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Show must go on, men...
Vi vil så gerne afholde nogle hyggelige 
arrangementer for dig, men som med så meget 
andet i denne tid er det med forbehold for de 
gældende Covid19 retningsliner.

Dette er også en af grundende til at vi har 
valgt at aflyse vores Halloween-fællesspisning 
lørdag den 31.10. I skrivende stund vurderer vi 
at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre 
uden at vi må for meget på kompromis, hvorfor 
vi vælger at aflyse.

Hohoho..
En ting er sikkert julemanden skal vækkes
Vi glæder os til at invitere til vores årlige 
juletræsfest søndag den 06.12, som i år bliver 
lidt anderledes pga Covid-19 restriktionerne. 
Vi mødes vanen tro kl. 13.00 på parkerings-
pladsen bagved Arrild Friskole og Børnehuset. 
Herefter går vi hjem til Dorthe og Jacob, 
hvor vi vækker julemanden. Turen fortsætter 
igennem byen til Mountain Center, PARK by 
madebyholt, Klinik K, Dagli’ Brugsen Arrild, 
Feriebyens Restaurant og Arrild Svømmehal, 
som alle vil sørge for den gode stemning og 
byde på lidt lækkert.

Vi slutter på parkeringspladsen ved Medbor-
gerhuset kl. 14.30, hvor vi håber at det bliver 
muligt at danse om juletræet sammen med 
julemanden. En ting er sikkert julemanden har 
lovet at dele juleposer ud til alle børnene.

Til arrangementet opfordrer vi alle til at holde 
afstand både på skolen og når vi går rundt, 
så vi kan passe på hinanden. Vi sørger for 
at der vil være sprit, masker og handsker til 
rådighed. 

Det er i år nødvendigt med tilmelding, så hold 
øje med Facebook.
 
Vi håber at du og din familie vil bakke op 
omkring juletræsfesten, så vi alle kan få en 
sikker og ikke mindst hyggelig dag sammen 
med julemanden.

ARRILD SOGNEFORENING
Formand Heidi Højland Brodersen tlf. 23 73 10 88

DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 1. kvartal 2021 (januar - februar - marts): 
mandag den 09.11. 
Materialet sendes til Annette Boll Schmidt via email abs@bollogschmidt.dk.
Ved spørgsmål kan Annette kontaktes på tlf. 40 37 47 45.

I DISSE CORONATIDER...

Det er en underlig tid vi lever i lige nu. Ingen 
havde forudset hvordan ikke kun et land, men 
en hel verden kunne lægges ned af en pandami. 

Vi har ikke kun lært at skulle spritte af og holde 
afstand, vi har også lært at vi skal passe på 
hinanden, både vores ældre og de udsatte. Det 
har til tider været hårdt med hjemmearbejde 
for nogen inkl. børnepasning og lektiehjælp. For 
andre har det været det sociale afsavn der har 
fyldt mest og for nogen stadig gør. Så husk at 
ringe til dine nærmeste og dem du holder af, 
det varmer i denne anderledes tid.

Vi skal fortsat passe på hinanden, da vi ikke 
ved hvornår vi kan sige at vi er på den anden 
side af Covid-19.

At passe på hinanden handler dog ikke kun om 
personer imellem, men ligeledes omkring at vi 
passer på vores erhvervsliv. Det er vigtigt at vi 

støtter op om vores lokale erhvervsdrivende. 
Det er både vores lokale brugs, vores
fodplejer, vores frisør, vores restaurant, vores 
svømmehal, vores smed, vores alternative 
behandere, vores dækcenter og alle de andre 
dygtige erhversdrivende vi har i Arrild. 

Arrild har et rigt erhvervsliv og vi er alle rigtig 
gode til at støtte op, men i denne tid skal vi blot 
huske at vores besøg kan gøre en forskel.

Så pas på hinanden - og lad os håbe at vi snart 
kan få en mere normal hverdag igen med 
nogle spændende arrangementer - og ikke at 
forglemme en hyggelig byfest.

PRISER FOR MATERIALE I ARRILD NYT
Private og foreninger kr. 300,- pr. side.
Virksomheder kr. 600,- pr. side.

SKAL DU HOLDE FEST 
ELLER ER DU BARE RIGTIG 
KAFFETØRSTIG?

