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DEADLINE
Materialeindlevering til næste udgave, 3. kvartal 2022 
(juli, august, september): mandag den 09.05. 
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.

DET ER NU DET GÆLDER...

Lad os alle støtte op om Arrilds ildsjæle og 
foreningernes kommende arrangementer...

Aldrig har det været så nemt at blive hjemme, 
i sofaen, som det er lige nu. Alle aktiviteter 
har været lukket ned under Corona og vi har 
været tvunget til at tilbringe mere tid hjemme. 
Det kan derfor være svært at komme op af 
sofaen igen, men det er nu det gælder. Det er 
nu vi skal støtte op om de forskellige arrange-
menter og tiltag, der sættes i gang i Arrild, så 
vores ildsjæle får ny liv og gejst til at aktivere 
en masse spændende tiltag for Arrild Sogn og 
dens borgere. Vi skal i gang og vise at vi vil 
være med til at gøre en forskel.

Vi kan derfor kun opfordre til at I støtter op 
om de gode tiltag. Dette er for at der også 
fremadrettet er liv og glade dage i Arrild - om 
det er støtte til blomsterkasser, tilblivelse af 
et legeland eller støtte til de lokale arrange-
menter, alle bidrag er kærkomne.

Arrild Legeland
Nu er det muligt  at købe støttekort til Arrild 
Legeland. Pris 125 kr. pr./stk. og man må gerne 
købe flere. De kan bøbes i Arrild Svømmehal og 
ved Arrild Feriecenter Sol og Strand v/Britta 
og Kaj Mamsen.
MobilPay 820649 
Reg. og konto nr. 9844-8850681857

Blomsterkasser
Indbetaling til blomsterkasser
Reg. og konto nr. 9741-0000403903

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.

Piger kend din værktøjskasse 
Kalder alle piger og kvinder der ønsker at 
være handy-women, men bare lige mangler det 
sidste for at komme ordentlig i gang. 

Vi sørger for, at der kommer en kyndig 
instruktør, der viser os hvordan man bruger 
det forskellige værktøj optimalt. Der vil være 
materiale til rådighed, men ønsker I at lave 
et bestemt projekt opfordrer vi jer til selv at 
medbringe materialet. 

Vi afslutter arrangementet med lækker tapas. 
Vand og øl kan købes. 

Pris pr. deltager kr. 200,- inkl. tapas, kr. 50,- 
uden tapas. 

Vi informerer på Facebook, så snart datoen og 
de sidste detaljer er på plads.

Skt. Hans torsdag d. 23.06 kl. 19.30
Med to års forsinkelse er det atter tid til at 
afholde Skt. Hans igen - og vi glæder os!

Der vil være sjove lege for børn og barnlige
sjæle. Båltaleren starter sin tale kl. 21.00, 
hvorefter bålet tændes. 

Der kan købes grillpølser, kage, snobrød, øl og 
sodavand.

Vi glæder os til at se jer til et hyggeligt arran-
gement ved friluftscenen bag svømmehallen.

ARRILD SOGNEFORENING
Formand Heidi Højland Brodersen tlf. 23 73 10 88
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Er du støttemedlem af Sogneforeningen?
Vil du gerne være med til at støtte de gode
tiltag og sociale arrangementer der afholdes
i Arrild Sogn? Så opfordrer vi dig til at blive
medlem af Arrild Sogneforening.

Hvad får jeg ud af det?
Som støttemedlem er du med til at støtte 
tilblivelsen og gennemførelsen af arrangemen-
ter såsom, juletræsfest, Skt. Hans, 80ér fest/
årsfest, foredrag og lignende arrangementer. 

De indkomne Støttemedlemsskaber giver 
ligeledes mulighed for at vi kan støtte gode 
initiativer der er til gavn for alle i Arrild Sogn, 
men også til turistfremmende aktiviteter. 
Herunder kan nævnes økonomisk støtte til 
Multibanen, Medborgerhuset, Diskgolf-banen, 
Arrild Friskole og Børnehus og bidrag til 
tilblivelsen af det nye Arrild Legeland. 

Uden støttemedlemmer vil Sogneforeningen 
ikke have mulighed for at give disse sponso-
rater, så alle støttemedlemmer skal have stor 
tak.

