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Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
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Fagre nye verden!
Vi har i januar lanceret:
1) Årby kirkes egen side på Facebook
2)	Søndagens prædiken som video på vores
hjemmeside.
I slutningen af januar holdt vi aktivitetsudvalgsmøde i en aktivitetsfattig tid. Og her blev vi enige
om, at lave noget for de mennesker, som måske
ikke følte eller føler sig trygge ved at komme i
kirke. Det blev til »Søndagens prædiken« på vores
hjemmeside, som jo er www.aarbykirke.dk – det
er gået rigtig fint.
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Der mangler nogle stykker, da præsten gik hen og
blev sygemeldt i februar, men vi regner bestemt i
skrivende stund med at det kommer op og køre
igen. Ligeledes bestemte vi os til at tage springet,
bedre sent end aldrig, og komme på Facebook
med en side om kirken.
Siden er tænkt som et vindue ind til kirkens liv,
her vil vi fortælle om vores arrangementer, gudstjenester, temaer og andet godt. Og vi er glade for
at have fået endnu et kommunikationsværktøj i
værktøjsbæltet.

En stille påske 2021
Hellere stille end lukket!
Sidste år var kirkerne i Danmark lukket hermetisk
ned i påsken, ja i hele foråret ligesom resten af
Danmark. I år ser det ud til at vi gerne må samles
om påskens indhold og budskab.
1. april kl. 10.00
2. april kl. 9.00
4. april kl. 10.00
5. april kl. 10.00

–
–
–
–

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Vi må samles, men desværre ikke som vi plejer og
som vi savner – med festlig børnegudstjeneste palmesøndag, hvor konfirmander på slap line fortæller påsken for høj og lav og hvor alle børnene finder æg i præstens have efter gudstjenesten. Med
måltidsgudstjeneste i kirkerummet Skærtorsdag,
hvor maden og fortællingen smelter sammen og
bordvers og præstens små taler beretter skærtorsdags smukke og vemodige fortælling sammen
med god mad og godt selskab. Med Langfredags
rejse ind i tabets fortælling, hvor Jesus døde på
korset for al skyld og det onde vandt for en tid.
Med påskedags opstandelsesbudskab, påskeliljer
og skønne salmer og med 2. påskedags fællesgudstjeneste, hvor 5 kirker slår kræfterne sammen tematisk og musikalsk og fejrer påskens budskab om
nyt liv og ny begyndelse med maner.

Alle disse ting må vi udsætte endnu et kirke- og
kalenderår, men lidt har også ret. Og påske bliver
det også i år. Så præsten vælger de gode gamle salmer og kirken er åben til gode gamle og ganske
almindelige gudstjenester for dem som måtte
trænge til det glædelige budskab og følelsen af at
høre sammen med Gud, og være en del af Guds
historie – den historie, hvor vi aldrig går alene ud
i verden og hvor Gud gav sig selv i sin Søn til alle
os, som tror på ham og det der gør, at vi holder
påske år efter år.
Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.
Men det som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød
om ham, der døden gennembrød,
og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.
K.L. Aastrup 1961
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Velkommen til en ny spiller!
Ny organist ved orglet i Årby kirke
Esteras navn skulle vi lige lære at udtale
men
hendes musikalitet, engagement og ikke mindst
hendes orgelspil har imponeret fra dag ét.
Estera Kwiecien har sin kandidatgrad fra det kongelige Danske Musikkonservatorium, ligesom hun
har studeret på Syddansk Musikkonservatorium.
Så har hun, på sit førsteinstrument, cello, spillet i
flere også internationale orkestersammenhænge.
Orglet er stadig nyt for Estera, men det er simpelthen ikke til at høre, i hvert fald ikke for præsten.
Ud over sit arbejde, som organist hver søndag i
Årby kirke, så skal Estera arrangere årets koncerter,
hjælpe med konfirmanderne fra tid til anden og
naturligvis spille til lørdagsdåb, vielser, bisættelser
og begravelser. Og når Estera ikke er hos os, så underviser hun sideløbende inde på Musisk skole i
Kalundborg, ligesom hun nyder familielivet som
mor til to drenge og bedre halvdel til Dominik,
som også er organist i Bregninge-Bjergsted-Alleshave kirke, i familiens hus i Værslev.
Så skulle I kigge ned på orgelbænken, så er det ikke
Stig, der er blevet langhåret, men derimod Estera, der
har søgt og fået stillingen som organist i Årby kirke.

