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Infobrev til alle i Arrild sogn
Har du et arrangement eller informationer 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. Billeder modtages gerne. 

Pris per side i Arrild Nyt er kr. 250,-.       

  

DEADLINE: For materialeindlevering til næste udgave, 2. kvartal 2014, er 

Mandag den 17-02 2014.

Arrild Privatskole og Børnehuset    
Skoleleder Sara Marie Bergholt tlf. 74 83 01 03, www.arrildprivatskole.dk  

Afdelingsleder Børnehuset Dorte Katrine Nørgaard Jessen tlf.  30 13 84 03 

Skolebestyrelsesformand Per Dalgaard tlf. 51 27 06 62

Nyt fra skolen

Sponsorgave      

Den 4. november modtog Skolen og Børnehu-

set i fællesskab 10 helt nye tablets af Edith Holt 

fra madeby.holt. De bliver fordelt med syv til 

Skolen og tre til Børnehuset. Vi er meget glade 

for den fine og særdeles brugbare gave.   

           

Informationsmøde for kommende bh. klasse

Den 5. november åbnede vi dørene for kommende skolebørn og deres 

forældre. Fra Børnehuset blev der informeret om, hvad de arbejder med i 

blå gruppe.  Fra skolen blev der fortalt om dagligdagen på Arrild Privatskole, 

forventninger til forældre og nye elever samt om indskolingsforløbet. Desuden 

var der mulighed for indskrivning samme aften og vi kan med glæde fortælle, 

at vi har ni indmeldte børn til den kommende bh. klasse.    

 

Musik på skemaet         

Jan Jacobsen er musikpædagog på Brøns Rejsby Friskole og i det nye år vil 

han dække faget musik. 



Åben Skole      

Åben Skole blev afholdt med god succes.  

Arrangementet Åben Skole var planlagt ud fra en 

fælles kampagne blandt de frie grundskoler. 

Alle interesserede var velkomne og blev budt på 

rundvisning, kaffe og kage. Desuden kunne man 

se forskellige udstillingsværker fra emnet ”Fra 

skrot til kunst”; en lang væg fyldt med elevernes 

bud på ”Den gode historie”, - små glædesudsagn 

om dét at være elev på Arrild Privatskole.

      

Gennem Åben Skole sættes der fokus på 

forældrenes valgmuligheder omkring valg af skole 

og børnehave. Åben Skole er et arrangement, vi 

fremover vil afholde hvert år den første torsdag i 

november måned. De som ikke havde mulighed 

for at deltage i arrangementet, er altid velkomne 

– da der altid er åbne døre for alle på Arrild  

Privatskole og Børnehuset.    

    

Studerende      

I januar kommer Louise Rasmussen, som skal 

være i praktik hos os fra uge 2-9. Louise er 26 år 

og læser til lærer på UC Syddanmark i Esbjerg, 

hun har fagene dansk i indskolingen, billedkunst 

og special-pædagogik. Det er Louises sidste skole-

praktik, før hun bliver færdiguddannet som lærer.  

  

Nyt fra Børnehuset

Nu er vi godt i gang med det nye år. Vi starter op 

med indskolingen af de kommende skolebørn 

i samarbejde med skolen, dermed de får den 

bedste start når de skal i skole efter sommerferien. Vi har 9 børn der skal i 

skole til sommerferien, så vi får nogle ledige pladser, så hvis man har børn i 

børnehavealderen, har vi et godt tilbud i Børnehuset. 3
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Foreningerne informerer

Kræmmermarked
Årets kræmmermarked skulle være afholdt på parkeringspladsen ved Dagli´ 
Brugsen i Arrild, men p.g.a. dårligt vejr blev det flyttet til skolens gymna-
stiksal. Det lykkes alligevel at få holdt en god og vellykket dag og folk fandt 
heldigvis også vej dertil. Der blev købt lodder i tombolaen, købt skrabelodder, 
handlet i boderne, spist pølser, kage, drukket kaffe og sodavand i lange baner. 
Så alle hyggede sig. Vi håber det kan gentages til næste år, men at vejret er 
med os, så vi kan være udendørs. 

