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Kaffe vækker mig,
Jesus holder mig oppe
Så enkelt og frimodigt kan det siges, så fint kan
det portrætteres i billedform. De kan noget og de
tør noget derovre i Sverige i Svenska Kyrkan. Der
er en naivitet over opslaget, som var at finde på
Svenska Kyrkans Facebookside om morgenen d. 18. oktober kl. 06.30
med et Godmorgen som overskrift.
Vil man kritisere, så kan man
fremhæve naiviteten og kalde
opslaget klistret og fromt, men
sænker man paraderne og finder
smilet frem til ansigtsmusklerne,
som det gjorde på mig, da en
kollega i første omgang viste mig
billedet, så er der noget livsbekræftende, fint og sårbart over
opslaget. De tør give os moderne
billeder på tro og håb i to kaffekopper, der læner sig op af hinanden.

Ja, det giver stof til eftertanke – sociologiske undersøgelser af tro i Danmark peger på, at troen er
en del af vores privatsfære og derfor også for mange omgærdet af blufærdighed. Vi deler ikke vores
tro med Gud og hvermand,
faktisk deler vi den mest med
Gud og holder den for os selv.
Og her til sidst bare rolig!
Årby kirkes Facebookside bliver ikke fremover en samling
motiverende overskrifter og
sjove billeder, men derfor
kan det være sundt nok, at
kigge over sundet (Øresund), for de kan nu noget i
Svenska Kyrkan.
Helga Tidemann Jensen
Sognepræst

Så det egentlige spørgsmål er vel hvorfor vi
i Folkekirken og ikke mindst i Årby kirke,
ja hvorfor jeg selv som præst, synes at det
kan være endog rigtig svært at tale frejdigt
og frimodigt om Vorherre og om troen lige
så snart jeg ikke er i en kirkelig situation,
det være sig gudstjenester, konfirmandforberedelse, dåbs- vielses- og bisættelsessamtaler og de tilhørende kirkelige handlinger
med mere.
En ting er sikkert, det har intet med min
personlige tro at gøre, jeg vil beskrive min
tro som en voksen barnetro – og derfor
ramte sætningen: Kaffe vækker mig, Jesus
holder mig oppe også lige i hjertekulen, for
det er jo rigtigt, det kan næsten ikke siges
bedre.
Men hvorfor så min egen vaklen, når sproget kommer ud af kirkens rum – til eksempel på Årby kirkes Facebookside, hvorfor
ikke fra tid til anden spille ind med små
opløftende billeder på tro i en moderne
verden, hvorfor føles det så farligt.
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Billedet vist med tilladelse fra Svenska Kyrkans Facebook

1. søndag i advent
28. november kl. 14
NISSERNE ER PÅ SPIL IGEN I ÅR!
Der er nu noget hyggeligt og rart over traditioner
og vi er ved at danne en tradition i kirken, for nissebesøg 1. søndag i advent. Og jeg kan ikke komme på en bedre anledning end adventens begyndelse, her rettes vores fokus mod julens mirakel og
vi kommer langsomt men sikkert i julestemning.
Så vi byder igen i år velkommen til en meget anderledes gudstjeneste, Tip og Top tager over med
julesange og inddragende julemysterier og vi skal
helt sikkert hjælpe dem med at få julen tilbage på
sporet.
Tip og Top tog os med storm sidste år, hvor det
var det både sjovt og spændende, så vi glæder, glæder, glæder os til igen i år, at få besøg.

Efter gudstjenesten er der pebernøddeposer til
alle!

3. søndag i advent
12. december kl. 15
9 LÆSNINGER
+ GLÖGG OG ÆBLESKIVER
Vi bevæger os tættere på julenat, hvor julens travlhed forhåbentlig afløses af julefreden, der sænker
sig. Men på vej derhen, så fejrer vi advent i Årby,
med en gudstjeneste fuld af bibelske billeder på
Gud.

