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DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 4. kvartal 2021 
(oktober, november, december): mandag den 09.08. 
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.

UDFORSK ARRILDS HERLIGHEDER I FERIEN!

Sommeren er over os og i skrivende stund 
skinder solen fra en skyfri himmel
Mange vælger i år fortsat at blive hjemme i 
sommerferien. Der vil derfor være rift om 
pladserne ved de forskellige seværdigheder 
og attraktioner i det danske sommerland. Det 
er derfor godt, at Arrild Sogn har så mange 
spændende ting at byde på og udforske!

I kan tage en tur i Arrild Svømmehal, eller 
udfordre familien, vennerne eller naboen i et 
slag minigolf, petangue, krolf eller beachvolly. 

Få pulsen op på Multibanen, hvor I både kan 
spille fodbold, floorball eller prøve klatre-
væggen. Slip børnene løs på hoppepuden og 
legetårnet eller nyd en rolig dag ved fiskesøen.

Lad Friluftscenen danne rammen for en picnic 
eller slip din indre skuespiller løs.

 

I kan også gå på opdagelse i Helm Polde eller 
nyde en smuk gåtur i Feriebyen eller Lindet 
Skov. 

Arrild har det hele...

Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer - pas 
godt på hinanden!

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.

Sodavandsdisko for 0.-3. klasse fredag den 
17.09 kl. 18.30-20.30 i Medborgerhuset
Vi vil gerne invitere alle der går i 0.-3. klasse 
til et brag af en sodavandsdiskofest. Vi sørger 
for noget lækkert mad, sluh-ice og snacks. Vi 
spiller op til dans med god musik og diskolys. 
Det eneste du skal sørge for at tage med er 
dine klassekammerater og det gode humør.
Og fik vi sagt, at der er forbudt for voksne ind-
til kl. 20.00, hvor der vil være kaffe på kanden.

Tredje gang er lykkens gang...
H. C. Andersen for hele familien torsdag 
den 07.10 kl. 17.00 i Medborgerhuset
Vi forsøger endnu engang. Sogneforeningen 
vil gerne invitere til en hyggelig 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. 

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. 

Gældende for begge arrangementer
Hold øje med Facebook, Arrild Infoland, samt 
APPen Arrild Infoland, hvor vi vil informere 
yderligere når vi kommer tættere på arrange-
menterne.

Vi tager endnu engang forbehold for aflysning/
udsættelse i forbindelse med corona.

 

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

SKAL DU HOLDE FEST 
ELLER ER DU BARE RIGTIG KAFFE-
TØRSTIG?

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

Kontakt Valborg Wind på tlf. 
51 36 40 37 for reservation.
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Vi mødes på parkeringspladsen ved Medbor-
gerhuset kl. 14.30 – hvor den første bil sendes 
afsted.

Vel mødt til en hyggelig dag!

Er der konkrete spørgsmål til hvordan vi 
arbejder med retningslinjerne, så tøv ikke med 
at spørge.

Instruktør og hjælpetræner søges til den 
kommende gymnastik sæson 21/22. 
Nogle af vores afholdte trænere har desværre 
ikke mulighed for at træne mere. Vi leder der-
for efter nye, der kan træne og lede, så vores 
børn kan komme til gymnastik og leg i Arrild. 

- Vi søger 1 eller 2 voksne der kan træne vores 
forældre/barn hold. 1-3-årige. 

- Vi søger et par unge mennesker omkring 18 
år eller ældre, som kan træne og lede vores 
børn fra 0. klasse op til ca. 4. klasse. 

Du er som træner selv med til at bestemme 
tidspunkt og hvilken dag træningen skal ligge 
på. Sæsonen starter slut september og afslut-
tes med gymnastikopvisning i marts 2022. 

Ved interesse kontakt Malene Knudsen på tlf. 
22 99 30 14.

Vemodig afsked
Vores pligtopfyldende og engagerede kasse-
rer igennem 15 år, Karen Simonsen har givet 
posten videre til Paul Ottsen.

