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Årby Kirke er også din kirke og  
stedet, hvor du finder fred og ro,  

hvor du kan tænke tanker,  
høre præstens ord og synge  

med på de dejlige salmer
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Søndag ind og søndag ud skrives og holdes der 
hundreder og atter hundreder af prædikener i kir-
kerne landet over. En prædiken er i og for sig en 
slags fristil, bundet mere eller mindre af søndagens 
bibelske tekster eller søndagens emne alt efter præ-
sten, der skriver prædikenen. En prædiken tager 
normalvis mellem 10 og 25 minutter, igen alt efter 
præsten, der skriver den. Der er ingen øvre eller 
nedre krav til prædikenens længde, men de fleste 
ville nok undre sig, hvis de kom i kirke og præsten 
kun sagde et par sætninger, ligesom det ville skabe 
uro på kirkebænkene, hvis prædikenen varede 
over en 30 minutter.

Prædikenskrivning er nogle præsters mareridt og 
andre præsters yndlingsbeskæftigelse. For mit ved-
kommende ligger jeg nok et sted midt imellem. 
Jeg holder af gudstjenesten og jeg holder af prædi-
kenen. Prædikenen er en slags forstørrelsesglas, 
som vi mennesker kan holde op, når vi betragter 
os selv og vores verden. Og hvis prædikenen skal 
forstørre og fokusere så vi ser os selv og vores liv på 
en ny måde, så skal prædikenen i min bog være 
relevant, interessant og til tider 
endda spændende. Men en 
prædiken skal efter min me-
ning også være skarp og af-
grænset – så jeg ikke forsøger, 
at tale om alting, med risikoen 
for at ende med, at tale om in-
genting. Og i forhold til tid, så 
er mine prædikener relativt 
korte, og tager alle som én om-
kring 12 minutter. 

Fordi prædikenskrivning også 
kan være et mareridt, så kan det 
være en fordel, at sparre med 
nogen, dele ideer, foreslå per-
spektiver og indgangsvinkler, 

kigge på temaer, ja tale om prædikenen. Og hel-
digvis har jeg gode kolleger. Vi mødes 3-4 gange 
om året og kigger på et antal søndage, her kigger 
vi på teksterne og søndagene oppefra og ned, her 
kommer hver især med deres bud på »dåseåbnere« 
til teksterne, bud på nøgleord og forskellige ret-
ninger prædikenen kan tage.   

Dåseåbnere eller proptrækkere. Alle som har prø-
vet, at komme på ferie uden dåseåbner eller prop-
trækker, ved hvor frygteligt irriterende og besvær-
ligt det er, at åbne konserves eller trække flasker op 
uden det korrekte værktøj. Mangen en smørkniv 
og gaffel er blevet ødelagt i jagten på makrel i to-
mat på bilferien, og ofte er både makrel og det 
meste af tomatsovsen blevet inde i dåsen. Og feri-
en er først reddet, når man har fundet en butik 
med dåseåbner og/eller proptrækker i sortimentet.

Sådan er det også med prædikenskrivning og der-
for er det så dejligt med både gode kolleger og 
prædikengruppe, når vi mødes i Raklev sognehus 
5-7 kolleger, 3-4 gange om året og får fundet gode 
og aktuelle »dåseåbnere« til en række søndage. 
Kombiner det med glæden ved at se sine kolleger, 
når vi ikke går sammen til hverdag, det giver med 
en anden religions begreb – rigtig god karma og 
forhåbentlig også rigtig gode prædikener året 
rundt, søndag ind og søndag ud 

Sognepræst Helga Tidemann Jensen
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Gode kolleger, dåseåbnere og 
kunsten at skrive en prædiken! 

Prædikenen er en slags for-
størrelsesglas, som vi mennesker  
kan holde op, når vi betragter 
os selv og vores verden.
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1. søndag i advent: 
Familiegudstjeneste og 

minikonfirmandafslutning 
- om et æsel tungt læsset med en gravid jomfru 

Nu begynder ventetiden for alvor, nu er duftende 
juletræer, møjsommeligt åbnede julekalenderlå-
ger og glittede gaver lige om 4 søndages hjørne. 
Og vi har noget, at fejre et skønt hold minikon-
firmander har trofast lagt vejen forbi Årby tirs-
dag efter tirsdag og lært og leget, bagt og hygget. 

Så 1. søndag i advent holder vi familie- og afslut-
ningsgudstjeneste med de første julesalmer og de 

første julesmåkager efterfølgende. Gudstjenesten 
er for alle og bliver en fest med masser af stem-
ning, charme, selv-
tillid, lækkert hår 
og lange ører.

