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DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 2. kvartal 2022 
(april, maj, juni): mandag den 07.02. 
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.

STOR OPBAKNING TIL ARRILD LEGELAND 

Nyt fra Arrild Legeland
Arrild Legelands bestyrelsen har efter 
generalforsamlingen konstitueret sig og fået 
nedsat forskellige udvalg med hver deres 
opgaver. 

Derudover har foreningen fået et CVR nr. 

Vi møder stor opbakning til etablering af Arrild 
Legeland. Det er motiverende for alle. 

I nærmeste fremtid håber vi på at få Mobile-
Pay. Dette vil gøre det nemt at donere/støtte 
projektet med et beløb, ellers kan Kaj Mamsen 
også kontaktes. 

I marts 2022 holder LIONS en forårsmes-
se i Toftlund hallerne. Her påtænker vi  at 
deltage og vise flaget for ArriId Ferieby/ArriId 
legeland.

Bedste ønsker for 2022
Arrild Sogneforening vil gerne ønske alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt og  lykkebrin-
gende nytår.

Vi har store forventninger til 2022 og glæder 
os til at gennemføre en masse spændende og 
fællesskabsgivende arrangementer sammen 
med jer.

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.

Brætspilsdag søndag d. 16.01 kl. 14.30-17.00 
i Medborgerhuset
Der er intet så godt, som at komme helt ned i 
gear og slappe af sammen med familien ovenpå 
en travl december måned. Hvad er mere oplagt 
end nogle gode gammeldags spil. Vi vil derfor 
gerne invitere til en hyggelig eftermiddag, 
hvor vi finder forskellige offline spil frem af 
gemmerne. I er også meget velkomne til selv at 
medbringe jeres yndlingsspil. 

Vi arrangerer nogle spilleborde, hvor man kan 
deltage i forskellige spil. Vi opfordrer derfor 
til, at du inviterer familien, naboen, vennerne 
med til en afslappende spilledag. 

Vi sørger for kaffe og kage. Vand og øl kan 
købes. 

Pris pr. deltager kr. 25,-. 
Tilmelding og betaling via MobilePay 654624 
senest søndag d. 09.01. Husk at angive navn og 
antal ved tilmelding.

Vi håber at se en masse unge som gamle til 
nogle hyggelige timer.

Generalforsamling for Arrild Sogneforening 
og Arrild Lokalråd tirsdag d. 01.02. kl. 19.30 
i Medborgerhuset
Så er det atter tid til den årlige general-
forsamling. Til generalforsamlingen har du 
mulighed for at få indblik i og indflydelse på,

hvad Sogneforeningen laver af arrangementer 
og hvad Lokalrådet arbejder med. 

Vi håber derfor, at du har lyst til at deltage og 
komme med gode ideer til nye arrangementer, 
hvordan vi kan gøre eksisterende endnu bedre 
samt forslag til initiativer for Arrild Sogn. Alle 
forslag, store som små, har interesse.  

Dagsordenen vil være ifølge vedtægter. Ind-
komne forslag skal sendes via e-mail til Heidi 
Brodersen, Sogneforeningen 
heidi_poulsen54@hotmail.com  eller ved at 
kontakte Karin Bergholt senest mandag d. 
24.01. 

Solnedgangstur i Draved skov fredag 
d. 25.03 kl. 17:30
Vi vil gerne invitere til en hyggelig gåtur i 
Draved Skov, hvor vi lytter til fuglenes for-
årssang og kigger efter forårstegn i skoven. 
Som turguide har vi allieret os med biolog Anne 
Mette T. Andersen. Turen bliver ca. 3 km.

Vi serverer sandwich, kaffe og kage. Sodavand 
og øl kan købes.

Pris pr. deltager kr. 30,-
Tilmelding og betaling via MobilePay 654624 
senest søndag d. 20.03. Husk at angive navn og 
antal ved tilmelding.

