
  

 

En regnvejrsdag i Parken. 

                      (Flot alligevel.) 
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Bladudvalget skriver: 

Du står nu med det første eksemplar af den ny Arnum Posten.  

Den har fået nyt udseende og et nyt redaktørteam. Christina og Christian Strange valgte efter 

lang tids tjeneste at stoppe, de skal herfra have en stor tak for det store stykke arbejde som de 

igennem tiden har lagt i Arnum Posten.  

Det nye redaktørpar er Helge Hennings og Betina Lauridsen. Udover de 2 redaktører er der et 

bladudvalg som består af Anette Nielsen, Peter Bruhn og Anders Jochimsen.  

Arnum Posten har også skiftet udseende og vi sigter mod at den udkommer 4 gange om året.  

Det gør vi fordi at vi er overbevist om at der er brug for et mere aktuelt medie, nu har forenin-

ger, privatpersoner og andre som kunne have interesse, mulighed for 4 gange om året at gøre 

opmærksom på  

deres aktiviteter. Der sker jo rigtig meget i vores lille by, vi skal nok bare som helhed blive meget 

bedre til at gøre reklame for det. Intet er for stort eller småt til at komme med. I kan selv være 

med til at forme i hvilken retning vi skal, så vil I gerne have indlæg med om hvad der er sket, 

men i særdeleshed også hvad der kommer til at ske rundt omkring i vores lille samfund, så skriv 

endelig. 

Sådan et nyt tiltag skal jo lige løbes i gang, så vi modtager gerne forslag til forbedringer, Arnum 

Posten kan altid kontaktes på mail.  

Hilsen 

Bladudvalget 

Bladudvalget :   Redaktører :    Oplag :    

Anette Nielsen   Betina H. Lauridsen                            Bladet udkommer i 550 eksemplarer  

Peter Bruhn   Helge C. Hennings                               Marts, Juni, September og December 

Anders Jochimsen                                                                                        

Materialer:     Annoncering :      Priser : 

Materialer/indlæg til bladet  Fast 1/8 annonce (ca. 6 x 8,5 cm.)    600 kr. årligt                                   

på arnumposten@gmail.com  1/2 side annonce (12 x 17 cm.)   750 kr. pr. gang 

      1/4 side annonce (6 x 17cm./12 x 8,5 cm.) 375 kr. pr. gang 

      1/8 side annonce (6 x 8,5 cm.)   200 kr. pr. gang 

Deadline for materiale til næste nummer 15. August. 2019 

mailto:arnumposten@gmail.com
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Redaktørerne skriver: 

Til alle modtagere af det nye Arnum Posten. 

Der er en stor del borgere i området, der synes det er synd at Arnum Posten ikke er udkommet i en 

periode. 

Det er vi nogle frivillige der har taget op og forsøger at lave en ny udgave, dertil skal nævnes at vi 

starter fra nul og har ingen erfaring med hverken fremstilling, redigering eller udgivelse. Vi håber 

derfor at bladet vil blive modtaget med dette i baghovedet. Vi vil selvfølgelig arbejde på at gøre bla-

det bedre, mere læsevenligt og flottere designmæssigt. 

Her i første udgave er der ikke så mange indlæg fra forskellige foreninger og klubber, som vi jo dog 

har en del af i lokalområdet. Vi håber på at antallet vil øges når vi er kommet godt i gang og alle ser 

at der er et potentiale i at have et lokalt blad der kan formidle informationer, nyheder og oplevelser. 

Ikke alle ser nødvendigvis hvad der bliver opslået på de digitale medier. 

Vi har dog fået en del annoncører og sponsorer, som vi herfra vil opfordre til at læserne lægger 

mærke til og eventuelt støtter. For netop de er essentielle for bladets videre beståen og udvikling. 

Selvom det meste arbejde er på frivillig basis, er der jo udgifter til især trykning og udstyr til fremstil-

ling.  

Første udgivelse kommer i ca. 550 eksemplarer i Arnum, Højrup og Tiset området. 

Alle er velkomne til at skrive ris og ros, event. gode ideer til noget der burde komme i bladet eller 

hjælp på anden måde. Skriv til arnumposten@gmail.com 

Alle ønskes en god sommer og god læselyst. 

