Børnehuset Nobi:
I UGE 36 havde vi naturens uge, hvor vi satte insektfælder op og dagen efter studerede, hvilke dyr, der var kommet i fælderne.
Vi gik på “opdagelse” i naturen og fandt forskellige dyr, som vi kunne finde flere oplysninger om ved at kigge på vores
“bestemmelsesdug”, som hjælper med at finde ud af, hvilket dyr, vi har fundet. Vi prøvede også insektvæddeløb med de biller,
vi havde fundet.
Den 12. Oktober havde vi vores årlige motionsdag hvor vi, på legepladsen, lavede forskellige øvelser både for balancen og for
konditionen.
I sensommeren og efteråret 2021 beskæftigede vi os med vores Høst-tema. Vi havde selv dyrket krydderurter, kartofler, gulerødder og tomater, og vi havde fået masser af lækre grønsager og lækker frugt fra forældre og folk i byen, det er vi meget taknemmelige for. Det har gjort, at vi har kunnet lave forskellige former for mad med disse afgrøder. Så børnene smagte mange
spændende ting, som f.eks. Hvidkålssuppe, rabarberboller, vindruesaft, frikadeller med krydderurter, ovnbagte rodfrugter, hjemmelavet tomatsuppe på bål og mange andre lækre retter. Den 29. Oktober afholdt vi kaffedag med høsttema, hvor der var smagsprøver på en del af det, vi havde lavet. Der var bl.a. muffins med rabarber, æbleboller, æblegelé, vindruesaft, syltede rødbeder på
en leverpostejmad og rabarbergrød.
November måned gik med at lave hemmeligheder i vores julegave-værksted, håber gaverne bragte glæde til jer forældre.
Den 26. November lavede børnene juledekorationer. De blev rigtig flotte, nogle med kalenderlys og nogle med almindelige lys,
nogle med masser af naturmaterialer og andre med masser af glimmer.
3. December havde vores julefest, igen i år uden forældre og bedsteforældre. Alligevel blev det en rigtig hyggelig dag, hvor vi
klippede julepynt, dansede til julemusik, læste julehistorier og de ældste børn gik Lucia optog.
6. December fik vi besøg af Lise, organisten fra Højrup Kirke. Vi gik alle over i Aulaen, hvor Lise spillede klaver og børnene
sang nogle julesange, de havde øvet sig på. Det var rigtigt hyggeligt, det vil vi helt sikkert prøve igen, hvis det er muligt.
9. December havde vi julefrokost, hvor de ældste børn hjalp med at tilberede de lækre retter og dækkede bord. Det gik de meget
op i.
14. December var vi til julegudstjeneste i Højrup kirke. Denne gang var det præsten og personalet fra kirken, der spillede krybbespil. Det var et meget storslået og underholdende spil, som børnene var meget optaget af.
I januar og februar har vi haft vores årlige vintertema, hvor vi bl.a. har lavet fuglemad på kogler.
Den 1. Oktober sagde vi velkommen til Olav, der startede i vuggestuen, og til Sander, der kom fra vuggestuen ind i børnehaven. Den 1. December sagde vi velkommen til Thea, der kom fra dagplejen i Tiset og startede i børnehaven, og 1. Januar sagde
vi velkommen til Christina, der kom fra vuggestuen ind i børnehaven.
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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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Årsberetning fra Højrup Sogns Menighedsråd - året 2021.

Et menighedsråd er forpligtiget til en gang om året at aflægge - mundtligt eller skriftligt - en beretning om året, der
er gået. Altså at orientere sognet om, hvad menighedsrådet har drøftet, ønsket, udført og arbejdet med i det forgangne år. I dette tilfælde året 2021. Normalt aflægger vi denne beretning ved det traditionelle arrangement i forsamlingshuset i december måned, som vi kalder ”Syng julen ind” - her synger vi julen ind sammen, nyder forsamlingshusets hjemmebag og her aflægger vi årets beretning og lægger op til en drøftelse med menigheden / sognet om vort arbejde og om nye tiltag og overvejelser.
Sådan blev det ikke i december 2021. Den lille sal i forsamlingshuset var bestilt, men regering / folketing lukkede
samfundet ned i forbindelse med covid 19 smittefare. Hvad gør vi så med vor årlige forpligtigelse til at aflægge
beretning ? Vi har valgt at bruge februar nummeret af Arnum Posten - hvorfor årsberetningen nu foreligger skriftligt her. - og husk, når du læser den, at vi i menighedsrådet gerne vil drøfte vort arbejde med menigheden / sognet.
Så kontakt os, hvis du har områder som kræver uddybning eller nye ideer. Vi afholder vore ordinære menighedsrådsmøder i konfirmandstuen den første onsdag i hver måned kl. 1900 - 2100 og her har alle adgang - mødet er
altså offentligt og der er vanligvis også kaffe på kanden til tilhørere.
Her følger nu i stikordsform og i tilfældig rækkefølge menighedsrådets årsberetning for året 2021:

