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Vi har alle begivenheder og 
arbejdsopgaver faglige og 
private, som inddeler vores 
eget personlige årshjul, som 
giver struktur, forudsigelig-
hed og dermed også tryghed 
og endda til tider den der 
rene glæde, som udløses af et 
stykke godt afsluttet og fuld-
endt arbejde, hvad enten det 
er forårsrengøring, statusop-
tælling eller i kirkens tilfælde 
konfirmationens afslutning 
på et år til præst. 

Og jeg har gennem årene det 
tit i foråret præcis som det 
beskrives i Raquel Rastennis 
sang Heksedansen, der måske kendes endnu bedre 
på sin 1. linje, som lyder: Se her kommer mutter 
med kost og spand

Se her kommer mutter med kost og spand,
med skrubbe og klude og sæbevand, 
nu bli’r der en plasken, en sjasken og tørren, 
for påske og pinse og jul står for døren. 
… 
For tiden er så kort og det ku’ hænde 
Hun kom for sent, for sent til livets ende. 

Og nej, det er ikke fordi jeg, i et normalt forår, 
skrubber konfirmanderne bag ørerne eller vasker 
kirkegængerne med sæbevand i påsken – nej, alt 
jeg mener er: At normalt i foråret så falder de glæ-
delige begivenheder som perler på en snor, konfir-
mandafslutning til præst med filmhygge og snacks, 
familiegudstjeneste palmesøndag med påskeægge-
jagt i præstegårdshaven, måltidsgudstjeneste skær-
torsdag, påskedag, konfirmationer med blafrende 
Dannebrog, kimende klokker og højspændte kon-
firmander, glade brudepar i maj, for ikke at snakke 
om feststemte dåbsfamilier foråret igennem. 
Alt det veg pladsen det her forår 2020 på grund af 
en lille og usynlig, men meget reel fjende ved navn 
coronavirus – pludselig måtte vi ikke samles, 
pludselig måtte vi ikke feste, pludselig skulle mi-
krofoner være på en lang stang, når journalister 

skulle interviewe og pludselig var hele kirkens for-
årskalender tom – ingen konfirmandafslutning, 
ingen æggejagt, ingen måltidsgudstjeneste skær-
torsdag, ingen påskedag, ingen konfirmationer, 
ingen bryllupper, ingen dåbsfamilier, ingen kirke-
kaffe, ingenting. 

Og pludselig var følelsen på ingen måde: 

For tiden er så kort og det ku’ hænde 
Hun kom for sent, for sent til livets ende. 

Hvis noget blev tiden frygtelig lang  

Heldigvis! Heldigvis ser det nu ud som om »Det 
forsømte forår« endelig er forbi og vi beder til, at 
vi kan nøjes med én forsømt årstid – så alle kan få 
netop deres begivenhed opfyldt nu på et nyt tids-
punkt. 

Så kom an august og kom an september, kom bare 
an med glade konfirmander og lykkelige brudepar 
og efterhånden velvoksne dåbsbørn i snærende 
dåbskjoler! 
Jeg glæder mig om nogen til at få året i gang, så det 
igen kan føles som om: at både påske og pinse og 
jul står for døren – for der er ingen bedre følelse, 
når man som jeg elsker sit embede og alt det ar-
bejde, der følger med! 

Sognepræst  
Helga Tidemann Jensen
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’Det forsømte forår’ 
- Et underligt forår, for kirken og for præsten
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Den gamle  
æblekælders død 

- den nye  
terrasses brød!  

Præstegårdens terrasse har altid været nord-

vendt og konstrueret op over og om den 

gamle viktualie- eller æblekælder, som har 

stået ubrugt og fugtig hen i mange år. Og 

netop også årene havde sat deres tydelige 

spor og hele terrassens cementkonstruktion 

havde sat sig, så en fjerdedel af terrassen var 

lettere ustabil. Men så er det godt, at menig-

hedsrådet resolut tog konsekvensen heraf og 

satte projekt ny terrasse i præstegården i 

gang. Det gav store maskiner i præstegårds-

haven, og hårdt arbejde for betonhammeren. 

