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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 2021 

Højrup Sogns Borgerforening: 

2020 har i den grad været et helt særligt år. I det tidlige forår blev vores frihed pludselig udfordret, vores hverdag 

med arbejde, fester, fritidsaktiviteter, vaner og traditioner. AFLYST AFLYST AFLYST –  

I Borgerforeningen gik det udover den planlagte Genforeningsuge, vi skulle have afholdt i samarbejde med flere 

af sognes foreninger.  

Vores årlige Sankt Hans fest i parken måtte vi også se langt efter. 

Borgerbudgettering med uddeling af 50.000 kr. forgik uden det normale valg med afstemning.  

Alle ansøgere fik dog et tilskud til deres projekt 

AIF –  Nyt gulv i motionscenter 

Sildal Grundejerforening – Tilskud til vedligeholdelse af legepladsen 

Tiset/Arnum Spejder – Nye sidde træstammer 

Borgerforening – Tilskud til opstart af tilflytterpakke samt julebelysning og højtaler med mikrofon 

Med lidt besvær fik vi handlet brandtomten på vestergade 34 – dette kunne kun lykkedes med stor hjælp fra gode 

sponsorer og en vedholdende Advokat Høgh.                                                                                                           

Til sommer håber vi bierne, sommerfugle mm. Vil få glæde af grunden. 

I oktober afholdte vi den årlige generalforsamling i forsamlingshuset, med vilje har vi kun annonceret ifg. vedtæg-

terne i Arnum Posten og på Infoskærmen. Fremmødet var som forventet, bestyrelsen + 2 personer. 

Efter 4 år i bestyrelsen modtog Jakobus Dubbling ikke genvalg, vi har derfor en plads ledig – hvis du er interesse-

ret ring eller skriv – vi holder 4-6 møder i året og har det rigtig hyggeligt. 

Tusind tak for din indsats Jakobus, vi kommer til at savne dig. 

Bestyrelsen består nu af 

Majbrit Lundsgaard  - Mobil 2360 3852 

Ansje Rudolph – Mobil 2440 8718 

Monique van Sonsbeek – Mobil 2855 9082 

Anette Nielsen – Mobil 2835 2649 

Claus Lund- Mobil 5132 6159 

Tom Carstensen – Mobil 2445 2763 

Vores mail adresse ; borgerforening@outlook.dk 

Fra redaktørerne: 

Da vi på Arnum Posten desværre har den økonomiske side at tage hensyn til, er vi begrænset lidt i sideantal pr. gang 
eller sammenlagt årligt. 

Vi  har normalt 16 el. 20 sider i bladet og skal det øges er det 4 sider pr. udvidelse, det koster på Trykkeriet. 

Annoncørerne skal som minimum have den plads de betaler for, og det bestræber vi os på. 

Derudover vil vi gerne medtage alle indlæg som de fremsendes, men der vil forekomme ændringer med hensyn til 
mellemrum, afsnit, billedstørrelse, beskæringer, placeringer osv. 

Vi opfordrer derfor til at indlæg fra forskellige foreninger, klubber, udvalg m.m. fremsendes 
færdige i videst muligt omfang og kan være på max. 1 A4 inkl. margener i skriftstørrelse 11. 

mailto:arnumposten@gmail.com
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Børnehuset Nobi Arnum: 

Som foråret og sommeren har efteråret 2020 også været præget af Corona, vi følger selvfølgelig alle anbefalede 
forholdsregler, og har dermed ikke kunnet tage på udflugter, og holde sommerfest, som vi har gjort hidtil. 

 I stedet hold vi i år sommerfest kun for vores børnehavebørn og vuggestuebørn fredag, den 14. August. Temaet 
for dagen var Sanserne. Vi havde forskellige aktiviteter, hvor børnenes sanser blev udfordret: der var bl.a. kimsleg, 
balanceøvelser, smagsprøver, hvor man skulle bestemme surt, sødt bittert osv. Vejret var rigtigt dejligt, så alle akti-
viteter foregik udenfor. Til frokost havde vi bestilt lækre pølsehorn og juice. 

