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På studieorlov med ambition
om at få nye ideer!
Cirka én gang i en præsts arbejdsliv kan han eller
hun søge og få 3 måneders studieorlov. Jeg har
søgt sådan en studieorlov, og jeg har ovenikøbet
fået den. Ambitionen er, at undersøge muligheder
for nye samarbejdsformer på tværs af sognegrænser, så præster kan idéudvikle sammen og indgå i
teams, som er forpligtede på at se og aflaste hinanden, og på den måde tage et lille opgør med den
solistkultur, som præger folkekirken og især kirken på landet.
Sådanne 3 måneder er svære at finde i kirkens årshjul, da der er en mængde af højtider og begivenheder, som jeg ikke vil undvære: Konfirmandundervisning, konfirmationerne, påske, pinse,
sogneudflugt, vielser, sensommer- og høstgudstjeneste, Allehelgen og naturligvis hele advents- og
juletiden.
Ingenting kommer dog gratis og jeg har forsøgt at
vælge de tre sammenhængende måneder, som jeg
vurderer påvirker kirkens liv mindst muligt. Det
er blevet til: maj, juni og juli, så min sidste arbejdsopgave inden min orlov bliver en ren fest, for
jeg har tjekket med mine overordnede i stiftet og
jeg må gerne på min første orlovsdag d. 1. maj
konfirmere holdet fra Kalundborg Friskole, både
så der ikke bliver gjort forskel på de to hold og så

Bekymringer er som
en gyngestol.
De holder dig
beskæftiget, men du
kommer ingen vegne.
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jeg følger de skønne unge mennesker til vejs ende
og indleder min orlov med en fest af rang.
1. maj til 31. juli vil jeg så tilbringe i mit studerekammer og læse tykke bøger, nej, når jeg går i
gang, så bliver det med at indhente erfaringer med
samarbejde på tværs af sognegrænser og præsteteams fra eget og andre stifter. Så jeg skal tale meget i telefon, jeg skal ud og køre og spørge mig for,
jeg skal sortere og analysere, ideudvikle og undersøge, så mine betragtninger måske kan komme til
gavn både lokalt i eget provsti og gerne også i andre provstier.
For solistkulturen kan noget, ingen tvivl om det,
der er en frihed i at være præsten og ikke en af
præsterne, men der er også en potentiel ensomhed, der er en potentiel udsathed og sårbarhed,
som måske, måske kunne afhjælpes af et nyt blik
på arbejdsformer og ikke mindst på samarbejdsformer, både dem der er og dem der ikke er endnu.
Så, når mit navn for en tid forsvinder i gudstjenestelisten, så er min studieorlov grunden.
Helga Tidemann Jensen
Sognepræst

Et velkendt ansigt i kirken!
Pastor Emeritus Jesper Yde dækkede Årby kirke
sidste år og vender stærkt tilbage, for som han
selv siger:
»I april-maj 2021 fungerede jeg som vikar for sognepræst Helga Tidemann Jensen. En travl, men
dejlig tid for mig. Jeg fik lov til at holde påske og
pinse. Og der var konfirmandforberedelse og konfirmation. En venlig og god atmosfære allevegne, i
menigheden, kirkebetjeningen og rådet. Det er
med glæde jeg træder til i Årby igen under Helgas
studieorlov i maj-juli 2022«.
Og Årby kirke er heldig for Jesper Yde er en teolog med mange talenter, et stort hjerte for, samt
en stor viden om både filosofi, naturvidenskab
og astronomi. Jesper har været præst i over 30 år
blandt andet på Grønland og gennem mange år i
Højdevang kirke. Hans interesse for sejlads har
resulteret i store oplevelser for flere konfirmandhold i Højdevang, der har sejlet med galeasen
»Skibladner« på ture til blandt andet Århus, Helsingør, Præstø, Malmø og Ystad. Ligesom han
gennem årene tog med menigheden på flere sognerejser til Tyskland, Holland, Polen og Italien.

Hjemme kalder Jesper Yde, Hallebyore syd for
Jyderup og så holder han meget af klavermusik.
»Beethoven, Chopin, Mozart, Brahms, Haydn og
Händel« fortæller han, »er fortsat min store fornøjelse og dertil at følge med på stjernehimlen«.

