
  

Det sker i efteråret i Arnum-Højrup 

FILMEN ROSE VISES.   Se side 5 

 

AIF STARTER SÆSONEN.   Se side 9-10-13-17 

 

ÅBENT HUS I FITNESS.   Se side 19 

 

UNGDOMSKLUBBEN KLAR.   Se side 15 

 

JULEMANDEN KOMMER.   Se side 13 

 

JULEFROKOST 2022.   Se side 20 

 

BYFEST I ARNUM 2023.   Se side 20  

 

Meget andet sker (og er sket) så god læselyst  
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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. November 2022 

Time New Roman str. 11 

Borgerforeningen : 

Sognepris 2022 

Efter to års fravær blev sogneprisen igen uddelt. 

Spejderleder Henning Kjær fra Tiset/Arnum Spejdergrupper fik fortjent vandre ”pokalen” 

Henning har i mere end 30 år stået i spidsen for gruppen. 

Med opfindsomhed, altid godt humør, har han lagt et kæmpe arbejde i at underholde børne og unge. 

Stort tillykke og ikke mindst kæmpe tak for dig Henning 

Skt. Hans aften var igen i år en skøn aften med stort fremmøde. Signe Knappe som sidder i byrådet i Haderslev var 

årets båltaler – under talen blev det klart for alle vi behøver nyt lydanlæg og det er også bestilt. Signe snakkede 

omkring vigtigheden af frivillighed – en ting som vi har taget forgivet i mange år.  

Tiden er blevet en anden, vi er færre hænder – folk har travlt – vi kender ikke nogen –vi aner ikke hvilke aktiviteter 

der er i området - grundene kan være mange. 

Sagen er bare den at vi mangler hyggen og fællesskabet der ligger i at udrette noget sammen. 

Trygheden i at vi ved hvem hinanden er i byen, forståelsen for hinandens forskelligheder.  

Vi har midlerne i vores foreninger til at udrette, men vi mangler hænder og ideer. 

På nuværende tidspunkt er vi sammen med flere foreninger så småt gået i gang med at arrangere en ”hvilke for-

eninger/aktiviteter har vi i området, hvilke muligheder er der for fællesskab og hils din nabo” dag 

 – vi finder et bedre navn inden vi sender invitationen ud!                                                            -Borgerforeningen 

mailto:arnumposten@gmail.com
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Støt brysterne  

2022  

Lørdag den 8/10  



4 

 
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. 74 82 62 30 

Kirkeværge 

Ulla Juhl 

Højrupvej 22 

Tlf. 74 82 62 89 

Gudstjenester Højrup kirke: 

September 

4.september         12.s.e.trinitatis               ingen 

11.september         13.s.e.trinitatis                     9.00 

18.september         14.s.e.trinitatis               10.30 

25.september         15.s.e. trinitatis              10.30 

                                                               Høstgudstjeneste 

Oktober 

2.oktober  16.s.e. trinitatis        9.00 

9.oktober  17.s.e.trinitatis      ingen 

16.oktober  18.s.e. trinitatis      10.30 

23.oktober  19.s.e. trinitatis      10.30 

30.oktober  20.s.e. trinitatis       I Gram  kl.16  

       Fælles Busk-gudstjeneste     Spejderne medvirker 

30.oktober  20.s.e. trinitatis                kl.19.00  

                                                                Jagtgudstjeneste  

November 

6.november          Allehelgen               19.00 

13.november          23.s.e.trinitatis       ingen 

20.november           s.s.i.kirkeåret                10.30 

27.november           1.s.i.advent                10.30 

                   Vi fejrer Haderslev Stift 100 års fødselsdag 

(Ret til ændringer forbeholdes) 

”Hvad laver en hospitalsklovn” 

Sogneftermiddag - Torsdag den 27. oktober kl. 14.00 i Konfirmandstuen 

“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 Hospitalsklovn arbejde er alsidiget  . blandt andet – 
”at vise, hvordan humor, glæde og empati kan skabe terapeutisk omsorg for menne-
sker, 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 de-
mente.” 