Vi i bestyrelsen siger 1000 tak for samarbej-
det, det har været en fornøjelse.

Vi glæder os fortsat til at se dig som aktivt 
medlem.

Vi ønsker Paul Ottsen tillykke med jobbet og 
glæder os til samarbejdet.

Aflyst Landsbyfest og Ringridning
Grundet de fortsatte restriktioner er det 
desværre ikke muligt at gennemføre årets 
landsbyfest og ringridning. Vi havde ellers glæ-
det os til at fejre nogle festlige dage med jer.

Vi glæder os til en forrygende fest i 2022 – 
som er uge 28.

Bilorienteringsløb 
– lørdag den 10.07 kl. 14.30
Igen i år afholder vi vores velkendte BILORIEN-
TERINGSLØB.

I år tilpasser vi selvfølgelig stadig posterne, så 
de er corona-venlige og derudover springer vi 
spisning over i teltet, men vi lover en fed rute 
med sjove aktiviteter for alle.

Grib fat i familien, naboen, venner eller udfor-
drer din nabo eller tag oldeforældrene med på 
facetime. Det er helt op til jer :-)

Vi håber, I har lyst til at være sammen med os 
et par timer.

Tilmelding til Mette Schmidt på 21 47 01 17 og 
betaling via mobilepay til 46651. 
Det koster 100 kr. pr. bil.

IDRÆTSFORENINGEN
Formand Mette Marie Schmidt tlf. 21 47 01 17 - www.arrildidrætsforening.dk 
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April 100 kr.
137 Jan Fugl Hansen
145 Anne Marie Pedersen
213 Emil J. Kjær
381 Fam. Møller
1     Klaus Klinkenberg
229 Jan Schouten
14 Mona Jønsson
320 Andre Clausen
144  John Høj
287    Karen Simonsen
190    Kees van der Meer

Maj 100 kr.
210 Line J. Kjær
215   Helene S. Petersen
117   Fam. Andersen
124   Gurli Ockens
293   Amalie M. Holt
103   Annette B. Schmidt
119   Jan van der Meer
53    Michelle & Stig Nielsen
396   Nanna Marie Lange
29     Helle Thy
400   Hans Peter Hansen

Juni 100 kr.
244   Martin Hansen
356   Ove Bergholt
67     Fam. Thomsen
13     Fam. Schmidt
374   Johan Stenger
258   Britta Bossen
166   Kaj Erik Pedersen
330   Jytte Hein
388   Fam. Holm
106   Bent Beim
394   Sara Marie Bergholt

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

Huset kan lejes af medlemmer af de 6 med-
lemsforeninger.

Pris for leje til møder eller anden sammen-
komst udgør 125 kr. pr. time.

Der kan minimum lejes 3 timer og maksimalt 
10 timer.

Pris for leje til fester mm. 2.000 kr. inkl. den 
obligatoriske slutrengøring.

Ønsker du at booke medborgerhuset, så kan 
det gøres via www.arrild.infoland.dk

Eller vil du høre nærmere – så kontakt Mette 
Schmidt på 21 47 01 17.

Følg os gerne på Facebook – Arrild Medbor-
gerhus

MEDBORGERHUS
Formand Valborg Wind tlf. 51 36 40 37 - www.arrild.infoland.dk
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Det er alfa og omega for en god opstart, at der 
er de hænder der er brug for, også så man ikke 
overser de øvrige børn.

Discofest
Maj måned slutter vi traditionen tro, af med en 
ordentlig fest for de kommende skolebørn. Vi 
starter med diskoaften med masser af konkur-
rencer og hygge. Aftenen slutter med råhygge 
og en god tegnefilm, inden vi siger godnat og 
lægger os til ro. Næste morgen starter vi med 
en god omgang morgenmad, inden den står på 
fælles oprydning og alle går på weekend.

