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Højrup Sogns Borgerforening:
På grund af Corona blev de fleste aktiviteter aflyst – vi holdt ikke møder, kom ikke rundt og solgte medlemskort og aflyste også Fastelavn.
Skt. Hans blev dog afholdt i samarbejde med Tiset/Arnum KFUM Spejderne – og det var en succes. Vejret var fint og der kom mange mennesker.

WWW.arnum-net.dk

Fordi vi ikke kom rundt og solgte medlemskort, fik vi ikke helt så stor
en indtægt i år – men der er dog en del som har betalt ved overførsel, Mobile Pay eller kontant til Skt.
Hans – mange tak for støtten til jer alle.
Vi har i år besluttet at skifte julebelysningen på Kongevej – der skal lyde en stor TAK til de frivillige,
som har ydet en meget stor indsats for at vi bliver klar til dette.

Borgerbudgettering 2021 var nem. Der var penge til de indkomne forslag, så vi afholdt ikke afstemningsmøde. Der er givet penge til Byfest 2022, Parkforeningen, mobilt lydanlæg og julebelysningen.
Borgerforeningen kom ud md et lille overskud på ca 6.000 kr. hvilket er ok årets aktiviteter taget i betragtning.
Bestyrelsen i Borgerforeningen består efter generalforsamling af Majbrit Lundsgaard, Monique van
Sonsbeek, Tom Carstensen, Claus Lund, Joshua Grigoleit, Ansje Rudolph og Anette Nielsen

FASTELAVN 2022
Borgerforeningen afholder Fastelavn
søndag den 27. februar 2022.
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Mere information kommer senere på
hjemmesiden www.arnum-net.dk og Facebook.
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 2022
Time New Roman str. 11
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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

På skadestuen:
Er det dig der skal have indbundet et sår?
Behøves ikke mere, det er groet sammen i ventetiden

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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Stensbæk Højskole:
Så er året 2021 snart forbi, vi afholder de sidste weekendkurser slut oktober. Det var en turbulent corona start vi fik,
men kom godt i gang i juni måned. Stensbæk Højskole lukker normalt ned om vinteren pga. kulden, der sniger sig
ind i de u isolerede træbygninger. Men i år har vi tre skønne, unge frivillige boende herude over vinteren, da der er
mange gøremål. Derfor har vi taget initiativet til at invitere jer ind til en støtte-julekoncert og julefrokost, hvor overskuddet går til Højskolens drift.

Julestemning i skovens stille ro

kogler, gran og mos, æble julegløgg og sønderjydsk julebag.

Er julen blevet en stresset trummerum, så kom ud og oplev den helt særlige autentiske
julestemning her i skoven, hvor vi inviterer ind til en skøn oplevelse for alle sanserne.
Vi tilbyder to særlige støtte-juleoplevelser her på Stensbæk i december måned.
En julekoncert så englene synger og en julefrokost i afslappende atmosfære med en tur i skoven
efterfølgende.

TORSDAG 2. dec. kl. 19.00 - 21.30 opfører vi julekoncert.
LØRDAG 11 dec. kl. 12.00 - 16.00 inviterer vi ind til julefrokost og skovtur.
TORSDAG 2. dec. julekoncert. kl. 19.00 - 21.30 - 40 billetter.
Vi byder på en buffet af julegodter og hjemmebag, jule the og kaffe samt husets hjemmelavede æblegløgg. Derudover vil organist Karsten Hesse spille nogle numre på klaveret. Nina og Tobias (Vores 2 unge frivillige - musiktalenter) vil synge, spille guitar og klaver. Slutter med fælles julesang.
Støtte pris kr. 200,LØRDAG 11 dec. julefrokost og skovtur. kl. 12.00 - 16.00 - 20 billetter.
Julefrokost i skovens omgivelser, her inviterer vi ind til en oplevelse i et fuldkommen roligt tempo - med alt, hvad et
frokost hjerte begærer. Vores menu er økologisk, hjemmelavet og hjemmebagt, og med så mange råvare som muligt
fra egen nyttehave.
Lad os overraske jer med en velsmagende vegetarisk julefrokost, hvor grøntsagerne spiller førsteviolin. Vi starter
med en appetizer, derefter en forret, en jule tapas tallerken, med julens mange hjemmelavede små lækkerier, risalamande - hvem mon får mandlen !! kaffe, the og julebag.
Vi serverer følgende drikkevarer til maden: safte, bla. egen druesaft fra havens bær, kombucha, vand med og uden
bobler, kaffen er friskristet hos Marsk kaffe, samt grøn, sorte og urte julethe.
Efter skovturen serverer vi udendørs hjemmelavet gløgg, den røde med druer fra haven, og den hvide æblegløgg.
Støtte pris kr. 500,- inklusiv alt, også drikkevarer ad libitum.
JULE forkæl dine medarbejdere, veninder, venner,
familie eller dig selv med denne skønne december

