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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 

Borgerforeningen: 

Højrup Sogns Borgerforening afholder generalforsamling  

onsdag den 27. oktober 2021 fra kl. 19.30 i Forsamlingshuset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Pga. COVID-19 kan der ske ændringer  

  dette meldes ud på Facebook – Højrup Sogns Borgerforening 

 og på skærmen hos Købmanden 

Venlig hilsen Borgerforeningens bestyrelse 

Mail; borgerforening@outlook.dk 

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. 

 
Hjælp os gerne: 

Tager du et billede, måske ligger inde med et du 

synes andre skal se, modtager vi det gerne til 

Arnum Posten. 

Har du en historie, en oplevelse, noget som                     

skal ske i byen, eller som er sket, skriv da til os. 

mailto:arnumposten@gmail.com
mailto:borgerforening@outlook.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. 60 71 08 58 
 
Følg Arnum idrætsforening på Facebook, der vil blive opdateret i forhold til Covid 19 

Arnum motionscenter: 

 

Lørdag d. 4. september holder vi åbent hus i motionscentret kl. 10.00 - 13.00 
Der vil være mulighed for at købe medlemskab, og se vores ny renoverede   

lokaler og redskaber. 
Køb et halvårs medlemskab og få 1 mdr. gratis. 
Køb et helårs medlemskab og få 2 mdr. gratis. 
Vi vil være vært med grillpølser/ brød og vand.  

                                                                                                                                     

                                     På Arnum motionscenter-boblens vegne Birgit Keller. 

 

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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Badminton        
Der er tilmelding til badminton onsdag d. 22. september          

kl. 19.00 – 19.30 i klublokalet.                                                                           

Der er personligt fremmøde med min. 1 mand fra hvert 

hold. Er der flere om tiderne trækkes der lod! 

Betaling sker ved tilmelding, hvor mobilepay fortrækkes. 

Ved spørgsmål kontakt Erik - 24827803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Obs: der kan komme Corona forbehold/foranstaltninger 

                                    

 Indendørs volley  

 

Det sker i Arnum hallen tirsdag kl. 19–20.30  

Vi starter op i uge 40. (tirsdag d. 5. oktober) 

 

Hvis volleyball er noget for dig, så mød blot op.  

Det er både for begynder samt øvede i alle aldre.      

Du skal blot være fyldt 15 år. 

 

 
Ved spørgsmål kontakt  

 

Erik - 24827803 

 

Obs: der kan komme Corona forbehold/foranstaltninger 
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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 

Hej alle.. 
Uge 40 vil i år være lyserød uge i Arnum. 

Vi vender tilbage med et stærkt program, så hold øje med din  

postkasse. 

Vi slutter ugen af ved Arnum Skole 

lørdag den 09.10.2021 

Fra Kl.10.00-12.00 

Håber mange vil være med til at støtter en god sag. 

Vi ses 

Anita, Christina, Heidi og Heidi 
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Børnehuset NOBI Arnum: 

Den 23. Juni afholdt vi Skt Hans, og vi var rigtig glade for at kunne invitere dagplejerne i år. Det var dejligt ende-
ligt at kunne samles igen. Vi startede med at lege lidt, derefter blev heksen brændt af og vi serverede grillpølser 
og brød til frokost. En rigtig hyggelig formiddag. 

Den 26. Juni blev der holdt dimissionsfest for de to børn, der skulle i skole. Der blev holdt tale, overrakt diplomer 
og hatte, og førskolebørnene havde valgt, at alle skulle danse til god musik, og til sidst blev der spist pølsehorn og 
gnavegrønt. Vi havde heldigvis, igen, inviteret forældrene, så det var vi alle rigtig glade for. 

Vi havde åbent i Arnum i sommerferieperioden, så vi har lavet forskellige aktiviteter alt efter vejret: Vi har leget 
med vandbane, badet og sprøjtet med vand, nogle har været på udflugt med bus til Toftlund, vi har lavet bålmad, 
leget biograf, været på gå-ture i parken og Sildals legeplads og selvfølgelig været i hallen, når vejret var for dår-
ligt, til at være på legepladsen. 

Den 1. Juni sagde vi velkommen til Willas, Dennis og Milana, der startede i vuggestuen og i Juli til Sander, der 
også startede i vuggestuen. Den 1. August sagde vi velkommen til Kathrine, som kom fra vuggestuen og skulle 
starte i børnehaven. Når et barn fra vuggestuen skal starte i børnehave, laver vi en lille ceremoni, hvor barnet går 
op ad en “trappe” i vuggestuen og springer ( med hjælp) ind i børnehaven, hvor børnehavebørnene sidder på gul-
vet og klapper og siger velkommen. En dejlig ceremoni der symboliserer starten på et nyt liv i børnehaven. 

