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Spændende også uden  
nye impulser! 

Jeg ville ønske, jeg som planlagt kunne afsløre en 
nyhed, og love sognet en anden stemme fra prædi-
kestolen til høstgudstjenesten i september. For jeg 
skulle i samarbejde med sognepræst Christina 
Kryger Schwaner Morsing i Bregninge, Bjergsted 
og Alleshave have haft vores første praktikant i vo-
res vejlederteam her i efteråret. Men det folkekir-
kelige landskab er uforudsigeligt og vores prakti-
kant er desværre sprunget fra sin uddannelse på 
Pastoralseminariet i København.
Så i stedet for ny vin er det tid til gammel vin på 
lettere nye flasker og vi må nøjes med mine ord 
indtil forårssemesteret, hvor vi har lovning på, at 
få chancen igen. Chancen for at møde en nyud-
dannet teolog, der går med en præst i maven, for 
at møde nye tanker og indgangsvinkler, chancen 
for at lære fra sig og lære af, og chancen for en vi-
taminindsprøjtning på prædikestolen. Men indtil 
da, vil jeg til stadighed gøre mit bedste, for at lade 
overskriften være fuldt ud passende på alle vores 
søndage, både de helt almindelige og de mere fest-
lige af slagsen – Nemlig: 
- Spændende også uden nye impulser!  

Men i skrivende stund er sommeren og dermed 
også sommerferien over os og som jeg sagde i min 
båltale til grundejerforeningen i Engvejskvarteret 
Sankt Hans aften, så kan meget i livet tolkes igen-
nem Nick og Jays tekstunivers. 

Derfor vil jeg gerne med drengene fra Værløse, 
Nik og Jay og rockbandet Nephew forsikre om, at 
når sommeren er slut og arbejdshandskerne, eller i 
hvert fald præstekjolen og -kraven skal på igen, så 
vil jeg gå ind i arbejdet, præcis som jeg hele tiden 
har gjort. Ved siden af og sammen med alle jer, der 
er mit sogn. For:   
Vi er gået hele vejen ved siden af hinanden
Og vi har slået os ved siden af hinanden
Og vi har råbt, vi har tabt, de har skubbet
De har skabt os ved siden af hinanden
Vi er rejsekammerater 
Vi er rejsekammerater
Vi er bølger, som følger hinanden
Vi følges ad, indtil vi rammer stranden
Vi hænger sammen, står sammen, falder sammen
Og så rejser vi os sammen
Vi er rejsekammerater 
Og nok kommer der ikke en nyuddannet teolog 
og praktikant i denne omgang, men alt godt kom-
mer til den der venter, og vi har al tid i verden. Og 
mens vi venter, så holder vi i Årby kirke fast i am-
bitionen: 
- Spændende også uden nye impulser!  
Og herfra skal lyde den dejlige åbne hilsen: Vi ses! 
Vi ses, måske i sommerlandet, måske en søndag 
på kirkebænken, måske til en af de store begiven-
heder i menneskelivet, som Guds hus, kirken, hu-
ser eller måske et helt tredje sted – men når vi ses, 
Så vid kære Årby: Vi er rejsekammerater!  

Jeres sognepræst  
Helga Tidemann Jensen
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Alt godt kommer til 
den der venter, og vi 
har al tid i verden
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Sensommer-gudstjeneste  
med kæmpe kagebord!   

- Her møder vi måske også de nye konfirmander 

Søndag d. 25. august kl. 14 holder vi årets 
hyggelige sensommergudstjeneste. 
Op! Al den ting som Gud har gjort« i år skal vi 
nyde sensommeren, takke Vorherre for natu-
ren og livet og samles i taknemmelighed for 
skaberværket i sin helhed. 

Vi starter i kirken, går over i præstegårdsha-
ven, hvor vi efterfølgende nyder kirkekaffen 
samt et overdådigt kagebord i teltet i haven – 

så kan du lide kage, kan du lide kaffe, the, eller 
saftevand, kan du lide godt selskab og glade 
mennesker?  – så kom til sensommergudstje-
neste i Årby d. 25. august.    

Da vi satser på, at konfirmandindskrivningen i 
år er blevet elektronisk, så er her en invitatio-
nen til de nye konfirmander og deres familier  
–  en glad invitation til at møde deres præst, 
under åben himmel og med masser af kage.