Men resultatet har også frisket både facade, 

have og hus op. Hvor både store mængder 

jord, gamle stride buske, og et håbløst rund-

bed fyldt med utæmmet efeu måtte lade livet 

for et strammere og for husets facade meget 

sundere look med græs op til facaden, et 

bånd med sten hele vejen rundt og en ny træ-

terrasse med bred trappe og fliser nedenfor. 

Giro 413 
gudstjeneste  

i præstegårdshaven   
Ren gensynsglæde med skønne gamle hits, 

fællessang, ikke i mormors kolonihavehus, 

men måske heraf og højt humør!

Søndag 16. august kl. 14 

Kom og få en på opleveren, når vi holder en 

gudstjeneste kun med dejlige gamle Giro 

413 hits, som salmer  Det skal handle om 

ren glæde, gode ørehængere, den gode for-

tælling og det glædelige budskab. 

Med Gud som den gamle gartner – og me-

get andet. Så husker du Giro 413 og begyn-

der foden allerede at vippe anerkendende, 

eller har vi bare vakt din nysgerrighed – så 

kom og vær med på en dag fuld af god mu-

sik og naturligvis dejlige og mange hjemme-

lavede kager i teltet i præstegårdshaven.

Vi mødes i kirken og så går vi sammen i »kir-

kerummet« i præstegårdshaven. 

Til kaffen må vi se hvor mange ønsker Stig 

kan opfylde på sin harmonika af alle de 

Giro 413 hits vi ikke fik sunget under guds-

tjenesten… 

Erland og Jørgen i gang  
med terrasseprojektet
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Corona; Covid-19 og din kirke  

Vi passer på hinanden og på alle kirkens gæster! 

Der er mange ting vi skal have ind under huden i 
denne tid og i skrivende stund, medio juni, så er vi 
så småt ved at få de nye arbejdsgange ind under hu-
den både personale, præst og menighed. 

Barnedåb: I Årby kirke har vi indtil videre til og 
med august givet mulighed for at lægge alle barne-
dåb udenfor søndagsgudstjenesten. Det vil sige, at 
jeg, når familien tager kontakt anbefaler dem at 
vælge enten en lørdag kl. 11 eller en søndag kl. 12, 
så kan familien få så mange gæster med som muligt 
og hverken dåbsgæster eller søndagsmenighed skal 
føle, at de tager pladserne fra andre. 

Salmebøger: Vi kører med salmebøger, men hvis 
der er mindre end 72 timer til næste handling eller 
tjeneste, så tages de brugte salmebøger ud af rotati-
on og kommer i karantæne i 72 timer. Heldigvis har 
vi mange salmebøger, og kommer vi på et tidspunkt 
i en mangelsituation, så kan vi trykke salmerne på 
salmeark. Derfor kan salmebøgerne ikke være kilde 
til smitte, hvis du kommer i kirke. 

Rum og plads imellem hverandre: Inden gudstje-

nesten placerer vores kirketjener salmebøger på 
bænkene, så de ligger skiftevis inde ved væggen og 
ude ved gangen. Det er signal til, at vi placerer os 
med afstand, for at give hinanden rum og plads. 
Bor man i samme husstand må man selvfølgelig 
gerne sidde sammen. Hvis nogen glemmer afstan-
den, så henstilles venligt til at rykke en tand.

Nadver: Før gudstjenesten placeres en oblat i hvert 
glas naturligvis med handsker på, så når vi når til 
nadveren, så er det kun vin præsten uddeler, da brø-
det, oblaterne forud for gudstjenesten allerede er 
delt ud, en i hvert glas på sikker vis med engangs-
handsker på.  

Kirkekaffe: Til kirkekaffen serveres indtil videre se-
parat indpakkede chokolader – så smittefaren redu-
ceres så vidt muligt.  

Alt dette gør vi for at alle skal kunne føle sig trygge i 
vores kirke og komme til kirke uden, at skulle speku-
lere eller bekymre sig. Så kom bare – vi må her i Årby 
i juni efter genåbningen være 30 mennesker ud over 
præst og personale, så der er også plads til dig/jer!

Plejehjem og minikonfirmander! 

Unge og gamle – er heldigvis plads og tilbud 
om kirke til alle sammen. 

