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Infobrev til alle i Arrild sogn
Har du et arrangement eller informationer der henvender sig til sognet så 

kontakt Annette Boll Schmidt på tlf. 40 37 47 45 eller e-mail   

abs@bollogschmidt.dk. Den færdige tekst vedhæftes. Billeder modtages gerne. 

Pris per side i Arrild Nyt er kr. 250,-.       

  

DEADLINE: For materialeindlevering til næste udgave, 1. kvartal 2014, er 

Mandag den 18-11 2013.

Arrild Privatskole og Børnehuset    
Skoleleder Sara Marie Bergholt tlf. 74 83 01 03, www.arrildprivatskole.dk  

Afdelingsleder Børnehuset Dorte Katrine Nørgaard Jessen tlf.  30 13 84 03 

Skolebestyrelsesformand Per Dalgaard tlf. 51 27 06 62

Nyt fra skolen

Arrild Privatskole har ansat en ny lærer - Nina Jane Andersen  

Hej alle borgere i Arrild.

Jeg er så heldig, at skulle være den nye lærer i teamet på Arrild Privatskole og 

vil kort præsentere mig selv.                                                                                                                                      

Jeg blev færdiguddannet som lærer i 2010 i linjefagene dansk og engelsk. 

Siden 2010 har jeg arbejdet i forskellige vikariater i Vejen og Kolding. Her har 

jeg erfaring med, at undervise i mange forskellige fag og har arbejdet med børn 

og unge i alle 3 faser: indskoling, mellemtrin og overbygning.     

                                                                                                                                         

Privat er jeg gift og mor til 4 dejlige børn. Vi bor i Jegerup, et par kilometer fra 

Vojens.

           

Jeg ser meget frem til, at løfte opgaven som lærer på skolen og håber på et godt 

og konstruktivt samarbejde med skole og nærsamfundet.

På gensyn.

          

Venlig hilsen fra

Nina Jane Andersen



Nyt fra bestyrelsen for Arrild Privatskole og Børnehus 

Vi er nu kommet godt i gang med et nyt skoleår, og det er med glæde og en 

vis stolthed, at vi kan konstatere en fremgang i elevtallet på skolen, vi har 46 

elever. 

I sommerferien har vi ansat en ny lærer Nina Jane Andersen i stedet for Lene 

Petersen der har valgt at søge nye udfordringer. Vi vil gerne takke Lene for den 

tid hun har været på Arrild Privatskole og ønsker hende held og lykke  

fremover. Samtidig vil vi gerne byde Nina Jane velkommen.

I bestyrelsen har vi mange forskellige opgaver både 

praktiske og mindre praktiske. Vi afprøver mange 

tanker med hinanden og prøver altid at tænke 

fremad. Vi er så heldige at have fået 25.000 kr. fra 

SYDBANK fonden der er øremærket til et smart-

board.  Bestyrelsen arbejder på at få gjort vores 

skole lidt smartere og mere moderne. Vi vil starte 

med en opdatering af vores IT lokale, hvor vores nye smartboard og 16  

computere skal sættes op, sådan at vi har et lokale der er funktionelt samt  
indbydende at arbejde i for vore lærere og elever. 

Vi vil gerne takke for de sponsorater vi løbende modtager

Vi har netop fået vores legepladser opdateret til de krav der stilles. Der er blev 

lagt nyt faldgrus samt sand der er sponsoreret af Christian Munksgaard og 

Mona Jønsson. Torben Brodersen har lagt maskiner til arbejdet. Der er også 

blevet sat en ny rigtig fin træhest op i Børnehuset, som er sponsoreret af Poul 

Einer.  En stor tak til dem, også en tak for de flotte præmier til kræmmer-

markedet fra Skærbæk Radio samt de øvrige der bidrager.     