Sensommergudstjeneste
og nye konfirmander
25. august kl. 14.00

Mere lys i præstens have!  
Det er ingen hemmelighed, at den stor ka-
stanje i præstegårdshaven har været syg 
igennem flere år. Den har kæmpet en brav, 
men ulige kamp og i år, så vi så os nødsaget 
til, at sige farvel til det store smukke træ. 

Det har krævet fældning af buskads og der 
har været traktorer i præstegårdshaven, men 
så blev kæmpen også lagt ned og lidt efter 
lidt skåret op og transporteret væk. Afske-
den har været vemodig, kastanjen, har teg-
net sig stolt mod himlen og næsten define-
ret haven igennem mange år. 

Men syg det var den og ned det skulle den 
og resultatet er en mere lys have, nu med 
stub. 

Kastanjetræet  
måtte lade livet
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Tillykke, tillykke, tillykke!
Jeg savner jeg allerede! Søndag d. 28. april 2019 konfirmerede vi 18 skønne unge mennesker i 
Årby kirke – og må jeg sige et af de dejligste hold i verdenshistorien. Og selvom præster er notorisk 
kendt for at overdrive, så må ingen være i tvivl – De unge mennesker har været et skønt hold og 
derfor skal de også have et stort, nej et kæmpe tillykke med på vejen og et fra hjertet ærligt ønske 
om, at I altid må vandre med Gud i ryggen og kærligheden i hjertet. 
Tillykke til: Caroline Sønderup Larsen, Cathrine Fly Fangel, Clara Dam Hartwig, Emil Laurberg 
Nielsen, Fenja Balle Høyer, Jakob Kristian Junker Jensen, Jakob Larsen, Josefine Hallgren, Luna 
Victoria Guldhammer, Lykke Sæther Pedersen, Magnus Juul Cebula, Marcus Holland Jensen, 
Mathilde Hallgren, Mathilde Cebulla, Mikkel Dam Hemmingsen, Oliver Juel Munk, Steven 
Flindt Rørsø Trosbjerg og Tobias Bech. 

Minikonfirmand er for alle 
– hvis du går i 3. klasse på Årby Skole eller Kalundborg Friskole! 

Det er altid spændende hvor mange glade mi-
nikonfirmander vi får samlet til leg, historier, 
snack og læring. Ja, for lidt lærer de også, om 
kirkerummet, om kirkens fester og vores fester 
i kirken og om Gud. 

Alt det foregår tirsdage eftermiddage 
vi starter op i uge 37 d. 10. sep-
tember og kører indtil uge 48 
d. 26. november og så slutter 
vi i år af med en stor mini-

konfirmandgudstjeneste 1. søndag i advent kl. 
10 – med juleknas og stolte minikonfirman-
der. 

Så går du i 3. klasse, så glæd dig, for jeg kom-
mer ud i klasserne i uge 34 – så I kan høre om 

minikonfirmand og jeg kan få nogle 
minikonfirmander.  

Vi ses!
Sognepræst  

Helga Tidemann Jensen
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Asnæslejren og Frederiksberg 
Sogns ungdomskreds, som vi sam-
men med Kalundborg Lokalarkiv 
skal besøge den 14. august, blev 
bygget i 1918. Tidsånden var, at 
børn og unge fra byerne skulle 
have mulighed for en god som-
merferie på landet med skov, sol 
og strand og fremsynede folk fra 
Frederiksberg Kirke drog derfor 
rundt på Sjælland for at finde et 
egnet sted til at bygge en lejrskole. 
Stedet fandt de i Asnæs Forskov. 
Den daværende greve på Lerchen-
borg Christian Lubbi Lerche-Ler-
chenborg fandt hurtigt sympati 
både for folkene og ideen. Der blev derfor på god-
sets jord og med frivillig arbejdskraft fra Frederiks-
berg Sogn bygget det dejlige hus, der stadig i dag 
og med få forandringer står ved kysten i skoven. 
Det er fortsat Frederiksberg Sogns Ungdomskreds 
der ejer lejren og tit er stedet også omtalt som Fre-

deriksberglejren. Frederiksbergborgere har gen-
nem generationer haft deres gang her, mange har 
mødt hinanden, blevet kærester og senere gift, fået 
børn, der så igen er kommet herop. Vores egen 
børnehave i Engvejen har også i perioder haft sin 
gang der, så de store unger kunne komme ud og 

