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    Referat fra Lokalrådsmøde 18. juni 2020 
Kort runde med nyt siden sidst. 

Parken har fået petanque bane under Corona – parken ser godt ud, men kan altid bruge flere til at hjælpe med at passe 
parken. 
Genforeningsfejringen skal genvurderes – konfirmationer er 30/8 og forhåbentligt kan alle 5 konfirmeres på engang. 
Der er fortsat mange restriktioner i kirken – men vi håber på at det løsner sig efter sommerferien. Gudstjenesterne er 
kommet i kalenderen. Der er menighedsrådsvalg i år – der er intromøde den 11/8. Alle i menighedsrådet modtager 
genvalg, men der kunne godt bruges nye suppleanter. Menighedsrådet mødes ca en gang i måneden og rygtet siger, at 
de er søde og rare, og at møderne er hyggelige. 
Spejdernes hytte er blevet shinet op under Corona af frivillige, som har været forbi på skift. De er startet op med al-
mindelige møder igen men fortsat med forholdsregler mm. Nye medlemmer er altid velkomne.  
Forsamlingshuset har været lukket helt ned – aflyste konfirmationer er heldigvis blevet genbooket. Der er Generalfor-
samling på torsdag d. 25/6 kl. 19.00. Forsamlingshuset har fået penge fra SE Fonden til nye stole 150 stk. Forsamlings-
huset fik i foråret 20.000 kr. fra kommunen til at sikre indgang ved scenen – det er blevet lavet. Næste projekt er nye 
gardiner i store sal og krostuen. Basaren udenfor bliver til noget – det er den 5/9 2020. 
Brandværnet har holdt mindre øvelser og kørt almindeligt til udrykning mm.  
AIF har renoveret klublokale i alle hjørner og kanter. Og så er fitness blevet renoveret og udvidet med mere plads. Der 
kommer også film på vinduerne for at skærme. Radiatorer er fjernet og så skal der anden varmekilde op. Der mangler 
renovering af gulv i det store rum – men det løber op i 50-60.000 kr. og det var penge der var øremærket til udskiftning 
af maskiner. Så der skal måske søges fonde. 
Borgerforeningen holdt generalforsamling med suppe – der var fedt at se de mange fremmødte. Der blev delt Borger-
budgetterings penge ud til 4 meget forskellige projekter, hvilket var dejligt. Der blev kørt test på julebelysningen i Høj-
rup – det sker igen i år, for at sikre at det virker og ser ok ud.  
Vestergade 34 er købt og revet ned for forsikringspengene. Nu bliver der sået blomster indtil videre, så det kan passe 
sig selv. Lene har 4 m. høj rødbøg, som de må få for at hente den.   
Der bliver sat gang i velkomstpakke igen – skal indeholde Arnum Posten, en folder og en rødvin eller lign. Skt. Hans 
er aflyst i år. Måske skal der være markering af overtagelse af Vestergade i august/september. Grunden skal ikke bru-
ges til noget umiddelbart. 
 

Borgerbudgettering 2020 
Pga. Corona afholdes der i år ingen afstemningsmøde – Borgerforeningens bestyrelse skal bestemme fordelingen af 
pengene, og det er vi lidt trætte af. Vi vil prøve af finde alternativ. 
Man søger penge ved at skrive hvad projektet er, hvem der står for det og hvad det koster. 
Skriv til denne mail; borgerforening@outlook.dk 
 

Haderslev Kommunes projekt ”Midlertidige tilflytterboliger” 
Kommune og et arkitektfirma står for alt – søger penge, profilerer projektet. Det byen skal sørge for er en grund og at 
tage hånd om tilflytterne, mens de er ”på prøve”. Dvs. byder dem velkommen, tager dem med til arrangementer, tilby-
der fx gratis medlemskab af foreningerne mm.  
Vi søger nogle mennesker/et udvalg som syntes, at det lyder spændende og som vil høre mere om det og evt følge det 
hele vejen. Haderslev kommune afholder møde igen 29/6 – der skal sendes interessetilkendegivelse ind inden.  
Umiddelbart skal vi sigte efter børnefamilier – og så skal vi tænke på placering, så det er med have/natur og legeplads 
og andre børnefamilier. 
Giv lyd til Borgerforeningen, hvis der er nogen, som har lyst. Man binder sig kun til en meget begrænset periode og 
meget specifikke opgaver – vi sætter det på Facebook og ser, om der ikke skulle være nogen der har lyst. 