Kaffemaskine til 80 kopper inkl. 
termokander udlejes for kr. 100,- 
pr dag for Arrild Sogneforenings 
medlemmer og kr. 150,- pr dag for 
ikke-medlemmer. 
Kontakt Valborg Wind på tlf. 
51 36 40 37 for reservation.
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Bilorienteringsløb trods aflyst byfest
Lørdag den 11.07 blev der afholdt biloriente-
ringsløb, hvor 11 biler meldte klar til start.

Vi måtte ud i en ekstra dyst i finalen - hvor 
hold 6 og 10 skulle gætte, hvor mange km 

bilorienteringsruten var. Det rigtige gæt var 
35,2 km. Det blev hold 10, som løb med sejren - 
stort tillykke til Thomas, Jacob og Claus.

Tak til alle som deltog i løbet, skønt at se så 
mange.

IDRÆTSFORENINGEN
Formand Mette Marie Schmidt tlf. 21 47 01 17 - www.arrildidrætsforening.dk 
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Juli 100 kr.
359   Birthe Jepsen
258   Britta Bossen
35     Chr. Munksgaard
152   Karin Bergholt
337   Lene Lund
142   Jan Bergholt
27     Søren Schmidt
130   Fam. Schmidt
189   Diana van der Meer
327   Gunnar Nielsen
6       Hans Ole Andresen

August 100 kr.
373    Tina Jacobsen
348    Grethe M. Larsen
329   Metine Kristiansen
7        Jesper Thuesen
36      Lindberg Jensen
25      Jonna Bramming
96      Erik Rahbek
292    Jørn Jessen
12      Mette & Palle Jørgensen
18      Nina Klinkenberg
47      Nicolaj Bergholt

September 100 kr.
302    Dorte Schmidt
313    Anne Ottsen
388    Fam. Holm 
262    Johan Machmüller
338    Torkild Beining
104    Åge Schmidt
378    Jens Petersen
30      Anton Gjelstrup
293    Amalie M. Holt
389    Anita F. Schmidt
269    Per Dalgaard

VINDERE AF AIF’S STØTTESPIL 
Gevinsten kan afhentes i Dagli’ Brugsen Arrild, mod forevisning af støttekortet.

Coronaaflysning
Sang og Suppe den 03.11 i menighedshuset er 
aflyst. Vi venter på bedre tider, hvor vi kan 
synge og spise sammen igen.   

Juleaften den 24.12 
Børnejulegudstjeneste kl. 11.00
Almindelige julegudstjenester kl. 12.00, kl.13.00 
og kl. 14.00.

Vi må være 24 personer i Arrild kirke med sang 
og 68 personer uden sang. Julegudstjenester-
ne bliver derfor kortet ned til ca. 25 minutter. 

Vi håber at folk fordeler sig, og ikke kommer til 
den samme gudstjeneste. Skulle der være flere 
der vil ind i kirken kl. 14.00 end tilladt, så laver 
vi en ekstra gudstjeneste lige bagefter.

ARRILD KIRKE OG MENINGHEDSRÅD
Sognepræster Peter Boyschau tlf. 30 12 36 81 & Marianne Holm Zeuthen tlf. 74 83 14 43 
Arrild meninghedsråd tlf. 23 74 60 45

GUDSTJENESTER I ARRILD KIRKE

Søndag den 11.10. Gudstjeneste kl. 14.00
Tema: kærlighed. Mange gode kærligheds-
sange/salmer
 
Søndag den 25.10. kl. 10.30 
BUSK-gudstjeneste. Spirerne i Guds have

Søndag den 01.11. kl. 10.30 
Alle Helgen gudstjeneste. 
Vi tænder lys og mindes de døde

Søndag den 15.11. kl. 09.00 Gudstjeneste

Søndag den 29.11. kl. 10.30 
1. søndag i advent. Jul lige om lidt. 
Julemusik og julesange

Søndag den 13.12 kl. 14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 24.12
Børnegudstjeneste kl. 11.00
Almindelige julegudstjenester kl. 12.00, 
13.00 og 14.00
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Oktober
Torsdag den 08.10. holder vi vores årlige 
forældremøde med valg til forældreråd.
Udover valg til forældreråd, har vi inviteret 
Tage Nissen, som vil komme og fortælle om 
Førstehjælp og dertil lave forskellige øvelser 
med forældrene.  