Vi ses 1. søndag  
i advent d. 1. de - 
cember kl. 10.00.

De 9 læsninger 
15. december kl. 15 - hele molevitten + æbleskiver og gløgg

Hele molevitten er ikke en overdrivelse, vi starter med Adam og Eva og slutter med Jesus 
løfte til sine troende, 9 korte læsninger, læst op af kirkens venner og frivillige og konfirman-
der, og ind i mellem gode salmer, og musikalske indslag. 

De 9 læsninger fejrer budskabet vores kirke bygger på, at vi har en 
levende kærlig Gud, vores Far i himmelen, der passer på os og kerer 
sig om os, og som sendte sit guld, sin Søn for at vise os, sit ansigt og 
sin vilje med vores verden og os. Og her hos os er de 9 læsninger 
samtidig en fejring af fællesskabet og julens måned med dejlig gløgg 

og de tilhørende æbleskiver bagefter ovre i sognegården. 

Så kan du lide store fortællinger, så kom og vær med 3. søndag i advent og få hele molevitten 
+ gløgg og æbleskiver og se samtidig Birthe Frølichs fine billeder og hør hende fortælle herom.  
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Syv super søde konfirmander!
Den 29. september sagde syv skønne 
konfirmander JA! til Gud, til livet og til 
kærlighedens lov! 

Klokkerne kimede, bilerne rullede ind, 
stolte familier og klassekammerater så 
til, da trosbekendelsen blev sagt fejlfrit 
og sikkert, før Merle Solveig Kisbye-
Hansen, Christoffer Lundgren Madsen, 
Signe Andersen, Christian Lægs Lentz, 
Marius Emil Nielsen, Nichlas Freiesle-
ben Johansen og Josephine Freiesleben 
Johansen alle og én blev konfirmeret. Og 
vi kunne sende dem ud til tonerne af 
»With a little help from my friends«.

Det var i sandhed en dejlig dag! 

En dejlig rejse ind i kunstens  
og magiens verden 

Kom og se vores nye udstiller i sognegården

Fernisering d. 15. december efter de 9 læsninger og gudstjenesten.
Efter at Birthe Frølich i mange år undervist i yoga, kom lysten til at 

udtrykke sig gennem farver på 
lærred. »Lange gåture samt fin-
de et sted hvor jeg bare kunne 
give slip, mærke luften, dufte-
ne, roen, stilheden – og det 
bare at være mig selv i roen og 
stilheden.« »Særligt området på 
Vesterlyng, med den skønneste 
natur har været inspirationskil-
de. Stærke dufte, klar luft, solens kraft og energi. Lige-
ledes oplevelsen i tåge og tusmørke. Også det at færdes 
i Jyderup skoven er en kilde til magi og troleri – naturen 
er så storslået, at den ikke helt naturalistisk kan gendan-
nes i maleriet« – kom og se de smukke malerier og få 
dem præsenteret at kunstneren selv.
Vi serverer gløgg og æbleskiver – med masser af jule-
hygge.

Birthe Frølich
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24. december kl. 13.30

Juleaftens-familiegudstjeneste 
»Mit hjerte vil ha’ julefred, sange til mit øre og kys 
til min kind bare lidt karma og lidt kærlighed, tro 
og håb og hygge pænt pakket ind.« 
Sådan synger Anders Matthesens karakter pæda-
gogen Arne i Julekalenderen »Jul på Vesterbro«.
Og julefred, sange til øret, tro, håb og hygge, ja 
hele pakken undtagen måske lige kys på kinden 
er også hvad vi stræber efter til juleaftens fami-
liegudstjeneste, hvor vi synger de julesalmer, 
der synger i os og fylder os med glæde, håb og 
taknemmelighed. 

Ja, 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 gudstjene-
ste for børn og voksne, ja for alle; præcis som 
julen skal være. 

24. december kl. 15.30

Juleaftensgudstjeneste 
»Jeg glæder mig i denne Tid; nu fal-
der Julesneen hvid, og saa maa julen 
komme! Min Faer hver Dag i Byen 
gaar, og naar han kommer hjem, jeg 
staar og ser hans store Lomme.«

Sådan starter Johan Krohns »Pe-
ters Jul« og selvom de færreste ju-
legaver kan være i folks lommer i 
dag, så er forventningens glæde og 
julens små overraskelser stadig en 
del af julens magi. Og hvert år – 
venter vi på julens helt særlige 
stemning og ånd. Og hvert år – 
sker det! Hvert år hører vi fortæl-
lingen om Maria på æslet, med 

Verdens lys i maven, og hvert år 
melder Verdens lys sin ankomst i 
en lille stald, fordi der ikke var 
plads på herberget. 