Årby kirkes digitale platforme
Hjemmeside og Facebook
Forskellige funktioner samme intention
Årby kirkes hjemmeside er en gammel nyhed, det
er her du finder datoerne for de kommende års
konfirmationer, ugens gudstjenestetidspunkt og
datoer for arrangementer i kirke og sognegård,
samt kontaktinformation på menighedsråd, personale og selvfølgelig præsten og som Vorherre siger: Søg og I skal finde (Bed, så skal
der gives jer; søg, og I skal finde; bank
på, og der skal lukkes op for jer Matt
7,7) og det gør I, hvis I googler og
ellers er adressen som altid: www.aarbykirke.dk
Årby kirke har i mellemtiden også
fået vores egen Facebookside, som
Helga og Estera bestyrer. Vi er må-

ske ikke så aktive, men det er tanken, at det er
her vi popper op med stemningsbilleder, med
lokkemad for arrangementerne i kirken, men
også med akut information, det kan være aflysninger eller ændringer i forhold til kirkeblad og
avis. Man kan selvfølgelig også skrive til vores
Facebookside, hvis der er spørgsmål, ris eller ros
og få svar.
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Påsken i Årby kirke!
Familie- og minifestgudstjeneste
Palmesøndag den 10. april kl. 10
Påsken forklaret for alle
og bagefter er der æggejagt i præstegårdshaven!
Palmesøndag siger vi kæmpe tillykke til årets minikonfirmander, vi hører om påskeugen og vi
synger påskesalmer. Vi skal forbi palmeblade og
begejstring, Jesus der bliver vred, en berømt aftensmad, en lang fredag, og en væltet sten.

Og når alle chokoladeæg er vekslet, så er minikonfirmandernes familier velkomne ovre i sognegården til et tak for nu til de skønne 3. klasser.

Efter gudstjenesten er der påskeæggejagt rundt
om præstegården for børn og barnlige sjæle –
gemte rigtige æg, der kan veksles til chokoladepåskeæg. I år er der to baner en for de mindre
børn og en for de større 

Måltid og gudstjeneste i ét!
Skærtorsdag den 14. april kl. 17
Nu bliver det endelig rigtig påske igen!
Skærtorsdag er den sidste aften Vorherre er i live. Og den aften
spiser Jesus sammen med venner sit sidste måltid! Det måltid, som
handler om fællesskab og enhed. Det måltid vil vi mindes, så vi
laver mad, vi åbner vin og vi inviterer ind i Årby kirke til en gudstjeneste omkring maden, når vi fejrer den handling, som alle dage
har knyttet kristne sammen, det fælles måltid, den sidste nadver.
Tilmelding er nødvendig og prisen en rund 50´er, men så sørger vi
også for en aften fuld af mening, fuld af højtidelighed, men også
fuld af god mad og godt selskab.

NB! TILMELDING!

Så tilmeld dig eller jer på sognepræst Helga Jensens mail:
hetj@km.dk; på telefon 23 24 41 05 eller på den seddel der ligger fremme i våbenhuset – så mødes
vi om et smukt middagsbord i kirkerummet og når alle har fundet en stol – går måltidet og gudstjenesten sin gang, med god mad, små taler fra præsten og fællessang af salmer.
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Langfredag

2. påskedag

den 15. april kl. 10
Langfredag hersker mørket

den 18. april kl. 10.30
Fællesgudstjeneste
i Tømmerup kirke!

Langfredag hersker sorgen. Langfredag kan
ord ikke det de plejer. Derfor holder vi en
gudstjeneste uden levende lys, uden nadver,
uden prædiken, med historien om smertens
dag som omdrejningspunkt, korsets dag, offerets dag, da Jesus døde for dig og for mig.

Påskedag
Søndag den 17. april kl. 10
Hil dig frelser og forsoner!
Påskedag er glædens dag og kirkerummet fyldes af påskeliljer og påskeglæde. Graven er
tom! Jesus er genopstået fra de døde, trosbekendelsen kan frit og frejdigt lyde igen. Og
Påskens budskab få sin plads med tryk på
glæde, tryk på gudstjenestefejring og egentlig
bare tryk på Påske!
For: Kristus er opstanden! Han er sandelig opstanden!