krudte af, mens de mindre kunne hygge 
hjemme.
I dag bruges lejren dels om sommeren til 
en sommerlejr for børn og unge i Frede-
riksberg Sogn. Præsterne ved Frederiksberg 
Kirke kommer op på weekendophold med 
både konfirmander og minikonfirmander 
og desuden udlejes den til private, dog med 
fortrinsret for personer tilknyttet Frede-
riksberg Sogns Ungdomskreds.
Sidste år i 2018 var der 100 års jubilæum 
og i den forbindelse skete der en omfat-
tende renovering og udvidelse af udeområ-
derne. Således blev der bygget en bålhytte 
og 3 shelters, bålplads og svævebane blev 
istandsat og boldbanerne fik en overhaling. 
Når både sovesale og shelters er fyldt op 
kan der overnatte 65 personer, men så skal 
det også helst være godt vejr, så alle ikke 
skal sidde indendørs i de små opholdsrum.
Kom derfor og oplev dette på vores tur 
onsdag den 14. august, hvor vi mødes ved 
Sognegården kl. 18.30

Ta’ med på tur d. 14. august!
I samarbejde med Kalundborg Lokalarkiv tager vi til  Asnæslejren
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Vores næste udstiller  
Solveig Kristensen

Autodidakt – uddannet gennem kurser og privat undervisning. Maler på lærred, pa-
pir, silke, porcelæn m.m. 

Startede voksenundervisning i 1979. Siden 1992 instruktør for andre lærere i silke- 
akvarel -porcelænsmaling og tegning for porcelænslærerforeningen samt voksenpæ-
dagogiske centre. Siden 2001 billedkunst i folkeskolen. 

Fra 1984 medlem af porcelænsmalergruppen 
MALenerne. Fra 1986 medlem af kunstner-
gruppen Sienna. 
Inspiration hentes mange steder, i naturen i fo-
tografier og mikrofotos. Jeg maler både natura-
listisk stiliseret og mere abstrakt. 

Solveig Kristensen har malet og syet vores kirkes 
fire messehageler i hver sin liturgiske farve.

Fernisering i forbindelse med kirkefrokosten ef-
ter høstgudstjenesten d. 15. september.

Høstgudstjeneste 
Søndag d. 15. september kl. 10

Vi har så meget, så uendeligt 
meget, at sige tak for! Og høst 
er først og sidst en øvelse i tak!

Her kunne man i gamle dage 
endelig ånde lettet op, hvis 
høsten havde været god og 
puste frustreret ud, hvis hver-
ken vejret, markerne eller ma-
skinerne gjorde som man vil-
le. Høstgudstjenesten fejrer 
den lettelse og eufori, der melder sin ankomst, 
når vi mennesker virkelig har satset alt og gjort 
os umage. 

Her i Årby elsker vi høst! Og derfor satser vi år 
efter år og gør os umage for at pynte kirken op 
til festgudstjeneste. Vi pynter, vi dækker bord 
og vi inviterer alle som kan og vil til en festlig 

fejring af høstens velsignelser. 
Så kom glade og syng med på 
de mange og gode høstsal-
mer, kom og nyd det festpyn-
tede kirkerum og kom og føl 
takken fylde hjertet. 

Som sædvanlig er der frokost-
bord i Sognegården efter 
gudstjenesten, hvor vi også 
kan nyde ferniseringen af Sol-

veig Kristensen, som udstiller fra august til no-
vember i Sognegården. 

Høstgudstjeneste,  
høstfrokost og fernisering

søndag d. 15. september kl. 10.00
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Vi har en skøn koncerttradition i Årby kirke og 
gennem årene har mange forskellige musikere væ-
ret forbi vores kirkerum og fyldt det med musik. 
Vi forsøger altid at veksle i både musikgenre og 
sammensætning, og her til høst i 2019 har vi bun-
det an med selveste kongen, eller i hvert fald en 
koncert, med en impresario, der med musik og 
historier vil fortælle os om Elvis.   

 
Når man hører navnet Elvis Presley, tænker man 
typisk på 50’erenes rock, 60’erne mange film med 
Elvis som førsteelsker og på de flamboyante scene-
shows i Las Vegas. 

