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Fornyelse er sværere
end man skulle tro!
Og især salmeskatten, der hører til advents- og juletiden er modstandsdygtig overfor udvidelse og
forandring.
Hvorfor er det sådan? Ja, måske er det fordi vi elsker julen. Decembers nedtælling til den ene aften
om året, hvor vi rent faktisk føler, at englene muligvis synger. Julen er tryg og forudsigelig. Julen er
barndomsminder og ren kærlighed.
Men julen er jo også alt det andet. Julestress:
Hvem er på gave med hvem? Hvor mange kartofler spiser 11 mennesker? Hvor højt skal træet
være? Og hvad giver man rent faktisk kvinden eller manden, der har alt?

og den ro og nådefulde omsorg vi forbinder med
netop julens mirakel – at barnet i krybben er verdens mindste og verdens største mirakel og væsen
i verden. Ordene er så fine, så jeg syntes de skulle
have en plads her på side 2:
Så hør dem da endnu en gang,
De løfterige ord,
Som himlens høje engle sang
Om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
Og læg dig kolde vind,
Mens Gud med barnehånd
Bevæger verden.
Og hærges jordens lille sted
Af had og hykleri,
Og lyder fromme ord om fred
Som blodig ironi,
Her lever dog et håb,
Her går et længselsråb,
At Gud med barnehånd
Bevæger verden

Men alt det glemmer vi på en måde, ligesom Jomfru Maria, som så mange andre mødre igennem
historien, glemmer fødslens strabadser, når først
det lille barn, den lille solstråle i mørket, siger små
lyde og blinker med sine store øjne.
Julen er strabadser, forberedelserne op til juleaften
er i hvert fald for de voksne forbundet med mangen panderynke og bekymrede tanker. Men, når
den er her! Når den er her, så elsker vi den, så samles vi om den – og så skal det altså bare være de
gode gamle salmer.
Og her er det, at fornyelse er sværere end man
skulle tro. Men, en ny salme, fra vores salmetillæg
100 salmer, fandt dog vej ind i varmen sidste december, det er en adventssalme fuld af fine billeder
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Og går du her som en af dem,
Der ingen stjerne ser,
Og synes julens Betlehem
Dig fjern fra det der sker,
Måske det da er dig,
Som ser en anden vej,
Mens Gud med barnehånd
Bevæger verden.
Ja, syng igen, Guds englekor,
Måske, måske engang
Begynder denne mørke jord
At nynne jeres sang.
Vær stille bange sind,
Og læg dig kolde vind,
Mens Gud med barnehånd
Bevæger verden.
Sognepræst Helga Tidemann Jensen
Vi håber at alle arrangementer kan afholdes,
følg med på www.aarbykirke.dk

De 4 søndage i advent 2020
Adventstid er ventetid og ventetid kan man
som bekendt udfylde på flere måder.
I Årby har vi en glad og god tradition for at
festligholde to af de fire søndage i advent. I år
er ingen undtagelse for vi insisterer på, at december er noget særligt også i en tid, hvor vi
skal passe ekstra godt på hinanden. Derfor ser
de 4 søndage i advent ud som følger:
1. søndag i advent kl. 14.00
Nissegudstjeneste – hvor præsten får besøg af
nisserne Tip og Top
2. søndag i advent kl. 9.00
ved Søren Sievers klassisk lille gudstjeneste

3. søndag i advent kl. 15.00
9 læsninger med glögg og æbleskiver i sognegården efterfølgende
4. søndag i advent kl. 10.00
Klassisk gudstjeneste, dog med julede salmer
Det er udbuddet i den søde ventetid – hvor vi
venter på Vorherre, venter
på barnet, der har både
Gud og mennesker som
ophav, venter på juleaftens
særlige fred skal sænke sig.
Så kom gerne og vent med
os i Årby kirke.

1. søndag i advent - 29. november kl. 14
og hygger med
Det er både Tip og Top, når Tip og Top kommer forbi
og spændende
nge
julesa
hvor
os til en lidt anderledes gudstjeneste,
julemysterier er i centrum.
både børn og barnEfter gudstjenesten er der pebernøddeposer til alle
lige sjæle
elsker ikke at få
Det er altid spændende at prøve noget nyt, og hvem
og sjove nisser
elige
hygg
besøg? Og besøg det skal vi have, af de super
Top!
og
Tip
Tip og Top – så kom og sig hej og syng med

