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DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 1. kvartal 2022 
(januar, februar, marts): mandag den 08.11. 
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.

SÅ SKAL DER ATTER SÆTTES KRYDS

Er du i tvivl eller har du behov for at blive 
bekræftet i hvor dit kryds skal sætte til 
kommunal- og regionsvalget? 

Arrild Sogneforening inviterer til vælger-
møde torsdag den 04.11 kl. 19.00
Så er det atter tid til at udøve vores demokra-
tiske borgerpligt og sætte vores kryds til det 
kommende kommunal- og regionsvalg den 16.11.

Forud for valghandlingen forsøger vi at skabe 
en dialog med de opstillede politikere fra de 
forskellige partier i Tønder Kommune ved at 
invitere til et vælgermøde torsdag den 04.11 
kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Hver kandidat indleder med en kort præsenta-
tion, hvorefter aftenen tager udgangspunkt i 
spørgsmål fra salen.

Sogneforeningen er vært med en øl eller vand 
pr. deltager. I pausen kan der købes kaffe og 
kage for kr. 50,-. 

Vi håber, at se så mange spørgelystne borgere 
som muligt, så vi får en god og sober debat.

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.

Jubii.. Tredje gang er lykkens gang...
H. C. Andersen for hele familien torsdag 
den 07.10 kl. 17.00 i Medborgerhuset
Så er den god nok, vi må samles og vi glæder 
os. Sogneforeningen inviterer derfor 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. 

I pausen sørger Sogneforeningen for en lækker 
menu bestående af hamburgerryg, flødekar-
tofler, salat og flutes. Drikkevarer kan købes.

Arrangementet koster kun kr. 75,- for voksne 
og kr. 25,- for børn. 

Tilmelding og betaling sker via 
Mobilepay 654624. 
Husk at angive navn og antal i kommentarfel-
tet. Der er plads til 90 deltagere, så pladserne 
tildeles efter først til mølle, dog senest 
tilmelding tirsdag den 05.10.

Vi glæder os til at se jer, det bliver et sandt 
eventyr.

Julestue/-messe søndag den 28.11 kl. 10.00 
Ho ho ho, vi har rystet juleposen. I år vil vi ger-
ne invitere til en rigtig julestue, hvor julehygge 
er i højsæde.

Hvad er mere julet end at komme helt ned i 
gear og lave juleting sammen med familien og 
dem man holder af. 
Til julestuen vil der blandt andet være forskel-
lige juleværksteder, hvor I kan lave juledeko-
rationer og papirklip. Vi sørger for sakse, lim, 
papir, gran og ler, mens I selv skal medbringe 
lys, fad/krans og pynt.

Vi danser om juletræet, får æblerskiver, gløgg 
og varm kakao og mon ikke julemanden har 
juleposer med til børnene.

Der vil være mulighed for at opstille en lille 
bod, hvor I kan sælge julenisser, marmelade, 
gavekort og meget mere, så jule- og/eller 
kalendergaverne kan sikres. Børnene har 
ligeledes mulighed for at sælge noget af deres 
brugte legetøj. Tag fat i Heidi Brodersen ved 
interesse.

Vi håber, at I vil tage rigtig godt imod de nye 
nisseløjer og tilbringe en hyggelig dag sammen 
med os. 

ARRILD SOGNEFORENING
Formand Heidi Højland Brodersen tlf. 23 73 10 88
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DEN NYE SÆSON - 2021/2022
Endelig kan vi offentliggøre den igangværende 
og kommende sæson af aktiviteter i Arrild 
Idrætsforening

Vi har glædet os til at det hele blev mere 
normaliseret.

Aktiviteterne starter fra forskellige uger. Men 
når I tilmelder på www.arrildidrætsforening.dk 
kan I se varighed af hver enkelt aktivitet.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at henvende 
jer til bestyrelsen. 

STOR TAK
De seje fodboldspillere har fået nyt spillesæt.

Stor tak til vores sponsor -
Ham Selv’s Malerforretning v/Brian Jepsen.

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

Ny sportsgren i Arrild 
- Disc Golf - også kaldet frisbee golf -

Hvad er discgolf:
Disc Golf kan sammenlignes med traditionel golf, bortset 

fra at der kastes med en disc. Hvert hul starter med et kast 
fra det markerede tee-sted og slutter når discen ligger stille 
i kurven. Hvert kast tæller og efter hullet er afsluttet, tælles 

det samlede antal kast sammen. Vinderen er den spiller 
som har brugt færrest kast.