Den forventningens glæde forsø-
ger vi at komme vi i kontakt med 
til julegudstjenesten juleaftensdag 
med julesalmesang, juleevangelie, 
forhåbentlig kloge ord og julens 
toner, så kom og vær med alle og 
enhver, alle som trænger til julelys 
og julehåb. 

Vel mødt og glædelig jul fra Årby 
kirkes menighedsråd og sogne-
præst Helga Tidemann Jensen  

For børn i 

alle aldre!
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Vel mødt og glædelig jul fra Årby kirkes 
menighedsråd og sognepræst  
Helga Tidemann Jensen 
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Minier i kirken!  
Gemmeleg, når pelsen kan være svær at finde

Hvad handler julen egentlig om, hygge og nærvær, gaver 
og kærlighed, at blive fundet og være tryg. Minikonfirman-
der er en gave at have og de elsker kirkerummet og histori-
erne om Gud. Gud, der er ligesom den gode hyrde, der 
altid finder sit får og altid passer på sine børn. Ligesom 
dengang gravide Maria ikke kunne finde et sted, at føde sit 

barn. Minierne ved godt hvor-
dan det føles, at være væk, så 
derfor gjorde de sig umage for, 
at finde fårets uldtotter, da præ-
sten havde gemt uld i hele kir-
ken oppe og nede  For når 
man er væk: »Så er man ked af 
det«; »men Gud finder alle« – 
som de så fint formulerede det! 
Da fårene skulle laves. 

Til præst i præstegården! 

Hygge, hygge, hygge! 

Efterhånden som julen nærmer sig og kulden 
kommer krybende, så skal det ikke være hårdt ar-
bejde, at gå til præst. Så to gange i løbet af året, en 
før og en efter jul. Så rykkes det, at gå til præst op 
i præstegården. Og så er der Kristusfremstillinger i 
filmens verden på tapetet. Og i år er det J. K. Row-
lings Harry Potter univers vi undersøger, for er der 

paralleller mellem Harry, drengen der ikke kunne 
dø og Jesus. Og kan den ene filmiske fortælling 
bruges til at belyse den Bibelske fortælling? Det 
undersøger vi i hjemmebiografen i præstegården 
– og heldigvis er der både julehygge og uhygge i 
det magiske J. K. Rowling univers. 
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Fælles er fedt! 
26. december kl. 10 i Vor Frue kirke

Igen i år samles Vor Frue -, Nyvang -, Raklev –, Tømmerup -, 
og Årby kirke om en fællesgudstjeneste, hvor vi slår kræfter og 
hoveder sammen om en anderledes julegudstjeneste 2. juledag 
kl. 10 i Vor Frue kirke. 
Her sætter vi spot på julens budskab og finder andre vinkler på 
den samme gode gamle historie. En ting er sikkert vi præster, 
organister og sangere har en fest, og vi vil så gerne dele den fest 
med alle som kommer forbi den femtårnede 2. juledag! 

Fælles er fedt og sætter fut i fejemøjet! – håber vi ses.

- Helle for ro! - Helle for juledag! 
25. december kl. 10

Budskabet er det samme som juleaftensdag, 
evangeliet er det samme som juleaftensdag, 
salmerne er næsten de samme som juleaftens-
dag. – Men roen er en anden! Vi er på den an-
den side af julenat, barnet i stalden er født og 
krybben gynger stille. Det giver plads til tak-
nemmelighed, det giver plads til glæde, det 
giver plads til eftertanke. 

Så vi lader tankerne flyde, giver taknemmelig-
heden for julens helt særlige ånd plads og rum 

og så samles vi om den gode gamle historie, 
det glædelige budskab – englen kom med til 
hyrderne på marken: 
Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele folket: I dag er der født jer 
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 

Så har du lyst til en times helle og ro juledags 
morgen, så kom forbi og lad tankerne flyve i 
godt selskab, og få et ekstra god jul og godt 
nytår med på vejen. 