 
Nordea Fonden – ”Her bor vi”-puljen 

Bevæg dig for livet – Lise foreslår at vi får træningsredskaber op rundt i byen. Fx i parken, Sildal mfl. som en slags 
rute for at binde byen sammen. 
AIF vil gerne holde en byfest i 2021. En rigtig byfest som ”da vi var børn” med aktiviteter for hele familien med højt 
til loftet og for byens borgere. Men uden de store armbevægelser – det skal ikke skrues op til noget stort og forkromet. 
 

Evt. 
A.   Vedligeholdelse i og omkring AKF og børnehaven – hvordan hænger det sammen?  

Landsbypedellen har ikke mange timer, men han er dygtig og gør, hvad han kan i den korte tid, han har i 
Arnum.  

B.    Arnum Posten kører og er blevet rigtigt godt. Men husk at skriv til dem. 
C.    Forslag hvis der ikke kommer ansøgninger til BB; lad pengene gå i BF kassen, til fx køb af grunde, blomster 

ved vejene, eller buske – generel smukkesering af byen – og der er altid Julebelysningen.  
D.   Arnum-net – der mangler kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne i Borgerforeningen. 

 

Tak for flot fremmøde trods det korte varsel. 

Borgerforeningen  
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Der kan lejes  

Borde og Stole hos AIF.  

Kontakt Mette  

Carstensen på  

tlf. 27 62 31 90 

Borde 10 kr. pr. stk. 

Stole 5 kr. pr. stk 

NØGLEVAGT: 
Hallen i Arnum kan benyttes når den er fri, du/i kan spille badminton, øve nogle gymnastik-

øvelser og så videre. Hvis du er medlem af AIF er dette gratis. 
Det er muligt at bruge hallen til at holde børnefødselsdag, klassefest osv. op til og med 7 kl. 

og uden alkohol, dette koster 200 kr. 
Sabrina står for udlån og udlevering af nøgle,  

hun kan kontaktes på 27124453. 
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HUSK: 

Deadline  

til Arnum  

Posten.  

Den 10. i  

måneden før          

udgivelse. 

Times New 

Roman str. 11  

Børnehuset Nobi, Arnum: 
I år måtte vi desværre, pga Corona situationen, afholde Sankt Hans uden dagplejerne fra Tiset og Arnum, men hå-
ber vi kan genoptage  tradition til næste år. Men vi fik sat ild til heksen, som børnene havde været med til at lave, 
derefter grillede vi pølser og brød. 

Den 25. Juni blev det endelig dagen, hvor vi måtte holde dimissionsfest for vores to piger og deres forældre, piger-
ne startede 1. April på Brændstrup Kristne Friskole, men pga Corona, kunne vi ikke holde dimissionsfest på det 
tidspunkt. 

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, med rød løber, tale, overrækkelse af diplomer og gaver. Derefter var der 
fotografering og til sidst lidt godt til ganen. 

I uge 29 og 30 var der sommerferiepasning i Nobi i Gram, for dem, der havde behov for det. Der fulgte naturligvis 
personale fra Arnum med. 

Sommeren har budt på både efterårsvejr med kulde og regn og hedebølge med omkring 30 grader varme. Så vi har 
rettet os ind efter forholdene og har brugt nærmiljøet. 

 Vi har været en del i hallen, der er dejlig køligt og tørvejr, hvis det har regnet. 

 Vi har været i parken og på skolens gamle legeplads. 

 Vi har passet vores krible krable bed, med planter, der tiltrækker insekter og smådyr (vi har bl.a. Set små frøer). 

 Vi har badet i iskoldt vand, det er bare noget, børnene nyder. 

August måned byder på sommerfest for børnene (vi holder en sammenkomst med forældrene senere, når vi må 
samles flere igen) og siger velkommen til to nye børn i børnehaven og et nyt barn i vuggestuen, det glæder vi os til. 
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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 de-
positum 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 træne. 
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. 
 
Følg Arnum idrætsforening på facebook, der vil blive opdateret i forhold til Covid 19 

Hej alle.. 
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 03.10 2020 

 Fra Kl.10.00-12.00 
Vi mødes ved Arnum Skole 

 Der vil den dag være gratis aktiviteter for både store og små  
Hyggelige timer sammen hvor vi støtter en god sag. 