Alle kan spille Disc Golf - det kræver blot en disc/frisbee.

Arrild Disc Golf Bane er etableret på arealet bag svømme-
hallen, hvor der er 9 kurve fordelt på arealet. 

Ved Arrild Dagli’ Brugsen er det muligt at låne en disc mod 
et depositum på 100 kr.

Tak til Arrild Dagli Brugsen for samarbejdet med udlevering 
af discs.

 
1000 tak til vore sponsorer - uden jer ingen bane

Arrild Sogneforening
Grundejerforeningen for Arrild Ferieby

Rømø Feriepartner
Tønder Kommune
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Opstart 
svømmeaktiviteter
Opstart mandag i uge 39
Ferie uge 42-51-52-53-7
Juleafslutning i uge 50
Sæsonafslutning i uge 11

MANDAG
16:00 - 17:00 Aquabiking ......................................................................................... Elna
17:00 - 17:30  Plask og leg 3-6 år med forældre ................................................. Rita
                  Børn begynder  ................................................................................ Helle
17:30 - 17:45 Frisvømning for alle børnehold
17:45 - 18:15 Børn let øvede ................................................................................. Rita
 Børn øvede ....................................................................................... Signe
18:00 - 18:45 Livredning .......................................................................................... Ingolf
18:30 - 19:30 Powerbiking ...................................................................................... Elna
 Voksen motion ................................................................................. uden instruktør
 Stand up padling (SUP) ................................................................... uden instruktør
TORSDAG
09:00 - 10:00  Powerbiking ...................................................................................... Elna
                   Stand up padling (SUP) ................................................................... uden instruktør
 Voksen motion ................................................................................. uden instruktør
FREDAG
09:00 - 10:00  Pensionistsvømning/fi tness  ........................................................... Elna
10:00 - 11:00  Pensionistsvømning/fi tness ............................................................ Elna
 Bemærk: opstart i uge 34 - afslutning i uge 22

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
Toftlund IF og Arrild IF Svømmeklub

Tilmelding muligt fra mandag i uge 36 og skal ske inden opstart.
Online tilmelding/betaling: svømning

www.toftlund-if.dk
For yderligere info kontakt Ingrid 23 93 77 27 (efter kl. 19) 

eller vanzon@bbsyd.dk

SVØMMEUNDERVISNING/AKTIVITETER:SVØMMEUNDERVISNING/AKTIVITETER:

HUSK
15 minutter 

frisvømning for 
alle børnehold

Børn/ Voksen 
Motion og Livredning

625 kr. (1/1 sæson)

Biking / stand up 
padling (SUP) 

400 kr.
(1/2 sæson)

Ret til
ændringer

forbeholdes

Juli 100 kr.
131 Fam. Schmidt
170 Thorbjørn Søegaard
349 Michael Friis
304 Peter Jørgensen
160  Thorbjørn Søegaard
362 Dorrit Sørensen
358 Ove B. Therkildsen
354 Freja Marie Lange
375 Paul Ottsen
345 Nanna Thøisen
42    Sandra Søegaard

August 100 kr.
133   Richard De Hertog
301   Malene Schmidt
74     Michelle & Stig Nielsen
22     Markus Bergholt
366   Fam. Jacobsen
231   Natalie Mamsen
380  Henning Jensen
382  Fam. Møller
328   Sonja Madsen
229   Jan Schouten
97     Tina Møller

September 100 kr.
300   Jonas Schmidt
290   Catrine A. Holt
336   Mads H. Thomsen
344   Aase Thomsen
268   Emily Brodersen
333   Lene & Henrik
338   Torkild Beining
125   Christina Sandfeld
232   Liam Mamsen
262   Johan Machmüller
118   Karen Lauridsen

VINDERE AF AIF’S STØTTESPIL 
Gevinsten kan afhentes i Dagli’ Brugsen Arrild, mod forevisning af støttekortet.
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Efterår/vintersæson i Arrild Idrætsforening 2021/2022Efterår/vintersæson i Arrild Idrætsforening 2021/2022

UGE 40

GÅHOLD 

- Hver søndag kl. 15.30-16.30 -
Vi går fra Medborgerhuset.

Alle kan være med og det er gratis at deltage. 

POWERWALK
- Start uge 33 -

Tirsdag kl. 19.00 - 20.00
Vi går fra Medborgerhuset.