Men Elvis Presley havde også en mere religiøs side, 
som oftest er gået lidt i glemmebogen. Både Elvis 

og hans forældre var medlem af »The First Assem-
bly of God« og Elvis søgte især i den sidste del af sit 
liv efter Gud og meningen med livet. Og med ud-
gangspunkt i Biblen søgte han vidt og bredt og var 
også forbi andre religioner. Og i forbindelse med 
mange af sine koncerter, brugte han tit nætterne 
med at synge gospel sammen med sine venner. 

Hans kærlighed til gospel-musikken fik ham til at 
indspille 4 LP-plader. Derudover indspillede han 
også 2 juleplader, som dog ikke udelukkende inde-
holder religiøse sange. Mange af disse sange bliver 
fremført af King Memphis i denne kirkekoncert, 
som desuden også indeholder fortællinger om Elvis. 

King Memphis er en af Danmarks førende Elvis-
Tribute Artister. Og scenekostumet er til høstkon-
certen tilpasset kirkerummets højtidelighed. Ale-
ne på scenen står King Memphis ikke, han har fire 
musikere stående bag sig, med både trommer, bas, 
guitar og klaver/keyboard. 

Så kom og lad rytmerne fylde kroppen og musik-
ken tage jer med på en rejse – med kongen ved 
roret. 

Som altid til vores koncerter er der musik, et glas 
bobler og lidt sødt, alt sammen til den beskedne 
pris a 50 kr. pr. person (betales ved indgangen – 
kontant eller mobilpay).

HØSTKONCERT 
- nu på en mandag! 

Mandag d. 16. september kl. 19

Besøg af gode venner
Det er altid hyggeligt, når en invitation bliver vel modtaget. 
Det er altid hyggeligt, at få besøg af kære venner. 
Det er altid hyggeligt, når kaffen drikkes og kagen nydes i 
godt selskab med gode mennesker.
Så derfor gentager vi successen fra sidste år og invite-
rer ældrecentret og Jernholtparken på besøg i Årby 
kirke efter høstgudstjenesten mandag d. 16. sep-
tember – om formiddagen – så endnu flere kan få 
fornøjelsen af det smukt pyntede kirkerum.

Hofterul,  

blues- og gospeltoner  

i Årby kirke
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Måske ikke ind i fremtiden, men så ind i nutiden. 
Elektronisk konfirmandindskrivning med Nem-
ID er det nye sort og kommer til at overtage efter 
årevis med håndskrevne eller i hånden udfyldte 
indskrivningsblanketter. 

Her kan I tilmelde de nye konfirmander til konfir-
mationsforberedelse. I kan vælge egen kirke både 
for konfirmationsforberedelse og konfirmation, I 
kan vælge anden kirke for begge ting og I kan lave 
lige den kombination, der passer til jer. 

En ting er sikkert, jeg glæder mig til at åbne det 
nye system og se hvor mange dejlige 7. klasser jeg 
skal lære at kende næste skoleår. 

Det nye system tager, som sagt højde for de to 
mest almindelige særtilfælde, nemlig at en konfir-
mand skal følge forberedelse i en anden kirke og 

konfirmeres i Årby, eller omvendt. Der vil selvføl-
gelig komme brev ud på skolerne om den nye til-
meldingsform. 

Link til indskrivning: 
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding

KIRKEN PÅ VEJ!

EFTERÅRSKONFIRMATION  
- et af årets højdepunkter! 

29. september kl. 10 – en festens og 
glædens dag! 

September er en skøn tid i kir-
ken, vi har høst, sognegård og 

kirke fyldes af nye konfirman-
der og minikonfirmander, og 
så forsamles årets efterårs-
konfirmander fra Kalund-
borg Friskole, når de sidste 

søndag i september siger JA til troen og JA til livet 
med Vorherre i hjertet og kirken som det hjem, de 
altid kan vende tilbage til. 

Vi glæder os allerede og derfor siger vi på forhånd 
kæmpestort tillykke til de 7 superseje unge men-
nesker: 
Merle Kisbye - Christoffer Lundgren Madsen -  
Josephine Johansen - Nichlas Johansen - Christian 
Lentz - Marius Emil Nielsen - Signe Andersen
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Årby Kirkes filmklub
åbner sæsonen 2019/20 til september. Vi har 
6 filmaftner om året, 3 i efteråret og 3 i foråret 
i Sognegården, Årbygade 41

Datoerne i efteråret er som følger 
• Torsdag den 26. september kl. 19.00
• Torsdag den 31. oktober kl. 19.00
• Torsdag den 28. november kl. 18.00

I 2020 har vi 3 filmaftner i hhv. januar, febru-
ar og marts på samme måde som i efteråret. 