De sidste par år har vi startet minikonfirman-
der op efter sommerferien! Men i det kom-
mende skoleår, så må sognets 3. klasser vente 
ikke 7 lange og 7 brede, men bare til efter 
nytår. Jeg deler nemlig med to andre kolleger 
ansvaret for gudstjenester og præstekontakt 
til Plejecentret Jernholtparken. Og vi fordeler 
det ansvar således, at vi på skift er tilknyttet 
Jernholtparken et halvt år af gangen. Og fra 
juli til december, så er det mig, der skal holde 
gudstjenester og tage på besøg derude. 

Men alt godt kommer til den der venter  så 
jeg håber en masse børn vil væbne sig med 
tålmodighed og så glæde sig til tirsdage efter-

middag i det nye år. Og så kan jeg ikke sige 
andet, end at jeg har savnet både det frivillige, 
der kommer og hjælper med fællessangen, det 
dedikerede og altid hjælpsomme personale og 
alle beboerne på Jernholt, og jeg glæder mig 
til at se dem igen.   

Sognepræst Helga Tidemann Jensen
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Valgforsamling 2020 - eller slet 
og ret menighedsrådsvalg!

15. september kl. 19 

- Vi har rent faktisk brug for dig!!!
En kirke kører ikke sig selv, der er store og små be-
slutninger, der skal tages. Der er personale, der skal 
plejes og holdes i ørene , der er en kirke, en kirke-
gård, en sognegård og en præstegård, der løbende 
skal vedligeholdes, der er regnskaber, der skal passes 
og budgetter, der skal lægges, og så er der alt det andet 
arrangementer, der skal planlægges og afholdes (høst-
gudstjeneste, sogneudflugt og påskespisning m.m.) 
Og i Årby har vi verdens bedste menighedsråd, 6 
stærke og engagerede medlemmer, der alle løfter de-
res lod, men derfor har vi stadig brug for nye kræfter. 
Vi søger på nuværende tidspunkt mindst ét nyt med-
lem af rådet og 3-4 stedfortrædere/suppleanter.      
Så kom du ikke til det offentlige orienteringsmøde, 
fordi du var sikker på, at der var masser af interesse-
rede kandidater, så kom, kom, kom til valget og gør 
om ikke andet din stemme gældende! 
Alt det praktiske: 
Stemmeberettigede og opstillingsberettigede er alle 
medlemmer over 18 år med bopæl i Årby sogn har 
stemmeret, samt alle sognebåndsløsere, der har løst 
både sognebånd til præsten og stemmeret til sognet. 

Man kan selvfølgelig stille op som kandidat til me-
nighedsrådet, og bliver man stemt ind offentliggøres 
ens navn så på listen over det nyvalgte råd. 
Man kan også stille op direkte til en rolle som sted-
fortræder/suppleant. Det vil sige, at man inviteres og 
opfordres til at deltage i menighedsrådsmøder, de-
batten og forefaldende frivillige opgaver, men ses 
som en glidende overgang til menighedsrådsarbejdet. 
Så man i løbet af de fire år kan træde til, hvis nogen 
går ud af rådet eller efter 4 år så kan stille op som 
kandidat.   
Så kom, kom, kom – Vi mener det! Og lad os sam-
men vælge vores menighedsråd, der i perioden 2020-
2024 skal repræsentere alle medlemmer og deres in-
teresse i Årby kirke. 

Vi fik langt fra brug for alle kopperne, men havde et 
hyggeligt opstillingsmøde.
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Kæmpe respekt for stor 
tålmodighed og ren accept! 

Et stort tak skal lyde først og fremmest til mine 
konfirmander både fra Rynkevang (Årby) og 
Kathøjskolen! I havde glædet jer, I var så godt 
som klar og konfirmationen lå lige om hjørnet, 
da nedlukning og forsamlingsforbud på over 
10 mennesker ændrede alle spilleregler. Under-
visning blev aflyst uden mulighed for erstat-

ning og kirken måtte melde to nye datoer ud, så 
19. april og 8. maj blev til henholdsvis 6. sep-
tember og 23. august. Og vi har bare kun mødt 
forståelse og anerkendelse, I har været så søde 
og selvom det må have været dybt frustrerende. 
Så har I rettet ryggen, slået tålmodigheden til 
og sat øjnene på de nye datoer. Tak for jer! 