Atter en succes og glade mennesker
15. september fejrede vi høst i Årby og 16. september kunne vi så byde 
velkommen til ikke en, ikke to, men tre busser fra Jernholtparken dag-
center og plejehjem. 
To mini- og buketter. En en stor bus fragtede 40 glade gudstjenestegæ-
ster bestående af beboere, brugere og personale, lidt af en fremgang, da 
vi sidste år til samme arrangement bød velkommen til 24 – som vi den-
gang syntes var en stor succes. 
Formiddagen gik med ord om taknemmelighed og sang i den flotte 
høstpyntede kirke efterfulgt af kaffe med boller og lagkage, og da vi var 
så dejligt mange, så sad vi både i våbenhus og i kirke- og sideskib – og 
nød det gode selskab og de mange blomsteropsatser og dejlig dag og så 
glæder vi os til at se, hvor mange busser vi får besøg af næste år. 
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Nytårskoncert med Kor-U fra  
Musisk skole, Kalundborg

Søndag d. 12. januar 2020 kl. 15-16.30 synger Kor-U koncert i Aarby Kirke

Kor-U er et rytmisk pigekor bestående af 18 velsyn-
gende piger fra 14-21 år. Koret blev oprettet i 1986 
på Musisk skole, Kalundborg, og har lige siden hørt 
under korskolen ved Musisk skole. Siden 2016 har 
koret været under ledelse af korleder Clara Birch og 
koret bliver i dag akkompagneret af pianist Ditte 
Askholm. Koret har været på flere udlandsrejser 
rundt omkring i Europa. Senest deltog de i kor-fe-
stivallen Canta al Mar i Calella, Barcelona. Udover 
koncerterne ved Musisk skole har koret bl.a. sunget 
til bryllupper, juletræstændinger i Kalundborg, fol-
kemødet Kalundborg, Kalundborgmessen, teater-

koncerten Lys og Mørke m.fl. Kor-Us hjerte banker 
for sangen og musikken – både de smukke rørende 
ballader og de energifyldte popsange.
Denne søndag fejrer vi det nye år med sange der 
hylder kærligheden, lysere nætter, fest og ballade. 
Første afdeling har de smukke og rørende ballader 
i hovedsædet, mens anden afdeling har fokus på 
energiske popsange, som gerne skulle få det til at 
krible i dansefødderne hos publikum.  I pausen, 
blive serveret et glas bobler, så man er ekstra klar til 
anden afdelings mere up-tempo sange.
Entre 50 kr.

Nytårsaften 

31. december kl. 16 

Kom gerne i champagnegalop til kirke, selvom mindre også kan gøre det. For igen i 
år, så fejrer vi nytårsaften med en hyggelig gudstjeneste, hvor vi synger velkendte sal-
mer, præsten løber over året, der gik og sætter det i relief til kirkens fortælling om Gud 
og Vorherre. 
Efter en let forkortet gudstjeneste – byder kirken og menighedsrådet på et glas bobler 
og lidt kransekage, så vi kan skåle og ønske hinanden og Årby et godt nyt år 2020! 
Så går champagnegaloppen til græsplænen foran præstegården,  
hvor vi fyrer en raket af, for alt godt i det nye år. 
Så kom, vær med til at ønske: Godt nytår!  
Til hinanden, til Årby, til Danmark, ja til hele verden.    
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Helligtrekongersaften 
Søndag den 5. januar kl. 19 

Gudstjeneste med efterfølgende 
kaffe og helligtrekongerskage. 
Januar er måneden, hvor tus-
mørket synes at herske på bag-

kant af julelys og julestemning, ja, i januar er 
det med ét som om julens glædelige budskab 
og håbefulde karakter allerede er lysår væk.
Men så har vi i kirken Hellig trekongers af-
ten, d. 5. januar, i gamle dage julens sidste 
aften og her i Årby sidste mulighed for at 
nyde vores trofaste juletræer og deres lys. 
Så hvis du holder af lys i mørket og gode for-

tællinger om tro, håb og kærlighed, så er hel-
ligtrekongersaften et overflødighedshorn 
heraf, naturligvis krydret med Dejlig er den 
himmelblå, de allersidste julesalmer og en en-
kelt aftensalme el-
ler to, nu mulig-
heden byder sig. 
For ikke at nævne 
efterfølgende kaf-
fe og helligtre-
kongerskage – 
gâteau des rois! 

Aftengudstjeneste til Kyndelmisse
Søndag d. 2. februar kl. 19 

Der er nu noget over årstidernes skiften, men når vi 
når februar, så er vi ved at nå grænsen for hvor me-
get mørke vi kan magte. Sådan har det været alle 

dage og derfor fejrede 
man i gamle dage Kyn-
delmisse – messe eller 
gudstjeneste for lyset. 
En henstilling, en bøn 
til Gud i sit rige af lys og 
varme, om igen at lade 

magten tilfalde lyset, så vi igen går 
imod lysere tider. Kommer lyset selv-
om vi ikke kalder på det? – Selvfølge-
lig gør det det. Lyset kommer helt af sig selv, men 
derfor kan vi jo sagtens samles herom. Så synger vi 
gode aften- og vintersalmer med længsel i hjertet. 
Efterfølgende er der traditionen tro suppe i sogne-
gården, fordi Kyndelmisse engang var der, hvor for-
rådet var ved, at slippe op, endnu en grund til at 
længes mod lysere og varmere tider.   