Banko
Der blev afholdt banko søndag den 10.  
november i skolens gymnastiksal, hvor 140 
bankoglade gæster, børn som voksne, var 
mødt op. Hovedgevinsten, et fladskærms TV, 
sponsoreret af Skærbæk radio og TV, blev 
vundet af Henry Hansen, Hostrup Skov.  
Vi ønsker tillykke.
Vi vil gerne sige 1000 tak for de mange flotte 
sponsorerede gevinster. Uden dem ville vi ikke kunne lave, et så flot bankospil.  
           
OK sponsorpenge
Så er der kommet sponsorpenge fra OK benzin. Dette års beløb blev  
11.101,38 kr. Tak til alle som tanker hos OK, og som dermed støtter skolen. 
Næste OK arrangement er lørdag den 8. februar 2014    
        
Salg af skrabelodder 
Som noget nyt har vi prøvet at sælge skrabelodder. Der 
er solgt mange, og en stor tak til alle som har hjulpet med 
salget af dem. Den heldige vinder af 1. præmien på et 
rejsegavekort fra BRAVO tours på 5.000 kr. er:   
Åse Søegaard, Arrild. Et stort tillykke fra os.

Støtteforeningen         
Formand Annette Boll Schmidt tlf. 40 37 47 45  



Salg af fyrværkeri lørdag den 28. december
Vi har igen i år fået mulighed for at tjene lidt penge på salg af fyrværkeri, i 
samarbejde med Thomas Erichsen, Agerskov.
Så køb dit nytårskrudt hos Krudt24.dk, Mellerupvej 2 i Agerskov    
v/rundkørslen lørdag den 28. december kl. 18.00. 10 – 20 % af aftenens   
salg vil gå til Støtteforeningen. Så kom og gør et ”knaldgodt” køb.  
           
Nye bestyrelsesmedlemmer
Tiden nærmere sig for den årlige generalforsamling, som afholdes først i 
april 2014. Da vi har brug for nogle nye bestyrelsesmedlemmer, vil vi på det 
kraftigste opfordre alle til at overveje, om det var noget man skulle prøve. 
Det er nemlig sådan, at støtteforeningen har en stor betydning for Skolen og 
Børnehuset. Så ser man gerne en skole/børnehave i byen kan man gøre en 
indsats her. Hele formålet med foreningen er, at samle penge ind til Skolen og 
Børnehuset. Så har man de gode ideer, er det her de kan bruges. Sidder du i 
Arrild eller omegn og har interesse for skolen/børnehaven, som forældre eller 
borger så overvej om det er noget for dig. Man er velkommen til at  kontakte 
foreningen, for at høre mere om arbejdet i bestyrelsen.

Der vil først i det nye år blive omdelt girokort, hvor det er muligt at forny eller 
tegne et medlemskab af foreningen. Dermed støtter du foreningens arbejde og 
har stemmeret til den årlige generalforsamling.

Fastelavn søndag den 2. marts kl. 13.30
Der startes i kirken kl. 13.30, hvor der er fastelavns-  
gudstjeneste.
Herefter mødes alle i gymnastiksalen på Arrild Privat-
skole og slår katten af tønden. Efterfølgende kan der 
købes kaffe/the, fastelavnsboller/kage, øl/vand.   
Der vil være tønder til børn og voksne. Alle må gerne 
komme udklædte også i kirken. Alle er velkomne.

Udlejning af duge og bestik.
Bestik til ca. 80 personer. 50 kr. uanset antal.
Duge limegrøn eller hvid i alt 50 m. af hver farve. 100 kr. uanset antal meter.