3. søndag i advent - 13. december kl. 16
glögg!
9 læsninger om Gud og mennesker, æbleskiver og
rier om Gud og os mennesker. Vi skal
En dag med 9 læsninger, 9 nedslag i Biblen, 9 histo
om Guds kærlighed til sine mennepå tur i frelseshistorien, som også er en tur i historien
t, og mere eller mindre frivillige konsker. De 9 læsninger bliver læst af frivillige fra sogne
fine salmer, og så vil Clara Wilstrup,
firmander. Mellem læsningerne synger vi dejlige og
vores kirkesanger Karsten Jørgensen,
hvis smukke stemme vi har hørt et par gange før, når
har været forhindret, også synge 2-3 salmer for os.
til at føle efter både indad og opad. Og
Der er til de 9 læsninger en tid til ro, der er en tid
snacksult efterfølgende, når vi byder
så er der selvfølgelig også en tid til hygge og den lille
ten.
på æbleskiver og glögg i sognegården efter gudstjenes
verdens bedste historie og
Så er du til de store historier, så kan de 9 nedslag i
i sognegården efter
glögg
og
bog levere og vi kan tilmed tilbyde æbleskiver
få det hele på en gang.
og
t
adven
i
ag
gudstjenesten, så kom og vær med 3. sønd
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24. december 6 korte gudstjenester
Kl. 10.00 · Kl. 11.00 · Kl. 12.00
Kl. 13.00 · Kl. 14.00 · Kl. 15.00
Med 50 pladser til hver gudstjeneste!
- Nu det jul igen og nu det jul igen
og julen varer lige til påske
Ja, det kommer næsten til at føles som dansen om
juletræet juleaften i hvert fald for præst og personale, nemlig livsbekræftende, berusende og lige til
at blive en kende rundtosset af.

På grund af coronavirus må vi i skrivende stund
være 50 mennesker i Årby kirke med sang, derfor
inviterer vi til 6 små gudstjenester, som vi håber
sognebørnene vil fordele sig på.
10 minutter før kan man komme ind. Her går
man ind af kirkedøren og efter endt gudstjeneste
ud af den lille dør i sideskibet på »bagsiden« af kirken.
Hver gudstjeneste tager ca. 35 minutter og imellem gudstjenesterne spritter vi kirkebænke og kontaktflader af til næste gudstjeneste.
Så kom glade til kirke juleaftensdag med indgang
fra Kl. 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50 og 14.50
og hør om det lille barn, der blev født et ubelejligt sted og måtte finde sig i at dele værelse ikke
bare med mor og far, men med okser, æsler og deslige. Kom og syng 4 af de bedste af alle de gode
julesalmer. Og kom og ønsk kirken, Vorherre og
hinanden en glædelig jul.

Vi efterstræber, at give så mange som muligt muligheden, for at se vores 2 juletræer i december og ikke
mindst juleaften.

Vi håber, at alle kommer til, men går man forgæves – så kom gerne igen timen efter Vi vil i hvert
fald gøre vores bedste for at så mange som muligt
kan komme op og mærke julens stemning – på
gensyn og glædelig jul fra Årby kirke = menighedsråd, personale og præst.

Kunst i Sognegården
Vibeke Møller er vores nye udstiller
Vibeke har tegnet, malet og leget med billeder hele sit liv, men nogle af de største maleoplevelser har hun haft med acrylmaling –
mulighederne virker nærmest uendelige.
Billederne bliver til hjemme i Vibekes atelier,
som ligger på loftet – her er fint lys og gulvet
er dækket af et stort gulvtæppe, der godt må
spildes på. Her er rum og plads til at boltre
sig på og på lykkelige dage flyder der med billeder, som er i gang på
én og samme tid. Vi glæder os til at vise jer disse flotte billeder.
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25. december kl. 10
Julemorgens gudstjeneste – gaven du først åbner
d. 25. december. Ro, glæde, hygge, fred og rum til eftertanke!
Vi fejrer livets store begivenheder af flere omgange, det gælder også Vorherres fødselsdag og
juledag står altid stærkt i taknemmelighedens
tegn. Vi mødes, vi glædes og vi synger om underet der skete engang og som på sin egen måde
sker hver julenat.

Så nåede du ikke en af de 6 gudstjenester juleaften, eller fik du bare smag for endnu mere højtidelighed og ro, så kom endelig forbi julemorgen og syng med os til Gud og Vorherre i tak og
i glæde for julens gave igen i år.

