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Vindmøllepark Arrild
Den 25.02 havde Byrådet drøftelse af 16 
indsendte projekter for mere grøn energi i 
Tønder kommune. Punktet på dagsordenen tog 
næsten 3 timer og da der ikke kunne skabes 
enighed, endte det med at ingen projekter blev 
stemt igennem. 

Projektet i Arrild var dog med i alle forslag der 
var positiv indstilling til og stemmerne faldt 
tæt på halv-halv. Når der er så stor interesse 
for projektet og en generelt positiv indstilling 
fra lokalbefolkningen for det videre arbejde, 
har vi valgt i Lokalrådet at fortsætte arbejdet 
med vurderingen. Vi ved, at der både er kriti-
kere og skeptikere, og vi er helt bevidst om, at 
det vigtigste ikke er politikkerne men os der 
bor i lokalsamfundet. Derfor vil vi selvfølgelig 
gerne både orientere og høre beboerne i vores 
område for videre i processen.
 
Vi sendte i uge 7/8 et informationsbrev rundt 
i 3 km. zonen og Arrild Gl. sogn. Tak til alle de 
frivillige for hjælpen med den store opgave! 
 
Det har ikke, grundet Covid19, været muligt at 
samle alle, som I ved, og alternative mulighe-
der arbejdes der stadig med. Men forsamlings-
forbud og teknik gør det ikke nemt. Helst skal 
alle have samme viden, på samme tid. 

Det er endnu meget tidligere end normalt i et 
evt. forløb, så det kan være svært at komme 

Alle 22 gamle møller nedtages og nye etableres på plads 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 og 12

med eksakt viden, men vi prøver at besvare de 
spørgsmål, der bliver sendt til styregruppen, 
så godt det p.t. kan lade sig gøre. Vi er ved, at 
undersøge både andres erfaringer, kontakt til 
personer der ved hvad vindmøller gør ved os 
sundhedsmæssigt, hvilken indflydelse vindmøl-
ler har på huspriser m.v. Og som flere af jer 
ved, har vi været rundt og tage billeder fra de 
ejendomme som er tættest på møllerne, så vi 
virtuelt kan se hvordan nye møller vil se ud. 

Vi vil gerne, som skrevet i det omdelte infor-
mationsbrev, inviterer alle, der har lyst, til 
onlinemøde onsdag den 14.04 kl. 19.30. 

DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 3. kvartal 2021 
(juli, august, september): mandag den 10.05. 
Materialet sendes til Annette Boll Schmidt via email abs@bollogschmidt.dk.
Ved spørgsmål kan Annette kontaktes på tlf. 40 37 47 45.

Udgiver: Arrild Sogneforening
Oplag: 450 stk.

HJÆLP MED AT HOLDE ARRILD PÆN!

Ovenpå en vinter med coronanedlukning er 
der ikke noget bedre for krop og sjæl end 
at komme ud i naturen og røre sig - og så 
er det oven i købet muligt at gøre en god 
gerning samtidig..! 
Vi skal passe rigtig godt på vores skønne natur 
rundt i Arrild Sogn, og sørge for at den holdes 
ren for affald. Åse inviterer til affaldsindsam-
ling, hvor du har mulighed for nogle hyggelige 
timer i naturen, sammen med din familie eller 
nærmeste, samtidig med at du gør noget godt 
for dit sogn - og miljøet.

Affaldsindsamling lørdag den 17.04
I år er der affaldsindsamling i Arrild lørdag den 
17.04 kl 9.00 - 12.00.

Vi mødes på P-pladsen bag skolen og uddeler 
ruterne. Har du en refleksvest så tag den på, 
og har du en opsamlertang, så tag den med.

Der er ingen tilmelding, bare kom og giv en 
hånd med, så vi kan få samlet en masse affald 
op i og omkring  Arrild.

Når vi er færdige, har Brugsen sørget for lidt 
mad og drikke til de deltagende.

Ved spørgsmål kontakt Åse Schmidt på tlf. 
24 40 45 42.

Download Arrild.Infoland App
Følg instrukserne i dette link for at hente 
Arrild Infoland App’en
www.infoland.dk/infolandapp

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

ARRILD LOKALRÅD
Formand Karin Bergholt 
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HVORFOR!
- SKAL JEG BETALE STØTTEKONTINGENT TIL 

ARRILD SOGNEFORENING?