Med venlig hilsen 

Redaktørerne 

 

mailto:arnumposten@gmail.com
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Arnum Frivillige Brandværn 

Kunne du tænker dig at blive brand-
mand så læs med her!  
Går du med drømmen om at blive frivillig 
Brandmand, eller kunne du tænke dig at prø-
ve kræfter på området, så tager vi imod dig 
med åbne arme på vores station. Vi er 23 
brandmænd i alle aldersgrupper, som hverdag 
står klar til at rykke ud, hvis dette er nødven-
digt. Så er du over 18 år og brænder for at gø-
re en forskel for andre mennesker i deres 
hverdag, så kontakt vores kaptajn, så i kan ta-
ge en snak om det. Det er ikke bindende at 
møde op, så det er helt okay at prøve kræfter 
med det inden man siger ja til at blive brand-
mand! Vi håber på at se dig, i vores værn! 
OBS: der bliver afholdt øvelse den første  
torsdag i hver måned. 

 

Vores bestyrelse består af:  
Kaptajn: Thor Paulsen - 60536477 

Vice kaptajn: Bent Johansen - 92444340 

Kassere: Søren Smidt - 23837690 

Sekretær: Kim Eggertsen - 51351644 

Fest udvalg: Rune H. Hennings - 22616521 

Fest udvalg: Peter M. Petersen - 61767018 

Køkkentjans: Torben Skovby - 26706353 

 

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen 
til at kontakte en fra vores bestyrelse, eller gå 
ind på vores hjemmeside  
www.arnum-brand.dk 

Udlejning af Toiletvogn  

Skal du holde fest, eller har du bare brug for en 

toiletvogn, så kan vi i Arnum frivillige brandværn 

også klare det, så kontakt Torben på  

tlf : 26706353, for udlejning.  

Pris: 550 kr. pr weekend arrangement.  
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Arnum Motionscenter 

Arnum motionscenter har åbent hver dag fra kl. 05.00-22.00. 

Det koster 600 kr. for et halvt år som medlem, og 1000 kr. for et år som medlem. Derudover 

betaler man et depositum på 150 kr. til en nøglebrik. Hvis man vil være medlem, kan man 

henvende sig til Karina Skovby på tlf. nr. 28 70 63 53, eller Birgit Keller på tlf. nr. 28 94 31 07. 

Tager man nogle med i motionscentret som ikke er medlem, skal man betale 40 kr. for at træ-

ne. 

Man kan også gå til spinning. De cykler tirsdag og torsdag, og der skal man kontakte Heidi 

Skovby på tlf. nr. 61 61 38 59. 

 

Kom frisk. 
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Højrup sogns borgerforening 

Så er tiden endelig kommet til at skrive i det første eksemplar af ”Den nye Arnum posten”, vi er glade 

for bladudvalget opstod og har sørget for det er muligt at lave en ny ”avis”, så vi håber I vil kontakte Be-

tina og Helge med stort og små til bladet. 

Det sidste halve år har været lidt præget af store udfordringer med vores hjemmeside og her tilknyttet 

infoskærm hos købmanden. Vores side/system har været forældet i snart flere år, men pludselig gik det 

helt ned. Vi har nu været heldige at få en dygtig programmør til at hjælpe os, så der er lys forude. Både 

hjemmeside og infoskærm kommer snart igen. 

Første søndag i marts var der fastelavnsfest i hallen, en rigtig hyggelig dag. Dejligt at se så mange bed-

steforældre der kom med børnebørn.  

Økonomien i borgerforeningen: 

Vores indtægter kommer primært fra salg af medlemskort, vi oplever en kæmpe opbakning når vi kom-

mer rundt – Tak for det. 