Vi håber at alle
arrangementer
ka
afholdes, følg m n
ed på
www.aarbykirk
e.dk

2. juledag i både Raklev
og Vor Frue!
26. december kl. 10 i Raklev kirke og kl. 11.30 i Vor Frue kirke
med mulighed for vandring herimellem
Fællesgudstjenesten for Vor Frue, Raklev, Røsnæs, Tømmerup, Nyvang og Årby Kirker afholdes i år i både Raklev og Vor Frue.
Vi har været i tænkeboks på grund af corona og
er kommet frem til følgende:
Vi holder én fællesgudstjeneste fordelt på Rak
lev Kirke og Vor Frue Kirke.
Raklev Kirke kl. 10, Vor Frue Kirke kl. 11.30 på
den måde kan vi have mange i vores kirker.
Raklev Kirke danner rammen om læsninger og
ord, og så vil vi efter en kortere gudstjeneste,

vandre sammen til Vor Frue Kirke, hvor der vil
være fællessang med brug af klokkespillet med
mulighed for at sidde inde eller stå ude. Samtidig vil der være bålfade at varme sig ved og æbleskiver, kaffe og glögg.
For dem som er friske, vandrer vi efter gudstjenesten i vor Frue Kirke tilbage til Raklev Kirke.
Alle er velkomne til at deltage i begge gudstjenester eller blot være med til en enkelt, og det er
også muligt selv at køre i bil fra Raklev til vor
Frue Kirke.
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Nytårsaften kl. 16
Nytårsknald, bobler og

det gode nytå

rsafsæt!
I omvendt rækkefølge sig
er vi farvel til året der er
gået, vi byder det
nye år hjerteligt velkomm
en og håber på bedre tider,
samt drikker en
skål for året der er gået og
året der skal komme og til
slut går vi sammen ned på græsset foran
præstegården og skyder en
raket til vejrs
med alle vore nytårsønske
r til Vorherre for os selv, hin
anden og vores
lille lokalsamfund.
2020 året, hvor vi var henv
ist til at feriere i lille Danm
ark, tage maske på i offentlige transport
midler og se mere af bagsid
en af politik,
end vi nødvendigvis havd
e lyst til, året hvor vi måtte
undvære mange
og store sportsbegivenhede
r, og hvor ordet hjemmesk
ole fik en helt
ny betydning. 2020 siger
vi farvel til og så håber vi
på det bedste, når
vi siger: »Kom hid!« til 20
21

Helligtrekongersaften!
Tirsdag 5. januar kl. 19
»At rejse er at leve« H.C. Andersen
Det er ikke meget vi får lov til at rejse i denne
mærkelige tid – men heldigvis, heldigvis, så kan
man binde os mennesker på mund og hånd, men
man kan ikke binde ånd – et citat fra en anden
tid og en anden situation, men ikke desto mindre
passende den dag i dag.
Hvis »at rejse er at leve« så må de tre vise mænd,
Caspar, Melchior og Baltazar siges, at være i særdeleshed levende – for de rejste langt for at se:
Det lille barn i krybben vi til helligtrekonger lige
er færdig med at fejre. De drog ud uden fast destination, de drog ud efter en stjerne – og de
fandt et barn. De rejste ud og fandt vejen, sandheden og livet ved vejs ende.
Vi skal også på rejse, dog kun i fantasien – og jeg
lover vi skal nok komme hjem i tide til kirkekaffen og den hjemmebagte helligtrekongerskage,
som vi nyder i sideskibet.
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Minikonfirmander
- leg og læring i den helt rigtige kombination,
hvis præsten selv skal sige det
Kender du nogen, der går i 3. klasse på Årby skole
eller Kalundborg Friskole? Så fortæl dem gerne, at
vi starter minikonfirmand op i det nye år!
10 tirsdage fra 19. januar til 23. marts med afslutning og festgudstjeneste palmesøndag d. 28.
marts.
Så til alle 3. klasser på de to skoler: Minikonfirmand er muligheden for tre ting:
1) Lær kirken bedre at kende! – Årby kirke bruger
vi hver gang og vi ser og hører om alt fra tårn og
klokker, alter og kapel til orgel og døbefont.
2) Hør de gode historier! – Kristendommen er en

historisk – og en historiereligion. Historier binder os sammen og Biblens historier fortæller på
en måde sig selv og os på en gang.
3) Hygge og krea! – Vi skal lave noget, forme noget og give det vi lærer indhold, og så er der
selvfølgelig både sunde og usunde snacks hver
gang.
Der vil være taxa fra skole og til minikonfirmand
og samtidig også mulighed for at komme tilbage
til SFO efter minikonfirmand. De præcise oplysninger herom kommer jeg ud med i klasserne i
uge 46 – på gensyn!