Vores tema for sensommeren og efteråret har været Høst – fra jord til 
bord. Vi spurgte om der var nogle, der evt havde noget frugt og grønt, som 
de ville donere til børnehaven. Og det var der heldigvis. Vi fik masser af 
æbler, pærer, blommer, rabarber og squash. Så i løbet af efteråret har vi 
prøvet at lave æblemost, rabarbersaft, æblechips med kanelsukker, æbleka-
ge, squashkage og æbleboller, og børnene var ikke bange for at smage. 
Tusind tak for jeres bidrag. 

I uge 41. Havde vi motionsuge. 
Hver dag lavede vi en form for 
motion: det kunne være en løbetur 
rundt om sportspladsen, gåtur op 
til Højrup kirke,  løbetur gennem 
skolen, stafetløb osv. Om freda-
gen sluttede vi  motionsugen med 
forskellige konkurrencer og slut-
tede af med æggeløb. Utroligt 
hvad et råt æg kan holde til selv-
om det bliver tabt på græsset.  

I efteråret har vi hver uge i 8 uger haft besøg af Carina fra Haderslev Mu-
sikskole, hun underviste børnene i matemusik. Matemusik er en form for 
musikalsk vej til indlæring, ved brug af bl.a. noder,  talforståelse rytmik 
og musik. Matemusik fremmer børns lyst til læring.  Det er noget børnene 
har glædet sig til hver uge. 

Udover de sædvanlige efterårsaktiviteter har vi også udhulet græskar til Halloween, det er noget børnene rigtig 
gene vil være med til. 

November bruger vi på julegaveværksted, hvor vi laver hemmeligheder, og børnene er som regel rigtig gode til at 
holde på hemmeligheden. 

December bliver også anderledes i forhold til andre år.  Der bliver desværre ingen julefest med forældre, søskende 
og bedsteforældre. Vi håber at kunne holde julefesten kun for børnene. Vi håber også at kunne komme til juleguds-
tjeneste, en tradition, som vi nødigt vil undvære. Ellers står december på julehygge og juleklip og masser af hygge. 
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Gymnastik, Zumba og Dans i Arnum Idrætsforening: 

 
Sæsonen blev skudt i gang i løbet af ugerne 38 til 43, med de daværende Corona retningslinjer. 

På trods af Covid 19 er holdene for så vidt kommet godt fra start, med næsten samme antal aktive som sidste år. 

Men så kom der nye restriktioner fra og med uge 44 (d. 26.10.20). Forsamlingsforbuddet blev ændret, således at unge 

under 21 år måtte samles op til 50 personer til idrætsaktiviteter (incl. voksne instruktører). Forsamlingsforbuddet for per-

soner på 21 år og derover, blev sat ned til i alt 10 personer.  

Der kom også restriktioner ang.  krav om brug af mundbind. 

Dette medførte, at vores børnehold (Guldklumperne, Spilopper, Minitons og Juniormix) heldigvis kunne fortsætte, da 

de holder sig et godt stykke under 50 personer på de enkelte hold. 

Seniordans har meldt ud, at de indstiller seniordansen til efter nytår, hvor de afventer og ser, hvorledes det ser ud med 

retningslinjerne til den tid. 

M.K.Motion har aftalt en turnusordning, således at de er max. 10 personer. 

Zumba har fået etableret et ekstra hold, så der er mulighed på at tilmelde sig til enten Dana’s hold om onsdagen, eller 

Santa’s hold om torsdagen. Dette foregår efter ”først til mølle princippet”, så der kun er max. 10 personer. 

Holdene fra Skrot til Hot og fra Skrog til Mand er sammenlagt i snit ca. 20 personer pr. gang. Hvis alle møder op, er der 

omkring 8-9 damer, og 12-15 mænd. Derfor er der også her tilmelding efter ”først til mølle princippet”, hvilket fint kan 

fungere. 