SÅ VI KAN:

- Lave spændende, sjove, lærerige og sociale arrangementer, 
såsom juletræsfest, Skt. Hans, foredrag, 80’er fest, børne MGP, 
virksomhedsbesøg, fællesspisning og mm.

- Støtte lokale initiativer så som Multibanen, Medborgerhuset, 
hoppepuden mm.

HVOR MEGET?

Det koster kun kr. 50,- pr. pers. eller kr. 100,- for hele husstanden.

HVORDAN?

Beløbet indbetales via giro ved kortart <73> kreditornr. 
<81629919> eller via MobilePay på 654624. 
Husk at angive Arrild Sogneforening + for- og efternavn ved 
betaling.

TAK FOR STØTTEN!

MobilePay654624

Det kræver, at I sender en mail til Thomas 
Bredahl på thomasbredahl14@gmail.com 
hvorefter I op til mødedagen, får tilsendt et 
link, som I kan bruge fra en enhed der kan tilgå 
internettet, og hvor I har kamera og mikrofon 
tilkoblet. 

Før mødet vil vi gerne have jeres spørgsmål 
tilsendt til Thomas, så vil styregruppen forsø-
ge at besvare så vidt det er muligt på mødet. 
Ikke alt er der svar på endnu, da der først skal 
laves beregninger, VVM, ny runde i Byrådet, 
høringsperiode m.v.  
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på at diskussio-
nen ikke drejer sig om vindmøller eller ej. Hvis 
projektet ikke bliver til noget, forbliver de 22 
nuværende møller blot stående men med pro-
jektet bliver de reduceret til 9 større møller. 
Vel at mærke 9 møller som bliver placeres 
længst muligt væk fra Arrild by. 

Med det ny projekt vil der ligeledes være op-
mærksomhed på tilkørselsveje som minimerer 
trafikken i byen. 
 
Samtidig giver det mulighed for en god med-in-
vestering og et godt, ikke uvæsentligt afkast 

til Arrild by, der kan udmøntes til projekter der 
gavner befolkningen i Arrild gennem ansøgning 
til en kommende fond. 
 
Vi har lige nu muligheden for at være en del af 
en grøn omstilling, hvor vi har indflydelse på, 
hvordan det skal ske og ikke når regeringen 
pålægger kommunerne, at finde reduceringer-
ne så klimamålene på 70% nås. 
 
Vi tror på, at alle ønsker at tage ansvar og 
gerne vil passe på vores klima. Dette er én af 
mulighederne som kommer os alle til gode både 
på klimakontoen, økonomisk og i lokalbefolknin-
gen, så vi håber at mange vil stille spørgsmål 
til Styregruppen, så de kan få et godt grundlag 
for en saglig debat. Og at så mange som muligt 
ønsker at deltage i onlinemødet den 14.04. Vi 
vil selvfølgelig være behjælpelig hvis der er 
problemer med det tekniske. 
 
 
Karin Bergholt, formand Arrild Lokalråd.   
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Forårsaktiviteter i Arrild Idrætsforening
JUUHUU...Så er det igen muligt med udendørs 
aktiviteter.

Cykelmotion:
Arrild Cykelmotion starter ny sæson søndag 
den 28.03 kl. 10.00 fra klubhuset.
Der cykles søndage kl. 10.00 og onsdage kl. 
18.30. Alle er velkommen.
Husk cykelhjelm er påkrævet.

Ved spørgsmål inden opstart kontakt Egon 
Schmidt på mobil 20 28 75 10. 

Crossfitness  - Styrke – og konditionstræ-
ning  i det fri
Første træningsaften er tirsdag den 06.04 
kl. 19.00 – 20.00. Vi træner på boldbanen 
mellem skolen og klubhuset.

VIGTIG: husk egne rekvisitter i form af kettle 
bells eller håndvægte.
Instruktør: Marianne Lauridsen

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

Bestyrelsen har konstitueret sig
Arrild Sogneforening har konstitueret sig med 
følgende fordeling.

