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Årby kirke;
åben på flere måder!
En masse ord om alt det vi må igen og et lille
slag for roen og freden, der altid er at finde!
Hvor er det dejligt, at vi har kunnet åbne op
igen og alt efterhånden er som det plejer!

ambition under alle omstændigheder. Og det bliver en skøn tid, når det vi altid har taget for givet
igen bliver tilladt, når det igen bliver normalen, at
dem der vil med selvfølgelig kan komme med.

Søndag efter søndag har gudstjenesterne igen fundet deres gamle form! Vi må synge! Og der er
plads til os igen! I skrivende stund er hver anden
bænk stadig spærret, men vi håber meget, at denne sikkerhedsforanstaltning er en saga blot fra og
med august.

Konfirmandundervisningen bliver også sig selv
igen for næste sæsons konfirmander, ikke flere
mundbind, ikke unaturlig lang afstand konfirmanderne imellem og imellem præst og konfirmander, men nye tider ikke desto mindre på flere
måder, læs gerne længere inde
i bladet, hvis du er eller du
Vores skønne kirkerum
kender en af årets kommende
er en sand gave, her er
århundreders eftertænk- konfirmander.

Vi kan igen betjene Jernholtparken, fordi de igen
er åbnet op for udefrasomhed, bønner og savn Filmklubben kan også endelig,
kommende og gæster.
Det bliver en festdag d.
og kærlighed lagret i de endelig mødes igen. Og husk,
18. august, når vi igen
der er altid plads til en til, hvis
kølige kampesten.
kan fejre en fin lille gudsdu ikke ved hvad du skal lave
tjeneste og drikke kaffe og spise kage med dagcen- sidste torsdag i måneden i de mørke måneder
terbrugere og beboere, ja, det er i sandhed noget vi (september-november og januar til april) så mødes
har savnet.
vi kl. 19 til en god film og let samtale herom, kaffe og ofte hjemmebag til kaffen. Vi er mellem 15
Og så er der de kirkelige handlinger både de glæog 20 og der er også plads til dig.
delige vielser, dåb og konfirmation og de triste bisættelser og begravelser. Her kan vi igen få plads til Til sidst vil jeg slå et slag for roen og freden, som
alle der skal være plads til. Det er vores håb og er at finde oppe i kirkerummet, når det er åbent
mandag til fredag fra 9-17 –
her er man velkommen til at
komme ind, finde ro tænde et
lys og bare nyde stilheden, højtideligheden, nærheden med
det guddommelige.
Vores skønne kirkerum er en
sand gave, her er århundreders
eftertænksomhed, bønner og
savn og kærlighed lagret i de
kølige kampesten. Og der er
åbent ligesom resten af vores
tilbud for alvor åbner op her
fra august 2021 og forhåbentlig i ubrudt linje fremover.
Velkommen i Årby kirke, vi er
åben igen!
Helga Tidemann Jensen
Sognepræst

2

Se, det summer af
sol over engen!
Søndag den 8. august kl. 10
Eller… Der er i hvert fald sommergudstjeneste i
præstegårdshaven!
I år med lutter lagkagetema!
Er der noget bedre end lagkage, vi forbinder det
med fødselsdage og sommerbær. Og lagkage kan
noget, det synes præsten i hvert fald, så lagkage er
på kagebordet til kirkekaffen i teltet i præstegårdshaven.
Vi skal nyde sensommerens milde lys, vi skal høre
historien om den første have og den sidste, og vi
skal synge til skaberværket og Vorherre. Og efter

gudstjenesten, der
vanen tro starter i
kirken og slutter i
præstegårdshaven, så bliver alle som har lyst
budt på en variation af lagkager og kaffe med noget for enhver smag.
NB: der er til orientering tale om en lille gåtur om
bag kirken til præstegården. Og skulle jord og
himmel stå i ét, og det dårlige vejr stikker os en
kæp i hjulet, så foregår hele gudstjenesten i kirken
og så er der åbent hus med lagkager i præstegården herefter.