Vi har også valgt at ”springe over” arrangementet Sjov Lørdag, som egentlig var bestemt til engang her i november 2020. 

Men da myndighederne har frarådet at afholde sociale arrange-

menter, så har vi selvfølgelig rettet os efter denne opfordring. 

Der er fastsat en dato for opvisning til foråret 2021. Vi kan 

selvfølgelig ikke sige noget om, om vi kan gøre som vi plejer, 

eller om der skal nye ideer på bordet som følge af evt. fortsat 

Corona restriktioner. Eller i værste fald, at aflyse opvisningen. 

Dette vil vi informere om, når vi nærmer os.  

NB!!! Gymnastikopvisning, søndag d. 7. marts 2021. 

Pas godt på jer selv og andre. 

 
På Gymnastik-Boblen’s vegne 

Inger M. Schack (mobil 61752359) 

HUSK: Deadline til Arnum Posten                
Den 10. Februar 2021.  
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NØGLEVAGT: 
Hallen i Arnum kan benyttes når den er fri, du/i kan spille badminton, øve nogle  

gymnastikøvelser 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. 

Nytårskonkurrence: 

 Hvad underskrev Andres Pirk? 

( Svaret findes selvfølgelig her i bladet) 

Send svaret  på mail til arnumpo-

sten@gmail.com inden d. 20. 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 Arnum Posten. 

GODT NYTÅR Redaktørerne 
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Lyserød lørdag på forskud 
 
Da invitation til deltagelse i lyserød lørdag den 3. oktober dukkede 
op – blev jeg klar over, at det var jeg forhindret i at deltage i. :-( 
Ærgerligt tænkte jeg for det er en sag jeg gerne vil støtte med me-
re end bare at købe et armbånd. 
I stedet trampede jeg i pedalerne i det gode sensommervejr i uge 
38 – cyklede 143 km og har ved hjælp af sponsorer cyklet for et 
beløb på 2715,- kr. til ”Støt brysterne” på lyserød lørdag d. 3. ok-
tober  
 

Tusind tak til mine sponsorer som er: 

 
Tiset Maskinstation 
Arnum VVS 
Arnum El Service 
JH Byg & Entreprenør v. Jan Haue 
Brødr Ewers A/S                  
                                                        Mange hilsener  Christina Jensen 
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NYT LEDERSKAB I STENSBÆK: 

Fra d. 1. november 2020 vil Linnea Beek Hansen og Shela Fozzi sammen tiltræde stillingen som det nye lederskab 

på Stensbæk - Den Holistiske Højskole. Linnea kommer efter 2 års pause tilbage som leder af højskolen og har 

Shela Fozzi med sig.                                                                                                                                                            

Linnea fik for 24 år siden visionen om at skabe Den Holistiske Højskole. Hun fortæller: ”Det var en meget speciel 

oplevelse. Der var ingen vejledning med, så jeg vidste ikke hvorfor, hvordan, hvor og hvornår. Jeg kunne dog se, 

hvad indholdet skulle være; og det skrev jeg ned. Jeg var helt sikkert inspireret.”                                                                   

10 år senere skulle det så vise sig, at visionen stadig levede i Linnea, og blev forstærket. Hun fik hjælp fra sin 

mand og sit netværk til at sætte det hele i gang. Stille og roligt. Mange kom og hjalp – og det er Linnea dybt tak-

nemmelig for. Kursisterne gav så meget liv og energi til stedet; og en del af dem er blevet stamkunder.                                          

Maria Ruben Hansen har fra 2008 haft lederstafetten. Hun har gjort et fantastisk stykke arbejde på højskolen – 

men trækker sig nu fra stillingen som leder. Da Maria berettede sin beslutning for Linnea i foråret, blev det tyde-

ligt for Linnea, at hun stadig bar visionen for Stensbæk, og længtes efter at virke der igen.                                                   