Ny sæson i filmklubben
Kom med i filmklubben i sognegården lige overfor 
Årby Kirke til en hyggelig aften med en god film. 
3 gange i efteråret og 3 gange i foråret. 
Torsdag den 24. september kl. 19, torsdag den 
29. oktober kl. 19 og torsdag den 26. november 
kl. 18, hvor vi spiser smørrebrød sammen og hyg-
ger os særligt. Normalt slutter vi ca. kl. 22.
Vi slutter hver sæson med hhv. julefrokost med 
film og sæsonafslutning med spisning og film. Til 
alle filmaftnerne er der kaffe te og kage. Vi skiftes 
til at tage kage med, så giver kirken kaffe og te. 
Vi snakker om hvilke film vi gerne vil se. Kort tid 
før hver filmaften melder vi aftenens filmtitel ud.
Det er gratis at deltage og du møder bare op. Vi er 
pt. ca. 25 i klubben og 15-20 fremmødte til de 
enkelte aftner. Vi hygger os gevaldigt, og vil gerne 
byde nye velkommen. 
Til filmaftnerne kan I bestille kirkebil som det 
fremgår af kirkebladet. I skal selv bestille Flextra-
fik, og selv lægge ud, hvorefter I kan få beløbet re-
funderet hos menighedsråd eller præst (Helga). 

Flextrafik bestilles på tlf. 70 26 27 27 (husk at få 
kvittering hos chaufføren). Vel mødt! 

Helga og Karsten  
Har du spørgsmål eller kommentarer er du vel-
kommen til at kontakte: Karsten Jørgensen 40 38 
97 07 eller 59 62 02 24 eller mail: karstenj49@
gmail.com – eller Helga Tidemann Jensen 59 50 
41 05 bedst mellem 11.30 og 13.00 dog ikke man-
dag, eller mail: praesten@aarbykirke.dk 
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Med krydsede fingre  
og foldede hænder!  

Ingen kender fremtiden, men vi håber på efter 
høstgudstjenesten igen i år, at kunne vise vores 
fine oppyntede kirke til endnu flere. Når vi in-
viterer Jernholtparkens beboere og dagcentrets 
brugere på besøg til en lille gudstjeneste og 
mindst lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere på 
formiddagskaffe, kage og lidt musik til at gøre 
en let om hjertet. 
Gad vide om vi må til september, gad vide om 
det er forsvarligt, det ved vi endnu ikke, men vi 
håber og sender bønner mod Vorherre om, at 
vi dog igen snart må vende tilbage til livet og 

hverdagen. Og en af vores yndlingsdage på året 
er netop besøget fra de ældre på Jernholt. Så 
lad os håbe de kan og vil komme igen i år! 

Vi vil fejre høst!
Høstgudstjeneste 20. september kl. 10 med efterfølgende 

frokost i sognegården

Foråret er gået underligt usynligt forbi os, i 
hvert fald i kirkelig forstand. Påsken måtte vi 
holde i hjertet og ikke i kirken, til pinse var 
mange stadig ikke meget for, at komme op og 
ud blandt andre. Så til høstgudstjenesten håber, 
håber, håber jeg, at vi tager revanche! For: Vi vil 
fejre Høst! Med høstens elskede salmer; Nu fal-
mer skoven og Alle gode gaver (Vi pløjed og vi 

så’de), med overdådig høstpynt, med taknem-
melighed for Guds altid generøse skaberværk og 
med dug på bordene og blomster i vaserne på 
frokostbordene i sognegården efterfølgende. 
Så har du også savnet din kirke, hyggen, de 
gode salmer og det gode selskab og fællesskab, 
så kom og vær med til at fejre høsten 2020, så vi 
kan tage revanche på et festløst forår! 
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Endelig kan du se de  
nye udstillere

Susanne Zarp: Min interesse for 
kunst og kunsthåndværk er vokset 
frem gennem mange år, og det er 
blevet til mange besøg på museer, 
gallerier og forkskellige udstillinger.

Jeg har flere gange været på højskole 
med Gerda og Henrik Svane som 
undervisere, på hver deres måde 
spændende og inspirerende undervi-
sere. Har også modta-
get undervisning af 
Hussein Tai.

Når jeg maler er det 
først og fremmest far-
verne der bestemmer 

hvordan billedet udvikler sig. Jeg maler med acryl.