TE - JULEKALENDER.
Hver dag er der en ny lille pakke med forskellige kvalitets løsvægt te i, selvfølgelig også forskellige jule teer, så du
har mulighed for at åbne op for en ny spændende verden af smage, dufte, og hygge i december.
Støtte pris kr. 175,- + evt. forsendelse. Post Nord takster.
ALLE jule støtte aktiviteterne bestilles og betales på vores hjemmeside : www.stensbaekhojskole.dk under: vi tilbyder. Det er først til mølle princippet.
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Højrup kirke:

Om os:
Sognepræst

Gudstjenesteliste:

Annesofie Munch

December

Kontor: Grønvang 11, Arnum
6510 Gram

5. 12 2.s.i.advent 19.00 De 9 læsninger og Lucia
12.12 3.s.i.advent 10.30
14.12 10.00 Børnehavens Juleafslutning
19.12 4.s.i.advent ingen
24.12 Juleaften 16.00
25.12 Juledag 10.30
26.12 2.Juledag ingen

Træffes efter aftale.
Tlf.: 74822513 / 29171419
Mail: anmu@km.dk
Graver/Kirketjener

Januar

1.1 Nytårsdag 14.00 vi ønsker hinanden godt nytår
2.1 Helligtrekonger 10.30
9.1 1.s.e.H3K 10.30 Nytårsparade
16.1 2.s.e.H3K 9.00
23.1 3.s.e.H3k ingen
30.1 4.s.e.H3K 10.30

Dorte Juhl Schmidt
Kirkevej 23, Højrup
6510 Gram
Tlf.: 24 48 06 92
Email: dorte.hojrupkirke@gmail.
com
Menighedsrådsformand

Februar

7.2 s.s.e.H3K 10.30
13.2 Septuagesima 19.00 musikalsk stemningsgudstjeneste
20.2 Seksagesima 9.00
27.2 Fastelavn 14.00 fastelavn for børn i hallen
*Vi følger den til enhver tid gældende coronaregler.
Ændringer kan forekomme.

Aktivitetskalender:

Søren Jessen
Sildal 19
Tlf. 74826230
Kirkeværge
Ulla Juhl
Højrupvej 22
Tlf.74826289

De ni læsninger og Lucia:
Søndag d. 5. december kl. 19 – HØJRUP KIRKE
Oplev årets konfirmander i stemningsfuldt lucia- optog og hør dem læse julens tekster, ind imellem salmer.
Syng Julen ind:
Torsdag d. 9. december kl. 19.00 - ARNUM FORSAMLINGSHUS
Vi mødes i forsamlingshuset til sang og julehygge. Søren Jessen fortæller om årets gang i menighedsrådet.

Julekoncert:
Trompetist Jens Emil Holm.
Mandag den 20. december kl.19.00 – Højrup kirke.
Jens Emil er født og opvokset i Toftlund. Han er derefter uddannet fra både det Jyske Musikkonservatorium og det Kongelige danske Musikkonservatorium. Flere gange har han assisteret både Århus Symfoniorkester og det Kongelige kapel.
I øjeblikket er han ansat ved Sinfonietta i Riga. Med sig som
akkompagnatør har han Birgitte Ebert Domorganist i Ribe.
Koncerten er gratis
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Nytårsdag:
Mandag 1. januar kl. 14.00 - HØJRUP KIRKE
Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage.
Nytårsparade 2022
Søndag 9. januar kl. 10.30 – HØJRUP KIRKE
I Højrup er der rigtig mange spejdere. De kommer denne dag og står fanevagt i Højrups ældste og vigtigste hus.
Mød op til denne herlige tradition.
Et historisk foredrag om feltpræst Erik Højer Møller 1818-1904
Sogneeftermiddag Torsdag den 27.januar kl. 14.00 i Aulaen.
En beretning fra treårs-Krigen. Fortalt af Steen Jørgensen, tidligere formidler ved Historiecenter Dybbel Banke og møller på Dybbel
Mølle.
Alle er velkommen
Musikalsk stemningsgudstjeneste
Søndag den 13.februar kl. 19.00 – Højrup kirke
En anderledes gudstjeneste med musik og læsninger. Se opslag
”Hvad laver en hospitalsklovn”
Sogneftermiddag - Torsdag den 24.februar kl. 14.00 i Aulaen
“En cirkusklovn er underholdning, en hospitalsklovn er terapi”.
”Gummitud” alias Susanne Huuse,, vil fortælle om sit arbejde som hospitalsklovn ved Kolding sygehus siden
2007. En Hospitalsklovns arbejde er alsidigt . blandt andet – ”at vise, hvordan humor, glæde og empati kan skabe
terapeutisk omsorg for mennesker, som for kortere eller længere tid er frataget muligheden for at leve en almindelig
tilværelse på grund af sygdom. Målgruppen er såvel børn som voksne, gamle og demente.”