Vi vender tilbage med et program der tager højde for Covid19. 
Vi ses 

AIF, Heidi Schmidt og Heidi Skovby 

 SOMMER I ARNUM 

Til alle ejere af traktorer og store landbrugsmaskiner 

Vi elsker vores landmænd og ønsker at alle trives og er godt kommet igennem denne vanskelige tid. 

Når det er sagt undrer jeg mig over, at uanset hvor travlt vi har i foråret og sommeren at dem der ejer eller dem som 

kører landbrugsmaskiner har den opfattelse at man kan opnå fordel ved at køre igennem Arnum som en jetjager!

Kære landmand, gevinsten ligger ikke her, men generne er store! 

SLIP SPEEDEREN OG TA` DET ROLIGT! 

                                     Med god sommer hilsen, Jacobus Dubbeling Skolevej 3 6510 Gram  
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Lokalhistorisk Forening fortsætter beretningen om de estiske flygtninge i Stensbæk 1945-48. 

Efter esternes eget ønske holdt Pastor Paulsen af og til Gudstjeneste for dem.  D. 17. marts 1946 var der konfirmation for 17 
estiske flygtninge. Selve konfirmationen blev foretaget af 2 estiske præster fra København. 

Konfirmanderne bestod af 2 piger i lange, hvide kjoler og 15 unge mænd. Røde Kors havde sørget for pænt tøj til dem alle. 

Kun en enkelt af de unge mænd havde sin mor med, mens resten var helt uden familie på denne store dag, så for dem også en 
sørgmodig dag. 

Der blev arrangeret fællesspisning i lejrens spisesal, og danske venner fra Arnum og Gram var inviteret. 

Forstander Bruun og Pastor Paulsen holdt tale for de unge og ønskede dem alt godt. Konfirmanderne fik foræret gaver, blomster 
og telegrammer. Der blev foretaget 3 vielser blandt esterne i Stensbæk. 

Et cirkulære fra 1946 om vielser fastslog, at luthersk-evangeliske flygtninge var ligestillet med Folkekirkens medlemmer med 
hensyn til kirkelig vielse. 

Danske præster var berettigede til at foretage vielserne men havde ikke pligt til det. 

Det mest omtalte bryllup i avisartiklerne fandt sted d. 23. juni 1946 i Højrup Kirke med Lysning d. 2. juni i kirken. Pastor Paul-
sen stod for vielsen. 

To unge estere blev viet, skovarbejder Eduard Heinmets og journalist Helve Ambur, der blev kaldt “Den lille nattergal” af det 
danske publikum på grund af hendes smukke sangstemme. 

Højrup Kirke var flot pyntet og ligeledes Stensbæklejrens spisesal, der var pyntet med egeløv, estiske flag og Dannebrog. 

Der var mange gaver og blomster til det unge par. 

Bryllupsmiddagen var for alle estere og specielt indbudte danskere. 

Der var taler og sange, og brudeparret blev af esterne opfordret til en estisk bryllupstradition, hvor brudeparret skulle op at stå 
på stolene og kysse hinanden. 

Mon vi danskere har overtaget en estisk tradition? 

Da det var Sankt Hans-aften, gik brudeparret og alle bryllupsgæster gennem plantagen til en høj, hvor der var tændt bål. 

Flere folk kom til, så der i alt var 250 personer, der alle blev inviteret til kaffe og bal på Stensbæklejren. 

Brudeparret boede et par dage hos danske venner, og deres ønske var at komme til Canada, hvor brudgommen gerne ville bruge 
sin uddannelse som skovarbejder, da både hans og brudens far havde været skovridere i Estland. 

D. 1. juli 1947 fødte Helve sønnen Enn Niels på Gram Sygehus, og han blev døbt samme dag af Pastor Paulsen men døde des-
værre også den dag, da han var født for tidligt. 

Man kunne godt få den tanke, at han blev opkaldt efter Forstander Niels Bruun, da han fik navnet Niels som mellemnavn, og det 
er ikke et typisk estisk navn. 

Den lille dreng blev begravet på Højrup Kirkegård, men der er ingen sten på hans grav. 

Der var endnu 2 bryllupper på Stensbæklejren, men de er ikke omtalt i avisudklippene. 

Det ene par var en dansk chauffør, der blev viet til en estisk kvinde d. 15. februar 1947 i Højrup Kirke. 

Det andet par var 2 estere, der blev viet d. 26. december 1947, også i Højrup Kirke. 

