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Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

Infobrevet



Nyt infobrev til alle i Arrild sogn
Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild Privatskole 
starte et infobrev. Ideen med infobrevet er, at alle foreninger frivilligt 
får mulighed for at annoncere  deres kommende arrangementer. Dette 
giver Jer mulighed for, kvartalsvis at kunne følge med i lokalsamfundet.
                                                                                                                                             
Har du et arrangement der henvender sig til sognet så kontakt    
Annette Boll Schmidt på 
tlf. 40 37 47 45 eller
e-mail abs@bollogschmidt.dk. Den færdige tekst vedhæftes.

Du har fremover mulighed for at modtage infobrevet pr. mail. Ønsker 
du dette så kontakt Annette på e-mail abs@bollogschmidt.dk, hvor du 
oplyser, hvilken e-mail infobrevet skal sendes til samt din postadresse.  

DEADLINE: For materialeindlevering til næste udgave, 1. kvartal 2012, 
er tirsdag den 15-11-11. 

Arrild.infoland.dk
Husk løbende at gå ind på arrild.infoland.dk for at se de nyeste  
aktiviteter og informationer for Arrild sogn. 
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Arrild Privatskole       
Skoleleder Henning Jessen        
Skolebestyrelsesformand Jørgen Johansen tlf. 74 83 41 86 el. 29 26 74 11

Ny skoleleder – må jeg præsentere mig
   Mit navn er Henning Jessen og for ganske nyligt,  
   dvs. d. 1. september, er jeg startet i jobbet som   
   skoleleder på Arrild Privatskole.    
   Jeg er 47 år og har en fortid som skoleleder på en  
   lille folkeskole (Voldby Skole) på Djursland, og før  
   det primært som lærer på forskellige efterskoler.  
   Det seneste års tid har jeg dog arbejdet som konsu- 
   lent ved VUC i Haderslev, hvor jeg også bor.  
           
Som det jo er, når man starter i et nyt job i nye omgivelser, er der rigtigt 
mange indtryk at forholde sig til, og hovedet snurrer i slutningen af en 
arbejdsdag, men jeg er blevet taget godt imod og ser frem til samarbej-
det med alle på og omkring Arrild Privatskole.

Vigtige datoer fra skolens kalender frem til nytår:
•	 Mandag d. 10. – fredag d. 14. oktober (uge 41) er der emneuge, hvor 

mottoet for ugens udskejelser er fysiske udfoldelser inde og ude.
•	 Uge 42: efterårsferie
•	 Lørdag d. 26. november afholdes efterårets skole-/hjemsamtaler
•	 Onsdag d. 21. december er sidste skoledag før juleferien.
•	 Onsdag d. 4. januar er første skoledag efter juleferien

Nyt fra skolen

Husk løbende at tjekke arrildprivatskole.dk for seneste nyt
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OK benzinkort
    For hver liter benzin eller diesel du   
    tanker med et OK kort støtter du Støtte-  
    foreningen og dermed Arrild Privatskole.  
    Dette gælder dog kun, hvis du har fået   
    dit OK kort udleveret i Dagli’ Brugsen i   
    Arrild  gennem Støtteforeningen. Hvis dette 
ikke er tilfældet eller du er i tvivl, så kom fobi den 22. oktober til vores 
OK arranegemt. Du støtter desværre ikke Støtteforeningen ved at bruge 
dit alm. Dankort. 

Støtteforeningens formål
Foreningens formål er at støtte Arrild Privatskoles virksomhed   
og bidrage til bedre mulighed for elevernes faglige og sociale trivsel. 
Du kan altid blive medlem af støtteforeningen. Medlemskabet er  
personligt og kan tegnes for  kr. 70,- pr. år. 

Arrild vinen
I Dagli´ Brugsen i Arrild har du mulighed      
for at købe en rødvin der hedder Arrild vinen,      
hvor du samtidig støtter Støtteforeningen med      

kr.	5,-	pr.	flaske.

Projekter hvor støtteforeningen indgår:

Støtteforeningen         
Formand Annette Boll Schmidt tlf. 40 37 47 45  

Foreningerne informerer
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Skrot
Der er stadig gang i skrotindsamlingen, så kontakt venligst Arne 
Schmidt tlf. 40 42 08 15 , hvis du er leveringsdygtig.     
           
Der	samles	også	dåser,	som	kan	afleveres	i	en		 	 	 	
kasse ved Børnehuset eller Vinkelvej i Arrild.     
          