Nytårskoncert i Årby Kirke
Søndag d. 31. januar 2021 kl. 15
Kom og nyd en søndag eftermiddag i selskab
med Jens Søndergaard (saxofoner) Ole Koch
Hansen (piano) og Lasse Lundström (bas)
Jens Søndergaard er kendt i
Jazzsammenhænge fra f.eks,
Leonardos Jazzkapel, Swingstyrke 7, Ib Glindemanns Orkester samt en lang række
mindre grupper, ofte i samarbejde med udenlandske solister som Kenny Werner, Lee
Konitz, Benny Golson m.fl.
Ole Koch Hansen er en landets mest etablerede
jazzmusikere. Han har spillet med utallige kendte
musikere, har været leder af Radioens bigband og er en fremragende arrangør.
Ole Koch Hansen har
i en årrække fortolket
danske folkeviser og –
sange ikke mindst i

samarbejde den verdenskendte danske bassist
Niels Henning Ørsted Pedersen
Jens Søndergaard og Ole Koch Hansen spillede i
en menneskealder i utallige kirker rundt i landet
med Jazz- og Gospelsangerinden Etta Cameron.
Den fremragende svenske
bassist Lasse Lundstrøm er i de
senere stødt til samarbejdet
og har tilføjet et pust fra den
stolte svenske tradition for
jazz i kirkerne, som blev praktiseret i mange år af musikere
som Rune Gustavson, Lasse
Gullin, Arne Domnerus og
Putte Wichmann,
Sammen vil de tre musikere fortolke netop svenske
og danske folkeviser og sange samt evergreens fra
jazzens store sangbog og der kunne også snige sig et
nummer eller to ind fra et mere klassisk repertoire.
Se evt. www.jazzsoendergaard.dk
Entre kr. 50. Vi byder på et glas og kransekage.

7

Menighedsrådsvalg 2020
Afstemningen resulterede i både velkendte og nye ansigter
Valgår er altid forbundet med en ekstraordinær
arbejdsindsats for alle involverede – orienteringsmøde og valgforsamlingsaften – medlemmerne, der skal præsentere sig selv og deres rolle
i rådet – nervøsiteten op til selve valgaftenen og
i det hele taget den usikre fremtid.
Vi kom igennem og det gjorde vi med både
gamle og nye ansigter:
Valgte til menighedsrådet 2020-2024 i rækkefølgen først de velkendte ansigter:

Kirsten Thurø Johansen, Merete Böttger-Jürgensen, Birgit Vestergaard, Klaus Falk-Sørensen, og så de to nye: Maibritt Nielsen og Karen
Anette Nielsen.
Suppleanter: Erland Bruun og Jørgen Johansen.
Så et velkommen til de nye, Maibritt og Karen
Anette skal lyde fra de »gamle« og så går vi i den
kommende tid for alvor i gang, med konstituering og fordeling af roller og alt det andet menighedsrådet i Årby arbejder med.

Efterårets konfirmander endeligt
konfirmeret – alle sammen!
Vi havde konfirmation i Årby kirke både 23.
august, 6. september, 27. september og 24. oktober. Nu er alle heldigvis godt konfirmerede og
sendt af sted ud i den store verden med Guds velsignelse og ønsker om alt godt i den fremtid, der i
sandhed er ungdommens.
Det har været en forvirret tid, men alt er endt godt
på trods af Covid-19.
Billeder har jeg ikke af alle – men jeg kan rapportere fra hver eneste konfirmation, at det var dejlige
dage, ikke med alle, men med de vigtigste med i
kirke.
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Årby sogns FILMKLUB
Kom og vær med – det er gratis at deltage og man
møder bare op. Pt. er vi ca. 25 i klubben og vi
glæder os til at se dig. Vi snakker om hvilke film vi
gerne vil se og hygger os gevaldigt, håber vi ses….
Torsdag d. 28. januar kl. 19 - ca. 22
Torsdag d. 25. februar kl. 19 - ca. 22
Torsdag d. 25. marts kl. 18 - ca. 22
– denne aften starter vi med smørrebrød
Alle filmaftnerne hygger vi med kaffe, te og kage.

Kagen skiftes vi til at tage med og kirken
giver kaffe og te. Der er mulighed for at bestille
kørsel gennem Flextrafik – tlf. 70 26 27 27 – se
mere på bagsiden. Vel mødt!
Helga og Karsten
Du kan altid kontakte: Karsten Jørgensen 40 38
97 07 / 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 mandag
eller mail: praesten@aarbykirke.dk

Kyndelmisse

Vi håber at alle
arrangementer
ka
afholdes, følg m n
ed på
www.aarbykirk
e.dk

Suppe først og gudstjeneste herefter!
Tirsdag d. 2. februar er det igen Kyndelmisse og tid til vemodigt og kalde på lyset, som vi
savner så meget. Vi varmer os i kulden med god suppe og så vender vi sindet mod lysere og ikke
mindst varmere tider. Det gør vi med fællesspisning af suppe og hyggelig aftengudstjeneste.
Kl. 17.00 Dejlig varm suppe og brød i sognegården
Kl. 19.00 Hyggelig aftengudstjeneste i kirken
Det er naturligvis muligt, at komme til begge ting og samtidig også muligt, at nøjes enten
med suppe eller gudstjeneste alt efter ens program. Arrangementet er tænkt som en sammenhæng og vi glæder os til godt selskab og de gode aftensalmer, som vi synger alt for sjældent.