Juledag i 1946 blev 4 børn, alle piger, døbt i Højrup Kirke af en estisk præst fra København, og om aftenen var der koncert. 

Yderligere 6 børn, 3 piger og 3 drenge, foruden Helve og Eduards søn, blev døbt af Pastor Paulsen på forskellige tidspunkter.  

Der blev født 2 piger på Stensbæklejren, og 3 drenge blev født på Gram Sygehus. 

Flygtningene i Stensbæk kom fra andre flygtningelejre i Danmark, så 2 piger var født i Holstebro, en pige på Fårupgård, 2 piger 
i København og en dreng på Rigshospitalet. 

En estisk jul er næsten som dansk jul, så Juleaften på Stensbæklejren startede med Gudstjeneste på lejren med Pastor Paulsen. 

Til julemiddagen blev der serveret flæskesteg med rødkål, blodpølse med surkål, esternes livret, og dessert, og Forstander Bruun 
holdt tale. 

Efter middagen gik alle ind i gymnastiksalen, hvor det pyntede juletræ stod. 

Esterne sang et par estiske julesalmer, men i Estland danser man ikke om juletræet. 

Estiske børn opførte et estisk julespil med nisser og trolde, og julemanden kom med gaver til alle børn i sin sæk. 

Hver gang et barn fik overrakt en gave, sagde det et lille vers. 

Aftenen sluttede med kaffebord. 

Gram Avis og Jydske Vestkysten opfordrede folk til at give esterne julegaver som legetøj, penge og tøj, for mange af flygtnin-
gene havde kun det tøj, de havde på, da de ankom. 

Beretningen om de estiske flygtninge i Stensbæk fortsættes i næste nummer. 
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 Arnum Forsamlingshus: 

Det er en glæde at vi nu efter lang tids nedlukning 

igen kan lukke op for fester, møder mm i Forsam-

lingshuset. Og vi tager gerne imod nye bookinger af 

huset på 27456375. Det lykkedes os også at gen 

booke mange arrangementer, der var planlagt til under 

nedlukningen, til efteråret. 

Vores generalforsamling blev flyttet til 25-6. Her blev 

det vedtaget at vi ikke kommer rundt med medlems-

kort i 2020, men lader medlemskort for 2019/2020 

gælde til 31-6.2021. Er der flere der ønsker at blive 

medlem kan det ske ved henvendelse til Lene på 

27456375. På selvsamme generalforsamling fik vi 

Arnum plakat af Peter Schmidt som kommer til at 

hænge i huset.                                                                

Som mange sikkert har set har vi fået penge til nye 

stole af SE’s vækstfond. Det har givet et helheds 

indtryk af huset.                                                                                                                                                           

Lige nu planlægger vi Basar, der bliver afholdt d. 

5-9.2020 fra 10 til 15. så mød op og gør en god han-

del, eller bestil din egen stade plads ved Marianne 

Beyer. (se annonce i bladet). 

Julefrokosten i år bliver den 7-11 (se annonce her i 

bladet).Vi er desvære nød til at tage forbehold for Co-

vid-19 regler, hvilket også indebærer at fester der afta-

les flytte uden beregning, hvis reglerne sætter en                          

stopper for dem.                                                                                                                                                        

Vi har mistet nogle stole fra rygeskuret.                                          

Den/Dem der har lånt dem bedes sætte dem tilbage. TAK.  

Bestyrelsen. 

           De nye stole. 
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Svømning: 
I skrivende stund glider sommerregnskyerne hen over himlen og landmændene spejder efter sol og varme, så det kan 
blive høst. – Det samme gør feriefolket – så det kan blive badevejr. 
 
Og i denne danske sommerstund kigger vi frem mod vinterens aktiviteter – i dette tilfælde Familiesvømning i Arrild 
Svømmehal. 
 
Vi forventer at starte op igen torsdag den 22 oktober 2020. (Uge 43) 
Vi planlægger efter, at vi vil kunne afvikle vores svømning nogenlunde som vi plejer – og som det ser ud nu, så vil ret-
ningslinjerne for covid-19 kun give små og overkommelige ændringer. 
 
Det handler hovedsagelig om hvor mange vi må klæde om samtidig – men det må vi løse. 
Dertil kommer at der også er noget med rekvisitter – lidt ekstra rengøring af dem – men ikke noget der bør sætte en stop-
per for hvad vi kan lave. 
 
