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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 

Deadline for materiale til næste nummer er 10. August 2022 

Time New Roman str. 11 

FØLG ARNUM 

IDRÆTSFORENING  

PÅ FACEBOOK !!! 

Borgerforeningen : 

BERETNING FRA ARNUM-HØJRUP PENSIONISTFORENING: 

Vi havde Generalforsamling på Arnum Forsamlingshus tirsdag d. 22. marts med 30 deltagere. 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe med boller og rugbrødlagkage, og derefter var der banko. 

Vi købte præmierne ved Min Købmand i Arnum og takker for de fine sponsorerede præmier fra Litta Frederiksen, Børge 
Larsen fra Min Købmand og Gram Apotek. 

 

Tirsdag d. 5. april holdt vi Påskefrokost på AKF med 36 personer. 

Vi fik en virkelig lækker platte fra Min Købmand, Arnum og kunne købe øl, vand, snaps og hvidvin. 

Vores forening serverede hjemmebagte lagkager til kaffen. 

Vi sang flere sange fra vores sangbog denne hyggelige eftermiddag. 

mailto:arnumposten@gmail.com
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Forsamlingshuset: 
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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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Om os: 

Sognepræst 

Annesofie Munch 

Kontor: Grønvang 11, Arnum 
6510 Gram 

Træffes efter aftale. 

Tlf.: 74822513 / 29171419 

Mail: anmu@km.dk 

Graver/Kirketjener 

Dorte Juhl Schmidt 
Kirkevej 23, Højrup 

6510 Gram 
Tlf.: 24 48 06 92 

Email:  

dorte.hojrupkirke@gmail.com 

Menighedsrådsformand 

Søren Jessen 

Sildal 19 

Tlf. 74826230 

Kirkeværge 

Ulla Juhl 

Højrupvej 22 

Tlf.74826289 

Kirken: 

Højrup Sogns Menighedsråd : 

Øst for Højrup Kirke - lige udenfor kirkediget og lige udenfor lågen gennem kirkediget, som beboere i Højrup by 

fra gamle dage har kunnet benytte - er der et fantastisk borde/bænke sæt til formiddags- eller eftermiddagskaffe:   

Du har hele Gelsådalen foran dig og kan her nyde denne vidunderlige udsigt udover den brede ådal, der engang i 

1950-erne blev drænet og kanaliseret og gjort til brugbart agerbrugsland. Nyd denne udsigt og husk termokanden ! 

- og tager vi en gåtur ind på kirkegården vil du se, at gruset på stierne langs kirkeskibets begge langsider er skrabet 

af for at give plads til et muldlag, som skal være grobund for snarlige baner af rullegræs. Vi venter bare på lidt 

regn, så græsset kan få fat og fremover danne / dække stierne langs kirkeskibet.  

- og går vi videre til kirkegårdens nordøstlige hjørne og går gennem åbningen i kirkediget her, kommer vi til depot-

pladserne, som nu har fået direkte lastbilkørselsadgang. De kan altså fyldes og tømmes uden adgang over naboens 

græsmark. Det levende hegn ind til naboen - det lange nyplantede hvidtjørnehegn - er godt i vækst. Om nogle år vil 

dette hvidtjørnehegn danne et smukt skel mod nord - lad se ad åre om det vil blomstre. På vej tilbage langs diget 

mod nord og langs hvidtjørnehegnet kan du så holde øje med tårnfalken og dens rugetid i et af ”glughullerne” i 

tårnet. Om kort tid skal ungerne fodres - måske igen som øvrige år 4 stk. - som vil kræve meget arbejde af foræl-

drene. Senere kan vi se de store unger - forventningsfulde - sidde og spejde efter en af forældrene med mad. 

I sommerperioden er kirken altid åben i dagtimerne:  Vi er en Vejkirke. Du kan se det på skiltningen i byen. Der 

findes en brochure over Vejkirker i Danmark - denne ligger til fri afbenyttelse i våbenhuset. Vi er mange af slagsen 

og kirkerne i Danmark er altid et besøg værd. Gå ind i disse smukke bygninger og lad roen falde over dig og lad 

tankerne ”flyve” – måske siger disse flyvske tanker noget om, hvilket hus, du sidder i ? 

Menighedsrådet har et godt samarbejde med Højrup Sogns Jagtforening. Jagtforeningen driver jagt i menighedens 

skov og mose. Jagtforeningen har lige afholdt / markeret sit 30 års jubilæum med en god arbejdsdag i skoven af-

sluttende med et festligt solrigt frokostbord, hvor dette jubilæum blev markeret og festligholdt. Til lykke med jubi-

læum og tak for samarbejde. 

Højrup Sogns Menighedsråd  

mailto:anmu@km.dk
mailto:dorte.hojrupkirke@gmail.com
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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.      Vi ses. 

Randi Callesen kunne den 21. april fejre 25 års 
jubilæum som bogholder ved tidligere Arnum 
Tegl, nu Arnum Rør. Randi elsker dit arbejde og 
hun er også den første, der i firmaets historie, som 
kan fejre 25 års jubilæum. 