Udflugt til Vadehavet
Fremtiden i Børnehuset byder i juni først på 
et tema omkring vadehavet. Temaet slutter ud 
med en sommerudflugt, der i år går til Rømø, 
hvor vi gerne skulle få besøg af en naturvejle-
der fra Tønder Kommune. Vi planlægger også 
at besøge naturlegepladsen, der ligger lige 
midt i den smukke natur på øen.

Sommerfest
Vi har også sommerfest for alle børn og foræl-
dre i Børnehuset. Festen afhænger naturligvis 
af, om den forventede åbning bliver en realitet. 
Som det ser ud, ophæves forsamlingsforbud-
det for udendørs arrangementer d. 11.06, men 
lad os nu lige se tiden an. Til sommerfesten, 
skal vi også sige farvel og uddele diplomer til 
de kommende skolebørn.

Skt. Hans i børnehøjde
D. 23.06 holdt vi Skt. Hans i Børnehuset. 

Sommerferie
Ja, vi må sige, at juni blev en travl måned med 
masser af gode ting på kalenderen. Derfor står 
juli også på en velfortjent sommerferie for 
både børn og voksne.

Tid til forkælelse i SFOen
I SFOen har der gennem det sidste stykke tid 
ikke været så mange børn. Cirka 7-9 børn, så 
der har været tid til forkælelse og hygge. 

Så er solen endelig kommet frem. Efter en lang 
periode med masser af regn, er solen endelig 
begyndt at vise sig her på afslutningen af maj 
måned. De sidste par måneder er gået med 
skønne gåture i nærområdet, leg i gymnastik-
salen, sang og musik på stuerne og leg i hele 
huset.

Smukke blomster pryder Børnehuset
Vores bedsteforældredag, var vi nødt til at 
aflyse, hvilket vi var meget kede af, da det 
er en dag både bedsteforældre og børn ser 
meget frem til. Vi valgte alligevel at fastholde 
traditionen om at plante blomster. Alle foræl-
dre havde medbragt blomster, krydderurter 

mm. som vi sammen med børnene har fået 
udplantet.

Velkommen til Katrine
01.05 sagde vi velkommen til vores nye pæda-
gog, Katrine. Katrine kommer fra Haderslev og 
har tidligere arbejdet i både SFO og børnehave. 
Allerede nu har vi bemærket hendes begej-
string for sang og dans, hvilket børnene nyder 
så meget. Velkommen til Arrild.

Nye børn og medhjælper i Børnehuset
Vi oplever en rigtig god tilgang af børn i børne-
huset. Specielt i vores småbørnsgruppe er der 
kommet en del flere. Det er bare så skønt. For 
at kunne give alle nye børn en god opstart, har
vi i juni måned ansat Laura, som medhjælper. 

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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NYT FRA SKOLEN
Aldrig har vi oplevet et så anderledes skoleår. 
Et skoleår der har stillet store krav til at 
være omstillingsparat, at have rigtig meget 
selvdisciplin og at tage ansvar for egen læring. 
Vi har på skolen været utrolig glade for, at vi 
kunne sende alle elever hjem med en chrome-
book. Det har gjort arbejdet lettere for alle.

Endnu en glædens dag oprandt, da skolens 
ældste elever igen måtte komme i skole. I 
starten hver anden uge – og fra efter påske 
hver dag. Vi har fra februar til april valgt at 
kalde elever ind i trivselsskole – der har været 
et behov for lærerhjælp og at være en del af 
et socialt fællesskab. En del elever har siddet 
alene hjemme hver dag. Det er hårdt.

Som del af op lukningen har den enkelte skole 
måttet lægge et skema, der passer til de res-
sourcer, der er til rådighed. Vi har valgt at lave 
skole mellem 08.15 og 13.00 dagligt. Det gør, at 
der er få lærere om de enkelte elever. Det har 
ligeledes givet mulighed for at lave udeskole. 
Det er fantastisk.

