Et stk. Børge, næsten som ny.
Købt af Jonna til brug mange år endnu.
Pris: Ukendt

Borgerforeningen:
På grund af corona har vi i år ikke været rundt og sælge
medlemskort.
Vi kommer heller ikke rundt med vores årsprogram,
da der næsten ingen aktiviteter er i år.
Vi håber, at I alligevel vil tænke på os og støtte os.
Medlemskab for en husstand koster 100 kr. – for enlige 50 kr.
I kan betale ved at overføre til:
9741 – 0004907604 eller Mobile Pay til 35209.

MANGE tak for støtten.

Scan QR-koden
og gå direkte til mobilepay

Skt. Hans 23. juni 2021.
Vi håber, at vi kan holde Skt. Hans næsten ”som vi plejer” i parken, hvor der er masser af plads.
Vi sælger grillpølser, øl og vand, og KFUM Spejderne kommer med sjove aktiviteter til børne og barnlige sjæle. Så
sæt kryds i kalenderen onsdag den 23. juni om aftenen og følg med på www.arnum-net.dk, infoskærmen og Borgerforeningens Facebook – vi skal nok sørge for at holde jer opdaterede omkring hvad der kommer til at ske
Borgerbudgettering 2021
Haderslev Kommune giver os igen i år 50.000 kr. til projekter i Højrup Sogns Landdistrikt. Vi vil derfor bede alle med
en god ide - og lyst til at føre den ud i livet - om, at sende en beskrivelse af projektet, hvad det koster, som hvem
der er tovholder på projektet til Borgerforeningens mail; borgerforening@outlook.dk
Projektbeskrivelserne skal være sendt til Borgerforeningen senest 1. juli 2021.
Projekterne skal udføres i perioden 1. september 2021 til 1. april 2022.

Hvis Corona-restriktionerne tillader det, vil der blive afholdt afstemningsmøde i august. Mere information herom
kommer senere på hjemmesiden, facebook og infoskærmen.

Min Købmand (Også Din)
Min Købmand i Arnum har afholdt 25 Års jubilæum.
Det blev markeret med et fint arrangement på dagen og med gode tilbud på og op til dagen.
Borgerforeningen var til stede og serverede Grillpølser, sodavand, kaffe og te på selve dagen.
Arnum Veteran Knallert var der også og fremviste nogle af deres flotte køretøjer.
På forsiden ses den glade Købmand Børge og hans kone Jonna.

Redaktionen ønsker Tillykke og alt godt i fremtiden.

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 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.

HUSK: Deadline til
Arnum Posten
D. 10. August
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Lokalhistorisk Forening:
Rettelse vedr. de estiske flygtninge i Stensbæk 1945 – 48.
Som omtalt i beretningen blev 2 unge estere viet d. 23. juni 1946,
nemlig Helve Ambur, kaldet ”Den lille nattgal”, og Eduard Heinmets.
Det blev også fortalt, at Helve fødte en søn d. 1. juli 1947, men at han døde samme dag.
Den lille dreng blev begravet på Højrup Kirkegård, men nu er der ryddet så meget op i
beplantningen, at gravstenen er blevet synlig, så der er altså sat en sten over lille EnnNiels Heinmets.

Hvis man ønsker at se Lokalhistorisk Forenings billeder på nettet, skal man taste følgende:
Arkiv.dk Indgangen til Danmarkshistorie. Skriv: Lokalhistorisk Forening for Højrup Sogn

Arnum Idrætsforening:
Gymnastik, Zumba og Seniordans i Arnum Idrætsforening:
Denne sæson i vinter-halvåret 2020-2021 har, som alt andet, været hårdt ramt af corona-pandemien, og de restriktioner, der er afledt heraf.
Alt lukkede ned fra d. 16.12.2020. Gymnastik opvisning d. 07.03.2021 blev aflyst.
Nogle former for indendørs idræt blev delvist åbnet i slutningen af april 2021, for unge under 18 år og personer
over 69 år. Den 6. maj blev der også åbnet op for personer fra 18-69 år. Selvfølgelig med diverse restriktioner, der
skal tages hensyn til.

Vores gymnastikhold og seniordanserne har meldt ud, at de venter med at starte op igen til efteråret. Det giver god
mening, da flere af vores aktiver gymnaster, dansere og instruktører er startet på udendørs aktiviteter i sommerhalvåret.
Derimod har vores energiske og søde Zumba instruktører, Dana og Santa, startet op med udendørs zumba fra uge
10. Nye zumba-dansere kan deltage, mod betaling af 30 kr. pr. gang. Det har fungeret rigtig fint. MEN da der desværre har været en del kulde, regn og blæst i løbet af foråret, så rykker de ind i hallen efter d. 6. maj (hvis dårligt
vejr). De fortsætter så længe folk har lyst til det, måske helt frem til sommerferien
Vi håber at alle vores hold kan starte op igen til efteråret. Der vil blive informeret om det, når tiden nærmer sig.
Pas godt på jer selv.
På gymnastik-boblen’s vegne Inger M. Schack (61752359)

Arnum-Højrup Pensionistforening :
Afholder Generalforsamling tirsdag d. 1. juni kl. 13.30 på Arnum Forsamlingshus i henhold til gældende vedtægter.
Foreningen er vært ved kaffebord, og efter Generalforsamling afholdes der banko.