Alle er velkommen  

mailto:anmu@km.dk
mailto:dorte.hojrupkirke@gmail.com
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”Rose”   Sogneftermiddag 

Torsdag den 29.september kl. 14.00 i AKF  

Det danske drama ”Rose” foregår i 
1997, hvor Inger, hendes søster Ellen og 
svogeren Vagn ruller ud fra Ålborg rute-
bilstation med kurs mod Paris. 

Bussen er knap nok nået frem til den jy-
ske motorvej, før Inger fortæller resten 
af selskabet at hun er Skizofren, hvilket 
lægger en dæmper på alle – ikke mindst 
viceskoleinspektør Skelbæk bliver for-
arget. 

Ved ankomsten til Paris bliver det klart, 
at Inger har en skjult dagsorden. Gensy-
net med den franske hovedstad rejser en 
lang række spørgsmål for Inger og snart 
involveres hendes søster og svoger i 
jagten på svarene. 

Alle er velkommen 

  Jagtgudstjeneste i Højrup kirke  Søndag den 30. Oktober kl. 19.00 

        ”Sandblæsere fra Gåndsager og Bredebro” medvirker ved 

                  Gudstjenesten. - Bagefter serveres Gule Ærter. 

                      

                     Alle er velkommen – både med og uden jagttegn. 

                                                    Menighedsrådet 

    Alle Helgen                     Højrup kirke søndag den 5. november kl. 19.00 
Det er en gammel og smuk skik, at man Allehelgens søndag læser navnene op på de perso-
ner, der er blevet begravet eller bisat fra kirken det forgangne år. Der vil være lys, som man 
kan sætte på gravene. 

”Nordirland – et kludetæppe”      Foredrag af Søren Jessen i ord og billeder 

Sogneftermiddag – Torsdag den 24.november kl.14.00 i Konfirmandstuen 

Irland – geografisk en stor grøn ø.       —     Politisk -  to forskellige stater i og udenfor EU. 

Religion - protestanter og katolikker. -Et af Europas rigeste og et af Europas fattigste lande. 

Alle er velkommen 

     27.november 1. søndag i advent 

     Højrup kirke kl. 10.30 - Haderslev stift fejrer 100 års fødselsdag. 
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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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Højrup Sogns Lokalhistoriske Forening: 

Arnum er nu en fredelig by, men i Middelalderen blev brutale straffe også brugt her i byen som i resten af landet.  

Så vidt vi ved, brændte vi dog ikke hekse, som man gjorde bl. a. i Ribe, da Maren Splid blev brændt på bålet d. 10. november 
1641. 

Vi ved dog med sikkerhed, at afstraffelsen “hjul og stejle” blev anvendt i Arnum d. 11. november 1641, og den var anvendt sid-
ste gang i byen. 

Historien er, at en mand fra egnen havde solgt stude i Ribe. 

På hjemvejen gjorde han ophold på Spandet Kro, hvor han traf en anden gæst. 

Denne fulgte efter studehandleren, slog ham ihjel og stjal hans penge. Man havde mistanke til manden, der dog forsvandt. 

Syv år senere vendte manden tilbage til Spandet, blev genkendt af smeden, overgivet til dommeren og lagt på hjul og stejle. 

Afstraffelsen “sat på hjul og stejle” foregik på den måde, at forbryderens knogler blev knust og kroppen flettet ind mellem eger-
ne på et hjul, der så blev hejst på en stage, en stejle. 

Den mest grufulde straf var, hvis forbryderen fik knust knoglerne og lagt på hjul, mens denne endnu var i live.  

Det var dog lidt mere barmhjertigt, hvis forbryderen blev halshugget, før kroppen blev flettet ind mellem egerne. Som regel blev 
det afhuggede hoved så sat på stagen, stejlen, over hjulet. 

Sædvanligvis blev forbryderen begravet ved henrettelsesstedet, og man lagde en stor sten over liget, måske for at sikre, at denne 
ikke kunne genopstå. 

Desuden var det en skik, at enhver, der gik forbi stedet, kastede en sten for at vise sin foragt for forbryderen.  

Afstraffelsen “sat på hjul og stejle” blev normalt brugt ved mord eller ved tyveri fra kirken. 