Alle er velkommen

”MAD OG MÆND”
Fredag den 4. februar kl. 18,30.
laver ”mad og mænd”
en tre retters menu.
Billetter a’ 125 kr.
kan købes ved Min Købmand
fra 17. januar til og med 30. januar.
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Arnum Forsamlingshus:
Det blev besluttet på generalforsamling at opkrævning/salg
af medlemskort til forsamlingshuset blev flyttet til efteråret.
Derfor kommer der en flyer sammen med Arnum Posten
denne gang, (i Arnum området).
Vi har brug for jeres hjælp og opbakning, så køb dit/jeres medlemskort enten ved indbetaling på konto 9741 – 0003261468 Husk at skrive navn og adresse på indbetalingen.
Der kan også betales medlemskort ved arrangementer i huset.
Det koster 100 kr. for husstanden og 50 kr. for enlige.
Ligesom før i tiden giver det 5 % rabat på leje af huset.
Der er Julebanko i forsamlingshuset den: 5. december 2021 kl. 14,00.
Der kan også spises med ”Mad og Mænd”, den 4. februar 2022. kl. 18,30 se annoncer
andet sted i bladet.
Husk der altid kan stilles spørgsmål, eller bookes hus på: 27 45 63 75.
Hermed ønsker vi alle en glædelig jul, og et på gensyn i 2022.
Arnum forsamlingshus’ Bestyrelse.

JULEBANKO
Vi afholder julebanko søndag
den 5. december kl. 14,00.
I Arnum forsamlingshus.
Vi spiller som vi plejer.
Der kan købes æbleskiver,
kaffe/the, øl og vand.
Bestyrelsen Arnum forsamlingshus.
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Parken:
Så har lagkagebageren været i gang igen. Det er dejlig, det er noget krolfspillerne ser hen til.
Til vores vanlige afslutningsfest i krolf, sluttes altid af med lagkager fra Stefan. Stor Tak for det.
Rart når der er extra hænder at gøre godt med.
Vores toilet rengøring kommer forhåbentlig også igen AF Rengøring.
Tak
Arnum Park

SPINNING:
Vi cykler i lokalet ved motionscenteret
tirsdag og torsdag fra kl.19.00-20.00
Vi garantere god musik og sved på panden,
alle kan være med.
Tilmelding og spørgsmål til:
Heidi Skovby på tlf. 60 71 08 58
Priser: 10 turs kort kr. 250,Uden kort kr. 30,- pr. gang.

Vi ses.

Arnum Klub:
Vi er kommet godt i gang med den nye sæson, selvom vi er lidt udfordret ang. kontanter i klubben.
Haderslev kommune er blevet kontantløse, så det nye system er sådan at forældrene skal gå ind på vores
hjemmeside og tilmelde børnene og der kan de betale kontingent og fylde penge på som de så kan bruge i
klubben. Der har været nogle startproblemer, men vi håber at det snart kommer til at fungere.
Vi har haft sodavands diskotek, hvor der var 50 børn, det var en super god aften, så det vil vi helt sikkert
gøre igen efter jul.
Onsdag D. 15/12 holder vi juleafslutning, hvor vi vil spille pakkeleg og spise æbleskiver, børnene skal
tage en pakke med til 25 kr. hvis de gerne vil være med til det. Det er sidste aften inden jul.
Vi starter op igen tirsdag D. 04/01 22.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Stinne, Jannie, Jonas og Mikkel
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stander Shela
I Retrætens opholdsstue