”Visionen om at skabe en bedre verden med det vi tilbyder i Stensbæk holder stadig. Næste sæson vil ligne de an-

dre, omend der selvfølgelig er nye kurser. Der kommer også nye tiltag med at lade stedet være center for Transfor-

mational Breath(R) i Skandinavien. Der vil blive etableret et center for spirituelt jordbrug med uddannelse og 

forskning; og der vil være en permanent retræte-afdelingen, - også for mennesker, der har brug for længere tid til 

restituering.” fortæller Linnea.                                                                                                                                                                           

Først og fremmet er det Shela, der vil have ansvaret i hverdagen. Shela er taknemmelig for at have fået mulighe-

den for at blive en del af hverdagen på Stensbæk - Den Holistiske Højskole. Sammen med sin mand er de glade 

for at have fået privilegiet at skulle skabe en ny hverdag, leve midt i naturen og være tæt sammen med andre men-

nesker på højskolen.                                                                                                                                                                     

Shela fortæller: ”Min drivkraft har altid været at skabe noget for andre mennesker, som de ellers ikke ville opleve. 

Dette er også min indgangsvinkel til jobbet som daglig ansvarlig på højskolen. Jeg holder meget af arbejdet med 

mennesker, og den glæde det er at kunne give, få og dele med andre.” Shela er uddannet terapeut ved Lars Muhl 

og Githa Ben David med healing og lydhealing og har en uddannelse i aromatouch med æteriske olier. Hun har sin 

egen klinik ZEN i Ribe gennem 10 år. Tidligere har Shela arbejdet som projektleder for Ecco og har indrettet bu-

tikker i hele verden. 

LÆS MERE OM HØJSKOLEN HER: www.holistisk-hojskole.dk 

 

http://www.holistisk-hojskole.dk
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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 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 

 

V 

A 

N 

D 

R 

E 

T 

U 

R 

E 



10 

Arnum forsamlingshus: 

”Mad og Mænd.” 
Igen i 2021 har vi den glæde at ”Mad og Mænd” 

vil lave en tre retters menu, som de serverer: 

Fredag den 29-1,2021. 

Kl. 18.00 i  

Arnum forsamlingshus. 

Billetter af 125 kr.(for mad og en kop kaffe), 

 kan købes ved: ”Min købmand”  

fra 10-1,2021 til og med 24-1,2021  
Skulle Covid 19 regler være så der ikke må forsamles 100 personer, 

aflyser vi og penge tilbage betales. 
Arnum forsamlingshus’ bestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

Arnum Forsamlingshus har lidt meget under pandemien. Mange arrangementer er aflyst, og vi er desværre ikke 

færdige med aflysninger endnu. 

Det årlige Julebanko den 6-12,2020 aflyses. 

Vi håber inderligt på at der må forsamles op til 100 personer den 29. januar så ”Mad og Mænd” kan gennemføres. 

Der har hidtil ikke været nogen hjælpepakker der dækker tabt lejeindtægt, og heller ikke hjælp til drifts omkost-

ninger, da vores udgifter dertil ikke er store nok.  

Vi må nok indse at vi falder igennem alle pakker, da vi hverken er Hotel og restauration, kultur hus, eller idræts-

forening. Med andre ord, der er ingen ansatte. 

Dansk forsamlingshus forening har ikke gjort nok for at gøre opmærksom på betydningen af husene for landdi-

strikterne. Når det så er sagt er vi i bestyrelsen glad for at Arnum forsamlingshus har økonomien i orden til at 

overleve en rum tid endnu. Ligesom vi håber på opbakning fra byens befolkning når denne pandemi tillader det. 

Fra den 1-1,2020 sker der ændring i bestyrelsen. Mona Rossen bliver næstformand, og Peter Østergård bliver ny 

kasserer. 

Du kan stadig booke huset til fest eller arrangement på 27 45 63 75.                                               Bestyrelsen. 
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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 op-
bakning i Arnum, til at afholde juletræsfest.  