Støttemedlemsskabet bidrager også til at 
det er muligt at lave Arrild Nyt, så Arrild 
Sogns borgere har mulighed for at følge med 
i hvad der rører sig for store såvel som små i 
lokalområdet. 

Vi håber derfor at du har lyst til at støtte 
Arrild Sogneforening og vores aktiviteter ved 
at tegne et støttemedlemsskab.

På forhånd tusind tak!

Sogneforeningens bestyrelse
Bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand/PR: Heidi Brodersen
Næstformand: Thomas Bredahl
Kasserer: Heidi Lautrup Lauridsen
Sekretær: Christence Rahbek Andersen
Sociale Medier: Line Holm
Øvrige medlemmer:
Katrin Elisabeth Jacobsen
Peter Schade
Leif Machmüller

Suppleanter:
Nina Kilbom
Søren Schmidt

HVORFOR!
- SKAL JEG BETALE STØTTEKONTINGENT TIL 

ARRILD SOGNEFORENING?

SÅ VI KAN

- Lave spændende, sjove, lærerige og sociale arrangementer . Juletræsfest . Skt. Hans . Foredrag . 80’er fest . Vælgermøde . Børne MGP . Virksomhedsbesøg . Guidede skovture . Ungdomsfest . Børne Diskofest . Fællesspisning mm.

- Støtte lokale initiativer  . Multibanen . Medborgerhuset . Hoppepuden . DiskGolf-banen . Støtteforeningen mm.

HVOR MEGET?

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

HVORDAN?

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

TAK FOR STØTTEN!

MobilePay654624

AKTIVITETER 2022/2023

April/maj Piger kend din værktøjs-
kasse

23.06 Skt. Hans ved friluftscenen 
bag Svømmehallen

Medio oktober Vildtaften

29.10 Halloween fællesspisning med 
uhyggelig skattejagt

Ultimo november Blomsterbinding

27.11 Juletræsfest

Januar 2023 Brætspilseftermiddag

Februar 2023 Ølsmagning 
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IDRÆTSFORENINGEN

NY forårssæson

Power walk – 1 times gåtur i højt tempo
Tirsdage fra kl. 19.00–20.00.
Nyt hold starter 15.03.
Vi går fra Medborgerhuset.

Udendørs fodbold for børn
Træning hver onsdag kl. 17.15 - 18.30
Første gang 16.03
Alder 6-9 år
Træner: Thomas Bredahl + hjælpetræner

Fodboldtræningen foregår på boldbanen 
mellem skolen og klubhuset.

Arrild Cykelmotion
Ny cykelsæson starter søndag den 03.04 
kl. 10.00 – der cykles fra klubhuset.
Der cykles søndage kl. 10.00 og onsdage kl. 
18.30.

Det er et krav at bruge cykelhjelm.

Nye som gamle medlemmer er meget velkom-
men.

Sjov med bold
Træning hver onsdag kl. 16.00 - 17.00 
Første gang 06.04
Alder: 2-5 år
Træner: forskellige fra gang til gang. 

Træningen foregår på boldbanen mellem skolen 
og klubhuset.

Udendørs fodbold for børn
Træning hver onsdag kl 17.15 - 18.30 
Første gang 06.04 
Alder: 10-13 år 
Træner Claus Lange + hjælpetræner

Fodboldtræningen foregår på boldbanen 
mellem skolen og klubhuset.

Floorball - 4. kl. - 6. kl.
Træning hver mandag kl. 15.00-15.45
Første gang mandag den. 11.04
Træner: Mette Schmidt
Hjælpetræner: søges
Træningen foregår på multibanen.

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

Floorball - 0. kl. – 3. kl.
Træning hver mandag kl. 16.00-16.45
Første gang mandag den 11.04
Træner: Mette Schmidt
Hjælpetræner: Tobias Søegaard.
Træningen foregår på multibanen.

Tilmelding til aktiviteterne
Tilmelding og betaling til aktiviteterne på 
www.arrildidrætsforening.dk

Arrild Idrætforenings generalforsamling
Arrild Idrætsforening har afholdt generalfor-
samling. Christian Boll er nyvalgt til bestyrel-
sen og afløser Morten Andersen.

Tak for samarbejdet til Morten og velkommen 
til Christian.