Terminsprøver
I maj måned har eleverne i 7./8.klasse været 
til skriftlige terminsprøver i dansk, engelsk, 
matematik og geografi. Det har været en god 
proces for eleverne at prøve en eksamenssi-
tuation. Efterfølgende arbejdes der videre med 
opgaverne i undervisningen. Det handler nemlig 
om at lære og ikke udelukkende om karakteren.

På skolen bliver alle over 12 år tilbudt en kvik-
test 2 gange ugentligt. Det er betryggende.

Velkommen til nye elever
På trods af nedlukning har skolen modtaget 
nye elever. Det er altid en fornøjelse, som 
vi ikke kan få nok af. Så hører du om nogle 
der overvejer et skoleskift - så må du gerne 
henvise til os. Tak.

Skoleture
I lang tid har vi været spændte på, om vi kunne 
tage på skoleture. Det er lykkedes.

0.-2. klasse tager på tur i Egernhytten. De skal 
bl.a. på tur til Ribe og Haderslev.

Der er blevet klippet og klistret og spillet en 
masse fodbold i skolegården. Vi er meget 
spændte på, hvordan situationen ser ud efter 
sommerferien. Er skolerne fuldt åbne, hvor 
mange børn er der i SFOen osv. Det bliver dej-
ligt når vi forhåbentlig igen en dag kan komme 
tilbage til en normal hverdag.

Gruppeopdelingsfest efter sommerferien
Efter sommerferien starter vi op med 
gruppeopdelingsfest. Det er en tradition, som 
vi ser meget frem til. Børnene nyder at de nu 
kan rykke videre til en anden gruppe, og synes 
også selv at de er blevet meget større siden 
sidst.

God sommer
Fra både Børnehuset og SFOen vil vi ønske jer 
alle en dejlig sommer.
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Bestyrelsen
Nye i bestyrelsen er: Carsten Hansen og Nina 
Kilbom.

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig som 
følger:

Formand: Susanne Occkens

Næstformand: Lene Hansen

Sekretær: Anders Henningsen

Husk alle forældre er til enhver tid velkomne til 
at henvende sig til bestyrelsen ved behov.

Sommerafslutning
Igen i år vil vi fejre sommerferien ved at gå 
en tur gennem byen – i god afstand. Det kunne 
være hyggeligt, hvis I kommer ud og hilser på.

Nye skoleår
Planlægningen af kommende skoleår er i fuld 
gang. Personalet bruger hvert forår god tid 
på at evaluere indeværende skoleår. Hvad er 
lykkedes? Hvad kan vi gøre anderledes? Alt for 
at give eleverne den bedste undervisning.

I det kommende skoleår søsætter vi nye fag:

Fortælletime
2 ugentlige lektioner hvor eleverne skal 
fordybe sig i den fortalte historie (lytte) - 
researche (læse og undersøge) præsentere 
(fortælle). Alt sammen sammen med andre. 
Som udgangspunkt er der overordnede emner 
at arbejde ud fra.

Valgfag
Valgfagene afløser P fag. Alle elever fra 4.-8. 
klasse har valgfag hver uge. Faglærerne 
glæder sig til at arbejde med eleverne med 
følgende valgfag: Showhold - Mediehold - 
Gastronomi - Sløjd/ Håndværk og design. 
Eleverne sætter sammen med faglæreren gang 
i spændende projekter.

Naturens uge
I uge 36 bryder vi skemaet op og arbejder alle 
med projektet NATURENS UGE..

Teateruge
Teaterugen glæder vi os til igen at prøve 
kræfter med - den måtte vi desværre aflyse i 
skoleåret 2020/21

3.-6. klasse tager på skoletur til Sundeved 
Centret. De skal bl.a besøge Dybbøl Historie-
center og Sønderborg slot.

7./8. klasse tager på skoletur til København. 
De skal bl.a. have en rundvisning på Christi-
ansborg af Hans Christian Schmidt og også på 
rundvisning på Christiania.

Indskoling
Torsdag den 03.06 er det endelig blevet tid til 

indskolingsdag. Vi glæder os til en dag med den 
kommende 0. klasse, som skal prøve at gå i 
skole og i SFO.