De gange filmaftenen begynder kl. 18 spiser vi 
smørrebrød og giver os god tid til at snakke 
sammen, hvorefter vi ser aftenens film. Efter 
filmene er ordet frit. Hvad synes vi om filmen, 
siger den os noget vi kan bruge – refleksioner 
den har sat i gang. Vi tilstræber at filmaftnerne 
slutter kl. 22.

Alle kan komme med forslag. Den liste der 
derved fremkommer drøfter vi, så det på den 
måde bliver en prioriteret liste. Der er ikke no-
get særligt krav til de enkelte forslag bortset 
fra, at det skal være en film man enten er nys-
gerrig efter at se, eller har set og som har gjort 
indtryk. Kan man motivere sit forslag er det 

godt, men ikke noget krav. De film vi har set 
har både været af nyere og ældre dato. Der er 
jo lavet mange gode film i tidens løb og de fær-
reste når at se dem alle. 

Man er velkommen til at møde op på en vil-
kårlig filmaften. Det koster ikke noget, og 
man er ikke forpligtet til flere aftner end dem, 
man møder frem til. 

Før hver filmaften udsender vi materiale om 
den film vi skal se. Vil man have det skal vi (Kar-
sten) have en e-mail adresse, så vi kan fremsende 
det elektronisk. Har man ikke e-mail vil det 
blive fremsendt med god gammeldags post.

Spørgsmål om filmklubben kan enten sendes 
til sognepræst Helga Tidemann Jensen hetj@
km.dk eller undertegnede Karsten Jørgensen 
Karstenj49@gmail.com I er også velkommen 
til at ringe Karsten: 59 62 02 24 eller 40 38 97 
07, Helga 59 50 41 05.

Er der problemer med transporten kan I bestille 
kirkebil hos flextrafik (70 26 27 27). I skal selv 
lægge ud, men kan få beløbet refunderet hos en-
ten Helga (præsten) eller menighedsrådet.  

           Allehelgen
Søndag d. 3. november kl. 16 – med mulig-
hed for en kop varm kaffe, når man kommer 
ind fra kulden på vej til gudstjeneste. 

Mange ting i livet kan vi komme udenom, be-
røring med døden er desværre ikke en af disse 
ting. Lige meget hvem du er, lige meget hvor 
du er, så vil du på et eller andet tidspunkt i li-
vet komme i berøring med dets modsætning, 
med døden. Men lige meget hvem du er, lige 
meget hvor du er, så skal du være velkommen 
her – i kirken til Alle helgen. 

En dag hvor vi mærker og lader os mærke af 
savnet. Og her i Årby specifikt mindes vi de 

sognebørn, der er begra-
vet eller bisat her i årets løb. 
En stemningsfuld gudstjeneste centreret om 
lyset og lysene, hvor der under gudstjenesten 
læses navnene op på dem, sognet har mistet i 
årets løb. Det er også denne dag på året mange 
sætter lys på kirkegården ved deres kæres grav, 
eller tænder lys i lysgloben inde i kirken. 

Traditionen tro vil jeg, når tiden nærmer sig, 
sende en personlig invitation ud til dem, som 
har mistet i årets løb, så de får mulighed for at 
mindes den de havde kær.

Sognepræst Helga Tidemann Jensen
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Bistader på Årby kirkegård
I det tidlige forår drog et udsnit af menighedsrådet 
til kirkegårdskonference på Fyn. Et arrangement 
for fagfolk, gravere og menighedsråd. Og her lød 
det inspirerende budskab, hjælp miljø og klima 
ved at gøre kirkegården til hjem for søde honning-
bier, og her blev fortalt om menighedsråd, der 
problemfrit fik en mere levende og blomstrende 
kirkegård og samtidig næsten svømmede i hon-
ning. 