Arrild Idrætforenings bestyrelse
Vi har konstitueret os:
Formand: Mette Schmidt
Næstformand: Christian Boll
Byfest formand: Brian Thomsen
Byfest sekretær: Malene Knudsen
PR: Karin Klingenberg
Klubhusbestyrer:  Jacob Lund
Bestyrelsesmedlem: Marieke van Mastwijk
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Januar 100 kr.
56      Fam. Schmidt
259   Sebastian K. Møller
285   Karen Simonsen
338   Torkild Beining
17     Mogens Beining
362   Dorrit Sørensen
146   Else & Andreas Nielsen
343   Torkild Beining
21     Kasper Jensen
386   Karin Klinkenberg
271   Anders Juhler
328   Sonja Madsen

Februar 100 kr.
298   August Brodersen
258   Britta Bossen
337   Lene Lund
288   Erik Norberg
264   Leif Machmüller
183   Kim Jepsen
231   Natalie Mamsen
125   Christina Sandfeld
110   Jacob H. Beim
280   Valborg Wind
190   Kees van der Meer
219   Helen S Petersen

Marts 100 kr.
336   Mads H. Thomsen
95     Laura Rahbek
256   Katrin Jacobsen
289   Aase Søegaard
330   Jytte Hein
96     Erik Rahbek
155   Per Wolff
354   Freja M. Lange
384   Fam. Møller
325   Ida & Mai Bonde
87     John Petersen
135   Fam. Hjortlund 

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

sommer tour 2022

–

 

RIKKE  THOMSEN 
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per har valgt at fratræde deres stillinger. Vi 
ønsker dem al held og lykke fremover. Dermed 
søger vi også en ny leder samt medhjælper. 

I mellemtiden har vi som udgangspunkt for 
januar og februar måned ansat Maria, som har 
arbejdet som pædagogisk konsulent i mange 
år. Hun arbejder primært i børnehaven. Stort 
velkommen til Maria. 
Natchaya er ansat som medhjælper i foreløbigt 
februar og marts. Velkommen til Natchaya.

Fastelavn
Fastelavn er en tradition alle både børn og 
voksne glædedede sig til. Det betød nemlig 

udklædning og fest. Traditionen tro blev der 
holdt fastelavn, hvor vi var udklædte og slog 
katten af tønden. Vi begyndte allerede på vores 
fastelavnstema i uge 6+8, hvor der var fyldt 
med kreative aktiviteter, ansigtsmaling, musik 
og sang. Der blev også bagt lækre fastelavns-
boller til at fylde maverne med. 

Påske
I april kommer ugerne til at være præget 
af påske. Vi skal lave forskelligt påskepynt 
til udsmykning af børnehuset og vi kommer 
også til at holde påskefrokost. Det bliver også 
spændende at se, om vi mon får besøg af den 
kære påskehare igen? Vi venter i spænding. 

I Børnehuset har vi nydt den kolde og friske 
vintertid, der har budt på sne og desværre 
også corona. Dette fik vi særligt at mærke i det 
nye år. Det har været en tid, hvor vi alle har 
været nødsaget til at rykke tættere sammen 
for at få hjulene til at rulle. Heldigvis er foråret 
snart på vej og vi ser frem mod varmere dage 
med solskin og en blomstrende natur.

Nye børn 
Der er tilkommet flere nye børn i husets små-
børnsgruppe den seneste tid, hvilket vi glæder 
os over. Vi ønsker et stort velkommen til både 
børn og forældre.

Personaleskift og nye hænder
De seneste par måneder har vi haft skift i 
personalegruppen. Vores leder og en medhjæl-

ARRILD FRISKOLE & BØRNEHUS
Skoleleder Mie Møller tlf. 74 83 01 03. 
Skolebestyrelsesformand Susanne Ockens tlf. 50 54 90 53  
skolen@arrildfriskole.dk - www.arrildfriskole.dk

NYT FRA BØRNEHUSET

Bedst som man tror……
En ting har den seneste tid klart vist os. Nemlig 
nødvendigheden af at være omstillingsparate. 
Det er noget, børn og voksne efterhånden er 
blevet specialister i. Godt gået.

