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Sundhedsamok
Vi kan kurere dårlige hjerteklapper. Rette skøn- En ældre dame sagde det sådan: »De siger, jeg ikke
hedsfejl og klone os frem til det perfekte barn. må ligge ned og hvile mig. Vi skal røre os hele tiFejlfrihed er oppe i tiden. Og jo bedre vi bliver, jo den. Men det kan jeg altså ikke. Jeg kan ikke rende
mere perfekte resultater forlanger vi.
rundt og baske hele tiden!«
Men kravet om en fejlfri verden har en pris. Læger Men også på det problem har livsstilsbøgerne svaog personalechefer kan fortælle, at mange i dag er ret: Du skal ville og tænke positivt og visualisere.
bange for at gå på arbejde, Flere har det tilsynela- Det bliver du rask af! Og hvis du ikke vil, så er det
dende heller ikke bedre privat. Der er en virksom- din egen skyld!
hedskultur, hvor de ansatte får ondt i maven, lider Det er som Stephen Hawkin, den feterede fysikaf dårligt humør og ubehag, når vækkeuret ringer professor fra England, der – selv syg af ALS, en
om morgenen. Man er bange for at begå fejl, for slags sclerose, lam og siddende i en kørestol – som
de kan følges af kundeklager, erstatningskrav og 74-årig kort før sin død sagde de stolte ord: »Jeg
pressens søgelys.
har ikke tilladt min sygdom at hindre mig i at drive
Er de ansatte uheldige i en eller anden sammen- videnskab. Der er ingen hindringer!« Haw
kins
hæng, får de ikke lov at være og så komme videre, kæmpede uden tvivl heroisk med sin sygdom, og
men på næste selvudviklingskursus stilles skarpt han indrømmede, at han nok havde været heldig,
på fejlen. Den endevendes for åbent tæpsiden det kunne lade sig gøre. Men en
pe: »Og hvad kan vi så lære af denne fejl«
sygdom tillader man hverken at gøre
spørger kursuslederen. Brugerne venter.
eller ikke gøre noget. Den er alles herKunderne venter. Fejlen må ikke gentages.
rer. Rimelighed eller retfærdighed er
der ikke i den, og altså heller ikke i helMennesket
har
Fejlfrihedsidealet rammer ind i personligheden, i fritidslivet – ja, langt på den an- ikke en værdi. bredelsen!
den siden af de aktive år. Ikke mindst i Det har en
Bag tidens mantraer og teknikker, bag
drømmen om det fuldkomne liv med værdighed.
vores higen efter det fejlfri liv, gemmer
skønhed og strålende helbred. Hvis du er
sig en umenneskelighed, – når vi som
40, og bæltet strammer, er det fordi du spiser for bedrevidende omgivelser herser med folk, der har
meget og du sidder for meget. Du må ud at løbe det svært, – når vi sætter os til doms over syge –
for at redde dig en flot figur. Du må stæse afsted når vi ikke regner med mennesker, som ikke kan
sammen med 700 andre, for det styrker humøret. det samme som vi selv. For i den syges sammenJa, selv 87-årige træder frem og bekender, at de hæng handler det ikke om vilje til at være rask, –
springer ud af sengen hver morgen – for at leve naturligvis ikke, – det handler om hjælp til at blive
livet, fordi de dyrker motion: »Man skal vride alt det, – og for os andre, der er raske: handler det om
hver dag, – bruge, strække alle lemmer – vove lidt at være menneske for dem, der har det svært.
mere, end man egentlig kan!«
På baggrund af 2000 års kristendom burde vi vide
Siden fitnessbølgen for 50 år siden ramte den vest- det. For Jesus selv hjalp og trøstede, hvor han
lige verden, har budskabet lydt, at man godt kan mødte mennesker i nød. Spedalske, lamme, blinvære ungdommelig, selvom man er gammel. Og de og psykisk syge. Han bebrejdede ikke og kom
fred være med det. Der er trods alt noget om det. ikke med gode råd, men helbredte: »Jeg er midt
Læger og livsstilseksperter siger det for at gøre os iblandt jer, som den, der hjælper«, sagde han. »I
alle raske og glade. Men som livsindhold, – styrke- verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har
træning ned i graven, at have den perfekte krop til overvundet verden!« (Johs.16,33).
man er 100, – har budskabet slagside. For uhyre Senere fulgte i kirken behjertede mennesker med
mange kan ikke, fordi kroppen har skavanker.
omsorg for enker, faderløse, fattige og syge, en
Det fører depressioner og livskriser med sig at du indsats, som med tiden blev til middelalderens
skal hoppe i faldskærm, når du er 75, at du skal munke- og nonneordener, hvor der i tilknytning
tage en ironman, når du er 82.
til klostrene blev bygget Sct. Jørgensgårde, Hel-
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ligåndshuse, Antonitterstiftelser;
målrettede institutioner til behandling af bestemte sygdomme
eller til støtte for de socialt allermest udsatte.
Vore dages sociale institutioner og
hospitalsvæsen har rødder i alt
dette. Ligesom i øvrigt store del af
vores vestlige og (ind imellem nogenlunde) humane samfund har
det. Det bygger på respekten for
dem, der på grund af sygdom og
nød ikke kan så meget som andre.
Man siger jo, kvaliteten af ethvert
samfund skal bedømmes på,
hvordan det behandler sine svage. Efter samme
målestok – og langt mere – må selvfølgelig en civilisation, der skriver sig tilbage til et kristent tankesæt, vurderes. For har man lyttet til det kristne
budskab og taget det til sig, så gælder det, at det er
ikke de raske, der har retten til riget. Heller ikke
de fejlfri eller retfærdige. Eller dem, der løber og
stræber eller anses for særligt værdifulde for samfundet. I al sand kristendom er det Guds barm-