På Bestyrelsens vegne, Per Dalgaard
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Nye tiltag på skemaet, temadage og aktiv time    

           

Temadage

På Arrild Privatskole vil vi i skoleåret 2013/14 arbejde med en månedlig  

temadag på alle klassetrin, hvor ideen er at få faglighed og praktisk erfaring til 

at gå op i en højere enhed.     

      

Hver måned vil et af skemafagene blive  

rundet af med en temadag, hvor det emne 

der er arbejdet med i et af de pågældende 

fag, vil blive rundet af med en hel skoledag.  

I løbet af året vil vi tilgodese, så mange  

forskellige fag og emner som muligt.

      

Vi har adskillige ideer til, hvordan vi gerne 

vil arrangere disse dage. Har man f.eks. 

arbejdet med dyr i et vandhul, vil det være 

rigtigt godt at cykle eller gå ud til et lokalt 

vandhul, for at finde og artsbestemme dyr og 

planter. Eller hvis man i historie har læst om 

middelalder eller vikingetid, så kunne  

klassen tage på Vikinge-museet i Ribe, cykle 

ud at se Nørrevold, eventuelt kombineret 

med et besøg på Haderslev Museum, hvor 

der er et udstillingsområde, der viser noget 

om dette. Der er rigtig mange muligheder i 

alle fagene. 

      

Vi håber, at vi på denne måde kan gøre 

undervisningen mere sammen-  

hængende og interessant. For at få plads til 

dette nye tiltag, har vi valgt at   

omstrukturere to emneuger til 10 temadage, 

altså en dag om måneden undtagen i juni.
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Aktiv time

Aktiv time er et af de nye tiltag på skolen, hvor 

undervisningen i dansk og matematik foregår 

på en helt anderledes måde, nemlig ved  

aktivitet og bevægelse.

        

Eleverne skal skrive staveord på asfalten, sjippe 

tabellerne, spille dartmatematik, lære at tage 

kvadratmetermål af bygninger. Dette er bare 

nogle af de ting, de skal igennem. Aktiv time er 

kvartalsopdelt mellem dansk og matematik og 

er for 2.-7. kl. 

GoCook Smagekasse

Skolen og Børnehuset er tilmeldt GoCook 

Smagekasse, som vi modtager onsdag d. 23. 

oktober. Denne dag er der fokus på smags-

oplevelserne, eleverne og børnene i Børnehuset 

er selv med til at tilberede maden, som er sund, 

grøn og lækker.      

     

Infomøde for kommende børnehaveklasse

Tirsdag d. 5. november er der informationsmøde for de kommende 

børnehaveklassebørn.

Julegudstjeneste

Fredag d. 20. december kl. 9.00 tager skolen, Børnehuset og byens dagplejere 

til julegudstjeneste i Arrild Kirke. Forældre er også velkomne.    

God jul og godt nytår til alle.
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Beretning fra Børnehuset

Vi har i Børnehuset nydt efteråret og været på mange ture ud i naturen, nu 

begynder vi med lidt mere indendørsaktiviteter.     

 

Vi er jo heldige at vi kan bruge Arrild Privatskoles faciliteter og derfor tager vi 

i gymnastiksalen hver tirsdag og onsdag, nogle gange med alle børnene andre 

gange med en mindre gruppe.       

           

Den sidste tirsdag i hver måned er dagplejerne i Arrild og omegn velkommen i 

Børnehuset til at deltage i vores hverdag.      

Motionstur fredag d. 11. oktober

Traditionen tro vil vi også gå vores egen motionstur fredag før efterårsferien, 

samme dag holder skolen deres motionsløb.

          

Bedsteforældredag torsdag d. 28. november

Den 28. november holder vi Bedsteforældredag, hvor alle bedsteforældre til 

børnene i Børnehuset er velkommen til julehygge.    