I kalenderåret 2021 gik begge huse rimeligt fri 
for coronaen. Januar/februar 2022 vendte 

op og ned på den statistik. Vi oplevede mange 
syge børn, og i uge 5 blev personalet i begge 
huse delvist lagt ned. Det betød, at vi måtte 
lukke børnehuset en enkelt dag. 
Hvor er det fantastisk at forældrene bakker op 
og hurtigt finder løsninger. 
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Bedsteforældredag
Den 18.05 holder vi bedsteforældredag. Sidste 
år måtte vi desværre aflyse den pga. coro-
na, men i år satser vi på at kunne fastholde 
traditionen. Plantekasserne bliver klargjort til 
at børn i fællesskab med deres bedsteforældre 
kan plante smukke blomster, der pynter vores 
udendørsarealer. 

Kreativitet, aktivitet og udeliv
Børnehuset bærer præg af kreativitet. Meget 
af tiden går nemlig med at lave kreative aktivi-
teter, hvor børnene får mulighed for at bruge 
og udfordre deres fantasi. Sang og dans er en 

naturlig del af hverdagen. Både i småbørns-
gruppen og børnehaven nyder pædagoger og 
børn at synge og danse sammen. Vi har også 
et stort fokus på bevægelse. Her benytter vi 
os af multihallen og dens mange muligheder for 
at bevæge og sanse med kroppen. Vi benytter 
os ligeledes en del af udelivet med vores faste 
ugentlige gåture samt dage med bål og hygge. 
Dette fortsætter naturligvis i den kommende 
tid, hvor vejret bliver varmere. 
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Jeg er tilflytter til det Sønderjyske, og har 
holdt til i Løgumgårde de sidste tre år, men jeg 
flytter forhåbentlig ind i mit nye hus ikke langt 
fra Arrild i juleferien.

Privat bor jeg sammen med min kæreste Tom, 
og vores hund og kat.

Jeg glæder mig utrolig meget til at lære jer at 
kende, og ikke mindst blive en del af friskolen 
og dennes hverdag.

Job og uddannelse
Årets første emnedage stod i coronanens tegn 

Men sikke et par udbytterige dage det alligevel 
blev til. 0.-3. klasse var på besøg i Dagli´Brug-
sen Arrild. 4.-8. klasse var på besøg hos 
Lindholm Maskinstation og havde også besøg af 
en anæstesi sygeplejerske. Derudover blev der 
undersøgt jobmuligheder, set film om jobs og 
meget mere.

Marts
Marts måned er måneden, hvor vi afholder 
skole-hjem-samtaler. Det er altid dejligt med 
mødet med forældre og eleven.

NYT FRA SKOLEN

Velkommen
Den 01.01. sagde vi goddag og velkommen til 
Dorthe Christensen. Dorthe er startet som 
klasselærer i 4.- 5. samt underviser i andre af 
skolens fag. Velkommen til Dorthe. Her følger 
en præsentation:

Mit navn er Dorthe Christensen, jeg er utrolig 
glad for at have fået rollen som ”den nye” 
lærer på Arrild Friskole. Jeg har været lærer i 
ti år, og har undervist i mange forskellige fag, 
primært på mellemtrinnet og i indskolingen, 
jeg har altid fået lov til at være klasselærer, 
en rolle jeg glæder mig meget til at fortsætte 
med.
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Maj
Søndag den 08.05 hejser vi flaget for årets 
konfirmander og ønsker dem alle en fantastisk 
god dag.

Den 31.05 tager vi alle på skoletur. Endnu et af 
årets højdepunkter. 0.-5. klasse tager til Fanø. 
6.-8.klasse tager til Aarhus.

Juni 
Endnu et skoleår rundes af. Vi får samlet op på 
hængepartierne og forventer at kunne holde 
en stor fælles afslutningsdag den 24.06.

Forude venter en god og lang sommerferie. Vi 
ses igen 08.08.

SFO
I SFO’en har vi for tiden 8 fuldtids- og 13 del-
tidsbørn. Dette betyder, at vi 2 dage i ugen kan 
være 21 børn i SFO’en i alt. Vi har lige nu tirs-
dag som en fast ugentlig spille/legetøjsdag. 
Her må børnene have legetøj med hjemmefra 
i SFO’en. Det er skønt at se, hvordan børnene 
kan lege sammen på kryds og tværs og med 
hinandens legetøj. Børnene har stor respekt 
for hinandens ting. 

