Borgerforeningen:

Igen i julen 2020 har Stjerneholdet med Claus Lund i
spidsen og Borgerforeningen sørget for ophængning
og nedtagning af julebelysning i Arnum og Højrup.
Tak til jer alle for hvert år at pynte op til Jul.

Forbehold for covid 19

Gelstoft kano og teltplads:

Nyd den skønne natur vi har omkring os,
tag soveposen med og hyg jer.
Kan bruges hele året rundt, det er et
spørgsmål om den rette påklædning.

Birkelund Shelterplads:
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. Maj 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.

Arnum Ungdomsklub:

Vi håber alle har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år.
Vi har fået vores lokaler renoveret pga. en vandskade og det er blevet super godt.
Vi har ikke brugt det så meget da vi jo desværre blev lukket ned igen lige inde jul pga. COVID-19.
Vi ved ikke lige nu hvornår vi får lov til at åbne igen, om det først bliver til efteråret, ved vi ikke, men vi skal
nok give alle besked lige så snart vi ved det. Vi slår det op på Fb. så hold løbende øje med det. Vi lover at
mange af de aktiviteter vi skulle have lavet f.eks. Sodavands diskotek og andet bliver arrangeret når vi åbner.

Fra Jannie, Stine, Mikkel og Marianne

HUSK: Deadline til
Arnum Posten
D. 10. Maj
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Arnum-Højrup Pensionistforening:
På grund af Corona er vi nødt til at se tiden an, så derfor udsætter Pensionistforeningen både generalforsamling
og andre arrangementer til mere sikre tider.
Vi håber, alle klarer sig og holder humøret oppe trods Pandemi og restriktioner.
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Gymnastik, Zumba og Seniordans i Arnum Idrætsforening:
Vi var så heldige i foråret 2020, at vi lige nåede at afholde vores egen lille lokale gymnastikopvisning, da der på
det tidspunkt kun var blevet ”lukket ned” for arrangementer med over 1.000 deltagere. Og der var vel ingen, der
dengang regnede med, at vi her, et år senere, stadig bøvler med COVID 19 og hvad der deraf følger med.
Seniordans startede denne sæson op midt i september, men valgte at indstille dansen i oktober, da forsamlingsforbuddet blev nedsat til 10 voksne.
Vores 4 børnehold, 3 voksenhold og 2 zumbahold kunne overholde restriktionerne, og fortsatte derfor frem til d.
16.12.20, hvor alt idræt lukkede ned.

Vi må desværre aflyse vores gymnastikopvisning d. 7.3.2021.
I skrivende stund, hvor nedlukningen jo gælder til d. 28.02.21, kan vi ikke sige noget om hvorledes det ser ud til
foråret, om vi kan og må mødes til indendørs sport. Det ligger også lidt mellem linjerne, at man måske åbner op
for udendørs sport før indendørs sport. Derfor vil vi først til den tid overveje, om sæsonen kan forlænges. Det vil
jo også afhænge af vores ledere og gymnaster/dansere, for der vil være nogle af dem der starter til udendørs sport
og derfor ikke kan gå til gymnastik/dans.
Til slut vil jeg takke alle vores ledere, gymnaster og dansere, der har
kæmpet for og gjort deres til, at vi trods alt kunne få det til at fungere på
næsten alle hold, helt frem til den totale nedlukning d. 16.12.20. Tak til
bestyrelsen, der også hele tiden har skullet holde sig opdateret, og sørge
for ekstra adgang til håndsprit m.m.
Pas godt på jer selv og andre.
På gymnastik-boblen’s vegne
Inger M. Schack (61752359)

5

6

Vinderen af bladets
Nytårskonkurrence
blev Anita Lund
Arnum

Hjertelig tillykke

FØLG ARNUM IDRÆTSFORENING
PÅ FACEBOOK !!!
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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. 60 71 08 58
Følg Arnum idrætsforening på Facebook, der vil blive opdateret i forhold til Covid 19
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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
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Børnehuset Nobi Arnum:
Vores hverdag og aktiviteter er stadig præget af restriktioner i forhold til Corona. Så december måned blev ikke
helt så traditionel som de andre år. Vi har holdt julefest uden børnenes familie, men det var stadig en hyggelig dag
med julesange, julehistorier og masser af æbleskiver og småkager. Vi måtte desværre også undvære julegudstjenesten i Højrup kirke, håber vi kan komme der næste jul. I løbet af december har vi læst kalenderhistorier og lavet
masser af julepynt.
Efter juleferien måtte forældrene aflevere og afhente børnene udenfor, det er en meget speciel situation, men børnene har klaret det rigtig fint og med god opbakning fra forældrene, kommer vi godt igennem denne periode, tak til
alle forældre.
Januar og februar har selvfølgelig stået i vinterens tegn. Så det har vores aktiviteter også været præget af. Vi har
alle længtes efter lidt sne, så vi kunne kælke, og så kom der endelig sne. Så vi har brugt meget tid på at kælke og
lave snemænd og kastet med snebolde. Vi har også lavet forskellige forsøg med is og sne, bl.a. har vi prøvet at lave
isklumper og bearbejde det, pustet sæbebobler, for at få dem til at fryse til is (det lykkedes ikke helt endnu) og tegnet malerier i sneen med vand med frugtfarve.
I disse dage er vi i gang med forberedelserne til vores fastelavnsfest den 12. Februar. Det har tidligere været en dag
hvor bedsteforældrene var inviteret, men i år holder vi det selv. Vi har klippet grene til fastelavnsris og klippet pynt
til dem, vi har lavet små fastelavnstønder af toiletruller og har bagt masser af lækre fastelavnsboller.
I løbet af foråret vil vi forberede vores spireprojekt, hvor vi vil gøre vores højbede klar og så en masse frø i vores
kriblekrable-bed.
I november sagde vi velkommen til Luna, der startede i børnehaven, i december sagde vi velkommen til lille Johannes, der startede i vuggestuen og 1. Februar bød vi velkommen til Liam og William, der startede i børnehaven.
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Arnum frivillige brandværn:
Kunne du tænker dig at blive brandmand
så læs med her!
Går du med drømmen
om at blive frivillig
Brandmand, eller
kunne du tænke dig at
prøve kræfter på området, så tager vi
imod dig med åbne
arme på vores station.
Vi er 23 brandmænd i
alle aldersgrupper,
som hver dag står
klar til at rykke ud,
hvis dette er nødvendigt. Så er du over 18
år og brænder for at
gøre en forskel for andre mennesker i deres hverdag, så
kontakt vores kaptajn, så i kan tage 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 brandmand! Vi håber på at se dig, i vores værn! OBS: der bliver afholdt øvelse den første torsdag i hver måned.

Udlejning af Toiletvogne:
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.

Arnum Veteran knallert :
AVK er et sted hvor man mødes og hygger sig med knallerter, køreture, reparerer, deler erfaringer mm.
Man mødes i det gamle sløjdlokale på AKF hver anden mandag fra kl. 19.00 til senest kl. 22.00 Endvidere mødes vi og kører, både korte og længere ture hvor vi af og til slutter med et måltid mad sammen.
Der er ikke noget kontingent, man følger os på Facebook og melder til hvis man ønsker at være med.
Der er allerede planlagt flere køreture i kommende sæson F.eks. D. 5./4. D. 19./6. D. 7./8. D. 18./9.

Følg os på Facebook: Arnum Veteran Knallert
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