•

Værksteds - og redskabsbygningen er nu fuldført og udenoms arealet op mod depoter er ryddet og planeret
med kørefast græsunderlag og tjørnehæk er plantet i skel til nabo mod nord: Nybyggeriet og tidl. bygning er føjet
pænt sammen og farvet hvidt (som kirken). Samlet pris ca. kr. 1 250 000,• Kirkebladet var engang. I de sidste år har gudstjenester og andre arrangementer været annonceret i Ugeavisen
den første onsdag i hver måned sammen med Fole og Gram Sogne og med ca. ½ side. Yderligere bliver samme
annonceret i Arnum Posten, som udkommer 4 gange om året. Kirkens hjemmeside: Højrup Kirke og sognets hjemmeside: Arnum-net.dk fungerer også som kommunikationsformidling og annoncering.
• Koncert med trompetist (fra Letland) Jens Emil Holm d. 20. dec. måtte vi aflyse igen grundet covid 19. Vi har
en aftale om ny dato, når mulighederne foreligger.
• Kalkning af kirken. Hvert eller hvert andet år bliver kirken kalket. På kirkeskibets sydside har et større felt haft
meget besvær med at kalken vil holde / bliver grå og falder af. Grunden er, at der her har været et våbenhus bygget
på skibet med indgang her - oprindeligt formentligt en indgang for mænd - kvindedøren er muret til i nordsiden.
Dette våbenhus er nedbrudt engang midt i 1800-tallet og tilmuringen herefter på skibets bygning kan ikke fastholde kalken. Vi har undersøgt sagen meget grundigt og i vinterens løb gjort forsøg med kraftig maskinel afrensning
af murværket. Dette forsøg synes at lykkes, hvorfor vi nu reparerer sydmurens restflade med samme behandling,
hvorefter kalkning af skibet kan udføres. Tårnets kalkning er en større sag, som vi må have provstiets eksperthjælp
til og herefter ansøgning om økonomiske midler - altså et større projekt.
• Adgangsvej fra P-plads til våbenhus og stierne langs kirkebygningen. Langsomt ændres kirkegårdens brug og
dermed udseende grundet ændring af begravelsesskikke. Større arealer bliver lagt ud i græs. Nogle af stierne, der i
dag er belagt med dybt grus, påtænkes ændret til en fast belægning med græsarealer udenom. Kørestolsbrugere har
i dag besværlig adgang. Det er et større arbejde, som kræver mange overvejelser og drøftelser. Menighedsrådet har
været på flere inspirationsture til mange kirker og kirkegårde og vi har rådgivning herom fra et anerkendt firma.
Når vi har valgt en løsning, skal denne godkendes i provstiet og økonomiske midler hertil skal findes, før arbejdet
vil blive udført.
• I kapellet er der blevet etableret et køleanlæg, som lokale håndværksfirmaer har udført. Det betyder at kapellet
kan anvendes til sit formål sommer som vinter.
• Ved indgangen til 2021 var der valg til menighedsrådet. Menighedsrådet i et sogn med mindre end 1000 medlemmer består af 5 valgte medlemmer. Det siddende menighedsråd blev genvalgt. Vi har indsendt ansøgning til
stiftet om tilladelse til - med start fra år 2024 - at få mulighed for rullende valg til menighedsrådet med valg hvert
andet år, dvs at 2 og 3 medlemmer udskiftes / vælges hvert andet år.
• Sognets eller menighedsrådets økonomi ligger i hænderne på et fælles bogholderi for ca. 15 sogne i provstiet.
Sognets driftsøkonomi eller årlige budget er i størrelsesordenen kr. 900 000,- Daglig drift omkring økonomien
ligger trygt og godt hos dette fælles bogholderi.
• Personalemæssigt er det dejligt at kunne sige, at alle stillinger er besat. Det er ikke altid så let for små sogne at
have deltidsstillinger som organist og kordegn besat, hvorfor vi glæder os over vor nuværende situation. Tak til
alle i personalegruppen: præst, graver, organist og sanger.
• Og så er der naturligvis alle de mindre små opgaver, som vi hjælper hinanden med at løse. Vi arbejder i udvalg
med 2 i hvert udvalg. Udvalgene hedder: Kirke- og kirkegård, skov og agerjord, præstegård, aktivitetsudvalg.
• Udvalgene arbejder med stor selvstændighed og tillid er nøgleordet.
Menighedsrådets folkevalgte medlemmer er: Anette Petersen, EvaBolette Lauritzen, Ulla Juhl, Finn Schack, Søren
Jessen
• Sådan lyder årets beretning for året 2021.
Men husk, at menighedsrådsmøder er offentlige og alle er velkomne som tilhørere.
Højrup Sogns Menighedsråd.
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Om os:

Gudstjenester i Højrup kirke:

Sognepræst

Marts

Annesofie Munch

6. marts 1.s.i.Fasten

10.30 Efterfølgende Forældremøde

13.marts 2.s.i.Fasten

Ingen

Kontor: Grønvang 11, Arnum
6510 Gram

20.marts 3.s.i.Fasten

9.00

Træffes efter aftale.