Nedlægning af juletræsfest 

Arnum Frivillige Brandværn 
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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 

 

Tiset Arnum 
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Kirken: 
 

Gudstjenestetider 
 

29. november    1.s.i.advent   10.30 
6. december    2.s.i.advent       9.00 
13.december    3.s.i.advent    10.30 
20.december    4.s.i.advent     ingen 
 
Juleaften to gudstjenester  –  
Husk at bestille plads på telefon 29171419 
 
24..december    juleaften       15.00  og 16.00 
25.december     1.juledag         10.30 
26.december    2.juledag          ingen 
27.december    Julesøndag         9.00 
  
1.januar        Nytårsdag           15.00  Champagne og kransekage 
3.januar        Helligtrekonger  10.30 
10.januar        1.s.e.H3K         10.30  Nytårsparade 
17.januar        2.s.e.H3K          ingen 
24.januar        3.s.e.H3K         10.30 
31.januar        Septuagesima     9.00 
 
7.februar        Seksagesima     10.30 
14.februar        fastelavn         14.00  Fastelavnsgudstjeneste i Hallen 
21.februar        1.s.i.fasten        9.00 
28.februar        2.s.i.fasten       ingen 
 
Aflysninger 
Syng Julen ind er aflyst pga. Covid 19 
Sogneftermiddagen i januar er aflyst pga. covid 19 
Det fælles vintermøde med Gram-Fole i februar er aflyst pga. Covid 19 
 
Selvfølgelig bliver det Juleaften i Højrup kirke 
Ring og bestil en plads 
Om et øjeblik er det jul og det skal selvfølgelig fejres med julegudstjeneste. I år bliver det en smule anderledes. Da 
vi ikke kan være så mange i kirken som vi plejer, derfor holder vi to  gudstjenester juleaften. Mellem hver gudstje-
neste vil der blive sprittet af og luftet ud. 
Juleaften kl. 15.00 og kl. 16.00 
 
Til hver gudstjeneste er der 15 bænke til rådighed. På hver bænk kan der sidde én familie/husstand –  på den 
ene side op til 4 personer på den anden side op til 5 personer. Det betyder, at 15 familier/husstande kan få plads 
i kirken på hver sin bænk. Man behøver ikke at være 5 personer i familien for at reserverer en bænk.  
Derfor er det nødvendigt, at reserverer en bænk i forvejen. Det skal være trygt og godt for alle at fejre julegudstje-
neste i Højrup kirke. 
 
Ring allerede nu til præsten og bestil en familiebænk til Juleaften 
Ring/sms til Annesofie på telefon 29171419 
 
Historien om Jomfruen med Barnet 
Historien om Jomfru Maria i Det Nye testamente er ganske kort. Hun boede i Nazaret og var omkring 13-14 år da 
ærkeenglen Gabriel bebuder hende, at hun er udvalgt til at føde Guds søn. ” Da Elisabeth var i sjette måned, blev 
englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, 
som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.”(Lukas) 
 