hjertighed og Kristi kærlighed,
der tæller. Og i samfund, der bygger på dette, hedder det ikke »noget for noget«, men »nåde over
nåde«.
Mennesket har ikke en værdi. Det
har en værdighed.
Som den tyske forfatter, nobelpristageren Heinrich Böll skrev:
»Selv den allerringeste kristne verden ville jeg foretrække for den
bedste hedenske, fordi der i en
kristen verden er plads til dem,
som ingen hedensk verden nogensinde har haft plads til, nemlig
syge og krøblinge, gamle og svage … dem der
forekom den hedenske og gudløse verden overflødige – Jeg overlader til mine medmenneskers fantasi at forestille sig en verden, hvor Kristus ikke var
født. Jeg tror, at en verden uden Kristus ville få
selv ateister til at længes efter Kristus.«
Jesper Yde,
konst. sognepræst
Sensomm
gudstjen eres
præsteg te i
årdshaven!

Fællessang, store ord, roulader
og ristede skumfiduser
Søndag 21. august kl. 15.00
Eftermiddag kan noget andet end formiddag!
Og haven kan noget andet end kirkerummet.
Det skal vi nyde! Vi skal nyde sensommerens
milde lys, vi skal synge sammen og nyde godt
selskab. Og efter gudstjenesten, der vanen tro
starter i kirken og slutter i præstegårdshaven, så
bliver alle som har lyst budt på en variation af
roulader, kaffe med noget for enhver smag.

Til børn og barnlige sjæle er der bål og ved bålet mulighed for at riste skumfiduser.
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 roulader i
præstegården herefter.
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Rynkevangskolen

Tillykke til konfirmanderne!
2 gange forårsfest, 2 gange JA! Til Gud, til Livet, til
Tro, Håb og Kærlighed!
Ja, der var kæmpefest og smukke unge mennesker
d. 24. april og d. 1. maj to uger i streg!
Da de to hold fra henholdsvis Rynkevang og Kalundborg Friskole kunne gå i gåsegang til kirken i

deres fineste skrud og omgivet som de var af stolte
familier og venner fra nær og fjern. Vejret holdt og
alle var glade og 2 dejlige hold kunne drage ud i
det blå med Gud i ryggen og hjerterne på rette
sted! Og som man kan se på billederne var smilene
brede på både præst og konfirmander.