NB: MINIKONFIRMAND

ig til noget og det er
Skoleåret 2020/2021 blev desværre aldr
vi rigtig ærgerlige over.
efter nytår i uge 4.
Minikonfirmand 2021/2022 starter op
tion ud sidst på året.
Vi glæder os og der vil komme informa

3

Kunstværker der skal ses!
Vores nye spændende udstiller i Sognegården … Rasa
Dzimidaviciute Olesen, født
1969 i Kaunas, Lithuania.
Fra 1984 – 1989 gik Raza på
artschool Kauno St. Zuko
dailes technikumas, Lithuania. Fortsatte fra 1989-1993
med at studere på Tallin Art University (nu Tallin
Art Academy) Estland.
Fra 1994-1999 arbejdede Raza med kalligrafi og
læderkunst og bogbinding på kunstskoler i Kauno
dailes instituatas og Kauno aukstesnioji meno
mokykla, Kaunas, Litauen
I 1999 blev Rasa gift og flyttede til Danmark i
2000

der besøger forskellige civilisationer i forskellige tidspunkter, og tanker, der besøger forskellige personer på
forskellige niveauer.
Det begynder med en titel, som normalt er et velkendt
citat, en linje fra sangteksterne, et ordsprog, en scene
fra Bibelen, en mytologihistorie eller et eventyr.
Hovedobjektet er mennesket. Almindelige mennesker,
der viser deres drømme, længsler, svagheder, skuffelser,
håb osv.
Jeg fortæller min version af historien, og du er velkommen til at afslutte den på din måde.
De værker vi har lånt til ophæng er tryk, idet Raza
har aftale med flere gallerier, og kan derfor ikke
undvære sine malerier så længe.

1993 begynde Rasa at udstille sine
malerier og har deltaget i mange udstillinger i både Litauen og her i
Danmark
Om min kunst:
Daglige observationer, udsigter eller
lydindtryk bliver til billeder. Ikke direkte refleksioner af dem, men en blanding mellem nu og fortid.
Mine billeder er en verden af symboler
og allegorier.
Jeg leder altid efter noget, der varer eller vender tilbage lejlighedsvis. Idéer,
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I kan møde kunstneren d. 12. september når
vi mødes i Sognegården efter høstgudstjenesten

To konfirmationer

Dobbelt op på fest!
11 + 16 konfirmander, henholdsvis d. 15. august og d. 26. september!
Vi håber, håber, håber i skrivende stund på lidt
mere lempelige regler for folkekirken. Fest skal
der være og festglade unge mennesker vil drage
til kirke d. 15. august fordelt på to konfirmationsgudstjenester og d. 26. september fordelt på
tre konfirmationsgudstjenester.
Et mærkeligt år, en mærkelig tid er forhåbentlig
på vej forbi os, så vi i eftersommeren og efteråret kan skue tilbage på et mærkeligt år, som der
kun er en saga blot. Det skal dog siges, og det
skal siges højt:
15. august 2021:
• Julie Bebe de Stoppelaar
nsen
• Natasja Fie Lynghøj Ha
• Anna Laurberg Nielsen
• Oliver Vessel Vinding
• Alberte Vessel Vinding
• Matti Kristensen
• Malte Kristensen
• Magnus Werth Lilholm
rin
• Tobias Færgegaard Fab
• Oliver Pedersen
• Julie Juel Munk

De to hold fra Rynkevang og fra Kalundborg
Friskole har været så søde og så skønne og så
forstående! De har fulgt med strømmen og de
har været tålmodige og overbærende. Det er i
sandhed nogle skønne unge mennesker, der siger JA! JA! til livet, JA! til Gud, JA! til kærligheden til Næsten og til verden.
Så stort tillykke skal lyde på dagen og her i bladet til:

26. september:
• Amalie Lærke Jensen
• Andrea Kristiansen
sz
• Andrea Hartmann Labu

• Emma Bilstrup
der
• Emily Gislum Micklan
Eriksen
r
• Hjalte Gustav Frøkiæ
• Julie Lærke Hansen
• Laurits Buck Christensen
• Louise Lauridsen
p
• Mathilde-Lucia Gjelstru
ard
rga
• Mathilde Sofie Veste
• Mikkel Kjeldsen
• Naja Solbak Westergaard
• Oskar Hegnet Vølund
en
• Patrick Juul Hjort Niels
n
• Victor Thorn Møllman