Kontakt Annette på tlf. 40 37 47 45 hvis du ønsker at leje noget.
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Arrild Idrætsforening       

Formand Mette Marie Schmidt tlf. 21 47 01 17    

www.arrildidrætsforening.dk 

Glædelig jul og et godt nytår fra AIF

Vi vil gerne sige tak til ALLE frivillige hjælpere/instruktører, medlemmer og 

sponsorer for samarbejdet i 2013 og ønsker alle en glædelig jul samt et godt 

nytår.            

          

Støttespil 2014 

Først i det nye år vil Idrætsforeningens bestyrelse komme rundt og sælge 

støttespilskort. Pris 100 kr. pr. kort. 

 

Generalforsamling i Arrild Idrætsforening!

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.30  

i klubhuset

 

Gymnastikopvisning søndag den 6. april kl. 13.30    

Forårsopvisningen afholdes i gymnastiksalen på Arrild Privatskole.  

Vore lokale hold viser hvad de har lært i løbet af vinteren. Der arbejdes også  

på at få et gæstehold til opvisningen. AIF prisen vil ligeledes blive uddelt. 

Velmødt til en hyggelig eftermiddag, hvor vi slutter af med kaffebord! 

 

Nye bord og stole! 

Idrætsforeningen har været ude at investere 

i nye borde og stole. Det er alene beregnet til 

indendørsbrug, da stolene er polstret. 

Det er muligt at leje, pris pr. stol 5 kr. og pr. 

bord 25 kr. Ved udlejning kontakt Gunnar 

Schmidt på tlf. 74 83 44 60.    

      

Det er stadig muligt at leje de gode gamle hvide plastik stole og borde hos  

Villy Simonsen, tlf. 50 50 41 32. Pris pr. stol 2 kr. og pr. bord 10 kr. 
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Vindere af Arrild I.Fs Støttespil       

Gevinsten kan afhentes i Dagli´Brugsen Arrild,      

mod forevisning af støttekortet.       
           
          

Måned 50 kr.    100 kr.    
Oktober 4      Ole Jørgensen   298   August Brodersen
  238  Else Thomsen   37     Ulla & Frank Kristensen
  391  Karen Marie Birk  50     Nicolaj Bergholt
  379  Gunnar Schmidt   212   Fam. Port
  368  Jørgen Johansen  152   Karin Bergholt
  372  Jacob Christensen
  69    Fam. Thomsen
  282  Johannes Lagoni
  10    Ingrid Friis
  124  Gurli Ockens
  311  Johnny Pedersen
  200  Laila Christensen
November 300  Jonas Schmidt   141 Helene & Rikke Bergholt
  332  Inge Møller   8     Sandra Søegaard
  305  Trine Schmidt   61   Jørgen Uhd
  361  Ninna Christensen  312 Lilly Schmidt
  340  Mads H. Thomsen  90   Katrine A. Jensen
  254  Torben Brodersen
  185  Marianne Knudsen
  382  Fam. Møller
  288  Erik Norberg
  190  Diana & Kees van der Meer
  23   Andrea Bergholt
  123 Leif Ziehrer
December 2     Ingolf Søegaard   30    Anton Gjelstrup
  273 Steen Ove Lund   157  Else & Andreas
  137 Jan F. Hansen   386 Karin Klinkenberg
  314 Tony Olesen   178 Ingrid van Zon
  239 Kaj Mamsen   381 Fam. Møller
  49   Kirsten Jessen
  390 Aase Schmidt
  387 Thyra Bonde
  315 Hans Peter Lund
  193 G. Andersen
  210 Line J. Kjær
  401 Thomas Bredahl
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Arrild kirkes børnekor synger nu sammen med Toftlund kirkes 

børne- og ungdomskor     

Koret består af 24 børn og unge, som øver hver 

torsdag fra kl. 15.15-16.15 på Herrestedgård ved 

Toftlund kirke.     

 

• Vi arbejder med stemmetræning, så stemmen kan udvikle sig sundt samt 

rytmetræning og nodelæsning, så man også bliver hurtigere og dygtigere til 

at lære musikken.  