HUSK mundbind.
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FØLG ARNUM IDRÆTSFORENING

PÅ FACEBOOK !!!
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Kirken:

Gudstjenestetider Højrup: Juni Juli August
6. Juni. – 1.s.e.trinitatis
10.30
13. juni -2.s.e.trin.
10.00 Konfirmation
20. juni – 3.s.e.trin
10.30
27. juni – 4.s.e.trin
ingen
Juli
4. juli – 4.s.e.trin
11. juli – 5.s.e.trin
18. juli – 6.s.e.trin.
25. juli – 6.s.e.trin

ingen
10.30. Gjesing
ingen
10.30

August
1. august – 9.s.e.trin
ingen
8. august – 10.s.e.trin
9.00
15. august – 11.s.e.trin 13.30 Gudstjeneste,
skovtur, kaffe.
22. august – 12.s.e.trin
10.30
29. august – 13.s.e.trin 14.00 Fælles friluftgudstjeneste Sct. Thøgers
Konfirmation
Søndag den 13.juni kl. 10.00
Gaver og telegrammer kan afleveres i konfirmandstuen,
Grønvang 11. mellem kl. 9.00-11.00
Søndag den 15. august kl. 13.30
Sommergudstjeneste med skovtur og kaffe
Vi mødes til gudstjeneste i kirken. Bagefter kører vi ud i
præsteskoven og går en tur, inden vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage i jagthytten.
Alle er velkommen Menighedsrådet.
Friluftsgudstjeneste på Sct. Thøger
Søndag den 29. august kl. 14.00
Sammen med Gram og Fole holder vi den årlige
friluftsgudstjeneste. Spejderne i alle tre sogne og
de nye konfirmander medvirker.
Se opslag i Avisen.
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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:
Den 12. Februar holdt vi fastelavnsfest i børnehaven. Vi havde i forvejen bagt lækre fastelavnsboller, som blev nydt efter, vi
havde klippet masser af pynt til børnenes fastelavnsris. Bagefter gik alle i hallen og slog katten af tønden, en lille tønde af pap til
de yngste og en stor og MEGET SOLID tønde til de ældste børn. Så der skulle mange slag til, inden bunden faldt ud. Og vi fik
kåret kattekonge og kattedronning.
I starten af marts lavede vores studerende science-forsøg med at lave kulpinde over bål. En masse pinde blev skåret i passende
størrelse og puttet i en kagedåse med et par huler i bunden. Så blev den sat over gløderne på vores bålsted, og efter et par timer
var pindende blevet til trækulspinde. Da de var godt afkølet dagen efter, blev de brugt til at lave de smukkeste kultegninger med.
24. Marts holdt vi dimissionsfest for to børn, der skulle starte i Brændstrup Kristne Friskole. Børnene havde været med til at
planlægge festen, så vi startede med en fællessang, derefter optrådte børnene med dans og trommespil. Efter underholdningen
var der overrækkelse af diplom og hue og så var der lidt godt til ganen som afslutning på en hyggelig formiddag.
Hele foråret har vi været i gang med vores spireprojekt: Vi har sat kartofler i spande, sat løg og sået radiser, salat og gulerødder.
Vores studerende Gitte har, om afskedsgave, foræret os en ribs- og en solbærbusk. Senere kommer der også nogle stikkelsbærbuske og hindbærbuske i vores bed. Så vi glæder os til at kunne nyde en masse lækre bær til sommer. Alle børnene har sået solsikker i potter, som de senere får med hjem til at plante ud, og så skal der måles, hvilken plante der bliver højest.
Indendørs har vi lavet forsøg med at skære tomater i skiver og plante dem i potter, og de er allerede begynde at vokse lystigt. Vi
har også sået en majskerne, en solsikkekerne og en pralbønne i glas, så vi kan følge udviklingen fra frø til plante.
Her i foråret har vi også været på fisketur i parken med de ældste børn og en anden dag med vores lillegruppe. Så der blev fisket
med net og indholdet blev hældt i spande og bakker og forstørrelsesglas. Vi fiskede både i søen og den lille bæk. Der var masser
af smådyr, vi kunne studere, så det var en rigtig spændende formiddag.
I april bød vi velkommen til lille Nadia, som startede i vuggestuen.

Arnum Park:

Vi i ARNUM PARK's bestyrelse er utrolig glade for den store velvillighed der er til at støtte vores arbejde i
PARKEN.
På grund af corona , valgte vi at omdele medlemskort til Arnum Park Støtteforening, på denne måde, og det
blir' nok heller ikke sidste. Det var utrolig nem , bare putte medlemskort i postkassen. Og det tror jeg alle
gerne vil være med til.
Det er utrolig dejlig, og stor TAK til alle der støtter Arnum Park.
Der er igen gang i PETANQUE i parken onsdag kl. 14
KROLF torsdag kl. 19
TAK , ARNUM PARK STØTTEFORENING
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Arnum frivillige Brandværn:

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
hverdag 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.

Der er allerede sket nye ting i år for Arnum frivillige Brandværn
Vi forsøger løbende at udvikle vores værn. Det betyder også at vi løbende uddanner vores folk. Vi har
blandt andet fået endnu en holdkaptajn, så vi kan præstere på bedst muligvis når vi er på udrykning.
Derudover har vi fået en ny mandskabsvogn! Se vores udrykningsvogne på billedet nedenfor Sidst men
ikke mindst har vi fået nye Toilet vogne, det betyder at vi nu har en del stående og kan hjælpe til flere arrangementer på en gang, skulle dette være noget for dig, så tag endelig fat i Torben på 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
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