Vi håber at se jer til en hyggelig forårsgåtur.

ARRILD SOGNEFORENING
Formand Heidi Højland Brodersen tlf. 23 73 10 88
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Gymnastikopvisning søndag d. 13.03 kl. 
10.00
Arrild idrætforening afholder årets gymnastik 
opvisning i gymnastiksalen på Arrild friskole 
søndag den 13.03 kl. 10.00. Efter opvisningen 
vil der blive serveret pølsebrød. Årets AIF pris 
vil også blive overrakt denne dag. Vel mødt.

Glædelig Jul og Godt Nytår
Arrild Idrætsforening ønsker alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for opbakningen i 2021, vi ser frem til 
2022.

Generalforsamling i Arrild Idrætsforening
Den årlige ordinære generalforsamling 
afholdes tirsdag den 22.02 kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset. 

Dagsorden jævnfør vedtægter. 
Forslag som ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 3 dage før.

Støttespil 2022
1000 tak for en kæmpe opbakning til støttespil-
let. Selvom om salget blev lidt anderledes pga. 
coronarestriktioner, var det en succes.

Der ligger fortsat en del gavekort som mangler 
at blive hentet på Brugsen. Så husk at få dem 
hentet inden årsskiftet.

I løbet af januar måned vil salget gå i gang.
Se mere på vores facebook side eller tag fat i 
Mette Schmidt mobil 21470117, hvis du ønsker 
et støttekort.

Årets sponsor af støttespil
PARK styling – ved Edith Lund Linding.

1000 tak for sponsoratet til PARK styling og pøj 
pøj i støttespillet til alle.

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

sommer tour 2022

–

 

RIKKE  THOMSEN 
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”Mærk Livet” sammen med den lokale 
musiker - Steffen Schulz
Steffen Schulz afholder sin første kirkekon-
cert i Arrild Kirke. En koncert der har temaet 
”Mærk Livet”.
Han spiller en lang række af sine egne sange, 
der alle handler om nogle af de ting man 
oplever igennem livet. Han låner muligvis også 
et par numre, for at understøtte temaet.
Steffen er fra Løgumgårde og spiller dansk-
sproget pop-musik. Han har også udgivet et 
par enkelte sange på den Sønderjyske dialekt.

Dørene åbner kl. 19.30 og koncerten begynder 
kl. 20.00. Hele herligheden slutter ca. kl. 21.00.

Billetpris: 80 kr. Købes via www.billetto.dk

Nytårsparade
Søndag den 09.01 kl. 10.30 i Arrild Kirke. 
FDF deltager i en børnevenlig gudstjeneste. 
Alle er velkomne. 

I Arrild kører FDF’erne bagefter rundt i byen 
og samler brugte juletræer ind. Alle, der vil 
støtte den lokale FDF kreds, kan sætte juletræ-
et ud til vejen og binde en lille skilling ved. 

På forhånd tak.

Sangaften Evergrens og nostalgi
Onsdag den 02.02 kl. 19.30 i Arrild Menigheds-
hus. Sangaften med kirkesanger Gitte Fries 
og tidligere organist i Toftlund Lars Elmholdt 
Christesen. 

Alle er velkomne. 
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

Lørdag den 01.01. Nytårsdag kl. 14.30

Søndag den 09.01 Nytårsparade kl. 10.30

Søndag den 23.01 Gudstjeneste kl. 14.00

Søndag den 06.02. Gudstjeneste kl. 14.00

Søndag den 20.02 Gudstjeneste kl. 10.30

Søndag den 27.02 Gudstjeneste kl. 14.00

Søndag den 13.03 Gudstjeneste kl. 10.30

Søndag den 27.03 Gudstjeneste kl. 09.00

Oktober 100 kr.
76      Michelle & Stig Nielsen
309   Sonja Østergaard
397   Susanne & Asmus Lund
175   Poul E. Kristensen
299   André Clausen
5        Ingrid Friis
329   Metine Kristiansen
142   Jan Bergholt
58     Edel Petz
78     Michelle & Stig Nielsen
7       Jesper Thuesen

