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Generalforsamling tirsdag d. 02.02. kl. 
19.30 i Medborgerhuset
Så er det atter blevet tid til den årlige general-
forsamling, som bliver lidt anderledes på grund 
af det gældende corona forsamlingsforbud på 
10 deltagere.

Til generalforsamlingen har du normalt 
mulighed for at få indblik i og indflydelse på 
hvad Sogneforeningen laver af arrangemen-
ter. Vi håber, derfor at du i stedet vil benytte 
muligheden og sende os nogle gode ideer til 
nye arrangementer, samt hvordan vi kan gøre 
eksisterende endnu bedre. Alle forslag, store 
som små, har interesse.  

Dagsordenen vil være ifølge vedtægter. 
Tilmelding til generalforsamlingen og indkomne 
forslag skal sendes til Heidi Brodersen senest 
søndag d. 24.01 på  
heidi_poulsen54@hotmail.com. 
Vi håber at se dig.

H. C. Andersen for hele familien torsdag den 
29.04.
Sogneforeningen vil gerne invitere til en hyg-
gelig aften i selskab med ”H. C. Andersen & Co.”
Arrangementet er en helstøbt fortællefore-
stilling, hvor Per Hammerich tryllebinder 
tilhørerne med kendte og ukendte eventyr af 
H. C. Andersen og andre. Alt sammen krydret 
med anekdoter fra digterens forunderlige liv - 
fra vugge til grav.

Holder du ikke af Hans Christian Andersen,

før du kommer, er der store chancer for,
at du gør det, når du går hjem.

Glæd dig til en underholdende og
ægte kærlighedserklæring, hvor den kære 
gamle digter får “en på hatten.”

I pausen sørger Sogneforeningen for lidt 
lækkert at spise. 

Hold øje med Facebook, Arrild Infoland, samt 
APPen Arrild Infoland, hvor vi vil informere 
yderligere.

Som alt andet i denne tid tages der forbehold 
for aflysning i forbindelse med corona.

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

DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 2. kvartal 2021 (april - maj - juni): 
mandag den 08.02. 
Materialet sendes til Annette Boll Schmidt via email abs@bollogschmidt.dk.
Ved spørgsmål kan Annette kontaktes på tlf. 40 37 47 45.

NY ARRILD-HJEMMESIDE OG APP!

Trods coronaens begrænsninger er Arrild 
en initiativrig by
Selvom de  fleste arrangementer har ligget i 
dvale det seneste år, har et udvalg arbejdet på 
at få opdateret Arrilds hjemmeside 
www.arrildinfoland.dk, så den er klar til når 
vi atter kan annoncere de spændende tiltag, 
Arrild er kendt for. 

Hjemmesiden indeholder mange gode informa-
tioner omkring Foreninger, Om Arrild, og hvilke 
Arrangementer, der er aktuelle i byen. Du har 
også mulighed for at læse alle udgivelser af 
Arrild Nyt. Via hjemmesiden er det muligt, at 
booke lokalerne i Medborgerhuset og med 
kalenderen kan du få et overblik over hvad der 
sker i Arrild.

Alt dette er pakket ind i et lækkert nyt design, 
som samtidig er gjort mere brugervenlig.

Nu kan du også få ”Arrild” med på farten...!
Der er ikke kun blevet arbejdet på en ny 
hjemmeside, du kan nu også downloade APPen 
”Arrild Infoland”, som henter informationerne 
fra hjemmesiden. Via APPen kan du se de 
kommende arrangementer og læse de seneste 
indlæg. Du kan vælge at skrædersy din APP, så 
du kan se nyheder fra netop de byer der har 
din interesse. 

Vi kan kun opfordre til at du downloader 
APPen, så du ikke går glip af seneste nyt. 
Samtidig opfordrer vi også foreningerne, de 
erhvervsdrivende med mere til at uploade 
indlæg, arrangementer mv. på hjemmesiden, så 
vi er sikre på at hjemmesiden og APPen altid 
indeholder seneste nyt.

Velkommen og god fornøjelse med APPen og 
hjemmesiden.

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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Glædelig jul samt et godt nytår
Arrild Idrætsforening ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.
Tak for opbakningen i 2020, vi ser frem til 
2021.

”Det for dig” holder lang juleferie
Grundet de gældende coronarestriktioner 
er der desværre ikke ”Det for dig” i januar, 
februar og marts.