Aktiviteter i SFO
Derudover bruger vi meget tid på at være 
kreative og aktive. Vi bruger multihallen samt 
vores udendørsarealer til at lave forskellige 
bevægelsesaktiviteter bl.a. fodbold, badminton, 
rundbold, dødbold mm. Børnene nyder at være 
aktive og lade fantasien udfolde sig gennem 
leg. De næste par måneder vil SFO’en derud-
over have fokus på diverse kreative aktiviteter 
til både fastelavn og påske. 

SFO’en bærer præg af stor medbestemmelse, 
hvilket betyder at pædagogerne i høj grad 
vægter at inddrage børnene i, hvilke aktivite-
ter der kan foregå i SFO’en. 

Introuge 
I uge 11 tager vores elev i 8. klasse på introuge. 
En uge hvor det er muligt at snuse til forskelli-
ge ungdoms-uddannelser.

April
Generalforsamling
Vi vil gerne invitere jer alle til årets general-
forsamling for Børnehus og skole. Generalfor-
samlingen foregår i år den 06.04. Se dagsor-
den på hjemmesiden. Dagsorden er desuden 
udsendt til alle hjem i de 2 huse.

Folk og røvere i Kardemommeby
Velkommen til Folk og røvere i Kardemommeby. 
Den udsatte teater uge fra november måned 
regner vi nu endelig med at kunne gennemføre. 
Det betyder et anderledes skema i uge 16/17, 
hvor vi fordyber os i drama, sang og musik 
samt kreative udfoldelser. 

Alle er velkomne til den gratis generalprøve 
torsdag den 28.04 kl. 10.00 i hallen. Efter 
forestillingen vil vi gerne byde på en kop kaffe 
m. hjemmebag og en hyggelig snak i persona-
lerummet.

Vi glæder os så meget.

TIL KALENDEREN

Uge 14 Påskeemne i Børnehuset

06.04.22 Generalforsamling

09.-18.04 Påskeferie

21.-29.04 Teateruger

28.04 Skolefest. Generalprøve kl. 10.00

08.05. Konfirmation i Arrild

18.05 Bedsteforældredrag i Børnehuset

31.05-03.06 Skoleture for alle skolens 
elever.

24.06. Sidste skoledag
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Ved du hvad “Støtteforeningen for Arrild 
Friskole og Børnehus”er?

Ved du:
 - at vi støtter skolen hvert år med pengebeløb 
til udflugter, nyt udstyr til f.eks. skolekøkkenet, 
bøger og meget mere?

- at vi gav et stort beløb til skolens indkøb af 
Chromebooks?

- at vi køber legesager og udstyr til børnehu-
set, så der løbende kommer nye spændende 
ting at lege med for jeres børn?

- at vi gav materialet “Fri for mobberi” til 
Børnehuset?

Støtteforeningen giver kort sagt en mereop-
levelsesrig, spændende og lærerig dag til 
børnene i Arrild Friskole og Børnehus. 

Vi tjener pengene ved at afholde fastelavns-
fest, stå for pølsevogn til byfesten, afholde 
banko, konkurrencer og lignende. 

Hvilke arrangementer der skal afholdes, 
hvordan de skal afholdes osv. bestemmer 
bestyrelsen. 

MEN vi mangler folk til bestyrelsen,og til at 
hjælpe os når arrangementerne skal afholdes 
–vi mangler DIG!!!

Bestyrelsen mødes 2-3 gange om året og 
derudover hjælper vi til ved de enkelte arran-
gementer. Det er ikke mange timers arbejde 
det kræver, men til gengæld gør DU en kæmpe 
forskel.

Det kræver ingen forudsætninger at være med 
i bestyrelsen, kun lysten til at være med til at 
give børn og voksne i Arrild, og i Arrild Friskole 
og Børnehus en masse gode oplevelser. 

Der er valg til bestyrelsen onsdag den 
06.04., så mød op og gør en forskel.

Har du ikke mod på at være med i bestyrelsen 
så kan vi også bruge din hjælp til at stå i pøl-
sevogn, bage kager eller på anden måde hjælpe 
med afholdelse af arrangementer. 

Hold øje med Facebook og skolens nyhedsbre-
ve. Her vil vi efterspørge hjælp når vi har brug 
for den.

For yderligere info kontakt formand Sandra 
Søegaard på tlf. 60 16 27 10.

Medlemsskab af Støtteforeningen
Så er året 2022 skudt godt i gang og tiden 
er derfor inde til at forny medlemsskabet i 
støtteforeningen for Arrild Friskole.
 