Kalundborg Friskole
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Her er vores nye kirkesanger
Fra den 1. juli har vi haft fornøjelsen af vores
nye kirkesanger ... Silje Amalie Haaknel
Silje er 24 år og uddannet musicalperformer fra Musikkteaterhøyskolen i
Oslo i sommeren 2022. Hun har før
sunget i kirkekor i Egebæksvang Kirke
i Espergærde i en årrække og glæder
sig nu til at være fastansat kirkesanger
og vi glæder os over at hun nu er en
del af Årby kirke.
Hvis du endnu ikke har mødt hende,
så brug en time i vores kirke – syng
med, hør dagens ord – og få en velfortjent pause
fra en stresset hverdag.
Karsten Jørgensen som I alle kender og som har

været vores trofaste kirkesanger siden
2005, var desværre nød til, pga. sygdom, at stoppe som kirkesanger – vi
har nydt godt af hans flotte stemme og
sympatiske personlighed – som har
været med til, at alle følte sig velkommen i Årby kirke og som også sørgede
for at der var en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Tak for en flot
indsat Karsten. Finn Suhr (som også
har sunget sammen med Karsten til nogle af vore
koncerter) trådte til og har vikarieret indtil nu –
hvor han går over til at blive vikar

Høstgudstjeneste og høstfrokost
Søndag 13. september kl. 10.00 holder vi årets høstgudstjeneste
Vi fejrer at høsten er vel i hus – lad os gøre det
sammen!!
Vi skal mødes i en smuk pyntet kirke, vi skal synge
– nok ikke Marken er mejet, men de smukke salmer, der hører høsten til – og vi skal høre en prædiken som kan give os lidt at reflektere over.

Sæt et par timer af – for efter gudstjenesten indbyder vi alle, der er med til gudstjenesten, til en lækker frokost i Sognegården.
Her er der plads til snak, hygge og en sang eller to
samtidig kan du se på de fine billeder fra vores nye
udstiller Lone Bagge.

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne og høet står i hæs.
Frugten er plukket og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
//: Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt. ://
Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
//: Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
slutter høsten altid med et gilde og en dans. ://
Tekst: Mads Hansen, 1868
Melodi: Folkemelodi
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Nørkleklubben slår
dørerne op for ny sæson
Kom og vær med i Nørkleklubben hvor vi mødes med eget håndarbejde i et hyggeligt og inspirerende samvær omkring bordet.
Formålet er som altid samværet og glæden omkring vores fælles interesse for håndarbejde. Og
her kan du også hente gode tips og tricks.
Der er selvfølgelige kaffe og hjemmebagt kage og
ikke mindst dejlig højtlæsning fra litteraturens

verden ved Helga,
vores præst.
Sæsonen begynder tirsdag 6. september fra
kl. 9.30-11.30 i Sognegården lige over for
Årby kirke. Og herefter hver tirsdag formiddag til og med april 2023.
Glæder mig til at vi ses – og man møder bare op.
Jette Falk

Lone Bagge udstiller
Lone Bagge, født i Kalundborg i 1961,
bosat i Kragevig, Vestsjælland. Mobil: 23 47 27 30,
lonebagge@hotmail.com @lonebagge