Vi går en tur i højt tempo, så pulsen 
kommer lidt op ! 

CYKLING/MOUNTAINBIKE

BØRN
Aldersgruppe: 5. klasse + 

Søndag kl. 10.00
Instruktør: Brian Thomsen og Michael Thomsen

VOKSNE
 Onsdag kl. 18.30
Søndag kl. 10.00

GYMNASTIKSÆSON 
- Start uge 40 -

FORÆLDRE/BARN  
Alder: 1 – 3 år.

Onsdag kl. 16.45 -17.25
Træner: Sandra Jønsson Søegaard. 

KRUDTUGLERNE 
Alder: 3 – 6 år.

Onsdag kl. 15.30 – 16.30
Trænere: Malene Jacobsen Knudsen, Anne Mette og Nanna. 

SUPERKIDS
Alder: 6 år – 12 år. 

Onsdag kl. 17.30 – 18.30
Trænere: Mia Jensen og Line Thomsen.
En voksen er tilstede ved hver træning. 

Der er ingen gymnastik i ugerne: 
42, 52, 53, 1 og uge 7. 

SVØMMESÆSON
- Start uge 39 - 

Svømmesæsonen starter for 
børn og voksne mandag. 

Se holdoversigten.

VIGTIG: Tilmelding og betaling SKAL ske inden sæsonstart via www.arrildidrætsforening.dk.

UGE 32

DET ER FOR DIG !
Alder: 4. klasse +

Vi mødes den 08.10, 12.11, 
10.12, 07.01, 11.02, 11.03

Kl. 19.00-22.00

Hvor: Gymnastiksalen på 
Arrild Friskole.

Værter: Jan Hjortlund, André 
Clausen, Karsten Møller

UGE 40

BADMINTON 

BØRN
Alder: 7 - 12 år.

Mandag kl. 17.00 - 18.00
Træner : Esben Knudsen

MOTIONSBADMINTON VOKSNE 
Kontakt Christian Munksgaard 

på 40 76 27 85 
for booking af bane/tid. 

UGE 40
UGE 40

UGE 35



11 | ARRILD NYT NR. 41 202110 | ARRILD NYT NR. 41 2021

gang med arbejdet omkring de pædagogiske 
læringsmiljøer i institutionen. Dette fokus 
fortsætter vi med her efter sommerferien, 
idet vi har flyttet rundt i huset, og derfor gør 
os gode overvejelser for vores indretning. Det 
samme gør sig gældende omkring indretningen 
af legepladsen hos småbørnsgruppen.

Et nyt fokus som vi skal arbejde med er 
Børnesyn. Børnesynet i danske dagtilbud 
tager udgangspunkt i, at det at være barn har 
værdi i sig selv. Børn har ret til at være børn, 
til at være forskellige og til at udvikle sig i 

forskelligt tempo. Vi har i personalegruppen 
drøftet hvordan vi sørger for, at alle børn har 
lige muligheder for at udvikle sig i deres eget 
tempo, og at alle har samme værdi. Mange af 
disse ting ligger så meget på rygraden, og der-
for er det godt at få det italesat, så man bliver 
mindet om det. Ja eller modsat, at man kan 
sige ”hov - det er jo det vi allerede gør”. Jeg 
må konstatere, at jeg har et fantastisk dygtigt 
personale, der er utrolig gode til at omstille 
sig, og som altid arbejder med barnet i fokus.

Gruppeindelingsfest
Onsdag i uge 33 blev der afholdt Gruppeind-

Så er vi kommet godt tilbage fra en dejlig som-
merferie. En sommerferie som heldigvis også 
viste sig fra sin gode side vejrmæssigt.

Velkommen til Lene
Kort før sommerferien oplevede vi stor 
tilgang af børn, hvilket betød at vi kunne slå en 
medhjælperstilling mere op. Her faldt valget på 
Lene Straadt, der kommer med stor erfaring 
som både dagplejer og pædagogmedhjælper 
i et dagtilbud for småbørn. Så vi er glade for 
at kunne byde både børn, forældre og Lene 
velkommen i vores skønne institution.

Flytter rundt og tænkt nyt
De mange børn har også medført, at vi har 
tænkt ud af boksen og prøvet at indrette os på 

en ny måde så vi kan udnytte alle kvadratme-
ter bedst muligt. Det kræver stor omstilling fra 
både børn og voksne, men vi oplever allerede 
nu, at der er kommet mere ro i huset.