• Vi synger både rytmisk og klassisk, sange og salmer, på dansk og på uden-

landsk. 

• Vi lægger vægt på at have det sjovt! 

          

Koret medvirker ved gudstjenester i Arrild, Tirslund og Toftlund kirker på 

udvalgte søndage. For dette arbejder får man lommepenge. 

Man kan synge med i Børne- og Ungdomskoret, hvis man går i 4. klasse   

eller derover. Der er en lille stemmeprøve for nye korsangere.    

 

Yderligere information kontakt: 

Rikke Gudnason på tlf. 22 85 10 31 eller via rikkegudnason@gmail.com

          

Fastelavnsgudstjeneste i Arrild kirke Søndag den 2.marts 2014

Vi begynder i kirken, hvor der er fastelavnsgudstjeneste 13.30 – 14.00. 

Herefter går vi alle i gymnastiksalen på Arrild Skole, hvor vi slår katten af 

tønden. Arrild Privatskoles støtteforening byder her på kaffe og fastelavns-

boller. Alle er velkommen. Man må gerne komme udklædt i kirken, også de 

voksne, - hvis de tør.

Arrild kirke        
Sognepræst Peter Boyschau tlf. 74 83 43 76          

Arrild meninghedsråd tlf. 23 74 60 45
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GUDSTJENESTER I ARRILD KIRKE

Tirsdag den 24. dec.  kl. 14.30 Juleaften PB

Onsdag den 25. dec.  kl. 10.30 Juledag PB

Torsdag den 26. dec.  Ingen  2. Juledag

Søndag den 29. dec. kl. 9.00 GM

          

Januar  

Onsdag den 1. jan.  kl. 14. 30 Nytårsdag. Der er kaffe og kransekage  

     efter gudstjenesten.

Søndag den 5. jan.  kl. 10. 30 H 3 K. Nytårsparade.     

     Der er kaffe efter gudstjenesten.

Søndag den 12. jan.  Ingen 

Søndag den 19. jan. kl. 9.00 GM

Søndag den 26. jan.  kl. 9.00 PB

          

Februar  

Søndag den 2. feb.  kl. 10.30 PB

Søndag den 9. feb.  kl. 9.00 PB

Søndag den 16. feb.  Ingen 

Søndag den 23. feb.  kl. 9.00 PB

          

Marts  

Søndag den 2. mar. kl. 13.30 PB Fastelavnsgudstjeneste.

Søndag den 9. mar. kl. 10.30 PB

Søndag den 16. mar.  Ingen 

Søndag den 23. mar.  kl. 9.00 PB

Søndag den 30. mar.  kl. 9.00 PB

       

PB – Peter Boyschau        

GM – Gerda Melchiorsen
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Generalforsamling tirsdag den 11. februar i Klubhuset   

Arrild Sogneforening afholder generalforsamling og håber at se så mange som 

muligt tirsdag den 11. februar. Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen, og 

være med til at skabe socialt samvær i Arrild, glæder vi os til at høre fra dig.  

Spørgsmål vedrørende bestyrelsesarbejdet og indlæg til generalforsamlingen 

kan rettes til Heidi Poulsen senest tirsdag den 4. februar på tlf. 23 73 10 88.  

           

Fællesspisning i Multihuset i marts    

Det er dejligt at der er så mange frivillige kokke der støtter op om fælles-

spisning i Arrild. Disse kokke skal have stor tak for at vi kan mødes til nogle  

hyggelige timer omkring noget lækkert mad. Vi fortsætter derfor successen i 

2014, hvor du har mulighed for at melde dig som frivillig kok.   

Kontakt Palle Oxbøll på tlf. 61 35 88 67 for yderligere information.

Datoerne for fælesspisning vil blive annonceret senere.     

          

Fastelavnsfest lørdag den 15. februar kl. 19.00 

Det er atter tid til at prøve noget nyt, hvorfor Arrild Sogne-

forening i år har valgt at holde en fastelavnsfest.   

