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

Infobrevet



Infobrev til alle i Arrild sogn

Få indblik i hvad der sker i Arrild i 2. kvartal af 2012. Alle har mulighed for at 

annoncere omkring kommende arrangementer samt generelle informationer 

omkring hvad der sker i Arrild. 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.    

Ønsker du infobrevet sendt per mail 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, 3. kvartal 2012, er 

tirsdag den 15-05 2012.       
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Efterlysning

I Arrild er der en gruppe mænd, som laver mad i skolekøkkenet i vinter-

halvåret. De har købt forskellige ting til skolekøkkenet, som de og skolen 

kunne bruge. Mange af tingene er desværre forsvundet, hvorfor de efterlyser, 

om nogen ved hvor tingene er.

Det drejer sig om:

•	 13	hvide	flade	tallerkner	med	små	trekanter	på	kanten

•	 bestik	til	18	pers.	

•	 5	urteknive	

•	 foodprocessor		 	 	 	 	 	 	

Er der nogen der ved noget, kan man henvende sig til Jan Bergholt,  

Arrild	på	tlf.	30	23	43	51	eller	aflevere	det	i	skolekøkkenet.

Opslagstavlen



Emneuge          

Fra den 7.-11. maj afholder Arrild Privatskole emneuge, hvor de arbejder på 

tværs af årgangene med emnet Natur & Teknik.

Arrild Privatskole       

Skoleleder	Henning	Jessen	tlf.	74	83	01	03,	www.arrildprivatskole.dk

Skolebestyrelsesformand	Jørgen	Johansen	tlf.	74	83	41	86	eller	29	26	74	11

Ny lærer Lene Chenea.

Under mottoet bedre sent end aldrig vil vi gerne præsentere Lene Chenea, der 

er ansat i et årsvikariat som lærer på Arrild Privatskole.

Lene er læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium, men har dog forladt det 

sjællandske til fordel for Sønderjylland og bor nu i Ballum. Hun kommer fra en 

ansættelse i Tønder Kommune. 

På Arrild Privatskole har Lene siden slutningen af oktober varetaget under-

visningen	i	matematik	i	2./3.	klasse,	historie	i	4.	klasse,	tysk	og	historie	i	5./6.	

klasse og været en del af en to-lærerordning i dansk og billedkunst  i skolens 

2.-4. klasse.          

          

Schooltown

Ugen før vinterferien var skolen omdannet til et minisamfund, 

der havde fået navnet ”Schooltown” – en god og (tror vi)  

lærerig uge, der kulminerede med skolefest om torsdagen.  

Aktivitetsniveauet	var	højt,	og	eleverne	fik	en	lille	fornem-

melse af, hvordan tingene hænger sammen i den ”virkelige” 

verden. Billederne er indtryk fra Schooltown.

Nyt fra skolen
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Indskoling         

Arrild Privatskole tilbyder indskoling for kommende børnehaveklassebørn fra 

sidst i marts til sidst i maj. Der lægges vægt på læring gennem leg og  

”legelignende” aktiviteter. Derudover lærer børnene skolens omgivelser at 

kende for at skabe en glidende og tryg overgang fra børnehave til skole.



DU kan noget – i flok kan alt lade sig gøre

I støtteforeningen har vi et ønske om, at have en liste med  

personer, som vi må kontakte hvis der er brug for nogle ekstra 

hjælpere.

Vi mener, at alle kan noget. Så har DU nogle evner, uanset alder og køn, kan 

det være at det lige netop er DIG vi kunne bruge på en sådan liste. Det vi har 

brug for kunne være: Handymænd, kagebagere, havefolk, kreative folk, kaffe/

køkkenhjælpere, maling, oprydning, sortering af dåser, indsamling af skrot, 

små reperationer, hjælpere ved div. arrangementer .     

          

Har du en idé til et godt arrangement, så kontakt Støtteforeningen, vi hjælper 

gerne. 