 

Luciadag fredag d. 13. december              

Den 13. december er det Luciadag, hvor det vil 

være muligt at se de største børn fra Børne-

huset gå Luciaoptog i Dagli`Brugsen i  

Arrild. Kommende opslag i Dagli`Brugsen for 

tidspunkt.
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Arrild Idrætsforening       

Formand Mette Marie Schmidt tlf. 21 47 01 17    

www.arrildidrætsforening.dk 

Foreningerne informerer

Efterår/Vintersæson 2013-14 

Så starter indendørssæsonen snart op og Arrild Idrætsforening kan

tilbyde følgende:

 

GYMNASTIK - sæsonen starter uge 39

Gymnastikudvalget bestående af Malene Jacobsen, Diana Van Der Meer og

Cecilie Meine er ved at lægge sidste hånd på vinterens aktiviteter i

gymnastikafdelingen.

Se mere i Ugeavisen Midtsyd i uge 37 eller på www.arrildidrætsforening.dk.

 

Boldspil/Indendørs hockey

Onsdage kl. 17.00- 18.30. For piger og drenge fra 5.- 8. klasse

Træner: Rasmus Thomsen tlf. 24 98 15 66

 

BADMINTON - sæsonen starter uge 39

Badmintontræning for børn

Torsdage kl.17.00 -18.00 samt evt. 18.00-19.00.

Trænere: Karsten Sørensen tlf. 21 72 39 10 og Jacob Christensen

 

Motionsbadminton.

Tilmelding til Christian Munksgaard tlf. 23 66 43 28 eller Hans Ole Andresen

tlf. 28 70 26 69. 

 

DET ER FOR DIG

Den sidste fredag i hver måned fra kl. 19.00 - 23.00. Første gang den   

27. september. Fra 5. Klasse og op efter. Leder: Aage Schmidt tlf. 40 11 47 45

 

Tilmelding og betaling til alle aktiviteter undtagen - ”Det er for dig”

foregår online på www.arrildidrætsforening.dk
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SVØMMESÆSON 2013/14

Så er det tid til at springe i bassinet.    

Vi starter i uge 39 og slutter i uge 12.    

Ferielukket i uge 51-52-1-7.

      

Online tilmelding/betaling fra torsdag den 12. september på    

www.toftlund-if.dk. (Ret til ændringer forbeholdes)

           
Tid   Hold    Instruktør   
Mandag
Kl. 10.00-10.45 Waterbiking og fitness Inge Lise, tlf. 51861172
Kl. 16.00-16.30 Børn begynder   Helle, tlf. 30 56 01 32
Kl. 16.30-17.00 Børn begynder   Hjælpeinstruktør Sara
Kl. 17.00-17.30 Børn letøvede    Helle, tlf.  30 56 01 32
Kl. 17.00-17.30   Forældre/barn 3-4 år   Rita, tlf.  28 10 97 06   
       Hjælpeinstruktør Sara
Kl. 17.30-18.00  Plask og leg 4-5 år  Rita, tlf.  28 10 97 06   
       Hjælpeinstruktør Sara
Kl. 17.30 -18.00 Babysvømning 0-3 år  Helle, tlf. 30 56 01 32
Kl. 17.30-18.00   Børn øvede   Ingolf, tlf 74831060                         
Kl. 17.30-18.00 Voksen begynder   Elna, tlf.  60495630                          
Kl. 18.00-19.00 Bassinlivredning  Ingolf, tlf 74831060                         
Kl. 18.00-18.30 Voksen motion  Ingolf, tlf 74831060   
Kl. 18.30-19.15   Deepwaterfitness og   Lene og Elna   
   waterbiking      
Kl. 19.30-20.15 Waterbiking/powerspin  Elna, tlf.  60 49 56 30                          
           
Tirsdag 
Kl. 9.00-9.45  Waterbiking og fitness  Inge Lise, tlf.  51861172 
   for pensionister
Fredag 
Kl. 8.30-9.15  Waterbiking og fitness  Elna, tlf.  60 49 56 30          
   for pensionister                  
Kl. 9.00-9.30  Babysvømning  Ingrid, tlf.  23 93 77 27
Kl. 9.30-10.00  Babysvømning      
Kl. 10.00-10.30 Babysvømning   
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Vindere af Arrild I.Fs støttespil       

Gevinsten kan afhentes i Dagli´Brugsen Arrild,      

mod forevisning af støttekortet.       
           
