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Arnumhallen 2020

Højrup Sogns Borgerforening:

Sankt Hans i Arnum Park 2020
På grund af regeringens udmelding omkring forsamlingspåbud
arrangerer vi ikke Sankthansfest i år.
Det forventes at vi fra 8. juni må samles 30-50 personer, vi plejer
at være omkring 100 personer i parken.
Mange ting er blevet aflyst og udskudt her i de sidste måneder,
rigtig mange er blevet ramt af dette.
Når vi igen kommer tilbage til normalen, trænger vi vist alle til
fællesskab og sammenhold.

Borgerbudgettering 2020
Vi har igen i år tilmeldt os Borgerbudgettering og får en sum penge til at bruge i vores lokalsamfund. På grund af
Corona er der nogle ændringer til forløbet i forhold til de tidligere år. Blandt andet skal vi have forslag indleveret
allerede 1. august.
Hvis du har en ide, som du selv vil og kan stå for at føre ud i livet og som gavner os alle, men bare mangler penge
til det, så send en beskrivelse af dit projekt inkl. minibudget med forventede udgifter til Borgerforeningen; mail;
borgerforening@outlook.dk eller aflever det i Postkassen hos Arnum El-service, Majbrit. Projektbeskrivelser skal
være modtaget senest 1/8-2020.
På grund af Corona bliver der i år ikke afholdt møder omkring borgerbudgettering. Det er derfor bestyrelsen i
Borgerforeningen der i år bestemmer, hvilke projekter, der skal have penge. Vi vil herefter melde det ud til de
ansvarlige, på hjemmeside og facebook og på infoskærmen.
Vi håber, at I igen i år vil komme med nogle gode projekter, så vi kan få fordelt pengene til flere projekter.
Borgerforeningens bestyrelse

Redaktørerne:
Indlæg bedes sendt i Word eller kompatible programmer. Skrifttype Times New Roman størrelse 11.
Dette vil gøre bladet mere ensartet og lette redigeringen.
Deadline bedes overholdt.
Der er ikke lang tid fra deadline til afsendelse 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. August 2020
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Lidt nyt fra Gymnastik-Boblen i Arnum Idrætsforening:
Vi var så heldige, at vi nåede at afholde vores gymnastikopvisning søndag d. 8. marts 2020, da der få dage forinden ”kun” var blevet lukket ned for arrangementer med over 1.000 deltagere. Da vi som regel max. kommer op på
200-250 deltagere og tilskuere tilsammen, så valgte vi at gennemføre, selvfølgelig med de anbefalede retningslinjer, med håndsprit flere steder i hallen, og undgå håndtryk, knus og kram…
Der var alt fra Guldklumper, Spilopper, Girl Power (Minitons), Juniormix, Zumba, Skrot til Hot & Skrog til Mand
på gulvet denne eftermiddag, så alle tilskuere kunne se, hvad disse hold bruger deres trænings-tid på. Måske det
har tændt interessen hos nogen, som herefter har fået lyst til at være med på et af holdene, når vi (forhåbentlig)
skal starte op igen til efteråret.
Ud over de nævnte hold, så har vi også senior-dans og et motionshold. Motionsholdet sørgede som sædvanlig for
kaffe og kage ved gymnastik-opvisningen. I år løb vi ind i et positivt problem. Der var nemlig næsten dobbelt så
mange fremmødte, der købte kaffe-billet end der var sidste år, så der var næsten ikke kage nok.
Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere og hjælpetrænere, der har stået for de enkelte hold i løbet af sæsonen. Derudover skal der også lyde en stor tak til alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved vores
”Sjov Lørdag” i november og ved gymnastikopvisningen her i marts. Uden jer, gik det ikke..
Vi håber at se jer alle, og flere til, når vi skal starte
op igen til efteråret. Der vil komme information herom i den næste udgave af Arnum Posten, og på Arnum IF’s facebook side. På det tidspunkt ved vi mere, om vi kan starte op på ”normal” vis, eller om der
stadig er diverse retningslinjer, som følge af coronakrisen.

