Plantedag i Parken

Borgerforeningen:
Suppe, Borgerbudgettering, Generalforsamling
I år inviterede vi på suppe forud for vores årlige møde.
Knap 80 personer mødte op og deltog,
det er vist første gang vi har været så mange.
De 50.000 kr. fra kommunen blev, efter afstemning,
fordelt således:
1. projekt ”Lys i parken”= 15.800 kr.
2. projekt ”Tilskud til julebelysning” = 15.000 kr.
3. projekt ”Ny petanquebane i Arnum Park” = 4.500 kr.
4. projekt ”Fornyelse af legeplads” fik det resterende =&gt; 14.700 kr.
Derudover fik vi 3000 kr. til julebelysning af Ragnhild Hansen
Vi glæder os til at se resultaterne af alle projekter.
/Borgerforening

Forsidebillede:
Samarbejde mellem Park, Borgerforening og Børnehave
Haderslev kommune har foræret os 1000 påskeliljeløg
De er plantet ved byskilte samt i parken.
Alle havde en hyggelig formiddag med kage og saft.

Arnum Posten kan blandt meget andet også ses på www.arnum-net.dk
Bladudvalget og Redaktørerne:
Vi har med dette nummer fået en anden og bedre papirkvalitet, dette er alene på grund af at vi har skiftet tykkeri.
Det nye trykkeri er væsentlig billigere og køber stort ind af papiret vi trykker på nu, og er derfor billigere i den
samlede pakke. Vi får yderligere øget oplaget til den mindre udgift.
Redaktørerne:
Indlæg bedes sendt i Word eller kompatible programmer skrifttype Times New Roman størrelse 11. Dette vil gøre
bladet mere ensartet og lette redigeringen.
Der er ikke lang tid fra deadline på indleveringer til aflevering til trykkeri. Vi håber på forståelse.
Mvh. Betina og Helge

Bladudvalget :

Redaktører :

Oplag :

Annoncering priser :

Anette Nielsen

Betina H. Lauridsen Bladet udkommer i 600 eksemplarer 1/8 annonce 600 kr. årligt

Anders Jochimsen Helge C. Hennings Marts, Juni, September, December

1/2 side annonce 750 kr. pr. gang

Materialer:

1/4 side annonce 375 kr. pr. gang

Materialer/indlæg til bladet på

arnumposten@gmail.com

1/8 side annonce 200 kr. pr. gang

Deadline for materiale til næste nummer er 10. Februar 2020
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Børnehuset Nobi i Arnum, er en lille
børnehave med integreret småbørnsgruppe.
Børnehaven er et nyere hus fra 2005, hvor
vuggestuen blev etableret i 2017.
Vuggestuen ligger i samme hus som
børnehaven, så overgangen mellem
vuggestuen og børnehave er glidende og tryg.
Børnene er sammen på tværs af aldersgruppe.
Vi er et samlet hus, med gode rammer ude og
inde.
Vi er en natur og bevægelsesinstitution, hvor
vi vægter bevægelse, leg og læring i
uderummet. Her har børnene plads omkring
sig og hvor vi også bruger lokalområdet.
Ligeledes har vi samarbejde med de lokale
dagplejere og foreninger i området.
Den årlige affaldsindsamling deltager huset
også i hvert år.
Børnehuset Nobi’s kerneopgave er; ”Med
fokus på det enkelte barns ressourcer, skaber
vi gennem trivsel, leg og læring et
anerkendende miljø, hvor barnet er en del af
det forpligtende fællesskab”.
Derfor er huset også samlingspunkt hvor
tryghed, tillid, respekt og anerkendelse mødes
både for børn, forældre og personale.
Læs på
FB: Børnehuset Nobi
Hjemmeside: www.legehuset.haderslev.dk
Kom og besøg os
”Man føler sig altid velkommen. Vi er glade for at børnene har så gode muligheder for at kunne udfolde sig
ude såvel som inde” (mor til børn i huset)
Årligt arbejder vi med science tema

Hele huset planter påskeliljer i parken,
sammen med Arnum park Støtteforening

Bogbytte AKF
1000 tak for hjælpen til Kristian, Gurli og Inger.
Vi fik sorteret og ryddet op i de gamle bøger.
Bemærk venligst at vi ikke modtager cdér og
dvdér.
Venlig hilsen Solvejg Madsen.
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Fordybelse i naturen