Og tanken om honning er en vidunderlig ting, 
som Peter Plys i A. A. Milnes børnebog siger: Det 
jeg bedst kan lide – og så blev han nødt til at stoppe 
for at tænke, fordi selvom dét at spise honning var en 

meget god ting, 
var der altid et 
øjeblik lige før 
man begyndte at 
spise honningen, 
der var bedre end 

mens man spiste, men 
Plys vidste ikke hvad 
det øjeblik hed.  

Så med udsigten til 
dels at gøre noget 
godt for miljøet og 
klimaet og dels til 
honningmader til me-
nighedsrådsmøderne, 
så stemte rådet for en 
prøveordning. Mødet 
med bierne har dog 
medført lidt udfordringer og vi er blevet enige om, 
næste år, at placere staderne udenfor kirkemuren. 
Desværre kan man ikke i denne sæson flytte bista-
derne, da bierne er udstyret med en indre GPS, et 
af Guds små undere, så de flyver »blindt« efter 
netop deres stade og hvis vi flytter stadet, så kan de 
ikke finde hjem.

Dem kan du møde ...
Måske har du allerede mødt dem, men ellers vil vi 
her præsentere de nye folk,  der arbejder på kirke-
gården. 

Tine og Ole er dem, der passer og holder vores 
kirkegård fin og i orden samt John, som river gan-
gene og slår græsset.

Tine og Ole John
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Sæt X i kalenderen til vore 

kommende arrangementer

Mandag 28. oktober: 
Foredrag af Karin Hermann »Min barn-

dom i Adelgade« – en skøn fortælling om 

hendes barndom i Højbyen og de steder 

hun har boet.

Mandag 25. november:
Temaet denne aften bliver offentliggjort 

på vores hjemmeside når tiden nærmer 

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

Vandretur i det gamle Årby sogn 
Onsdag den 14. august kl. 18.30 fra Sognegården i Årby

Årby Menighedsråd og Kalundborg Lokalarkiv vil 
igen i år arrangere en vandretur i det gamle Årby 
sogn. Denne gang går turen til Asnæs Forskov og As-
næslejren (Frederiksberglejren).

Vi håber på godt vejr, så vi kan nyde det dejlige om-
råde og de mange faciliteter omkring lejren. Vi får 
også mulighed for at høre lidt historie omkring lejren.

Der vil blive serveret kaffe og kage enten omkring 
bålet eller, hvis det er dårligt vejr, inde i huset.

Vi vil køre i samlet flok til den første parkeringsplads 
på højre hånd i Asnæs Forskov overfor »Tegværkshu-
set«. Så kan vi gå ned til Asnæslejren og nyde naturen 
undervejs. Der er også mulighed for at køre i bil ned 
til lejren for dem der ønsker det.

Asnæslejren er givet til ungdom fra Fredriksberg 
sogn i 1918 – Uttental har været primusmotor for 
opførelsen af lejren. Grev Lerche havde udlånt grun-
den til Frederiksberglejren, nu  Asnæslejren.

Lejren dukker sig med sit runde buttede stråtag lunt 
mellem skovens træer mens blæsten fra havet stryger 
herover toppene. Lejren er ikke en bekvem skal med 
rum i, den er selv en del af skoven og egnen.

KALUNDBORG 
LOKALARKIV Åbningstider:  