Medlemskabet for 2022 giver dig stemmeret 
ved generalforsamlingen. 
Årets generalforsamling er onsdag d. 06.04, kl. 
19.00 på Arrild Friskole. Ønsker du stemmeret 
til generalforsamlingen skal medlemsskabet 
betales inden d. 31.03. Fornyelse af medlem-
skabet kan dog også ske på generalforsamlin-
gen. Du kan til enhver tid blive medlem ved at 
benytte indbetalingsmulighederne.  

Affaldsindsamling
Der samles affald lørdag den 02.04 fra 09.00 
til ca. 12.00.

Vi mødes bag skolen på p-pladsen.

Tag gerne refleksvest på. Har du en god 
opsamlertang så er det fint at medbringe den.

Når vi er færdige, samles vi ved Brugsen og får 
en sodavand og lidt mad.

Kom og vær med, til at gøre vores by ren og 
fin. Du behøver ikke at melde til, bare kom 
derop.

Evt henvendelse på nr 24 40 45 45 eller 23 80 
90 67.

Kræftens Bekæmpelse
Efter 2 år uden indsamling er vi klar igen.

Så derfor tag godt imod Kræftens Bekæmpelse  
indsamlerne, når de kommer rundt og samler 
ind til et godt formål søndag den 03.04 fra kl. 
10.00 til 14.00.

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

HVORDAN BETALER JEG?
Medlemskabet kan indbetales til Støt-
teforeningens konto i sydbank på 
reg. 7971 kontornr. 118807 eller via 
MobilePay 61714. 

Prisen er kr. 125,- pr. medlem. 

Medlemskabet er personligt og ikke 
husstandsrelateret. 
Husk at skrive dit fulde navn på din 
indbetaling og overførsel.

Beløbet betales inden d. 31.03 for at få 
stemmeret til generalforsamlingen.  
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Konfirmation søndag den 08.05 kl. 10.00
Konfirmander i Arrild Kirke:

Malde Wentzel Andersen, Løgumklostervej 31 
6780 Skærbæk

Mai Meier Bonde, Vinkelvej 7

Jesper Dalgaard, Allerupvej 15

Ida Marie Bang Henningsen, Slotsvej 19

Nanna Marie Lange, Højvang 13

Emil Lautrup Lauridsen, Arnumvej 7

Silje Ockens, Povlskrovej 56

Lærke Mathilde Alkærsig Petersen, Roostvej 7 
6535 Branderup J

Mads Hein Thomsen, Rugbjergvej 2C

Koncert med temaet:  
Evergreens og nostalgi onsdag den 
18.05 kl. 19.30 i Arrild Kirke

Kirkesanger Gitte Fries og organist Lars 
Elmholdt Christensen underholder. Vi skal 
blandt andet høre »What a wonderfull World«, 
»Bridge over troubled water«, »Lille Sommer-
fugl« og andre kendte populære sange.

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

Palmesøndag den 10.04. kl. 10.30

Musikgudstjeneste Langfredag den 14.04. 
kl. 10.30

Påskedag den 17.04 kl. 10.30

Søndag den 24.04 kl. 09.00

Søndag den 08.05 konfirmation kl. 10.00

Søndag den 22.05 kl. 14.00

Pinsedag den 05.06 kl. 10.30

Arrild og projektet Multietniske landsbyer i 
Tønder kommune

Tønder kommune søsatte i oktober 2021 
projektet; ”Multietniske landsbyer”.

Baggrunden for projektet er det store antal 
udenlandske tilflyttere i kommunen sammen-
holdt med at foreningerne i lokalsamfundene 
mangler hænder til det frivillige arbejde.

Mange landbrug og virksomheder har hårdt 
brug for arbejdskraft og rekrutterer der-
for arbejdskraft fra andre lande. De fleste 
tilflyttere kommer fra Tyskland, Rumænien 
og Ukraine, men der er også tilflyttere fra 
Indien, Brasilien, forskellige afrikanske lande 
og andre europæiske lande som Polen, Litauen 
og Ungarn.