Pas godt på jer selv og hinanden.
Mange hilsner
på vegne af Gymnastik-Boblen / Inger
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Nedlægning af juletræsfest
Arnum Frivillige Brandværn
Vi har grundet manglende opbakning til vores juletræsfest, valgt at
nedlægge det på ubestemt tid.
Vi ærgrer os rigtig meget over, ikke at skulle afholde juletræsfest mere.
Vi bruger rigtig meget tid på, både planlægning og klargøring af denne dag, derfor ønsker vi ikke at afholde det hvis der ikke er opbakning til det. Vi håber der igen på et
tidspunkt vil være opbakning i Arnum, til at afholde juletræsfest.

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.
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Lokalhistorisk Forening fortsætter beretningen om de estiske flygtninge i Stensbæk 1945-48:
Mange i Arnum og omegn var lidt utrygge ved de estiske flygtninge, så derfor blev hver koncert indledt med en tale
af Niels Bruun, hvor han forklarede, at disse flygtninge var allierede og intet havde at gøre med tyskerne.
Alle de estiske flygtninge havde fået deres forhold grundigt undersøgt af de allieredes Flygtningekommission, der bl. a. bestod af amerikanske og engelske repræsentanter.
Nogle påpegede så, at mændene havde båret tysk uniform, men vi kender jo så udmærket her i Sønderjylland, hvad det vil sige at blive tvunget i krig for et andet land end fædrelandet, og det var netop også det, der var
overgået esterne.
Da disse flygtninge var allierede, havde de lov til at forlade Stensbæklejren, hvorimod de tyske flygtninge befandt
sig i lukkede lejre.
Esternes daglige liv på Stensbæklejren lå i faste rammer.
Der var rengøring hver dag i esternes værelser og rundt om lejren.
Nogle arbejdede i lejrens køkken, andre på kontoret, og flere havde fået arbejde i omegnen til tarifbetaling, hvor
man ikke kunne finde dansk arbejdskraft. Dette gjaldt bl. a. på Gram Tæppefabrik og roearbejde på gårdene.
Lærer Haugård underviste i dansk, og der blev oprettet forskellige skoleklasser, hvor estiske lærere underviste i flere
fag på forskellige alderstrin, også gymnasiekurser.
Der var foredrag om sønderjyske forhold, fremvisning af kulturelle film eller lysbilleder om Danmark, Sverige og
USA, og der blev etableret et skakkursus.
Der blev dyrket en del idræt som gymnastik, håndbold, badminton, basketball og boksning.
Af og til blev der arrangeret håndboldkampe mellem danskere og estere, og i flere af kampene vandt esterne.
På lejrens bibliotek var der et lille udvalg af bøger, og der var fri adgang til radio, aviser og forskellige spil.
Når der ikke var arbejde, kunne esterne frit gå udenfor lejren
og evt. foretage indkøb.
Der blev serveret mad 3 gange dagligt, som regel god dansk mad,
og Thora Bruun var den daglige leder i køkkenet.
Ved højtider og særlige anledninger blev der gjort lidt ekstra ud af
maden.
På 1-års dagen for esternes ankomst til Stensbæk var der fællesspisning,
lotterispil, sang og musik og varm chokolade med kager som afslutning.
Esterne gav Thora Bruun en buket roser som tak for alt det,
som også hun gjorde for dem.
Beretningen om de estiske flygtninge fortsættes i næste nummer.