Generalforsamling
Årets generalforsamling måtte vi udsætte. En-
delig dato var den 09.06. Her er alle velkomne i 
hallen til en aften for alle børns skyld.

Peter Lauridsen og Per Dalgaard har valgt ikke 
at genopstille. Herfor skal lyde en stor tak for 
deres arbejde i bestyrelsen.
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Derudover er der alle de spændende ting, som 
vi endnu ikke kan løfte sløret for, i støbeskeen.

Vi glæder os alle til en forhåbentlig mere 
almindelig hverdag efter sommerferien.

Børn og voksne på Friskolen ønsker alle en god 
sommer.

Trods CORONA-krisen, med deraf følgende pe-
riodevis total nedlukning af dele af samfundet 
– hvoraf nedlukning og forbud mod afholdelse 
af arrangementer har ramt Støtteforeningen 
på indtjeningsmulighederne – er der liv og gang 
i gruppen og mennesker omkring den.

Skrotindsamling
Vi har fortsat rigtig godt gang i indsamling 
af skrot, dåser og andet metal – tak til de 
ihærdige og trofaste der tager den tørn. Det er 
af stor betydning for Støtteforeningen og ind-
samlingen giver en rigtig god og fast indtjening 
til gavn for Støtteforeningen og dens arbejde.

Lige nu er der rigtig gode priser på skrot så 
derfor er det måske nu du skal benytte dig af 
det og få ryddet op og samtidig gøre Støtte-
foreningen glad.

Ved større emner ringer du blot til Arne 
Schmidt på 40 42 08 15 der så vil koordinere 
og sørge for afhentning. Dåser afleveres som 
sædvanligt på parkeringspladsen ved skolen 
eller i laden på Vinkelvej.

Medlemskontingent
En anden måde Støtteforeningen får midler 
til sit virke på er gennem indbetaling af 

medlemskontingentet. Dette er pt. på årligt 
kr. 125 pr. hoved. Også dette bidrag er af stor 
betydning og med til, at give Støtteforeningen 
mulighed for gennem bidrag til Friskolen, at 
give eleverne oplevelser ud over det budgettet 
i øvrigt levner plads til. Det ved vi skolen er 
rigtig glade og taknemmelige for.

Især i denne tid, hvor vores virke og indtje-
ningsmuligheder er stærkt begrænsede, er det 
vigtigt, at du husker betaling af kontingentet.

Tjek op om du har husket det, ellers kan det 
stadig nås. Mobilpay til 61 714 eller kontoover-
førsel til 7971 0000118807. Vi modtager også 
gerne kontanter, der kan betales til Sandra på 
Købmandsvej eller undertegnede på Arnumvej 
66, Hønning.

Husk, at du med dit bidrag hjælper Friskolen, 
medvirker til at skolen kan tilbyde oplevelser 
ud over det sædvanlige, købe udstyr der ellers 
måske ikke ville være muligt at købe etc.

Tak til alle for støtten, indsamling, deltagelse i 
vores arrangementer, anonyme donationer.
Vi ses igen når vi er tilbage i mere normale 
tilstande – rigtig god sommer til alle fra 
Støtteforeningen.

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

TIL KALENDEREN

Uge 22
0.-2. klasse tager på skoletur i 
Egen Hytten

3.-6. klasse tager på skoletur til 
Sundeveds Centeret

7./8. klasse arbejder med projektopgave 
på skolen

03.06 Indskolingsdag for kommende 
0. klasse

Uge 23
09.06 Generalforsamling 
- alle er velkomne

Uge 24
7./8. klasse på skoletur til København

Uge 25
25.06 Sidste skoledag

Uge 26-31
Sommerferie

Uge 32
09.08 1. skoledag.

Uge 34
26.08 Fælles forældremøde

Uge 36
Fælles projektuge: NATURENS UGE
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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

Telegrammer kan afleveres i kirken fra kl. 
09.00.