Generalforsamling i Arrild Idrætsforening
Arrild Idrætsforening afholder den ordinære 
generalforsamling tirsdag den 23.02. kl. 19.30 
i klubhuset. Dagsorden jævnfør vedtægter. 
Forslag som ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 3 dage før.

Der tages god forbehold for de gældende 
Covid-19 retningslinier.  

Støttespil - 2021
Tak for opbakningen til støttespillet i 2020.  
Der ligger fortsat en del gevinster i Dagli’ 
Brugsen, som mangler at bliver afhentet.
HUSK at få dem afhentet inden årsskiftet.

I løbet af januar kommer bestyrelsen rundt 
med nye støttekort for 2021. 
Der tages dog forbehold for de gældende 
retningslinier for Covid- 19.
Vi vil informere nærmer på vores Facebook-
side og hjemmeside, når støttesalget går i 
gang. 

Gymnastikopvisning 
Det er fortsat mange Covid- restriktioner, så 
på nuværende tidspunkt, er det usikkert i for-
hold til afholdelse af årets gymnastikopvisning. 
Vi vil løbende informere på vores Facebook-
side og hjemmeside. 

IDRÆTSFORENINGEN
Formand Mette Marie Schmidt tlf. 21 47 01 17 - www.arrildidrætsforening.dk 

Oktober 100 kr.
129 Fam. Schmidt
127 Gurli  Ockens
264 Leif Machmüller
241 Marco Bergholt
296 Trine G. Konstmann
126 August Petersen
387 Magne Bredahl
393 Lone Stenger
341 Henrik Thøisen
65 Susanne Buhl
351 Noah Lange

November 100 kr.
32 Aksel Eskildsen
377 William Bredahl
8 Sandra Søegaard
38 Lindberg Jensen
137 Jan Fugl Hansen
107 Ida Schmidt
380 Henning Jensen
249 Malte Bergholt
290 Catrine A. Holt
218 Rita Jefsen
330 Jytte Hein

December 100 kr.
391 Karen Marie Birk
298 August Brodersen
369 Brian Jepsen
324 Line H. Thomsen
277 Per Hansen
390 Åse Schmidt
353 Thomas Bredahl
177 Rinie van Zon
381 Fam. Møller
304 Peter Jørgensen
172 Else & Anders Henningsen

VINDERE AF AIF’S STØTTESPIL 
Gevinsten kan afhentes i Dagli’ Brugsen Arrild, mod forevisning af støttekortet.
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– både i Småbørnsgruppen og børnehaven. I 
hvert læringsrum hænger der et skilt, hvorpå 
man kan læse, hvilke styrker barnet kan lære i 
netop dette læringsrum. Et spændende projekt 
vi har arbejdet med under corona-nedluknin-
gen. 

Januar 2021   
Mandag den 04.01. åbner Børnehuset igen efter 
en forhåbentlig dejlig og ”hvid” juleferie (vi må 
altid gerne ønske en hvid jul). Vi starter op igen 
med vores ugestrukturplan, som er følgende 
for børnehavedelen; 
Mandag; Tur ud af huset. 
Tirsdag; Krop & bevægelse. 
Onsdag og Torsdag; Gruppe (børnehavebør-
nene er delt ind i 3 grupper – Rød gruppe (de 
yngste), Grøn gruppe (de mellemste) og Blå 
gruppe (de ældste/førskolebørnene). 
Fredag; Børnemøde (Fri for mobberi). 
Dertil hviler/sover/mindfulness børnehave-
børnene hver dag fra kl. ca. 12.00-12.30.

Ugestrukturplanen for Småbørnene er 
følgende; 
Mandag; Tur ud af huset. 

Tirsdag; Babysalme-sang. 
Onsdag; Kreativitet. 
Torsdag; Krop & bevægelse. 
Fredag; Samling (Fri for mobberi). 
Alle småbørn bliver puttet efter frokost.

Februar    
Fastelavn er mit navn… står selvfølgelig 
i Fastelavnstegnet. Udover klippe/klistre 
forskellige fastelavnspynt, skal børnene 
sminkes, klædes ud, slå katten af tønden og 
ikke mindst bage fastelavnsboller. Torsdag den 
11.02 bliver den STORE dag med fastelavnsfest 
i Børnehuset.