Så er du til de store historier, så kan de 9 nedslag i
verdens bedste historie og bog levere og vi kan tilmed tilbyde æbleskiver og glögg i sognegården efter gudstjenesten, så kom og vær med 3. søndag i
advent og få det hele på en gang.

9 læsninger, 9 historier, der fortæller om vores
Gud og Far i himlen. De 9 læsninger er læst af
frivillige fra sognet, og mere eller mindre frivillige
konfirmander ind i mellem læsningerne synger
vi dejlige og fine salmer, ligesom vi hører dejlige
toner fra vores dygtige organist Estera Kwiecien.
9 ordbilleder på løftet fra oven, 9 ordbilleder på
båndet mellem himmel og jord, der forsikrer os
om, at Han er den, der vogter og værner og den,
der har tændt millioner af stjerner, og ja, her var et
lille hint til en af de fine salmer vi også skal synge.
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Juleaftensfamiliegudstjeneste
kl. 11.30 og 13.30 - for børn og barnlige sjæle!
Vi er på vej til dig, julemand, lige ud efter næsen
med ømme trætte ben. Hvordan ska’ vi finde vejen? Gi’r du os ikk’ et tegn? Vi tre går og falder i
staver, ih altså, hvornår bliver det jul og gaver? Til
mig! Og mig! Rap, rap! Og dig, Ælling! Rap, rap!!
Ja, ventetiden kan være uudholdelig for de yngste!
Men juleaftensdag er julen omsider fremme – næsten da! Og mangler julestemning, julefred, dejlige julesange, tro, håb og hygge! Så er det heldigvis
lige præcis hvad vi stræber efter til juleaftens familiegudstjenester, hvor vi synger de julesalmer, der
synger i os og fylder os med glæde, håb og taknemmelighed.

For et barn er født! Et barn er født i Betlehem og
Gud bevæger verden med barnehånd og derfor
samles vi til julesang og julestemning i julelysenes
skær.
Så vær velkomne store og små til en gudstjeneste
for børn og voksne, ja for alle; præcis som julen
skal være.
I år med hele to familiegudstjenester og tre julegudstjenester i alt, fordi vi regner med jer og med
at blive dejligt, dejligt mange til d. 24. decembers
julegudstjenester!
Vel mødt og glædelig jul fra Årby kirkes menighedsråd og sognepræst Helga Tidemann Jensen.

Juleaftensgudstjeneste kl. 15.30
Så hør dem da endnu engang, 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.
Sådan lyder første vers af en af mine nye yndlingssalmer i 100 salmer – som virkelig indfanger julens essens. Det er også den vi forsøger at indfange
til juleaftens gudstjenester, og til den sene gør vi
det med alle de klassiske greb, de klassiske julesalmer og juleevangeliet om samhørigheden og fællesskabet, som stalden, æslet, det unge par og føds-
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len af verdens lys og frelser får frem i os.
Vi gør det med store ord og gammelkendte toner,
vi gør det med lys på juletræerne og lys i stagerne,
så vi sammen skaber et rum, et rum for julefred og
julehåb. Et rum for julestemning og glad forventning og den forhåbentlige perfekte start på juleaften.
Så kom gerne forbi til den sene af juleaftens hele
tre julegudstjenester en i bedste forstand klassisk
julegudstjeneste.
Vel mødt og glædelig jul fra Årby kirkes menighedsråd og sognepræst Helga Tidemann Jensen.

25. december
Juledag kl. 10.00
Vågn op til en ny virkelighed juledag og del
glæden, samhørigheden og hør verdens største
underfulde historie endnu engang.
Hør igen om hyrderne på marken, englene med
det glædelige budskab, Jomfru Maria i staldens
kreative barselsseng og det lille Jesusbarn i krybben. Lyt og mærk freden, glæden og lad taknemmeligheden indfinde sig. Taknemmelighed
fordi Gud lod sig føde i et lille menneskebarn.