10.30

Tlf.: 74822513 / 29171419

27.marts Midfaste

Mail: anmu@km.dk

April

Graver/Kirketjener

3.april

Mariæ bebudelse 9.00

10.april

Palmesøndag

10.30

14.april

Skærtorsdag

10.30

15.april

Langfredag

17.april

Påskedag

10.30

dorte.hojrupkirke@gmail.com

18.april

1.Påskedag

Ingen

Menighedsrådsformand

24.april

Konfirmation

10.00

Søren Jessen

Dorte Juhl Schmidt
Kirkevej 23, Højrup
6510 Gram
Tlf.: 24 48 06 92
Email:

9.00 Musikgudstjeneste med solist

Maj

Sildal 19

2.maj

1.s.e.Påske

8.maj

3.s.e.Påske

13.maj

Bededag

Tlf. 74826230

Fællesgudstjeneste i Domkirke kl.14.00

Kirkeværge

9.00

Ulla Juhl

Fælles Gudstjeneste kl. 10.30 Fole
Kirkefrokost

Højrupvej 22
Tlf.74826289

15.maj

4.s.e.Påske

9.00

22.maj

5.s.e.Påske

10.30

26.maj

Kristi Himmelfart Ingen

29.maj

6.s.e.Påske

Ingen

Pinsedag

10.30

Juni
5.juni

Kalender:

Forældremøde med konfirmander og forældre: Højrup kirke:

Søndag den 6. marts kl. 10.30

”Kvinde, præst, jæger”: Torsdag d. 31. marts kl.14–16 Sogneftermiddag i Konfirmandstuen.
Et tidsbillede, en slægts historie og om levet liv. Sognepræst Katrine Gaub fra Kongeåpastoratet fortæller .

Musikgudstjeneste med Solist: Højrup kirke: Langfredag d. 15.april kl.9.00
Konfirmation Højrup kirke: Søndag d. 24. april kl. 10.00
Victoria Schmidt, Lukas Vievesis, Mikkel Juhler Hansen, Lærke Rudolph

”De forbudte sange”: Torsdag d. 28. april kl. 14-16 Sogneftermiddag i Konfirmandstuen.
Sangskriver Troels Pedersen fortæller om de forbudte sange i Sønderjylland før genforeningen, og Mona Thorsager
akkompagnerer under fællessangen. Censur er ikke kun et historisk fænomen- også i 2022 bliver vores sange og ytringer censureret. Hør et spændende foredrag om censur og få genopfrisket de gamle sønderjyske sange i selskab
med Troels Pedersen og Mona Thorsager.
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FØLG ARNUM IDRÆTSFORENING
PÅ FACEBOOK !!!

HUSK:
Deadline til Arnum Posten d. 10. Maj 2022

Times New Roman str. 11
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Arnum-Højrup Pensionistforening

afholder
GENERALFORSAMLING
tirsdag d. 22. marts 2022
kl. 13.30 i Arnum Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Efter generalforsamling er der banko.
Foreningen er vært ved
kaffe og brød.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Arnum-Højrup Pensionistforening:
Tirsdag d. 9. november havde vi banko med kaffe, boller med rullepølse og ost og drømmekage.
Vi var 23 personer foruden bestyrelsen.
Præmierne var købt ved Min Købmand, Arnum.

En stor tak til sponsorerne Gram Apotek og Litta Frederiksen.

Højrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
afholder
GENERALFORSAMLING
onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00
i lærerværelset AKF.
Efter generalforsamlingen fortæller
Ella Gehrke Warming
En sønderjydes fortælling om sit liv.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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God
Påske.
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Arnum fitness center:
Arnum fitness center holder åbent hver dag fra kl. 05.00-22.00.
Det koster 600 kr. for et halvt år, og 1000 kr. for et år som medlem.
Derudover betaler man et depositum på 150 kr. til en nøglebrik. Hvis
man ønsker et medlemskab kan man henvende sig til Karina Skovby på
tlf. nr. 28706353, eller Birgit Keller på tlf. nr. 28943107.
Tager man nogle med i fitness centret 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 tilmelde sig ved Heidi Skovby på tlf. nr. 60710858
Vi er rigtig glade for den opbakning vi får, og det er rart at det bliver
holdt så godt og at der bliver sprittet af.