Estera Kwiecien har fået fast plads ved
orglet, men skal også arrangere koncerter
og hjælpe med konfirmdundervisning.

Vi kipper med hatten!
Tak for denne gang til en dejlig kollega og en dygtig organist med mange talenter

Stig Anders Larsen – eller bare Stig har været en del af
holdet omkring Årby kirke i de sidste 4 år.
Du kom til os uden kompetencer på orglet, men med
masser af gåpåmod og den professionelle musikers utrættelige arbejdsmoral. Accordion var dit instrument og du
imponerede os søndag efter søndag og ved flere koncerter, mens du langsomt, men sikkert bemægtigede dig
orglet.
Vi vil savne dit legende orgelspil og ikke mindst humør
og din skæve humor både blandt personalet, i menighedsrådet og ikke mindst i kirken.
Så tak for denne gang og alt godt fremover!
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Nytårskoncerten bliver til en
forårskoncert - og glæd dig!
Søndag d. 9. maj kl. 15
Jens Søndergaard (saxofoner), Ole Koch Hansen (piano) og Lasse Lundström (bas) er klar til at give dig en fantastisk søndag eftermiddag med masser af god musik

Det er m
ors dag
– så her
har du e
n
idé til ga
ven!

Sammen vil de tre musikere fortolke 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.
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.

Jens Søndergaard

Lasse Lundström

Den fremragende svenske bassist Lasse Lundström 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.
Se evt. www.jazzsoendergaard.dk
Ole Koch Hansen

En eftermiddag
i godt selskab
med masser af
god musik – vi
glæder os til at
se jer!
Entre kr. 50
– betales ved indgangen
kontant eller
MobilePay
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Her har du det nye menighedsråd
Velkommen til Karen Anette Nielsen og Maibrith
Nielsen, der er nye
i menighedsrådet
og som begge er
klar til at tage del i Årby kirke.
Vi i menighedsrådet arbejder hele tiden på at
give jer i Årby sogn en god oplevelse i kirken og
ved de arrangementer vi tilbyder året rundt.

• Formand Kirsten Thurø Johansen
• Næstformand Klaus Falk-Sørensen
• Kasserer Merete Bøttger Jürgensen
• Sekretær Karen Anette Nielsen
• Kontaktperson Birgit Vestergaard
• Medlem Maibrith Nielsen
• Sognepræst Helga Tidemann
Jensen er et »født medlem af
menighedsrådet«, hvilket betyder, at hun ikke er på valg.

Det nye menighedsråd
er trukket i arbejdstøjet

Flyttede minikonfirmander!
Da vi i oktober planlagde minikonfirmander
tirsdage eftermiddage fra medio januar og indtil
palmesøndag sidst i marts, så var vi måske rigeligt optimistiske, men heldigvis var 14 skønne
børn fra 3. klasse og deres familier lige så optimistiske. Desværre kom december og januar jo med
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nedlukning, restriktioner og onlineskole. Det er
rigtig ærgerligt, men situationen taget i betragtning, ja, så bliver det ikke før efter sommerferien,
at vi kan komme i gang. Heldigvis så når man
glæder sig til noget godt går tiden hurtigt – og vi
glæder os til at se jer og komme i gang.

