatoriske stævner, koncerter, udflugter, arrangementer og fester.

Her i februar måned ligger arrangementerne særlig
tæt med flere skolefester og fastelavnsfester. Således
afholdt skolen for nylig fastelavnsfest for både de
små og store klasser. De små havde deres forældre
med til fællesspisning, og den efterfølgende tøndeslagning og kåring af de heldige kattekonger og
kattedronninger. Der var mange sjove, festlige og
fantasifulde udklædninger, og der blev danset »Åh
Boggi Boggi Vuggi« og andre populære børnedanse. Hos de store klasser foregår fastelavnsfesten i
skoletiden og består af tøndeslagning, konkurrencer og spisning af hjemmelavede fastelavnsboller.
Dem havde 6. klasserne fremstillet i madkundskab. Til gengæld har de store så deres egen skolefest som afholdes aftenen før fastelavnsfesten. Den
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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
starter med fællesspisning uden forældre, og vurderet på den medbragte mad har forældrene heller
ingen indflydelse på den valgte menu, så de lokale
pizzarier og grillbarer har kronede dage netop denne aften. Elevrådsformanden byder velkommen og
efter fællesspisningen er der diskotek med fuld
knald på musikken med røg og lys. Der bliver danset til tidens toner og danset limbo til ud på de
sene timer. Festen slutter klokken 21 Sharp med
fælles oprydning!
Ellers er der ikke så meget at berette fra den kommunale skole, som dog står overfor nogle store forandringsprocesser med indførelse af nyt skoleintra
system ved navn Aula. Det er et skoleadministrations- og kommunikationssystem, som ligner Facebook i design og brugervenlighed, og som skal afløse det nuværende skoleintra fra sommeren 2019.
Aula bliver desuden en fælles platform for kommunikation og dokumentation mellem institution
og hjem lige fra vuggestue til gymnasiet, så forældre kun skal lære og forholde sig til et og samme
system hele vejen igennem deres børns opvækst. I
foråret uddannes et antal superbrugere, som senere
skal undervise deres kollegaer i brug af det nye program, så det bliver spændende at følge udviklingen
hen over foråret og sommeren, og se hvordan brugerne tager imod det nye system…
Godt forår.


Per Halkjær, skoleleder Årby skole

NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Årby forsamlingshus har i løbet af sommeren og
efteråret summet af liv med en masse udlejninger,
daglige brugere og en stor hjælp fra baglandet som
støtter op omkring de aktiviteter som vi i bestyrelsen godt kunne tænke os, således at Forsamlingshuset forbliver et interresant sted at leje sig ind og
fortsat vil bruge.
I forbindelse med vores arbejdslørdag i september
fik vi istandsat noget af vores kælder således, at
den igen kunne bruges efter en vandskade, derudover fik det meste af huset lige en efterårsrengøring, så det igen var klart til at blive brugt. En stor
tak skal lyde til de mange frivillige som mødte og
gav en hånd med.
Som nævnt i sidste sogneblad 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
til disse. Vi har derfor besluttet at vi i december vil
afholde Banko den første torsdag, som vanlig og
derudover afholde to julebanko. (Hold meget gerne øje med vores hjemmeside hvor vi nok skal
skrive om alle de gode gevinster der er med)
I oktober afholdt vi igen fællesspisning hvor der
var stor opbakning fra lokalområdet og vi måtte
melde alt udsolgt. Det er som altid en kæmpe for-

PåskeTEST - svar

nøjelse at lave arrangementer, som kan tiltrække
en masse og samtidig modtager vi stor ros for at
afholde disse.
Et af vores andre faste arrrangementer er den traditionelle julefrokost 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).
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 vi er meget glade for
at Kalundborg kommune velvilligt har givet støtte
til dette projekt.
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 2020. Det er derfor vigtig at enten
følger os på facebook eller holder sig 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

(fortsættes side 15)

A) Forbigang - det hebraiske ord for påske er »pesach« hvilket betyder »forbigang«. Det henviser til det jøderne
fejrer i påsken: nemlig udfrielsen af trældommen i Egypten. Den nat hvor jøderne skulle flygte, sendte Gud
død over Egypten, så alle førstefødte drengebørn døde. Men dødsenglen gik forbi jødernes døre fordi de
havde smurt lammeblod på dørstolperne, som Gud havde befalet dem.
B) Mel Gibson
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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 d. 9. ap
ril kl. 19.00
Tirsdag d. 14. m
aj kl. 19.00
Tirsdag d. 11. ju
ni kl. 19.00
Tirsdag d. 13. au
gust kl. 19.00

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
11. november
24. november
16. december

Noah Pelle Klamer Buchberg
Merle Boen Faarbech
Emma Hasle Trondhjem Buhr
Mortensen
Liam Mikaz Engler Bonde

17. februar

Bisættelser og begravelser
19. oktober
18. december

28. december
8. januar

Hans Christian Pedersen
Tove Henningsen
Jørgen Carsten Roel Petersen
Knud Østergaard

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
13. april kl. 11
18. maj kl. 11
22. juni kl. 11
31. august kl. 11

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer først i august.
Deadline d. 1. juli 2019. Har du en god oplevelse omkring
Årby sogn du gerne vil dele med os andre så skriv eller ring
til Inge Johansen . 2482 8024 . johansen.inge@outlook.com

PåskeTEST - svar
C) Frugbarhed - Ægget ses ofte som et frugtbarhedssymbol.
I gamle dage var det første æg efter fasten noget særligt, det
mentes at være specielt frugtbart og man fik det ofte 		
velsignet af præsten. Da kristendommen kom til Danmark
omtolkede manægget, så det blev et symbol på Kristus,
på det hvorfra alt liv udspringer.
D) Påskedag
E) Fordi Jesus vaskede disciplenes fødder skære (rene)
F) Som en konge - Jesus blev modtaget som en konge, med
jubelråb fra masserne, der bredte palmegrene ud på vejen
for ham
G) De kaster lod om den - soldaterne spiller 			
om klædningen, som det var blev forudsagt.

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
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

7. april

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

14. april

kl. 10.00

Oplevelsesgudstjeneste og påskeæggejagt - kom og led og leg med!

18. april

kl. 17.00

NB: Tilmelding nødvendig! Skærtorsdagsmiddag og gudstjeneste i kirken!

19. april

kl. 10.00

Langfredag

21. april

kl. 10.00

Påskedag

22. april

kl. 10.00

Fællesgudstjeneste »Gå med til Emmaus«

28. april

kl. 9.30

Konfirmation

28. april

kl. 11.30

Konfirmation

5. maj

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

12. maj

kl. 10.00

17. maj

kl. 10.00

19. maj

kl. 10.00

30. maj

kl. 10.00

2. juni

kl. 19.00

9. juni

kl. 10.00

Pinsedag - Kirkens fødselsdag m. flag og flødeskumskage til kirkekaffen

10. juni

kl. 11.00

2. pinsedag - Fællesgudstjeneste - Amfiteater Bregninge

16. juni

kl. 10.00

23. juni

kl. 10.00

30. juni

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

7. juli

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

14. juli

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

21. juli

kl. 9.00

Ernest Walther Andersen

28. juli

kl. 10.00

4. august

kl. 10.00

11. august

kl. 10.00

Store Bededag
Kristi Himmelfart

Sensommergudstjeneste - gudstjeneste i det fri og kage i
præstegårdshaven

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

APRIL · MAJ · JUNI · JULI · AUGUST