Den kendteste, der blev sat på hjul og stejle, var Struensee, Christian d. 7.’s livlæge, der blev henrettet i 1772  

i København for at have tilranet sig kongens magt og for sit forhold til dronning Caroline Mathilde. 

Begivenheden blev til filmen “En kongelig affære” med Mads Mikkelsen som Struensee. 

Den lille tegning viser en forbryder lagt på hjul og stejle med tilskuere nedenfor. 

Men hvor var så henrettelsesstedet “hjul og stejle” i Arnum? 

Udenfor Arnum mod Spandet ligger nr. 48 og 50 på nordsiden af vejen, og marken imellem dem er kaldt  

Stejlager af ældre folk. 

Netop her fandt Andreas Petersen en kæmpestor sten, en dynge mindre sten og knogler, der dog viste sig at være fra en ko, så 
morderen må være blevet begravet et andet sted. 

Trods de manglende knogler fra et menneske, var Andreas overbevist om, at “hjul og stejle”-henrettelsesstedet havde været  

anbragt netop her og anvendt, da studehandlerens morder blev straffet. 

De mindre sten kunne rimelig nemt flyttes, men den største var så tung, at den først skulle  

graves fri, så kæder kunne blive sat omkring og store maskiner kunne bugsere den væk. 

Denne store sten ligger nu på en gårdsplads i byen. 

På billedet af den største sten fra henrettelsesstedet kan man se nogle riller. 

Engang prøvede man at få den flækket ved at banke trækiler ind i stenen, så frosten måske kunne flække den, men uden held. 

For flere år siden var der en artikel om “hjul og stejle” i Arnum i en ugeavis. 

Andreas Petersen har desuden holdt et foredrag om emnet og om sit fund af stenene for skolebørn i Arnum. 
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Pensionistforening: 

Den 17. maj var vi 20 personer på kør-selv tur til Ribe. 

Vejret var med os, solskin og tørvejr. Perfekt til en travetur i Ribe, som Kristian havde arrangeret. 

Vi mødtes med en byguide kl. 11.15 ved rådhuset. Han tog os med på en lille tur rundt i den gamle del af byen. 

På Skibbroen fortalte han om skibsfarten før i tiden og en lille historie om pirateri, og den hårde skæbne piraterne fik, 
hovedet hugget af og sat på stejle på Hovedengen, deraf navnet på engen. 

Vi kiggede også på stormflodssøjlen. Tankevækkende hvor højt vandet flere gange har stået i Ribe, inden diget blev 
bygget. 

Dernæst til Fiskergade, hvor de store sten ved hushjørnerne skulle forhindre, at kærrerne med de store jernbeslåede 
hjul ødelagde murene. Kærrerne blev blandt andet brugt til at fragte foder til husene.  

Dengang havde de fleste husstande en gris eller ko i huset og foder på loftet. 

Flere steder må man godt kigge ind i de hyggelige gårdhaver, hvis døren er åben. 

Videre til Domkirken og Kannikehuset med de første kristne grave, som arkæologerne har afdækket. 

Gadeniveauet er i dag 6 meter højere på grund af ophobning af affald. 

Vi fik også set Sct. Katrine Kirken med den flotte og velholdte klostergård og fik fortalt om lejlighederne for enlige 
på første sal. Her er det sociale fællesskab vægtet højt, derfor er det obligatorisk, at man spiser sammen hver dag. 

Efter halvanden times rundvisning tog vi til Ribelunds Park. Her er der en overdækket plads med borde og bænke og 
udsyn til flere dyr. 

Her fik vi vores frokost, flutes med pålæg og en øl eller vand. Det blev en rigtig skovtur uden kniv og gaffel. De fle-
ste fik nok mayonnaise på næsen men tog det med godt humør. 

Efter frokost var der frit valg, om man ville se mere af byen eller hjem. 

Vi havde vist alle en rigtig god tur. 

Desværre måtte vi aflyse turen til Dybbøl Banke og Sønderborg d. 5. juli på grund af manglende tilslutning. 