ARNUM PARKFORENING:
KROLF. Så blev krolf-sæsonen for 2019 afsluttet. Vi må erkende der ikke er den samme interesse for at
holde private komsammen i parken mere, og det betyder så igen, mindre penge til parken.
Vi havde en god krolf afslutning, hvor der er tradition for at Steffen fra Sildal bager lagkage. Det er der
mange krolfspillere der sætter stor pris på, da der bliver spurgt, om vi skal have lagkage.
I øjeblikket er vi i gang med at etablere petanque bane i parken. Det er der store forventninger til, Petanque spillerne håber det vil give flere spillere, og os i parken, at det vil trække flere gæster til...
Vi har en fin Park i Arnum, som vi alle kan være meget stolte af, og håber derfor i
bestyrelsen, andre med os, vil hjælpe, at holde parken så fin.
Og samtidig en stor tak til alle de frivillige hjælpere.
ARNUM PARKBESTYRELSE

Arnum Motionscenter har åbent hver dag fra kl. 05.00-22.00
Det koster 600 kr. for et halvt år og 1000 kr. for et år. Ellers 40 kr. pr.gang. Depositum for nøglebrik er 150 kr.
Henvendelse til Karina Skovby nr. 28 70 63 53 eller Birgit Keller nr. 28 94 31 07
Spinning hver tirsdag og torsdag kontakt Heidi Skovby nr. 61 61 38 59

Kom frisk. :-)

Der kan lejes
Borde og Stole
hos AIF ved at
kontakte Mette
Carstensen på
tlf. 27 62 31 90
Borde 10 kr. pr.
stk.
Stole 5 kr. pr. stk
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Kirkens side:
Gudstjeneste
1.søndag i advent
2.søndag i advent
3. søndag i advent
Jul for de mindste
4. søndag i advent
Juleaften
1.Juledag
2.juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1.s.e.Hellige tre konger
2.s.e.Hellige tre konger
3.s.e.Hellige tre konger
Sidste.s.e.Hellige tre konger
Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn

dato
1.december
8. december
15.december
17.december
22.december
24. december
25. december
26. december
29.december
1.januar
8.januar
12.januar
19.januar
26.januar
2. februar
9. februar
16.februar
23.februar

Højrup kirke
Julekoncert kl. 19.00
9.00
9.00
10.00
--16.00
10.30
--10.30
15.00 Champagne og kransekage
10.30 Nytårsparade
9.00
---10.30
10.30
--9.00
14.00 fastelavn i Hallen

Kalender:
12. december kl. 19.00 - Syng Julen ind Torsdag den 12. december kl. 19.00
Vi mødes i forsamlingshuset til sang og julehygge. Søren Jessen fortæller om årets gang i menigheds- rådet.
Alle er velkommen
17. december kl. 10.00 - Jul for de mindste
Klokken 9.45 kører bussen fra Børnehaven. Forældre og bedsteforældre er også velkommen
Sogneeftermiddag:
Torsdag den 30. januar i Konfirmandstuen kl.14-16
”Modstandskamp om grænsedragning”
Et foredrag om H.P.Hanssen, en vigtig brik i spillet om genforeningen. Fortalt af hans oldebarn Jørgen Hanssen
23. februar kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Hallen
Sogneeftermiddag:
Torsdag den 27. februar i konfirmandstuen kl. 14-16
”Norsk kulturhistorie i 2000, set fra spidsen af en strikkepind”
Alle er velkommen

Kirkekoncert søndag d. 1.dec.
Højrup Kirke får besøg af Jens Emil Holm, der er en ung kendt trompetist søndag
d. 1.dec. Jens Emil er født og opvokset i Toftlund, hvor han spillede i den kommunale musikskole.Han er derefter uddannet både fra det Jyske Musikkonservatorium
og fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han yderligere har suppleret sin musikuddannelse med et år i Barcelona.Han har flere gange assisteret
mange store orkestre i Danmark, bl.a. Århus Symfoniorkester og Det Kongelige
Kapel. Jens Emil har sit daglige virke som solotrompetist ved det grammyvindende
orkester Sinfonietta Riga.Koncerten starter kl.19.00, hvor Jens Emil ledsaget af
domorganist Birgitte Ebert fra Ribe Domkirke vil spille både klassisk repertoire
samt populærmusik for trompet. Koncerten

er gratis.
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Stensbæklejerens historie.
1938
1942
1944
1945
1945
Kors.