+ Suppe 
i sogne- 
gården

Årby sogns filmklub
3 gange i efteråret og 3 gange i foråret mødes vi i filmklubben i Sognegården til en hyggelig aften med 
en god film. I foråret: torsdag den 30. januar kl. 19, torsdag den 27. februar kl. 19 og torsdag 
den 26. marts kl. 18, hvor vi spiser smørrebrød sammen og hygger os særligt. Normalt slutter 
vi ca. kl. 22. Kirken gi’r kaffe og te – vi skiftes til at tage kage med. Vi snakker om hvilke film vi 
gerne vil se og det er gratis at deltage. Vi er pt. ca. 25 i klubben, og vil gerne byde nye velkommen. 

I kan bestille Flextrafik, hvor I selv betaler og får beløbet refunderet. 
Aflever kvittering til præsten. Flextrafik tlf. 70 26 27 27.  Vel mødt – Helga & Karsten  

Du er altid velkommen til at kontakte:
Karsten Jørgensen 40 38 97 07 / 59 62 02 24 eller mail: karstenj49@gmail.com eller
Helga Tidemann Jensen 59 50 41 05 – mail: Praesten@aarbykirke.dk 
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At være kirkesanger i Årby Kirke  
Jeg blev i sin tid ansat efter prøve for 
menighedsrådets udvalg og organist. 
Jeg har tidligere i mit liv været kirke-
sanger i en række kirker i København, 
har været ansat i DR’s radiokor i en 
lang årrække. Jeg er delvis konservato-
rie uddannet og privatuddannet i sang. 
Jeg havde som kirkesanger (ofte kaldet 
gelænderlærker) oplevet, at man ikke 
havde meget med menigheden at gøre. Man stod 
oppe ved orglet højt over menigheden og gik ud 
under prædiken. 
Som kirkesanger i Årby er jeg alene om sangen 
sammen med menigheden, altså en slags forsanger. 
Og den der beder ind- og udgangsbønnen. Jeg ville 
gerne lærer menigheden at kende, og involverede 
mig derfor i flere forskellige ting. Var instruktør på 
et stykke som vi satte op i kirken – var med i en 
studiegruppe sammen med præsten – har sammen 
med præsten laven en filmklub, som har fungeret i 
mange år. Står for kirkekaffen og deltager i den 
hyggelige snak med dem der har været i kirke.
Til daglig, eller snarere til søn- og helligdag er der 
nogen forberedelse. Salmerne skal gåes igennem 

både melodi og tekst. Mange salmer 
har en tekst som supplere dagen tekst, 
evangelium og prædiken. 
Tempo i salmen er vigtig. Mange sal-
mer kan synges  både langsomt og 
hurtigt. Dog ikke på den måde, at be-
gravelser skal være langsomme og 
bryllupper hurtige, snare tværtimod
Der er kommer mange nye salmer og i 

Årby kirke har vi indtil nu indført 100 nye salmer. 
Der er rigtig mange gode – med tilhørende gode 
melodier. Vi har ofte en ny til hver højmesse, og 
efter nogen gange med den samme, kan vi lokke 
menigheden med. 
Der er også mange der ønsker særlige sange til 
bryllupper og begravelser f.eks. Kim Larsen.
Melodier til salmer har meget forskellig sværheds-
grad. Nogen giver næsten sig selv, mens andre er 
mere snurrige i som melodiske linje. 
Jeg har altid været glad for at være i Årby kirke. 
Godt samarbejde både med kolleger og menig-
hedsråd – Så kom og vær med vi hører meget 
gerne din mening og dine ønsker.

Karsten Jørgensen

Renovering af Lerchenborgs gravsted
Vi er nu i mål med renove-
ring af Lerchenborgs fami-
liegravsted. Det underjordi-
ske gravkammer er opmålt 
og registreret og er nu lukket 
af for eftertiden. Gravsten er 
rettet op og tekster er malet 
op. Beplantning (næsten) re-
tableret og sidst men ikke 
mindst ... Smedejernsgitter 
er levetidsforlænget ved at 
blive sandblæst og lakeret 
sort. Spidser er blevet for-
gyldt og gamle frostrevner 
og sætningsskader er rettet 
op. Nu er det så klar til at stå 
i mange gode år endnu.