5

Nye tider for næste års
konfirmander!
Ny dato til Friskolekonfirmanderne og ny undervisningsform til Rynkevangs Årbykonfirmander.
Kalundborg Friskole:
Historisk er konfirmanderne fra Kalundborg
Friskole blevet konfirmeret sidste søndag i september, oprindeligt fordi det var en opgave, der
lå ude i Valgmenigheden i Ubberup og her har
de efterårskonfirmation sidste søndag i september.
Nu har konfirmationsundervisningen af Kalundborg Friskole efterhånden ligget her hos os
i Årby kirke i 10 år, og formen med efterårskonfirmation har givet konfirmationer i etaper i de
enkelte klasser, fordi nogle har valgt deres sognekirke og derfor er blevet konfirmeret i foråret
i slutningen af 7. klasse og resten er konfirmeret
i Årby i starten af 8. klasse. For at give mere
sammenhæng for de unge mennesker og for at,
der ikke skal blive det store hul imellem afslutningen af undervisningen ultimo april og selve
konfirmationen ultimo september – så er der
nu nye datoer på bedding. Vi skaber en ny tradition.
2. søndag efter påske – som i 2022 falder 1. maj
– det er den nye rettesnor! 2. søndag efter påske,
skal næste års konfirmander konfirmeres og så
håber vi på glade ansigter over hele linjen og
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mere sammenhæng i klassen omkring konfirmationen hvad enten de unge mennesker vælger deres sognekirke eller får Årby kirke til deres
konfirmationskirke.
Årby/Rynkevang:
Vi ryster også posen for Rynkevang, ny undervisningsstruktur med undervisning i Nyvangskirken til og med december. Årbys Rynkevang
konfirmander slår vi sammen med Tømmerups
Rynkevang konfirmander og den nye præst derude Karina Lynge Kristiansen. Efter jul foregår
undervisningen i Årby kirke, så vi kan vende os
til kirkerummet, som skal rumme glæden og
festen den store dag.
Så de nye konfirmander får 2 for 1 – 2 præster,
Helga og Karina, flere holdkammerater, lettere
transport før jul, samarbejde med Nyvangs
konfirmandhold også – og forhåbentlig mindst
ligeså og nok også mere inspirerende konfirmationsforberedelse.
Vi prøver det af og jeg glæder mig til at møde
holdene – både Rynkevang onsdage og Kalundborg Friskole torsdage.
Vi ses!

Høst er lig med

FEST!

Festlig gudstjeneste, lækker frokost og spændende kunst…
Søndag d. 12. september kl. 10 synger vi vores
tak til himlen for al den mad skaberværket i sin
nåde giver os. Høsten er i hus og det har den nok
været en rum tid til september, men det betyder
ikke, at vi ikke skal fejre den med manér. Og
manér i Årby betyder: Fuldt pyntet kirkerum! –
De bedste høstsalmer! – Den gode historie! –
Kirkefrokost i sognegården, for alle som har tid
og lyst! – Fernisering af Rasa Dzimidaviciute
Olesens billeder! I det hele taget er der lagt op til
en skøn dag, i smukke rammer og godt selskab.
Høst er liv. Høst er fest. Høst er taknemmelighed. Så kom og fejr Guds gaver lagt i vore hænder, når vi holder traditionen tro og fejrer at
høsten er i hus.

3 præster som gårdsangere på grund af corona,
Annika Rasmussen, Lisbeth Dyxenburg og Helga Tidemann Jensen, 2. påskedag 2020. Nu kan
vi heldigvis komme ind igen!

Gudstjenester på
dagcentret på
Jernholtparken
Så blev det vores tur og heldigvis er dørene
igen åbne!
Gudstjenester og gudstjenesteliv er for alle og
til alle aldre, derfor passer Årby sammen med
Raklev og Vor Frue gudstjenesterne på Jernholtparken. Det gør vi et halvt år af gangen og
nu er det os, I Årby, der fra august til december vil besøge Jernholtparken, holde gudstjeneste og drikke kaffe med både beboere og
dagcenterbrugere.
Corona satte en rum tid en stopper for de
hyggelige stunder, men nu er vi på igen. Og vi
møder op tre mand høj, Karsten på sang,
Estera på klaver og cello og Helga med de forhåbentlig kloge ord og det gode budskab.
Muligheden for at skifte mellem klaver og
cello giver liv og variation til gudstjenesterne,
salmerne holder vi blandt de kendte af slagsen, og så er der ro, alvor og rummelighed,
men også hygge på programmet, når vi besøger Jernholtparken i efteråret.
Gudstjenesterne er offentlige og de kommer til at ligge kl. 13.15 henholdsvis:
• 18. august
• 26. oktober
• 31. august
• 10. november
• 14. september
• 23. november
• 28. september
• 7. december
• 6. oktober
• 22. december
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Først som nytårskoncert
e
så
forårskoncert
Alle god e
r
t
gange
- og nu høstkoncert
Glæd dig til høstkoncerten søndag d. 12. september kl. 19.00
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.