Uge 44+45 har vi emneuger. I år handler vores 
emneuger om Genbrug. Vi er ikke i tvivl om, at 
børnene skal glæde sig.

November
Den 19.11. skulle vi have holdt bedsteforæl-

dredag med julehygge i Børnehuset. Dette 
er desværre blevet udskudt til foråret pga. 
corona.

Uge 48+49 står i hemmelighedens tegn. 
Børnene skal nemlig være kreative og lave 
julegaver til deres forældre. Schyyyyyy!! 

December måned står selvfølgelig i julens tegn. 
Alle dage holder vi julesamling med børnene, 
hvor vi læser julehistorier, leger pebernødder 
lege, synger julesange og ikke mindst trækker 
en pakke fra pakkekalenderen – som også er 
en aktivitet, som børnene glæder sig til hver 
dag. 

Vi er alle så småt ved at komme tilbage til 
dagligdagen efter en lang og afslappende som-
merferie. Børnehuset har haft åben alle dage 
i sommerferien, hvor der har været en del 
børn tilmeldt til pasning. Sommerferiedagene 
i Børnehuset er blevet brugt på leg, skovtur, 
gåture, sprøjtet med vand, bålaktiviteter, 
bagning/madlavning, kreative aktiviteter og 
meget meget mere.

Inden sommerferien holdt Børnehuset en 
dimissionsfest for Blå gruppe (før-skole-bør-
nene) og deres forældre. Normalt plejer vi at 
holde en sommerfest for alle børn med dimis-
sion af Blå gruppe. Men pga. corona, valgte vi 
kun at holde for Blå gruppes børn og deres 
forældre. Det var en fantastisk eftermiddag 

med forskellige poster fordelt på græsområ-
det. Vi sluttede af med dimissionstalen og fik 
sagt pænt farvel til 7 skønne førskolebørn. 

August
Den 18.08. startede Babysalmesang op igen for 
vores småbørn. Et super godt arrangement, 
som vi glædeligt deltager i hver gang. Børnene 
får en god oplevelse i kirken med sang og 
sanglege. 

Den 19.08. holder Børnehuset en ”Gruppe-op-
delingsfest”, hvor vi skal fejre, at børnene er 
blevet ”1 år” ældre og skal rykke op i en ny 
gruppe. Det skal selvfølgelig fejres med de 
”små røde” og lidt andet hygge. En ny lille bør-
nefest, som er en af Børnehusets traditioner.

ARRILD FRISKOLE & BØRNEHUS
Skoleleder Mie Møller tlf. 74 83 01 03. Børnehusets leder Tina S. Lange tlf. 30 13 84 03.  
Skolebestyrelsesformand Per Dalgaard tlf. 51 27 06 62   
skolen@arrildfriskole.dk - www.arrildfriskole.dk

NYT FRA BØRNEHUSET
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De ældste børn skal gå Lucia i Brugsen og på 
skolen den 11.12. Og vi skal i kirke sammen med 
skolen den sidste skoledag den 18.12. 

Måske får vi igen i år besøg af drillenisserne, 
som farver vores mælk blå, grøn og rød, laver 
fodspor i Børnehuset, pynter Børnehuset med 
wc-papir, og hvad de ellers kan finde på….til 
stor fornøjelse for alle. En skøn og fantastisk 
måned.

NYT FRA SKOLEN
Efter en sommerferie med regn og rusk star-
tede skoleåret 2020-21 ud med sommervarme 
og sol.  

58 elever startede i skole den 10.08. 7 nye 
elever startede i 0. klasse. Derudover er en del 
elever startet i forsommeren. Det er dejligt, 
at vi bliver set. Vi har som noget nyt i år også 
sagt goddag til en samlæst 7./8. klasse. 

Opstarten blev i år lidt anderledes, da vi 
fortsat er underlagt COVID 19 retningslinjerne. 
Undervisningen er tilbage til normalen med 
øget brug af sprit og håndvask – noget elever-
ne er blevet rigtig gode til. 

Forårets generalforsamling kunne vi nu endelig 
afholde – med god afstand – den 13.08. 