Gud kom til os. Gud vil os og Han lader julenat
evigheden røre tiden, himlen røre jorden i et
kæmpekram af en anden verden. Kærligheden
sker fyldest julenat, kommer til verden i det
skrøbeligste vi kender et lille barn.
Så har du lyst til en times helle og ro juledags
morgen, så kom forbi og lad tankerne flyve i
godt selskab, og få et ekstra »god jul og godt
nytår« med på vejen.

26. december
Kl. 10.00 i Raklev kirke

Julefred eller julestrid?
Julen giver anledning til fred og forbrødring,
men til tider også til splid og strid og hvordan
navigerer vi i vores brogede liv, så det er julefreden og ikke julestriden, der får plads?
Vi kigger på Biblens fortælling om den første
jul, hvor der ligeledes er lommer af fred og kærlighed, men i høj grad også konflikt og strid,

fordi nogle føler deres magt truet af Jesu fødsel,
af hans blotte eksistens, og så forsøger vi, at tale
ind i spændingen mellem julefred og julestrid!
Og alt dette gør vi sammen Raklev, Vor Frue,
Nyvang, Tømmerup og Årby.
NB: Raklev kirke er stedet, hvor det sker.
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Ny udstiller
Lis Truelsen
Værslev Bygade 39
4400 Kalundborg
Tlf.: 59503867
Lis Truelsen har været medlem af Siennagruppen
siden 2006 og hun fortæller om sig selv:
Jeg er autodidakt og nyder at kommunikere gennem billedsproget. I de mindre formater anvender
jeg ofte en skal som symbol for kvindekønnet og i
større beskriver jeg - ved hjælp af naturens former
- mine tanker om eksistentielle forhold.

Oliemalerier af Lis Truelsen
Jeg videregiver tanker, følelser og erindringer ved
at lade lys, former og farver smelte sammen til en
lyrisk abstrakt komposition med detaljer af genkendelighed. Lykkes det, ja, så er det jo bare dejligt.
Jeg har udstillet i adskillige offentlige og private
institutioner, virksomheder og kunstforeninger
samt to censurerede udstillinger: HCU (Hvidovre
Censurerede Udstilling) og VK (Vestsjællands
Kunstudstilling).
Søndag d. 12. december efter De 9 læsninger er
der gløgg og æbleskiver i Sognegården og her får
I mulighed for at møde Lis og høre hendes introduktion af udstillingen.
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31. december kl. 16.00

EN NY
BEGYNDELSE
Godt Nytår! Vi siger det til hinanden igen og
igen gennem sidste halvdel af december!
Godt nyt-år! Og det er jo et fint ønske, ønsket
om at du og jeg, at vi må gå et godt år i møde,
når det sidste blad i kalenderen er revet af og vi
skal i gang med en helt ny en af slagsen.
365 dage er gået, 365 dage kommer aldrig tilbage og 2022 venter på os med 365 dage som
vi endnu ikke kender – så der er noget håbefuldt over hilsenen: Godt Nytår!
Og det er det vi siger til og med og for hinanden, når vi mødes i kirken nytårsaftensdag.
Godt Nytår!
Når vi: holder en lille, hyggelig gudstjeneste,
hvor vi siger farvel til året, der gik og forventningsfuldt byder velkommen til det nye år, der
møder os kl. 24 samme aften.
Og fortvivl ej, hvis Dronningens nytårstale er
dig kær, for gudstjenesten er tænkt ind i dagens gang, og afsluttes i god tid så alle kan nå
hjem til kl. 18 i stuerne!
Så kom! Som I står og går og hvis det er, gerne
i galakjoler og jakkesæt, præsten kommer i
præstekjole – og så ønsker vi hinanden: Godt
nytår! Med sang og musik og med et glas og en
raket til at sprænge os ind i det nye år!