Mundbind i Folkekirken
Foreløbigt frem til den 2. januar skal man bære mundbind
eller visir, når man går i kirke.
Der er kommet nye regler vedrørende brugen af
mundbind. Reglerne betyder, at alle personer
over 12 år (som ikke af sundhedsmæssige årsager
er undtaget) skal bære mundbind eller visir, når
de går ind i kirken, når de bevæger sig rundt i
kirken, og når de forlader kirken igen. Man skal
altså ikke bære mundbind, når man sidder ned
eller kortvarigt står op.
Kirkens præst og medarbejdere skal dog kun
bære mundbind eller visir, når de ankommer til
kirken, og når de forlader den igen. Det er frivilligt, om præst og medarbejdere derudover ønsker
at anvende mundbind eller visir i løbet af gudstjenesten eller den kirkelige handling.

Dette gælder alle gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og arrangementer i Årby kirke.
Det samme gælder også møder og arrangementer
i sognegården, hvor der er offentlig adgang. Det
gælder ikke medarbejdere, der udfører et arbejde
f.eks. rengøring.
Tag mundbindet eller visiret på, inden du går ind
i kirken eller sognegården. Har man glemt mundbind eller visir, så kan et udleveres ved indgangen.
Kravet gælder foreløbigt fra den 29. oktober og
frem til den 2. januar.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til præst Helga Tidemann Jensen på
tlf. 23 24 41 05 eller hetj@km.dk
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Dumme fasaner
og det klogeste føl!
Dejlige Signe Von Münchow Krarup-Leth kom
frisk fra fad, eller nærmere bestemt fra pastoralseminariet, først i september i ugerne 36-37 og sidst
her i november i ugerne 46-48 og jeg vil gerne indlede med at takke de personer og familier, der har
budt Signe velkommen og har inviteret hende indenfor både på husbesøg, til dåbs- vielses- og bisættelsessamtaler, samt menigheden til gudstjenesten
d. 15. november – tak for venlige kommentarer og
varm modtagelse af Signes gudstjeneste.
Det har været en fornøjelse, at reflektere over hvorfor jeg gør, som jeg gør og i den forbindelse blive
venligt udfordret af Signe, der kommer med nye
ideer om alt fra salmer til gudstjenesteform. Og jeg
kan med stolthed berette, at konfirmanderne behandlede hende helt pænt, da hun skulle prøve
kræfter med konfirmationsforberedelsen. Ligesom
hun roligt og professionelt styrede gudstjenesten d.
15. november og holdt en solid og spændende prædiken for dagens kirkegængere.
Eftersommeren og efteråret er tid, også i vores del af
landet, hvor fasaner, der virker en kende dumme
tripper rundt på vejene – men så faldt jeg over den
gode Peter Lund Madsen fra P1’s programserie
Hjernekassen – hvor han har et særskilt program
om dyrs intelligens. Og her spørger han dyrlæge og

adjunkt Kirstin Dahl-Pedersen om, hvorfor fasaner
dog virker så uendeligt dumme og svaret vækker til
eftertanke: nemlig at den dumhed vi observerer,
egentlig er menneskepåført, fordi fasanerne er opdrættet i indhegninger, mange sammen, evt. med
en høne, der kan lære dem lidt om voksen fugleadfærd, men ellers så kender de ikke verden, før de en
dag bliver sat ud og sat fri, og her mangler de så den
rumlige orienteringssans, der gør, at det tager dem
så lang tid, at flytte sig eller flygte fra biler, der kommer kørende. Så nu vil jeg, næste gang jeg møder
irriterende langsomme fasaner – smile overbærende
og anerkende, at de jo ikke kan gøre for det.
Signe Von Münchow Krarup-Leth har på ingen
måde været som en dum fasan, men mere som det
klogeste føl, med en stærk intuitiv situationssans,
hele vejen igennem interesseret, vakt og selvstændigt tænkende. Og Signe har om ikke andet gjort
det sikkert og vist, at det ikke er sidste gang, der er
en nyuddannet teolog fra pastoralseminariet i praktik her i Årby kirke – og så vil jeg også her forsøge
på bedste vis at spejle og udvikle deres rumlige sans
for Folkekirken. Og så skal der til Signe herfra lyde
et 1000 tak for denne gang og held og lykke fremover – nogen et sted bliver rigtig heldige!
Helga Tideman Jensen, sognepræst

