ARRILD
NYT
Infobrevet

No. 2. - 1. kvartal 2012

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

Infobrev til alle i Arrild sogn
Så er vi igen på banen med andet nummer af ARRILD NYT. Læs videre og
få indblik i hvad der sker i Arrild i første kvartal af 2012. Alle foreninger har
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. Billeder modtages gerne.
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, 2. kvartal 2012, er
onsdag den 15-02 2012. 								
											
Ris og ros
Nu har infobrevet ARRILD NYT været på markedet i et kvartal, derfor vil vi
gerne hører din mening. Har du ideer eller forslag til nye tiltag så kontakt
endelig Annette Boll Schmidt fra Støtteforeningen.

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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Nyt fra skolen
Arrild Privatskole

			
			
Skoleleder Henning Jessen								
Skolebestyrelsesformand Jørgen Johansen tlf. 74 83 41 86 el. 29 26 74 11
Bedsteforældredag
Tirsdag d. 29. november havde Børnehuset inviteret til Bedsteforældredag.
Omkring 40 bedsteforældre var på besøg i løbet af formiddagen, hvor børnene
stolt viste deres børnehave frem. 						
Rundt omkring i de forskellige lokaler var der gang i hyggen og spillene, og
ikke mindst blev der fremstillet meget, flot julepynt til den forestående juletid.

Husk løbende at tjekke arrildprivatskole.dk for seneste nyt
3

Foreningerne informerer
Støtteforeningen 							
Formand Annette Boll Schmidt tlf. 40 37 47 45
Fastelavn: Søndag den 19. februar kl. 13.30
Støtteforeningen afholder igen i år, i samarbejde med
menighedsrådet, fastelavn. Vi begynder i kirken kl. 13.30 med
en fastelavnsgudstjeneste, herefter slår vi katten af tønden i
gymnastiksalen på Arrild Privatskole. Der vil være 5 tønder, fire til børnene og
en til de voksne. Vi opfordrer alle til at komme udklædt allerede i kirken. Der
vil blive mulighed for at købe kaffe og kage. Alle er velkomne. Entré kr. 25,-.
							
Generalforsamling: Sidst i marts/først i april
Der vil først i det nye år blive omdelt girokort, hvor der er mulighed for at
forny eller tegne et medlemskab i støtteforeningen. Du er altid velkommen til
at kontakte en fra bestyrelsen, hvis der måtte være spørgsmål hertil. 		
Et medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen.
										
Støtteforeningen afholder generalforsamling sidst i marts eller først i april.
Vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt denne aften.
Bestyrelsen ønsker at ændre §6 i vedtægterne fra”Formanden og et
andet bestyrelsesmedlem kan i fællesskab tegne foreningen” til ”Formanden
og et andet bestyrelsesmedlem kan hver for sig tegne foreningen”. I §7 ønskes
annoncering af generalforsamling ændret.
					
								
			
Vi søger nye to nye medlemmer og en suppleant til bestyrelsen, idet vi i år har
tre der stopper. Suppleanterne bliver valgt for et år af gangen, 			
hvorimod bestyrelsesmedlemmerne sidder i to år.
									
Dåsesortering
Der var god opbakning fra børn, forældre samt Arrilds borgere
til den sidste dåsesortering. Hvis man ikke har været med endnu,
kan man stadig nå det til næste gang. 				
4 Hold øje med opslag for næste dåsesortering.

Bevillinger
Skolen og børnehuset har gennem det sidste år fået følgende ting af
støtteforeningen. 									
Skolen har fået studiekalender ved skolestart til alle elever og et økonomisk
tilskud til lejerskolen.
Børnehuset har fået et puslebord, en bustur til økobasen, gryder, pander,
bøger, plakater, traktorer og dukker.
						
Bankospil
Vi har siden sidst afholdt banko i skolens gymnastiksal, hvor der deltog ca. 150 bankoglade gæster. Der
blev solgt kaffe og kage og vi havde en hyggelig aften.
Hovedgevinsten, en fladskærm, gik til 		
Henning Nissen fra Arrild, vi ønsker tillykke.

Arrild Bridgeklub				

			

Formand Anny Holst tlf. 60 45 50 47
Nye spillere									
Arrild Bridgeklub mangler nye lokale bridgespillere. Bridge er en rigtig dejlig
hobby, som man bliver meget glad for, når man først er kommet igang. Arrild
Bridgeklub spiller hver mandag aften i Multihuset. For mere information se
deres hjemmeside: http://www.bridge.dk/4403
							
		
Bridgekursus
Kunne du tænke dig at lære dette spændende
kortspil, så tilbyder Arrild Bridgeklub:
Grundkursus for begyndere - alder 10-90 år
12 lektioner a’ 3 timer – formiddag, eftermiddag eller aften. 			
Små hold a’ 4 eller 8 elever.
Pris: 400,- kr. + materialer
Start: Onsdag eftermiddag først i januar eller efter aftale
Tilmelding: Bridgelærer Anny Holst
Giv dig selv en hobby for livet!
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Arrild/Branderup FDF			

			

Formand Ole Jørgensen tlf. 28 71 64 76
Arrild/Branderup FDF - snart 10 år - And still going strong
FDF i Arrild/Branderup oplever masser af spændene ting
og mange herlige stunder sammen med børnene.
								
Hvad er FDF?
FDF’s hovedformål er at fortælle børn og unge om Jesus, dette gøres ved at
fortælle bibelhistorie, synge sange, gå i kirke og bede fadervor, med børnene.
Derudover ligger vi vægt på at være pålidelige og nærværende voksne der tager
børnene alvorligt, men samtidig er klar til sjov og pjat.		
										