Som altid går Raklev, Vor Frue, Nyvang,
Tømmerup og Årby sammen om en stor fællesgudstjeneste for at fejre påskens budskab.
Budskabet om en menneskelig Gud, der lider
som os og med os og som ikke stopper der –
en Gud, der går i døden med sin skabning.
2. påskedag er underet sket, påskedag og 2.
påskedag fejrer vi den tomme grav, panten på
at døden ikke får lov til at vinde, fordi Gud
har trumfen. Og det kan vi ikke fejre nok.
Så Tømmerup kirke, 2. påskedag 10.30 fejrer
vi 5 kirker sammen, at Gud valgte
og vælger os og at
vi vælger ham.

Næste udstiller i sognegården
Et foto er ikke bare et foto
Per Huniche er altid i naturen når han har fri – og han er på
pletten når der skal tages billeder af fugle, dyr og natur – rigtig
mange har set hans billeder gengivet i aviser og diverse medier.
Han kan bare noget med et kamera – og har åbenbart næse for at
være på det rigtige sted – på det rigtige tidspunkt. Siden han var
barn i 60`erne har han haft interessen for fugle og senere kombineret med er kamera – derfor har Per også fået tilnavnet dyrenes
paparazzo 
Hans foto udstilles i Sognegården i perioden april til og med juli.
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Kirken fuld
af konfirmander
– to søndage i træk!
Søndag d. 24. april kl. 10 og søndag d. 1. maj
kl. 10 skal alle årets dejlige og dygtige konfirmander konfirmeres. Det bliver to dejlige dage
med flag i flagstangen, glade smil og masser af
stolte familier og venner. De unge mennesker
glæder sig, kirken glæder sig, familierne glæder
sig – så når dagen kommer så kan alt ikke undgå
at gå op i en højere enhed!
Klokkerne vil kime, kirkedøren bliver slået op
på vid gab og sangblade uddeles! For konfirmationens dag er måske den største af dagene i den
livsfase, vi kalder ungdommen. Fyldt med liv,
fyldt med muligheder, alle veje er åbne, kærlig-

heden og livet ligger lige foran næsen og så er
det bare at hoppe ud i alle de nuer, der venter.
Så flag med, smil både den ene og den anden
søndag formiddag, hvor alle vores konfirmander siger Ja! Ja til Gud. Ja til livet. Ja til fællesskabet! Og på sådan en dag håber vi som de
foregående år på masser af godt vejr fra Guds
høje himmel.
Vi er i hvert fald klar, jeg ved konfirmanderne er
klar, så kan søndag d. 24. april og søndag d. 1.
maj bare komme an:

kl. 10
Søndag den 24. april
• Andrea Balslev Hansen
dal
• Alexander Boksa Drags
• Camilla Dall
iman
• Cecilie Nezha Rode Sla
vac
Ko
• Daniel Petar Hellman
er Kristensen
• Isabella Vert Harlev Tingag
n
• Karoline Annette Larse
Suhr
r
• Laura Mathilde Køhle
er
• Lukas Nicholas Cugeh
elsen
• Magne Ruben Sværke Ni
sen
• Mikkel Valentin Christen
n
• Matti Marco Slott Madse
• Mikas Ehlers Kjær
• Simon Jensen
elin
• William Leonard Holm
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Søndag den 1. Maj kl.
n
• Alberte Lundgren Madse
n
• Asta Degn Rothman
• Aviaaja Lægs Lentz
ix
• Christian Gustav Bend
org
Lerche-Lerchenb
• Cecilie Due Møller
• Emma Visgård Andersen
• Frida Bach Møller
• Jonas Gade Sørensen
• Julie Kürstein Hansen
t
• Karoline Vallentin Saxtof
• Kasper Bjergegaard
• Luca André Nilsen
• Magnus Hvilsted Olsen
• Mille Kürstein Hansen
• Nicklas Due Møller
omsen
• Thilde Nyrup Felding Th
hoff Nielsen
• William Michael Meyer

Pinsedag
den 5. juni kl. 10
Ånden kommer  også til Årby kirke
Det er de store salmers legeplads og det er højt humør over hele
linjen. Gud sender sin Ånd til hele sin kirke og det fejrer vi igen
og igen. Pinse er fremtidstro og fremtidshåb. Pinse er budskabet
om, at Gud er med os alle dage indtil verdens ende. Og at han er
os nær hvor end vi er. Pinse er fællesskab og Pinse er kirkens
højtid. Her fejrer vi vores tro, vores håb og vores kærlighed, både
den fra oven og den imellem os på tværs af geografi og historie
alle kristne imellem.