Marts     
Foråret og påsken står lige om hjørnet, og for-
beredelserne til dette begynder så småt. Uge 11 
og 12 arbejder vi med emnet påske. Påske hvad 
er det?? Hvorfor kommer påskeharen med 
æg?? Mange spørgsmål dukker op, og det er 
det, der gør det ekstra spændende og sjovt at 
være pædagog.

Torsdag den 25.03 holder vi vores påskefro-
kost, hvor vi skal have æggekage med bacon 

Julen nærmer sig med hastige skridt og året 
2020 er ved at rinde ud. Et anderledes år med 
mange restriktioner både for børnene, medar-
bejderne, forældre og besøgende udefra. Ingen 
tvivl om, at corona har fyldt meget i vores 
hverdag siden foråret. Men vi synes, at vi har 
gjort vores til, at børnene har fået en nogen-
lunde ”normal” hverdag i Børnehuset. Hvis der 
har været aktiviteter eller arrangementer, 
som ikke har kunnet blive til noget pga. corona, 
har vi ikke bare tænkt – ”Aflys det”. Til gengæld 
har vi tænkt ”Det her kan vi desværre ikke i 
år, men hvad kan vi så tilbyde?”. Det har gjort 
vores hverdag med corona meget nemmere at 
være i. Trods Corona har året 2020 været et 
år med positive og spændende oplevelser, leg 
og læring for Børnehusets børnehavebørn og 
småbørn.

Børnehuset stråler med vinterens sol. Dejligt 
at se og mærke, at Børnehusets børn og deres 
forældre trives i Børnehuset. I skrivende stund 
er vi 10 småbørn (0-2,9 år) og 20 børneha-
vebørn (2,9-6 år) og ikke mindst 6 dygtige 
medarbejdere og deres afdelingsleder. 

Børnehusets medarbejdere har færdiggjort 
Børnehusets Styrket Pædagogiske Læreplan. 
Denne læreplan blev også drøftet med Tønder 
Kommunes pædagogiske konsulenter, som 
kun havde masser af ros til vores Læreplan. 
Børnehusets Styrket Pædagogiske Læreplan 
kan læses på vores hjemmeside. Glæd jer til at 
læse den.

Børnehusets medarbejdere har været i gang 
med at indrette Børnehuset i små læringsrum 

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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og grønt. Måske kommer påskeharen med 
påskeæg???    
  
Tusinde tak…    
Vi vil gerne sige tusinde tak for jeres hjælp og 
opbakning til Børnehuset. Det betyder så me-
get, at vi kan løse forskellige udfordringer og/
eller opgaver ad frivillighedens vej – om det 
er at bage en kage til arrangementer, aflevere 
genbrugsmaterialer, brænde til vores bålsted 
eller andet…Det betyder bare SÅ meget. 
TUSINDE TAK FOR DET.

Børnehuset ønsker alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår.

NYT FRA SKOLEN
Et år rinder efterhånden ud. Et for os alle ret 
anderledes år – på godt og ondt. 
Heldigvis har vi været forskånet for en nedluk-
ning. Stor ros til forældrene for at holde deres 
børn hjemme, hvis børnene er småsyge og få 
dem testet. God præventiv indsats.

På skolen har vi været nødsaget til at 
aflyse både teaterugen samt årets skoleture. 
Heldigvis har vi kunnet sætte andet spæn-
dende i værk for eleverne. Skoleturen blev til 
hyggelige overnatninger. Teaterugerne blev til 
en temauge med det overordnede emne FN’s 
Verdensmål. 
Så selvom coronaen sætter sine begrænsnin-
ger finder vi nye og spændende veje.

Indskrivningen den 05.11. med fysisk fremmøde 
og hygge måtte vi desværre aflyse. I stedet er 
indmeldelsen sket pr. mail. Vi har sagtens plads 
til flere elever – både i kommende 0. klasse 
samt i de andre klasser. Så ring endelig.

Arbejdet med at få det nye netværk ind er nu 
nået til sin ende. Næste skridt er ibrugtagning 
af de nyindkøbte Chromebooks.

Som en del af ”alt det nye” får vi nye telefoner. 
Indtil 04.01. 2021 er skolens hovednummer 
44 12 84 59. 
Efter den 04.01. 2021 kan I igen bruge hoved-
nummeret 74 83 01 03 eller 44 12 84 59, hvis I 
vil have fat i Mie direkte.