En del af kommunens tilflyttere vælger at slå 
sig ned i kommunen permanent. De stifter 
familie og børnene går i daginstitution og skole 
og bliver på den måde integrerede i det danske 

samfund. Det kan dog være svært at komme 
rigtigt ind i lokalsamfundet, når man ikke 
kender den danske kultur og det kan omvendt 
være svært for de lokale at kontakte tilflytter-
ne, hvis de oplever, at der er nogle sprogbarri-
erer, der skal overvindes.

Arrild Lokalråd har sagt ja til at være partner 
i projektet. I de kommende 2 år vil der foregå 
forskellige aktiviteter i området, der alle har 
til formål at styrke det lokale foreningsliv og 
samtidigt hjælpe tilflytterne med at blive bedre 
integreret i lokalsamfundet.

Projektleder Gyrite Andersen oplever stor 
opbakning til projektet fra Lokalrådet og Arrild 
skole og glæder sig til samarbejdet med flere 
foreninger og andre interesserede i Arrild. 

Lokalrådets bestyrelse
Formand Lene Nielsen 
Næstformand Henrik Kristiansen 
Sekretær Karin Bergholt 
Bestyrelsesmedlem Thomas Breddahl

ARRILD LOKALRÅD
Formand Lene Nielsen tlf. 30743894 - arrildlokalraad@gmail.com 
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ARRILD PENSIONISTFORENING
Formand Valborg Wind tlf. 51 36 40 37 - valborgwind@gmail.com

Arrangementer i Arrild Pensionistforening 
i 2021
På grund af coronaen kunne vi ikke afholde 
arrangementer før i slutningen af maj måned. 

Vi startede den 26.05 med en tur i private 
biler til Løgumkloster, hvor vi efter et besøg 
i kirken, kørte ud til Krigsfangergravene og i 
silende regn hørte om de russiske krigsfan-
ger fra 1. verdenskrig. Bent Beim var vores 
lokale guide. Tilbage i midtbyen hørte vi om de 
specielle bygninger og de for længst afdøde 
originaler, som Lille Libbe, Goliath og Stinne 
mæ´ æ bibel, som også har boet i Arrild.

I juni var vi på tur sammen med Menigheds-
rådet til Humlemagasinet ved Middelfart og 
Fredericia Volde. Vi har altid allieret os med en 
guide, når vi er på tur, og uden mad og drikke 
dur helten ikke, så busturene er altid med 
frokost, eftermiddagskaffe og middagsmad.

Den 16.06 kunne vi endelig få afviklet vores 
generalforsamling, hvor foreningen samtidig 
skiftede navn fra Arrild Sogns Efterløns- og 
Pensionistforening til Arrild Pensionistfor-
ening. Der var dog en 3. mulighed, nemlig Arrild 

Seniorer, men flertallet bestemte sig for Arrild 
Pensionistforening.

Juli holdt vi fri.

I august havde Branderup arrangeret en tur til 
Glücksborg Slot. Her var vejret bestemt heller 
ikke med os.

På grund af coronapandemien havde vi mulig-
hed for at søge forskellige puljer til arrange-
menter for særlig sårbare, ensomme og enlige. 
Vi søgte og fik midler fra to forskellige puljer. 

Den ene gik til en tur rundt på Rømø Havn og 
på stranden ved Lakolk, hvor de varmede op til 
dragefestival.  Der blev spist lækker frokost 
hos Fru DAX, hvorefter vi kørte til Schack-
enborg Slot og fik en guidet rundvisning, før 
vi sluttede af med kaffe og lækre kager i det 
dejligste august vejr.

Det andet beløb blev anvendt til en middag med 
underholdning i slutningen af oktober. ligeledes 
for sårbare, ensomme og enlige. 

I september var vi, igen i egne biler, på tur til 
Ribe Vikingecenter, og Jacob A. Riis Museet.

I starten af oktober havde vi fællesspis-
ning med underholdning ved storyteller 
Per Hammerich. Maden var i top.

10.11 holdt vi Mortensaften i Medborger-
huset med lækker mad fra Delikatessen, 
Toftlund

08.12 havde vi adventshygge med gløgg 
og æbleskiver, kaffe med hjemmebag og 
underholdning ved Center Royal Band 
fra Løgumkloster. En dejlig start på 
julemåneden.