Nogle spørger hvad vi bruger pengene på – og her er julebelysningen den største post, vi skal have fun-
det på en ny løsning med hjerterne, da de røde slanger ikke bliver produceret mere – så vi efterlyser 
gode ideer. Send gerne mail til os på borgerforening@outlook.dk eller tag fat i Claus Lund eller Tom Car-
stensen. Vores flag og flagfødder kan som altid lejes til festlige begivenheder. 
Hvert år til Sankt Hans uddeles sogneprisen, denne pris kan gå til både enkelt personer, par eller for-
eninger der yder en ekstra indsats for os alle. – Du kan indstille nogen til sogneprisen ved at sende os en 
mail på borgerforening@outlook.dk , eller pr. brev i postkassen ved en af os fra bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen består af 

Majbrit Lundsgaard 

Kongevej 338 

Ansje Rudolph 

Kongevej 322 

Monique van Sonsbeek 

Kongevej 307 

Anette Nielsen 

Søndermarksvej 12 

Claus Lund 

Skovmosevej 3 

Jakobus Dubbling 

Skolevej 3 

Tom Carstensen 

Birkevej 5 

mailto:borgerforening@outlook.dk
mailto:borgerforening@outlook.dk
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Dagplejen 

Vi er 2 kommunale dagplejer i Arnum, som arbejder tæt sammen. Vi arbejder 48 timer pr. uge, 

hvor det bliver tilrettelagt efter hvad I som forældre har behov for. Vores opgaver er, at arbejde 

ud fra den nye styrkede læreplan og hvor vi kommer rundt om alle børnenes kompetencer, bla. 

med krop og bevægelse, det sproglige, naturen og den sociale kompetence. Og ikke mindst at gi-

ve dem en tryg og rolig hverdag, hvor der er plads til det enkelte barn. Vi er meget ude og mødes 

både i Parken og på de forskellige legepladser, der er i byen. I år er vi også inviteret ud på en bon-

degård, hvor børnene kan se nogle dyr og vi skal ned på Brandstationen, hvor de kan komme op 

og sidde i en af bilerne. 

Vi har et godt samarbejde med børnehaven, som vi besøger 1 gang om måneden og når et barn 

skal starte der, aftaler vi altid nogle flere besøg, så overgangen bliver nemmere for dem. Vi bliver 

også inviteret til Sankt Hans, julehygge og er sammen i Kirken til julegudstjeneste. 

På skolen har vi legestuen/hallen, hvor vi mødes en gang om ugen. I hallen laver vi gymnastik og i 

legestuen laver vi forskellige aktiviteter/kreative ting, vi har også Bedsteforældredag, sommer/

juleafslutning med alle forældre. 

I som forældre er meget velkommen til at komme på besøg, for at se hvordan vi bor, så kontakt 

os bare, så skal vi nok finde en dag, hvor det kan passe ind i jeres hverdag. Så skynd dig, at få Je-

res barn sat på venteliste til den kommunale dagpleje. 

Hilsen 

Kirsten og Marianne 
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ARNUM PARKFORENING OG TORSDAGSKROLF 
Torsdags KROLF i parken kl. 19, er kommet godt i gang. Kom forbi og prøv at være med til 
at spille. Vi kunne godt være flere. 

Det er et populært spil, mange samles om, mange steder. 

Det er også tilladt at gå ned at spille på andre tidspunkter i ugen. Hvis I selv har køller. Og 
så er det med til at overskuddet på  ca. 10.000 kr. går til vedligehold af vores alle sam-
men’s fine park. 

Med venlig hilsen  

Arnum Parkforening 
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Skovtroldene i Arnum  

Mit navn er Joan Rudolph, jeg er 42 år og gift med min mand Kim, og 
sammen har vi 3 større børn, som alle går i skole. 

Jeg har nu været privat børnepasser i over 14 år, og driver mit skønne 
pasningstilbud Skovtroldene 0-2 år. Jeg har været på masser af kurser, 
så har en hel del erfaring, og elsker mit skønne arbejde. 

Den private pasningsordning Skovtroldene Arnum ligger lige ved Stens-
bæk plantage og lige op og ned af den Holistiske højskole, og jeg er god-
kendt til at må have 5 børn i alderen 0-2 år. 

Vi bruger rigtig meget skoven, som vores legeplads, gå på opdagelse og 
til kreationer, og her får man lov til at lege, kravle, hoppe, løbe, trille og 
bare have det sjovt. 

Vi går meget op i naturen og udeliv, så vi er rigtig meget ude hver dag, og vi er med i Grønne Spi-
rer, som er en del af friluftsrådets mærkningsordning for institutioners arbejde for en grønnere 
hverdag. 

Desuden er jeg certificeret i Mindful dagpleje, som jeg kombinerer med vores skønne opgivelser, 
ro og natur.. På denne måde får børnene mere balance i hverdagen. 