En varm vinterhilsen
fra Årby menighedsråd
Nu er året snart gået, og vi syntes vi har haft et
godt år trods Corona, vi har passet godt på kirkegænger, kirke og kirkegård.
Vi har et lille hjertesuk. Vi i menighedsrådet vil jo
gerne have, at der skal se pænt ud både i kirken og
på kirkegården. Vi har personale, der hver uge sørger for at gangene bliver revet og græsset slået – derfor bliver vi triste over at se, at der bliver cyklet ræs
rundt om kirken, så småstenene flyver til alle sider.
Ligeledes er vores kirkemur, som er nykalket, blevet overmalet med blå maling – skam jer, det er bare
ikke i orden – brug i stedet tiden på at lære at stave.
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Toiletterne på kirkegården er det også gået ud over
– vores ønske er, at de er åbne, så de kan bruges af
folk, der kommer på kirkegården, men nu ser vi os
nødsaget til kun at have dem åbne, når der er kirkelige handlinger – der flyder med papir og affald
og ydermere har været udsat for hærværk flere
gange – det er rigtig trist.
Hjælp os med at passe på vores gamle kirke alle
sammen – vi har jo brug for den gennem hele livet. På forhånd tak. Tak for gode timer i 2020.
Årby menighedsråd
Kirsten Thurø, formand

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

Kongeparret på Lerchenborg
Kalundborg Avis den 29. september 1913:
Kong Christian den X og dronning Alexandrine
på besøg på Lerchenborg slot den 29. september
1913. I aften kom Kongen og Dronningen i bil til
Lerchenborg. På slottet er der smukt pyntet op i
anledning af besøget. Helt nede fra stranden og op
til slottet er der opstillet en flagallè, og ved indkørslen til slottet er der rejst en æresport.

Nyt fra arkivet
Vi håber, at når du læser denne side, så er
arkivet atter åbnet efter corona-krisen. I coronatiden har der været lidt stille, men vi har
dog mellemtiden købt nye reoler til fjernlageret på Herredsåsen til opbevaring af malerier og store billeder og få det fint arrangeret.

I morgen tidlig tager Kongen ud til Militærøvelse
ved Faurbo »Det store slag ved Faurbo«. En mængde tilskuer fra Ubberup, Tømmerup og Kalundborg havde samlet sig ved landevejen for at se et
glimt af de kongelige. I morges tidlig spredtes ud
over byen meddelelse om, at Kongen og Dronningen agtede at aflægge en kort visit i Kalundborg for
at se den gamle, ejendommelige smukke kirke.

DEN GODE JULEGAVEIDÉ
Der udkommer to nye bøger her i efteråret
Billeder fra Kalundborg og Arkivernes Hjul nr.
Bøgernes kan købes på arkivet eller bestilles på
tlf. 59 51 40 70 på arkivet eller ring på
tlf. 49 51 40 70 (formanden Mogens Hansen)
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NYT FRA ÅRBY
SKOLE OG SFO
www.aarby-skole.skoleintra.dk
Skoleåret 2020/2021 er kommet rigtig godt i gang
på Årby skole og SFO, hvor tiden flyver afsted
Læsning er og bliver et fokuspunkt – læsning er
en meget vigtig nøgle til læring. Det er dog ofte
sværere at motivere de større børn til at få læst de
obligatoriske 20 minutter hver dag, men det har
skolens 5 klasse løst på fornemste vis. I samarbejde
med eleverne er det blevet besluttet at 20 minutters læsning i skole eller hjemme, udløser en læsestjerne, som bliver sat på en plakat i klassen. 500
læsestjerner på klassens plakat, udløste en præmie,
som efter elevernes ønske var en nattøjsdag, med
medbragt egen morgenmad, hygge og film i klassen. Godt læst, 5 klasse