Torsdag kl. 14-17 samt
1. lørdag måneden  

kl. 10-12

Jubilæum 1968

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

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

Sommerferien nærmer sig sin afslutning og forhå-
bentlig har alle nydt sommeren i fulde drag. 6 
ugers ferie til eleverne og 4 uger til vores lærer – der 
bruges to uger på møder og forberedelse af det 
kommende skoleår mm.
Den næstsidste skoledag er skolens årlige idræts-
dag, hvor der konkurreres i forskellige idrætsdisci-
pliner på sportspladsen. Der foregår en masse akti-
viteter lige fra fodboldkampe, atletikdiscipliner til 
mere alternative sportsgrene, og dagen slutter med 
6. klassernes traditionelle rundboldkamp mos sko-
lens personale og den efterfølgende vandkamp.
Den 28. maj afholdtes den årlige Årby aften, som 
er en festlig afslutning på en uges emneuge, hvor 
forældre og andre interesserede kommer op på sko-
len og ser hvad eleverne har lavet i emneugen. 
Årets udgave var som altid meget velbesøgt af ca. 
400 forældre og børn der hyggede sig med loppe-
marked, sansehave, bueskydning, smagsprøver, ud-
stillinger, musikalsk indslag af skolens 3. årgang 
der underholdt med deres fortolkning af nogle af 
de populære fædrelandssange fremført sammen 
med deres dygtige musiklærer Agnes Schmidt. På 
det grønne område havde skolen besøg af den tid-
ligere danmarksmester i bueskydning Helle Chri-
stensen, der gav prøver på sine færdigheder. Skole-
bestyrelsen havde tændt den store grill og solgte 
pølser og brød så man lige kunne sikre sig aftens-
maden inden man tog hjem. Alt i alt en festlig af-
ten med stor opbakning fra lokalområdet til den 
lokale skole.
Tilslutningen til den lokale folkeskole lider ellers af 
dalende elevtal i disse år, en tendens som er lands-
dækkende og som dels skyldes faldende fødselstal, 
hvilket rammer skolerne i disse år samt dels en ten-
dens med større og større tilslutning til de private 
skoler, som følge af kommunernes inklusionsstra-

tegi. På Årby skole har vi i dette skoleår en 0. klasse 
med 24 elever, mens der kun kommer 14 i den 
kommende børnehaveklasse. Også sprogklassen er 
hårdt ramt, i det der visiteres færre og færre børn til 
kommunens sprogtilbud. Så her opleves en ned-
gang fra 16 til 10 elever, hvilket rammer skolen 
hårdt økonomisk, da sprogbørn udløser flere res-
sourcer end børn i almenskolen. Men prognoserne 
tyder på at der er fremgang i børneinstitutionerne 
og dette får vi glæde af om nogle år. Skolen kapaci-
tet er til mellem 200-300 elever, men pt ligger elev-
tallet historisk lavt med ca. 150 elever…
Måske er der håb forude i forbindelse med kommu-
nens strategi omkring indførelse og udbredelse af 
landsbyordninger, som kort fortalt går ud på at sam-
menlægge børneinstitutioner og skoler på en matri-
kel, så der skabes et samlet tilbud på 0.-12 års områ-
det. Dette er allerede gennemført på Kirke Helsinge 
skole og forventes indført på Årby skole med for-
ventet ibrugtagning i sommeren 2020. Så vil folk i 
området få tilbudt både vuggestue, børnehave og 
skole samme sted, hvilket forhåbentligt vil virke som 
en »fødekæde« til kommende skoleelever…
I foråret 2020 bliver sprogklassen ombygget til bør-
nehave og vuggestue så skolen mister ca. 400 m2 i 
den forbindelse. Men da det er en tidligere overbyg-
ningsskole der tilbage i 70’erne husede mere end 
400 elever så er der stadig rigelig plads til de halvan-
det hundrede børn der i dag går på skolen.
Vi glæder os til at sige velkommen til alle vore ele-
ver og forældre til et nyt og spændende skoleår

Per Halkjær, skoleleder på 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

Vi har nu været igennem en travl periode med en 
masse konfirmationer som præger udlejningen i 
perioden april og maj – det er dejligt når vores 
forsamlingshus fyldes med festglade mennesker. 

Af den grund har der ikke været mulighed for at 
lave så mange arrangementer selv, men vi har dog 
har dog fået arrangeret en arbejdslørdag, hvor vi 
lige kunne få frisket huset op med en god gang 
forårsrengøring samt lidt maling indendørs. I 
sommerferien bliver gulvet i den store sal ordnet

I maj måned besluttede vi efter en periode med et 
bankospil den første torsdag i måneden at genop-
tage de ugentlige spil på opfordring af de mange 
faste bankospillere og det har vist sig at der igen er 
grundlag for dette, derfor skal der lyde en stor tak 
til alle de faste banko spillere og dem som bare har 
lyst til en gang imellem at komme forbi om tors-
dagen. 
Så husk at der er bankospil hver torsdag kl. 
18.45

I øvrigt er der også mulighed for at følge med på 
vores hjemmeside, som vi lige har fået opdateret 
således at den er nemmere at finde rundt på og vi 
vil løbende holde den opdateret med 
de tiltag som vi laver.

Allan Frederiksen 
Formand for Årby Forsamlingshus
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Arrangement for 
hele familien 

Lørdag d. 17. august kl. 12.30
Vi laver hel-stegt pattegris med tilbehør til  

en pris hvor alle kan være med.