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 pleje-
hjemmet. Det nye gravsted blev indrettet med et underjordisk gravkam-
mer. Her blev de afdøde balsameret, lagt i zinkkister, der blev loddet 
sammen og gjort lufttætte. Zinkisterne blev stillet ned i fine egetræskister.
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Året er 1953. Mens en veritabel snestorm hyllende 
Aarbyegnen i et vinterligt hvidt tæppe ankom de 17 
heldige, der fra på torsdag er statshusmænd og inde-
havere af et stykke jord på udstykningen ved Ler-
chenborg. Alle var enige om at det var noget af Dan-
marks bedste jord de fik at virke med.
Julius Rothmann Hjembæk, 49 år. Han har flere 
gange tidligere søgt statslån til husmandsbrug, men 
først nu lykkedes det. 
Ludvig Christiansen Bogense, siger at det er første 
gang han søger statsjord. Helst ville han have haft 
jord hjemme på Fyn, men med ejendom lige ved 
Storebælt kan han kigge over til sin hjemegn på Ker-
teminde-egnen.
Evald Marius Petersen har i 20 år har været gartner 
på Carlsberg, på Niels Bohrs æresbolig. Han er gift 
og har to sønner på 13 og 3 år. Stammer fra Falster, 
lærte gartnerfaget og kom derfra til København, men 
Københavner blev han aldrig.
Jens Fredlev Madsen, Skippinge, er 37 år gift og har 
to børn. Han har det meste af sit liv været landarbej-
der. Pengene til husmandsbruget har han væsentligt 
skaffet ved at sælge sit hus. 
Svend Gunner Ottosen, brødkusk ved Torkildstrup 
bageri. Tager nu fat på sit eget husmandssted. Årsa-
gen er at deres søn på 15 år er så glad for landet
Andreas Labutz kommer helt fra Vendsyssel. Han 
var den der fik lodden med de to bygninger på, men 
det er han slet ikke ked af. Det skal indrettes til be-

boelse siger han.
Poul Hansen kom-
mer fra Borre Møn. 
Min kone og jeg er 
naturligvis lykkeli-
ge, siger han, ikke 
mindst fordi min 

kone har familie her på egnen. Hun er søster til Johs. 
Sørensen i Melby.
Chr. Dalsgård, Slettehavegård Nielstrup, havde sin 
hustru med til Aarby. De var begge glade for at kom-
me væk fra Nielstrup, hvor hovedvejen til Roskilde 
frembyder en ikke ringe fare for deres fire børn.
Niels Peter Krüger Jensen er en velstående land-
mand med ikke mindre end 30.000 kr. i banken – 
penge han har sparet sammen siden han som 12-årig  
tog den første tørn hos bønderne i Nordjylland, der er 
hans fødeegn. De to unge mennesker  blev gift 1. nov.
Erling Hansen, Benløse, er 25 år og vist den yngste af 
dem der har fået jord. Han har altid villet være selvstæn-
dig og lagde skilling på skilling til side for at nå sit mål. 
Han har siden sin konfirmation arbejdet ved landbruget. 
En anden af de nye statshusmænd hedder Erling 
Hansen. Han er fra Glestrup og mener, at en af de to 
må tage navneforandring for at undgå forveksling. Jeg 
hedder også Andreas – det kan jeg jo så kalde mig her.
Det var en flok unge husmænd med mod på opga-
ven, der forlod Aarby Forsamlinghus og som sam-
men med deres 14 kolleger på Lerchenborgudstyk-
ningen bliver tilflyttere som Aarby kommune kan 
være tjent med og landmænd som vil være med til at 
bevare Danmarks stilling som Landbrugsnation. 

KALUNDBORG 
LOKALARKIV

Åbningstider:  
Torsdag kl. 14-17 samt

1. lørdag måneden  
kl. 10-12

Kommende arrangementer
Lørdag den 7. december kl. 10-13: 

Julehygge på Arkivet

Mandag den 27. januar kl. 19:
Foredrag på Aktivitetscenter Munkesøen 
– temaet for denne aften vil blive offent-
liggjort via annonce og hjemmeside.