Kalundborg er min hjemby og selvom jeg ikke har
boet der i flere år, er det stadig min by. Det er stadig
Røsnæs, der kan gi’ mig sug i maven og jeg betages
og inspireres af både den vilde natur, de lange udsigter og det dyrkede land med pletter af fjern fortid.
Tidligt i firserne tog jeg på kunsthøjskole og tegnede hos Niels Lomholt. Senere, i København tegnede jeg hos Poul Eje, som også var en fantastisk
lærer og et virkeligt rart menneske.
Jeg boede og arbejdede en periode højt i nord i
vestfjordene i Island og flere af mine motiver stammer helt fra dengang, hvor den særlige natur og
dramatik satte sig uigenkaldeligt fast.
Det er blevet til flere længere ophold i udlandet,
hvor jeg selvfølgelig måtte arbejde; men stadig fik
tid til at tegne og male en del.
Til eksempel boede jeg en tid i Arizona, hvor jeg
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var så heldig, at male hos Nancy Chaboun, Scottsdale Art Center, som er en anerkendt maler og fortrinlig underviser.
Senere flyttede jeg til Central Valley i Californien,
hvor jeg var medlem og udstillede i Turlock Art Society, nu Carnegie Art Center.
For ikke så mange år siden, mistede jeg alle mine
personlige ejendele i en brand, inklusiv alle tegninger og billeder og jeg vidste ikke, om jeg nogensinde skulle tegne en streg, eller forsøge mig med at
male igen.
Det gjorde jeg tydeligvis og det tog langsomt fart,
da jeg flyttede på landet for 16 år siden og fandt ro,
tid og et skønt netværk, som er uvurderligt for mig.
Jeg inspireres i høj grad af mine omgivelser og de
nære relationer til både mennesker og dyr. I en fredelig krog af verden, lever jeg mit liv med en jægersmand, to hunde og tre heste, hvor naturen er lige
udenfor døren og hvor der er uendeligt højt til loftet.

Tirsdag 13. september kl. 19.00
Vidste I at musik kan afspejle smage?
At musik virkelig kan lyde sød, sur,
bitter eller salt? Er I nysgerrige? Har I
måske lyst til at undersøge det sammen med os?
De fire basale smage
Vi udfører et eksperiment, hvor vi alle
sammen skal undersøge om den musik,
der spilles afspejler smagene af de ting
publikum smager på. Under koncerten
præsenterer vi på musikalsk vis alle fire
smage (sød, sur, bitter og salt), mens
publikum spiser lækkerier forberedt
specielt til denne lejlighed. Vi introducerer også publikum for valget af musik
og lækkerier med det formål at inspirere
deres fantasi. Kort sagt »De fire basale

smage« er et projekt, der handler om
at aktivere flere sanser for tilsammen
at skabe en stærk og uforglemmelig
oplevelse.
Vores dygtige organist Estera Kwie
cień har sammensat dette spændende
program til vores hostkoncert. Jens
Ramsing (klaver), Linnéa Villén (fløj
te) og Estera Kwiecień (cello) tog
med hinanden.
Entre kr. 50 – kontant eller mobilpay.
Vi glæder os til at se rigtig mange af
jer til en spændende aften
Årby Menighedsråd
Fakta:
Dato: Tirsdag 13.09.2022 kl. 19.00
Entre: 50 kr.

ÅRBY SOGNS
Ny efterårssæson på trapperne.
Kom og vær med, når Årby sogns filmklub samles i Sognegården og ser film sidste torsdag i måneden fra september til november. 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 fokus på roste film, smalle film og så
stemmer vi om filmen til sæsonafslutningen, der
ofte har en lidt lettere karakter. 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. Alle er velkomne!
Vi ses til september!
29. september
27. oktober
24. november
NB: I kan evt. bestille Flextrafik på tlf. 70 26 27
27 – det er muligt at få beløbet refunderet når i
henvender jer til menighedsrådet.
Har I spørgsmål er det muligt at kontakte Helga
Tidemann Jensen efter d. 31. august 2022.
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Spændende foredrag
Onsdag 5. oktober kl. 19.00 i Sognegården
Carsten Egø Nielsen fortæller om ...
Pigerne på Sprogø
Rigtig mange danskere har set filmatiseringen af
Jussi Adler Olsens roman »Journal 64«, der tager
udgangspunkt i en journal for en af de piger, der
blev anbragt på Sprogø. Men var livet og tilværelsen på Sprogø, som filmen skildrer det?
Christian Keller, overlæge ved de Keller’ske anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet eksisterede til 1961. Keller var også initiativtageren til Lov
om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første
racehygiejniske lov. Allerede i 1911 havde Keller
fået oprettet et tilsvarende internat for mænd på
Livø. Vi skal i foredraget høre den virkelige historie
om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af
skæbnerne, fx om en pige, hvor lægen i ansøgningen om at komme til Sprogø bl.a. skrev: »Forældrene
har forsøgt at sende hende ud at tjene, men hun kan
slet ikke udføre noget Arbejde på egen hånd … De senere År har hun haft stærke erotiske Tilbøjeligheder så
Forældrene må passe på hende både Dag og Nat«.
Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten

og om hverdagen for beboerne, samt om lukningen i 1961. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder, heraf mange, der kun kan
ses i dette foredrag.
Foredragsholderen er uddannet historiker fra Odense Universitet, og har siden 2004 beskæftiget sig
med lokalhistorien i Vestsjælland og med historien
om De Dansk vestindiske Øer. Han har skrevet talrige lokalhistoriske artikler, og er forfatter til afsnittet om perioden 1914-2013 i Slagelse bys historie,
der udkom december 2013. Endvidere udgav han i
2014 en bog om Slagelse under besættelsen.
Håber vi ses – vi serverer også kaffe og kage.
Pris kr. 50,- (kontant eller mobilpay).

J.P. Larsen - Husflidens trofaste
ven og forkæmper
I tilknytning til den spændende artikel fra Kalundborg Lokalarkiv i sognebladet december
2021 om Husflidsskolen i Melby, kan vi fortælle, at vi stadig på kirkegården ærer skolens
leder J. P. Larsen og dennes hustru Karen.
Jørgen P. Larsen var kendt og respekteret over
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hele landet som en fantastisk lærer i husflid.
Om vinteren blev der
afholdt aftenkurser for
de lokale, mens et stort
sommerkursus tiltrak
kursister fra hele landet. Her blev der især
undervist i kurvemager-, bødker- samt sned
keriarbejder.
Melby Husflidsskole
var beliggende på Melbygade nummer 18.

Allehelgen
Søndag 6. november kl. 16.00
Vi mindes, vi længes, vi savner, vi tror, vi håber
og vi elsker!
Til allehelgen skuer vi bagud og mindes dem vi
har mistet. Og her i Årby kirke mindes vi de sognebørn, der er begravet eller bisat i årets løb.
Derfor holder vi en særlig gudstjeneste her til allehelgen. En gudstjeneste med mulighed for fordybelse, og hvor vi samles om minderne, om lyset og evangeliet. Under gudstjenesten
læses navnene op på dem, sognet
har mistet i årets løb.

Der vil være fokus på musikken, og den dag vil
smukke musikstykker ledsage ordene. Der er
også tradition for inden gudstjenesten, at sætte
medbragte levende lys på graven for dem der
har lyst.
Gudstjenesten starter kl. 16, men fra kl. 15.30
vil vores dygtige organist spille dæmpet musik,
så man kan sidde i rummet og lade tankerne
flyde.
Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig
invitation ud til dem, som har mistet i årets løb,
så de får mulighed for at mindes den de havde
kær.