Start året med en
musikalsk oplevelse
DUO Karhuluoma-Andersson er de
store navne til vores nytårskoncert
Søndag d. 9. januar 2022 kl. 15.00
Årby kirke inviterer alle til at starte det
nye år med en farvesprudlende nytårskoncert med sopran Noora Karhuluoma
og pianist Ida Andersson.
Duo Karhuluoma-Andersson er en musikalsk duo man sent vil glemme. Siden
2016 har de fremført lied- og operaprogrammer i Danmark, Sverige og Finland,
og fanget publikum med deres stemningsfulde koncerter. Til nytårskoncerten byder de på det bedste fra operettens,
operaens og sangenes verden med musik
af blandt andet Puccini, Lehár, Schubert
og Mendelssohn.
Vi byder på et glas bobler og kransekage.
Entre kr. 50.
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Nørkleklubben søger nørklere
Kom og vær med til at skabe vores lokale
nørkleklub, hvor kvinder og mænd kan mødes
med eget håndarbejde, i et hyggeligt og inspirerende samvær omkring bordet.
Vi skal naturligvis også synge et par sange fra
Højskolesangbogen, drikke kaffe og vi kan aftale
om vi skal skiftes til at tage lidt hjemmebag med
– ellers finder vi en anden løsning. Jeg bager
første gang.

Man kan komme med alle former for håndarbejde, og hvis nogen har brug for hjælp til at
lære at strikke, så kan jeg hjælpe med det.
Glæder mig til at vi ses med vores håndarbejde
- og man møder bare op i sognegården.
Jette Falk

Formålet med nørkleklubben er først og fremmest samværet og glæden omkring vores fælles
interesse for håndarbejde.
Vi mødes første gang tirsdag den 4. januar 2022
fra kl. 9.30 til kl. 11.30
og herefter hver tirsdag formiddag til og med
marts.

Helligtrekongersaften
Onsdag den 5. januar kl. 19.00
Kom til gudstjeneste og nyd bagefter kaffe, helligtrekongerskage og godt selskab!
Vi sløjfer januars første søndagsgudstjeneste
og flytter gudstjenesten til onsdag aften. Det
giver os muligheden for at højtideligholde den
gamle tradition om, at julen først slutter Hellig trekongers aften – og derfor er det også sidste chance for at nyde årets to
juletræer, der har stået og hygget
om os siden skolernes juleafslutning og juleaften.
Hellig trekongers aften er lys i
mørket, den gode fortælling om
guld, røgelse og myrrah skær og
naturligvis krydret med: Dejlig
er den himmelblå.
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For ikke at nævne efterfølgende kaffe og helligtrekongerskage – gâteau des rois!!

Suppe og lysfest til kyndelmisse
2. februar kl. 17-19 eller kl. 17 og/eller kl. 19
Det er nu ikke så kompliceret som det lyder
Vi inviterer på varmende suppe i vinterkulden
med brød til kl. 17, hvor vi spiser og hygger
sammen og man må gå til suppegryden så
mange gange man kan og vil. Suppe er gamle
tiders måde, at få maden til at strække på. Og
jo længere hen på vinteren i trange tider, jo
tyndere suppe. Ja til sidst, så kunne man ende
med at koge suppe på et søm – så galt står det
ikke til med forsyningskæderne i Årby, så vi
lover, at suppen er klar og perlende, varm og
god og fuld af saft og kraft.

Kl. 18.30 ringer kirkeklokkerne og vi belaver
os på, dem som har lyst, at skrå over vejen til
kirken, hvor vi kl. 19 holder gudstjeneste med
temaet: lad lyset brænde! - Ses vi?
NB: Der er mulighed for at deltage i begge eller
en af delene og suppe, brød og vand hertil koster
gratis - øl og vand koster 10 kr.

Kyndelmisse er en lysfest, et længselsråb efter
lysere tider og suppen er symbol på, at vi må
holde ud lidt endnu før lyset får magt og foråret vinder frem.