HUSK:
Deadline
til Arnum
Posten.
Den 10. i
måneden før
udgivelse.
Times New
Roman str. 11
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FØLG ARNUM
IDRÆTSFORENING PÅ
FACEBOOK
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AIF Svømning:
Vores svømning, som i denne sæson er gået helt forrygende, med mange nye familier i svømmehallen hver torsdag, fik en brat afslutning.
Covid-19 satte en stopper for vores afslutningsfest, hvor der plejer at blive hygget rigtig meget først i svømmehallen med ture i den store rutsjebane og ”hunden” plejer også at være i vandet. Og bagefter i Arnumhallen, hvor
Børge og Jonna plejer at diske op med lækkerier.
Alle børn plejer både at få diplomer for deres indsats på de forskellige hold og også for hvor langt de svømmede
til svøm langt.
Alt det gik vi glip af, men det er der jo ikke så meget at gøre ved – vi håber da på, at vi kan starte igen til efteråret – så vi glæder os til at se alle ”gamle” og også en masse nye svømmere til opstarten torsdag i uge 43.
Rigtig go sommer ønskes af
Svømmeteamet

Arnum Kultur- og Fritidscenter (AKF):
I forbindelse med Covid 19 har alt været lukket på Arnum Kultur- og Fritidscenter i perioden marts - april - maj.
Lejerne dvs. Mensendieck og STUK har så småt begyndt aktivitet her i maj måned.
Øvrige brugere kan håbe på, at vi langsomt begynder at få lov at åbne op igen. Måske får nogle lov at starte efter
mandag d. 8. juni.
Åbning og tilladelse til ibrugtagning vil blive meddelt de enkelte brugere pr. mail.
Vi har dog fået udsagn om, at motionscentre, spinning lokaler og indendørs sports lokaler først forventes at åbne
efter sommerferien.
Der er ny opsat dispensere med sprit i alle lokaler - dette skulle gerne i brug og signalere, at når lokalerne igen
tages i brug, følger vi sundhedsstyrelsens regler med afspritning, renhold og afstand.
I dette forår har der været en stor vandskade i underste etage på den ene ”klasseværelses fløj” - der hvor ungdomsklub har til huse. Efter sommerferien skulle alle lokaler være nyrenoverede.
Udvendig vedligehold: Græsklipning og pasning af hække finder sted som sædvanligt. Frivillige holder dette nydeligt og pænt.
•

Og så er der kun at sige

God sommer - på afstand.

Beretning fra Arnum-Højrup Pensionistforening:
Før Coronakrisen ramte os, nåede vi at afholde Generalforsamling med efterfølgende banko tirsdag d. 18. februar
på Arnum Forsamlingshus med 40 deltagere.
Efter Generalforsamlingen blev der serveret kaffe med boller og lagkage.
Derefter var der banko.
Pensionistforeningen havde købt præmierne ved Min Købmand, Arnum.
Der var fine sponsorgaver, så en stor tak til Litta Frederiksen, Toftlund Boghandel, Gram Apotek,
Biavlerforeningen i Arnum og Børge Larsen, Min Købmand.
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Parkforeningen:
I skrivende stund er Rhododendron i PARKEN på vej til at springe ud. Det må give anledning og lyst til en ekstra
tur gennem vores allesammens fine park.
Så pas på den. I disse Corona tider, har det været dejlig at se, at den også kan bruges når unge mennesker gerne
ville være sammen. Men kære forældre, Husk at opfordre jeres unge mennesker til selv at rydde op.
Som der blev sagt til de sidste, husk at rydde op, for bestyrelsen i parken er frivillige pensionister.
Der var fin ryddet op bagefter.
Der er blevet arbejdet flittigt i Parken. Grill hus, kaffehus og hus til hestene er blevet malet.
Der er blevet sat lys op langs sti fra Mejerivej til Kongevej i vinter, og der er sået græs igen. Også langs pensionistboligerne på Vinkelvej skulle der gerne komme en fin græsplæne op.
Der er blevet anlagt ny Petanquebane, som dermed er flyttet fra skolen op i Parken. Det har været hårdt arbejde og
mandetimer, og heldigvis også med stor hjælp fra mange frivillige og store maskiner.
Stor tak for det. Uden den store frivillige indsats, kunne det ikke lade sig gøre.
Peter lagde sidste hånd på værket med maling af borde og stakit. Som i kan se, er alder ingen hindring for at give
en hånd med. Peter har også lovet at give pølser til indvielsen af Petanquebanen.
Nu afventer vi kun på en udmelding om, hvornår vi må åbne igen for mere end 10 personer. Så vil der igen blive
spillet Krolf torsdag aften, og Petanque onsdag eftermiddag.
Indtil da, må I gerne samles 10 personer og bruge banerne.
Venlig hilsen ARNUM PARKFORENING