I august, september, oktober vil vi hovedsageligt beskæftige os med temaet HØST – FRA JORD TIL BORD. Og i 
uge 36 vil vi følge Naturstyrelsens Natur-uge. Nærmere om dette i næste udgave af Arnum Posten. 

A 

K 

T 

I 

V 

I 

T 

E 

T 
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ARNUM UNGDOMSKLUB 

Sæson opstart 

Tirsdag d. 5/10-2021 åbner Arnum Ungdomsklub op igen. 

Kontingentprisen er 10kr. pr gang eller 100kr. for en sæson. Sæsonen er 10 

gange før jul og 10 gange efter jul. 

Åbningstider: 

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

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

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

Vi glæder og til at se nye som gamle medlemmer til mange sjove og hyggelige timer. 

MVH 

Mikkel, Jannie, Stinne & Marianne 
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Viceborgmesteren Planter træ ved   

Indvielse af retræten 

FForstander Shela 

I Retrætens opholdsstue 

Cafe´en på 

Stensbæk Højskole 
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HUSK: Deadline til 

Arnum Posten 
D. 10. November 

Forsamlingshuset: 

Det er rigtig dejligt at der igen er liv i huset, og der må holdes fest igen. Det har været en 

kedelig tid, og når alt kommer til alt, har et hus bedst af at blive brugt. 

Vi har her i foråret haft travlt med at skifte overlæggere over vinduerne i krostuen. De var 

helt rustet væk. Det blev en stører omgang, hvor vi fik isoleret og ny væg op. 

Samtidig fik vi skiftet alle ruder der var punkteret, og nye fuger udvendig om alle vinduer 

der trængte. 

Af arrangementer kommer der: Sønderjysk kaffebord, efterfulgt af foredrag. (se under 

pensionist forening). Dette sker den 10. oktober kl. 14,30 i samarbejde med Lokalhistorisk 

forening og Pensionistforeningen. 

Den 20. november holder vi JULEFROKOST. (se annonce andetsteds). 

Med et håb om at alle covid 19 restrektioner er fortid, glæder vi os til at se jer, hvad enten 

det er til en fest, eller et arrangement i huset.  

Husk at der altid kan stilles spørgsmål,                                          

eller booke huset på: 27 45 63 75. 

Arnum forsamlingshus’ Bestyrelse. 
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Arnum-Højrup Pensionistforening: 

 

Efter lang tids Corona-nedlukning kunne vi så endelig mødes igen til generalforsamling og banko tirsdag d. 1. 
juni. 

Vi var 30 personer på Arnum Forsamlingshus, hvor der blev serveret kaffe og te med boller og brødlagkage i 
pausen mellem generalforsamling og banko. 

Præmierne til bankospillet var købt ved Min Købmand, Arnum. 

En stor tak for de sponsorerede præmier til Arnum Biavlerforening, Kristian Nielsen, Litta Frederiksen og Bør-
ge Larsen, Min Købmand. 

 

Arnum-Højrup Pensionistforenings arrangementer resten af året. 

 

Tirsdag d. 24. august kør-selv tur til Møgeltønder Kirke, Schackenborg Slot med rundvisning 
og afslutning med kaffebord i Fruen’s Vilje i Højer. 

Turen arrangeres i samarbejde med Arnum-Højrup Lokalhistorisk Forening. 

 

Tirsdag d. 14. september kør-selv tur til Koldinghus og Geografisk Have med Kolding Miniby. 

Pris 175, - kr. pr. mand og tilmelding senest 1. september. 

Tidspunktet oplyses senere. 

 

Søndag d. 10. oktober Sønderjysk kaffebord kl. 14.30 i Arnum Forsamlingshus. 

Efter kaffebord er der foredrag med Flemming Nielsen, “Tre grænselandsskæbner”  

kl. ca. 15.30. 

Pris 75, - kr. pr. mand men gratis for kagebagerne. 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Arnum-Højrup Lokalhistorisk Forening og Arnum Forsamlingshus. 

 

Tirsdag d. 9. november kl. 14 afholdes banko i AKF. 

 

Tirsdag d. 7. december har vi julehygge i AKF med spisning kl. 12. 

Flere oplysninger senere.  



11 

Svømning: 
 
I skrivende stund glider den ene regnbyge over himlen efter den anden og landmændene spejder efter sol og var-
me, 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. 
 