30-årrig landmand har siden sit 12. år  
sparet 30.000 kr. sammen
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NYT FRA 
ÅRBY SKOLE
www.aarby-skole.skoleintra.dk

Årby Skole og Fritidsordning 

Melbygade 3, 4400  Kalundborg
Skolen:  tlf. 59 50 41 15
SFO: tlf. 59 50 47 27
Mail:  arby.skole@kalundborg.dk
Skoleleder:  Per Halkjær
SFOleder :  Anne Marie Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas Profft

Den helt store nyhed hos os er at alle landets skoler, 
og dermed også Årby, er gået i luften med en helt ny 
kommunikationsplatform »Aula«, som skal afløse 
skoleintra. En portal som vil følge barnet på sin vej op 
igennem daginstitutions-, skole- og uddannelsesver-
denen, så der kun er en og samme indgang til barnets 
institutioner for dets forældre. Den er brugervenlig 
og målrettet de væsentlige informationer for det en-
kelte barn. Portalen er i sit Facebook-design tilpasset 
nutidens behov og krav til bl.a. den skærpede person-
datalovgivning og lever dermed fuldt ud op til de nye 
krav til billedbehandling og offentliggørelse af per-
sonfølsomme data. 
Den første dag efter ferien startede skolens nye pedel 
Erik Hillestrøm fra Gl. Svebølle, som udover Årby 
skole også er pedel på Rørby skole. Efter en længere 
periode uden pedel er vi rigtig glade for at kunne 
byde Erik velkommen i den nye stilling. Årby skole 
oplever i disse år den største elevnedgang i skolens 
historie. Det skyldes ikke fravalg af skolen, men at der 
er landsdækkende faldende børnetal i aldersgruppen 
6-14 år, og det rammer en skole som vores rigtig 
hårdt. Det betyder ikke bare færre elever, men også 
færre ressourcer til at drive skole for, da skolerne får 
tildelt ressourcer efter deres elevtal. Årby skole har et 
historisk lavt elevtal på pt. 145 elever mod 175 for 
blot halvandet år siden og for ikke så mange år siden 
lå elevtallet på over 200. Skolen oplevede sin stor-
hedstid tilbage i 1970’erne, da skolen med et samlet 
elevtal på over 400 en overgang var Kalundborgs 
tredjestørste skole. Heldigvis ser prognosen ud til at 
vende så der fremadrettet kommer flere børn i den 
skolesøgende alder. 
Vores børnehaveklasse er på 13 elever, det laveste an-

tal elever i skolens 62-årige historie. Det tal ser dog ud 
til at stige til mellem 20-30 elever i de kommende 
børnehaveklasser, hvilket gør os fortrøstningsfulde for 
fremtiden. 
En anden stor ændring er, at kommunens politik med 
at indføre »landsbyordninger« også holder sit indtog i 
Melby og Årby området. Dette betyder at der i løbet 
af det næste års tid gøres klar til en omfattende om-
bygning af skolen til også at kunne »huse« en vugge-
stue og børnehave. Børnehaven »Mælkebøtten« i 
Svallerup tænkes at skulle integreres på Årby skole og 
dermed danne fødekæde til skolen ved siden af Bør-
nehuset Engen, som i dag er skolens nærmeste dagin-
stitution og dermed fødekæde til kommende skole-
børn. Den tidligere sprogklasseafd. på 1. sal i 68 
fløjen skal ombygges til formålet. Sprogklassen har i 
dag så få elever, at den er blevet flyttet til 57 fløjen.
Når disse linjer læses nærmer julen sig, og på Årby 
skole har vi en ufravigelig tradition med at hele sko-
len den sidste dag før jul går til julegudstjeneste i 
Årby kirke. Det er en fast tradition, som er udviklet i 
samarbejde med Årby kirkes præst, der selv har haft 
børn på skolen. Det er en meget levende og uhøjtide-
lig oplevelse, da Helga Jensen er super dygtig til at 
gennemføre arrangementet i øjenhøjde, og dermed 
gøre det til en sprudlende og livsglad oplevelse også 
for de mindste elever. Men ved hjælp af skolens egne 
indslag og sange gøres gudstjenesten børnevenlig og 
vedkommende for alle de fremmødte skolebørn.
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Forsamlingshuset summer af liv – vi har haft man-
ge udlejninger i løbet af sommeren og Kalundborg 
Pensionist Forening som med deres mange aktivi-
teter holder godt gang i huset. Af aktiviteter som 
vi selv har stået for har vi prøvet noget – i august 
invitererede til helstegt pattegris, hvor der var pæn 
tilslutning, og vi havde en hyggelig lørdag efter-
middag. Dette arrangement blev fuldt op af en 
total udsolgt fællesspisning i november. 

Udover dette har vi i oktober haft besøg af Flem-
ming Toft, som blev muligt via et godt samarbejde 
med Kalundborg Kommune, der støtter de lokale 
forsamlingshuse med initiativet »Liv i forsam-
lingshuset«. Flemming Toft berettede levende fra 
en lang karrierer som kommentator fra TV2 og 
mange spændende oplevelser fra andre sportsgre-
ne end fodbold, men dette fyldte dog naturligt 
meget i hans beretning.