Efteråret har også budt på udsatte konfirmati-
oner. Vi ønsker konfirmanterne Merete, Mette, 
Nanna, Nicklas, Nikolai og Magnus tillykke.    

I løbet af efteråret tager alle læreransatte 
på kursus. Vi arbejder pt på at dygtiggøre os 
indenfor IT-området. 

I løbet af efteråret er der planlagt mange 
spændende undervisningsoplevelser for 
eleverne. 

August
I august afholdt vi færdselsdage for alle 
skolens elever. Vi fordybede os i det timeløse 
fag Færdsel. 

Vi inviterede til fælles forældremøde. Emnet 
var digital dannelse. Aftenen sluttede med 
klasseforældremøder. 

3./4. klasse tog på tur som en del af projektet 
”Jeg bor ved Vadehavet” som Tønder kommune 
står bag. Dagens emne var Vadehavet ved 
Vid-åen. Dagen tog sit afsæt i Natur/teknologi, 
hvortil der var læringsmål. Det var en god 
anderledes undervisning. 

September
5./6. klasse tog til Tønder, hvor de lod sig 
underholde af Sigurd Barrett. Dette var en ud-
skudt koncert, der var en del af Genforenings-
arrangementerne. Eleverne har før sommerfe-
rien arbejdet med Genforeningen i undervisnin-
gen, så dette var en fin ”afslutning”. 

Den 04. og 05.09 afholdt vi årets første 
arbejdsdage, hvor forældrene på skift mødte 
ind og sammen løste små og store opgaver. I 
skal vide, det er en kæmpe hjælp for os. 

Vi har den 21.09 afholdt årets første fagdag. 
Faget, vi fordybede os i, var matematik. 

TIL KALENDEREN

 
08.10.  Forældremøde i Børnehuset med 
valg til forældreråd 

Uge 44-45 Emneuger 

03.12.  Børnehuset holder julefrokost 

11.12. Lucia i Brugsen og i skolen 

17.12. Julehygge med forældre kl. 15.00-
17.00 

18.12. Skolens sidste inden juleferie. Kirke 
og risengrød
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Oktober 
Traditionen tro afholder vi motionsdag, før vi 
går på efterårsferie i uge 42.

Igen i år deltager alle skolens elever i Go cook 
tiltaget fra COOP. Det giver os en god anledning

til at tage alle elever med i køkkenet og kreere

spændende retter, som resten af skolens 
elever så får lov til at smage. 

Den 29. og 30.10 tager lærerpersonalet på 
skift på et dagskursus, hvor emnet er digital 
dannelse. 

November
Vi starter måneden ud med at fordybe os i 
endnu et af de timeløse fag: job og uddannelse. 
I den forbindelse er 7./.8. klasse i praktik. 

Friskoleforeningen opfordrer hvert år de 
frie skoler til samme dag at åbne dørene for 
alle interesserede. I år falder arrangementet 
den 05.11. Samme dag er der indskrivning til 
kommende skoleår. 

Månedens store aktivitet er teaterugerne. Vi 
glæder os til at komme i gang med det selvs-
krevne teaterstykke, som vi måtte udsætte i 
foråret. 
Vi inviterer til generalprøve den 26.11 kl. 10.00 
– vi håber mange fra byen har lyst ti at komme 
forbi.
 
December  
Julerier hører måneden til.

Vi holder juleafslutning den 18.12. Dagen starter 
som altid festligt med besøg i kirken.

Nye bestyrelsesposter og vedtægter
Så fik vi enlig af holdet årets vores generalfor-
samling den 13.08. 

I den forbindelse blev der lavet lidt vedtægts-
ændringer. Fremover vil man kun blive indkaldt 
til generalforsamling på følgerne måder: via 
Støtteforenings Facebook side, Arrild Nyt og til 
de e-mails som skolen har.  

Støtteforeningen har konstitueret sig på følge-
de måde:
Formand  Sandra Søegaard
Næstformand John Alkærsig Petersen   
Sekretær  Tina Mølle  
Kaserer  Henning Petersen  
Bestyrelsesmedlem Else Bang Henningsen  
Bestyrelsesmedlem Iwan De Hertog 

Aflysning af julebanko
Åres julebanko er desværre aflyst pga. for-
samlingsforbudet.