          

Måned 50 kr.    100 kr.    
Juli  4      Ole Jørgensen   221   Niels Von Zon
  342  Johnny Pedersen  370   Karsten Sørensen
  92    Jeppe Johansen  234   Anders D. Juhler
  317  Kirsten Sehested   56     Fam. Schmidt
  107  Ida Schmidt   74     Fam. Riggelsen
  305  Trine Schmidt
  306  Sonja Brodersen
  273  Steen Ove Lund
  240  Susanne Mamsen
  375  Poul Ottsen
  312  Lilly Schmidt
  237  Britta Mamsen      
August 85    Helle Poulsen   326  Rikke Dalkvist
  202  Fam. Hansen   22    Markus Bergholt
  314  Tony Olesen   233  Karen Hansen
  196  Fam. Møller   15    Mary & Bent Madsen
  150  Mette Lauridsen   380  Henning Jensen
  105  John Petersen
  372  Jacob Christensen
  334  Simon Lund
  89    Kenny Anker Jensen
  61    Jørgen Udh
  347  Karina Laursen
  180  Mette Van Zon      
September 19    Brian Albrechtsen  311  Johnny Petersen
  238  Else Thomsen   50    Nicolaj Bergholt
  208  John Jessen   395  Salon Mette
  111  Maren H. Beim   348  Grethe & Tage Mosby Larsen
  397  Jenny Mathiasen  382  Fam. Møller
  220  Lars Von Zon
  186  Merete Jacobsen
  254  Torben Brodersen
  200  Laila Christensen
  90    Katrine Anker Jensen
  235  Majbritt Mamsen
  246  Søren T. Hansen
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Lokalhistoriskarkiv for Arrild Sogn   
Formand Inger Rahbek Andersen tlf. 74 83 43 84

Arkivernes dag lørdag den 2. november     

Lokalhistorisk Arkiv for Arrild Sogn har åbent fra kl. 10-14, 

hvor man kan se, hvad der gemmer sig i arkivet, ligesom 

man er velkommen til evt. at medbringe arkivalier – også billeder,

som vi kan få en snak om.

Arkivet befinder sig i Multihuset, Skærbækvej 16, Arrild.

          

Bestyrelsen består af

Inger Rahbek Andersen, formand

Christian Jacobsen, næstformand

Hans Christian Wind, kasserer

Ellen Sørensen

Inge Møller

Med venlig hilsen

Byfestudvalget

L andsbyfest  og 
Ringridning  2013i  Arrild
En stor tak til alle sponsorer og frivillige 
hjælpere i forbindelse med afholdelsen 

af Landsbyfest og Ringridning 2013.

På gensyn i uge 28 i 2014.
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Skolestart

Alle elever på Arrild Privatskole har igen i år fået en lektiekalender af støtte-

foreningen for Arrild Privatskole, så de kan holdes styr på lektierne.  

           

Kræmmermarked

Søndag d. 1. september var der kræmmermarked på p-pladsen ved Dagli´ 

Brugsen i Arrild. Markedet var godt besøgt og der blev handlet flittigt. 

Der blev købt lodder i tombolaen, fisket i ”fiskesøen”, spist pølser, kage og 

drukket kaffe og saft. En god og hyggelig eftemiddag. 

          

Skrabelodder 

Som noget nyt vil man resten af året kunne købe skrabe-

lodder af støtteforeningen og derved støtte Arrild Privat 

Skole og Børnehuset. Prisen er 30 kr. pr. lod. Præmierne er 

rejsegavekort fra Bravo Tours.         