Ole Koch Hansen

Sammen vil de 3 musikere fortolke netop svenske og danske folkeviser og sange samt evergreens fra jazzens store sangbog og der kunne
også snige sig et nummer eller 2 ind fra et mere
klassisk repertoire .
Jens Søndergaard er kendt i Jazzsammenhænge fra f.eks, Leonardos Jazzkapel, Swingstyrke
7, Ib Glindemanns Or
kester samt
en lang række mindre
grupper, of
te i samarbejde med
udenlandske
solister som
Kenny Werner, Lee Konitz, Benny
Golson m.fl.
Jens Søndergaard
Ole Koch Hansen er en af 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
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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 år 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
Entre kr. 50 – betales ved indgangen – kontant eller mobilepay.
En aften i godt
selskab med masser af god musik
– vi glæder os til
at se jer!
Lasse Lundström

Genåbningsfejring!
Fællesgudstjeneste; hver for sig 19. september kl. 8.30 / kl. 10
Morgenbrød og salmeevergreens!
Morgenbrød, kaffe og godt selskab før gudstjenesten og kun kendte salmer til gudstjenesten
lover præsten
Vi vil i hele Kalundborg provsti gerne markere,
at kirken nu igen er fuldt ud åben. Det gør vi
med en række parallelle gudstjenester d. 19.
september, alle lidt ud over det sædvanlige.
I Årby kirke byder på morgenbrød kl. 8.309.30 i sognegården – her vil der være morgenbrød, kaffe og godt selskab i timen mellem halv
ni og halv ti, så går vi over gaden til kirken og
gudstjenesten, hvor vi synger lutter kendte yndlingssalmer.

Vi fejrer, at restriktioner og coronafare forventeligt og forhåbenligt er en saga blot og så fejrer
vi det at kirken igen kan blive samlingspunkt
for mange og gå en mere almindelig »hverdag« i
møde.
8.30-9.30
Morgenbrød
og kaffe i
sognegården
10.00
Gudstjeneste
med salme
evergreens

Du kender hende måske
fra TV - nu har du mulighed
for at møde hende live
Paula Larrain besøger os tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00
i Årby sognegård
Paula Larrain, redaktør, journalist og forfatter.
Har blandt andet været udlandsreporter på
Berlingske Tidende, ledende redaktionssekretær på Berlingske Søndag og nyhedsvært på
TV-Avisen. Hun har udgivet flere bøger og er i
dag chefredaktør for et netmagasin om udenrigspolitik.
Foredrag: I god tro og kærlighed
»Det hele startede med, at min mormor overlevede et af verdens værste jordskælv i 1939 og
det sluttede, da jeg selv blev vidne til et vaskeægte mirakel.« Alt det, der skete ind imellem,
er historie, som Paula Larrain fortæller åbent

og hjerteligt om i sit foredrag, der delvis baseres på
hendes erindringsbog »I
morgen skal vi hjem«.
Men som også rummer historien om, hvad arbejdet
med trosstoffet i DR har
givet af nye opdagelser og
erkendelser.
Vi glæder os til at se rigtig mange til dette spændende foredrag.
Entre kr. 50, betales kontant eller på mobilpay.
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ÅRBY SOGNS
Filmklubben lever efter at være lukket ned
pga. Corona, og med seneste filmaften sidste
september genoptager vi en ny sæson
2021/2022.
6 gange om året mødes vi i filmklubben i
sognegården til en hyggelig aften med en
god film. Sæsonen er 3 gange i efteråret og 3
gange i foråret.
I efteråret 2021 bliver det torsdag den 30.
september kl. 19 og torsdag den 28. oktober kl. 19 og torsdag den 25. november kl.
18, hvor vi spiser smørrebrød sammen og
hygger os. Normalt slutter vi ca. kl. 22.
Vi slutter efterårs sæsonen af med julefrokost med film. Til alle filmaftnerne er der
kaffe te og kage. Vi skiftes til at tage kage
med, så giver kirken kaffe og te.
Kom og vær med. Vi snakker om hvilke film
vi gerne vil se. Vi kan ikke melde titlerne på
de enkelte film ud før kort tid før hver
filmaften, sådan er reglerne. Det gør vi så enten via mail eller med post, hvad du helst vil
have. Det er gratis at deltage.
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Man kan bare møde 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
Flextrafik, og selv lægge ud, hvorefter I kan
få beløbet refunderet hos menighedsråd eller
præst (Helga). Flextrafik bestilles på tlf. 70
26 27 27.
Vel mødt!