Digital dannelse
Årets emne på skolen er digital dannelse. 
Emnet arbejder vi med i personalegruppen, 
sammen med eleverne og sammen med 
bestyrelsen. Altså hvordan tilgår vi de 
forskellige sociale medier, hvilke muligheder og 
begrænsninger giver det os? Hvad skal vi være 
opmærksomme på? Og mange andre gode 
spørgsmål. 
Ydermere er forældrene blevet præsenteret 
for årets arbejde på det fælles forældremøde 
i august.
Gode links til emnet finder du på vores hjem-
meside.

Uddannelse og job
I november måned arbejdede alle skolens 
elever 2 dage med emnet: Uddannelse og job. 
Lærerige dage med ture ud af huset, forældre 

TIL KALENDEREN

 
Uge 5 og 6 Fastelavnsuger

11.02 Fastelavnsfest i Børnehuset

Uge 11 og 12 Påskeuger

25.03 Påskefrokost i Børnehuset

28.-29.05 Discofest med overnatning 
(Blå Gruppe)

27.05 Bedsteforældredag

Uge 22 og 23 Emneuger (tema Vadehavet)

Juni Børnehusets sommerudflugt med 
bus - ikke fastlagt endnu

16.06 Sommerfest med dimissionsfest i 
Børnehuset 16.30-19.00

23.06 Sankt Hans i Børnhuset
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i det digitale univers med diverse gadgets og 
programmer. Disse vil jeg ligeledes forsøge at 
tænke ind i min undervisning.  

Jeg glæder mig helt vildt til at begynde på 
Arrild Friskole, til at lære jer alle at kende, og 
til at have et godt og konstruktivt samarbejde. 

Med venlig hilsen
René Iversen

2021
Fremtiden er svær at spå om – specielt i disse 
coronatider.
Men det betyder ikke, at vi ikke har mange 
planer.

Januar
Skoleåret starter den 04.01. 2021. 
Vi starter indskolingsforløbet op den 11.01. 
2021, hvor vi glæder os til at møde vores nye 
klassekammerater.

Månedens fagdag står i danskfagets tegn. En 
hel danskfaglig fordybelsesdag. Det bliver godt.

Februar
Udover vinterferien byder denne måned på 

2 emnedage, hvor emnet er: Sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab. Vi 
arbejder klassevis med dette brede emne.

Arbejdet med digital dannelse når denne måned 
sit næste trin, hvor bestyrelsen inddrages i 
lærerpersonalets arbejde.

Marts
Så er det igen tid til skole-hjem-samtaler med 
alle børn og forældre. Det er altid en glæde at 
kunne mødes og fordybe sig i snakken om det 
enkelte barn.

I denne måned deltager hele lærerpersonalet 
i det årlige regionsmåde i Rødding. Regions-
mødet er stedet, hvor alle ansatte fra de 
frie skoler i det sønderjyske mødes til en 
eftermiddag med fælles oplæg, sparring samt 
underholdning.

Vi ønsker alle i by og på land en glædelig jul og 
et godt nytår. Tusind tak for jeres samarbejde 
i året, der er gået. Det ser vi frem til fortsæt-
ter.

der kom om fortalte os om deres job, gode 
klassesnakke og fritidsjob.
7./8.klasse havde i dagene op til emnedagene 
været i en to dages praktik. Super læring for 
alle. Praktikken bliver fremover en fast del af 
undervisningen hos de ældste.

Det er en daglig glæde at færdes på skolen og 
opleve summen på klasserne, samt når der 
arbejdes på gangen. Eleverne er oftest gode til 
at fordybe sig og i fællesskabet udvikler de sig 
fagligt og socialt. 

Farvel og goddag
Jens sagde farvel til os alle den 30.10. 2020. 
Pr. 01.11. er han startet nyt job nær sin bopæl 
i Vejle. Afskeden var svær for mange. Der var 
mange fine afskedsgaver til ham – det viser, 
hvor vellidt han har været.

Den 01.12. startede Rene’ Iversen. Rene’ 
overtager Jens’ skema. Vi glæder os til det 
fremtidige samarbejde.

Rene’ skrev følgende til forældrene:

Kære forældre og børn på Arrild Friskole

Hermed en lille præsentation af mig selv, så I 
ved hvad der venter, når jeg starter på jeres 
dejlige skole i december måned.