Landslejr, 50 km vandretur og vinterlejr
I sommer var vi ca. 19 mand på FDF’s landslejr på sletten ved Silkeborg. Det
var en stor oplevelse at være sammen med 12.000 andre FDF’ere.		
I sensommeren var vi på vandretur langs hærvejen, vores mål var 50 kmmærket. Alle undtagen en, som vred om på foden, gennemførte turen, selv
de små puslinge var helt vilde med at gå. Det var på alle måder en herlig tur
gennem den flotte efterårsskov og med overnatning i telt og halmlade.
I november var vi på lejr i Engernhytten. Der blev blandt
andet hygget med natløb, hvor vi var nede i en af 		
Arrilds bunkere.
De små har fremstillet ting af materialer, som de har fundet
i naturen. De store har lært at binde knuder og syet
bestik- og tallerkenposer.								
Juletræsindsamling
Søndag den 8. januar holder vi traditionen tro nytårsparade og deltager i
gudstjenesten i Arrild kirke. Derefter kommer vi, som vi plejer, rundt og samler udtjente juletræer ind. Du skal blot binde en lille pose, med en mønt eller
to, omkring toppen og ligge træet synligt frem, så tager vi det med. Ring til Ole,
6 hvis du bor udenfor byskiltet, så kommer vi også ud efter dit træ.

Flere medlemmer - nye ledere?
Vi oplever en stille og rolig stigning i antallet af medlemmer, og det glæder vi
os meget over. Det er altid sjovere at arrangere møder når der er mange børn
der deltager. På grund af det stigende antal medlemmer kunne vi godt bruge
en ekstra leder eller to. Hvis du er interesseret i at blive leder eller blot hjælpeleder, så ring til Maria på tlf. 20 77 74 84 og få en snak om mulighederne.
										
Vi mødes hver tirsdag (16-17.30 eller 17- 18.30 afhængig af alder) i Egernhytten på Gånsagervej i Arrild. Vi laver alt lige fra bål, singstar, papmache, drager,
vandreture, snitter i træ, mad, bagværk, bolsjer, hulebyggeri, løb, skøre ting
som madkamp og nyder friluftslivet.

Arrild Sogneforening			

			

Formand Paul Evald Andersen tlf. 74 83 42 94
Dilettant den 25. februar
Årets dilettantforestilling “Kampen om Den kolde hane”
bliver allerede afholdt i februar. Farsen handler om et virvar
af forviklinger og dødstrusler i forbindelse med salget af den
kombinerede bodega og grillsnask “Den kolde hane”. I år vil rollerne blive
besat af Anders Lund, Dorte Schmidt, Lene Nielsen, Vibeke Hermansen,
Birthe Christensen og Allan Laugesen. Mister vil styre slagets gang som
instruktør. Maden bliver leveret af Restaurant Arrild Ferieby og som noget
nyt startes der med en mere solid forret så ingen kommer til at sulte under
stykket. Vi håber på stor opbakning og at vi får en rigtig hyggelig aften i
festligt lag.
Fællesspisning i Multihuset sidst i marts
Fællesspisning er en hyggelig tilbagevendende 		
begivenhed i Arrild. Frivillige kokke fra byen har
igen valgt at stå bag gryderne og kokkerere en
middag for hele familien. Denne gang er det Palle &
Else Oxbøll, Lone & Arnold Persson og Marianne &
Christian Møller der tilbereder en hyggelig middag.
Hold øje med opslag samt arrild.infoland.dk for yderligere information.
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Kalender
Januar								
•

Onsdag d. 4. Første skoledag efter juleferien, Arrild Privatskole

•

Torsdag d. 5. Forældrekaffe, Børnehuset

•

Søndag d. 8. Juletræsindsamling, Arrild 					

•

Tirsdag d. 10. Ekstra ordinært forældremøde, Arrild Privatskole

•

Onsdagd. 18. Generalforsamling Efterlønner/pensionistforening kl. 18.30,
Multihuset

•

Mandag d. 23. kl. 16 – 18: Indskrivning for kommende 0. klasser, 		
Arrild Privatskole

Februar								
•

Torsdag d. 2. Forældrekaffe, Børnehuset

•

Mandag d. 6. - 10. Emneuge, Arrild Privatskole			

•

Tirsdag d. 7. Generalforsamling Arrild Sogneforening kl. 19.30, Multihuset

•

Torsdag d. 9. Skolefest, Arrild Privatskoles gymnastiksal		

•

Mandag d. 11. – 19. (uge 7): Vinterferie, Arrild Privatskole			

•

Søndag d. 19. Fastelavn kl. 13.30, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•

Onsdag d. 22. Generalforsamling Arrild Idrætsforening, Klubhuset		

•

Lørdag d. 25. Dilettant “Den kolde hane”, generalprøve kl. 13.00, 		
aftenforestilling kl. 18.30, Arrild Privatskoles gymnastiksal

Marts								
•

Torsdag d. 1. Forældrekaffe, Børnehuset

•

Fællesspisning kl. 18.00, Multihuset – se opslag samt arrild.infoland.dk for dato

•

Generalforsamling Støtteforeningen, Arrild Privatskole – se opslag for dato

•

Generalforsamling, Arrild Privatskole, Arrild Privatskole – se opslag for dato

April								
•

Torsdag d. 5. Forældrekaffe, Børnehuset

•

Søndag d. 1. Gymnastikopvisning kl. 13.00, Arrild Privatskoles gymnastiksal