Samtidig har vi kigget på, hvordan vi kan gøre 
småbørnenes udeareal mere indbydende. Der 
er lavet store planer, som vi forhåbentlig alle 
når, til vores arbejdsdag 11.09. Vi håber derfor 
på stor opbakning fra alle familier.

I alle landets daginstitutioner skal man arbejde 
med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. 
I Arrild Børnehus gør ved det blandt andet 
ved, at vi hvert kvartal har fokus på ét af de 
9 pædagogiske grundlag der er beskrevet i 
læreplanen. Vi har før sommerferien været i 

ARRILD FRISKOLE & BØRNEHUS
Skoleleder Mie Møller tlf. 74 83 01 03. Børnehusets leder René G. Klinge tlf. 30 13 84 03.  
Skolebestyrelsesformand Susanne Ockens tlf. 50 54 90 53   
skolen@arrildfriskole.dk - www.arrildfriskole.dk

NYT FRA BØRNEHUSET
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NYT FRA SKOLEN
Her går det godt.

Efter et lang og til tider besværligt Covid-19 
år er vi nu godt i gang med en mere normal 
hverdag. Vi omgås hinanden mere og leger på 
kryds og tværs. Det er så dejligt. 

På de yngste elevers legeplads er der nu etab-
leret nyt legetårn og 2 legehuse. Dejligt med 
forældrehjælpen til at skabe en god dag for 
børnene. Legehusene blev indviet på rette vis.

I år har vi søsat 3 nye fag
Fortælletime 
Vi fordyber os i et nyt emne hver måned. Ele-
verne får faglig viden om emnet, skal selv søge 
oplysninger, lave præsentationer på forskellig 
vis som efterfølgende skal præsenteres for 
resten af holdet. I august arbejdede vi med 
emnet FERIE. I september hedder emnet: HØST. 
I oktober hedder emnet LYS OG MØRKE. 
Har du en god historie du vil dele med os – ex. 
om din barndom/noget om Arrild/dyr eller 
noget helt andet spændende vil vi rigtig gerne 
høre fra dig.

Morgenmotion
Alle elever deltager i en morgenbevægelses 
lektion. Der er forskellige aktiviteter at vælge 
imellem. Herefter er alle friske til dagens 
undervisning.

Valgfag
Eleverne i 4.-8. klasse kan vælge mellem 3 
fag: gastronomi – sløjd- håndværk/design – 
Showhold. Alle tre hold tager deres afsæt i de 
kendte praktisk musiske fag.

Efterår og vinter
I efteråret 2021 venter mange spændende op-
levelser for eleverne ud over den gode daglige 
dosis undervisning.

I september arbejder alle med Naturens dage.

I oktober er det tid til skoleårets første 
skole-hjem-samtaler. 

Vi afholder emnedage om færdsel og motion, 
før vi går på efterårsferie.

delingsfest i Børnehavegruppen. Her fik alle 
børn deres farve, som viser hvilken gruppe de 
er tilknyttet når vi afholder børnemøder og til 
de forskellige aktiviteter. Dagen blev markeret 
med saltstænger, ostehaps og til slut kylling i 
cola.

Cirkus flytter ind
I uge 37 og 38 skal vi have et tema om Cirkus 
i hele Børnehuset. Vi skal have besøg af en 
klovn der vil lave løjer sammen med børnene, 
og vi skal udsmykke hele huset med ballonner, 
klovne osv. Måske vi også selv skal lave cirkus 
sammen med børnene. Det bliver STURT STURT 

NUMMER.

Masser af sang i børnehøjde
Vores småbørnsgruppe er også på et ugentlig 
besøg oppe i Kirken. Idag havde kirkesangeren 
medbragt fingerdukker, hvor der blandt andet 
var en giraf. Hun spurgte om der var nogen, 
der viste hvad en giraf siger, hvortil et af vo-
res børn svarer ”av mit hoved”….. Og hvorfor 
så det…. Jo herhjemme synger vi Hjulene På 
Bussen, og hvor giraffen synger ”Av mit hoved” 
da det slår hovedet imod bussens loft.. så jo, vi 
har de klogeste børn i Arrild Børnehus.
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Skolens personale
Denne gang vil vi gerne præsentere personalet 
på skolen. 