I starten var det mest maleriet jeg arbejdede med, men ef-

terhånden har arbejdet med smykker taget mere og mere af 

min tid.

Når jeg arbejder med smykker er ofte lysten til at prøve nye 

teknikker af, og se hvordan materialer arter sig under for-

skellige processer. Jeg arbejder mest med sølv og halvædel-

stene, men bruger også andre materialer som kobber og 

gummi. Jeg er med i den lokale kunstnergruppe Iris.

Sigrid Larsen: Som laborant i 
Novozymes skulle jeg  være med 
i opstart af nyt Pilot Plant i 
Kina, og der ville de også have 
pyntet deres laboratorium. En 
super spændende opgave – som 
jeg nu må nyde på lang afstand. 

Jeg har gået på aftenskole i flere 
år, været på et par kursus og sy-
nes det er rigtig sjovt at male og 
er nu også medlem af kunstner 
foreningen Iris .

På billedet ser man Sigrid Larsen 
foran sit værk i Teda, Kina.
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Tirsdag d. 22. september kl. 19 inviterer vi dig til 
en glad aften, hvor du møder Bjarne Grues folkeband og  
oplever originale toner fra en dansk høstfest som i gamle dage 
Vi er så heldige her i Kalundborg, at vi have en 
af landets dygtigste folkemusikere – Bjarne 
Grue. Om nogen er Bjarne vokset op med fol-
kemusik fra barnsben, og har igennem tiderne 
spillet sammen med utallige gamle spillemænd 
og massevis af koncerter. 

Du kan glæde dig til at høre når Bjarne og hans 
band præsenterer os for yderst gennemarbejdet 
folkemusik – noget der er sjældent i disse mo-
derne tider.

I løbet af koncerten kommer vi til hører auten-
tiske polkaer fra Kalundborg egnen, valse fra 
Næstved området og anden spillemands musik 
fra vores dejlige ø. 

Bjarne Grue er en af de mest brugte undervi-
sere på diverse spillemands kurser rundt i lan-
det, hvor han tropper op med sin harmonika 
for at videregive hans store viden til entusiaster 
og andre interesseret. 

Harmonikaen er om noget instrument, kendt 
for sin folkelige del i vores gamle danske mu-
sik.

Under koncerten vil Bjarne Grue også dele sin 
store viden om sangene og historien i vores  
gamle traditionsrige folkemusik.

Alt i alt er der lagt op til en fantastisk musik-
oplevelse ud over det sædvanlige!

Entre kr. 50. 
Se evt: www.bjarnegrue.dk

Aarby menighedsråd byder på et forfriskende 
glas i pausen.

Alle er hjertelig velkommen og vi håber rigtig 
mange vil finde vej til Aarby denne efterårs-
aften.

HØSTKONCERT 
med sprudlende dansk

folkemusik Masser  af fantastiske,  skægge og gribende folkesange!

Bjarne Grue er garant for en festlig aften.
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Alle gode gange 3! 
Hele 3 konfirmationer:  

Kathøj 23. august • Rynkevang/Årby 6. september  
Kalundborg Friskole 27. september

Søndag 23. august sætter vi kirke- 
klokkerne til at kime og hejser flagene 
for og fejre 10 skønne unge mennesker: 

•  Emil Friis Egebro Pedersen
•  Emil Fillip Fagerberg 
•  Georg William Grahl Gran
•  Jasmin Gomez Perez Jahn 
•  Legolas Øland Weeke
•  Mathi Thomas Stehn Jensen
•  Milan Mynster Sørensen 
•  Oliver Winther
•  Viktor Kristian Gail Andersen
•  Willas Smidt  

Søndag 27. september kimer vi med 
klokkerne og hejser flagene for 13 
skønne og tålmodige unge mennesker: 

•  Alberte Nynne Olsen
•  Anna Sofie Pihlman Jensen
•  Emilie Gulberg
•  Fione Emilie Møller Poulsen
•  Jonas Dahl Vølund
•  Lukas Dalsgaard 
•  Nikolaj Solbak Westergaard
•  Rasmus Linnemann Runager 
•  Sander Baisner 
•  Thea Andersen 
•  Thoke Nyrup Felding Thomsen
•  Tristan Bach Holmgaard
•  Victoria Anni Bloch