Vær hurtig – tilmelding er lige nu.  
Kig forbi forsamlingshuset og skriv jer på  

eller send en mail til  
bawamelbygade5@mail.dk 

Voksne: 125 kr.
Børn under 10 år: 60 kr.
Børn under 3 år: gratis.

Temaaften: 
Mød Flemming Toft 
- manden med den kendte »fodbold«-stemme

Tirsdag d. 22. oktober kl. 18.00  
(foredraget starter kl. 19)

Kr. 150 inkl. en lækker flæskestegsburger. 
Tilmelding til  

lea_buur@ka-net.dk · Tlf. 21 29 44 40
Der betales via mobilpay – 80474 ved tilmel-

ding – anden betaling efter aftale.
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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 efter 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

MENIGHEDS-
RÅDSMØDERTirsdag d. 13. aug. kl. 19.00Tirsdag d. 10. sept. kl. 19.00 Tirsdag d. 8. okt.kl. 19.00Tirsdag d. 12. nov. kl. 19.00

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.
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ADRESSER
SOGNEPRÆST

Helga Tidemann Jensen
Årbygade 30, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 05 / 23 24 41 05

Træffes bedst kl. 11.30-13.00
Mandag træffes sognepræsten ikke

 
GRAVER

Tine, Tlf. 22 52 28 47 
Træffes dagligt kl. 10.00-12.00  

– undtagen mandag

KIRKETJENER
Kirsten, tlf. 59 50 43 03  

eller 52 38 49 29

MENIGHEDSRÅD

Formand 
Kirsten Thurø Johansen

Bastrupvej 36 
4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 43 03

Næstformand
Klaus Falk-Sørensen

Tlf. 59 51 04 93 / 20 22 44 93

Kasserer
Merete Bøttger Jürgensen

Tlf. 59 50 42 53 / 27 59 47 81

Sekretær
Birgit Vestergaard
Tlf. 30 61 15 87

Kontaktperson
Benthe Olesen
Bastrupvej 20

4400 Kalundborg
Tlf. 22 23 89 59

Kirkeværge
Erland Bruun

Lykkebakken 1 
4400 Kalundborg

Tlf. 59 50 48 04 / 40 72 14 15

Bygningssagkyndig
Klaus Falk-Sørensen

Tlf. 59 51 04 93 / 20 22 44 93

KIRKELIGE HANDLINGER
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NÆSTE NUMMER
Af Årby Kirke- og sogneblad udkommer medio november. 
Deadline d. 24. oktober 2019. Har du gode billeder eller 
oplevelser fra din hverdag i Årby sogn, som du gerne vil dele 
med os, så skriv eller ring til mig, Inge Johansen, tlf. 24 82 
80 24 – johansen.inge@outlook.com

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb: 
31. august kl. 11 
7. september kl. 11 
26. oktober kl. 11 
16. november kl. 11  

Dåb

17. marts Elin Bruun Vølund
17. marts Merle Nolia Lissau
20. marts Steven Flindt Rørsø Trosbjerg
13. april Kira Ostermann Jensen

Vielser

25. maj Cecilia Skaaning Sørensen og 
Tobias Skaaning Sørensen

15. juni Jeanne Mørum Stephansen og
Tonni Mørum Stephansen

15. juni Anna Hesselvig Andersen og 
Lars-Bo Hesselvig Andersen

Begravelser og bisættelser

2. maj Doris Fernanda Vasegaaard Jørgensen
3. maj Benny Aage Behrensdorff
4. maj Bessie Merete Kron



GUDSTJENESTELISTE
AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER · DECEMBER

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).

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

 4. august kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

11. august kl.  9.00 Søren Sievers

18. august kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

25. august kl. 14.00 Sensommergudstjeneste og indskrivning

 1. september kl.  9.00 Søren Sievers

 8. september kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

15. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste

22. september kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

29. september kl. 10.00 Konfirmation

 6. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

13. oktober kl.  9.00 Kollega

20. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

27. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 3. november kl. 16.00 Helga Tidemann Jensen

10 november kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

17. november kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

24. november kl.  9.00 Kollega

 1. december kl. 10.00 Minikonfirmandafslutning

 8. december kl.  9.00 Kollega

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