En pinse fuld af Ånd
og fuld af håb!
Hele 2 dage om Helligånden – double up på Ånd!
23. og 24. maj
Pinsedag og 2. pinsedag hører vi om Helligånden, en kraft der overmander og indtager de
tilbageværende disciple 50 dage efter påske.
Ånden giver ord
og Ånden giver
mod. Ånden vender disciplene ud
mod verden, giver
lys i øjnene og
mod på opgaven:
At fortælle hele
verden om Vorherre og Vor Far i
himlen.
Så pinse er Ånd
og pinse er håb. Og vi mennesker trænger til
Ånd. At blive vendt ud mod verden, at se op og
se ud og se muligheder, hvor vi før så begrænsninger. Ånd er en form for befrielse. At blive
befriet fra tunnelsyn og mærke, at alt er muligt
i hans rige og hans navn.

je trosartikel (tredje ting vi siger vi tror på i trosbekendelsen).
Så trænger man til nyt mod og nyt input – så er
pinsens gudstjenester et godt sted at starte.
Så glæd jer til d. 23. og 24. maj,
begge dage kl. 10.
NB: Skulle det ske, at alt mellem skrivende stund og pinse lukker op og giver mulighed for den traditionelle store fæll
esgudstjeneste i Amfiteater Vestsjælland
i
Bregninge, så er vi også i år med heru
de,
men kun hvis dette kan lade sig gøre.

Alle døbte er døbt i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn – i Guds tre navne – og til
pinse fejrer vi Helligånden, tredje navn og tred-

Start med at sætte et kryds
i din kalender d. 13. juni

✘

Vi har haft mange planer – planer der ikke blev
til noget og planer der er ændret. Men èt er sikkert: Søndag d. 13. juni har vi sogneudflugt.

Følg med på vores hjemmeside – og på facebook – her vil
vi melde ud når vi ved mere.

Vi mødes i kirken kl. 10.00 og hvad vi så skal,
ja, det vil tiden vise, men vi kan love, at vi sørger for en god frokost og masser af hygge. Og vi
glæder os til at se jer alle.

Tilmeld dig på listen i kirken
eller ring til Kirsten Thurø
på tlf. 52 38 49 29 senest
d. 1. juni 2021.
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Konfirmation 2021
Årets forårskonfirmation falder nu på 2 datoer:
18. april kl. 10 og 15. august kl. 9.30 og 11.30
I år har vi besluttet, at tilbyde forårets konfirmander en alternativ dato til søndag d. 18.
april. Så hver konfirmandfamilie har altså kunnet vælge, at fastholde konfirmationsdatoen eller skifte til søndag d. 15. august.
2 konfirmander har valgt at fastholde deres
konfirmationsdato og 11 konfirmander har
valgt at rykke deres. Og det kan føles som om,
at bedst som vi troede, at i år ville vi allerede i
foråret se tilbage på coronarestriktioner, som en
saga blot, så er det i stedet som med bandet
Kashmirs melankoliske sangtekst:
Midt i trængslen, går du baglæns
Siver ud ad, over vejen
Og bort i mængden, før mit blik kan fange dig.
Bli’r vi splittet til atomer, bedst som vi blev sendt afsted.
Uden det vi sku’ forsone, uden det vi sku’ ha med.

Og årets dejlige, dejlige konfirmander, også Friskolens efterårskonfirmander fortjener så meget
mere. Så meget mere præst og hygge, så meget
mere fest og ikke mindst verdens bedste konfirmation. Og vi vil i Årby kirke gøre vores absolut
bedste for at de alle sammen får alt med på vejen mod resten af deres liv – Og selvom vi måske går baglæns eller træder vande, og atomerne
eller konfirmanderne splittes op i to konfirmationsdatoer og tre konfirmationsgudstjenester
– så kommer deres dag, med hejst dannebrog,
bimlende kirkeklokker,
brede smil og
skønne smukke
unge mennesker.