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.
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Svømning:
Efter nedlukning sidste sæson - så kom vi endelig i gang med svømning igen.
Vi startede op i uge 43 som vi plejer og de små svømmere var i godt humør og glade for at komme i gang igen.
I skrivende stund (start november) er der ikke en masse ændringer i forhold til Covid-19, som påvirker vores
svømning, men det kan jo selvfølgelig hurtigt komme!
Vi svømmer frem til 9 december, hvor der er juleafslutning og lang juleferie frem til 6 januar,
hvor vi starter op igen. Vi holder også ferie i uge 7.
Den 10/2 svømmer vi langt og håber vi slår den gamle rekord tilbage fra 2016 på 74,5 km.
Sæsonen slutter den 10/3 med hygge i svømmehallen først og så overrækkelse af diplomer mv.
i Arnumhallen.
Hilsen Svømmeteamet
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Tak for den store indsats I
yder hver gang alarmen
lyder. Man føler sig tryg af
at vide I er her.

HUSK:
Deadline til Arnum Posten d. 10. Februar 2022
Times New Roman str. 11
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FØLG ARNUM
IDRÆTSFORENING
PÅ FACEBOOK !!!

Gymnastik, Zumba og seniordans 2021-22.
Sæsonen er startet op henover ugerne 37-43.
Alle hold er kommet godt fra start, når man tager i betragtning, at Covid 19 til dels ødelagde sæsonen 2020-21, og hvor flere
kan have fundet andre aktiviteter at beskæftige sig med og bruge sin fritid på.
Vi kunne planlægge Sjov Lørdag igen, som løb af staben d. 13.11.2021.
Børn til og med 3. klasse kunne møde op i Arnum Hallen fra kl. 13-16. De større børn fra 4. klasse og opefter kunne komme
til diskotek i Ungdoms Klubben fra kl. 20-23. Der var planlagt forskellige sjove og spændende aktiviteter både til om eftermiddagen og om aftenen. Vi håbede selvfølgelig på, at det ville blive en stor succes, som det var tilfældet tilbage i november
2019.
Mere herom i særskilt tekst..
Sidst, men ikke mindst!!
HUSK vores Opvisning søndag d. 06.03.2022.
GYMNASTIK-BOBLEN ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Arnum-Højrup Lokalhistoriske Forening, Arnum-Højrup Pensionistforening og Arnum Forsamlingshus:
Tirsdag d. 24. august arrangerede Lokalhistorisk og Pensionistforeningen kør-selv tur med stor tilslutning, 45 personer.
Vi kørte til Møgeltønder Kirke, hvor Randi Jonassen med assistance af Birthe Sørensen fortalte om kirkens indvendige inventar og opfordrede alle til at gå en tur hele vejen udenom kirken for at se de specielle tilbygninger.
For enden af kirken så vi bl. a. den store granitsøjle med indgravering af sognets faldne soldater i 1. Verdenskrig.
Fra kirken gik vi ned til det grønne område med Genforeningsstenen med bænke og borde, hvor Kristian Nielsen på udflugtsstederne fandt det grønne område helt ideelt til det flotte sommervejr, hvor vi spiste vores egne madpakker.
Vi kørte langs Møgeltønder’s hovedgade, Slotsgaden, med toppede brosten og de flotte, gamle huse.
På Schackenborg Slot blev vi inddelt i 2 grupper og fik en 70 minutters guidet rundvisning i slotshaven og nogle rum i slottets hovedbygning.
Efter rundvisningen havde vi endda også tid til at kunne købe en kold øl eller hvidvin for dem, der ønskede det.
Vores udflugt sluttede i Højer. Her på Fruen’s Vilje fik vi det store sønderjyske kaffebord med et utal af lækre kager og kaffe, så bestemt ingen gik sultne fra bordene.
Det var en meget vellykket udflugt, også fordi vejret var så fint netop den dag.

Tirsdag d. 14. september arrangerede Pensionistforeningen kør-selv tur med 25 medlemmer.
Vi kørte til Koldinghus, hvor vi fik 2 timer til at se de forskellige udstillinger bl.a. Dronning Margrethe`s mange og fantastiske broderede effekter og en afdeling af den første enevældige konge Christian d. 5.’s dragter, tronstol og salvelseskåbe.
Fra Koldinghus kørte vi til Geografisk Have i Kolding.
Her i en pavillon serverede Pensionistforeningen kaffe, boller og banankage.
Mange gik ture i Geografisk Have og Kolding Miniby, før vi kørte hjem.
Vejret var rigtig fint, en lun septemberdag.