MINIKONFIRMAND 2022

undborg Friskole!
hvis du går i 3. klasse på Årby eller Kal
Masser af hygge i en kold tid – for dig,
orier, snack og læring.
igen at samle alle der har lyst til leg, hist
Hold nu helt fest, hvor bliver det dejligt
st lidt lærer de også, om
en, og vi leger budskaberne ind, og jovi
Det er de klassiske fortællinger fra Bibl
s fester i kirken og om Gud.
kirkerummet, om kirkens fester og vore
starter op i uge 5 d. 1.
Det foregår tirsdage eftermiddage vi
14 d. 5. april og så er
februar og kører indtil og med uge
t til festgudstjenesten
der mulighed for at blive set og fejre
palmesøndag d. 10. april kl. 10.
le 3. klasser der glæder
Jeg glæder mig og jeg håber, der er nog
1 og fortæller mere
uge
i
e
sig, for jeg kommer ud i klassern
e.
om at være minikonfirmand i Årby kirk
Sognepræst Helga Tidemann Jensen

Rynkeby cykelholdet
træner til Paristuren i
2022 - søndag d. 24.
oktober var der stop
på P-pladsen ved
Årby kirke
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Kæmpe tillykke til eftersommeren og
efterårets konfirmander
15. august og 26. september var to festsøndage
her i Årby – her blev de to mest tålmodige, skønne, glade, skøre og dejlige konfirmandhold nemlig endelig konfirmeret. Og skulle nogen være i
tvivl, så kan konfirmationen stadig noget! Den
har et skær af elegance, et mystisk lag af fremtidshåb og -drømme og ikke mindst emmer konfirmationerne altid af stolthed og kærlighed – familiernes stolthed over de unge mennesker og deres
og Guds kærlighed til livet og til lyset i unge øjne
fulde af gåpåmod og kær næsvished.
Så tillykke!
Tillykke til konfirmanderne den 15. august
(ovenfor) - tillykke til:
Malte, Matti, Natasja, Julie, Oliver, Alberte, Tobias, Julie, Oliver P, Magnus og Anna!
Tillykke til konfirmanderne den 26. september
(til venstre) - tillykke til:
Emma, Andrea, Amalie, Hjalte, Laurits, Andrea, Julie, Louise, Mikkel, Emily, MathildeLucia, Oskar, Patrick, Naja, Mathilde og Victor!

ÅRBY SOGNS
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. 27. januar kl. 19 - ca. 22
Torsdag d. 24. februar kl. 19 - ca. 22
Torsdag d. 24. 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 kir-
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ken 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: Helga Tidemann
Jensen 59 50 41 05 bedst mellem 11.30 og
13.00 dog ikke mandag
eller mail: praesten@aarbykirke.dk

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

Husflidsskolen i Melby
Den 9. december 1929 tegner der sig en realistisk
mulighed for at åbne en Landhusflidsskole i Kalundborg.
At Dansk Husflidsselskab over hovedet får kig på
Kalundborg er ingen tilfældighed. På egnen findes i
forvejen flere foreninger med egne husflidsskoler.
Der findes bl.a. husflidsskoler i Tømmerup og Melby. I denne forbindelse spiller husflidsskolen i Melby
den største rolle, da dens leder er husflidskonsulent
Jørgen P. Larsen.
Aarby Sogns Husflidsforening i Melby blev stiftet allerede i 1872 efter kraftig tilskyndelse af lensgreve
Lerche-Lerchenborg. Lensgreven blev i øvrigt også
foreningens første formand.
I 1892 bygges Melby Husflidsskole med økonomisk
støtte fra lensgreve Lerche-Lerchenborg, som også
sikrer skolen det nødvendige værktøj. I forbindelse
med etableringen af en egentlig husflidsskole bliver
Jørgen P. Larsen ansat som skoleleder.
Jørgen P. Larsen har fortalt om en af hans elever, der
som ung konfirmand, første gang kom til skolen, lavede sig en stol og et skrin til sit fine tøj. Da han blev
voksen vendte han tilbage til skolen for at lave sig et
skab og tredje gang han kom på skolen, havde han
fået sig en familie og lavede sig nu et skrivebord til at
pynte op i sin stue.
I sommermånederne holdt Jørgen Larsen kursus,
hvortil der var stor tilslutning langt borte fra. Ele-