Formand Heidi H. Brodersen
Næstformand Jacob Vodder
Referent Christence Rahbek Andersen
PR/Facebook Jacob Vodder

Menige medlemmer:
Katrin Elisabeth Lydersen Jacobsen
Peter Schade
Thomas Brehdahl
Leif Machmuller

Arrild Lokalråd
Arrild Lokalråd er en del af Arrild Sognefor-
ening med fælles vedtægter. Lokalrådet består 
af følgende repræsentanter.
 
Formand Karin Bergholt
Lene Nielsen
Inge Lund
Thomas Bredahl

H. C. Andersen for hele familien 
- er deværre udsat til efteråret
Grundet det eksisterende forsamlingsforbud 
og udsigten til at det ikke øges betydeligt inden 
arrangementets afholdelse, er det besluttet at 
udskyde arrangementet til efteråret.

Hold derfor øje med Facebook og Arrild Info-
land, hvor vi vil informere om arrangementet 
og den nye dato.

Skt. Hans onsdag den 23.06 kl. 19.30
Så er det atter tid til at sende heksen til 
Bloksbjerg. Skt. Hans arrangementet afholdes 
ved friluftscenen bag svømmehallen, hvor der 
vil være sjove lege for børn og barnlige sjæle. 
Båltaleren vil påbegynde sin tale kl. 21.00, 
hvorefter bålet tændes. Der kan købes 
grillpølser, kage, snobrød, øl og sodavand til 
fornuftige priser. 

Vi glæder os til at se jer til et hyggeligt arran-
gement. 

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

SKAL DU HOLDE FEST 
ELLER ER DU BARE RIGTIG 
KAFFETØRSTIG?

Kaffemaskine til 80 kopper, inkl. 10 
stk. kaffekander og 2 stk. tekander, 
udlejes for kr. 100,- pr. dag for 
Arrild Sogneforenings støttemed-
lemmer og kr. 150,- pr. dag for 
ikke-støttemedlemmer. 

Kontakt Valborg Wind på tlf. 
51 36 40 37 for reservation.
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Fodbold for børn 6-10 år
Første træning er onsdag den 28.04 fra kl. 
17.15 - 18.15. Træningen foregår på boldbanen 
mellem skolen og klubhuset. Der trænes 10 
gange.
Instruktør: Anouk van der Meer og Maja Bangs-
gaard Schmidt

Tilmelding og betaling til fodbold for børn, 
crossfitness og cykelmotion er via 
www.arrildidrætsforening.dk

GÅHOLDET – er klar igen
Vi går hver søndag kl. 15.30 fra Medborger-
huset. Alle kan komme med på gåtur og det er 
gratis at deltage.

Generalforsamling
Det har ikke været muligt at afholde den årlige 
generalforsamling i februar måned, grundet 
restriktioner.  Når det igen er muligt, vil der 
blive fastsat en ny dato. Hold øje med Face-
book, hvor vi løbende vil informere. Indkaldel-
sen vil også komme i Midtsyd  14 dage inden 
afholdelsen jf. foreningens vedtægter.

Støttespil 2021
1000 tak for opbakningen til støttespillet. 
Grundet restriktioner har årets salg af støtte-
spil foregået lidt anderledes.

Årets sponsor er Arrild Traktor- & Maskinser-
vice. Tusind tak til vores sponsor og pøj pøj til 
alle i støttespillet.

Januar 100 kr.
6 Hans Ole Andresen
359 Birthe Jepsen
109 Nanna Schmidt
219 Helene S. Petersen
271 Anders Juhler
65 Susanne Buhl
7 Jesper Thuesen
36 Lindberg Jensen
235 Majbrit Mamsen
55 Stig & Michelle Nielsen
24 Rine Pedersen 

Februar 100 kr.
51 Stig & Michelle Nielsen
290 Catrine A. Holt
170 Thorbjørn Søegaard
130 Fam. Schmidt
284 Per Lagoni
5 Ingrid Friis
353 Thomas Bredahl
234 Anders D. Juhler
391 Karen Marie Birk
269 Per Dalgaard
392 Henrik Birk

Marts 100 kr.
227 Hjalte Knudsen
160 Thorbjørn Søegaard
262 Johan Machmüller
254 Jacob Brodersen
233 Karen Hansen
339 Frank Kristensen
76 Stig & Michelle Nielsen
318 Jan Fleischer
360 Lilly Schmidt
370 Karsten Sørensen
314 Jørgen Thomsen

VINDERE AF AIF’S STØTTESPIL 
Gevinsten kan afhentes i Dagli’ Brugsen Arrild, mod forevisning af støttekortet.
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drenge på 3, 11 og 12 år. Min fritid går med at 
”vende plader” som DJ, enkelte lyd- og lysjobs, 
dømme håndbold og hygge med familien.