Jeg er en ung mand på 36 år der er bosiddende 
i Haderslev med min kone, Bente på 35 år, og 
vores tre dejlige sønner, Anton på 9 år, Alfred 
på 6 år og Otto på 2år. Min kone, Bente, er også 
uddannet folkeskolelærer og hun arbejder på 
Sdr. Bjert Centralskole i Kolding kommune. 

Siden 2012 har jeg været ansat på Aabæk 
Efterskole, hvor jeg har været efterskolelærer 
med alt hvad det indebærer. Det der er fanta-
stisk ved efterskole- og friskoleverdenen, er 
fællesskabsånden – noget der betyder utrolig 
meget for mig, og som jeg vil tage med i min 
undervisning på Arrild Friskole. 

Udover at bruge meget tid på familien og vores 
dejlige hus fra 1947, så bliver der også tid til 
at komme lidt ud i naturen og løbe – noget jeg 
elsker, da det er med til at lade batterierne 
op igen. Derudover ynder jeg at fordybe mig 

TIL KALENDEREN

18.12. 2020 Sidste skoledag før juleferien.

2021
04.01. 1.skoledage efter juleferien

11.01. Indskolingsforløbet starter op

13.01. Fag dag: dansk

08.-09.02. Emnedage. 
Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab

Uge 7 Vinterferie

Uge 9 og 10 Skole-hjem-samtaler

11.03 Regionsmøde for lærerpersonalet

29.03 Påskeferien starter
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En julehilsen fra bestyrelsen
I bestyrelsen har vi, som alle andre steder, 
været udfordret af corona-retningslinjerne. 
Det betyder, at vi har skullet tænke anderledes. 
Arbejdsdagene blev gennemført med faste ar-
bejdssteder for børn og voksne. Det fungerede 
rigtig fint. Vi er meget heldige, at vi har Gunnar 
til at hjælpe med mange af småtingene i dag-
ligdagen. Et af tiltagene, vi har været nødsaget 
til at udsætte, var etablering af ny legeplads til 
skolens yngste. Vi forventer hurtigt i det nye 
år at kunne få sat gang i dette arbejde.

Bestyrelsesmøderne gennemfører vi – med 
behørig afstand.
På bestyrelsesmøderne bliver vi bl.a. oriente-

ret om økonomien – det ser fint ud. 
Vi har valgt i den kommende periode at fordybe 
os i at finde svar på, hvor vi som børnehus og 
skole er på vej hen – hvordan ser vi os som 
sted om ex 5 år.
En spændende proces hvor hele personale-
gruppen inddrages.

Vi vil allerede nu gerne invitere jer alle til Ar-
rild Friskole og Børnehus’ generalforsamling. 
Denne finder sted den 12.04. 2021

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår med tak for alt i det 
forgangne år.

Fyrværkerisalg den 26.-27.12. 
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 den 26.12. eller 27.12. fra 

kl. 10.0-18.00. Husk blot at nævne, at du gerne 
vil støtte Arrild Friskole når du betaler. Heref-
ter vil Støtteforeningen få en %-del af salget. 

Fastelavnsfesten afventer
Grundet de gældende coronaretningslinier, er 
fastelavnsfesten søndag den 14.02 udskudt, 
indtil det atter bliver muligt at afholde arran-
gementet. Lempes retningslinierne afholdes 
fastelavnsfesten, som planlagt.

STØTTEFORENINGEN
Formand Sandra Søegaard tlf. 60 16 27 10 -  stf.arrildfriskole@hotmail.com
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Generalforsamling den 02.03.
Lokalhistorisk Arkiv for Arrild Sogn afholder 
generalforsamling for året 2020 + 2021 tirs-
dag den 02.03. 2021 kl. 19.30 i Medborgerhuset 
i Arrild. 
Dagsorden ifølge vedtægter. 

I år 2021 vil den månedlige åbningsdag være 
den første tirsdag i hver måned undtagen i juli 
og i august måned.

LOKALHISTORISK ARKIV
Formand Kent Rostgaard Johansen, tlf. 73 83 41 10/20 48 95 77 - info@arrild-lokalarkiv.dk

Nytårsgudstjeneste den 01.01. kl. 14.30
Efter gudstjenesten serveres der (hvis det er 
muligt i de her coronatider)  kaffe og kranse-
kage og vi ønsker hinanden godt nytår.