verne boede og spiste på skolen, så husflidslærerens
dygtige og trofaste hustru havde travlt fra tidlig morgen til sen aften.
Igennem mange år lukkede greveparret Lerchenborgs have op for husflidsudstillinger, der blev afholdt hver sommer i august måned.
Store forberedelser gik forud. Et mægtigt langt telt
blev rejst gennem alleen i haven. Det blev fyldt op
med alle slags husflidsarbejder, smukke kunstfærdige
skriveborde, kommoder, klædeskabe, senge, borde
og stole, blomsterborde, søjler, rammer, river, skeer,
sleve, børster, koste og kurvemagerarbejde.
I en særlig afdeling havde sognets unge piger udstilling af håndarbejder, kunstfærdige kaffeduge, pudebetræk fine hæklede mellemværker og håndvævede
ting i strålende farver.
En tombola var anbragt lige foran slottets havedør,
der stod den søde unge grevinde i sin lange, hvide
kniplingskjole og solgte numre.
Foruden udstillingen var der også forlystelser og
mange morede sig med at ”slå kegler”.
I den smukke slotshave spadserede man rundt til de
idylliske steder ved søen, hvor andemor svømmede
rundt og præsenterede et kuld yndige små ællinger.
Under den lune augusthimmel og Lerchenborgs haves skønne lindetræer svang unge og gamle , rige og
fattige, sig til slut i en lystig dans til tonerne af musikdirektør Lars Hansens orkester fra Kalundborg.
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NYT FRA ÅRBY
SKOLE OG SFO
www.aarby-skole.skoleintra.dk
Vi er generelt kommet rigtig fint fra start i dette skoleår. Vi nyder dagligt vores »Vild med vilje«- bed,
som pryder skolens forside. Der er desuden plantet
sommerfugle-buske af vores dygtige 0 klasser, så vi
de næste mange år kan nyde både insekter fra bedet,
samt smukke sommerfugle der sværmer om buskene. At have fokus på vores natur og være i den, er
noget vi vægter højt, ligesom det er vigtigt at børnene lærer hvilken indflydelse de selv har på naturen.
Bedet bliver beundret af mange forbipasserende og
besøgende på skolen, ligesom det har været brugt
som »undervisningslokale« i natur og teknik. Det er
desuden skønt at se hvordan alle børnene, uanset alder, beundrer blomsterne og passer på dem. Planen
er at de skal så sig selv igen til næste år, og nogle arter
vil få samlet frø, som så bliver opbevaret og dyrket
frem af eleverne igen til foråret.
I Sfo’en har vi nydt det flotte september vejr og har
spillet bold og leget på det grønne eller i skolegården.
Nu hvor Corona er under kontrol, er ansigtsmalingen kommet i gang igen. Det er meget populært og
vi fortsætter til alle, som har lyst, har været igennem.
Anne har haft gang i knytteværksted, også populært
og nogle fine resultater. Sløjd er åbent næsten hver
dag, for de meget kreative sjæle, som vi må siges at
have på Årby skole. I denne uge løber Sfo’ens »Le
Mans« af stablen i skolegården, så vi håber på stort
fremmøde blandt børnene, både deltagere og tilskuere.
I Klubben har vi gang i mange ting - udklædning er
et hit. Spil, både brætspil og »elektronisk« bliver flittigt brugt. I krea-værkstedet har vi i øjeblikket gang i
smykker og figurer af silkclay. Nogen sætter en film
på og andre spiller playstation.
En gang om ugen har vi bage-værksted og her bliver
der bagt til den store guldmedalje. Børnene bruger
den store gymnastiksal og hver torsdag kan de få
mad på bål sammen med sfo1.
Vi har haft ryste-sammen-aften med musik, dans og
konkurrencer. På torsdag d 23. skal vi en tur i Juli og
være sammen med børn fra andre sfo2`er.
I starten af november vil sfo’en deltage i den landsdækkende kampagne: Bag for Børnetelefonen, hvor
der bages og sælges kager til støtte for Børnetelefonen.
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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
Pædagogisk
leder:
Leif Jan Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas Profft