Vi tænder det første lys
i adventskransen
Søndag 27. november kl. 14.00
1. søndag i advent er altid noget helt specielt uanset om man er
barn eller voksen – så vi håber, at der kommer rigtig mange børn
ifølge med voksne denne søndag, hvor
det igen i år bliver en anderledes gudstjeneste.
Måske kommer der
endda en nisse eller
to på besøg
Et er sikkert –
vi får det sjovt og
hyggeligt.
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Årby Kirke tager et skridt ind i en
ny tidsalder med nyt lydanlæg
I mere end 40 år har Årby Kirke fået leveret lydog teleslyngeanlæg fra Oticon. Helt tilbage i 1979,
fik kirken leveret det første lydanlæg fra Oticon.
Efterfølgende er lydanlægget blevet udskiftet i
1995 og 1998, og senere delvist udskiftet i 2002
efter et lynnedslag. Det er derfor en historie og et
godt samarbejde, som strækker sig over mange år,
og hvor der gennem årene er sket en stor udvikling
i teknologien.

Udskiftning af ældre lydanlæg
Til trods for at Årby Kirke tidligt begyndte at have
fokus på forbedring af kirkegængernes oplevelse
gennem en forbedret lyd i kirken, har den gennem
nogle år været udfordret af et ældre lyd- og teleslyngeanlæg, der efterhånden ikke kunne repareres
på længere. Samtidig var lydanlægget udsat for
indstråling, da det var placeret sammen med automatikken til de automatiske klokker.
Det gamle lydanlæg blev leveret med fokus på tale
og lyddækning af den forreste del af hovedskibet
samt sideskibet.
En markant forbedret lydoplevelse for alle
Med det nye lydanlæg, som Årby Kirke netop har
fået installeret, tager kirken nu et skridt ind i en ny
tidsalder, hvor digital signalbehandling og fjernstyring giver kirkens brugere endnu bedre og mere
detaljeret lyd. Lydanlægget lyddækker nu hele hovedskibet samt kirkens sideskib med 4+1 højttalerløsning. Det betyder, at lydzonerne er udvidet,
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så de kirkegængere, der sidder bagerst i kirken,
også kan høre lyden klart og tydeligt fra bl.a. præsten. Lydanlægget tilgodeser både normalthørende, hørehæmmede og høreapparatbrugere.
»Kirkegængerne fik i første omgang ikke at vide, at vi
havde fået nyt lydanlæg, men alligevel reagerede de
på, at der var en meget bedre lyd i kirken. Tidligere
har der kun været højttalere forrest i kirken, hvor lyden havde svært ved at nå om bagerst i kirken. I dag
kommer lyden ud i hele rummet«, fortæller kirketjener, Finn Korslund.
Også kirkens medarbejdere har fået et lydanlæg,
der kan flere ting end tidligere, og som er lettere at
betjene. Præstens tryk har fået diodevisning, så
præsten altid kan se, om mikrofonen er tændt eller
slukket. Kirketjeneren har fået et betjeningspanel,
hvorfra lydanlægget kan styres, og hvor kirketjeneren kan afbryde præstens mikrofon, hvis dette
er glemt.
Årby Kirke kan nu også afspille musik over lydanlægget via en smartphone eller en tablet. »Vi har
lavet flere forsøg med afspilning af musik i kirkerummet, og det fungerer rigtig godt. Kirkegængerne er meget overraskede over, hvor god akustikken er, og hvor
godt lyden kommer ud af højttalerne. Vi har også
afprøvet dette med kirkesangerne, som benytter mikrofoner – og her når lyden også helt ud i både hovedskibet og sideskibet, som tidligere har været en stor
udfordring«, fortæller Finn Korslund.
Det nye moderne lydanlæg tager højde for samtlige
parametre og har givet både kirkegængere og -personale forbedrede oplevelser og flere muligheder.