          

Ring/sms/skriv til Annette Boll Schmidt på tlf. 40 37 47 45 eller   

abs@bollogschmidt.dk         

         

Dåser

Har	du	dåser	kan	de	afleveres	på	Vinkelvej	9,	Arrild,		

Tohedevej	8,	Roost	eller	i	træcontaineren	bag	ved	Arrild		

Privatskole.         

Den	næste	dåsesortering	bliver	lørdag	den	28.	april	på	Vinkelvej	9	kl.	8.00.	

           

Jern – skrot

Har	du	jern/skrot	som	du	vil	aflevere	til	fordel	for	

Arrild Privatskole, kontakt da Arne Schmidt på  

tlf.	40	42	08	15	eller	Annette	Boll	Schmidt	på		

tlf. 40 37 47 45.

Det	er	ikke	længere	muligt	at	aflevere	jern/skrot	

ved Christian Møller i Fiskholm.

Støtteforeningen         
Formand Annette Boll Schmidt tlf. 40 37 47 45  
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Foreningerne informerer
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Vellykket fastelavn med mange besøgende      
Så blev der holdt fastelavnsfest i Arrild, hvor både børn og voksne slog katten 
af tønden.

Efter fastelevnsgudstjeneste i Arrild kirke samledes ca. 100 glade udklædte 
børn og voksne i gymnastiksalen til en hyggelig eftermiddag.

Der blev uddelt kroner til kongerne og prinsesserne efter at katten var blevet 
slået af tønden. Det hyggelige arrangement blev sluttet af med et stort kaffe  
og kagebord. 

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

Affaldsindsamling 2012
Har du lyst til at hjælpe med indsamling af affald, så mød op:

           

På	p-pladsen	bag	ved	skolen	lørdag	den	21.	april	kl.	9.00.

Bare kom, så kan vi i fællesskab få ryddet pænt op i og omkring Arrild.  

Har du/I en opsamlertang fra sidst vi samlede, så tag den med.   

Evt. henvendelse og tilmelding til Åse & Gunnar Schmidt på    

tlf.	74	83	44	60	/	23	80	90	67
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Arrild Sogneforening      
Formand Heidi Poulsen tlf. 20 74 21 10

Fællesspisning i Multihuset tirsdag d. 8. maj

Vi fortsætter succesen med fællesspisning i Multi-

huset, Arrild. Frivillige kokke har allerede meldt sig 

for resten af året, så vi ser frem til lækre retter når 

kokkene går i køkkenet. Fællesspisning er for hele 

familien, så tag dine børn og bedsteforældre under 

armen og nyd en hyggelig aften, hvor I ikke selv skal lave maden.   

Tirsdag	den	8.	maj	er	det	Kim	Jepsen	der	laver	noget	lækkert	til	os.	 	

           

Er I nogle stykker der godt kunne tænke jer at kokkerere til en fællesspisning 

er I velkomne til at kontakte Heidi Poulsen på tlf. 20 74 21 10.  

Hold øje med opslag samt www.arrild.infoland.dk for yderligere information.

Udlejning 

Skal du holde fest kan du hos Arrild Sogneforening leje noget af udstyret. 

Følgende udlejes:

• Kaffebrygger,	80	kopper,		 	 	 	 	 	 	

kr. 100,- for medlemmer,  kr. 150,- for ikke medlemmer.    

Kontakt	Ingrid	van	Zoon	på	tlf.	73	83	04	34.

• Grille, 2 stk., kr. 25,- per stk. per dag. Udlejes hos Villy Simonsen.

Skt. Hans aften den 23. juni    

Gå ikke glip af en hyggelig aften, hvor vi sender heksen til 

Bloksbjerg.	Arrangementet	starter	kl.	19.30	med	sjove	lege	

for børn og barnlige sjæle. I må hellere huske lidt skiftetøj til 

børnene, for mon ikke de bliver våde igen i år!   