De sidste 13 år har jeg arbejdet som souschef 
i en aldersintegreret institution i Tønder Kom-
mune. I den periode har jeg haft fornøjelsen 
af primært at være tilknyttet børnehavegrup-
perne, men jeg har også haft mange timer i 
småbørnsgruppen. Derudover har jeg tidligere 
været ansat i en SFO, også i Tønder kommune.

Hver uge befinder børn sig i dagtilbud i mange 
timer. Derfor er det vigtigt, at vi sammen 
skaber en dagligdag med fokus på at fremme 
børnenes trivsel, læring og udvikling. Dette er 
ikke kun vigtigt for det enkelte barn her og nu, 
men har stor betydning for barnets fremtid. 

Et godt forældre samarbejde er for mig særlig 
vigtigt. Det er jer, der er eksperter på jeres 
børn. Derfor glæder jeg mig til at møde jer alle 
sammen.

Jeg ser også frem til at arbejde sammen med 
personalet i institutionen. Sammen skal vi 
skabe det bedste sted at være barn.

De bedste hilsner
René Gjelstrup Klinge 

Forårets planer
Vore planer frem til sommerferien ser for 
øjeblikket således ud – det kommer givet vis 
mange flere spændende tiltag:

Marts
Marts måned står i påskens tegn. Der skal 
laves påskepynt, skabes fælles viden om hvad 
påsken egentlig er, måske må vi holde en lille 
påskefrokost. Sikkert er i hvert fald at alle 
godt kan glæde sig.

Tiden er nu til at vi kan komme endnu mere ud 
og lege samt udforske foråret. Vi vil benytte 
os af de mange udendørs muligheder i behørig 
afstand. Vi håber også vi får mulighed for at 
gennemføre indskolingsforløbet. 

Maj
Højdepunktet for blå gruppe i maj er nok Disco 
festen med overnatning. Så mærker man, at 
man er en af de store. Vi andre glæder os over, 
at vi nu efterhånden helt kan pakke overtøjet 
væk.

Juni
Juni starter med 2 emneuger: Vadehavet. 
Måske skal vi også på udflugt – gad vide, hvor 
vi tager hen.

I gang igen efter nedlukning
Så kom vi godt i gang med det nye år. Planer-
ne var og er fortsat store – desværre er vi 
stadigt begrænset af coronaretningslinjerne. 
Det betyder dog ikke, at vi er gået i stå. Der 
er dagligt spændende aktiviteter for børnene 
i begge huse. Personalet har ændret aktivite-
terne, så de er tilpasset en mindre gruppe.

Med det nye år kom også sneen – det gav børn 
og voksne mange gode timer udendørs. 

Desværre måtte vi lukke dørene nogle dage da 
vi blev ramt af Covid 19 i huset. Der skal lyde 
en stor tak til alle forældre for et godt sam-

arbejde omkring en svær situation. Heldigvis 
var vi kun udsat for et enkelt tilfælde. Nu er 
alle godt tilbage. Det var helt fantastisk at se 
børnenes gensynsglæde.

Farvel og goddag
I januar måned sagde vi farvel til Tina Lange. 
Hun fik job tættere på egen bopæl. 

Ny afdelingsleder er Rene´ Gjelstrup Klinge, 
der startede 01.03. Vi byder ham velkommen. 

Se Rene ś eget skriv her:
Mit navn René Gjelstrup Klinge og jeg er 43 år 
gammel. Jeg bor i Skærbæk sammen med min 
kone Heidi, der er skolelærer, samt vores tre  

ARRILD FRISKOLE & BØRNEHUS
Skoleleder Mie Møller tlf. 74 83 01 03. Børnehusets leder René G. Klinge 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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Sankt Hans er også en fast del af vores årshjul. 
Heksen skal laves og brændes af. 