Jeg hedder Sara Marie 
Bergholt er 63 år gam-
mel. Blev uddannet som 
pædagog på Aabenraa 
Pædagogseminarium 
i 1982. Jeg har været 
ansat på Arrild Friskole 
siden august 2004 som 

børnehaveklasseleder. Jeg underviser i dansk, 
matematik, idræt, tysk og musik.                                   
I år er jeg klasselærer i 0./1. klasse sammen 
med Merete.

Jeg hedder Merete 
Østergaard Nissen og 
har arbejdet på Arrild 
Friskole og Børnehus 
siden januar 2009.
Jeg blev færdiguddannet 
pædagog i 2002 fra 

Aabenraa pædagogseminarium.
Til daglig underviser jeg 0. klasse i billedkunst, 
engelsk og natur/teknik. Jeg er støttepædagog 
i alle klasser og har også SFO. I år er jeg klas-
selærer i 0./1. klasse sammen med Sara Marie. 

Mit navn er Karina Øhrstrøm Juul.
Jeg har været her på skolen i 2 år nu og elsker 
min hverdag sammen med vores elever.

Jeg er uddannet lærer 
fra Haderslev Semi-
narium i 2004, og jeg 
underviser her på Arrild 
Friskole i dansk, engelsk, 
historie, kristendom og 
valgfaget gastronomi. 
Jeg er i år klasselærer i 

2./3. klasse. 

Jeg hedder Marianne 
Lindberg Lauridsen.
Jeg bor i Arrild sammen 
med min mand og vores 
3 piger.
Jeg har arbejdet som 
lærer på Arrild Friskole i 
næsten 12 år.
I år underviser jeg i 

natur/teknologi, biologi, idræt, motorik, valg-
hold og er støtte i en klasse.
Jeg er uddannet Idrætsskadeterapeut med 
elite folk som speciale 2001 Aalborg.

Sideløbende med arbejde, skole, børn har jeg 
uddannet mig til Spinningsinstruktør, løbein-
struktør, Aerobic instruktør, step aerobic 
instruktør samt crossfit. Jeg dyrker triathlon 
i min fritid. 

I november står der teater på skemaet. I år 
skal vi alle på tværs af årgangene arbejde med 
FOLK OG RØVERE I KARDEMONNEBY. Vi glæder 
os til at opføre skuespillet for alle. 
D. 25.11 kl. 10.00 inviterer vi til generalprøve – 
alle er velkomne. Kl. 18.00 opfører vi skuespil-
let for forældre, søskende og bedsteforældre. 
Se invitationen andetsteds i Arrild Nyt.

Eleverne skal igen i år en tur i biografen og se 
en spændende film.

Åbenthus of indskrivning
Husk også at vi åbner dørene d. 04.11 for alle 
interesserede mellem 16.00 og 17.30. Samme 
dag er der indskrivning for kommende elever.

December står i julens tegn. Sidste skoledag er 
d. 17.12, hvor vi traditionen tro starter med en 
julegudstjeneste kl. 08.30 i Arrild kirke. Alle er 
velkomne.

TIL KALENDEREN

September
23.09 Fotografering – begge huse

Oktober
04.10 Skole-hjem-samtaler 0./1.klasse og  
2./3. klasse

07.10 Skole-hjem-samtaler 2./3. klasse

November
04.11 Åben hus/indskrivning 
kl. 16.00-17.30

09.11 0.-3. klasse Skolen i biografen

11.11 6.-8. klasse Skolen i biografen

11.11 Valg i hallen

18.11 – 26.11 Teateruger

25.11 Skolefest – generalprøve kl. 10.00 
Aftenforestilling kl. 18.00

December
17.12 Juleafslutning.
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Arrild Friskole og
Børnehus

opfører

Folk og røvere

i

Kardemommeby

Torsdag den 25. november 2021
kl. 18.00

Billetter købes i forsalg

Navnet er Bethina 
Frølund Thinnesen og jeg 
er 39 år gammel. Tilbage 
i 2007 blev jeg færdig 
med min uddannelse til 
lærer på Ribe Statsse-
minarium, hvor jeg har 
fordybet mig i linjefagene 

matematik, fysik/kemi, historie og musik. 
Jeg har været ansat på Arrild Friskole siden 
august 2018, og underviser til dagligt i musik 
og matematik, og når skemaet tillader det også 
i teknologiforståelse. 