Lejren blev bygget som Ungdomslejr for Arbejdsledig Faglært Ungdom.
Beskæftigelseslejr for Ældre Arbejdsløse.
Tyskerne overtog lejren til brug for tyske arbejdere fra Hamborg, som udførte forskelligt fæstningsar
bejde ved Arnum by.
Tyske flygtninge kom hertil.
Lejren blev udlejet til ”Kronprinsesse Ingrid´s Feriehjem” for sønderjyske skolebørn.
Senere kom der også skolebørn fra en række byer i hele landet.
1. september overtog Flygtningeadministrationen lejren til brug for allierede flygtninge, drevet af Røde
Det var på dette tidspunkt, de estiske flygtninge kom til Stensbæk.

For at forstå lidt af de estiske flygtninges skæbne kommer her en kort beskrivelse af de baltiske landes historie,
da de 3 lande, Estland, Letland og Litauen, stort set har samme historie.
For 4.000 år siden indvandrede folk fra Ural-området i Rusland til Finland, Estland og Ungarn.
Sproget i disse 3 lande er helt forskellig fra andre sprog og tilhører samme sproggruppe men er dog så forskelligt, at de ikke forstår hinanden.
Det estiske sprog indeholder dog også skandinaviske og tyske låneord.
De 3 baltiske lande har stort set været besat af andre lande bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland og Rusland fra
begyndelsen af 1700-tallet.
Efter 1. verdenskrig 1914 – 18 rev de baltiske lande sig løs fra Rusland og var selvstændige i en kort periode på
kun 20 år.
1939 underskrev Hitler og Stalin en Ikke-angrebspagt, og de baltiske lande blev indlemmet i Rusland i 1940,
der foretog massedeportationer, ofte til Sibirien.
1941 besatte Tyskland trods Ikke-angrebspagten de 3 baltiske lande.
Tyskerne tvangsudskrev store dele af befolkningen til arbejdslejre eller militærtjeneste og begik forfærdelige
massedrab.
1944 bombede Rusland Tallinn, og tyskerne trak sig tilbage, hvorefter den russiske Røde Hær igen besatte Estland.
Tabene under 2. Verdenskrig var højest i de baltiske lande, f.eks. omkom 25 % af Estland´s befolkning.
Mellem februar og maj 1945 blev 238.000 baltere, tyskere og polakker evakueret over Østersøen.
140 af disse flygtninge kom til Stensbæk.
Efter afslutningen af 2. Verdenskrig blev de 3 baltiske lande russiske provinser, men i 1988 begyndte balternes
kamp for selvstændighed med Estland i spidsen.
September 1991 besluttede den russiske præsident Gorbatjov at anerkende Estland, Letland og Litauen som uafhængige stater, og de er nu medlem af både EU og Nato.
Danmark genoptog faktisk som det første land i verden de diplomatiske forbindelser med de 3 baltiske stater
allerede før deres uafhængighed.
Beretningen om de estiske flygtninges ophold i Stensbæk fortsættes i næste nummer.
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Arnum Frivillige Brandværn vil gerne invitere dig, din familie og bekendte til
juletræsfest
D. 26 December kl. 14:00, i Arnum Forsamlingshus.
Vi danser og hygger om juletræet, med julemanden og hans kone. Der vil være
mulighed for at købe kaffe og kage.

Børnene får hver en godtepose.
Der vil som noget nyt blive udleveret et lod, ved køb af drikkelse. Der er mulighed for at vinde en præmie på dette lod.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag!
De Kærligste hilsner