Nytårsparade søndag den 03.01. er aflyst 
I stedet for er der en almindelig gudstjeneste 
kl. 10.30 i Arrild kirke.
 I Arrild kører FDF’erne bagefter rundt i byen 
og samler brugte juletræer ind. Alle, der 
vil støtte den lokale FDF-kreds, kan sætte 
juletræet ud til vejen og binde en
lille skilling ved.

Matadorgudstjeneste søndag den 31.01. kl. 
14.00
En gudstjeneste, hvor Mads Skjern og andre 
fra Korsbæk hjælper med at forstå dagens
bibeltekst.

Musikalsk legestue den 19.01. kl. 09.30
Musikalsklegestue i Arrild Kirke ved kirkesan-
ger og musiklærer Maj-Britt Uhd. 
Musikalsk legestue er for børn i alderen ca. 1-3 
år sammen med deres forældre, bedsteforæl-
dre eller vuggestue. 
Sang og musik er en stor del af børnenes 
udvikling. Når vi synger frigives forskellige 
følelser som f.eks. glæde og nærvær.

Til musikalsk legestue synger vi, laver fagter, 
hører historier og bruger vores forskellige 
sanser - alt sammen i det skønne kirkerum.
Musikalsk legestue er 8 tirsdage med start den 
19.01 kl. 9.30. 
Maj-Britt Uhd tlf. 22 45 99 10.

Vedrørende fastelavn
Indtil videre er fastelavnsgudstjenesten aflyst.
Men kommer der nye regler, så kommer der 
også en fastelavnsgudstjeneste i Arrild kirke 
søndag den 14.02. 13.30.

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

Fredag den 01.01 Nytårsgudstjeneste kl. 
14.30

Søndag den 03.01 Gudstjeneste kl. 10.30

Søndag den 17.01 kl. 9.00

Søndag den 31.01 Matadorgudstjeneste kl. 
14.00

Søndag den 14.02 Fastelavnsgudstjeneste 
er indtil videre aflyst

Søndag den 28.02 kl. 10.30

Søndag den 14.03 kl. 14.00
Kirkens nye salmetavler bliver afsløret og 
indviet med trompet og en kop kaffe

Søndag den 28.03 Palmesøndag kl. 10.30
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KALENDER

December
• Lørdag-søndag d. 26.-27.  Fyrværkerisalg kl. 10.00-18.00. Krudt24

Januar
• Fredag d. 01.  Nytårsgudstjeneste kl. 14.30, Arrild Kirke
• Søndag d. 03.   Gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke
• Mandag d. 04.   1. skoledag efter juleferien, Arrild Friskole og Børnehus
• Mandag d. 11.   Indskolingsforløb starter, Arrild Friskole og Børnehus
• Onsdag d. 13.   Fagdag: dansk, Arrild Friskole og Børnehus
• Søndag d. 17.   Gudstjeneste kl. 9.00, Arrild Kirke
• Tirsdag d. 19.   Musikalsk legestue for 1-3-årige kl. 09.30, Arrild Kirke
• Søndag d. 31.   Matadorgudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke

Februar
• Uge 5 og 6   Fastelavnsuger, Arrild Friskole og Børnehus
• Tirsdag d. 02.   Generalforsamling Arrild Sogneforening kl. 19.30, Medborgerhuset
• Tirsdag-onsdag d. 08.-09.  Emnedage Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 

   Arrild Friskole og Børnehus
• Mandag d. 08.   Materialedeadline Arrild Nyt
• Torsdag d. 11.  Fastelavnsfest i Børnehuset
• Torsdag d. 11.   H. C. Andersen arrangement med fællesspisning, Medborgerhuset
• Uge 7    Vinterferie, Arrild Friskole og Børnehus
• Tirsdag d. 23.   Generalforsamling Arrild Idrætsforening kl. 19.30, Klubhuset 
• Søndag d. 28.   Gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke

Marts
• Tirsdag d. 02.   Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv for Arrild Sogn kl. 19.30,  

   Medborgerhuset
• Uge 9 og 10   Skole-hjem-samtaler, Arrild Friskole og Børnehus
• Torsdag d. 11.   Regionsmøde for lærerpersonalet, Arrild Friskole og Børnehus
• Søndag d. 14.   Nye Salmetavler kl. 14.00, Arrild Kirke
• Torsdag d. 25.   Påskefrokost i Børnehuset
• Uge 11 og 12   Påskeuger, Arrild Friskole og Børnehus
• Mandag d.29.03   Påskeferien starter, Arrild Friskole og Børnehus

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.