Kommende dåsesortering er søndag den 6. november kl. 8.00 på Vin-
kelvej, Arrild. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd - alle er velkomne.

Julebazar
Støtteforeningen for Arrild Privatskole arrangerer igen i år julebazar 
lørdag den 26. november kl. 10.00 - 16.00 i Arrild Privatskoles  
gymnastiksal.          
           
Til julebazar har du altid mulighed for at gøre en god handel. Der vil i år 
være boder med  nisser, patchwork, smykker, duftlys, juledekorationer, 
julesnaps og meget mere. Der kan også købes gløg og æbleskiver. 
Kom og få en hyggelig dag.
Entre kr. 20,- 

Bankospil
     Der afholdes bankospil i Arrild     
            Privatskoles gymnastiksal     
    torsdag den 27. oktober kl. 19.00.   
       Dørene åbnes kl. 18.15
           
	 	 	 	 					Hovedpræmien	er	en	fladskærm		 	
værdi 4000,- sposoreret af Skærbæk Radio og Tv.
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Juletræsfest
Arrild Sogneforening arrangerer igen i år juletræsfest for børn og barn-
lige sjæle søndag den 4. december.      
Juleoptoget starter ved Arrild Privatskole      
kl. 13.00 og slutter igen på skolen ca. kl. 14.30,     
hvor der vil blive danset om juletræet og       
uddelt juleposer af julemanden.
Til sidst er der amerikansk lotteri.
Entre: Børn 10 kr. – Voksne 20 kr.

Arrild Sogneforening      
Formand Paul Evald Andersen tlf. 74 83 42 94

Fællesspisning
Fællesspisning er en hyggelig tilbagevendende begivenhed i Arrild.
Frivillige kokke har igen valgt at stå bag gryderne og kokkerere en 
middag for hele familien. 
           
Arrangementet løber af stablen fredag den 18. November kl. 18.00 i 
Multihuset, Arrild.
Pris per person kr. 30,- 
Pris for hele familien kr. 120,- (pr. husstand)
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 14. november til   
Birthe & Bent Frikke 73 83 41 91

Dilettant - Er du den nye skuespiller?
I oktober måned samles alle skuespillerne, til næste års dilettant 
forestilling. Har du en skuespiller gemt i maven og kunne du tænke 
dig at prøve livet på de skrå brædder er dilettant helt sikkert noget for 
dig!           
Kontakt Christian Møller på tlf. 24 29 06 36 for mere information.
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Kalender

November        
•	 Søndag d. 6 Dåsesortering kl. 8.00, Vinkelvej, Arrild

•	 Mandag d. 14. Deadline for tilmelding til fællesspisning

•	 Tirsdag d. 15. Deadline for materialeindlevering til infobrevet

•	 Tirsdag d. 15. Zumba aften kl. 19.00, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Fredag d. 18. Fællesspisning kl. 18.00, Multihuset

•	 Fredag d. 25 Det er for dig kl. 19.00 , Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Lørdag d. 26. Skole-/hjemsamtaler, Arrild Privatskole

•	 Lørdag d. 26. Julebazar, Arrild Privatskoles gymnastiksal

December        
•	 Søndag d. 4. Juletræsfest kl. 13.00, Multihuset

•	 Onsdag d. 21. Sidste skoledag før juleferien, Arrild Privatskole

Oktober        
•	 Mandag d. 3. Forældre/barn gymnastik opstart kl. 16.15, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Onsdag d. 5. Turbo fræs gymnastik opstart kl. 15.45, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Onsdag d. 5. Indendørs fodbold opstart kl. 17.00, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Onsdag d. 5. Badminton opstart kl. 18.30, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Torsdag d. 6. Super Kids gymnastik opstart kl. 14.45, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Torsdag d. 6. Rytme og spring opstart kl. 17, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Torsdag d. 6. Indendørs fodbold opstart kl. 17.00, Branderup hal

•	 Torsdag Boldspil for dem over 18 kl. 19.30, Arrild Privatskoles gymnastiksal    

– Ring for dato

•	 Uge 41: Emneuge, Arrild Privatskole

•	 Uge 42: Efterårsferie, Arrild Privatskole

•	 Torsdag d. 20. Danseaften kl. 19.30, Arrild Privatskoles gymnastiksal  

•	 Lørdag d. 22 OK arrangement forventet, Dagli’ Brugsen Arrild

•	 Torsdag d. 27 Bankospil, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Fredag d. 28 Det er for dig kl. 19.00 , Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Dilettant skuespillerne mødes, Arrild Privatskole – Ring for dato