Så her har du mulighed for at forlænge din ferie!!! Skulle du, dine børn eller 

din familie have lyst til at hjælpe os med salget, så kontakt formanden for Støt-

teforeningen. Vi håber, at alle tager godt imod ideen og køber et lod eller to. 

          

Dåsesortering søndag d. 6. oktober

Søndag d. 6. oktober kl. 7.30 er der dåsesortering på Vinkelvej 

9 i Arrild.

Alle byens/omegnens borgere, såvel forældre og andre med  

interesse for skolen og Børnehuset er velkommen til at give en 

hånd med denne formiddag. Der afsluttes med mad til alle som hjælper, så 

tilmeld jer til Annette Boll Schmidt på tlf. 40 37 47 45.

Bankospil søndag d. 10. november

Der afholdes bankospil i Arrild Privatskoles gymnastiksal søndag d. 10.   

november kl. 13.00. Dørene åbnes kl. 12.30. I pausen vil der være mulighed 

for at købe kaffe med hjemmebag. Kom og få en hyggelig eftermiddag og få 

fingrene i de mange flotte præmier, hvor hovedgevinsten er et fladskærmstv 

sponsoreret af Skærbæk Radio og Tv.  

Støtteforeningen         
Formand Annette Boll Schmidt tlf. 40 37 47 45  
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Vælgermøde    

Forud for kommunalvalget afholder Lokalrådet/Arrild Sogneforening et 

vælgermøde, hvor de forskellige partier har mulighed for at være   

repræsenteret. Mød op og deltag i debatten, som måske kan være med til at 

afgøre hvor netop din stemme skal placeres. Tid og sted vil blive annonceret på 

www.arrild.infoland.dk samt på plakater rundt i byen.

Fællesspisning i Multihuset i november

Er du træt af at stå i køkkenet, så tag med til fællesspisning i Multihuset, hvor 

lokale sørger for tilberedningen. Det eneste der skal medbringes er det gode 

humør. Denne gang er det Lise & Palle med flere der står for at lave noget 

spændende mad til os. Datoen for fælesspisning vil blive annonceret senere.  

Vi håber at se rigtig mange glade børn og voksne til en afslappende aften.   

       

Juletræsfest søndag d. 1. december

Arrild Sogneforening arrangerer igen i år juletræsfest for børn og barnlige 

sjæle søndag den 1. december. Juleoptoget starter ved Arrild Privatskole   

kl. 13.00, fortsætter gennem Arrild by med stop hos forskellige erhvers- 

drivennde og slutter igen på skolen ca. kl. 14.30, hvor der vil blive danset   

om juletræet og uddelt juleposer af julemanden.  

          

Hold øje med opslag på Facebook under gruppen Arrild Sogneforening samt 

på www.arrild.infoland.dk for yderligere information.

Arrild Sogneforening      
Formand Heidi Poulsen tlf. 20 74 21 10



13

ARRILD Tlf. 74 83 41 21

Arrangør:  
Arrild Sogneforening
Annoncesponsor: 
Dagli´ Brugsen Arrild

Den svære rejse at blive voksen 
– en alkoholikers beretning
Allan Olsen har været ædru alkoholiker
i mere end 15 år. Han fortæller i dag
åbent, gribende og levende om sit liv
som både aktiv og ædru alkoholiker. 
Allan taler om livet og livskvalitet, om at
sætte sig nye mål, og hvad der gør
hverdagen så fantastisk som ædru.

Han fortæller, hvordan han formåede at
ændre sit liv, og hvordan han tog ansvar
for selv samme. Hvordan han stædigt
planlagde nye mål ved at skifte de gamle
vaner ud og sætte fokus på nye vaner.
Allan Olsen er charmerende og humori-
stisk i sin fortælling og fremtoning,

hvorfor der garanteres for et un-
derholdende, lærerigt og dybt-
følt foredrag

Gribende og hudløst ærligt foredrag 
med skuespiller Allan Olsen

Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30 på Arrild Privatskole

Tilmelding 
Billetter kan købes hos Dagli’
Brugsen Arrild eller bestilles ved
henvendelse til Valborg Wind 
på tlf. 51 36 40 37 eller via 
email: 
valborgwind@gmail.com. 
Max 150 billetter.