I juni måned begynder vi at tage afsked med 
de kommende 0. klasses elever. Det er dog 
dejligt, at vi stadigt kan ses, da vi er så tæt på 
hinanden i den fortsatte dagligdag. 

NYT FRA SKOLEN
Velkommen tilbage til 0.-4. klasse
Mandag den 08.02 var en glædens dag. Endelig 
kunne vi byde eleverne i 0.-4.klasse velkomne 
på skolen. 

Perioden frem til denne dag var blevet brugt 
med hjemmeundervisning på forskellig måde. 
Vi synes, alle hjem har været fantastiske til at 
støtte op om denne form. 
Tak for godt samarbejde i en svær tid. 

Vores store held var, at vi kunne sende en 
Chromebook med alle elever hjem. Det betød, 
at alle elever hver morgen mødte ind i det 
digitale klasseværelse med deres lærer. 
Eleverne er blevet så dygtige til at bruge deres 
Chromebook.

Trivsel på skemaet
For alle betyder tilbagevenden til skolen et 
behov for at finde skolerytmen og klassefæl-
lesskabet igen. Derfor er personalets fokus på 
trivsel. Fredag den 05.03 var der trivselsdag 
for alle – det blev en dag med fokus på klas-
sens synergier. 

Vi har valgt, at alle har skoledage mellem 8.15 
og 13.00. Det giver os mulighed for at være 
flere voksne om eleverne, og at de voksne 
holder sig til samme elevgruppe. 

I 0.-2.klasse er alle elever hver onsdag i 
udeskole. Det betyder dog ikke, at dagen bliver 
mindre fantastisk.

5.-.8. klasse
Desværre er der endnu ikke åbnet for, at ele-
verne i 5.-8. klasse må møde ind. For dem står 
der stadigt fjernundervisning på skemaet. 

Dagligt har vi dog elever på skolen – trivsels-
skole kalder vi det. Eleverne i 5.-8. klasse klør 
godt på med det faglige arbejde, men de giver 
udtryk for, at de savner skolehverdagen. 

Udsættelser grundt corona
I dette skoleår har vi – igen – måttet udsætte 
nogle at vores tiltag. Vi håber, at vi efter påske 
må invitere til indskolingsforløb. 

TIL KALENDEREN

 
Uge 11 og 12 Påskeuger

25.03 Påskefrokost i Børnehuset

27.03 – 05.04 Påskeferie

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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Teateruger
Vores teateruger blev ligeledes udsat. Om vi 
kan gennemføre disse før sommerferien står 
stadigt hen i det uvisse. Vi håber på, at det 
lykkes. 

lejrture
Ligeså krydser vi alle fingre for, at vi kan 
komme på lejrture i maj måned. Planen er 
at 0.6. klasse tager på tur til Als, men 7./8. 
klasse tager til København. Men uanset hvad så 
VIL vi have nogle gode, sjove og lærerige dage 
sammen – uanset ydre vilkår.

Opfriskede rammer
Ud over den digitale undervisning er skolens 
rammer blevet frisket op. Der er blevet ryddet 
op i alle hjørner, smidt ud, gjort rent og malet. 

3./4. klasse har fået nyt klasseværelse – på de 
stores gang.

I alle lokaler er der nu enten ophængt smart TV 
eller Smartboard. Vi glæder os til at få disse 
integreret i vores dagligdag. Det er altid en 
glæde at byde gæster velkomne til en flot og 
præsentabel skole.

Også i bestyrelsen har vinterperioden været 
præget af coronaretningslinjerne. Vi har udsat 
en del praktiske aktiviteter, men vi håber på 
snart at kunne få gennemført nogle af vore 
hængepartier til gavn for vores børn. 

Vi har etablering af nye legepladser i begge 
huse som et af de første projekter. 

Vi har i januar måned ansat ny afdelingsleder 
til børnehuset. Vi glæder os til samarbejdet. 

For øjeblikket har vi stillingsopslag slået op til 
ny pædagog i Børnehuset, der er mange gode 
ansøgninger. 