Vi opfordrer igen til at I kommer udklædte, og der vil være 

præmier til de bedste og mest kreative løsninger. Temaet 

giver frit slag om du vil komme som Spiderman, hånd- 

værker eller spisebordet derhjemme. Vi glæder os til at se 

jeres kreativitet. 

Flemming Hansen sørger igen for at der  

bliver varmet op under dansegulvet med 

gamle klassikere og de nyeste hits.   

Billetterne vil senere kunne købes i forsalg i 

Dagli’ Brugsen Arrild. Hold øje med opslag,  

Facebook Arrild Sogneforening samt  

www.arrild.infoland.dk for yderligere  

information. 

Arrild Sogneforening      
Formand Heidi Poulsen tlf. 23 73 10 88



ARRILD SVØMMEHAL TILBYDER AQUA FITNESS OG JOGGING

Tirsdag kl. 17.00-17.45 og torsdag kl. 10.15-11.00 

 

Aqua fitness og jogging er for alle der ønsker sjov, glad, og problemfri motion  

til god musik. Vi arbejder med hele kroppen, griner med hinanden og alle   

deltagere yder sit bedste, så du/I får mest ud af det.

       

Man er lige velkommen hvis man kommer 

senere end start tidspunkt eller går før  

afslutning. Der er ingen tilmelding, mød 

bare op med godt humør de dage du/I kan 

og du betaler kun for de dage du kan. 

Bagefter er der Wellness med lækre dufte i 

vores fine udendørs sauna.

Prøv også vores fine nye koldtandskar.

 

Vinterferie uge 7

Tirsdag kl. 10.15-11.00

Torsdag kl. 10.15-11.00         

 

         FØLG OS PÅ FACEBOOK: ARRILD AQUA FITNESS OG JOGGING
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Nyt fra Arrilds Erhvervsliv
Arrild Svømmehal       
Kontakt tlf. 74 83 44 03, email info@arrild-svoemmehal.dk, 

www.arrild-svoemmehal.dk



Kalender

Marts   
• Søndag den 2. Fastelavnsgudstjeneste kl. 13.30, Arrild Kirke 
• Søndag den 2. Fastelavnsfest med katten af tønden, Arrild Privatskole
• Fællesspisning. Dato endnu ikke fastlagt, Multihuset

Februar      
• Lørdag d. 8. OK arrangement, Daglí Brugsen Arrild

• Tirsdag d. 11. Aqua fitness kl. 10.15-11.00, Arrild Svømmehal

• Tirsdag d. 11. Generalforsamling Arrild Sogneforening, Multihuset

• Tirsdag d. 13. Aqua fitness kl. 10.15-11.00, Arrild Svømmehal

• Lørdag d. 15. Fastelavnsfest kl. 19.00, Arrild Privatskole

• Mandag d. 17. Materialedeadline Arrild Nyt 

• Tirsdag d. 25. Generalforsamling Arrild Idrætsforening kl. 19.30, Klubhuset

Januar      
• Onsdag d. 1. Nytårsgudstjeneste kl. 14. 30, Arrild Kirke 

• Søndag d. 5. Nytårsparade kl. 10. 30, Arrild Kirke

December      
• Fredag d. 20. Julegudstjeneste kl. 9.00, Arrild Kirke
• Lørdag-mandag d. 21.-23. Fæld selv juletræer kl. 10-16, Møllegaardens  

Juletræer, Arrild
• Tirsdag d. 24. Julegudstjeneste kl. 14.30, Arrild Kirke
• Onsdag d. 25. 1. juledagsgudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke
• Lørdag d. 28. Fyrværkerisalg kl. 18.00, Agerskov v/rundkørslen

April   
• Søndag d. 6. Gymnastikopvisning kl. 13.30, Arrild Privatskole 
• Generalforsamling Støtteforeningen for Arrild Privatskole, Arrild Privatskole

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