Maleren J. Th. Lundbye

J. Th. Lundbye
1818-1848
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En af Danmarks helt store guldaldermalere J. Th.
Lundbye blev født i Kalundborg i 1818. I anledning af 200 året for hans fødsel blev der her i Kalundborg i 2018 afholdt en stor Lundbyefestival
med udstillinger, foredrag med mere. Det skubbede til en større interesse for Lundbye og hans
virke og der blev nedsat en lokal Lundbyekomite,
der her i 2021 atter vil holde en del arrangementer.
Her i Årby Sogn var Lundbye også aktiv og har
malet flere skønne malerier med motiver her fra.
Der er et arbejde i gang med at udpege stederne,
hvor Lundbye har malet. De vil så kunne genfindes som såkaldte Landmarks både på guidede ture
og på egen hånd. Enkelte malerier volder stadig
problemer og vi håber, at bladets læsere kan hjælpe
Komiteen med at udpege lokaliteterne.
Menighedsrådet påtænker en aftentur til Landmarks her i sognet i sensommeren i år, når vaccinationerne forhåbentlig har hjulpet os til et liv, hvor
der er større muligheder for social kontakt.

Hjælp til at
lokalisere motivet for
et Lundbye-billede
I arbejdet med at lave en guide til steder i Kalundborgegnen, hvor guldaldermaleren Johan
Thomas Lundbye fandt motiver til sine billeder,
støder vi af og til på problemer med at lokalisere
motiverne. Vi vil være glade, hvis nogen af bladets læsere kunne hjælpe os med et bestemt billede.
Akvarellen herunder har titlen ’Landskab ved
Asnæs’, 1839. Typisk for Lundbye har han skrevet med blæk øverst i billedet, hvad der befinder
sig i det fjerne. Således står der ’Reersø’ til venstre for oven og ’Fyen’ midtfor. Vi har haft problemer med bakken til højre, som må kunne
genfindes i landskabet i dag, selvom toppen
med tiden kan være pløjet, så den er mere plan.
Huset og stenen eller høstakken til venstre kan
være væk siden billedet blev til.

Vi har flere Asnæs-billeder fra Lundbyes hånd,
som vi mener, vi kan lokalisere. Det er et oliemaleri af det teglværk, som lå ved Forskoven,
der er flere billeder fra fjordkysten ved Sortenstenen og der er også en række billeder og skitser fra Havnemarken. Vi ved, at han har haft
nogle overnatninger på det nu nedrevne Hedvigslyst, og vi ved også at han har sejlet fra Kalundborg over til Asnæskysten.
Men vi ved ikke præcis, hvor han har befundet
sig, da han lavede akvarellen herunder, selvom
vi har været rundt i landskabet og søgt. Er der
mon nogen af læserne, der kan hjælpe os?
Hvis I har held med jer kontakt gerne
Klaus Falk-Sørensen klaus@skovfalk.dk
eller 20 22 44 93.

J. Th. Lundbye: Landskab ved Asnæs, 1839. Gråt blæk og akvarel. 10,7 x 27 cm.
Den Hirschsprungske Samling
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Følger du med i hvornår
klokkerne kimer?
– for så har du måske bemærket at der har været lidt udfald
Kirkeklokkerne ringer hver dag solen op og solen ned – og ved hver gudstjeneste og andre kirkelige handlinger – alt sammen noget vi registrerer og dog alligevel uden at hæfte os
nærmere ved det. Men sådan er det ikke for alle
– vi har fået et par henvendelser om, at der har

været uregelmæssigheder og det er ganske rigtigt. Men vi er klar over problemet og indenfor
en måned er alt klaret og alle i Årby sogn vil igen
glæde sig over at alle klokkerne igen kime præcis
som de skal. Klokkeværket består at 3 klokker
og motoren til klokke 1 er pt. under reparation.

Nyd en stille tur
på kirkegården
Nu er det forår og vi skal have arrangeret det
sidste for at få vores urnehave i afdeling 4 helt
færdig.