Generalforsamling
Den 12.04 kl. 19.00 inviterer vi til general-
forsamling – formen er endnu uvis (fysisk 
eller virtuelt – eller måske begge dele) – men 
sikkert er det, at vi holder mødet. 

Husk DU er hjertelig velkommen til at deltage – 
uanset om du har børn hos os eller ej. 
Vi glæder os over enhver, der møder op.

TIL KALENDEREN

Uge 13 Påskeferie

 12.04 Generalforsamling

16. og 17.04 Arbejdsdage. 
Nærmere følger i nyhedsbrevet

05. og 06.05 Temadage: 
Sprog og natur og Teknologi

18.-21.05 Lejrture

21.06 Skolernes sangdag

25.06 Sidste skoledag

09.08 1. skoledag i skoleåret 2021/22

NYT FRA BESTYRELSEN
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Fornyelse af medlemsskab og 
generalforsamling
Så er året 2021 skudt godt i gang og tiden 
er derfor inde til at forny medlemsskabet i 
støtteforeningen for Arrild Friskole.

Dette kan gøre ved overførsel til vores konto i 
sydbank på reg. nr 7971 kontornr. 118807 eller 
på MobilePay 61714. Betales inden d. 31.03.

Prisen for 2021 er kr. 125,- pr. medlem. Husk 
medlemskabet er personligt og ikke husstands-
relateret. Husk at skrive dit fulde navn og 
e-mail på din indbetaling og overførsel. 
Medlemskabet for 2021 giver dig stemmeret på 
generalforsamlingen. 

Årets generalforsamling er mandag den 12.04, 
kl. 19.00 på Arrild Friskole. Ønsker du stem-
meret til generalforsamlingen skal der betales 
inden 31.03. 

Fornyelse af medlemskabet kan dog også ske 
på generalforsamlingen. Du kan til enhver tid 
blive medlem ved at benytte indbetalingsmu-
lighederne.

Vindere af julemandsvogn og adventsgaver
Victor Lassen blev den heldige vinder af 
julemandens vogn. Stort tillykke!!!

Vinderne af adventsgaver blev
1  Monika Deak
2  Asmus Lind
3  Carsten R.F Hansen 
4  Felix Klingenberg 
Stort tillykke til jer.

1000 tak for opbakningen og 1000 tak til alle 
sponsorer. Tak til julemanden for besøget.

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

Indvielse af Arrild Kirkes nye salmetavler 
Pinsedag den 23.05 kl. 10.30 i Arrild Kirke.  
Trompetist medvirker.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 24.05 kl. 14.00 i præstegårdsha-
ven i Agerskov. Sognepræst Peter Boyschau 
prædiker. Medbring gerne tæpper, stole og evt. 
en paraply.

Præstegårdens adresse er Præstegårdsvej 
20, 6534 Agerskov. Gudstjenesten er arran-
geret i fællesskab af Branderup-, Agerskov-, 
Arrild-, Tirslund- og Toftlund Sogne.

Konfirmation i Arrild Kirke søndag den 
29.08 kl. 10.00 ved sognepræst Peter 
Boyschau

Lea Lysdal Albrechtsen 
Koldingvej 11, 6520 Toftlund

Simon Boyschau
Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund

Emma Lindberg Jensen
Slotsvej 21, 6520 Toftlund

Jeanette Nissen
Arnumvej 60, Arrild, 6520 Toftlund

Annemette Ebsen Møller
Skovlundvej 6, 6520 Toftlund

Isabella Jensen Nymark Wilbert
Skovvænget 29, 520 Toftlund

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

Langfredag den 02.04 kl. 10.30 
Musikgudstjeneste uden prædiken med 
tekstlæsninger.

Påskedag søndag den 04.04 kl. 10.30

Søndag den 11.04 kl.  09.00

Søndag den 25.04 kl. 10.30

Søndag den 09.05 kl. 14.00 
Guitargudstjeneste med sange fra Højsko-
lesangbogen. Guitarist Carsten Pedersen 
fra Århus medvirker

Pinsedag søndag den 23.05 kl. 10.30

2.pinsedag mandag den 24.05 kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste i Agerskov

Søndag den 06.06 kl. 14.00 
H. C. Andersen gudstjeneste

Søndag den 20.06 kl. 09.00
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55,- kr. grundpris 

Tilbehør: (ost) 5,- kr. 
 