Efter at vi måtte aflyse sidste år pga. Covid-19 så glæder vi os til at kunne komme i gang igen   
 
Vi forventer at starte op igen torsdag den 28 oktober 2021. (Uge 43) 
Vi planlægger efter, at vi vil kunne afvikle vores svømning nogenlunde som vi plejer – og som det ser ud nu, så 
vil retningslinjerne for covid-19 kun give små og overkommelige ændringer. 
 
Hvordan de præcise retningslinjer ser ud ved vi først senere. Vi anbefaler at følge ”AIF – Arnum Idrætsforening” 
på facebook – her vil der komme info, hvis der er ændringer i planen. 
 
Så kom frisk og vær med – trænerne står klar til at modtage en masse nye og ”gamle” svømmere   
 
Vores foldere og opslag vil snart være at finde både hos købmanden og andre steder – opslag bliver også sendt til 
skolerne – så kig efter dem. 
 
Kontakt evt. Christina på karchrjen67@gmail.com eller 40125860 
 
På svømmeteamets vegne 
Christina Jensen 

mailto:karchrjen67@gmail.com
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Gymnastik, Zumba og Dans i Arnum Idrætsforening: 

Så er vi ved at være klar til en ny sæson 2021/2022 Træner og hjælpe instruktører er ved at gøre sig klar til at ta-

ge 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 

tages forbehold for ændringer. 

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

i kontingentet. 

Sæsonen 2020/2021 blev desværre meget præget af COVID 19 og diverse restriktioner, der blev afledt heraf.. Vi 

håber meget, at vi kan gennemføre en næsten helt normal sæson 2021/2022.  

Vi vil meget gerne se både alle tidligere og mange nye gymnaster/dansere, når vi starter op til efteråret. 

Diverse hold for børn og unge 

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”. Tanya og Nicklas vil 

gøre deres til, at det bliver godt. 

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

bøtter, som Katrine, Kida og Julie vil stå klar til at lære børnene. 

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

så plads til leg. Her vil børnene blive modtaget af Alberte, Sara, Laura, Mia og Bianca. 

Juniormix: Er holdet for børn/unge fra 4. klasse og opefter. Der vil blive arbejdet med gode rytme-øvelser  og 

trænet spring af forskellig art. Dette sker med hjælp fra Anne, Emilie, Mari-Ann og Christian. 

Og nu til de VOKSNE.. 

M.K. Motion: (M=mænd og K=kvinder). Dette hold træner tirsdag formiddag under ledelse af Tove. Her hygger 

de sig og får rørt alle muskler og led. 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. Opstart i uge 37. 

Zumba: Dana og Santa vil lære os de skønne zumba trin og ”moves”, samt sprede smil og glæde. De har flere 

nye koreografier klar i løbet af sæsonen. Mænd er altså også velkommen på dette hold. I skrivende stund er der 

planer om, at der vil være zumba både onsdag og torsdag fra kl. 20-21. Der tages forbehold for ændringer. 

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. Frank holder kvinderne i gang. 

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

Her er det også Frank, der svinger pisken. 

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, Inger (mobil 
61752359) 
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FØLG ARNUM  

IDRÆTSFORENING  

PÅ FACEBOOK !!! 
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  Kirken: 

 ”Nyt og gammelt fra den nye Højskolesangbog” 

 Sogneftermiddag i Aulaen - Torsdag den 28. oktober kl.14-16 

  

 

  

 

 

 

 

 

Menighedsrådet har købt nye Højskolesangbøger. Sammen med Lise vores organist, skal vi 
synge nogen af de nye sange, som ikke har været med før. 

Alle er velkommen 

”Abrahams sønner i verdens brændpunkt” 

Sogneftermiddag i Aulaen - Torsdag den 25. november kl.14-16 

Historierne om Abraham spiller en vigtig rolle i tre store religioner, der alle har Jerusalem 
som centrum. Hør historien om Abraham og hans tre sønner i fortid og nutid. 

Alle er velkommen 

Buskgudstjeneste Børne- og Ungdomsgudstjeneste 

Søndag 31. oktober, kl. 16.00 
I år samles alle spejderne i Gram-Fole og Højrup sogne til                               
fælles BUSK-gudstjeneste i Højrup kirke. 