  

I forbindelse med vores arbejdslørdag i september 
fik vi lavet en grundig rengøring – dette kan kun 
lade sig gøre fordi, der som sædvanlig møder en 
masse frivillige op, som gerne vil gøre en indsats 
for huset. Vi har i øvrigt også lige fået renoveret 
den sidste af vore kviste, da vi var heldige at få del 
i den investeringspulje som kommune har haft 
stillet til rådighed de senere år (tak til Tømrer-
værktedet for et godt arbejde).

Efter et år med lidt forskellige forsøg 
med banko, er vi nu tilbage med
bankospil hver torsdag, 

hvor dørerne åbnes kl. 17 – vi starter med at spille 
kl. 18.30. Mens du venter kan der købes forskel-
ligt lotteri, kaffe, kage, brød samt øl og sodavand. 
På en normal dag spiller vi om en række (100kr) 
og hele kortet giver en kødgevinst.

Af andre faste arrrangemen-
ter er vores traditionelle jule-
frokost som afholdes d. 7. 
december. Vi har allerede 
solgt rigtig mange billetter, 
men ring til Britta og hør 
om der er ledige pladser (tlf. 
51 15 88 66 eller bawamel-
bygade5@mail.dk).

Vi er i samarbejde med Ka-
lundborg Kommune, i gang 
med at finde nogle foredrag eller andre tiltag som 
vi vil gennemføre i 2020. Det er derfor vigtig at 
du enten følger os på facebook eller holder dig op-
dateret via vores hjemmeside, hvor vi vil opdatere 
med alle de nye arrangementer som vi forventer 
kommer www.aarbyforsamlingshus.dk. 

Ligeledes vil vi meget gerne hører fra jer, hvis I ar-
rangementer som I kunne ønske jer, her i vores 
forsamlingshus

Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlingshus
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JULEBANKO

Vi afholder igen et lille jule-
banko den 12. december 2019 
og et stort julebanko den 19. 
december 2019. Så sæt allerede nu kryds i ka-
lender på disse datoer, og skulle der sidde en 
derhjemme og have lyst til at være med som 
medhjælper eller opråber skal man bare møde 
op i forsamlingshuset og spørge efter Katja.
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 KIRKELIG INFORMATION
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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. 14. jan. kl. 19.00Tirsdag d. 11. feb. kl. 19.00 Tirsdag d. 10. marts kl. 19.00Tirsdag d. 14. april 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 ultimo marts 2020. 
Har du noget du vil berige vore læsere med så ring eller skriv 
til Inge Johansen, tlf.  24 82 80 24, johansen.inge@outlook.
com

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb: 
11. januar kl. 11 
7. marts kl. 11
16. maj kl. 11 
13. juni kl. 11   

Dåb

3. august Ea Noelle Haulund-Lindquist
7. september Felina Kronborg Høj
15. september Isabella Grøn Jensen
5. oktober William Nordbo Cronberg
5. oktober Lucas Nordbo Cronberg 

Vielser

6. juli Malene Gilberg og 
Jonas Peter Gilberg Hansen

6. juli Nadia Köhler Haugsted og 
Kenneth Glenn Hansen

5. oktober Karina Munch Cronberg og 
Simon Nordbo Keller 

Begravelser og bisættelser

12. juli Jan Brian Rosenquist  
13. Juli Bodil Christensen
4. oktober Maren Ketty Larsen
17. oktober Mogens Lundblad Jensen



GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS

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

 1. december kl. 10.00 1. søndag i advent familiegudstjeneste med minikonfirmandafslutning 

 8. december kl.  9.00 Søren Sievers 

15. december kl. 15.00 De 9 læsninger + gløgg og æbleskiver 

22. december kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

24. december kl. 13.30 Juleaftensfamiliegudstjeneste

24. december kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste

25. december kl. 10.00 Juledag 

26. december kl. 10.00 Vor Frue kirke, Kalundborg, Fællesgudstjeneste

29. december kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

31. december kl. 16.00 Nytår og bobler 

 5. januar kl. 19.00 Helligtrekonger aften 

12. januar kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

19. januar kl.  9.00 Søren Sievers 

26. januar kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 2. februar kl. 19.00 Kyndelmisse + suppe og let musik i sognegården

 9. februar kl.  9.00 Søren Sievers 

16. februar kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

23. februar kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 1. marts kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 8. marts kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

15. marts kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

22. marts kl.  9.00 Søren Sievers 

29. marts kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 5. april kl. 10.00 Palmesøndag familiegudstjeneste + æggejagt 

 9. april kl. 17.00 NB: Tilmelding nødvendig! Skærtorsdagsmiddag og gudstjeneste i kirken!

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