Fyrværkerisalg 
Støtteforeningen har igen i år fået mulighed 
for, at tjene penge på salg af fyrværkeri ved 
krudt24 i Agerskov, Tønder, Ribe, Haderslev og 
Vojens. Du har mulighed for at se hele varesor-
timentet på www.krudt24.dk. 

Vi håber derfor,  at du vil købe årets nyt-
årskrudt ved krudt24 i den 26.-27.12 fra kl. 
10.0-18.00. Husk blot at nævne, at du gerne vil 
støtte Arrild Friskole når du betaler. Herefter 
vil Støtteforeningen få en %-del af salget. 
Sidste år tjente vi 2.000,- kr, og vi vil gerne 
takke for jeres opbakning. 

STØTTEFORENINGEN
Formand Sandra Søegaard tlf. 60 16 27 10 -  stf.arrildfriskole@hotmail.com

TIL KALENDEREN

09.10. Emnedag: motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie 

Uge 43 Go cook uge 

Uge 43-44 Skole-hjem-samtaler 

02.-03.11. Emnedage: Job og uddannelse 

05.11 
5.-8. klasse på tur 
Åben skole + indskrivning 16.00-18.00 

18.-27.11 Teateruger 

26.11. Skolefest. Generalprøve kl. 10.00 

30.11. Fagdag: juleklip 

18.12. juleafslutning 

19.12-04.01.21 Juleferie 

04.01.21 1. skoledag
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Kig forbi vores Cafeteria! 
Betina og hendes søde piger fremtryller de mest fantastiske burgere, 
salat og pølser med pommes frites og meget meget mere. 

Kom forbi i vores åbningstid og prøv f.eks. vores populære vegetar burger 
eller salatmix. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Kr. 
50,00 

 

 

Kr. 
35,00 

ARRILD EGERNLANDARRILD EGERNLAND
Arbejdsgruppen arbejder fortsat med at få projekt ”Arrild Egernland” søsat.Arbejdsgruppen arbejder fortsat med at få projekt ”Arrild Egernland” søsat.

Alt ser meget lovende ud.Alt ser meget lovende ud.

I løbet af efteråret vil der blive afholdt en stiftende generalforsamling for foreningen, I løbet af efteråret vil der blive afholdt en stiftende generalforsamling for foreningen, 
som skal stå bag Arrild Egernland.som skal stå bag Arrild Egernland.

Aktivitetshallen Arrild Egernland vil blive bygget ved siden af/sammen med svømmehallen Aktivitetshallen Arrild Egernland vil blive bygget ved siden af/sammen med svømmehallen 
og bliver på ca. 1000mog bliver på ca. 1000m22..

Arrild Egernland bliver et sted, som kan underholde børn, familier, unge som gamle. Der vil være Arrild Egernland bliver et sted, som kan underholde børn, familier, unge som gamle. Der vil være 
forskellige faciliteter, såsom aktive legeredskaber, fitnessområde på ca. 200 mforskellige faciliteter, såsom aktive legeredskaber, fitnessområde på ca. 200 m22, og et område , og et område 

hvor man kan nyde sin medbragte mad.hvor man kan nyde sin medbragte mad.

Stedet kan bruges af alle både børn, unge, voksne, familier, turister, skoler/børnehaver osv.Stedet kan bruges af alle både børn, unge, voksne, familier, turister, skoler/børnehaver osv.

Følg os på Facebook Arrild Egernland.Følg os på Facebook Arrild Egernland.
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MMØØLLLLEEGGAAAARRDDEENNSS  

JJUULLEETTRRÆÆEERR 

I år har vi åbent  
12. + 13. december 
19. + 20. december 
Alle dage fra 10-16  

 
 Andre dage efter forudgående aftale 

Eller høflig selvbetjening 
Fæld selv eller vælg et  

der er fældet på pladsen 
 

Møllegaardens juletræer 
Vinkelvej 11, Arrild 

6520 Toftlund 
50992940 

Facebook:  Møllegaardens juletræer 

Jul 2020 Så er det tid til at forsøde juletiden
Julemanden og hans hjælpere kommer til Arrild 

og sørger for, at du får chancen for at vinde indholdet af en juleindkøbsvogn. 

I løbet af december bliver en kundevogn fyldt op med en masse lækkerier
fra Dagli’ Brugsen Arrild og andre sponsorer
- og du har mulighed for at vinde indholdet.