Vi har fundet en smuk sten, og fået den graveret. Og måske er den på plads næste gang du
kommer på kirkegården – og ellers varer det
ikke længe. Så vi kan kun opfordre til, at I tager
jer tid til en fredfyldt tur på kirkegården og nyder det smukke anlæg.
I løbet af kort tid vil I også kunne nyde
synet af de flere hundrede blomsterløg
vi har sat nede ved de små gravsteder
med natursten, de er begyndt at
pible frem og vi glæder os til at se
resultatet når alt står i fuldt flor.
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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

For 100 år siden åbnede købmand
Carl M. Andersen sin forretning i Årby
I Kalundborg Avis den 14. april 1921 havde købmand Carl M. Andersen en annonce med åbning af
købmandsforrertningen i Årby og 50 år senere skrev
Kalundborg Folkeblad i 1971 ved forretningens 50
års jubilæum dette indlæg:
Fredag den 15. april
åbner undertegnede en velassorteret
kolonial- og isenkramforretning og
anbefaler sig til det
ærede publikum i
Årby og Omegn.
Forretningsprincippet skal altid være
1. kl. varer til rimeCarl M. Andersen og
lige priser. God og
Anna Hjulmand
reel behandling garanteres. Sålededs lød den åbningsannonce, som
afdøde købmand Carl M. Andersen satte i avisen
for 50 år siden og det har siden været mottoet for
forretningens virke.
Beboerne i Årby var glade for at få en lokal købmand, for der var langt mellem købmandsforretningerne dengang, og købmand Carl M. Andersen, der var en dygtig og driftig mand, oparbejdede
gennem årene en god, fast kundekreds, som også
sluttede op om sønnen, købmand Bent Andersen,
der efter faderens død overtog forretningen den 1.
februar 1953.
Siden er forretningen blevet ombygget tre gange. I
efteråret 1957 blev den gamle bygning, der havde
rummet både forretning, kontor og beboelse, revet
ned, og et nyt butikslokale blev bygget. Butikken
havde imens til huse i det gamle pakhus ved siden
af. Senere blev baglokalet taget med ind i butikken, og endelig i november 1968 udvideres foretningen til i alt 150 kvm. og omdannedes til super-

marked. Det gamle pakhus blev revent ned, og der
blev i stedet indrettet en god parkeringsplads.
Bent og Ellen, som det dygtige købmandspar i
Årby, er meget vellidt af deres store kundekreds,
hvoraf mange har handlet i forretningen igennem
samtlige 50 år. Omsætningen, der i 1953 var
267.000 kr. er siden steget støt for hver måned og
ligger i dag på godt 2 mill. kr., og forretningen er da
også en af omegnens største købmandsforretninger.
Carl M. Andersen døde under et bankospil i købmandsforeningen den 26. november 1952 på Hotel
Postgården i Kalundborg, og dagen efter stod Bent
Andersen i butikken. Et dødsfald der har gjort et
meget dybt indtryk på alle i Årby og i øvrigt på hele
egnen. Købmand Carl M. Andersen deltog sammen med sine to sønner i købmandsforeningens
andespil på hotel Postgården. Efter sillet havde man
festligt samvær, bl.a. med en lille svingom, og kort
efter at Andersen satte sig hen til sit bord efter en
dans, blev han utilpas. Et øjeblik efter sank han
over mod sin hustru og døde. Der blev tilkaldt
læge, men døden var for længst indtrådt som følge
af et hjerteslag og i ambulancen blev den afdøde
kørt hjem. Det gjorde naturligvis et dybt indtryk på
festdeltagerne og man brød straks op og gik hjem.
Ellen døde i 2004 og Bent i 2009