2. pinsedag
den 6. juni kl. 11 på Amfi Vestsjælland, Bregninge
Provstiet holder fællesgudstjeneste i det grønne
Når Amfi i Bregninge uden tvivl tager sig ud fra
sin naturskønne side og vejret forhåbentligt spiller, og græsset dufter lysegrønt – så fejrer vi, at
Helligånden igen har slået sig ned i sin kirke og
så kan det næsten ikke blive andet end fantastisk.
Åndens farve er rød! Og vi skal male med den
helt store pensel og farverne skal i spil. Hvis det

lyder sjovt, så kom og vær med til en dejlig fejring af pinsens budskab om Ånden iblandt os,
dejlige salmer og om Gud vil høj sol og pinsegrønt græs på amfiteatrets plateauer.
OBS. Mulighed for pilgrimsvandring kl. 9 fra
informationsbygningen, samt mulighed for køb
af mad og vand fra informationsbygningen efter
gudstjenesten.
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Nyt ansigt til minikonfirmand!
Maja Hjortshøj Nielsen går ikke i 3. klasse på
hverken Årby – eller Kalundborg Friskole. Maja
læser teologi på Københavns Universitet og er
derfor en kæmpe gevinst for både Helga og minikonfirmanderne. Der var engang Maja selv
gik til konfirmationsforberedelse og hun blev
såmænd også konfirmeret i Årby kirke, ligesom
Maja var i erhvervspraktik som præst i 8. klasse.
Årene er gået og nu har minikonfirmandundervisningen fået en saltvandsindsprøjtning og en solid støtte i Maja, der er vores nye undervisningsassistent og som både styrer store dele af undervisningen, samt
hjælper med at få ro på tropperne.
Minierne er glade for Maja og præsten er glad for hjælpen, for der kan nogle gange godt være tilspidsede
situationer, når legen bliver for vild eller nogen kommer op at skændes og så er det fedt at være to hoveder
og fire hænder.

Sogneudflugt den 12. juni
I 2021 måtte vores planlagte sogneudflugt til
Røsnæs på grund af coronarestriktioner desværre aflyses.
Snydes for en tur til det smukke næs på den anden side af fjorden skal vi dog ikke og derfor vil
menighedsrådet gerne invitere til årets sogneudflugt søndag den 12. juni
Efter gudstjenesten er der en dejlig frokost i Sognegården og derefter kører vi i bilerne mod Røsnæs, hvor vi skal besøge de lokale vinbønder
Betina Newberry og Tom Christensen på Dyrehøj Vingård.
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Vi skal en tur i marken og høre om dyrkning af
druer og om, hvorfor netop Røsnæs er ideel til
vindyrkning. I vineriet vil vi se, hvordan druerne
bliver omdannet til dejlig vin. Der vil også være
lejlighed til at kigge i vingårdens galleri og besøge butikken.
Måske får vi en lille prøvesmagning i den nye
vinbar og til slut bydes på kaffe og kage i cafeen.
Tilmelding til Birgit Vestergaard, tlf. 30 61 15
87 eller på listen du finder i våbenhuset.
Tilmelding senest d. 6. juni. Kr. 50 pr. person.

Sorggruppe for voksne
i Kalundborg
Hvor og hvordan
Kirkerne i Kalundborg er fælles om en sorggruppe for voksne. Sorggruppen hører ind under menighedsplejen i Kalundborg Provsti og er
derfor et gratis tilbud for alle voksne i Kalundborg kommune.
Vi har optag til gruppen to gange årligt i efteråret og i foråret.
Hvad er en sorggruppe
Sorggruppen er et fortroligt mødested for samtale med andre der har mistet fx en ægtefælle, et
barn, familiemedlem eller en ven.
Man mødes hver anden uge og
taler om alt det svære ved at
have mistet et elsket menneske.
I sorggruppen møder
man andre i samme situation, som også selv
har oplevet at miste og
det er netop gruppens deltagere som
kan være en stor
hjælp og støtte
for hinanden,
for det er lindrende at ta-