Vi håber, der bliver flere tilmeldinger til Mandø-turen d. 13. september. 
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Gymnastik, Zumba og Dans i Arnum Idrætsforening: 

Så er vi ved at være klar til en ny sæson 2022/2023, hvor træner og hjælpe instruktør er ved at gøre sig klart til at 

tage imod alle jer, der har lyst til at få sig rørt og være sammen med andre. Vi håber på en rigtig god opbakning til 

alle holdene. De fleste hold starter op i uge 40. Se ugekalenderen vedrørende opstart og ugedag for de enkelte hold. 

Der tages forbehold for ændringer.  

Der vil blive opkrævet kontingent i løbet af den første måned, hvor der for nogle af holdende følger opvisningstøj 

med i kontingentet.  

Sæsonen 2021/2022 forløb uden COVID 19 satte sit præg på sæsonen, og vi fik afsluttet sæsonen godt af med en 

fantastisk opvisning. Ved udgangen af sæson 2021/2022 har Inger givet stafetten videre som tovholder i gymnastik 

boblen til Mia Bjerregaard Hansen. 

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

Vil du være træner, så er det dig vi mangler. Vi mangler træner med spring erfaring til holdet juniormix, så 

hvis du har lyst til at være en del af holdet, så tag kontakt til Mia. 

Diverse hold for børn og unge 

Guldklumperne/Forældre barn: Er for børn op til og med 3 år sammen med forældre, bedsteforældre eller en an-

den voksen. Der bliver rig mulighed for nogle hyggelige og sjove timer med ”de små”.  

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

ter. 

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

er plads til leg.  

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.  

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 vil lære os de skønne zumba trin og ”moves”, samt sprede smil og glæde. De har flere nye koreografi-

er 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 onsdag 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, Anne og Mia (mobil 20518371) 

FØLG ARNUM 

IDRÆTSFORENING  

PÅ FACEBOOK !!! 
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Arnum-Gymnastik Skema 2022/2023 
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 
09:30-10:00       FRA SKROT TIL HOT 

10:00-10:30  M.K. MOTION     FRA SKROT TIL HOT 

10:30-11:00  M.K. MOTION      

11:00-11:30       FRA SKROG TIL MAND 

11:30-12:00       FRA SKROG TIL MAND 

12:00-12:30        

12:30-13:00        

13:00-13:30        

13:30-14:00        

14:00-14:30     SENIOR DANS   

14:30-15:00     SENIOR DANS   

15:00-15:30     SENIOR DANS   

15:30-16:00     SENIOR DANS   

16:00-16:30  SPILOPPER   SENIOR DANS   

16:30-17:00  4 – 6 ÅR Guldklumper     

17:00-17:30 MINITONS  0 – 3 ÅR     

17:30-18:00 0 – 3. KLASSE       

18:00-18:30        

18:30-19:00 JUNIORMIX       

19:00-19:30 4. KL. OG OP       

19:30-20:00 4. KL. OG OP       

20:00-21:00   ZUMBA     

21:00-22:00        

        

 

Gymnastikken starter i uge 40 - M.K. Motion starter i uge 43  

Seniordans starter i uge 37 - Zumba starter i uge 40  (med forbehold for ændringer) 
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Spejdernes Lejr 2022 

I år har KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters 

Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig afholdt deres fælles sommerlejr – Spejdernes Lejr 2022 i 

Hedeland Naturpark på Sjælland fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli. Lejren var inddelt i tre 

underlejre: Roskilde, Høje-Taastrup og Greve. Vores spejdergruppe, Tiset/Arnum KFUM-Spejdere, var også 

med på lejren – vi deltog med 12 spejdere mellem 10 og 18 år samt tre ledere. 

Vi tog afsted med bus fra Vojens Station lørdag formiddag, og efter 

en længere køretur (med pauser og ventetid undervejs) ankom vi til 

lejren. Her tømte vi bussen for bagage, og så gik turen ellers hen til 

vores hjem for den næste uges tid. Vi lå i underlejr Roskilde 

sammen med resten af spejderne fra Haderslev Kommune. 

Eftermiddagen og aftenen gik med at sætte telte op, hente rafter 

samt pionering og opbygning af vores madlavningsbord, bålplads 

og spisebord. 