Årby skole i børnehøjde
Små eksempler på dagligdagen på Årby skole:
I 0. klasse arbejdede vi med flyvende insekter på
synlig læringsdagen. Børnene blev introduceret til
sætningen; »Vi laver det her, for at lære dette«. Samtidig blev de præsenteret for tre spørgsmål, de ville
kunne svare på, efter dagens arbejde. Vi brugte arealet ude foran skolen, hvor de vilde blomster står og så
her en masse flyvende insekter.
2. klasse har i forlængelse af den synlige læringsdag,
arbejdet med insekter hele ugen i dansk og musik. Vi
har løst opgaver, vi har et insekt sanghæfte, vi har
cyklet til legepladsen ved børnehaven og løst opgaver
og fundet insekter. Vi skal kende definitionen på et
insekt; »Det har 6 ben, det har skelettet uden på
kroppen og det er delt i 3 dele,… hoved, mave og
krop«.
3. og 4. klasse brugte den synlig læringsdag på at
lære om naturkatastrofer med fokus på oversvømmelser. Eleverne var kreative i billedkunst, og cyklede også til stranden hvor de byggede diger. På Aula
kan I se fotos under »galleri«.
3. og 4. klasse var som en del af naturfagsaktiviteterne, en tur til Røsnæs Naturskole d. 30. august og
kigge på dyr i vandhullet, med naturvejleder Morten
Lindhardt, som gæstelærer.
4., 5. og 6. klasse havde i onsdags besøg af et dansehold med deres forestilling "Bust a move". Holdet
var bestående af 3 dansere, som alle har danset i
mange år. Vi skulle både se danserne danse og selv
deltage i dans. Dansene var bl.a. velkendte danse fra
Youtube og Tiktok, samt dansetrin fra hiphop gennem tiden. En sand fornøjelse at se alle de engagerede børn som deltog og gjorde deres allerbedste med
et smil på læben.
Hilsen Årby Skole

NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Forsamlingshuset summer igen af liv og hen over
sommeren og efteråret har der været mere end
normal aktivitet i huset. Udlejningen går rigtigt
godt og der bliver nu igen holdt både konfirmationer, fødselsdage og andre familiefester.
Udover vores udlejninger er Kalundborg Pensionist forening også i gang efter en lang periode med
nedlukning af deres aktiviteter i hverdagene. Derudover er der atter gang i vores ugentlige bankospil.
Nyt fra Årby forsamlingshus støtteforening.
Efter en lang periode med nedlukning har vi nu i
snart 2 måneder været i gang med bankospil og vi
kan se at der efter nedluknings perioden, er en del
som ikke endnu har fundet vej til tilbage til forsamlingshuset om torsdagen.
Vi har brugt tiden til at kigge på vores måde, at
lave banko på og det har betydet, at vi ser en del
nye ansigter og det er jo altid en glæde at der kommer nye til.
Der er dog stadig plads til flere, så hvis du går og
tænker at det kunne da være meget sjovt at prøve,
så er det bare med at komme af sted – vi er klar
hver torsdag kl. 18.30.
Følg med på vores
facebookside
»Årby
Forsamlingshus« hvor
vi hver uge skriver,
hvad vi spiller om og
der er altid mange
gode gevinster.