Helga og Karsten

Har du spørgsmål eller kommentarer er du
velkommen 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 mandag eller mail: praesten@aarbykirke.dk

1. søndag i advent
28. november kl. 14
Verdens bedste nisser kommer igen i Årby 1.
søndag i advent. Sidste år var en stor succes.
Tip og Top gik rent ind hos vores yngste
publikum.

Allehelgen
Søndag d. 7. november kl. 16
November går tungt gennem byen, går ind i
hvert eneste hus og lægger i porte og skakter sin
stenlugt af vinter og gus. Sådan lyder første vers
i en af de nye efterårssalmer, som beskriver den
melankoli, som november godt kan fremkalde.
Og salmen forsætter: Så hudløs man er i november! Med skrammer, der aldrig blev lægt, mens
misbrugte døgn tælles sammen og vejes på vinterens vægt. Heldigvis får Håbet også lyd i sidste
vers: Jeg tror der bag ved november skal rejse sig
dage med sang, befriet som glæden der griber dit
nådeår –endnu engang.

Så glæd jer, hvis I ikke var forbi sidste år, det
er både Tip og Top, når Tip og Top kommer
og hygger med os til en lidt meget anderledes
gudstjeneste, hvor julesange og spændende
julemysterier er i centrum.
Efter gudstjenesten er der pebernøddeposer
til alle både børn og barnlige sjæle
Vi erstatter den kendte gudstjeneste 1. søndag i advent med Tip og Top og præsten, der
jo selvfølgelig synes, at vi skal synge en enkelt
julesalme.
Så kom igen eller bare kom – og sig hej og
syng og bliv glad med nisserne Tip og Top!

Alle helgens dag ligger første søndag i november. Dagen på kirkeåret hvor vi mindes,
dagen vi i kirken gør os åbne for det der var
og det der ikke er mere. Sådan kan Allehelgen beskrives og det er også i den ånd, at Allehelgen skal fejres. Her mindes vi, her lytter
vi til ordene, til musikken og til salmerne,
her får vi Håb på ny, måske var det aldrig
væk, måske var det helt forsvundet, men
budskabet puster Håb ind i vores tab. Og giver os glæden ved troens viden, at dem vi
ikke længere har adgang til er hos Gud og har
det godt.
I Årby mindes vi de sognebørn, der begravet
eller bisat her i årets løb – men alle der savner
kan finde trøst i den stemningsfulde gudstjeneste centreret om lyset og lysene, og hvor
der under gudstjenesten læses navnene op på
dem, sognet har mistet i årets løb.

Verdens bedste nisser kommer til Årby…
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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

Statoil raffinaderiet skal udvide
NordvestNyt skrev den 9. december 2011
bl.a. følgende:
Nu falder Statoil-husene hurtigt
Nedrivningen af 20 huse, der ligger for
tæt på raffinaderiet i Kalundborg, er i
fuld gang.
Og tempoet er højt, fordi planen er, at
de skal være væk inden årets udgang,
hvor nedrivningstilladelsen fra Kalundborg kommune udløber. Alle husene er
ejet af Statoil, som har lejet dem ud til
ansatte på raffinaderiet.
Nedrivningen er en konsekvens af
Statoils planer om at udvide med et
nyt administrations- og servicecenter og et nyt stort tanklager. De 20
huse fordeler sig med fem huse på
Asnæsvej, 13 huse på Melbyvej og to
huse på Melbygade.