Søndag morgen begyndte med lidt morgengymnastik arrangeret af 

en nabogruppe, og efter morgenmaden var vi til en fælles 

morgensamling for hele Haderslev Kommune (vi var omkring 230 

spejdere fra kommunen med på lejren). Resten af dagen blev brugt 

på at bygge videre på vores lejrplads, hvor vi fik lavet overdækning 

over spisebordet og påbegyndt en indgangsportal. Om aftenen 

samledes hele lejren (cirka 32.000 spejdere) til det store 

åbningslejrbål, der blev afholdt foran den store scene (placeret for 

enden af en skibakke). Til lejrbålet sang vi nogle sange, flagene fra alle deltagende lande blev vist frem 

(spejdere fra mere end 50 forskellige lande var en del af lejren), lejrflammen blev tændt, og der var 

forskellige underholdende indslag. 

På dag tre skulle vores gruppe afsted på de første aktiviteter: vi 

kørte med bus til Mosede Fort, hvor spejderne deltog i aktiviteten 

Fangerne på Fortet. Det var et løb med mange forskellige små 

poster, og spejderne var blandt andet oppe og klatre i træer, skulle 

flytte en levende slange og løste forskellige samarbejdsopgaver. 

Tilbage i lejren gik det sidste af eftermiddagen med madlavning, og 

undervejs begyndte det at blæse kraftigt op, og vi fik en ordentlig 

skylle. Vi måtte holde godt fast i køkkentelt og indgangsportal, så 

de ikke fløj væk/væltede.  

Tirsdag var spejderne en tur i Roskilde, hvor de skulle klatre i træer. Det endte dog desværre med en del 

ventetid, og ikke alle spejderne kom op og klatre. Imens havde vi på lejren besøg af Haderslev Kommunes 

borgmester, Mads Skau, som blev vist rundt og snakkede med de forskellige spejdergrupper fra Haderslev 

Kommune. Denne dag fik vi også besøg af forældre og søskende hjemmefra, og efter aftensmaden var vi 

med til en gudstjeneste, der blev afholdt i lejrens amfiteater. 

Onsdagen bød på underlejrdag for hele underlejr Roskilde – vi 

skulle samles i en gammel grusgrav, hvor der var aktiviteter for 

8.000 spejdere på samme tid. Vores spejdere prøvede kræfter med 

talje-træk, at lave sne og snemænd af kartoffelmel og balsam, 

vandraketter, magnetfiskeri samt en labyrint med forskellige koder. 

Aftenen blev brugt foran den store scene til en aften i troperne, hvor 

der var musik, dans, ild og magi. Det var noget, spejderne kunne 

lide! 

På dag 6 var nogle af spejderne på tur ind til Mosede Fort til aktiviteten Fælles om Fortiden, mens de 

resterende var på Total-Portal dag, hvor alle spejdere fra 12 til 16 år fra hele lejren skulle ud på fem poster 

med forskellige temaer. Om aftenen lavede vi noget aftenhygge på vores egen lejrplads, hvor vi sang nogle 

sange, spiste pandekager og holdt en aftenandagt. 
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Fredagen bød på en tur ind til Greve Marina for spejderne under 12 år, 

hvor de stod på paddle board. Om eftermiddagen var vi alle til fællessang 

med bandet bp-spirits, og der blev sunget godt igennem og danset til nogen 

af numrene. Efterfølgende tog vi en tur i amfiteatret, hvor vi var til et sci-

ence show, og der blev lavet forskellige kemiske/naturvidenskabelige forsøg.  

Lørdag formiddag var hele gruppen en tur i Greve, hvor nogle af spejderne 

skulle på en skattejagt over og under vandet, mens de andre var en tur ude og sejle med en sejlbåd på Køge 

Bugt. Det var et dejligt vejr, men der var ikke megen vind, så der skulle bruges hjælp fra motoren. Efter-

middagen gik med at få pakket vores ting og lejrplads sammen, og om aftenen samledes hele lejren foran 

den store scene til Danmarks største picnic (vi skulle efter sigende komme med i Børnenes Rekordbog 2024). 