Nyt fra Kalundborg Senior &
Pensionistforening
De ældre brugere af forsamlingshuset er nu også
kommet i gang efter en meget lang periode med
nedlukning af de ugentlige sammenkomster som
ikke kunnet finde sted i de vante rammer, dette er
dog nu tilbage på det vanlige spor.
Men ligesom med bankospillet kan man også her
mærke, at ikke alle har fundet ud af aktiviteterne
igen er startet op. Så det er bare med at følge med
på hjemmeside for at finde ud af hvornår de ønskede ting sker.
Hjemmesiden for Kalundborg Senior og Pensionistforening er: www.pensionist4400.dk/
Som altid, skulle du havde lyst til at deltage i huset
aktiviteter eller har en god ide til noget som vi skal
sætte i gang, kan du skrive til:
booking@aarbyforsamlingshus.dk
eller tage fat i en i bestyrelsen.
Allan Frederiksen
Formand for Årby Forsamlingshus

Vi har ligeledes udvidet i vores køkken således der nu også er mulighed for få lidt at
spise såfremt man
skulle blive lidt sulten
undervejs.
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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 11
. januar
• Tirsdag den 8.
februar
• Tirsdag den 8.
marts
- alle dage kl. 19

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
31. juli

Mynthe Marie Neergaard

1. august

Agnes Malchau

1. august

Thea Cæcilia Andersen

7. august

Valdemar Holm Quist

23. oktober

Maja Ostermann Jensen

Vielser
4. september

Kamilla Rosenby Moosman og
Lasse Rosenby Moosman

18. september

Tina Holst Christensen og
Jack Holst Christensen

Begravelser og bisættelser
21. juli

Kim Skov Andersen

5. august

Erik Heidemand

27. august

Otto Ravn

1. september

Susanne Larsen

1. oktober

Erla Hansa Lundsgaard Sode

15. oktober

Evelyn Futtrup

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
• 26. februar
• 2. april
• 11. juni
Alle dage kl. 11.00

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer sidst i marts 2022.
Har du ideer eller andet, der kan være interessant for sognets
læsere så ring eller skriv til Inge Johansen, tlf. 2482 8024 eller
send en 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. 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
DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS
Dato

Tid

28. november kl. 14.00

Arrangement
Nisserne kommer, Tip og Top besøger kirken

5. december

kl. 9.00

2. søndag i advent – Vikar

12. december

kl. 15.00

9 læsninger + Glögg og æbleskiver – Helga Tidemann Jensen

19. december

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

24. december

kl. 11.30

Juleaftensfamiliegudstjeneste – Helga Tidemann Jensen

24. december

kl. 13.30

Juleaftensfamiliegudstjeneste – Helga Tidemann Jensen

24. december

kl. 15.30

Juleaftensgudstjeneste – Helga Tidemann Jensen

25. december

kl. 10.00

Juledag – Helga Tidemann Jensen

26. december

kl. 10.00

Raklev kirke – Fællesgudstjeneste

31. december

kl. 16.00

Fest og bobler nytårsaften – Helga Tidemann Jensen

2. januar

NB: Ingen gudstjeneste

5. januar

kl. 19.00

Helligtrekongersaften + Helligtrekongerskage og kaffe

9. januar

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

16. januar

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

23. januar

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

30. januar

kl. 10.00

Vikar

2. februar

kl. 17/19

Kyndelmisse kl. 17 suppe i sognegården kl. 19 gudstjeneste i kirken

6. februar

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

13. februar

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

20. februar

kl. 10.00

Vikar

27. februar

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

6. marts

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

13. marts

kl. 10.00

Vikar

20. marts

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

27. marts

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

3. april

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

10. april

kl. 10.00

Palmesøndag festgudstjeneste med fejring af minierne

EXTRAFIK

KIRKEBIL MED FL

l,
har brug for kirkebi
Skal du til kirke og
igen
m
og kom så til
bestil en Flextrafik
få turen refunderet
og
t
æs
hedsråd eller pr
med et smil.
tlf. 70 26 27 27
Flextrafik bestilles på hos chaufføren).
ng
eri
(husk at få en kvitt