Arnum Frivillige Brandværn

OBS på nye åbningstider!
Vi holder nu kun åben onsdag, efter børnenes eget ønske.
Aldersgruppen 0 klasse til 4 klasse er velkommen i klubben fra 15:15 til 18:15
Aldersgruppen 5 klasse og opefter er velkommen i klubben fra 18:30 til 21:30.
Vi har altså flyttet 5 klasserne og op efter til om onsdagen.
Vi holder juleafslutning den 11 december, og starter op igen den 8 Januar.
Vi er 4 voksne, fra lokalområdet som arbejder i klubben. Onsdag aften vil man kunne finde Marianne
og Mikkel i klubben, Onsdag eftermiddag vil man kunne finde Jannie og Sanne i klubben.
Kontingent prisen er 10 kr. pr gang, eller 100 kr. for en
sæson.
Sæsonen er 10 gange før jul og 10 gange efter jul.
Ved evt. spørgsmål kan der tages kontakt til Marianne
tlf: 26 33 61 06.
Der tages forbehold for ret til ændringer.
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Arnum-Højrup Pensionistforening
Tirsdag d. 3. september var vi 48 personer på heldagsudflugt med bus til Tyskland.
Vi kørte fra Arnum Forsamlingshus allerede kl. 8 om morgenen, og lige over grænsen gjorde vi holdt, så
Pensionistforeningen kunne servere kaffe og boller med pålæg og ost.
Kl. halv 11 ankom vi til Friedrichstadt, den idylliske hollænderby, og her var vi på kanalrundfart i de mange
kanaler, Grachten, med en dansktalende guide.
Herefter fik vi en 2-retters menu på Holsteinisches Haus i Friedrichstadt.
På vej ud af byen var der sat Dannebrogsflag op langs vejene, da Dronning Margrethe skulle besøge byen
torsdag.
Vi kørte nu til storkebyen Bergenhusen, en idyllisk bondegårdslandsby. Det var desværre så sent på året, at de
mange storke var fløjet sydpå, men det lykkedes da at fange en enkelt stork med kameraet. Da vi nu havde tid
tilovers, kunne vi passende besøge byens kirke.
Kl. 14 kørte vi til Rote Haubarg, en historisk bondegård fra 1647 med firkantet grundrids og høj tagrejsning
på hele 17 meter.
Der var indrettet et museum med bl.a. en gammel Lantz-Bulldog-traktor og andre gamle landbrugsmaskiner i
den overdækkede gårdsplads, der var placeret i det ene hjørne inde i gården under stråtaget.
Her på Rote Haubarg blev der serveret te og kaffe med hjemmebagt blommetærte, hvorefter vi kørte til
Fleggaard, hvor vi havde mulighed for at handle.
Vi var hjemme i Arnum et kvarter i 7 om aftenen efter en lang og interessant dag.

Tirsdag d. 8. oktober afholdt Pensionistforeningen banko for 30 personer.
Foreningen havde købt præmierne ved Min Købmand i Arnum.
En stor tak for de sponsorerede præmier fra Gram Apotek, Toftlund Boghandel, Biavlerforeningen i Arnum
og Min Købmand ved Børge Larsen.
I en pause var Pensionistforeningen vært ved kaffe og hjemmebag.
Tirsdag d. 5. november var vi knap 40 personer til Per Bovés foredrag og lysbilleder om sin tur til Nordkap
med hestevogn i 1997.
Han underholdt også med guitarspil og et par sange.
Det var en interessant eftermiddag, hvor vi også fik kaffe med hjemmebag.

Uge aktiviteter:
Søndage

Onsdage

Fra skrot til Hot kl. 09.30 til 10.30

Arnum Ungdomsklub 15.15 til 18:15 for 0 .Klasse til 4. klasse

Fra skrog til mand kl. 11.00 -12.00

Guldklumperne 0 til 3 år 16.30 - 17.30

Mandage

Zumba kl. 20:00 - 21:00

Minitons kl. 17.00 - 18.00

Arnum Ungdomsklub kl. 18:30 til 21:30 for 5.Klasse og op

Juniormix 4. kl. og op 18.30 -20

Torsdage

Tirsdage

Familiesvømning i Arrild kl. 18:30 til 20.00

Motion kl. 10.00 -11.00

Fredage

Spilopper 4 til 6 år kl. 16.00 -17.00

Bowling kl. 15.00 i Skærbæk Idrætscenter. Pensionistforeningen
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VINTERSÆSON I GRAM FRITIDSCENTER
Samlingspunktet for sport og fritid.
Centret består af en helt ny motorikhal, 2 sportshaller, mødelokaler, cafe, fitnesscenter og friluftsbad. Hos os finder
du også byens bibliotek, borgerservice, børnehaven Nobi og Gram skole.
Er du en del af en sportsforening eller lignede, som skal på træningslejr - eller leder du og din familie efter et sted til
hyggelige familiestunder, børnefødselsdage eller større arrangementer - er Gram Fritidscenter det helt rigtige sted.
På gensyn!

Køb dit juletræ lokalt

HUSK:
Ny
deadline
til Arnum
Posten.
Fremover
den 10. i
måneden
før
udgivelse.
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Har du
noget på
hjertet gode ideér
- ris - ros eller en
god historie så
skriv :-)
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En anderledes ”Sjov Lørdag”

!!