November 100 kr.
95      Laura Rahbek
136   Jan Fugl Hansen
282   Kirsten lagoni
263   Nicolaj Bossen
208   John Jessen
364   Herdis Sørensen
38     Lindberg Jensen
317   Kirsten Sehested
289   Aase Søegaard
325   Ida & Mai Bonde
111   Maren H. Beim

December 100 kr.
115    Fam. Meine
53    Michelle & Stig Nielsen
315    Hans Peter Lund
384    Fam. Møller
396    Nanna Marie Lange
251    Marianne Møller
379    Gunnar Schmidt
172    Fam. Henningsen
17      Mogens Beining
96      Erik Rahbek
337    Lene Lund

VINDERE AF AIF’S STØTTESPIL 
Gevinsten kan afhentes i Dagli’ Brugsen Arrild, mod forevisning af støttekortet.
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man få stillet de spørgsmål man måtte have og 
få en fornemmelse af huset. At man har været 
på besøg inden start, gør også at det er lette-
re for barnet, den dag det skal starte hos os. 

Legehus
Vi har ude på vores legeplads fået et nyt 
legehus. Det mangler at komme helt på plads, 
men det står sikkert, så børnene kan og må 
godt bruge det allerede nu.

Fokus hos personalet
I personalegruppen har vi i det sidste kvartal 

arbejdet med fokus på Børnesyn, hvilket har 
været meget lærerigt og som ofte har fået 
os til lige at stoppe op, og se tingene fra et 
andet perspektiv. I det kommende kvartal vil 
vores fokus komme til at være Børnefælles-
skaber. Hvordan sørger vi for at alle er med i 
fællesskabet, at alle har mulighed for at danne 
venskaber på tværs af alder, køn og kultur.

Forældrehygge
Vi håber at kunne afslutte året med julehygge 
for forældrene d. 21.12, så husk at sætte kryds 
i kalenderen.

I Børnehuset arbejdede vi i november med 
sanser og sanseintegration. Gennem leg, 
bevægelse og snakke i grupperne, arbejdede vi 
med de forskellige sanser. Vi duftede og smag-
te på maden og fik en snak om dette. Vi lavede 
kikkerter så vi kunne bruges synssansen når 
vi legede på legepladsen og meget mere. Det 
var utrolig spændende og meget konkret for 
børnene. De kom til de voksne og sagde “jeg 
kan lugte.. “ så nu bruger jeg den der sans.. 

Cirkus
I efteråret flyttede cirkus også ind i Børne-
huset. Vi arbejdede med cirkus hvor huset 
blev pyntet flot op, der blev øvet og fremvist 
flotte cirkus kunstner for hinanden og til slut 
fik vi besøg af den lokale klovn Diana. Hun var 

mega god til at få børnene til at grine, blive 
overrasket og var i det hele taget bare god til 
at fange alle børn.

Småbørn der synger
Vores småbørnsgruppe har hen over efteråret 
besøgt kirken hver tirsdag, hvor den har stået 
på sang og historie for de mindste. Det er bare 
så dejligt at blive inviteret ind i kirken.

Åben legestue
Vi har også inviteret forældre og børn som 
overvejer, eller som har skrevet deres børn 
op, til at besøge os til åben legestue. Cirka en 
gang pr. måned holder vi åben legestue, hvor 
man kan komme og besøge vores fine lokaler, 
personalet og alle vores dejlige børn. Her kan 

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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Beskrivelse af personalet

Jane Holm
Jeg hedder Jane Holm . 
Jeg bor i Arrild sammen 
med min mand . Har væ-
ret dagplejer her i Arrild 
i ca. 16 år. Blev ansat i 
Børnehuset november 
2014 og er i småbørns-

gruppen, som jeg brænder meget for.