NYT FRA ÅRBY SKOLE OG SFO
www.aarby-skole.skoleintra.dk
Årby Skole og Fritidsordning

God sommer til alle
En sommerhilsen fra Årby Skole
»Tilbage til normalen«
Dette er nok den bedste, om end lidt kedelige,
overskrift til et meget spændende forår på Årby
Skole.
Selvom året startede coronaens skygge, har det udviklet sig til at vi igen
er begyndt at kunne holde vore traditioner i hævd.
Vi har fået hilst på alle vore nye børn og deres
forældre. De har endda været på besøg på skolen i
flere omgange og kunnet både »se og mærke« skolen, hilst på lærere og pædagoger og forhåbentligt
fået lagt et godt fundament til en god skolestart. I
år byder vi så velkommen til 19 nye børn i 0. kl.
Vi har også, for første gang i 3 år kunnet afholde
en emneuge hvor der blev arbejdet sammen på
kryds og tværs af klasserne. Årets emne var FN’s
Verdensmål og der blev kreeret mange spændende
projekter, lige fra plantebaseret plastik til moddellen for fremtidens bæredygtige by.

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

Alle ugens fantastiske resultater blev så præsenteret for alle interesserede forældre, søskende, bedsteforældre m.fl. ved den traditionelle ÅRBY AFTEN. Et åben hus arrangement, hvor det lykkedes
at samle de fleste af skolens lever og derres familier
til præsentationer, kaffe og
kage, grillpølser, saftevand og
hvad der ellers hører til et dejligt forårsarrangement. Heldigvis var vejrguderne også på
vores side, så alt i alt en fantastisk aften for alle deltagere.
»Bag kulissen« har vi i løbet
af foråret arbejdet intenst på
at udvikle skolens nye profil.
Tanken er at skabe et unikt
læringsmiljø, der skaber de
bedst læringsvilkår for både
skolens elever og deres forældre, samt alle skolens lærere
og pædagoger.
Mere om dette i næste udgave.
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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

Skovfoged Rumler
I skovbrynet ved den eneste vej der fører ud gennem
Asnæs Forskov til Asnæs Vesterskov, ligger skovfogedhuset. Den 13. juni 1903 ansatte Grevskabet Lerchenborg Jens Carl Heinrich Rumler, kun 22 år gammel

som skovfoged ved Asnæs Forskov. Jens Rumler blev
født den 23. juni 1881 på Petersborg hvor hans far var
skovfoged. Fire generationer tilbage var hans forfædre
forstmænd, så det var ikke fra fremmede Rumler havde sin kærlighed til skoven.
Jens Rumler var uddannet ved
forstvæsenet. Han var elev ved
Vemmetofte skovdistrikt fra 19011902. Herefter blev han skovfogedelev på Jægerspris og på Gisselfeldt.
Fra 1902-1903 var han i militærtjeneste, og derefter kom han så til
Lerchenborg Skovdistrikt som
skovfoged. I 1912 overtager han
også Asnæs Vesterskov skovdistrikt
og fra 1916-1922 var han tillige ansat som toldopsynsmand på Asnæs.
Billedet er fra 28/8 1906, og som nr. 2 fra højre er det Skovfoged Rumler og Jens Rumler blev gift med Anne
Jensigne Kock og de fik fem børn.
yderst til højre, fru Rumler.

Historisk vandretur
Som led i Kalundborg kommunes arrangement Vandrefestival deltager Kalundborg Lokalarkiv med en
historisk vandretur. Turen foregår lørdag den 10. september 2022 med start fra Arkivet, Volden 1, Kalundborg kl. 14. Temaet er Møllebakken,
brande i byen og købmand Ole Lund.
Fra arkivet går vi op på Møllebakken og får
historier om Gryden, møllerne, Møllebakkepavillonen og festpladsen. Turen fortsættes ad
Vallentin Jensensvej til byens tidligere eneste
indfaldsvej Sct. Jørgensbjerg.
Efter et par stop her fortsættes turen til Kordilgade, hvor der fortælles om den store brand i
1901. Sidste ophold vil være i Ole Lunds gård,
hvorefter turen sluttes på arkivet. Her vil arkivet være vært til en kop kaffe. Da turen foregår
over Møllebakken vil den ikke være for gangbesværede. Turen er på ca. 3 km.