Dog vil jeg opfordre dem med de mindste børn – dem der bruger armvinger – hvis det er muligt, så tag med hjemmefra. 
 
Men det korte af det lange er, at i det store hele vil vi kunne gennemføre vores svømning næsten som vi plejer – med lidt 
ekstra rengøring og- ikke at forglemme – den obligatoriske afspritning af hænder. 
 
Så kom frisk og vær med – skulle der komme andre retningslinjer for covid-19 – som laver helt om på hvad vi kan – så 
vil det blive informeret ud – primært via facebook: ”AIF – Arnum Idrætsforening” 
 
Vores foldere og opslag vil snart være at finde både hos købmanden og andre steder – opslag bliver også sendt til skoler-
ne – så kig efter dem. 
 

Svømmeteamet glæder sig til at se alle gamle og forhåbentlig en masse nye svømmere   
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Højskolen og Skovcaféen er åbnet for sæsonen! 

Så er der igen gang i Den Holistiske Højskole og Skovcaféen i Stensbæk! 

Længe har vi ventet på sæsonen kom i gang - og endelig er det så vidt. Flagstangen er malet, værelserne gjort re-

ne, håndspritten sat frem og nye Coronaregler iværksat. Alt er klar og de første gæster har allerede oplevet den 

dejlige stemning, den gode mad, naturen og roen i og omkring højskolen. 

Vores højskole er ikke statsgodkendt, men en selvejende institution. Vi har i år ekstra meget brug for den lokale og 

danske opbakning. Vi får nemlig ikke statsstøtte og kan heller ikke få støtte fra de fleste af statens hjælpepakker i 

Coronakrisen. Alle penge kommer fra kursister, cafégæster og donationer. Vi har kun åbent i sommerhalvåret og 

har normalt 7 måneder til at tjene pengene til driften af højskolen. Denne periode er kraftig beskåret i år, men hel-

digvis går det godt med salg af kurser. 

Den Holistiske Højskole tilbyder kurser indenfor selvudvikling af krop, sind og ånd. Det har vi gjort siden 2010, 

der på denne måde også gør året helt specielt i år, da vi har 10 års jubilæum. 

I Coronatider kan det være vanskeligt at nå helt 

ind til kernen af sig selv, når man konstant bliver 

bombaderet med voldsomme nyheder, afstandsre-

striktioner og isolationsopfordring. Derfor er der 

mere end nogensinde før brug for, at alle menne-

sker kan blive tilbudt et sted, hvor de kan komme 

og slappe af, blive forkælet, fordybe sig i selv og 

naturen samt opleve fred og ro. Så man kan kom-

me tilbage genopladet og klar til at være i livet 

med alt, hvad det indebærer 

På både højskolen og caféen i Stensbæk byder vi 

derfor velkommen med varme og kærlighed. Du 

kan læse mere om højskolens kurser og Skovcafé-

en på deres hjemmeside og Facebooksider. 

www.holistisk-hojskole.dk   

AR ARNUM PARKNUM PARK 

Arnum park: 
Så er der gang i parken igen efter nedlukning. 
Nyt tiltag Petanque. Det er dejligt at se de stabile petanquespillere onsdag eftermiddag i parken. Der er 
også kommet nye til efter banen er flyttet op i vores fine park. 
Men - Men der er plads til flere, så kom bare og prøv et spil. Bente har fint styr på når der skal laves hold. 
Det går efter første kast, hvem der kommer tættest på grisen. 
 Det var rigtig dejligt, da Mette Frederiksen åbnede op for, vi måtte være 50. Så kunne petanque banen 
blive indviet. Der var inviteret til den 13, juni så udmeldingen til 50 var ventet med spænding.. 
Onsdag den 17. juni kl.14 kunne petanque så åbne, og torsdag den 18.juni kl. 19 kunne krolf   komme i 
gang igen. Flot styret af Evald der fortsatte efter nedlukning i vinter. Rigtig dejlig der er gang i parken 
igen. Evald har afleveret de første 2000 kr. og til efterår kommer Bente, når petanque er slut. 
Vi skal have alle hække klippet i parken. Normal kommer der et hold unge mennesker fra kommunen, 
men på grund af Corona, er det også lukket ned. Indtil videre, Så vi må se hvad vi så gør, Mulig vi kom-
mer til at leje til det i år. Det er et stort arbejde for os i parken. 