Efter aftensmaden blev der afholdt afslutningslejrbål, som også bød på forskellige fun facts om lejren – der 

var blandt andet blevet spist næsten en halv million skiver rugbrød i løbet af lejren! Da lejrbålet var slut, 

var der koncert med Luftens Helte og derefter Jung. 

Den sidste dag stod vi tidligt op, så vi kunne få pakket det sidste sammen, spist morgenmad og smurt mad-

pakker til busturen. Lidt før 13.30 nåede bussen Vojens Station efter en noget mere rolig tur end turen over 

til Sjælland, og forældrene kunne tage spejderne det sidste stykke hjem efter en god og oplevelsesrig lejr! 

 

 

 

 

Vores spejdergruppe holder spejdermøde fredage, hvor bævere (0.–2. klasse) og ulve (3.–4. klasse) samles 
17.00-–19.00, og spejdere (5. klasse og opefter) samles 18.30–20.30 på Lykkesborg (Kongevej 252, 6510 
Gram). Hvis man har lyst til at komme og se, hvad det er, vi laver, skal I være hjerteligt velkomne til at kig-
ge forbi. Vores program kan findes på vores facebook-side: https://www.facebook.com/Tisetarnumspejder.  

Så er vi ved at være klar på en ny sæson i Arnum ungdomsklub. I år prøver vi noget nyt, det vil sige vi kun har 
åbent en gang om ugen. Her er alle børn fra 1. klasse og opefter velkommen. Vi holder åbent hver onsdag fra klok-
ken 17-21, hvor der er rig mulighed for at deltage i en af dagens aktiviteter, hygge sig med kammeraterne, spille 
spil eller udfordrere hinanden i enten pool, bordfodbold, bordtennis mm. Boden vil være åben, hvor børnene har 
mulighed for at købe slik, toast, pommes, sluch ice mm. Første 
klubaften er onsdag d. 5. oktober klokken 17-21. Som noget nyt, 
har vi valgt at lave en kalender oversigt, så børnene kan se hvad 
der skal ske fra gang til gang af spænende aktiviteter. Her har vi 
blandt andet valgt et nyt tiltag, hvor vi den sidste onsdag i måne-
den laver aftensmad sammen med børnene. Vi opfordrer til at hol-
de øje med vores Facebook side ”Arnum Ungdomsklub” hvor der 
løbende kommer informationer osv. Sidste sæson bøvlede vi en del 
med vores pengeløse system, hvilket vi håber Haderslev kommune 
nu har fået styr på. Dette kommer der en opdatering omkring på 
Facebook, når vi nærmer os opstarten ellers er i velkommen til at 
kontakte os ved spørgsmål. Vi er 3 voksne fra lokalområdet som 
arbejder i klubben. Stinne, Jannie & Mikkel. 

Ved evt. spørgsmål kan der tages 
kontakt til Stinne tlf.: 53150031 eller 
Jannie på 25792238. Der tages forbe-
hold for ret med ændArnum Ung-
domsklub: ringer, hvis det viser sig at 
være nødvendigt.                           
Mvh Stinne, Jannie, & Mikkel.  

Arnum Ungdomsklub:  

https://www.facebook.com/Tisetarnumspejder
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Arnum Forsamlingshus: 

Forsamlingshuset har været godt benyttet her i forår og start sommer. Det er dejligt. 

Vi skal til at arbejde med at søge fonde, penge, til beklædning af sydmuren. Den er ved at være godt porøs, og 

trænger til at der sker et eller andet. 

I juni havde vi arbejdsdag i haven. Der kom ikke mange, men Ejner Rudolph gjorde et virkeligt godt stykke arbej-

de. Tusind tak for det. 

Vi er rigtig glade for at der er nogle frivillige i Arnum, der gerne vil give en hånd, når noget er ved at falde ned, 

eller ”bare” skal skiftes. Uden den hjælp og interesse for huset, kom vi hurtig til kort. TAK. 

Vores julefrokost er planlagt til 12. november (se annonce andetsteds i bladet). Men der kan allerede nu sættes 

kryds i kalenderen D. 4. december hvor der er Julebanko Kl. 14,00. Det er ligeledes at ”Mad og mænd” bliver den 

3. februar. 