Købmand Bent Andersen foran købmandsforretningen
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NYT FRA ÅRBY
SKOLE OG SFO
www.aarby-skole.skoleintra.dk
Status efter et ganske særligt år,
og gode takter for fremtiden
Den 13. marts 2021 var årsdagen for Danmarks
nedlukning, og den nye hverdag har for længst indtaget vores lokale folkeskole. Pressemøder, utallige
restriktioner og anbefalinger har i den grad præget
dette skoleår, men ikke alt er Corona og trist, heldigvis.
Efter en lang periode blev posten som pædagogisk
leder besat den 1. november 2020, da Leif Jan Petersen tiltrådte som pædagogisk leder på Årby skole, hvor han primært vil være ansvarlig for SFO og
indskolingen. Leif kommer fra en lignende stilling i
Faxe kommune, og har igennem de sidste 30 år arbejdet som leder for hhv. fritids- og ungdomsklubber. Til daglig bor Leif, sammen med sin kone, i et
lille landhus i Sorø.
Selvom Corona stadig sætter dagsorden for vores
samfund og skole, så går tiden heldigvis stadig og
byder på velkendte traditioner, som er særligt værdsatte i en tid, hvor intet er som det plejer. Eleverne
i de små klasser, fra 0.-4. klasse har nydt at slå katten af tønden, med udklædning og fastelavnsboller,
selvom det i år var klassevis, og ikke en samlet begivenhed for alle eleverne på en gang.
Samtidig kom Årby skole igen i TV-Kalundborg
med endnu en god historie, da det var en vores skolens dygtige og meget engagerede lærer, der vandt
en buket blomster fra elev. TV-Kalundborg havde
lavet en konkurrence hvor alle forældre og elever
kunne skrive ind, hvis de synes de havde en lærer
eller pædagog, der i
denne tid, havde gjort
en særlig god indsats
for eleverne. Der var
selvfølgelig mange der
havde skrevet ind, men
TV-Kalundborg, valgte altså at det var Dictes brev der var det
bedste. Dicte fra 2.
klasse, havde selv skrevet sit brev hvor hun
forklarede hvorfor det
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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
skulle være Heidi Christensen der fortjente den fine
anerkendelse og en buket. Ifølge Dicte gør Heidi
altid den virtuelle undervisning spændende og så
har hun altid smil i øjnene. Dictes mor havde desuden flødeboller med til hele personalegruppen, for
den kæmpe indsats de alle leverer med bravur.
Selvom verden kan synes at stå stille, så bliver tiden
på Årby skole ikke spildt; Der er gang i en del opkvalificeringer af de indvendige lokaler, ligesom der
er kommet helt nyt og bedre netværk på hele skolen. IT er blevet indkøbt, og der ved at blive gjort
klar til omrokering, så faglokalerne kan fremstå optimalt til natur og teknik, og håndværk og design.
Der er desuden planer for skolens meget populære SFO 2, som er for skolens store børn fra 4.-6.
klasse.
Derudover går skolen en meget spændende tid i
møde, da skolebestyrelsen på Årby skole har besluttet at skolen skal have en grøn profil, der kommer
til at sætte sit aftryk på både skole og SFO-tilbuddet. Det vil betyde et langt større fokus på naturen
omkring os, som bliver inddraget i stort set alle fag.
Det vil betyde øget udeundervisning, praksisnærundervisning, så eleverne oplever at det man lærer
skolen, hænger sammen med resten af verden og at
der fx også er matematik i at regne ud, hvordan et
legehus skal bygges, hvordan man udregner diameter på en træstamme osv.
I tråd med dette projekt, har skolebestyrelsen besluttet at bruge pengene fra »Få-det-fikset-puljen«
til at lave spændende uderum til såvel undervisning
og bevægelse i både skole-og SFO-regi. Vi glæder os
meget til at se det stå færdigt, og er samtidig stolte
over at vi kan tilbyde vores forældre og elever så
gode muligheder for en anderledes skoledag, der
ikke kun foregår siddende stille, i det velkendte
klasselokale.
Vi byder foråret og det nye skoleår velkommen, og
takker for den opbakning for skole og personale har
fået det seneste år.

NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Det har været en noget anderledes periode vi lige
har været igennem, og vi havde jo, som resten af
forsamlingshusene, håbet på at vi kunne være startet op på vores mange aktiviteter i huset henover
julen, og at vi måske kunne have startet op på bankospil igen. Alt dette kom ikke til at ske og vi må
bare konstaterer, at alle aktiviteter er blevet aflyst
helt frem til først i april – så nu håber vi på at
foråret har den gavnlige virkning på os alle og især
på Covid 19 – og at restriktionerne bliver lempet
så vi kan komme i gang igen.
Vi havde regnet med at
starte året med et foredrag
af Bent Isager-Nielsen,
som en del af »Liv i forsamlingshusene« i samarbejde med Kalundborg
Kommune. Dette arrangement er nu berammet til
4. maj 2021, og billetter kan bestilles på
e-mail: bawamelbygade5@mail.dk
Følg med på vores hjemmeside hvor vi opdatere såfremt der skulle ske ændringer til
dette arrangement.
Se mere om arrangementet, pris m.m. på
www.aarbyforsamlingshus.dk
Grundet de mange aflysninger af arrangementer
har vi derfor benyttet den kærkommne lejlighed
til at ombygge vores køkken så det kommer til at
fremstå helt moderne og med de krav der bliver
stillet til et forsamlingshus med så meget aktivitet
som vi normalt har.
Denne store ombygning kan selvfølgelig kun ske
ved at vi har nogle ildsjæle som ligger et stort arbejde i huset, og det er selvfølgelig også kun muligt med den støtte vi har fået fra Kalundborg
Kommune. Arbejdet er endnu ikke helt færdigt,
men omkring 1. april er vi klar.

Vores støtteforening og dermed vores bankospil er
desværre også hårdt ramt at alle de restriktioner
som fortsat er, og det har desværre ikke været muligt at starte noget op endnu, dette håber vi kan ske
når forsamlingsforbuddet bliver hævet væsentlig.
Som altid, skulle du havde 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

• Tirsdag den 13
. april
• Tirsdag den 11
. maj
• Tirsdag den 8.
juni

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
15. november
21. november
22. november
29. november
23. januar
20. februar

Magnus Busk Hansen
Aura Kirke Borbjerg Stæhr
Lilly Dam Buck Ellard
Emilie Stoklund Iversen
Mira Faaborg Green
Alberte Rosenby Moosmann

Begravelser og bisættelser
21. november
11. december
30. januar
12. februar
12. februar

Poul Erik Kristensen
Margareta Jacobsen
Jens Erling Larsen
Steen Erik Larsen
Ruth Aliz Kristensen

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
• 8. maj
• 5. juni
Begge dage kl. 11.00

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer først i august 2021.
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

RESULTATET AF
KOLLEKTINDSAMLINGEN 2020
Den grønlandske bibelsag�������������������������������������602,50 kr.
KFUK’s sociale arbejde�����������������������������������������300,00 kr.
Sct. Lucas Stiftelsen����������������������������������������������314,00 kr.
Børnesagens Fællesråd������������������������������������������300,75 kr.
Vi siger tak til alle, der – trods coronarestriktioner – har været med til at støtte ovenstående, og håber I igen vil støtte et
godt formål.

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. 52 38 49 29
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
Karen Anette Nielsen
Tlf. 21 39 49 30
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
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GUDSTJENESTELISTE
APRIL · MAJ · JUNI · JULI
Dato

Tid

Arrangement

1. april

kl. 10.00

Skærtorsdag

2. april

kl. 9.00

Langfredag – Søren Sievers

4. april

kl. 10.00

Påskedag

5. april

kl. 10.00

2. påskedag

11. april

kl. 10.00

18. april

kl. 10.00

Konfirmation

25. april

kl. 9.00

Søren Sievers

30. april

kl. 10.00

2. maj

kl. 10.00

9. maj

kl. 10.00

13. maj

kl. 10.00

16. maj

kl. 10.00

23. maj

kl. 10.00

Pinsedag

24. maj

kl. 10.00

2. pinsedag

30. maj

kl. 9.00

Søren Sievers

6. juni

kl. 10.00

13. juni

kl. 10.00

Sognedag med frokost og underholdning

20. juni

kl. 9.00

Vikar

27. juni

kl. 10.00

4. juli

kl. 10.00

11. juli

kl. 9.00

Søren Sievers

18. juli

kl. 9.00

Søren Sievers

25. juli

kl. 9.00

Vikar

1. august

kl. 10.00

8. august

kl. 10.00

Der ka
være ænd n
ringer
i tidspun
kterne, tjek
vores hje
mmeside
så du ikk
e gå
forgæves r
.

Sensommergudstjeneste i præstegårdshaven

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).