ARNUM PARKFORENING   

Arnum-Højrup Pensionistforening: 

På grund af den usikre Corona-situation er bestyrelsen enige om at udsætte alle  

arrangementer indtil videre. 

http://www.holistisk-hojskole.dk/
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Gymnastik, Zumba og Dans i Arnum Idrætsforening: 

Så er vi ved at være klar til en ny sæson 2020/2021.. Træner og hjælpe instruktører er ved at gøre sig klar til at tage imod alle 

jer, der har lyst til at få sig rørt og være sammen med andre. Og vi håber på rigtig god opbakning til alle holdene. De fleste 

hold starter op i uge 40. Se skema vedrørende opstart og ugedag for de enkelte hold.  

Der vil blive opkrævet kontingent i løbet af den første måned. For nogle af holdene følger der opvisningstøj med i kontingen-

tet. 

Corona-krisen rumler desværre stadig lidt i nær og fjern, så der kan være diverse retningslinjer, som vi skal forholde os til, når 

vi går i gang til efteråret. 

Hvis det kan lade sig gøre, så vil vi arbejde på at afholde en ”Sjov Lørdag” for børn og unge, lidt i stil med sidste års arrange-

ment.  

Guldklumperne/Forældre barn: Er for børn op til og med 3 år sammen med forældre, bedsteforældre eller en anden voksen. 

Der bliver rig mulighed for nogle hyggelige og sjove timer med ”de små”. 

Spilopper: Her er holdet for børn, der er fyldt 4 år og frem til skolestart. Masser af leg, rytme, bevægelse og kolbøtter. 

Minitons: Dette hold er for børn i 0. klasse og til og med 3. klasse. Her vil der trænes spring, rytme og der er også plads til leg.  

Juniormix: Er holdet for børn/unge fra 4. klasse og opefter. Vi arbejder på, om der fortsat skal være et samarbejde med Fole 

IF på dette hold, som der har været de seneste to år. Et samarbejde der har ført til nye venskaber, flotte rytme-serier og seje 

springere. 

Og nu til de VOKSNE.. 

M.K. Motion: Dette hold træner tirsdag formiddag, hvor de hygger sig og får rørt led og muskler. Det er vigtigt for os alle. 

Opstart i uge 43. 

Seniordans: Dagmar vil fortsat stå for dette hold. Der bliver danset en masse, der er også plads til en kaffetår og en sang. Op-

start i uge 38. 

Zumba: Dana vil igen i år lære os de skønne zumba trin og ”moves”, samt sprede smil og glæde. Mænd er altså også velkom-

men på dette hold. Opstart i uge 41. 

Fra skrot til hot: Er for kvinder, der gerne vil ”strammes lidt op” sådan her og der. Og de kæmper, giver ikke op. ALLE 

muskler bliver rørt, også latter musklerne. 

Fra skrog til mand: Er for mænd, der også vil strammes op, og holde formen..  Dertil kommer lidt mandehørm..  

Så kom ud af huset og mød op… Vi glæder os til at se jer..  

GYMNASTIK-BOBLEN ønsker alle en god sæson. 

Frank, Bianca, Tanya, Tenna, Lene, Inger (mobil 61752359) 

FØLG ARNUM  

IDRÆTSFORENING 

PÅ  

FACEBOOK 
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Menighedsrådet: 