Søndag 6. september kimer  
klokkerne og hejses flagene så for  
13 dejlige drenge og piger: 

•  Benjamin Anker Kristensen 
•  Emil Joachim Gothart 
•  Emilie Røygaard Hasselstrøm Hansen 
•  Freja Tollstorff Nielsen 
•  Jonas Westergren 
•  Josefine Øland Holmbo Hansen 
•  Magnus Volff Jensen 
•  Malthe Pedersen 
•  Mathias Hansen 
•  Nikolaj Christian Jørgensen 
•  Noah Kristian Hansen 
•  Tobias Kim Hansen 
•  Victor Bach Melchiorsen Hansen 
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Allehelgen  
- vi savner og mindes 

Søndag 1. november kl. 16 

I år med stemningsfuld musik 30 minutter før 
og efter gudstjenesten! 

Livet er en dans med døden. Og heldigvis holder 
vi i lange perioder af livet døden på god afstand, 
men vi undgår den aldrig helt, på et eller andet 
tidspunkt i livet kommer den os nær, når vi mi-
ster en kær. Og så er det, at kirken viser sin styrke, 
sit kald. Rummet, der kan rumme både glæde og 
sorg, både liv og død, både fest og afsked. Og Al-
lehelgen er netop en dag hvor vi mærker og lader 
os mærke af savnet. 

I Årby mindes vi de sognebørn, der er begravet 
eller bisat her i årets løb – men alle der savner kan 
finde trøst i den stemningsfulde gudstjeneste cen-
treret om lyset og lysene, og hvor der under guds-
tjenesten læses navnene op på dem, sognet har 
mistet i årets løb.  

Før og efter gudstjenesten vil der blive spillet 
smuk og stille musik, musik så alle der har lyst 
kan komme og sætte sig og bare lade tankerne 
flyde og bar blive sidende og lytte så længe man 
har lyst. 

Urnehaven er færdig
Vi har arbejdet på at få lavet en fin og præsenta-
bel urnehave, hvor der er flere forskellige mulig-
heder.

Der er gravsteder med hæk omkring og der er 
blomsterhaven hvor vi har plantet forskellig 
slags af spændende bunddække og fundet nogle 
fine sten. Vi har indkøbt navneplader, der passer 
til stenene – disse plader køber man af os. 
Derudover er der den store plæne, der fremover 
skal bruges til fællesgravsted for anonyme. Ud-
over det smukke træ kommer der senere mere 
udsmykning.
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KALUNDBORG 
LOKALARKIV

Åbningstider:  
Torsdag kl. 14-17 samt

1. lørdag måneden  
kl. 10-12

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

Hjælp dit lokalarkiv med at samle 
materiale om det gamle Årby sogn
Her på lokalarkivet i Kalundborg har vi samlet alt 
indkomne materiale om det gamle Aarby sogn, 
men vi kan godt bruge noget mere.
Har du noget liggende af papirer, fotografier, lyd-
bånd, videofilm o.lign. tager vi gerne imod det, eller 
vi kan scanne materialet, så du kan få det med hjem 
igen. Vi mangler arkivmateriale om det gamle Årby 
for at kunne udvide vores samling, og vi er interes-
seret i alle slags materialer. Så gå på jagt på loftet, 

i kælderen, i skufferne og på andre gemmesteder.
Kom og se vores lokalarkiv på Volden 1. På grund 
af corona-virussen åbner vi først for offentligheden 
til september, men vi er allerede nu på arkivet og 
kan tage imod, hvis du ringer i forvejen på tlf. 59 
51 40 70 og mailadresse: info@kalundborg-lo-
kalarkiv.dk – vi er ved telefonen tirsdag og torsdag.

Med venlig hilsen
Kalundborg Lokalarkiv – Bodil

Sønderstrandsvej 17

Sønderstrandsvej 21

Sønderstrandsvej 23
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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

Set tilbage på de seneste tre måneder har det i alle 
henseende været en anderledes start på 2020 end 
vi normalt oplever i forsamlingshuset. Normalt 
har vi booket alle weekender i konfirmationsperi-
oden og disse har været booket flere år i forvejen. 
Pludselig oplevede vi alle aktiviteter blev sat på 
hold og der skulle flyttes rundt med de retningsli-
nier, der blev givet for at holde konfirmationer 
igen. Indtil videre har dette betydet at mange ar-
rangementer er blevet flyttet, nogle arrangementer 
er endda blevet flyttet flere gange, og desværre er 
enkelte også blevet aflyst. 