Dorte Petersen
Jeg hedder Dorte Peter-
sen og bor i Agerskov. 
Jeg er mor til 2 skønne 
piger og er velsignet med 
3 børnebørn.
Jeg er uddannet Social-
pædagog fra Esbjerg 

Seminarium 1989, og har været ansat på Arrild 
Friskole og Børnehus siden 2009.
Jeg er primært pædagog i Småbørnsgruppen 
i Børnehuset, og brænder for at arbejde med 

de små børn. Jeg kan også godt lide samspillet 
med Børnehavegruppen.
 

Lene Straadt 
Hej jeg hedder Lene, og 
bor i Hviding, er gift og 
er mor til en på 10 år, 
14 år og 18 år. Jeg er 
ansat i Arrild Børnehus i 
småbørnsgruppen. Inden 
jeg kom til Arrild har jeg 

været i et gæstedagplejehus i 2,5 år. Jeg har 
flere års erfaring som medhjælper i vugge-
stue, samt været dagplejer i 4 år.

Rikke Clausen
Jeg hedder Rikke 
Skovgaard Clausen, og er 
22 år gammel. Jeg bor i 
Fole. Jeg har været ansat 
som pædagogmedhjæl-
per i børnehuset siden 
februar 2020. Inden da 

har jeg været ung pige i huset, og ledsager for 

en handicappet dreng. Derudover er jeg ofte 
barnepige i min fritid, samt gymnastiktræner 
for børn. På sigt vil jeg gerne uddanne mig til 
pædagog.

Katrine F. Hansen
Jeg hedder Katrine Fugl 
Hansen og er 23 år. Jeg 
blev færdiguddannet 
pædagog i januar 2021 
fra UCSyd i Kolding. 
Jeg har arbejdet her 
på Arrild Friskole og 

Børnehus siden maj 2021. Jeg holder meget 
af stedet allerede og nyder min hverdag i høj 
grad. Til dagligt arbejder jeg både i Børnehuset 
og i SFO’en. Jeg brænder for at give børn en 
tryg hverdag fyldt med nærvær, omsorg og 
med masser af plads til udfoldelse af fantasi 
og kompetencer. Derudover har jeg en stor 
interesse i kreative aktiviteter samt bevægel-
se, sang og leg. 

Thewan L. Kia
Jeg er 30 år og bosat i Toftlund. Blev færdig 
uddannet pædagog fra UC Syd Esbjerg i januar 
2015. Har været ansat i børnehuset siden 
november 2015. Jeg er primært i børnehave-
gruppen, men har også haft timer i SFOén. 

René Klinge
Hej jeg hedder René 
Klinge. Jeg er 44 år, 
bosat i Skærbæk sammen 
med min kone og vores 3 
drenge. Jeg er uddannet 
pædagog i 2005 og har 
været souschef i en 

selvejende institution i 13 år, inden jeg blev 
ansat som afdelingsleder her på Arrild Friskole 
og Børnehus pr. 1. marts. Jeg brænder for 
udviklingen hos børn og voksne, og nyder 
meget at se børn og voksne vokse hver dag. 
Min fritid går med musik, lystfiskeri, håndbold 
og camping.
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NYT FRA SKOLEN

Et kalenderår nærmer sig sin afslutning.  Det 
giver anledning til eftertanke over året, der 
svinder. Igen i år har det været et begiven-
hedsrigt år – som gik fra det helt uforudsige-
lige – til det meget strukturerede til en mere 
normal hverdag. Nye ord og rutiner har sneget 
sig ind i vores hverdag.

Goddag og farvel
Vi har i løbet af året sagt goddag og farvel til 
både børn og voksne – en helt naturlig cyklus 
at være en del af. 

Hos os er der plads til nye elever, hvis I nu 
skulle kende nogen.

Læs lige med her
Hvorfor skal du skrive dit småbarn ind i Børne-
huset?