12

NYT FRA ÅRBY
FORSAMLINGSHUS
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus.dk · Mail: booking@aarbyforsamlingshus.dk
Til efteråret vil der igen være fællesspisning. Her
plejer der at være en rigtig fin tilmelding og der
bliver hygget i salen.
Endvidere arbejder vi på at lande et spænde foredrag næste år, men dette kommer der mere om når
vi nærmer os.
Med venlig hilsen
Robin Ringvig Larsen
Bestyrelsesmedlem i støtteforeningen

Vi er kommet godt i gang med bankospil igen i
forsamlingshuset, der er en god opbakning til dette hvilket vi sætter rigtig meget pris på, vi har derfor besluttet at der også vil være mulighed for at
spille det meste af sommeren, vi holder derfor kun
sommer lukket i uge 29-30. Vi håber at der vil
komme en del og hygge med os om torsdagen
hvor vi spiller fra 18.30 der er rigtig hyggeligt heroppe og der er mulighed for at bestille pølser med
brød til pausen, samt købe franskbrød med ost og
pålæg.
Torsdag 25. august vil der være jubilæumsbanko og i den anledning vil der være ekstra
flotte gevinster så derfor håber vi på at der vil
være god opbakning til dette.
Der bliver afholdt mange spændende ting i huset,
her er der kommet godt gang i udlejningerne igen.
18. juni blev der afholdt et stort dartstævne hvor
der var hold med fra hele Sjælland, der var over
100 spillere oppe og spille, og der var gang i hele
huset, hvor der blev dystet og hygget, jeg var oppe
forbi et par gange og kunne her se hvordan det
gik, der var gang i køkkenet og der var mange frivillige som var glade for at bruge huset.
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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.

14

MENIGHEDSRÅDSMØDER

• Tirsdag 9. augu
st
• Tirsdag 6. sept
ember
• Tirsdag 11. ok
tober
• Tirsdag 8. nove
mber
– alle dage kl. 19
.00

Vil du i kontakt med
Sorggruppen for voksne
i Kalundborg?
Så kontakt Lisbeth Dyxenburg,
mail: lidxy@km.dk eller på tlf. 23 22 09 90.
Her kan du høre mere om hvad en sorggruppe
er eller du kan tilmelde dig – og selvom det
foregår i kirkens regi, behøver man ikke at
have en stærk tilknytning til kirken.

LØRDAGSDÅB
Mulighed for lørdagsdåb:
• 10. september kl. 11.00
• 8. oktober kl. 11.00

NÆSTE NUMMER
af Årby Kirke- og sogneblad udkommer 1. august 2022. Har
du ideer eller andet, der kan være interessant for sognets læsere, så ring eller skriv til Inge Johansen, tlf. 24 82 80 24 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
AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER
Dato

Tid

Arrangement

7. august

kl. 9.00

Morten Pedersen

14. august

kl. 9.00

Morten Pedersen

21. august

kl. 15.00

Sensommergudstjeneste i præstegårdshaven, Helga Tidemann Jensen

28. august

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

4. september

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

11. september

kl. 10.00

Høstgudstjeneste

18. september

kl. 9.00

Helle Brink

25. september

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

2. oktober

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

9. oktober

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

16. oktober

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

23. oktober

kl. 9.00

Helga Tidemann Jensen

30. oktober

AFLYST

6. november

kl. 16.00

Allehelgen, Helga Tidemann Jensen

13. november

kl. 10.00

Helga Tidemann Jensen

20. november

kl. 9.00

Marcus Greiner Hultberg

27. november

kl. 14.00

1. søndag i advent, nissegudstjeneste

4. december

AFLYST

11. december

kl. 15.00

De 9 læsninger + gløgg og æbleskiver, Helga Tidemann Jensen

NB: Grundet nyt samarbejde om ferie og fridage,
vil der være enkelte søndage, som d. 30. oktober
eller d. 4. december, som aflyses.
Her opfordres menigheden til at fejre gudstjeneste
i de omkringliggende kirker.

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).