På den positive 
side kan vi se at 
vi har fået flyttet 
rundt på mange 
således at de i 
denne svære tid 
har kunnet få det 
til at gå op og de 
mange konfirmationer kan holdes på et senere 
tidspunkt. Dette betyder selvfølgelig også at vi 
kigger ind i et efterår hvor der forhåbentlig bliver 
holdt en masse gode fester i forsamlingshuset. 

Dette har selvfølgelig også betydet at pensionist-
foreningen heller ikke har kunnet bruge huset som 
de plejer, men vi håber rigtigt meget på at de kom-
mer i gang igen efter en god lang sommerferie. 

Af ovenstående årsager kan jeg derfor heller ikke 
berette om aktiviteter, der har foregåret i huset, da 
der ikke har været nogle siden sidste udgave. Vi 
forventer dog at starte op igen efter sommerferien, 
så hold meget gerne øje med vores hjemmeside el-
ler følg os på facebook.

Som et af vores første arrangementer efter 
sommerferien, vil vi igen forsøge os med et ar-
rangement for hele familien lørdag den 12. 
september 2020 hvor vi vil lave hel-stegt pat-
tegris med diverse tilbehør, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen og kom at få en hyggelig 
eftermiddag.

Udover dette har vi også fået lavet aftale omkring 
et foredrag i starten af 2021, men mere om dette 
senere. 

Ligeledes kan jeg fortælle at der er godt gang i 
både støtteforening og forsamlingshuset med 
mange aktiviteter og da det hele drives af frivillige 
er der altid brug for flere hænder. Så har du lyst til 
at deltage kan du skrive til booking@aarbyforsam-
lingshus.dk eller tage fat i en i bestyrelsen hvis du 
gerne vil give en hånd med.

Følg med på  
aarbyforsamlingshus.dk

Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlingshus
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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-
RÅDSMØDER
• 11. august kl. 19.00  •  15. september + valg til  menighedsrådet kl. 19.00• 13. oktober kl. 19.00• 10. november 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
Finn Korslund 

Tlf. 29 68 44 24 / 59 50 42 83

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 november.   
Har du noget du vil berige vore læsere med så ring eller skriv 
til Inge Johansen, tlf. 24 82 80 24 eller send mail til johan-
sen.inge@outlook.com

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb: 
• 26. september
•  7. november 
• 16. januar
Alle dage kl. 11.00

Dåb

31. maj Lauge Cornelius Anskjær Michalik
 4. juli Valdemar Birk Pørtner
11. juli August Nederby Madsen
12. juli Benjamin Møller Larsen

Vielser og velsignelser

13. marts Anja Hauge Foldberg og 
Andreas Hauge Foldberg

18. april Betinna Stagaard Johansen og 
Paw Sune Johansen

Begravelser og bisættelser

 1. maj Karl Erik Pedersen
14. maj John Hansen
22. maj Ruth Heidemand
19. juni  Jess Nielsen



GUDSTJENESTELISTE
AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER

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

 2. august kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 9. august kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

16. august kl. 14.00 Giro 413 gudstjeneste og kage i præstegårdshaven

23. august kl. 10.00 Konfirmation*

30. august kl.  9.00 Søren Sievers

 6. september kl. 10.00 Konfirmation*

13. september kl.  9.00 Søren Sievers

20. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste

27. september kl. 10.00 Konfirmation*

 4. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

11. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

18. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

25. oktober kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

 1. november kl. 16.00 Allehelgen

 8. november kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

15. november kl. 10.00 Helga Tidemann Jensen

22. november kl.  9.00 Søren Sievers

29. november kl. 10.00 1. søndag i advent Hygge og juleknas

 6. december kl.  9.00

13. december kl. 15.00 9 læsninger + gløgg og æbleskiver

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

* =   deles i to til 9.30 og 11 ved for restriktive antalsbegrænsninger, besluttes 1. og 9. august  