le med nogen som forstår de udfordringer man
har, når man mister.
Og det er vigtigt at have nogen at tale med, for
erfaringen viser at det ofte er i et fællesskab med
andre, at man bedst kan bearbejde sin sorg og
komme lettere og mere styrket gennem sorgen.
Det fællesskab og den tillid som opstår i gruppen, er støttende og er med til at mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed.
Vi optager max. 8 personer, for det er vigtigt at
der er ordentlig tid til hver enkelt person, så hver
deltager får mulighed for at fortælle, hvad der
fylder i livet lige nu. Det kan være alt fra savnet
af den døde, forholdet til familie og venner eller
det at have været pårørende i et langt sygeforløb.
Samtalerne foregår i nænsom respekt for hinanden og hinandens taletid.
Sorggruppen kan ikke fjerne sorgen, men hjælper med at bære sorgen og den forandrede hverdag.
Kalundborg provstis sorggruppe ledes af en
præst og fhv. hjemmesygeplejerske.
Selvom det foregår i kirkens regi, behøver man
ikke at have en stærk tilknytning til kirken.
Alle er velkomne. Flere oplysninger samt tilmelding kan ske til sognepræst Lisbeth Dyxenburg
mail: lidyx@km.dk eller på tlf. 23 22 09 90.

Sognepræst Lisbeth Dyxenburg

Det store er ikke at være enten det
ene eller det andet - men at være
sig selv - og det formår hvert eneste
menneske, hvis det vil.
Søren Kierkegaard
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Nørkleklubben summer af liv
I januar så Nørkleklubben dagens lys for første gang.
Nu er vi godt et dusin kvinder, som hver tirsdag formiddag mødes
med håndarbejde i et dejligt og hyggeligt samvær omkring kaffe og
hjemmebag. Snakken går om alt mellem masker og pinde, hjælpsomheden er stor hvis opskriften driller, og der er også plads til et
godt grin.
Vi er så heldige, at Helga kommer forbi og læser højt - og det nyder
vi i fulde drag.
Vi har mødtes hver tirsdag kl. 09.30 til 11.30 i Sognegården og sidste
gang for vinteren var sidst i marts. Nåede du ikke i det ikke i denne
omgang, så fortvivl ikke – vi starter op igen til september – den præcise dato kommer i næste nr. af Kirke- og sognebladet.
Jette Falk

Latter er den korteste
afstand mellem 2 mennesker
Victor Borge

ÅRBY SOGNS
Det er sikkert og vist noget alle ved, men det
skader aldrig at minde om en god ting.
Årby sogns filmklub samles i sognegården og
ser film sidste torsdag i måneden i de mørke
måneder, fra september til november og fra
januar til marts. Her starter vi kl. 19 og vi
skiftes til at have kage med, man er fritaget
første sæson, man er med, hvis dette skulle
holde nogen fra at komme og være med.
Vi har så småt fået hjulene i gang igen og vi
har set mærkelige, men også smukke film i
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denne sæson, en koreansk, en svensk og en
amerikansk og nu går vi i dvale indtil sidste
torsdag i september. Vi bestræber os på en
form, hvor der er plads til alle og hvor snakken går frit før filmen om løst og fast og hvor
vi efter filmen taler om den og alle der har
lyst giver deres besyv med.
Vi ses til september! Og alle er velkomne!
I næste nummer kan du se datoer mm.

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

Egebjerggaard, Søstermosevej 9
Egebjerggaard er opkaldt efter bakken Egebjerg, der
ligger lige nord for gården.
I 1861 købte Jørgen Christian Jensen og Sidse Marie
Sørensdatter ejendommen Egebjerggaard.
Efter Jørgen Christian Jensens død i 1909 overtager
begge sønnerne, Hans og Christian gården, men i
1912 bliver Hans eneejer.
Hans er født på Egebjerggaard den 6. november
1876 og bliver den 1. december 1928 viet på borgmesterkontoret i Kalundborg til Anna Marie Petersen, født 27. juli 1891.
Anne Marie døde i barselsseng den 1. september
1930 ved sønnen Jørgens fødsel.
Den 2. juli 1942 dør Hans Jensen og Jørgen Jensen
overtog, som 12-årig forældreløs faderens gård. Landbruget blev derfor forpagtet ud til morbroderen Viggo
Petersen, der var gift med Gerda og samtidig flyttede
Jørgens moster Johanne og hendes mand Jørgen Jacobsen ind for at passe husholdningen for Jørgen.
I 1954 køber Gerda og Viggo Petersen ejendommen
Østrupvej 21 og Jørgen overtager selv driften af ejendommen Egebjerggaard.