Søndag d. 10. oktober afholdtes Sønderjysk Kaffebord på Arnum Forsamlingshus i
samarbejde mellem Arnum Forsamlingshus, Lokalhistorisk Forening og
Pensionistforeningen.
Efter kaffebord var der foredrag af journalist Flemming Nielsen,
“Tre grænselandsskæbner”.
De 3 foreninger skylder en stor tak til de personer, der havde bagt
utallige lækre kager til de fremmødte.
Arrangementet er støttet af Kultursamvirket, Haderslev Kommune.

Søndag d. 17. oktober inviterede Danske Seniorer til gratis koncert i Alsion støttet af Social- og Ældreministeriet.
De optrædende var Preben Christensen, Birthe Kjær og Lisbeth Kjærulff akkompagneret af Promenadeorkestret.
Vi var 53 personer til koncerten, og Agerskov Busser kørte.
Vi kom til Alsion i god tid, så mange købte eftermiddagskaffe før forestillingen.
Koncerten varede fra kl. 15.30 til kl. 18 med en halv times pause med god musik, morsomme tekster og sjove
indslag, og alle nød forestillingen.
Hjemme ved Arnum Forsamlingshuset kl. 19.30 havde Lene Sølsted lavet varm
aftensmad, gullasch, ris og grøn salat efterfølgende af en kop kaffe.
Næsten alle benyttede sig af at købe og spise sammen på forsamlingshuset.
Det var en fantastisk god eftermiddag, så det var en succes.
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Sjov Lørdag:
Så lykkedes det at afholde Sjov Lørdag igen, da vi jo desværre måtte droppe planlægning og afholdelse af dette
arrangement i efteråret 2020.
Vi håbede på, at succesen fra vores ”anderledes” Sjov Lørdag i 2019 kunne gentage sig i år. Og YES, det blev en
rigtig god dag. Dog kom der ikke så mange børn i år, men dem der kom, hyggede sig meget og gav den max gas!
Der kom 27 herlige børn i alderen op til og med 3. klasse om eftermiddagen fra kl. 13-16 i Arnum Hallen. De
startede ud med ”skatte-jagt” på skolens gangarealer. Herefter foregik resten af tiden i Hallen, og der var bare
”gang i den”. Poul fra børnehaven, som ALLE børn kender (han er en legende, bliver der sagt ude i byen) diskede
op med dukke-teater. Så dukkede der sørme også en ny klovn op, en af vores egne lokal kendte. Det var Mette,
AIF’s bestyrelsesformand, der kan lave fis og ballade. Men vores klovn kan også lave ballondyr til den helt store
guldmedalje, alt fra sommerfugle til hunde og giraffer. Børnene var vilde med det. Nogle af vores nuværende og
tidligere gymnastik instruktører tog sig rigtig godt af opgaven, der gik ud på at lave ansigtsmaling på alle de fremmødte børn. Og den opgave klarede de simpelthen så mega godt.
Bente fra motionsholdet var primus motor i køkkenet, sammen med bl.a. Karina fra Bestyrelsen. De sørgede for at
der blev gjort klar med mad og drikkelse til alle børnene..
Om aftenen fra kl. 20-23 kom der faktisk også 27 glade og festklare unge mennesker i alderen fra 4. klasse og opefter. Vi havde igen i år fået lov til at låne Arnum Ungdomsklubs lokaler på skolen. MANGE TAK for det. De
fremmødte unge mennesker blev kastet direkte ud i et fedt gyserløb, hvor vores gymnastik instruktører igen havde
disket op med de sjoveste og uhyggeligste ideer. Der blev skreget, meget højt!!! Herefter kunne de bruge de forskellige spil, billard, bordfodbold, bordtennis m.m. Der blev også danset til højt musik, danset limbo, stopdans
osv. Igen var Karina på pletten og tog en tjans med lidt af hvert i ungdomsklubben.
Kære forældre, TAK for lån af jeres herlige børn. Og tak til alle jer, der har hjulpet os fra gymnastik trænerteamet/gymnastik boblen, således at vi igen kunne få afholdt en rigtig super god Sjov Lørdag.

Vinter hilsner fra Gymnastik-træner teamet/-Boblen.

Valget i Arnum Forsamlingshus
den 16/11-2021
709 Borgere i Højrup Sogn kunne
stemme.
Stemmer: 423
Stemmeprocent: 61,3%
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HJERTESTARTER i HØJRUP
Haderslev Kommune sætter en hjertestarter
op i Højrup for at sikre at der er nem adgang
til hjertestartere for alle i kommunen.
Pladseringen kommer senere.
Vi fra Borgerforeningen kan kun sige

TAK !
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