Menighedsrådet:
Under normale omstændigheder ville menighedsråd og kirke have været fuld af aktivitet i de forløbne måneder.
Men: Kirken har været lukket – fællessamlinger og aktiviteter har været umulige – menighedsrådsmøder har været
annullerede osv. Vi kender jo situationen og har alle været berørt af isolationen. Vi håber og glæder os til den langsomme ”lukke op situation”, som vi alle forventer kommer hen over sommeren.
Uafhængigt af situationen forventer vi følgende snarest:
Kalkning af kirken er påbegyndt: En grundig afrensning i flere tempi og så den synlige kalkning.
Byggeri af værksted og redskabsrum: Licitation er i gang og forhåbentlig byggeri i sensommer.
Orientering om forholdsregler i forbindelse med menighedsrådsvalg. Nyt menighedsråd for den næste 4-års periode,
som skal påbegynde arbejdet 1. søndag i advent 2020. Menighedsråds valgperiode følger kommunalvalg periode.
Og så har vi i denne stille periode ansat en ny organist ved Højrup Kirke: Lise Sommer Andersen. Vi glæder os til
dette samarbejde og vil se frem til dejlige toner fra vort orgel.
Og så glæder vi os til aktivitet i kirke og i menighed igen.
God sommer - på afstand.
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Kirken:

Gudstjenesteliste:
31.maj

Pinsedag

10.30

1.juni
7.juni
14.juni
21.juni
28.juni

2.Pinsedag
Trinitatis søndag
1.s.e.trinitatis
2.s.e.trin.
3.s.e.trin

9.00
10.30
10.30
Der henvises til Gram-Fole
9.00

5.juli
12.juli
19.juli
26.juli

4.s.e.trin
5.s.e.trin
6.s.e.trin
7.s.e.trin

19.00
10.30
Der henvises til Gram
9.00. J. Gjesing

2.august
9.august
16.august
23.august
30.august

8.s.e.trin
9.s.e.trin
10.s.e.trin
11.s.e.trin
12.s.e.trin

Der henvises til Gram-Fole
10.30
10.30
9.00
10.00 Konfirmation
14.00 Fælles friluftsgudstjeneste på Sct. Thøger.

Det stille forår – en rolig sommer
Foråret har været en stille tid, præget af aflysninger Ingen gudstjenester fra 15.marts.
Sogneeftermiddage og Påske blev aflyst og værst af alt Konfirmationen måtte udsættes. Den bliver gennemført på
den nye dato, den 30 august. Genforeningsfesten er også blevet sat på pause, men så snart tingen er blevet mere
stabile mødes udvalget igen.
Begravelser er foregået med begrænset deltagerantal bestemt af kirkens størrelse. Heldigvis har vi højtalere til
udendørsbrug. Mange Dåb og vielser bliver flyttet til bedre tider så der kan blive plads til både bedsteforældre og
gæster.
Fra Pinse ser det ud til at alting begynder at åbne sig. Gudstjenester bliver igen tilladt, pt. med 30-50 deltagere,
men altergangen er endnu ikke på plads. Der er stadigvæk flere spørgsmål end svar om hvad vi må og ikke må.
Vi venter på direkte retningslinjer fra Kirkeministerium og Biskopper og Statsminister.
Men det går fremad med små skridt. Derfor går vi også ind i en stille
sommer - Sogneudflugten, som ellers plejer at ligge i juni er aflyst.