Jeg hedder Bo Christen-
sen. Jeg har gået på Ribe 
Statsseminarium. Jeg 
har været ansat på Arrild 
Friskole siden 2017. Mine 
linjefag er matematik, 
billedkunst, Fysik/kemi 
og sløjd. Jeg underviser 

i år i matematik, Natur/teknologi, naturfag, 
valghold og idræt. 

Mit navn er Tove Stjernholm og jeg bor sammen 
med min mand på Rømø. Jeg er uddannet læ-
rer/speciallærer fra Århus Seminarium i 1977
Jeg har gennem mange år fungeret som 
udskolingslærer, skoleleder og afdelingsleder 
for børn med autisme spektrums forstyrrelser 
og børn med dysleksi. Især det sidste har altid 

stået mit hjerte nært, og det er her jeg stadig 
føler, jeg trods min alder, kan gøre en forskel.

Jeg hedder Rikke Ölmez, 
er bosiddende i Bolder-
slev med mand og 3 børn. 
Jeg har været ansat 
som bogholder på Arrild 
Friskole og Børnehus 
siden 2015. 

Jeg hedder Mie Møller. 
Jeg har været leder 
på Arrild Friskole og 
Børnehus siden 2015. Jeg 
er uddannet skolelærer 
på Ribe Statsseminarium 
i 1986 med linjefagene 
historie og hjemkund-
skab. Derudover gav 

uddannelsen kompetencer til at undervise i alle 
grundskolens fag.

Min dagligdag er delt mellem undervisning samt 
kontorarbejde. I år underviser jeg de ældste i 
dansk, tysk, fortælletime og kristendom. Jeg 
er meget glad og stolt af at være en del af det 
fantastiske projekt, vi sammen har gang i her 
i Arrild. 

I næste nummer vil I kunne ”møde” persona-
let i Børnehuset samt få skolens nye lærer 
præsenteret. 
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Støtteforening bestyrelsen består af
Formand Sandra Søegaard 60 16 27 10 
sandra.arrild@hotmail.dk 

Næstformand Tina møller

Kassere Henning Petersen 

Sekretær Tina Møller

Bestyrelsesmedlem Else Henningsen

Bestyrelsesmedlem Iwan de Hertog

1. suppleant Jane Holm

2. suppleant Mangler 

Dåse sortering 
Dåser kan afleveres på Vinkelvej 9 eller på 
parkeringspladsen ved Arrild Friskole. Dåserne 
skal i lukkede poser - uden affald.
Har du lyst til at hjælpe med at sortere eller 
har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Esben knudsen tlf. 27 12 57 50.

Jern og skrot
Mangler du at få ryddet op og har jern og skrot 
i overskud aftager Støtteforeningen det gerne. 
Kontakt Arne Schmidt tlf. 74 83 43 25 for en 
aftale.

Gode ideer modtages
Har du en god idé tag endelig fat i os!

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

INDHOLDET AF EN JULEMANDSVOGN 
SØNDAG DEN 19.12. FRA KL. 14.00-16.00

HVORDAN VINDER JEG
Køb en eller flere lodsedler i Dagli’ Brugsen Arrild 

fra fredag den 15.11. og så længe lager haves, 
dog senest søndag den 19.12. kl. 15.30.

En lodseddel koster kr. 50,- 

I løbet af december bliver kundevognen fyldt op med en masse
lækkerier fra Dagli’ Brugsen Arrild og andre sponsorer.

DU KAN VINDE MERE!
Når du køber en lodseddel er du samtidig med i lodtrækningen

om en af de fire adventsgaver. Adventsgaverne trækkes den 19.12.

JULEMANDEN KOMMER FORBI
Julestemningen fuldendes med duften af æbleskiver, gløgg 

og varm kakao, som kan købes til arrangementet.

Julemanden har juleposer med til børnene. 

Støtteforening for Arrild Friskole og Børnehus

Der tages forbeholf for ændringer
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Sang og Suppe tirsdag den 12.10 kl. 10.30 i 
Arrild Menighedshus
Vi synger først lidt, og så spiser vi en god 
suppe i godt selskab. 

Det er gratis og alle er velkommen.

Sangaften onsdag den 10.11 kl. 19.30 i Arrild 
Menighedshus
En munter og kritisk introduktion til Den nye 
Højskolesangbog ved organist Aksel Krogslund 
Olesen. Vi synger både nye sange og gamle 
kendte sange.

Kom og syng med!
 
Gratis kaffe og kage.