Alle helgens gudstjeneste søndag den 7.november kl.19.00 

Vi mindes vore døde. 
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Gudstjenesteliste september – oktober - november 
Søndag den 5. september – 14. søndag efter trinitatis       10.30 

Søndag den 12. september – 15. s.e. trinitatis                   10.30 

Søndag den 19. september – 16. s.e.t.                               Ingen 

Søndag den 26.september – 17.s.e.t.     10.30 Høstgudstjeneste 
 
Søndag den 3. oktober – 18. søndag efter trinitatis           10.30 

Søndag den 10 oktober – 19.s.e.t.                                      ingen 

Søndag den 17. oktober – 20.s.e.t.                                       9.00 

Søndag den 24. oktober – 21.s.e.t.                                     10.30 

Søndag den 31.oktober                     16.00 BUSK-Gudstjeneste 
 

Søndag den 7.november – Alle helgen                               19.00 

Søndag den 14.november - 24.s.e. trinitatis                       ingen 

Søndag den 21.november – sidste søndag i kirkeåret           9.00 

Søndag den 28.november –1.s.i.advent                              10.30  

Fra 

Kirkens Aktivitetskalender: 
 

”Druk” 

Filmeftermiddag i Aulaen 
Torsdag den 30.september 

kl.14-16 

Thomas Winterbergs drama tager udgangspunkt i tankerne fra en norsk filosof, der mener, at 
mennesket er født med en alkoholpromille, der er 0,5 for lav. 

Gymnasielærerne, der alle er groet fast i deres tilværelse, beslutter sig for at igangsætte et ek-
speriment, hvor de dagligt og i arbejdstiden vil ramme en promille på 0,5. Resultaterne er slåen-
de, alt føles ligesom lettere og mere frit, men et alkohol-indtag hver dag er heller ikke uden kon-
sekvenser. 

Vi drikker kaffe inden filmen.  Alle er velkommen 
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Menighedsrådet: 

Kapel, mandskabslokale, værksted og redskabsrum. 

Fra tanker og ideer til færdiggørelse og ibrugtagning af bygninger kan der gå lang tid. De første overvejelser om-

kring forbedrede forhold blev i menighedsrådet taget for mindst 6 år siden. Overvejelser, der startede med evt. 

salg af avlsgårdens bygninger på Højrupvej. Ved dette salg blev der frigjort et økonomisk fundament for det ny-

byggeri der i dag står færdigt og er taget i brug, som en tilbygning til eksisterende, kapel og mandskabsrum. Pro-

cessen har været lang og tidskrævende.  Mange myndigheder:  Kirkelige såvel som kommunale har været fore-

spurgt og tilladelser givet.  

Men lad os fortælle historien, som vi husker den: 

Det gode gamle grønne træskur lige uden for kirkediget i det nordvestlige hjørne havde udtjent sig. Det så ikke 

kønt ud og kunne ikke længere rumme det nødvendige arbejdsgrej og maskineri, som en kirkegård nødvendigvis 

må benytte sig af. Og så gik tankerne i gang. Ideer opstod. Med god hjælp fra vor egen bygningssagkyndige fik 

vi udarbejdet skitser til en udbygning og arkitekt lavede beregninger og placering på grunden blev udmålt. Og så 

opstod det første store problem:  Der hvor vi troede skellet til nabo mod nord…. for træhegnet måtte da stå i skel-

let…….måtte være…….ja der viste det sig, at skellet slet ikke var.  Landinspektør blev tilkaldt og gule pæle indi-

kerede et skel, som var til alles overraskelse. Den skitseproducerede tilbygning kunne slet ikke placeres der. 

Skellet var nu markeret og nye overvejelser og skitser og tegninger kom på bordet. Menighedsrådet ønskede en 

tilbygning, som kunne – æstetisk – passe ind i eksisterende bygninger og som kunne efterkomme et pladsbehov 

for rum til maskiner og et værksted. Samtidig ville vi gerne ændre de eksisterende røde mursten og give hele 

byggeriet en hvid farve, som sig hør og bør ved byggeri tilhørende en gammel hvidkalket landsbykirke. Og nu 

ser vi alle hvor smukt det føjer sig sammen på bakken i Højrup. 

Der er i den nybyggede tilbygning god plads til en gravers redskaber og maskiner og i den anden halvdel er der et 

dejligt værksted med varme og et tørreskab til vådt arbejdstøj. Fra tilbygninger går man direkte ind i kontor og 

mandskabsfaciliteter. De eksisterende bygninger fortsætter med kapellet. Her har vi haft kapellet liggende i man-

ge år, men har ikke kunnet anvende det til sit formål i 8-9 måneder af året på grund af lokalets temperatur. speci-

elt i sommermånederne. Menighedsrådet besluttede – her i forbindelse med nybyggeriet – at installerede kølean-

læg i kapellet. Det er nu igangsat og har vist sin brugbarhed:  temperaturen sænkes til 4 grader. 