Da det bliver opdaget at Maria er gravid, bliver hun sendt sydpå til sin slægtning Elsabet. Hendes forlovede Josef, 
der overvejer, at lade sig skille fra hende, fordi han ikke er far til barnet. ” da viste Herrens engel sig for ham i en 
drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, 
er undfanget ved Helligånden…Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet 
ham, og tog hende til sig som sin hustru.  Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham nav-
net Jesus”(Matthæus) 
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Lukas fortæller mere detaljeret om fødsel. Den skete i Betlehem fordi Kejser Augustus, havde bestemt en folketæl-
ling, og Josef og Maria måtte rejse til Josef slægts hjemby, Betlehem. I en stald føder Maria sin søn, ”den førstefød-
te og svøbte og lagde ham i en krybbe” (Lukas) Da barnet var otte dage gammel blev han efter jødisk skik omskå-
ret og fik navnet Jesus. ( 
Kort tid efter har Josef en ny drøm. En engel fortæller ham, at Kong Herodes vil slå barnet ihjel. Derfor flygtede 
familien til Ægypten, hvor de bor i landflygtighed indtil Herodes er død. Først da tør de vende tilbage til, Nazaret. 
Næste gang man hører om Maria er Jesus blevet 12 år og sammen rejser de til Påskefesten i Jerusalem. På tilbage-
turen opdager forældrene at Jesus mangler. De vender straks tilbage til Jerusalem og efter tre dage finder Maria 
ham i templet hvor han sidder midt i blandt lærerne, og møder hendes bebrejdelser med ordene ”Vidste i ikke, at jeg 
bør være hos min fader?” (Lukas) 
Om Maria fortælles det mere, at hun foruden Jesus havde fire sønner: Jakob, Josef, Simon og Judas, samt mindst to 
døtre. Hendes mand Josef er sandsynligvis død, da Jesus træder offentlig frem. Det sidste vi hører om Maria er at 
hun står tavs ved foden af korset og at hun er opstandelses vidne påskedag. Maria og Jesu brødre har ikke haft for-
ståelse for Jesu forkyndelse, mens han levede, men efter hans død, har de tilsluttet sig menigheden, og deltager i de 
første gudstjenester (Apostlenes gerninger) 
 
Hurtigt vokser legendedannelsen omkring Maria. Mere end 120 år efter at Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet, 
finder vi ”Jakobs forevangelium” der nu 200 år efter Jesu fødsel, kan fortælle både om Marias forunderlige fødsel 
og opvækst og hendes forældres fromme liv. Omkring år 700 e.Kr. fortsættes historien i ”Pseudo-
Matthæusevangeliet. Den smukkeste fremstilling af ”Maria-legenden” findes i ”bogen om Marias fødsel” skrevet 
engang i 900-tallet. 
 
”Den salige og berømmelige, evigt jomfruelige Maria af davids slægt, født i byen Nazaret, blev opfostret i Herrens 
Tempel i Jerusalem. Hendes far hed Joakim og hendes mor Anna.” Anna og Joakim har ingen børn og bliver hånet 
for deres barnløshed. Joakim tolker det som Guds straf og drager bort med sine får. Men deres langvarige barnløs-
hed skal tjene til at fremhæve det forunderlige i at de får et barn. (Sådan viser Gud sin magt) En engel viser sig for 
dem begge og fortæller, at de skal få et ganske særligt barn, en datter, der engang skal føde verdens frelser. Da Ma-
ria er tre år bliver hun givet til templet til opfostring, hvor hun er i selskab med syv andre jomfruer. Hun vokser nu 
op i templet. Der står, ”at Herre tog sig af hende, for dagligt fik hun besøg af engle”. Der er ingen ende på hendes 
dyder og hun erklærer, at hun vil forblive jomfru hele sit liv. Alligevel bestemmer ypperstepræsten, at hun skal gif-
tes, da hun når den alder, hvor hun ikke længere kan blive boende i templet. Han hidkalder, og her er der en vis 
uenighed, enten alle giftefærdige mænd, eller eller alle enkemænd af Davids hus og slægt. Og med et mirakel udpe-
ges Josef, en ældre enkemand fra Nazaret. De forloves og Maria vender nu tilbage til forældrenes hus indtil bryl-
luppet, mens Josef passer sit arbejde i andre byer. Så følger bebudelsen, hvor englen understreger at Maria er ud-
valgt på grund af sin Kyskhed. Igen må der en engel på banen for at overbevise Josef og beretningen om Jesus fød-
sel ligner den vi kender fra Lukasevangeliet. Med visse undtagelser. Jesus fødes ikke i en stald, men i en klippehule, 
med deltagelse af to jordmødre, der bevidner hendes jomfrustand både før og efter fødslen. Marias evige jomfrue-
lighed blev fastslået år 649 Maria i Toledo-ediktet. (her 
glemmer man lige, at hun fik flere børn) 
På trods af alle de smukke legender, ved vi ikke ret meget 
om Maria. 
 