2022 programmet byder på følgende: 
16.02 i Medborgerhuset: Mit liv som 
klaverstemmer v/Chr. Skov fra Arnum  

09.03 i Branderup: foredrag ved Lis 
Mikkelsen, Helene Hanssen – et liv i strid 
og kærlighed

06.04 i Medborgerhuset: Sangeftermid-
dag med pianist

04.05 på tur i egne biler til ECCO ”Æ laut” 
og Højer Mølle

15.06 bustur med Menighedsrådet til 
Karensminde ved Grindsted

10.08 bustur med Branderup til Panser- 
og Artillerimuseet i Oksbøl, samt Filsø

07.09 Besøg på Vibegård i Gasse

05.10 Fællesspisning og underholdning i 
Medborgerhuset

10.11 Mortensaften i Medborgerhuset

07.12 Adventshygge i Medborgerhuset

15.12 Julefrokost????

11.01 2023  Generalforsamling i Medbor-
gerhuset

Derudover har vi, tilpasset årstiden, fa-
ste aktiviteter som seniorgymnastik ved 
Åse Schmidt, Knipling ved Mette Korsholm 
Jepsen, Bowling i Skærbæk Fritidscenter, 
Billard i Klubhuset og krolf.

Har du/I lyst til at høre mere om de for-
skellige aktiviteter og arrangementer, er 
du/I velkommen til at kontakte forman-
den: Valborg Wind på tlf. 51 36 40 37.
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KALENDER

April
Uge 14    Påskeemne i Børnehuset, Arrild Friskole & Børnehuset
Lørdag d. 02.  Affaldsindsamling kl. 09.00-12.00, p-pladsen ved , Arrild Friskole &  
    Børnehuset
Søndag d. 03.  Cykelmotion opstart kl. 10.00, Klubhuset
Søndag d. 03.  Kræftens Bekæmpelse indsamling kl. 10.00-14.00
Onsdag d. 06.  Opstart Sjov med bold kl. 16.00 - 17.00, fodboldbanen bag Børnehuset
Onsdag d. 06.   Opstart Udendørs fodbold for børn 9-12 år kl 17.15 - 18.30, fodboldbanen  
    bag Børnehuset
Onsdag d. 06.  Sangeftermiddag med pianist, Pensionistforeningen, Medborgerhuset
Onsdag d. 06.  Generalforsamling Arrild Friskole & Børnehuset kl. 19.00
Onsdag d. 06.  Generalforsamling Støtteforeningen for Arrild Friskole & Børnehuset
Søndag den 10.   Palmesøndag kl. 10.30, Arrild Kirke
Mandag d. 11.- fredag d. 18. Påskeferie, Arrild Friskole & Børnehuset
Mandag d. 11  Floorball 4.-6. kl. opstart kl. 15.00-15.45, Multibanen
Mandag d. 11.  Floorball 0.-3. kl. opstart kl. 16.00-16.45, Multibanen
Fredag d. 14.   Musikgudstjeneste Langfredag kl. 10.30, Arrild Kirke
Søndag d. 17.   Påskedag kl. 10.30, Arrild Kirke
Torsdag d. 21.- fredag d. 29. Teateruger, Arrild Friskole & Børnehuset
Søndag d. 24.   Gudstjeneste kl. 09.00, Arrild Kirke
Torsdag d. 28.  Skolefest. Generalprøve kl. 10.00, Arrild Friskole & Børnehuset

Maj
Onsdag d. 04.   Pensionistforeningen på tur i egne biler til ECCO ”Æ laut” og Højer Mølle 
Søndag d. 08.  Konfirmation kl. 10.00, Arrild Kirke
Onsdag d. 18.  Bedsteforældredrag i Børnehuset, Arrild Friskole & Børnehuset
onsdag d. 18.   Koncert med temaet: Evergreens og nostalgi kl. 19.30, Arrild Kirke 
Søndag d. 22.   Gudstjeneste kl. 14.00, Arrild Kirke
Tirsdag d. 31. – fredag d. 03.06.  Skoleture for alle skolens elever, Arrild Friskole & Børnehuset.

Juni
Søndag d. 05.   Pinsedag kl. 10.30, Arrild Kirke 
Onsdag d. 15.   Bustur med Menighedsrådet til Karensminde ved Grindsted
Torsdag d. 23.  Skt. Hans kl. 19.30, Friluftscenen bag Arrild Svømmehal
Fredag d. 24.  Sidste skoledag, Arrild Friskole & Børnehuset

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.