Hun blev fejret af sine kollegaer, leverandører, 
familie og venner. 

Efter arbejdstiden bruger Randi og Jakob mange 
timer på deres hunde. 

De driver deres hundekennel Lille Skovbo osse i 
Arnum, der avler og træner de med stor succes, 
tysk Ruhåret. 

Børnebørnene er den største gave efter deres egne 
børn. 

Sønnen Thomas med sin Mette bor ganske kort fra 
Randi og drengene Mads og Christian kommer 
ofte og gerne over. 

Datteren Lene med sin Kim bor i Jegerup med 
børnene Knirke og Calle, Theo og Astrid. 

25 års jubilæum 
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Børnehuset NOBI: 

Den 25.02.22 holdt vi fastelavnsfest i børnehaven og vuggestuen. Dog stadig uden bedsteforældre. Vi havde, i løbet af ugen, 
bagt masser af fastelavnsboller, klippet pynt til fastelavnsris samt pynt til stuerne. Børnene  kom i de flotteste kostumer: der 
var Riddere, Prinsesser, Enhjørninger, Ninjaer og mange andre. Efter spisning af fastelavnsboller gik vi i hallen og slog Katten 
af Tønden, og vuggestuebørnene slog katten af tønden i vuggestuen. Der skulle godt nok slås mange til den tønde, men endelig 
lykkedes det, og vi kunne kåre en kattekonge og en “Prins”. 

 

I uge 12 var Gramstrup uge på Gram Skole, hvor vores førskolebørn var inviteret. Gramstrup ugen foregår ved at skolen bliver 
til et lille samfund, hvor der både er butikker, bageri, legeland, bank, grillbar osv. Vores førskolebørn skulle, sammen med 
førskolebørnene fra Nobi Gram, producere en række varer, som skulle sælges i vores “butik”, hvor man betalte med Gramstrup 
penge. Det var en rigtig spændende uge, hvor børnene fra de to matrikler rigtig fik lært hinanden at kende.  

 

I uge 13 Havde vi affaldsindsamling 2022.  Børnene blev opdelt i grupper og gik rundt i området og fik samlet en masse affald, 
som så senere skulle sorteres i Glas, Plast, Metal og restaffald. Der blev fundet mange sjove former for affald, der var plastik-
dunke, chips poser, emballage fra Mc Donalds, øl- og sodavandsdåser og mange andre ting. Men børnene fik en fornemmelse 
af, hvor meget affald, der bliver efterladt i naturen, og de er stadig meget optaget af det, når vi er på legepladsen og på gåture. 

 

30.03 holdt vi dimissionsfest for de børn, der skulle til Brændstrup Kristne Friskole. Forældrene var inviteret til vores lille fest. 
Der blev holdt en tale for børnene, og de fik overrakt diplom og hat. Så det var nogle stolte, og lidt generte, afgangselever der 
var hovedpersonerne. Efter “ceremonien” var der lidt lækkert til ganen. 

 

Her i foråret er vi i fuld gang med vores spireprojekt. Vi har sået solsikkefrø, som børnene senere får med hjem, vi har sået 
blomster, der tiltrækker masser af sommerfugle og insekter til vores krible krable bed. I har også sat kartofler og vores højbede 
er blevet klargjort, så vi kan få sået en masse lækre grønsager. 

 

Her i foråret har vi sagt velkommen til Markus og Mathilde, der begge er startet i vuggestuen. 
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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. 

 

HØJRUP SOGN LOKALHISTORISKE ARKIV : 

havde Generalforsamling onsdag d. 16. marts. 

Det var glædeligt med den store tilslutning på 38 personer. 

Ella Gehrke Warming holdt et foredrag med billeder om sin familie i Arnum og om sit liv i vores sønderjyske om-
råde. 

Det var meget interessant, især mange af os kendte flere af Ella’s familiemedlemmer. 

Vi havde en rigtig hyggelig aften med hjemmebagte boller og rugbrødslagkage. 

 

Lokalhistoriske Arkiv’s bestyrelse består af: 

Tove Jensen – Formand 

Birthe Sørensen – Kasserer 

Randi Jonassen 

Ejner Rudolph 

Egon Lund 

Holger Chrestensen – Suppleant 

Ove Sørensen – Suppleant 

 

Vi holder lukket i juli og august. 

 

Arkivet er åbent mandage kl. 10.00 – 12.00 på Skolevej 2, Arnum, eller efter aftale på telefon 23390544 eller 
20950738. 
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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 hal-
len til at holde børnefødselsdag, klasse-
fest osv. op til og med 7 kl. og uden al-

kohol, dette  koster 200 kr.   
Sabrina står for udlån og udlevering  

af nøgle, hun kan kontaktes 
på 27124453. 
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VILD MED VILJE 

Arnum børnehave har sået blomsterfrø til bier og andre insekter i forbindelse med 

Vild med vilje projektet i Haderslev kommune som vi er hoppet med på i Arnum. 

 


