
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 8. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 16/2-18  til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  

 9737 6035, 2386 9786,  dv.aadum@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Ådum Jagtforening 
 

                            MÅRHUNDEN  
 

Det er lykkedes at få en virkelig mårhunde-ekspert til Ådum. 

Naturvejleder og skovfoged Brian Kjølhede fra Naturstyrelsen Vestjylland  

har været med helt fra begyndelsen i arbejdet med at bekæmpe det invasive 

rovdyr, bl.a. ved at indfange, mærke og genudsætte den som judas-dyr. 

 
Mandag den 5. februar kl. 19 i Ådum Forsamlingshus,  
Bindesbølvej 5, Ådum, 6880 Tarm 

Entre 50 kr. 

Alle er meget velkomne 

Tag gerne venner og bekendte med. 

 

 

 

 

 

Kunst i Aadum – vil du være med? 

En gruppe fra flere foreninger mødte heldigvis op til et lille møde 

i begyndelsen af 2018. Der var bred enighed om, at det vil være 

en god ide med etablering af kunst i sognet.  

Vi søger derfor interesserede, som vil være med i en lille gruppe 

under Borgerforeningen, til at koordinere ideer og små projekter. 

Man behøver ikke være kyndig i kunst, men være villig til at 

komme med input til hvilke typer kunst, der skal etableres, og 

hvordan det skal repræsenteres. 

Interesserede kan henvende sig til Niels Møller Hansen på telefon 

2022 2751 eller Hans Laurids Pedersen på telefon 4017 1728.  

                    Kommende arrangementer 2018: 

Marts:  6. Jakob Olrik inviterer til LADIES NIGHT i forsamlingshuset 

             6. Støttef. børneunivers: Generalforsamling 19.00 
             7. Indre Mission: Generalforsamling 
           11. Gymnastikopvisning i Aadum Hallen 
           14. Købmandsbutikken: Generalforsamling 19.00 
           20. Husholdningsf.: Påskeinspiration i Lyhne 18.30 
           22. Indre Mission: Møde v/Martin Gydesen Faldt, Hv.Sande                 
           23. Støttef. Skolen: Quinde hygge i forsamlingshuset   
           27. Lokalhistorisk Arkiv: Generalforsamling 

April: 25. Husholdningsforening: Generalforsamling 

          26. Indre Mission: Møde v/Vagn Stensig Andersen, Skjern 

Maj:   22. Kirkekoncert med koret Vokalibitum 19.30 
          31. Indre Mission: Møde v/Christen Peter Olesen,              
                Ejstrupholm 

August: 18. Golf: Åben Ådum Skærbæk Mølle. 

Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer. 

Husk at bruge kalenderen. Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com 

Henvendelse Dagmar Vestergaard tlf. 9737 6035 / 2386 9786 

Mail: dv.aadum@gmail.com  jul og et godt   

http://www.aadum.com/
mailto:dv.aadum@gmail.com


 

  nytår! 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

         

 

              
 

 
 

 
 
 
 
 

      Aadum Husholdningsforening                         
 

Kaffebord        
  

Søndag den 25. februar  kl. 15.00 – 17.00 i Forsamlingshuset. 
  

Vi gentager Det Vestjyske kaffebord  og håber, mange har lyst til at få  

en hyggelig eftermiddag. 
 

Det er den dag, I kan invitere naboer, familie og venner til 

eftermiddagskaffe. 
 

Pris for kaffe, the og alt det kage, du kan spise: 

Voksne 60,00 kr. Børn 20,00 kr. 
 

Alle er velkomne og ingen tilmelding. 

 

                                 

             Med venlig hilsen 

             BESTYRELSEN 

 

 

 
 

Fælles møde for alle foreninger i Ådum  

Tirsdag den 6. februar kl. 19:30 

 i Hallens kantine 

Med venlig hilsen Borgerforeningen 
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Fælles Generalforsamling 

Mandag den 28. februar 2018 i Ådum Forsamlingshus 

 Kl. 17.00  Generalforsamling Aadum I&U 

 Kl. 18.00  Spisning 

 Kl. 19.00  Generalfor: Ådum Forsamlingshus   

                                      Støttefor.Ådum Forsamlingshus 

                                      Vindmøllefonden 

 Kl. 20.00 Generalfor: Ådum Borgerforening 

Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at  

have deltaget i spisningen. 

Vi håber rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage  

i debatten, også selv om man ikke er medlem af alle foreningerne. 