Skolens motionsdag – sidste fredag i uge 41, og
pga. de nye omstændigheder var eleverne delt op i
mindre grupper. For de små elever bød dagen på
anderledes aktiviteter på skolen, hvor de fik de
sved på panden af bl.a. badminton, lege, cykelture
og ikke mindst en masse løbe-rekorder, hvor det
viste sig at man ikke
skulle være stor for at
kunne løbe længst
De store elever tog
ind til Kalundborg by,
hvor skolens lærere
havde planlagt triatlon, bestående af
svømning i Kalundborg svømmehal, og herefter løb og cykling i det
smukke efterårsvejr. Alle havde en fantastisk dag,
også selvom den ikke var helt som den plejede.
Årby skole har, udover en SFO 1 for de mindre
børn, også en SFO 2 for elever der går i 4-6 klasse. Vores pædagoger laver anderledes, men super
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Årby Skole og Fritidsordning
Melbygade 3, 4400 Kalundborg
Skolen:
tlf. 59 50 41 15
SFO:
tlf. 59 50 47 27
Mail:
arby.skole@kalundborg.dk
Skoleleder: Trine Hjort Bonde
SFOleder : Anne Marie Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas Profft
gode arrangementer
for netop denne gruppe børn. I dette skoleår har SFO2 bl.a.
afholdt mexicaner-aften, med chilispisnings-konkurrence og
stjerneløb i skoleskoven og spørgsmål omkring Mexico. I rigtig
mexicaner-stil slog de
til piñata og lyttede til
mexicansk musik og
dansede – det blev en
kæmpe succes.
Halloween er blevet en stor begivenhed som særligt børn ser frem til med gys og gru. Børnene i
SFO 1 og 2 elsker også halloween og har hjulpet
med at fremme den »uhyggelige« højtid i Kalundborg midtby. Går man en tur igennem gaden kan
man se elevernes hjemmelavede og flotte papirudklip af græskar, edderkopper, spindelvæv og spøgelser. Børn og voksne var i efterårsferien på tur til
Kalundborg, hvor de hængte de fine ting op, til
stor glæde for butiksejerne og de mange handlende. Børnene bliver så glade når de oplever at andre
sætter pris på de laver.
I december bliver der traditionen tro, afholdt
juleklippedag – klasserne og hele skolen bliver
pyntet op til jul. Julen er nok uden tvivl den største højtid for vores elever, og december byder altid
på julehistorier, julehygge og lidt mange spændte
børn. De andre år har elever og personale besøgt
Årby kirke, hvor julen er blevet sunget ind til den
traditionsrige gudstjeneste. I år tyder det på, at det
bliver nødvendigt at kirken og præsten kommer til
Årby skole, grundet Covid-19 og logistik.
Vi takker for 2020, og ser frem til at gå ind i 2021
med Kalundborgs sødeste børn.

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 der været
både opture og tilbageskridt i forhold til arrangementer i huset. Mange af vores arrangementer fra
forårets konfirmationer blev flyttet til juli og
august og det lykkedes at få afholdt rigtig mange
af disse, derefter oplevede vi i september at få aflyst nogle få grundet lokalt udbrud, og derefter for
at opleve en nedlukning som vi så det i begyndelsen af året.
Vi kan ikke se den store ændring i resten af 2020
og håber at vi kommer tilbage med normal aktivitet i 2021.
Foredrag d. 19. januar 2021
Vi forventer at starte året med et foredrag
som en del af »Liv i forsamlingshusene« som
laves sammen med Kalundborg Kommune.
Vi har fået booket Bent Isager-Nielsen, fhv.
politiinspektør og efterforskningschef, tidligere drabschef og chef for Rejseholdet – nu
forfatter, foredragsholder, tv-vært, kommentator og konsulent.
Bent
IsagerNielsen

Billetter kan bestilles på e-mail bawamelbygade5@mail.dk, følg med på vores hjemmeside (aarbyforsamlingshus.dk) hvor vi opdatere såfremt der skulle ske ændringer til
dette arrangement.

Salen har stået meget tom i 2020
De nye ændringer har selvfølgelig også betydet at
pensionistforeningen heller ikke har kunnet bruge
huset som de plejer, men vi håber rigtigt meget på
at de også kommer i gang igen i det nye år.
Grundet de mange flytninger af arrangement har
vi derfor heller ikke kunne lave de store ændringer
i huset, men vi har fået støtte til ombygning af
vores køkken, som ikke har været ændret de sidste
mange år, og vi ser frem til at få lavet nogle ændringer der bringer det op på et niveau der kræves
af et forsamlingshus med så mange aktiviteter og
udlejninger. Dette forventer vi kommer til at ske i
starten af 2021.
Vores støtteforening har desværre også været hårdt
ramt at alle de restriktioner som har været i 2020
og vi havde i begyndelse af oktober arbejdet hårdt
på at starte vores bankospil op igen, men det blev
desværre ikke muligt, hvorfor vi håber også at
dette kan begynde i 2021
Normalt er der mange aktiviteter der drives af frivillige og der altid brug for flere hænder. Så har du
lyst til at deltage kan du skrive til booking@aarbyforsamlingshus.dk eller tage fat i en i bestyrelsen
hvis du gerne vil give en hånd med.

Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlingshus
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KIRKELIG INFORMATION
FØDSEL
Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indberettes af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det
dog kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter
fødsler til kirkekontoret.
Dog skal ugifte forældre stadig, hvis fælles forældremyndighed ønskes, udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Denne udfyldes digitalt på www.borger.
dk og vejledning findes på www.personregistrering.
dk. Dette skal ske inden 14 dage ellers overgår sagen
om faderskab til Statsforvaltningen.
DÅB OG NAVNGIVNING
Alle børn, som fødes i Danmark, skal have et navn
senest 6 måneder 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 Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der går et forberedelsesforløb forud herfor, som aftales med præsten.
KONFIRMATION
Børn indskrives til konfirmation på 7. klassetrin. Der
er hvert år konfirmation den tredje søndag i april
med mindre en af de store højtider falder på denne
dag. Derudover går Kalundborg Friskoles børn til
konfirmationsforberedelse i 7. klasse og konfirmeres
sidste søndag i september i 8. klasse. Der er natur-

ligvis mulighed for
at følge undervisningen
i Årby og blive konfirmeret i sit
bopælssogn. Kontakt gerne sognepræsten ved evt.
tvivlsspørgsmål. Konfirmationerne planlægges 3 år
ud i fremtiden.
VIELSE
Datoen for vielsen aftales med sognepræsten. I god
tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset om
udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring.
Se evt. under Kalundborg kommunes hjemmeside
www.kalundborg.dk. Prøvelsesattesten afleveres til
sognepræsten sammen med navne og adresser på to
vidner ved samtalen forud for vielsen.
NAVNEÆNDRING
Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til sognepræsten, som kan orientere om mulighederne.
Der ansøges digitalt og blanketten udfyldes og findes
på www.borger.dk , hvor det også er muligt at betale
gebyret herfor. Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis.
DØDSFALD
Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset
afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bedemanden. Skal afdøde begraves eller bisættes aftales
en efterfølgende samtale med sognepræsten, som
finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.
BORTKOMNE ATTESTER
Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan
du gratis få udstedet en ny. Henvendelse skal ske til
kirken, til sognepræsten og kan også ske elektronisk
via www.personregistrering.dk

KIRKEN ER ÅBEN
Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne –
alle hverdage kl. 9.00-17.00.
Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag og
stress. I vores smukke kirke kan man lade sindet op og
nyde rummets ophøjede ro.
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

• 12. januar kl. 19
.00
• 9. februar kl.
19.00
• 9. marts kl. 19
.00
• 13. april kl. 19
.00

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
18. oktober
25. oktober
7. november
7. november

Neel Göllnitz Gregers
Tokkesdal Pedersen
Aya Hauge Foldberg
Fie Fast Hansen
Victor Obert Gardil

Vielser og velsignelser
8. august
29. august
7. november

Sofie Amalie Tranberg Beyer og
Jonas Nørlem Tranberg Beyer
Jeannette Færgegaard Fabrin
og Jess Fabrin
Cecilie Gardil Larsen
og Frederik Obert Gardil

Begravelser og bisættelser
21. august
10. november

Hans Ole Rasmussen
Johannes Larsen

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
• 23. januar
• 20. februar
• 20. marts
Alle dage kl. 11.00

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer medio marts. 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 johansen.
inge@outlook.com

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
Maibrith Nielsen
Tlf. 41 59 60 37
Kontaktperson
Birgit Vestergaard
Tlf. 30 61 15 87
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

15

GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS
Dato

Tid

Arrangement

29. november

kl. 14.00

1. søndag i advent - Nissehygge i kirken

6. december
13. december
20. december
24. december

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Søren Sievers
3. søndag i advent - 9 læsninger

25. december
26. december
27. december
31. december
3. januar
5. januar
10. januar
17. januar
24. januar
31. januar

kl. 16.00

Juleaftensgudstjeneste - indgang 15 min. før
Juleaftensgudstjeneste - indgang 15 min. før
Juleaftensgudstjeneste - indgang 15 min. før
Juleaftensgudstjeneste - indgang 15 min. før
Juleaftensgudstjeneste - indgang 15 min. før
Juleaftensgudstjeneste - indgang 15 min. før
Juledag
Raklev kirke - 2. juledag - fællesgudstjeneste
NB: Ingen gudstjeneste
Nytårsaften - himmelske nytårsløfter

kl. 9.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. .00
kl. 10.00

Søren Sievers
Helligtrekongersaften

Sognegården - suppe og vinterhygge
Kyndelmissegudstjeneste

7. februar
14. februar
21. februar
28. februar

kl. 17.30
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 9.00

7. marts
14. marts
21. marts
28. marts

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Palmesøndag - familiegudstjeneste med påskeæggejagt

1. april
2. april
4. april

kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Måltidsgudstjeneste med tilmelding skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

2. februar

Søren Sievers

Vi håber at alle
arrangementer
ka
afholdes, følg m n
ed på
www.aarbykirk
e.dk

Søren Sievers

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

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).