GENERALFORSAMLING
ARNUM PARKFORENING
Torsdag den 10. marts kl. 19.00
PÅ ARNUM KULTUR og FRITIDSCENTER
Gl. Lærerværelse.

Træ fældet i Parken

Arnum Park:

Mere arbejde
og varme

Krolf starter torsdag
d. 5. maj kl. 19.00

Petanque starter onsdag
d. 4 maj kl. 14.00

De lysere tider nærmer sig. Dejlig. Snart er vi i forårets første måned.
Det er ikke kun på erantis og vintergækkerne vi ser det. De flittige mænd i PARKEN, har også været i gang. For at
de ikke skal blive hel trætte. Kunne der måske godt bruges et par ekstra hænder? indimellem. De 2 af mændene er
blevet 80 år. Så alder ingen hindring, men interessen, og glæden, med at holde vores Park så fin.
Parken får meget ros,
Der er altid et projekt i gang, Der er blevet fældet store træer, og lagt nye træstammer rundt om rododendron bedene,
så der kan blive lagt mere flis på.
Til sommer et hus der skal males. Der er nok af malerarbejde. Toilethus – grill—kaffe—og 2 hestehuse, og bænkene
i Parken ikke at forglemme.
Stierne skal også have en omgang nyt stenmel. Der var stor glæde, da der i 2010 blev lagt stenmel på alle stier.
Så er der En der har et par timer, engang imellem, så kom endelig. Vi har generalforsamling torsdag den 10. marts kl.
19.00 på den gamle skole.
STOR TAK til alle for den frivillige indbetaling af kontingent.
Vi kommer snart igen rundt med medlemskort for 2022 og medlemskort vil igen blive puttet i jeres postkasse. Det
letter vores arbejde meget. SÅ igen, stor tak for jeres velvillighed med indbetaling.
ARNUM PARK
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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.
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SPINNING:
Vi cykler i lokalet ved
fitness centret 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.

Gymnastik, Zumba og seniordans:
Sæsonen 2021-2022 er godt i gang, og i skrivende stund (februar 2022) er vi i gang med
at planlægge vores opvisning, der afvikles søndag d. 06.03.2022.
Vores Juniormix skal også med til Juniorstævne 2022 i Nustrup Hallen lørdag d. 26.02.,
samt til Egnsopvisning i Haderslev søndag d. 13.03.22
Alle hold er kommet godt igennem det meste af sæsonen trods stigende corona smitte.
Diverse restriktioner ramte ikke så hårdt denne sæson, som tilfældet var i sæsonen 20202021.
Tak til alle instruktører, der har gjort sit til, at vi er kommet godt igennem sæsonen.
Og tak til alle, der har givet en hjælpende hånd med ved Sjov Lørdag, samt vores
gymnastik opvisning. Uden jer gik det ikke.
Sidst, men ikke mindst!!
HUSK vores opvisning søndag d. 06.03.2022, kl. 14.00 i Arnum Hallen.
Her vil I blive præsenteret for vores 4 super børnehold, nogle vrikkende zumba hofter,
samt lidt Skrot & Skrog. Og så arbejder vi hårdt på at få fat i et mega sejt gæstehold.
Vi ses !!
GYMNASTIK-BOBLEN ønsker alle et dejligt forår
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Vi ses.

HJERTESTARTERE I HØJRUP SOGN
Placeret ved indgangen til hallen på AKF.

På væggen af Forsamlingshuset i Arnum.

Husgavl mod vejen på Højrupvej 20 i Højrup.

DER ER NEM ADGANG TIL HJERTESTARTERNE.

De kreative:
Efter nedlukning i en tid
Trænger du ikke til lidt kreative hyggetimer sammen med andre.
Vi har et dejligt lokale på A.K.F. (Arnum gamle skole),
hvor vi mødes hver anden torsdag kl. 13 til 16 1.gang 24.marts 2022

Vi er kreative piger, som strikker, hækler, syr og laver andre kreative ting.
Materialer og evt. symaskine medbringes
Sammen tager vi også på oplevelsesture
Glæder os til vi ses. Hilsen fra Aase og Solvejg. Har du spørgsmål så ring 21645004

I December måned kom der en glad giver til Arnum IF,
Peder Smit synes der skulle en sækkevogn til, som er
lavet til at køre stole med, derfor spurgte han om han
måtte forære os sådan en….????
Gaver siger vi jo ikke nej tak til, så der blev købt
2 sækkevogne, en til Arnum IF og en til AKF.
Vi siger mange tak til Peder
Mvh. Bestyrelsen Arnum IF

Tak for denne gang.
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