• Vi har fantastiske rammer, både inde
 og ude.
• Små grupper, som giver god tid til det 
 enkelte barn.
• Vi er ca. 1000,- kr billigere end de 
 kommunale integrerede dagtilbud*
• Vi tilbyder gratis kost hele dagen.
• Let overgang fra småbørnsgruppe til
 børnehave, da alle kender alle.
• Både pædagoger, unge medhjælpere
 og erfarne dagplejere i personalegrup pen.
• Utrolig engageret forældrebestyrelse, 
 forældreråd og støtteforening.

• Altid kendte ansigter på arbejde.
• Mange forskellige børn at lege med.

Kom og besøg os når vi holder Åben Legestue 
en fredag i hver måned fra 9.00-10.30. Her 
kan du møde vores børn, personale og andre 
forældre ganske uforpligtende. 

For at vi kan planlægge aktiviteter og se hvor 
meget personale der er brug for, og for at du 
er sikker på en plads, er det vigtigt at du får 
skrevet dit barn op til en plads så tidligt som 
muligt.

Se vores hjemmeside herfor
 www.arrildfriskole.dk 

* 2022 priser.
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Indskrivning
Torsdag d.04.11.2021 havde vi inviteret til 
indskrivning til kommende skoleår. Vi er stolte 
af, at 11 familier allerede nu har valgt os til som 
skole til deres børn. Børnene kommer både 
fra Arrild samt fra andre byer. Derudover er 
der børn fra forskellige lande – længe leve 
mangfoldigheden.

Valg
Valget sneg sig også ind på skolen. Vi har haft 
besøg af Poul Erik Kjær, der fortalte om, hvad 
en lokalpolitiker laver og hvordan en valgkamp 
foregår. Det var rigtig spændende. Vi har set 
på valgplakater og fundet ud af, hvad de for-
skellige bogstaver står for og hvad de betyder. 

Vi besøgte også valgstedet i Medborgerhuset.  
God virkelighedsnær læring.

Teater
November måned skulle have budt på teater, 
med stykket Folk og rovere i Kardemomme By. 
Elever og lærere havde glædet sig til at øve, 
lave kulisser og fremføre stykket, men dette 
blev desværre udsat grundet smittetrykket 
i Tønder Kommune. Teaterugerne vil i stedet 
blive gennemført senere når omstændigheder-
ne tillader det. 

Udvikling
Som personale og skole vil vi hele tiden udvikle 

os. Vi har stor gavn af de indkøbte chrome-
books. Det giver os gode, nye muligheder i 
undervisningen. 
Personalegrupperne i de 2 huse arbejder pt. 
med at få et endnu større samarbejde i gang 
i dagligdagen. En mulighed vi nu heldigvis har 
igen.

Bestyrelsen og den fælles personalegruppe 
arbejder med at blive endnu skarpere på, hvem 
vi er, hvad vi kan, og hvad vi vil – altså hvor er 
vi på vej hen?

Begge udviklingsarbejder er meget berigende 
for os alle. Det er dejligt igen at kunne mødes 
på tværs.

Hjemmeside
Nu kører den nye hjemmeside. Her kan I orien-
tere jer om, hvad vi går og finder på. 

Facebook siden bruger vi ofte til at fortælle 
om vores hverdag. Besøg den gerne og oplev 
noget af alt det, vi har gang i. Vi bliver meget 
glade hvis i liker og deler vores opslag. Tak.
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Skønne dufte
Igen i år har en gruppe madmænd indtaget 
hjemkundskabslokalet hver anden torsdag. Det 
er altid spændende efterfølgende at dufte sig 
frem til. hvilke lækkerier der er blevet kokke-
reret. Husk vores døre er altid åbne for alle 
byens borgere. Henvend jer gerne på kontoret.