Konfirmationen 2020
Årets konfirmander må vente længe på konfirmationen i år. Den sidste
tid sammen blev desværre aflyst, men i løbet af august bliver i kontaktet, så vi
kan samle op og være klar til konfirmationen søndag den 30. august
kl. 10.00. der er 5 konfirmander og hvor mange vi må være i kirken til den tid
ved vi endnu ikke. Har i spørgsmål angående konfirmationen, er i
meget velkommen til at ringe.

Navne på konfirmander
Deimante Cepokaite
Maja Møller Dahl
Rakel Botilde Lund
Jonas Skovby
Sara Smidt

Konfirmandstart og Indskrivning af nye konfirmander 2020-21
Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation i april 2021
kommer sandsynligvis til at foregå elektronisk. Se på hjemmesiden,
her vil komme en invitation eller på kirkesiden første uge i hver måned i Midtsyd.
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Sidste nyt fra Børnehuset Nobi, Arnum:
De sidste måneder har været en meget speciel tid for Nobi.
21. Februar holdt vi vores årlige fastelavnsfest, hvor børnenes bedsteforældre var inviteret. Børnene mødte udklædte i de fineste kostumer og havde glædet sig til at få besøg af bedsteforældrene. Det var en rigtig hyggelig dag
med masser af klipning af pynt til fastelavnsriset, spisning af fastelavnsboller og dernæst slog vi katten af tønden
ovre i hallen. Én tønde til børnene og én tønde til bedsteforældrene, så der blev selvfølgelig kåret en kattekonge og
kattedronning fra hvert hold.

Den 11. Marts kom så besked fra vores statsminister, at alle institutioner skulle lukke ned pga Coronavirus. Der
var i perioden mulighed for nødpasning i Gram. Så det var en meget mærkelig tid, hvor børnene var hjemme og
personalet holdt møder via nettet og skulle forberede sig på en helt ny hverdag når børnene igen måtte komme i
børnehave. Den 15. April kom så dagen, hvor vi kunne modtage børnene igen, efter masser af rengøring og planlægning. Børnene blev delt op i grupper og der skulle vaskes hænder mere end normalt, der skulle bl.a. vaskes legesager, møbler og køretøjer på legepladsen, vi skulle være mest ude og sørge for at holde afstand, så det var en
helt anden hverdag at komme tibage til. Men hvor var det dejligt at se børnene igen, og vi vil hermed gerne takke
forældrene for den positive indstilling og respekt for de nye regler, der heldigvis bliver reguleret lidt hen ad vejen,
når der kommer besked fra Sundhedsstyrelsen.
Vi har heldigvis været heldige med vejret og det har vi
benyttet os af, så vi har været i parken, på Sildals legeplads, gåtur ud mod kirken og på skolens gamle legeplads. I børnehaven har vi sået grønsager i vores højbede
og fået plantet en masse smukke blomster i krukker.
Vi skulle have afholdt dimissionsfest for de to piger, der
skulle starte i Brændstrup Kristne Friskole de 1. April,
men det må vi gøre, når reglerne for sammenkomster
lempes lidt mere, så det glæder vi os til.
I maj måned har vi planer om at tage til Klovtoft barfodspark, og det ser ud til at det godt kan blive til noget, hvis
alt går som det skal. Det håber vi.

Arnum Posten:
På grund af den seneste tids lavere aktivitet, ikke blot i Arnum Postens udgivelsesområde, men i hele verden omkring os, har
indlæggene til bladet ikke været så store og så mange. 
Vi har derfor skåret bladet ned til 12 sider i stedet for de normale 16, det betyder at vi kan spare tryk på 600 stk. A3-papir til
gavn for miljøet/klimaet og Arnum Postens budget. ☺
Vi håber at tingenes tilstand snart normaliseres, og at aktiviteten øges så meget at vi skal udvide antallet af sider ud over de 16. 
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