Billeder fra nedrivningen af Statoils huse
på Melbyvej/Asnæsvej i november 2011,
fotograferet af Preben Madsen
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NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Vi kan nu se at vores normale hverdag begynder at
tage form igen og at der nu er udlejninger i weekenden. Der er rigtigt mange udskudte fester, der
nu skal afholdes og vi krydser vores fingre for, at vi
efter sommerferien ikke bliver pålagt nye restriktioner, men at alle kan få holdt deres fester som
planlagt.
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. Men vi har
fundet en ny dato.
Dette arrangement er nu berammet til 26.
oktober 2021, og 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.

har ydet en stor indsats henover årerne og håber at
I nu vil nyde at komme og spille med.
Vi har ikke ligget stille i vores lille bankoudvalg,
men arbejdet på nyt setup samt fået en masse nye
hjælpere. Det nye setup skal vi selvfølglig nok fortælle om når vi starter op igen. Vi kan dog garantere at vi ikke ændre selve spillet (det går jo godt),
men der er mange andre gode og spændende tiltag, som vi håber i vil komme og støtte op omkring.
Bring meget gerne budskabet ud i den store verden og støt op omkring vores skønne forsamligshus og vores støtteforening.
Nedenstående kommer i vores lokalavis ugerne op
til start, men i skal selvfølgelig ha’ den i sognebladet.

Udover ovenstående vil vi senere i år også afholde
vores traditionelle fællesspisning og den næste er
planlagt til 23. november 2021, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Denne store ombygning af vores køkken som vi
ved sidste blad endnu ikke var helt færdig med er
nu tilendebragt og de første lejere har allerede taget godt imod det nye køkken.
Så er der endelig godt nyt fra Årby forsamlingshus’ støtteforening.
Efter et langt nedluk på næsten 1½ år, så skal vi
igen til at spille banko. JAAAAAAAAAA
I den tid, hvor vi ikke har afholdt vores banko er
der desværre nogle af vores gode hjælpere, der har
valgt at stoppe efter mange gode år med banko i
Årby. Der skal lyde en KÆMPE tak til alle jer, der

Udover at vi selv start om med bankospil, forventer vi også at Kalundborg Pensionist Forening vil
genoptage deres aktiviter.
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 10
. august
• Tirsdag den 14
. september
• Tirsdag den 12
. oktober
• Tirsdag den
9. november
– alle dage kl. 19

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
20. marts
15. maj
22. maj
19. juni
19. juni
20. juni

Isabella Malmstrøm Winther
William Bøgelund Schmidt
Sofie Fredskov Petersen
Agnes Storm Madsen
Valdemar Kristian Meincke
Viggo Finn Asmuss Petersen

Vielser
15. maj
22. maj
12. juni
12. juni
3. juli

Cathrine Lundgren
og Filip Svend Nielsen
Pernille Heidi Fredskov Petersen
og Steffen Petersen
Annette Laura Thanning
Lauge-Nielsen og
Allan Thanning Lauge-Nielsen
Amanda Marie Selsmark
og Emil Anker Selsmark
Therese Anskjær Michalik
og Mathias Anskjær

Begravelser og bisættelser
10. april
27. april
8. maj
27. maj

Niels Christian Høgholm
Jørgen Erik Johansen
Elna Vera Bruun
Henny Thorndal Andersen

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
• 7. august • 14. august
• 4. september • 23. oktober
• 27. november
Alle dage kl. 11.00

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer sidst i november
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

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
AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER
Dato

Tid

Arrangement

1. august

kl. 10.00

8. august

kl. 10.00

Sommergudstjeneste i præstegårdshaven

15. august

kl. 10.00

Konfirmation

15. august

kl. 11.30

Konfirmation

22. august

kl. 9.00

Søren Sievers

29. august

kl. 10.00

5. september

kl. 10.00

12. september

kl. 10.00

19. september

kl. 10.00

26. september

kl. 9.30

Konfirmation

26. september

kl. 11.00

Konfirmation

26. september

kl. 12.30

Konfirmation

3. oktober

kl. 10.00

10. oktober

kl. 9.00

Søren Sievers / Røsnæs

17. oktober

kl. 9.00

Søren Sievers / Røsnæs

24. oktober

kl. 10.00

31. oktober

kl. 10.00

Høstgudstjeneste med kirkefrokost og fernisering

7. november

kl. 16.00

Allehelgen

14. november

kl. 10.00

21. november

kl. 9.00

Søren Sievers

28. november

kl. 14.00

1. søndag i advent – nisserne Tip og Top

5. december

kl. 9.00

Søren Sievers / Røsnæs

12. december

kl. 15.00

9 læsninger + æbleskiver og gløgg i sognegården

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).