Foredrag 
inkl. kaffe og kage 

125,-
pr. person 
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Arrild Venstre Vælgerforening    
Formand Jes Møller tlf. 74 83 53 10

Har i hørt det?          

Poul Erik Kjær stiller op til kommunevalget 2013

Det er med stor fornøjelse, at vi her i Arrild nyt 

kan meddele at Poul Erik Kjær har sagt ja til 

at stille op som kandidat til kommunevalget i  

november.

Vi mener at han er det bedste bud på Arrild sogns 

talerør til den ny kommunalbestyrelse, de næste 

4 år.

Lidt om Poul Erik:

Poul Erik er 41 år gammel, født og opvokset på 

en gård i Mellerup ved Agerskov. Er gift med Pia 

Jepsen, og sammen har de børnene Emil på 13 år, 

Line på 11 år og Sofie på 7 år.

           

Poul Erik er uddannet landmand med grønt Diplom, og driver på Povlskrovej 

ved Arrild, et landbrug med grise og ca. 210 ha jord.

           

Ved siden af arbejdet med landbruget er han meget aktiv i lokalsamfundet 

hvor han bl.a i 8 år har været FDF leder i Arrild-Branderup FDF og medlem af 

bestyrelsen for Arrild Idrætsforening i 10 år. For tiden sidder han i bestyrelsen 

for Egernhytten.dk, for Arrild vandværk, samt er næstformand i Arrild venstre.

          

Fritiden fordrives med jagt, løb og vandreture i naturen. Poul Erik besteg  

Kilimanjaro på næsten 6.000 m i 2012. 
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Politiske interesser i Tønder kommune

Gode forhold for de mindre samfund. F.eks. gode stisystemer til skoler og 

fritidsaktiviteter.

         

Gode forhold for turisme. F.eks udvidelse af Arrild svømmehal. Gode og 

spændende aktiviteter i turistområder så det bliver mere attraktivt at holde 

ferie i Tønder kommune, samt bygge og eje sommerhus i området.

Gode og ens konkurrencevilkår i EU.

Bedre vandløbsvedligeholdelse.

Realistiske priser på byggegrunde fra dag 1. 

Der skal ske en opdatering af vejnet på landet. 

I lokalområdet vil Poul Erik arbejde for optimale forhold for vore landbrugs-

virksomheder, håndværkere og handelsliv, der sammen med Arrild Privat-

skole og foreningslivet er hjertet i vores lokalsamfund. 

          

Bestyrelsen for Arrild Venstre vælgerforening

Højskolesangaften        

Onsdag den 30. oktober kl.19.30 er der højskolesangaften i konfirmandhuset 

ved præstegården i Arrild.

Kom og syng med. Der findes mange gode sange i højskolesangbogen.  

Der vil blive serveret kaffe og kage, og det koster ingenting at deltage.

 

Julekoncert       

Tirsdag d. 3. december i Arrild kirke med  

Sing'n Swing under ledelse af Tove Tersbøl.

Arrild kirke        
Sognepræst Peter Boyschau tlf. 74 83 43 76          

Arrild meninghedsråd tlf. 23 74 60 45



Nyt fra Arrilds Erhvervsliv
Arrild Svømmehal       
Kontakt tlf. 74 83 44 03, email info@arrild-svoemmehal.dk, 

www.arrild-svoemmehal.dk

ARRILD SVØMMEHAL TILBYDER AQUA FITNESS OG JOGGING

Tirsdag kl. 17.00-17.45 og torsdag kl. 10.15-11.00

Aqua fitness/jogging er glad problemfri motion for alle, dame/pige- mand/

dreng- voksne/børn- ung/gammel, med og uden “skavanker”, der er plads 

til alle :-)          

 

Vandets element bærer dig igennem 45 min. god motion, hvor vi er hele krop-

pen igennem. Man har mulighed for at stå af og på holdet, alt efter som man 

har tid og lyst til at deltage. Efterfølgende er der wellness med saunagus i 

vores fine udendørs sauna.