Gårdens stuehus og stald er opført 1861, laden i
1918 men alle bygninger er senere restaureret.
Desuden er der opført et maskinhus i 1955.
Gården drives med slagtesvin, ca. 600 stk. årligt. Der er
3 traktorer, mejetærsker, roeoptager, 2 tårnsiloer. Desuden bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.
Ud over at passe gården har Jørgen Jensen også været
i bestyrelsen for husmandsforeningen.
I gamle dage blev gården altid kaldt Musikkergården, idet Jørgens far spillede meget, både på violin,
horn, trompet og klarinet. Han spillede en del på
Møllebakken i den store pavillon og i omegnens
forsamlingshuse samt til private fester og til Skjolddans i Aarby. Han måtte desværre holde op med at
spille da han fik forlorne tænder, da de var i vejen i
forbindelse med blæseinstrumenterne.
Men Jørgen huskede at han spillede hjemme til salmerne juleaften og at han spillede sammen med
Såby fra Kalundborg. Der kom også en del på gården
og fik undervisning i spil, og da malermester Herman Christiansen fra Rørby var ude at male døre
m.m. i deres stuer, forlangte han musik til arbejdet.
I 2002 sælger Jørgen gården til Sigridshøj og flytter
i ældrebolig ved Aarby Plejehjem, her får han dog
kun et par år, da han dør 19. december 2004.

11

HISTORISK TILBAGEBLIK
Mindestenenes gemte historier

Lapidarium
Et lapidarium er på en kirkegård en samling af
særligt bevaringsværdige minde- og gravsten. I
Årby er det placeret i kirkegårdens østlige ende op
ad muren ind til præstegården.
Vi vil i de kommende numre af sognebladet forsøge at afdække nogle af de historier, der ligger bag
de gamle sten og vi vil starte med den mindesten
med teksten:

Desuden var han en af initiativtagerne til den
Vestsjællandske Roebane.

Forpagter O.J. Knipschildts familiegravsted
Otto Joachim Knipschildt var født på Espe Hovedgård i 1851. Efter en grundig landbrugsuddannelse forpagtede han i 1896 landbruget på
Lerchenborg. Hans gode anlæg og interesse for
administration gjorde, at han havde lyst til at drive landbrug i den store stil. I løbet af få år fik han
købt en del større og mindre gårde og desuden
forpagtede han her i sognet Melbygården og Hedvigslyst, det til Dragsholm hørende Dønnerup
samt Strandgården i Svallerup og Flinterupgården
i St. Fuglede. I alt drev han godt 1.000 hektar,
hvilket i datiden var et enormt landbrug.
Snart blev Knipschildt hvervet til landbrugsorganisationerne og især i opbygningen af Gørlev Sukkerfabrik var han en stor kapacitet. På De Vestindiske Øer var der en meget stor produktion af
sukker lavet på sukkerrør. Ved frasalget af øerne i
1917 måtte vi til at producere sukker herhjemme.
Vores klima er ikke til dyrkning af sukkerrør og vi
måtte derfor starte en produktion af sukker med
sukkerroer som råvare. Denne produktion havde
Knipschildts store interesse og han var formand
for Vestsjællands Roedyrkerforening i en årrække.
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De mange sukkerroer var mandskabskrævende og
man måtte derfor i høj grad anvende udenlandsk
arbejdskraft især fra Polen. Interessen herfor gjorde at Knipschildt også blev formand for Landsudvalget for udenlandsk arbejdskraft.
Jo han var en driftig herre.

NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk

Banko i Årby Forsamlingshus
Så kom vi endelig i gang igen efter endnu en nedlukning.
Før vi blev lukket ned, fik vi afholdt vores store
julebanko og der var 164 som deltog. Det skal
nævnes at vi selvfølgelig overholdt de restriktioner
der var lavet fra statens side, så vi sammen kunne
passe på vores gæster – og hjælpere.
Nogle af vores hjælpere havde stået for at fremskaffe en masse sponsorgaver og det skal siges at
det var virkelig vildt og meget meget flotte gaver
der blev præsenteret på dagen. Tusind tak til alle
de firmaer der støttede op om vores populære
julebanko.. »Vi kommer igen i år«  Der skal
også lyde en tak til vores fantastiske gæster, som
gjorde dagen travl og meget hyggelig.
Da vi havde afholdt vores julebanko, så blev det
igen besluttet at Danmark skulle lukke ned, eller i
hvert fald noget af det – og vi var dem der endnu
engang skulle »dreje nøglen« et stykke tid.
I starten af januar mødtes alle hjælpere til et møde
omkring vores banko fremtid og må indrømme at
det er ret vildt med så mange og så gode hjælpere.
Alle var enige om at vi var klar når der igen blev
åbnet for os og alle vil stadig gerne hjælpe til når vi
skulle afholde vores torsdags banko.
Jeg fik en god fornemmelse for hvor glade vores