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

GUDSTJENESTER I ARRILD KIRKE
Søndag den 17.10 kl. 09.00

Søndag den 31.10 kl. 10.30
BUSK-gudstjeneste i Arrild Kirke ved 
sognepræst Marianne Holm. BUSK står for 
børn, Unge, Sogn og Kirke. Så det er en 
gudstjeneste for børn, unge og barnlige 
sjæle. Efter gudstjenesterne serveres 
kaffe og saftevand

Søndag den 07.11 kl. 10.30
Alle Helgen, hvor vi mindes de døde og 
tænder et lys.

Søndag den 21.11 kl. 09.00

Søndag den 28.11 kl. 10.30
Musikgudstjeneste, hvor vi synger 
adventssalmer og adventssange. Ingen 
prædiken.

Søndag den 12.12 kl. 14.00

Fredag den 24.12 kl. 14.30

Lørdag den 25.12 kl. 10.30

Operation Christmas-Child 
Formålet med arbejdet hos Christmas Child er at 
vise Guds kærlighed til trængende børn i hele 
verden. Sammen med kirker o.a. ønsker vi at 
viderebringe det gode budskab om Jesus Kristus. 
Siden 1990 har over 146 mio. børn i mere end 150 

lande oplevet juleevangeliet gennem en skoæske fra Operation Christmas 
Child. Og i år vil Arrild Kirke også være med, vi tager imod skoæsker til 
høstgudstjensten den 19. sep. og man har mulighed for at komme med 
skoæsker frem til den 3. oktober. 

Gave-idéer til skoæsken 

LEGETØJ: Bold og pumpe, bamser, dukker, biler, små musikinstrumenter, 
sjippetov, puslespil, kortspil osv. 
 
SKOLE MATERIALER: Blyanter, kuglepenne, blyantspidser og 
viskelæder, lineal, farveblyanter og kridt, notesblokke og tegnebøger osv. 

 
HYGIEJNE: Tandbørste, håndsæbe (ikke flydende), kam, hår/negle-børste, 
ansigtsklud osv. 
 

ANDRE TING: Hat, hue, handsker, tørklæde, solbriller, strømper, t-shirt, 
hår-tilbehør, vind-op lommelygte osv. 

 
HVAD SKAL IKKE MED: Tandpasta, slik, crème og væsker; brugte eller 
ødelagde ting, krigsrelaterede ting; frø, tyggegummi, mad; religiøs eller politisk 
litteratur; medicin, spraydåser; skarpe eller skrøbelige genstande. 
 

 
Husk at sætte  
markat på, om det 
er til en dreng eller 
pige, og kryds ved 
hvilken alder.  

 

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Arrilds Menighedsråd på: arrildkirke@gmail.com 
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Der er kommunalvalg den 16. november 2021, 
og jeg stiller op for  Arrild Venstre igen. 

Lidt om mig selv:

Jeg er uddannet landmand med grønt di-
plom, og driver på Povlskrovej ved Arrild, et 
landbrug med grise og 250 ha planteavl. 

Jeg er 49 år, og født og opvokset på en 
gård i Mellerup ved Agerskov. Jeg er gift 
med Pia, og sammen har vi børnene Emil 
på 21 år, Line på 19 år, og Sofie på 15 år. 

Ved siden af arbejdet med landbruget er jeg meget aktiv i lokal-
samfundet, hvor jeg bl.a. i 16 år har været med i Arrild-Branderup 
FDF, først som leder og nu i bestyrelsen. Derudover sidder jeg i Arrild 
vandværks bestyrelse, samt Arrild Venstres bestyrelse. Jeg har også 
været med i idrætsforeningen og byfesten i en årrække. 

I forbindelse med valget for 4 år siden, blev jeg tildelt følgende tillids-
poster:

•  Formand for børn og ungeudvalget.
•  Næstformand i teknik og miljø. 
•  Brugerrådet for Naturstyrelsen Vadehavet
•  Brugerbestyrelsen for Arrild svømmehal. 

I min fritid nyder jeg at være lidt på camping, og tage nogle vandre-
ture i områdets skønne natur. Derudover har jeg fundet den helt 
rigtige sportsgren for mig, som er orienteringsløb. Jeg er medlem 
af Haderslev orienteringsklub, og nyder at tonse rundt i naturen og 
finde poster. 

Politiske interesser i lokalområdet, og Tønder Kommune.

Jeg har arbejdet med og vil stadig arbejde for.....