Næste års konfirmander
Nye konfirmander skal begynde at gå til præst 
i Arrild tirsdag den 14.09 kl. 08.15 i menigheds-
huset ved præstegården.

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 11.07 kl. 14.00

Søndag den 25.07 kl. 10.30

Søndag den 15.08 kl. 14.00

Søndag den 29.08 kl. 10.00 
Konfirmation

Søndag den 05.09 kl. 14.00

Søndag den 26.09 kl. 10.30 
Høstgudstjeneste

 

 
Velplejede fødder i Arrild 
 
Klinikken har allerede eksisteret i 2 år, takket være 
jer.  
Stor tak skal lyde herfra, jeg glæder mig hver dag 
til at hjælpe fødderne på rette vej.  
 
Vil du også passe på dine fødder, så tilbyder jeg en 
alm. fodbehandling som indeholder:  
 

- Blødgørende, plejende fodbad med 
lækkert badesalt 
 

- Beskæring af evt. hård hud, ligtorne og 
hælrevner, slibes efterfølgende. 
  

- Neglene klippes, slibes, og renses grundigt 
op og evt. nedgroede og fortykkede negle 
afhjælpes. 
  

- Behandlingen afsluttes med nærende 
negleolie og cremepleje. 

Husk at jeg også udfører lakering af negle, 
paraffinbehandling samt bøjle- og 
vortebehandling. 

Se mere på www.klinikbyk.dk  
eller ring på 60 11 73 58. 
 

Klinik By K, Skovvænget 2, 6520 Toftlund 

 

 

 

 

Din sikkerhed for professionel behandling.  

 
Helbredstillæg 
Er du pensionist el førtidspensionist, kan du søge om 
udvidet helbredstillæg ved kommunen. Det afhænger 
af en række forhold som kommunen vurderer ud fra 
lov om social pension, herunder formue og indtægt. 
Du kan læse mere om helbredstillæg, og hvordan du 
søger på borger.dk 
Jeg har også kompetencer til at behandle diabetes -
og gigtpatienter.  
 

Der kan betales med Mobilepay og kontant. 
 

 

Har du ikke tid til dine fødder, 
så har jeg… 
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Generalforsamling den 05.10 kl. 19.30
Lokalhistorisk Arkiv for Arrild Sogn afholder 
generalforsamling for årene 2020 + 2021 
tirsdag den 05.10 kl. 19.30 i Medborgerhuset i 
Arrild.

Dagsorden ifølge vedtægter. 

Månedlig åbningsdag
Fremadrettet vil den månedlige åbningsdag 
være den første tirsdag i hver måned undta-
gen i juli og august måned.

Tønder

Liberal Alliance Tønder Kommunela_tonder

Vi kæmper for dine drømme 

Drømmer du også 
om et sted hvor du kan...  slå dig ned? 

          få dit eget?
                                           bygge rede?

                                                       være fri som fuglen?
                                                få højt til himlen

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

Juli
• Lørdag d. 10. Bilorienteringsløb kl. 14.30, Medborgerhuset
• Søndag d. 11. Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke
• Søndag d. 25. Gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke

August
• Mandag d. 09. 1. skoledag i skoleåret 2021/22
• Mandag d. 09. Materialedeadline Arrild Nyt
• Søndag d. 15. Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke
• Torsdag d. 26. Fælles forældremøde, Arrild Friskole & Børnehus
• Søndag d. 29. Konfirmation kl. 10.00, Arrild Kirke

September
• Uge 36  Temauge: Naturens uge, Arrild Friskole & Børnehus
• Søndag d. 05 Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke
• Fredag d. 17 Sodavandsdisko for 0.-3. klasse kl. 18.30-20.30, Medborgerhuset
• Søndag d. 26. Høstgudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke

Oktober
• Tirsdag d. 05. Generalforsamling Lokalhistorisk arkiv kl. 19.30, Medborgerhuset
• Torsdag d. 07. H. C. Andersen fortælleforestilling kl. 17.00, Medborgerhuset

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.