Langsomt begynder gudstjenester og kirkelige handlinger igen - langsomt og på god afstand møder vi hinanden 
med øjenkontakt og ”manglende håndtryk”. Sådan er coronasituationen nu og sådan må vi sikkert fortsætte på god 
afstand i efteråret og forventeligt også i den kommende vinter.  Møder i menighedsrådet er igen i gang og møderne 
afholdes den første onsdag i hver måned med start kl. 1900 i konfirmandstuen. Disse møder er offentlige og alle 
har adgang. Referater herfra ligger i våbenhuset og er tilgængelige på kirkens hjemmeside. 
2 meget synlige tiltag kan nu ses:   Kirken er nykalket og har nu den synlighed, som vi naturligvis forventer af en 
dansk landsbykirke med bygning fra det 12. århundrede   og   nybyggeri af redskabsrum / værksted er påbegyndt - 
støbning er fuldført - og byggeriet forventes færdigt ved nyt kirkeårs begyndelse. 
Menighedsråd er valgt for 4 år af gangen. Vi står nu ved afslutning af en sådan valgperiode og skal have valgt nyt 
menighedsråd. Første orienteringsmøde herom blev afholdt i forsamlingshuset tirsdag d. 11. aug. 
Her fortalte menighedsrådet om det arbejde, der har været drøftet og udført i den forløbne 4 års periode og herfra 
skal kort og i hovedpunkter nævnes:  Udviklingsplan for kirkegården, ansættelse af kirketjener/graver, kirkesanger 
og organist, rydning af fyrretræer på moseareal, automatisk op- og i lukning af vinduer i kirke for udluftning, nye 
hynder på kirkebænke, indkøb af græsklipper og minitraktor, fjernbetjening af kirkeklokke og så det meget 
”langstrakte” og tidskrævende arbejde med godkendelse og vedtagelse af nybyggeri / tilbygning af værksted/
redskabsrum. Sognepræsten står for gudstjenester og kirkelige handlinger og menighedsråd tages ofte med på råd 
og sammen med præsten deltager rådet i drøftelse af aktiviteter i kirke og konfirmandstue: Sogneeftermiddage, 
sogneudflugter, koncerter og foredrag osv. 
Det siddende menighedsråd består af 5 medlemmer - sogne med mindre end 1000 indbyggere har 5 medlemmer - 
og  består af:  Ulla Juhl – EvaBolette Lauritzen - Finn Schack - Anette Petersen og Søren Jessen 
Men nu er denne 4 års valgperiode ved at være slut. Der skal være valg og sammensættes et menighedsråd for de 
næste fire år:  2020 til 2024. Der bliver et møde herom - det kaldes nu et valgforsamlingsmøde - tirsdag d. 15. sep. 
2020 kl. 1900 i Arnum Forsamlingshus. Sæt kryds i kalenderen - vi holder afstand - vi snakker om sammensætnin-
gen af det nye råd og drikker kaffe sammen. Mød op og lad os få sammensat det nye menighedsråd.  
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Arnum Ungdomsklub: 

Vi er nu snart ved at være klar til, at åbne klubben efter en større renovering. Vi havde som mange ved nogle 

udfordringer i sidste sæson, med oversvømmelse og derefter meget fugt i ydermuren som gav skimmelsvamp. 

Vi vil gerne takke Anders og Peter fra AKF for deres indsats og hjælp til at få alt ordnet, uden dem tror vi ikke 

vi havde fået klubben gjort klar igen. Vi glæder os meget til at kan byde børnene velkommen i nogle dejlige lo-

kaler. 

Vi starter den nye sæson op med, at holde en klubfest for alle børn fra 1 kl. og opefter, det foregår Fredag 

D.25/09 fra kl. 19.00-24.00 og det er gratis at deltage (se programmet i bladet) Tilmelding til Marianne 

26336106 senest D. 18/09. 

I år laver vi lidt om på vores alm. Klubaftner, så vi ikke ramler ind i gymnastik, så har vi åben tirsdag og onsdag 

og starter i uge 40 og det er for alle fra 1 kl. og opefter, se nedenfor. 

Tirsdag kl. 18.00-21.00 for alle fra 1 kl. og op 

Onsdag kl. 17.00-20.00 for alle fra 1 kl. og op 

Vi forbeholder os ret til at ændre i tiderne, hvis det viser sig at være nødvendigt. 

Vi vil igen i år, tilbyde at hente børnene i en radius på 7 km, hvis forældrene har problemer med at køre dem. I 

skal bare kontakte Marianne tlf. 26336106 ca 1 time før klubben åbner. 

SODAVANDSFEST 
Fredag d. 25/09 kl. 19:00-00:00 holder vi sodavandsfest i Arnum Ungdomsklub for 1. klasse og opefter. 

Til festen vil der være mulighed for sjove lege, konkurrencer, masser af dans & god musik. 

Vi håber at se en masse unge mennesker, nye som gamle medlemmer, så tag dine kammerater med til en fed fest! 

Klubbens bod har åbent, så der vil være mulighed for at købe mad, slik & drikkevarer. 

I skal tilmelde jer ved Marianne på telefonnr. 26336106 

Senest tilmelding d. 18/9 

Mvh 

Stinne, Jannie, Mikkel & Marianne  
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BYFEST I ARNUM  uge 24 - 2021. 

afholdes af 

Borgerforening og Arnum idrætforening. 

Støt op om festen - 

Så sæt kryds i kalenderen nu,  

for god hygge og fælleskab :-)  