Lørdag d. 16.11.2019 var der indbudt til en anderledes ”Sjov Lørdag” i Arnum Hallen/Ungdomsklub. Og ja, anderledes blev det.
YES !!!! det blev en succes.
Der har været arrangeret Sjov Lørdag de seneste mange år, med færre og færre deltager år efter år. Sidste år kom
der ”kun” 29 børn, og derfor var det næsten vedtaget, at vi ville springe over i år.
Men flere af de unge trænere og hjælpetrænere syntes, det var en skam. Pludselige væltede ideerne frem, ideer til
nye tiltag og aktiviteter. Bestyrelsen i Arnum IF blev konfronteret med disse ideer, og gav med det samme grønt
lys til, at vi bare kunne gå i gang med planlægningen …. og stor tak for det..
Tidligere har det været sådan, at alle børn var inviteret til at komme i Arnum Hallen fra kl. 13-16. I år valgte vi at
invitere alle ”de små” op til og med 3. kl. til at komme om eftermiddagen i hallen. Der kom 35 børn. Vi startede
ud med en form for ”skattejagt” med forskellige aktiviteter på skolens gangarealer. Efterfølgende foregik resten at
tiden i hallen, hvor vi som noget nyt havde hyret en lokal kendt person til at spille dukketeater for børnene, nemlig
Poul fra børnehaven. Han kan bare det der. Børnene er glade for ham. Stor tak til Poul. Ligeledes fik vi fat i en
klovn, Diana fra ”Klovneland”. Hun så fantastisk ud i sin klovnedragt og startede med at trylle lidt for børnene, og
fortsatte eftermiddagen med at lave ansigtsmaling. Det gik sådan, at nogle at vores unge trænere og en af børnenes
mor endte med at hjælpe til, således at alle børn kunne nå at få lavet en smuk/sjov tegning i ansigtet. Klovnen Diana får den bedste anbefaling med herfra, super og Tak!!
Så blev det aften, hvor børnene fra 4 kl. og opefter var inviteret til Sodavands-diskotek i Ungdomsklubbens fede
lokaler på skolen, fra kl. 20-23. TAK for lån til klubbens ”ledelse”.. Det væltede ind med børn, hele 40 festklædte
søde ”unge mennesker”. Der blev danset, spillet bordfodbold, air-hockey, billard, bordtennis, fodbold osv. Midt
på aftenen var der ”gyser-løb” på skolens (mørklagte) gangarealer, mega-fedt og/eller mega-uhyggeligt???? En
kanon aften…
Karina fra AIF’s bestyrelse stod klar både eftermiddag og aften, og hjalp bl.a. med at sørge for, at alle de fremmødte kunne få lidt mad og drikke. TAK.
Der er mange der har gjort en indsats for at dette skulle blive en rigtig god dag. Mange har været behjælpelig med
at like og dele vores opslag om arrangementet på de sociale medier. Mange har været gode til at informere rundt
om på de nærliggende skoler, at det ikke kun var for børn der er aktive i Arnum IF, men at deres venner, skolekammerater m.m. også måtte deltage. Når vi hjælper hinanden med at brede budskabet ud, så opnår vi det bedste
resultat !!!
På vegne at et meget tilfreds Gymnastik-træner team/Inger S.
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Forsamlingshuset:

En lille Nytårskonkurrence:

Søndag den 6. oktober arrangerede Arnum
forsamlingshus i samarbejde med Pensionistforeningen Sønderjysk kaffebord.
16 personer havde bagt mange lækre kager
til de 60 fremmødte.
Det skal de 16 personer have en stor TAK
for.

Der er et billede af en stork i bladet.
Hvor er billedet taget ?
(Svaret findes selvfølgelig også i bladet)

Send svaret på mail til arnumposten@gmail.com inden d. 15. Januar.
Skriv ”Nytårskonkurrence” i emnefeltet så er du med i
lodtrækningen om et par flasker vin.
Vinderen bliver kontaktet efter udtrækningen og offentliggjort i næste nr. af Arnum Posten.
Venlig hilsen Redaktørerne

”MAD OG MÆND”
Serverer en dejlig menu i
Arnum Forsamlingshus.
Fredag den 31. januar 2020. kl. 18,00
Billetter a’ 125 kr. kan købes ved min
Købmand

JULEBANKO.
Søndag den 8. december kl 14,00
I Arnum forsamlingshus.
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De færreste byrder er særligt tunge hvis vi løfter i flok.

Arnum Posten takker af
for
2019
Vi kommer igen i
2020

I ønskes alle en rigtigt Glædelig Jul og et Godt Nytår.