Ønsker om et godt nytår
Afslutningsvis skal lyde en stor tak for godt 
samarbejde i 2021. Det glæder os alle. Vi 
ser med glæde ind i 2022 til et fortsat godt 
samarbejde.

I ønskes alle en glædelig jul samt et lykkebrin-
gende nytår.

De bedste hilsner fra elever og voksne på 
Arrild Friskole og Børnehus.

Børneloppemarked
Ligger du inde med noget legetøj eller børnetøj 
du ikke længere bruger? Så har du nu mulighe-
den for at sælge det til børneloppemarkedet i 
gymnastiksalen på Arrild Friskole & Børnehus 
søndag d. 30.01 kl. 10.00-14.00. 

En stand koster kr. 50,-.
Tilmeld din stand til Sandra på 60 16 27 10 
senest d. 23.01. 

FastelavnsPARTY 
Fredag den 25.02 fra kl. 18.00-21.30 afholder vi 
fastelavnsparty for børn og voksne i gymna-
stiksalen på Arrild Friskole & Børnehus. Vi får 
lækker mad, slår katten af tønden og fester 
til god musik. Der vil være præmier til bedst 
udklædte. 

Pris kr. 50,-.pr mand. Tilmelding til Sandra på 
60 16 27 10 senest mandag d. 14.02. 

Dåsesortering 
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 på 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 på tlf. 74 83 43 25 for 
en aftale.

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

TIL KALENDEREN

Januar
20.-21.01. 6.-8. klasse i praktik

24.-25.01. Emnedage: Job og uddannelse

Februar
Uge 6. Alle på skolen arbejder i løbet af 
ugen med familie, sundhed og sexualun-
dervisning

Uge 7. Vinterferie

Marts
04.03. National trivselsdag

Uge 10 + 11. Skole hjem uger

April
06.04. Generalforsamling

Uge 15. Påskeferie

Uge 17. Emneuge

Maj
31.05. Alle tager afsted på skoletur

Juni
01.-03.06. Alle er på skoletur

24.06. Sidste skoledag 
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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

Januar
Lørdag d. 01.  Nytårsdag kl. 14.30, Arrild Kirke
Søndag d. 09.   Nytårsparade kl. 10.30, Arrild Kirke 
Søndag d. 16.  Brætspilsdag kl. 14.30-17.00, Medborgerhuset
Torsdag-fredag d. 20.-21. 6.-8. klasse i praktik, Arrild Friskole & Børnehus
Søndag d. 23.  Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke
Mandag-tirsdag d. 24.-25.  Emnedage: Job og uddannelse, Arrild Friskole & Børnehus
Søndag d. 30.  Børneloppemarkedet kl. 10.00-14.00, gymnastiksalen på Arrild 
    Friskole & Børnehus

Februar
Tirsdag d. 01.  Generalforsamling for Arrild Sogneforening og Arrild Lokalråd 
    kl. 19.30, Medborgerhuset
Onsdag d. 02.  Sangaften Evergrens og nostalgi kl. 19.30, Arrild Menighedshus. 
Søndag d. 06.  Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke
Mandag d. 07.  Deadline for materialeinlevering til Arrild Nyt
Uge 6.    Emnedage:Temauge med Familie, sundhed og sexualundervisning, 
    Arrild Friskole & Børnehus
Uge 7.    Vinterferie, Arrild Friskole & Børnehus
Søndag d. 20.   Gudstjeneste kl. 10.30, Arrild Kirke
Fredag d. 25.  FastelavnsPARTY kl. 18.00-21.30, gymnastiksalen på Arrild Friskole 
    & Børnehus
Søndag d. 27.   Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke

Marts
Fredag d. 04.  National trivselsdag, Arrild Friskole & Børnehus
Uge 10 + 11   Skole hjem uger, Arrild Friskole & Børnehuset
Søndag d. 13.  Gymnastikopvisning kl. 10.00, gymnastiksalen på Arrild Friskole & 
    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.