Om hendes død fortælles der intet om i Det nye testamente.  
Kirkefædrene 400-700 år senere, kan fortælle, at Maria ikke  
døde, men blev legemligt optaget til himlen. 
I folkefromheden får Maria tidligt en plads i himlen ved Kri-
sti side.  
Som himmeldronningen er hun en særlig formidler af Guds 
nåde. 
I den katolske kirkekunst er hun vældig populær.  
Derfor findes hun også i et utal af danske middelalderkirker.  
Oprindeligt med sit eget sidealter, hvor man kunne komme at  
bede.  
 
Med Marias ophøjelse fulgte også ophøjelsen af hendes mo-
der til Sankt Anna. 
  
I Højrup kirke sidder Jomfru Maria med barnet, som med  
er Verdens Herre i sit skød. Gudsfødersken sidder på sin  
vante plads i den indbyggede niche i kvindeside af skivet,  
alteret foran forsvandt ved reformationen.  
Underfundigt smilende ser hun ned mod menigheden, iført 
sin himmelske blå kappe.  
Som ”schutzmantelmadonna”, beskytter hun menigheden  
under sin udbredte kappe. 
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Højrup Sogns Menighedsråd: 
 
Den første søndag i advent 2020 træder et nyt menighedsråd til. Valgperioden er normalt 4 år. 
Det nye menighedsråd har følgende sammensætning: 
    Ulla Jul, Højrupvej 22, Højrup        tlf. 42 96 89 91 
    Eva Bolette Lauritzen, Kongevej 340, Arnum    tlf. 40 25 25 26 
    Anette Petersen, Vestergade 53, Arnum        tlf. 40 46 59 06 
    Finn Schack, Højrupvej 10, Højrup        tlf. 22 48 61 57 
    Søren Jessen, Sildal 19, Arnum        tlf. 20 26 05 15 
    Stedfortrædere: 
    Heidi Schulz Schmidt, Kastrupvej 22, Arnum 
    Anette Lebeck Bjerre, Skovmosevej 9, Lindet 
 
Og  så skulle vi måske lige fortælle, at vi slet ikke er helt uerfarne i arbejdet i menighedsrådet, idet vi alle har arbejdet der i et 
godt stykke tid. 
 
Her kunne man med rette stille det spørgsmål til denne nye 4-årige periode:  Hvad har I gang i ? Hvilke opgaver ligger lige for ? 
Hvad har fået jer til at gå ind i arbejdet omkring menighedsrådsarbejdet og arbejdet med vor fælles folkekirke i sognet ?  

 
Som alle kan se har vi et større byggeprojekt i gang. Rejsegilde har været afholdt på tilbygningen til kapel og kontor:  Et nyt 
redskabsrum / værksted som afløser for det grønne skur i det nordvestlige hjørne af kirkegårdsdiget. Og alle har jo opdaget, at vi 
har valgt at disse til kirken hørende bygninger skulle have ”kirkefarven” – hvid. Det giver en klar forbindelse med kirken at ka-
pel, mandskabsbygning og redskabsrum / værksted har samme farve. 

 
Rundt om kirkebygningen har vi nogle gangarealer med grus og græs, som vi finder er uhensigtsmæssige eller æstetisk ikke i 
orden.  Vi ville gerne lægge ”pigsten” tæt ind til kirkemuren rundt om kirken, men nationalmuseumsfolkene har sagt nej til den-
ne løsning. Vi søger nu andre muligheder:  Græs eller specialgrus. 

 
Menigheden besidder et ret stort jordtilliggende:  agerjord – skov og mose. Vi forvalter disse arealer efter bedste evne ved at 
bortforpagte landbrugsarealerne som regel for 4-årige perioder og lade den lokale jagtforening forestå jagten i skov og mose med 
kyndig vildtpleje og med mulighed for at alle i sognet kan nyde den enestående natur i disse områder. 