Dyrlæge Ole Caspersen fra Løgumkloster afholder båltalen i 

forbindelse med at bålet tændes kl. 21.00. Under hele  

arrangementet vil der være mulighed for at købe grillpølser, 

øl, vand, kaffe og kage. Vi håber på et stort fremmøde og ser 

frem til en hyggelig aften. 



7

Arrild Idrætsforening      
Formand Mette Marie Schmidt tlf. 21 47 01 17

Fodbold

Udendørs sæsonen sparkes snart igang.

Tjek holdene og træningstider på www.arrildidrætsforening.dk  

eller se annoncen i Ugeavisen Midtsyd.

          

For yderligere oplysninger inden træningsstart kontaktes Hans Ole Andresen 

tlf.:	28	70	26	69	eller	Kjeld	Schmidt	tlf.:	30	13	23	57

Sjov med bold - for børn fra 3 - 6 år. 

Vi mangler forældre som gerne vil lege og spille med 

børnene, hver onsdag eftermiddag.

Har du lyst så kontakt Kjeld Schmidt tlf. 30 13 23 57

Gymnastikopvisning søndag den 1. april kl. 14.00

Årets forårsopvisning afholdes søndag den 1. april kl. 14.00 i gymnastiksalen 

på Arrild Privatskole. Vore lokale hold viser hvad de har lært i løbet af  

vinteren. Velmødt til en hyggelig eftermiddag!      

           

Nyhed - Løb i Arrild       

Opstart	torsdag	den	5.	april	kl.	19.30

         

Der er et hold for alle:       

Nybegynder løb - 5 km - 10 km

Vi mødes alle ved Arrild Privatskole og løber derfra. Vi løber 10 torsdage inden 

sommerferien. Der er plads til alle, også gerne børn, dog ifølge med en voksen.

Pris for 10 gange: Voksen kr. 100,- / Børn kr. 25,-

Tilmelding og betaling sker via www.arrildidrætsforening.dk

Så kridt løbeskoene og mød op til nogle hyggelige løbetimer og socialt  

sammenhold. Ved spørgsmål inden opstart kan Marianne Lindberg Lauridsen 

kontaktes	på	tlf.	40	97	84	87.



Kalender

Maj        
•	 Torsdag d. 3. Forældrekaffe, Børnehuset 

•	 Mandag d. 7.-11. Emneuge, Arrild Privatskole

•	 Tirsdag	d.	8.	Fællesspisning	kl.	18.00,	Multihuset	

•	 Lørdag d. 12. Generalforsamling Grundejerforeningen for Arrild Ferieby   

kl. 14.00, Arrild Privatskoles gymnastiksal

•	 Tirsdag d. 15. Deadline for materialeindlevering til ARRILD NYT

Juni        
•	 Torsdag d. 7.  Forældrekaffe, Børnehuset 

•	 Lørdag	d.	23.	Skt.	Hans	aften	kl.	19.30	ved	søen

April        
•	 Søndag d. 1. Gymnastikopvisning kl. 14.00, Arrild Privatskoles gymnastiksal 

•	 Torsdag	d.	5.	Løb	i	Arrild	kl.	19.30,	Arrild	Privatskole	 	 	

•	 Onsdag d. 11. Fodbold opstart kl. 17.00, Klubhuset 

•	 Lørdag	d.	21.	Affaldsindsamling	kl.	9.00,	P-pladsen,	Arrild	Privatskole

•	 Lørdag	d.	28.	Dåsesortering	kl.	8.00,	Vinkelvej	9,	Arrild

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

Juli       
•	 Onsdag	d.	4.-8.	Arrild	Byfest,	se	programmet	i	næste	ARRILD	NYT	 	

•	 Lørdag d. 7. kl. 12.00, Arrild løb 4,2 eller 10 km, tilmelding på   

www.arrildidrætsforening.dk