gæster er for vores banko, i det jeg blev kontaktet
både med opringninger, sms’er og Messenger beskeder om hvornår vi startede på igen og hvorfor
der var andre der måtte afholde banko, når vi ikke
gjorde det. Virkelig en fantastisk opbakning, men
som jeg desværre måtte svare dem alle, så vidste vi
heller ikke hvorfor der kunne afholdes banko andre steder når vi ikke måtte (skal siges, de andre
steder kunne heller ikke forklare hvorfor)
Den 26. januar fik vi så den glade nyhed om at vi
måtte starte op igen og det gjorde vi så torsdag den
3. februar og glæden var stor hos vores hjælpere
samt vores fantastiske gæster. Det er nu håbet at vi
bare kører igennem og bliver fri for de nedlukninger, således at vi kan komme ud og hygge sammen
om torsdagen.
Vi håber at i vil fortsætte jeres støtte og deltagelse
til vores banko – og så må i da gerne tage naboen
med næste gang 
Vi spiller hver torsdag kl. 18.30.
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 12
.april
• Tirsdag den 10
. maj
• Tirsdag den 14
. juni
• Mandag den 1.
august
- alle dage kl. 19

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb
28. november
6. februar

Athena Gravgaard Walentin Jensen
Josefine Lomholt

13. februar

Victoria Holm Rasmussen

26. februar

Frida Katharina Tue Birkebæk

26. februar

Jakob Studinski

5. marts

Alberte Møller Larsen

Vielser
22. januar

Dorte Rantzau Riisgaard og
Brian Rantzau Riisgaard

5. marts

Rikke Myrthu Møller Larsen og
Nikki Møller Larsen

Begravelser og bisættelser
11. december

Niels Erik Larsen

14. december

Poul Petersen

21. december

Leif Vestergaard Lassen

7. januar

Birte Ellen Larsen

8. januar

Bent Mark

11. januar

Ellen Margrethe Pedersen

13. januar

Ole Henrik Jensen

1. februar

Erna Margrethe Larsen

5. marts

Ruth Hansen

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
• 11. juni kl. 11
• 6. august kl. 11
• 9. oktober kl. 11

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer sidst i juli 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
Jesper Yde
Vikar i perioden 1. maj 16. august 2022
Tlf. 23 24 41 05
Træffes hverdage – undtagen mandag
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
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

3. april

kl. 10.00

10. april

kl. 10.00

Palmesøndag – Familie- og minifestgudstjeneste

14. april

kl. 17.00

Skærtorsdag – Måltidsgudstjeneste – NB: Tilmelding nødvendig

15. april

kl. 10.00

Langfredag – Liturgisk gudstjeneste

17. april

kl. 10.00

Påskedag

24. april

kl. 10.00

Konfirmation Årby/Rynkevang

1. maj

kl. 10.00

Konfirmation Kalundborg Friskole

8. maj

kl. 10.00

Vikar

13. maj

kl. 10.00

Store Bededag

15. maj

kl. 10.00

22. maj

kl. 10.00

26. maj

kl. 10.00

29. maj

kl. 10.00

5. juni

kl. 10.00

12. juni

kl. 10.00

19. juni

kl. 10.00

26. juni

kl. 10.00

3. juli

kl. 10.00

10. juli

kl. 10.00

17. juli

kl. 10.00

24. juli

kl. 10.00

31. juli

kl. 10.00

7. august

kl. 10.00

14. august

kl. 10.00

21. august

kl. 15.00

Kristi Himmelfart

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

Sensommergudstjeneste i præstegårdshaven

NB: Sognepræst, Helga Tidemann Jensen, har studieorlov fra 1. maj til 31. juli,
men vender tilbage tirsdag d. 16. august