Vi ser efteråret i møde, og håber alle har nydt sommerferien.                                 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 
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Børnehuset Nobi: 

Den 09.06.22 afholdt børnehaven vores egen version af Royal Run. Børnene havde i forvejen lavet deres egne smuk-
ke kroner fuld af smukke “diamanter”, som de skulle bære under løbet. Der blev også lavet fine medaljer, hvorpå der 
skulle stå, hvor langt de havde løbet. Det var en rigtig sjov dag på sportspladsen med god opvarmning, og vi fik end-
da besøg af “dronning Margrethe”. 

 

 

 

 

 

Den 16.06.22 afholdt vi legepladsdag/sommerfest, hvor vi skulle starte med at ordne forskellige ting på legepladsen, 
derefter skulle vi hygge og grille. Det var helt overvældende, så mange forældre, der mødte op, så der blev blandt 
andet slebet og malet bænke, fjernet ukrudt, skiftet dæk-gynger, skåret træer og ikke mindst tømt sandkasse, så den 
var klar til nyt sand, det var hårdt arbejde. Det var en dejlig dag med masser af aktivitet og skønt vejr. Tusind tak for 
det store arbejde i har gjort, for at få vores legeplads til at være et godt og sikkert sted. 

22.06.22 var der dimissionsfest for de børn, der skulle starte i Fole og Gram Skole. Det er en stor dag, hvor forældre-
ne er inviteret, vi startede med en sang, som førskolebørnene havde valgt. Derefter blev der holdt en lille tale til 
hvert barn, og til sidst var der overrækkelse af diplom og hue. Formiddagen sluttede med lækre boller med pålæg og 
kage. 

 

 

 

 

 

23.06.22 holdt vi Skt Hans, hvor vi også havde inviteret dagplejerne fra Tiset og Arnum. Vuggestuebørnene havde 
lavet den ene heks, og børnehavebørnene havde lavet heksen til Skt Hans i Parken. Vi startede med at sende heksen 
til Bloksbjerg og synge skt Hans sangen. Derefter spiste vi pølser og brød og børnene fik leget på kryds og tværs, så 
det var rigtig hyggeligt. 

I sommerferien i uge 28, 29 og 30 var der sampasning i Nobi i Gram, hvis der var brug for det. 

Nu er vi tilbage i Arnum igen og har sagt velkommen til lille Lau, der er startet i vuggestuen og til Malthe og Mar-
kus, der er startet i børnehaven, og velkommen til Dean der er flyttet fra vuggestuen til børnehaven.  

Her i høsttiden arbejder vi med temaet “Kornsorter og hvad de bruges til” med de ældste børn og i vuggestuen har de 
været i parken og samlet forskellige ting fra naturen og lavet nogle flotte naturbilleder. 

 
 

NØGLEVAGT: 
 

Hallen i Arnum kan  
Benyttes når den er fri. 

Du/I kan spille bad-
minton,             

 øve nogle gymnastik-
øvelser  

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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Lørdag d. 3. september holder vi åbent hus i fitness kl. 10.00 - 13.00 

Der vil være mulighed for at købe medlemskab, og få en hyggelig snak. 

                                  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 fitness-boblens vegne Birgit Keller 

Arnum fitness: 

Arnum fitness har åbent hver dag fra kl. 05.00-22.00. 

Det koster 600 kr. for et halv år som medlem, og 1000 kr. for et år som medlem. 

Derudover betaler men et depositum på 150 kr. til en nøglebrik.  

Hvis man vil være medlem, kan man henvende sig til Karina Skovby på tlf. nr. 28706353  

eller Birgit Keller på tlf. nr. 28943107. 

Tager man nogle med i fitness som ikke er medlem, skal man betale 40 kr. for at træne. 

Man kan også gå til spinning, der skal man kontakte Heidi Skovby på til. nr. 60710858. 
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BYFEST I ARNUM   

 weekenden i uge 19 - 2023 

Afholdes af 

AIF og Borgerforeningen 

Støt op om festen. 

Sæt kryds i kalenderen 

Allerede nu 

for god hygge og fælleskab. :-)  