Ved evt. interesse i pasning af jeres barn, så har jeg pt en ledig plads pr. 1. august 2020 og derefter 
først i 2021 igen. 

Tjek gerne min hjemmeside www.123hjemmeside.dk/skovtroldenearnum, vi er også på face-
book, Skovtroldene Arnum, privat pasningsordning 0-5 år 

De skønneste naturhilsner  
Joan Rudolph, Skovtroldene Arnum, Stensbækvej 23, 6510 Gram, tlf. 40976500 

http://www.123hjemmeside.dk/skovtroldenearnum
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Deltagerne fra årets 1/10 del Ironman 2019 :-) 
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Arnum Forsamlingshus 

Vi nærmer os tiden hvor vi kommer rundt og sælger medlemskort, og håber I vil 

støtte huset som I plejer. 

Vi er en del udfordret af at Arnum net ikke fungerer, men vil oplyse, der altid 

kan ringes på tlf. nr. 27 45 63 75, og dermed få at vide om datoen for jeres fest 

er ledig. 

Af kommende arrangementer i forsamlingshuset, er der: 

”Sønderjysk kaffebord” d. 6. oktober, kl. 14,00.   

”Hobby udstilling” d. 26. oktober. Et bord, til udstilling koster 50 kr.  

Tilmelding til Nina på 28 74 64 99. 

Sidst men ikke mindst er det tid til at overveje om ”Julefrokosten” den  

2. november kl. 18,30, ikke er noget I skal med til. Vi har været så heldige at få 

Michael og Helene fra MUSIK PALLETTEN (dem der var i 2017) til at komme igen.  

Der kan allerede nu meldes til ved Lene på tlf. nr. 27 45 63 75. Og husk der skal 

være 50 tilmeldte for at det bliver til noget. 

Mere om disse arrangementer i næste nummer. 

Hermed ønsker vi jer alle en god sommer. 

Bestyrelsen for Arnum Forsamlingshus 
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Forårssæsonen er skudt i gang på Den Holistiske Højskole 
I Stensbæk på Den Holistiske Højskole er foråret startet med et væld af spændende aktiviteter som fort-

sætter til oktober. Her er lidt aktuelt fra, hvad der sker på Stensbæk i foråret:  

Forårsprogrammet byder på kurser og workshops inden for bl.a. yoga, vejrtrækningsteknik, klangmassage, 

selvudvikling, naturenergi og tankefeltsterapi. Blandt underviserne finder man f.eks.  

Lars Mygind og Søren Hauge – og selveste Jytte Abildstrøm står for underholdning en af dagene.  

Skovcaféen er glædeligvis åbnet igen. Her kan man komme og få friskbrygget kaffe og hjemmelavede kager. 

Alle er velkomne. Og hvis man er medlem af en strikkeklub, vandreforening eller lignende, må man heller 

end gerne bruge Skovcaféen som træfpunkt. Se Skovcaféens Facebookprofil for flere informationer herun-

der åbningstider.  

Vi er ved at få anlagt vores egen køkkenhave på højskolen, så vi fortsat kan tilbyde mad af friske råvarer – 

nu tilmed også fra helt egen dyrkning.  

Hver mandag klokken 16.30 og tirsdag klokken 10 har vi Drop-in yoga, som betyder at man uden tilmelding 

kan dukke op og dyrke yoga hos underviser Vivi Falk Meyer. Hver yoga session varer lidt over en time inklu-

siv afspænding. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Den Holistiske Højskole i Stenbæk. For mere information se ven-
ligst vores hjemmeside www.holistisk-hojskole.dk  

http://www.holistisk-hojskole.dk
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Vi havde i starten af april besøg af den nye landdistrikts koordinator for Haderslev Kommune, 

Bitten Jensen. Hun var meget imponeret over de fine lokaliteter som vi har herude, samt di-

versiteten i den brugerflade som vi har. Vi havde en god snak omkring hvad det kan kræve at 

skabe aktivitet i et lokalsamfund, et område som hun tidligere har beskæftiget sig med i Kol-

ding Kommune.  

Hvis nogen af vores foreninger har brug for en indgangsvinkel til Haderslev Kommune kan 

Bitten kontaktes på bitj@haderslev.dk, eller på tlf. 24591569 



 

I ønskes alle en rigtig god sommer! 


