
Nyhedsbrev fra Årøsund Bynævn 

 

August 2022 

 

 

Bynævnet håber alle har nydt sommeren, og har gode oplevelser med jer. Her er lidt 

info fra sommeren og nye datoer med møder og arrangementer. 

 

Borgerbudgettering 2022: 

Vi fik igen i år afholdt beslutningsmøde, og denne gang blev det afholdt i Flovts 

forsamlingshus, hvor de 50000 kr blev fordelt, så rigtig mange gode ideer blev 

tilgodeset helt eller delvist.  

Fordelingen blev således: 

Projekt i Flovt: bordebænkesæt + bænk    = 9450 kr 

Opstart af ”medicinsk have” i Årøsund   = 1000 kr 

Udskiftning af varmepumpe i Medborgerhus/klublokale  = 2000 kr 

Etablering af træskulptur i Årøsund   =13300 kr 

Tilskud til omlægning og drift af hjemmesiden aarosund.dk                =  4000 kr 

Tilskud til nye informationsskilte i Årøsund og på Årø                         = 3000 kr 

Skilte ved badebro ift. dybde og strøm    = 2250 kr 

Borde/bænke sæt samt flis ved shelter i Årøsund                    =15000 kr 

 

 

Ved Loppemarkedet langs Færgevej i Årøsund lørdag den 11.6.2022 havde 

aktivitetsudvalget opsat en bod med pølser og drikkevarer. Her var der rigtig gang i 

salget. Tak til alle der hjalp med boden. 

 
Mosebroen blev indviet Søndag den 19. juni. Norlys, som har givet 75000 kr til 

broen, havde sent en repræsentant for Norlys, som holdt en tale. Vi kunne stolte vise 

det fine resultat frem, som Årøsund Bådbygger har bygget.  

Alle blev budt på pølser, øl og vand. 

Nu kan alle igen gå tørskoet og sikkert over mosen på Caminostien. 

Ud over Norlys, har Haderslev Landdistriktspulje også støttet Mosebroen. 

Vi siger et stort tak til sponsorerne og til Brolauget, som har lagt et flot stykke 

arbejde i projektet. 



 

 
 
Sct. Hans blev afholdt foran Badehotellet, på en meget flot aften. Aktivitetsudvalget 

havde sørget for bål og båltaler – Finn Birkelund, som holdt en god båltale, og gav 

lidt at tænke over. Der var rigtig stor tilslutning til denne smukke aften.  

Der kunne købes de lækreste kager fra lokale frivillige bagere.  

Tak for de lækre kager. 

 



 
 

Come together den 14.7.2022. Aktivitetsudvalget havde søgt midler til afholdelse af 

et syng / dans arrangement, som skulle foregå på stranden ved Bunkeren. Kom og 

mød din nabo eller en turist. 

Vejret blev lidt blæsende, så arrangementet blev flyttet i sidste øjeblik til Galleriet på 

Færgevej, hvor Marie og Jørn åbnede Galleriet, så arrangementet kunne gennemføres. 

Tak for det. 

Det blev en super hyggelig aften, hvor der blev sunget og danset og store og små, 

indfødte og turister hyggede sig. En aften som godt kan gentages. 

 

Bynævnet afholdt sammen med Haderslev Kommunes Landdistriktsudvalg et 

arrangement søndag den 21.8.2022: 

Vil du med på opdagelse, Find stier og ruter i naturen med app’en Ride with GPS 

Vi var heldige med vejret, og der mødte 50 friske mennesker op, som nød gåturen 

med nogle af vore gode fortællere fra området. Vi havde sørget for mad og 

forfriskninger til før, under og efter gåturen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt Nyt Nyt 

Varmeudvalget: 

Der afholdes infomøde vedr alternativ varme mandag den 12.9.2022. kl. 18.30 

Vær opmærksom på at der sendes snarest særskilt meddelelse ud vedr. denne aften. 

Der vil blive brug for tilmelding til denne aften. 

 

Tur til NordArt. – Stor kunst – vil du med på udflugt den 17.9.2022? 

Aktivitetsudvalget indbyder til fælles udflugt til NordArt, Nordeuropas største 

udstilling af samtidskunst i Rensborg 50 km syd for grænsen. Udstillingen finder sted 

i hallerne til et tidligere jernstøberi og i parken ved støberiet og byder på storslåede 

oplevelser. 

Vi fylder bilerne, splejser om kørsel, mødes ved hovedindgangen kl. 12.30, kaffe i 

cafeen kl 14.30 og afrunding med aftensmad på vej hjem. 

Tilmelding senest 1.9.2022 til Ulla Søgaard, som koordinerer, på telefon/sms 

51950206. 

 

Fællesspisning: 

Så er der snart gang i de ”Bare mænd” igen. De kreerer lækker mad.  

Fredag den 23.9. kl. 18.30 

3 retter for 75 kr/pers, Tilmelding sker ved indbetaling på mobil box 2559RL. 

Hold øje med mere info fra de ”Bare mænd”. Kom og vær med, det er så hyggeligt, 

og så er der altid dejlig spændende mad, serveret af de hyggelige og flittige ”bare 

mænd”. 

 

Aktivitetsudvalget arbejder på andre arrangementer, så hold øje med Facebook 

opslag i ”Årøsund før og nu” samt Nyhedsbreve. Bla. arbejdes på at lave 

sangvandringer. 

 

 

 

 



Fokusplan møde afholdes mandag den 10. oktober kl. 19. Her vil Landdistrikts 

koordinatoren Bitten Jensen være til stede og guide os igennem en brainstorm. 

Kom med dine ideer til udvikling i vores område. Vi håber at rigtig mange i Årøsund 

Landdistrikt vil være med til at sætte sit præg på områdes udvikling. Hvor skal vi hen 

ad? Hvad kunne give området et løft? Både ift. boliger, veje, turisme, eller hvad går I 

og forestiller jer ift. området på sigt? Sæt kryds i kalenderen, og kom med dine ideer 

og lad os sammen komme videre i processen. 

Sæt kryds i kalenderen, der vil blive sendt mere info ud. 

 

Kalender: 

Mandag den 12.9.2022 kl. 18.30– Infomøde vedr. alternativ varme 

Lørdag den 17.9.2022 – Udflugt til NordArt  

Fredag den 23.9.2022 kl. 18.30 – Fællesspisning i Medborgerhuset 

Mandag den 10.10.2022 kl. 19 - Fokusplanmøde 

 

På Bynævnets vegne 
Rosa Brøgger 
 