Kirkens toilet eller det offentlige toilet afslutter i øst gavlen hele bygningskomplekset. 

Det gode gamle grønne træskur lige uden for kirkediget er nu væk – ved frivillig hjælp og derfor uden udgift.  

Det gamle læhegn mellem kapelbygningen og depotpladserne nord for kirkediget er fjernet. Et hegn af hvidtjørn 

er plantet i samarbejde med nabo. Der er nu køreadgang med lastbil til depotpladsen nord for kirkediget. 

Alt i alt har vi nu fået ”et hele”, hvor det synsmæssige og det nødvendigt praktiske er lykkedes. 

Den næste lidt større opgave for menighedsrådet bliver nye belægninger - grus/stenmel/græs - på gangen fra ho-

vedindgangen til kirkegården og til kirkebygningen. Nuværende belægning er ikke kørestolsvenlig. 

Kom selv og bese. Der er gudstjeneste næsten hver søndag. Gudstjenestetiderne annonceres i hver måneds første 

udgave af Ugeavisen med overskriften: Gram, Fole og Højrup Sogn. Klip denne halve side ud og sæt på din op-

slagstavle- så ved du, hvor gudstjenestetiderne er og fællesskabet i kirken er værd at bevare for dig, for vort sogn 

og for vor identitet og kultur. 

Højrup Sogns Menighedsråd. 
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Arnum Park: 
Vi i Arnum og ikke mindst bestyrelsen i Parken, var utrolig glade og stolte, da der i 2008 blev opsat toiletbygning i 
parken. Men, var der nogen der tog med i planlægningen, hvem der skulle holde toilettet rent???? 
Derfor er vi i bestyrelsen utrolig stolte af, og glade for det store frivillige arbejde AF RENGØRING gør hver uge. 
AF RENGØRING der bor her i Arnum, kommer som frivillig og holder toilettet rent og vasker borde af i            
grillhytten.     Vi skylder dem stor tak, for de altid rene toiletter. 
 
PETANQUE. 
Det var en god beslutning da petanque sidste år blev flyttet op i parken. Der kommer flere i parken. Mange nyder 
spillet onsdag eftermiddag. Dejlig at se det kan samle så mange fra Arnum, og et par fra Spandet ikke at forglemme. 
Der er også plads til nye spillere. Det er ikke et spil der er svært at lære. 
 
KROLF. 
Der er også godt gang i krolf af den faste lille stab torsdag aften. Altid spændende at se hvem der er den heldige og 
få mindst slag. Øvelse gør mester, og der er da heldigvis et par spillere herfra, der også nyder spillet i vores nabo-
klubber. Så der er rift om første pladsen torsdag aften. 
Der er ingen ændring i bestyrelsen, da der ikke var nogen nye der ønskede at stille op, da der blev afholdt general-
forsamling. 
Det var super dejligt så mange der valgte at betale kontingent til vores alle sammens fine Park, beundres af mange, 
og som der gives meget ros for. Også selv om vi ikke kom rundt og ringede på døren. Det lettede vores arbejde  
utrolig meget. Håber det er et nyt tiltag fremover. 
  
ARNUM PARK`s BESTYRELSE  
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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 områ-

det, 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. 

Toiletvogne 

Skal du holde fest eller lignende, og mangler en toiletvogn har du mulighed for at  leje dem ved os.            

Vi har to nye toiletvogne som kan ses nedenfor, disse udlejes for 650 kr. pr. arrangement.                           

Vi har også to lidt ældre modeller som kan lejes for 550 kr. pr. arrangement.                                                

Så tøv ikke med at kontakte 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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                        Arnum forsamlingshus  

Afholder Julefrokost, Lørdag den 20. november  

kl: 18,30 til 2,00.   

 Alle er velkommen.  

    Vi serverer: traditionel julebuffet, med 

mange hjemmelavede retter.                                             

Pris: 225 kr. pr person. 

”MUSIK PALLETTEN” spiller live hele aftenen. 

Bindende tilmelding til: 27 45 63 75, eller 26 33 61 06 

Pladser bliver tildelt efter først til mølle. 

 

    Vi glæder os til at byde velkommen til en hyggelig aften. 

   

Med venlig hilsen 

                     Arnum forsamlingshus’ bestyrelse. 

 

Julefrokost 2021.  