Hvordan vinder jeg
Det eneste du skal gøre er at købe en eller flere nøgler. 

Nøglerne kan købes i Dagli’ Brugsen Arrild fra fredag den 27.11. kl. 17.00
og så længe lager haves, dog senest lørdag den 19.12. kl. 14.00.

En nøgle koster kr. 50,- 

Hvornår udløses spændingen?
Spændingen udløses lørdag den 19.12. i tidsrummet fra kl. 14.00-17.00,

hvor du har muligt at afprøve om en af dine købte nøgler kan åbne postkassen,
der giver adgang til kundevognens indhold. 

Det er ikke det eneste du kan vinde
Når du køber en eller flere nøgler bliver du skrevet på en liste

og er med i lodtrækningen om fire adventsgaver. 
Adventsgaverne trækkes ligeledes den 19.12.

Julemanden kommer forbi
Julestemningen fuldendes med duften af æbleskiver, gløgg og varm kakao,

som kan købes til arrangementet.

Julemanden kigger selvfølgelig forbi
og mon ikke at han har julegodteposer med til børnene. 

Vi glæder os til at se dig og håber at du er den heldige
der kan åbne postkassen og kan forsøde juletiden med en masse lækkerier.

Glædelig jul!

Støtteforeningen
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KALENDER

Oktober
• Torsdag d. 08.   Forældremøde md valg til forældreråd, Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Fredag d. 09.  Motionsdag. Arrild Friskole og Børnehuset
• Uge 42.   Efterårsferie. Arrild Friskole og Børnehuset
• Uge 43.   Go cook uge. Arrild Friskole og Børnehuset
• Uge 43-44.   Skole-hjem-samtaler. Arrild Friskole og Børnehuset
• Tirsdag d. 20.   Crossfitness opstart kl. 18.4. Gymnastiksalen ved Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Søndag d. 25.10.   Opstart af Mountainbike for børn, Klubhuset
• Uge 44    Emneuge Genbrug. Arrild Friskole og Børnehuset
• Torsdag d. 29.-30.  Lærerpersonalet på kursus i digital dannelse. Arrild Friskole og  

   Børnehuset

November
• Mandag-tirsdag d. 02.-03.  Emnedage: Job og uddannelse. Arrild Friskole og Børnehuset
• Torsdag d. 05.   5-8. klasse på tur. Arrild Friskole og Børnehuset
• Torsdag d. 05.   Åben skole + indskrivning kl. 16.00-18.00. Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Uge 45   Emneuge Genbrug. Arrild Friskole og Børnehuset
• Mandag d. 09.   Deadline for materialeindlevering til Arrild Nyt
• Søndag d. 15.   Suppegudsteneste.
• Onsdag d. 18.-27.   Teateruger. Arrild Friskole og Børnehuset
• Uge 48-49.   Julehemmeligheder. Arrild Friskole og Børnehuset
• Torsdag d. 26.   Skolefest. Generalprøve kl. 10.00
• Mandag d. 30.   Fagdag med juleklip. Arrild Friskole og Børnehuset

December
• Torsdag d. 03.   Julefrokost i Børnehuset. Arrild Friskole og Børnehuset
• Søndag d. 06.   Juletræsfest kl. 13.00, p-pladsen bagved Arrild Friskole og 

   Børnehus
• Fredag d. 11.   Luciaoptog. Dagli’ Brugsen Arrild
• Lørdag-søndag d. 12.-13.  Juletræssalg kl 10.00-16.00. Møllegaardens Juletræer
• Torsdag d.17.   Julehygge for forældrene kl. 15.00-17.00. Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Fredag d. 18.   Sidste skoledag. Arrild Friskole og Børnehuset
• Lørdag d. 19.   Juleafslutning. Arrild Friskole og Børnehuset
• Lørdag-søndag d. 19.-20.  Juletræssalg kl 10.00-16.00. Møllegaardens Juletræer
• Lørdag-søndag d. 26.-27.  Fyrværkerisalg kl. 10.00-18.00. Krudt24

Her kan I læse mere om, hvad der sker i Arrild i det kommende kvartal. 
Sæt allerede X i kalenderen nu og gå ikke glip af  
alle de hyggelige stunder.