•  Gode forhold for de mindre samfund.
•  Flere cykelstier og vejudvidelser, så det bliver mere sikkert 

for de bløde  
trafikanter. 

•  Flere vigepladser på vores mindre veje, så virksomheder 
og gårde får bedre vilkår.

•  Gode forhold for nye iværksættere, både på landet og i 
byen. 

•  Gode og spændende aktiviteter som både vi, og turister-
ne kan besøge i  
kommunen. 

•  God støtte og opbakning til det frivillige foreningsarbejde. 
•  Et godt arbejdsmiljø for alle kommunens ansatte. 
•  Give byggegrunde væk til aktivitetsområder , hvis grun-

den har været til salg  
i mange år, og ikke kan sælges.

•  Tilbygning af et lege/hoppeland ved Arrild svømmehal
•  At de ældre får en tryg og værdig alderdom i deres lokal 

område. 

Jeg håber du vil sætte dit X 
ved mig til kommunalvalget 
den 16. november 2021

Med venlig hilsen
Poul Erik Kjær

FRIHED OG 
FÆLLESSKAB
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KALENDER

September
Onsdag d. 23.  Fotografering, Arrild Friskole og Børnehuset – begge huse
Mandag d. 27.  Opstart af svømmehold, Arrild Svømmehal

Oktober
• Søndag d. 03.  Operation Christmas-Child, sidste frist for indlevering af skoæsken,  

   Arrild Kirke
• Mandag d. 04.  Skole-hjem-samtaler 0./1.klasse og 2./3. klasse, Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Mandag d. 04.  Opstart badminton for børn, gymnastiksalen Arrild Friskole og  

   Børnehuset 
• Tirsdag d. 05.  Generalforsamling Lokalhistorisk arkiv kl. 19.30, Medborgerhuset
• Onsdag d. 06.  Opstart gymnastikhold, gymnastiksalen Arrild Friskole og Børnehuset
• Onsdag d. 06.  Opstart cykling/mountainbike voksne kl. 18.30
• Torsdag d. 07.   Skole-hjem-samtaler 2./3. klasse, Arrild Friskole og Børnehuset
• Torsdag d. 07.  H. C. Andersen fortælleforestilling kl. 17.00, Medborgerhuset
• Fredag d. 08.  Opstart Det er for Dig kl. 19.00-22.00, gymnastiksalen Arrild Friskole og  

   Børnehuset
• Søndag d. 10.  Gudstjeneste kl. 09.00, Arrild Kirke
• Søndag d. 10.  Opstart cykling/mountainbike børn kl. 10.00
• Tirsdag d. 12.  Sang og Suppe kl. 10.30, Arrild Menighedshus
• Søndag d. 31.  Gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke

November
Torsdag d. 04.  Åben hus/indskrivning kl. 16.00-17.30, Arrild Friskole og Børnehuset
Torsdag d. 04.  Vælgermøde kl. 19.00, Medborgerhuset
Søndag d. 07.  Gudstjeneste kl. 10.30 - Allehelgen, Arrild Kirke 
Tirsdag d. 09.  Skolen i biografen 0.-3. klasse, Arrild Friskole og Børnehuset
Onsdag d. 11.  Sangaften kl. 19.30, Arrild Menighedshus
Torsdag d. 11.  Skolen i biografen 6.-8. klasse, Arrild Friskole og Børnehuset
Torsdag d. 11  Kommunal- og Regionsvalg, gymnastiksalen Arrild Friskole og  
    Børnehuset
Torsdag-fredag d. 18.-26.  Teateruger, Arrild Friskole og Børnehuset
Søndag d. 21.  Gudstjeneste kl. 09.00, Arrild Kirke
Torsdag d. 25.  Skolefest – generalprøve Folk og røvere i Kardemommeby kl. 10.00 
    Aftenforestilling kl. 18.00, gymnastiksalen Arrild Friskole og Børnehuset
Søndag d. 28  Julestue kl. 10.00, Lokalisation offentliggøres senere
Søndag d. 28.  Musikgudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke

December
Søndag d. 12.  Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke 
Fredag d. 17.  Juleafslutning, Arrild Friskole og Børnehuset
Søndag d. 19  Vind en julemandsvogn kl. 14.00-16.00, ved Dagli´ Brugsen Arrild
Fredag d. 24.  Julegudstjeneste kl. 14.30, Arrild Kirke
Lørdag d. 25.  Gudstjeneste kl. 10.30, 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.