Udvalg DKK (Kr.) 
Ristet hotdog / Fransk hotdog 30,- 
Arrild burger* / Kylling burger* 55,- 
Pommes (lille) 30,- 
Pommes (stor) 35,- 
Chicken dogs 30,- 
Falafel (6 stk.), med pommes 50,- 
Fiskefilet (2 stk.), med pommes 55,- 
Mini Pizza, med skinke 15,- 
Nachos, med dip 50,- 
Nachos, med kylling 65,- 
Kylling mix* / Pølse mix* 55,- 
Børnemenu: Nuggets (6 stk.), lille pommes, slush ice 50,- 
Børnemenu: Frikadeller (6 stk.), lille pommes, slush ice 50,- 
Børnemenu: Kylling spyd (1 stk.), lille pommes, slush ice 50,- 
Børnemenu: Fiskefilet (1 stk.), lille pommes, slush ice 50,- 
Kylling salat 40,- 
Pølsehorn 12,- 
Toast skinke / Cowboytoast 25,- 

* Ekstra salat (Mix retter) 5,- kr., ekstra ost (Burger retter) 5,- kr. 

Takeaway bestilling - Tlf. 23 43 31 89  
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KALENDER

Marts
• Uge 11 og 12   Påskeuger
• Søndag d. 28.  Opstart cykelmotion kl. 10.00, Klubhuset
• Hver søndag  Gåhold kl. 15.30, Medborgerhuset
• Mandag d. 29.  Påskeferien starter, Arrild Friskole og Børnehuset

April
• Fredag d. 02.   Langfredag musikgudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke
• Søndag d. 04.  Påskedag, gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke
• Tirsdag d. 06.  Opstart Crossfitness kl. 19.00-20.00
• Onsdag d. 07.   Cykelmotion kl. 18.30, Klubhuset
• Søndag d. 11.  Gudstjeneste kl.  09.00, Arrild Kirke
• Mandag d. 12.  Generalforsamling Arrild Friskole og Børnehuset/Støtteforeningen  

   kl. 19.00, Arrild Friskole og Børnehuset 
• Onsdag d. 14.  Onlinemøde Vinsmøllepark Arrild, send mail til    

   thomasbredahl14@gmail.com for deltagelse 
• Fredag/lørdag d. 16./17.  Arbejdsdage, Arrild Friskole og Børnehuset 
• Lørdag d. 17.  Affaldsindsamling kl. 09.00-12.00
• Søndag d. 25.  Gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke
• Onsdag d. 28.  Opstart fodbold for børn 6-10 år, Boldbanen ved Klubhuset 

Maj
• Onsdag-torsdag d. 05.-06.  Temadage: Sprog og natur og Teknologi, Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Søndag d. 09.  Guitargudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke 
• Tirsdag-fredag d. 18.-21. Lejrture, Arrild Friskole og Børnehuset
• Søndag d. 23.  Pinsedag kl. 10.30, Arrild Kirke
• Mandag d. 24.  2. pinsedag kl. 14.00, Friluftsgudstjeneste i Agerskov
• Mandag d. 27.  Bedsteforældredag, Børnehuset
• Tirsdag-onsdag d. 28.-29. Discofest med overnatning (Blå Gruppe), Børnehuset
• Uge 22-23  Emneuger (tema Vadehavet), Børnehuset

Juni
• Søndag d. 06.  H. C. Andersen gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke 
• Onsdag d. 16.  Sommerfest med dimission kl. 16.30-19.00, Børnehuset
• Søndag d. 20.  Gudstjeneste kl. 09.00, Arrild Kirke
• Mandag d. 21.  Skolernes sangdag, Arrild Friskole og Børnehuset 
• Onsdag d. 23.  Sankt Hans, Børnhuset
• Onsdag d. 23.   Skt. Hans kl. 19.30, Friluftsscenen bag svømmehallen
• Fredag d. 25.  Sidste skoledag, Arrild Friskole og Børnehuset

August 
• Mandag d. 09.  1. skoledag i skoleåret 2021/22
• Søndag d. 29.  Konfirmation, Arrild Kirke

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.