Vi starter tirsdag d. 10. september og torsdag  

d. 12. september. Ingen tilmelding, mød blot  

op med godt humør :-)

      

Vi glæder os til at se dig/jer i Arrild svømme-

hal.  På gensyn.

      

Vinterferie uge 42    

AQUAFITNESS 

Tirsdag kl. 10.15-11.00

Torsdag kl. 10.15-11.0016



Salon Mette        
Mette Holm tlf. 74 83 17 70, www.salonmettearrild.dk
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Barselsvikar i Salon Mette

Nu nærmer tiden sig, hvor jeg er klar til at gå på bar-

sel. Jeg vil være i salonen til og med d. 12. oktober, 30 

timer om ugen. Det er derfor med glæde at jeg byder 

Camilla velkommen i salonen. Camilla vil være der 

fast 37 timer om ugen i min barselsperiode.    

        

Åbningstiderne er stadig de samme.

Man:  Lukket, Tirs-Ons-Fre:  9.00-17.30,   

Tors; 14.00-21.00, Lør:  8.30-13.00

 

Camilla og jeg har kendt hinanden siden folkesko-

len, og efter 9 klasse valgte vi frisørfaget. Camilla 

gik på Kolding frisørskole, og i lære hos Bent Olesen 

i Løgumkloster. Camilla starter i salonen efter at  

hendes egen barsel er slut d. 15. oktober. Denne dag vil der være lidt godt til 

ganen og alle har mulighed for at byde hende velkommen. Samtidig vil der, 

hele hendes første uge, være en masse lækre tilbud på produkterne. 

Salon Mette holder julestue igen i år

Fredag og lørdag d. 29.-30. november og fredag og lørdag d. 6.-7. december 

holdes der igen i år julestue i Salon Mette. Julestuen er åben i salonens  

åbningstider, fredage 9.00-17.30 og lørdage 8.30-13.00.

 

Der kan bl.a. købes :

Marmelade, patchwork, hjemmestrik, hjemmelavede lys, småkager, kranse til 

kirkegården, julepynt, jernfigurer i stjerner-hjerter-juletræer (de samme som 

sidste år) og adventskalender med produkter fra salonen.

 

Der vil være lidt godt til ganen, kaffe - the - varm kakao - gløgg og småkager, 

alle 4 dage.



1 ÅRS FØDSELSDAG & RADIO GLOBUS 

Den 17. september er det allerede 1 år siden, at Edith slog dørene op til  

salonen. Det fejrer vi sammen med alle jer og "Vækkelses præktikanterne og 

den lille rødhætte" - morgenholdet fra Radio Globus. De sender live fra  

salonen imellem kl. 6-10. Der gives rundstykker og kaffe, til de morgenfriske, 

som er sponsoret af Dagli' Brugsen i Arrild - stor tak til Dan. Der vil også 

være fødselsdagstilbud, som er værd at køre efter i dette tidsrum, køb f. eks. 

et gavekort til en værdi på 100,- for KUN 1,-. 

          

Man kan også hilse på de to nye ansigter der er startet i salonen. Henriette 

starter den 23. september, som frisørassistent efter endt barsel. Henriette er 

23 år og er uddannet med bronzemedalje i år 2011. Hun har tidligere arbejdet 

som frisør ved salon Holdt i Toftlund.  

Aleksandra startede den 2. september som 1. års frisørelev. Aleksandra er 24 

år og har en kæmpe passion for skønhed, så hun bliver en super elev og er 

allerede godt igang. De glæder sig til at møde jer alle.