 
På personalesiden er alle stillinger besat:  Præst, sanger, organist og kirketjener. Det giver ro og stabilitet og vi forsøger at gøre 
disse stillinger så attraktive, som det nu er muligt for et så forholdsvis lille sogn. 

 
Hvor mange bebor i grunden vores lille sogn:   aktuelt her i nov. 2020 i alt 789 mennesker af vidt forskellig observans, holdnin-
ger og meninger. Og heldigvis for det. 

 
Men nu har vi nævnt nogle af de større rent praktiske og materielle opgaver, som vi må tage os af i menighedsrådet.  
Måske har vi slet ikke nævnt den største og vigtigste opgave for et menighedsråd. Spørgsmålet og opgaven kunne lyde til os al-
le:  Hvad skal vi egentlig med kirken ?  Vi er så vant til, at den ligge der jo bare og har gjort det i 800 år. Og så ansætter vi en 
præst og et personale og så forventer vi, at disse mennesker udgør kirken og vi - sognets beboere - kan vælge til og fra, som vi 
finder for godt.  Men hvad vil vi egentlig med kirken ?  Sådan kunne vi med god grund spørge os selv i menighedsrådet og til os 
alle i sognet ! 
Et forsøg på svar eller et forsøg på at sætte vore tanker i gang herom kunne være dette lille debatindlæg i en dagsavis fra dette 
efterår – og her er det aftrykt i sin helhed: 

 
Skal man gå i kirke?  
Som en replik til sognepræst Kristian Bøckers fine kronik i Kristeligt Dagblad den 29. september, ”Skal man gå i kirke for at 
være kristen?”, vil jeg gerne tilføje som et oplagt sidesvar til den helt almindelige kulturkristne danskers spørgsmål til, om man 
da skal gå i kirke, også sådan helt uden for nummer?  
Ja, selvfølgelig skal du gå i kirke til søndagsgudstjenesten, hvis du da gerne vil have, at der skal stå en pænt vedligeholdt, opvar-
met og godt betjent kirke med sit ritual og sin gudstjenestelige handling passende til den anledning, du nu måtte komme i. Hvad 
enten det måtte være med et lille barn på armen, en lidt større under armen, eller én, du kender, og måske endda har holdt af, nu 
liggende helt, helt stille i armene på seks personer, bærende på en kiste.  
Søndagsgudstjenesten er kirkens maskinrum. Herfra drives værket. Hele kirkeværket. Og har vi ikke dette særlige sted og sansen 
for denne stunds, gudstjenestestundens, betydning, så vil jeg tage det som et umisforståeligt tegn på, at den åndelighed i allerbed-
ste forstand, som det hele kommer an på i kirken, er forsvundet og feset ud af både kirken og kulturen.  
Og hvad skal vi så komme der efter?  
Så er resten af det, vi bruger kirken til, ikke andet end tomme ceremonier. Og flotte bygninger. Jo, jo. Men det er i den forbindel-
se kun skaller. Kirken er, som vi bliver mindet om det med Grundtvig, ”bygget af levende stene”. Af dig og mig og alle de andre. 
Det er os, det kommer an på. Det er os, der udgør kirken, når ellers vi, i den bedst tænkelige ånd, samles til gudstjeneste. 
Gudmund Rask Pedersen 
Sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens.  
 
Det sætter tanker i gang for mig og for dig.  Gode snakker i familien og blandt venner og fjender. 
Hvad vil vi  -  du og jeg  -  egentlig med kirken ? 
 
Hermed en hilsen til alle i sognet fra Menighedsrådet. 
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BYFEST I ARNUM  uge 24 - 2021. 

afholdes af 

Borgerforening og Arnum idrætforening. 

Et dejligt billede fra Parken. 

Hestemor med føl. 

Håber det er et billede vi får at se igen. 

           Petanque afslutning i Arnum Park 

Parkforeningen: 

Vinderne ved vores krolf afslutning.  

Ingelise og Egon måtte kæmpe om               

1. Pladsen, med hver 56 slag.  

Vh. Arnum Park 
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