 

BØRNEDAG SÆT KRYDS I KALENDEREN

Lørdag i uge 41 gentager vi succesen fra sidste år. Konceptet bliver det 

samme, "kom og bliv klippet og alle pengene går ubeskåret til Arrild  

Privatskole". Edith håber, at der er mange der vil støtte op om sagen, så vi 

kan holde liv i skolen og gøre hverdagen sjovere.

Denne dag vil der være en masse aktiviteter både inde og ude for børn.

En rigtig god dag at starte sin efterårsferie på for hele familien...

          

Hilsen teamet bag madeby.holt

Anette, Henriette,  Aleksandra & Edith

madeby.holt        
Edith Lund Holt tlf. 28 15 43 17, www.madebyholt.dk
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Juletræer og pyntegrønt 
fra

Møllegaarden i Arrild 

Juletræer og pyntegrønt 
 sælges fra uge 47.

I år har vi fæld selv
 14. + 15. december 

21. + 22. + 23. december 
Alle dage fra kl. 10-16 

Møllegaardens juletræer 
Vinkelvej 11, Arrild 

6520 Toftlund 
52714295 -  74834812 
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Kalender

December    
• Søndag d. 1. Juletræsfest kl. 13.00, Arrild Privatskole
• Fredag og lørdag d. 6.-7. Julestue, Salon Mette
• Fredag d. 13. Luciadag med optog, Daglí Brugsen Arrild
• Lørdag-søndag d. 14.-15. Fæld selv juletræer kl. 10-16, Møllegaardens Juletræer
• Fredag d. 20. Julegudstjeneste kl. 9.00, Arrild Kirke

• Lørdag-mandag d. 21.-23. Fæld selv juletræer kl. 10-16, Møllegaardens Juletræer

November      
• Vælgermøde – datoen annonceres senere
• Fællesspisning kl. 18.00, Multihuset – datoen annonceres senere
• Lørdag d. 2. Arkivernes dag kl. 10-14, Multihuset
• Søndag d. 3. Julekoncert, Arrild Kirke
• Tirsdag d. 5. Informøde for kommende børnehaveklasse, Arrild Privatskole
• Søndag d. 10. Bankospil kl. 13, Arrild Privatskole
• Uge 47. Salg af juletræer og pyntegrønt starter, Møllegaardens Juletræer
• Tirsdag d. 19. Kommunalvalg, Multihuset
• Torsdag d. 28. Bedsteforældredag, Børnehuset

• Fredag-lørdag d. 29.-30. Julestue, Salon Mette

Oktober      
• Torsdag d. 1. Foredrag med Allan Olsen kl. 19.30, Arrild Privatskole
• Søndag d. 6. Dåsesortering kl. 7.30, Vinkelvej 9, Arrild
• Fredag d. 11. Skolernes motionsdag, Arrild Privatskole
• Lørdag d. 12. Børnedag, madeby.holt
• Tirsdag d. 15. Barsels reception, Salon Mette
• Tirsdag d. 15. Aquafitness kl. 10.15-11, Arrild Svømmehal
• Tirsdag d. 17. Aquafitness kl. 10.15-11, Arrild Svømmehal
• Onsdag d. 23. GoCook Smagekasse, Arrild Privatskole
• Uge 44. Elevsamtaler, Arrild Privatskole

• Onsdag d. 30. Højskolesangaften kl. 19.30, Konfirmandstuen, Arrild Kirke

September      
• Tirsdag d. 10. Aqua Fitness opstart, Arrild Svømmehal
• Tirsdag d- 17. Fødselsdag og Radio Globus kl. 6-10, madeby.holt
• Uge 39 Gymnastik opstart, Arrild Privatskole
• Uge 39 Badminton opstart, Arrild Privatskole
• Uge 39 Svømning opstart, Arrild Svømmehal
• Fredag d. 27. Det er for dig opstart, Arrild Privatskole