Tilmelding til fællesspisningen senest torsdag den 23. februar 

til Mette Højlund  mette_hoejlund@bbsyd.dk 

eller tlf. 41 15 51 23 

Venlig Hilsen  

Bestyrelserne for :  Aadum I&U 

                                  Ådum Forsamlingshus 

                                  Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus 

                                  Vindmøllefonden      

                                  Ådum Borgerforening 

 

Gymnastikopvisning i Ådum Hallen 
søndag den 11. marts 2018 

  Se program i næste nr. af Ådum Nyt 
sæt X i kalenderen 

                                                Gymnastikudvalget 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kørelærer 

Hans Buchholtz 

60 14 62 16 
 

Buchholtz-Køreskole.dk  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.jystrupspejder.dk/sites/gyldenloeve.gruppe.dds.dk/files/images/Icon - b%C3%B8rn der leger.jpg&imgrefurl=http://www.jystrupspejder.dk/node/1166&docid=2dIXqvc2yDDwfM&tbnid=BKiVFpvXMSY6TM:&vet=10ahUKEwjGodiiyOTYAhXKfFAKHUSpBRc4rAIQMwgJKAYwBg..i&w=480&h=480&bih=650&biw=1366&q=b%C3%B8rn&ved=0ahUKEwjGodiiyOTYAhXKfFAKHUSpBRc4rAIQMwgJKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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Red skolen = bosætning i Aadum 
 

I forbindelse med arbejdet med at få børnetallet op i skolen, har  

vi fundet ud af, at vi mangler lejeboliger, da der jævnlig er 

forespørgsel på lejeboliger fra danskere, men især fra 

østeuropæerne, som gerne vil bo i Aadum. 

 

Det har fået Borgerforeningen til at nedsætte et bosætningsudvalg, 

som arbejder med sagen. 

Udvalget har mulighed for at købe to boliger, som kan blive til 4 

lejligheder, hvilket vi forventer kan løbe økonomisk rundt. 

 

Til det har vi brug for jer folk i Aadum til at hjælpe. Det kan gøres 

ved at investere i anparter  

a. 2.000,00 kr. pr anpart. 

Der er lavet en aftale med Landbobanken, de vil låne os krone til 

krone, til det vi får samlet ind. Vi vil arbejde for, at der bliver 

mulighed for, at få sine penge tilbage, når økonomien er til det, hvis 

det ønskes. 

 

Vi håber, at mange vil hjælpe, derfor ligger der skemaer til 

foreløbigt, men ikke bindende tilsagn hos Købmanden, som man 

kan udfylde og lægge i postkassen, der er opsat til det. 

 

Venlig hilsen Borgerforeningen / bosætningsudvalget 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Aadum I&U generalforsamling 2018: 

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 17.00 i Aadum Forsamlingshus 

Dagsorden iflg. vedtægter 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 22. februar 2018 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

på valg er. 

Formand Jytte Bjørslev - modtager genvalg 

Sekretær Lone Bech - modtager genvalg 

suppleant Helle Andersen - modtager genvalg 

6. Valg til revisor og revisorsuppleant 

på valg er Louise Bjørslev - modtager genvalg 

7. Beretninger fra de eksisterende udvalg i regnskabsåret 

8. Uddeling af Lederprisen 2018 

9. Eventuelt 

 

Husk at tilmelde jer spisningen, se fællesannoncen 

Vi håber at se dig, så vi kan få en god debat. 

 

med venlig hilsen 

Bestyrelsen Aadum I&U 

 

 

 

 



 

Generalforsamling 2018 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 

Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus 

Mandag den 28/2  2018  kl.19.00 
 

           Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Revideret regnskab til godkendelse, samt fastlæggelse af  

       medlemsindskud 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er : 

         Dagmar Vestergaard,Michael Andersen,Karsten Bach    

         og Gunnar Pedersen 

Valg af revisor (på valg er Erik Plauborg) og suppleanter. 

5. Indkomne forslag. 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest  

onsdag den 22/2 –2018 

6. Eventuelt 

 

Støtteforeningen for Ådum forsamlingshus 
 

       Afholder ordinær generalforsamling umiddelbart 

        efter generalforsamling i Ådum Forsamlingshus 
 

       Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus. 

        På valg er: Anders Jensen og Mette Højlund 
 

                  Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

               Aadum Husholdningsforening 

      PÅSKEINSPIRATION 
 

Tirsdag den 20/3 kl. 18.30 i MORMORS TING OG SAGER, 

Vardevej 107, Lyne. 

Indehaveren Eva Jensen vil demonstrere, hvordan man laver påsketing og 

pynter op til påske. 

Samtidig vil hun servere kaffe med brød i de hyggelige lokaler, hvor 

blomster, ting og sager og genbrug er gennemgående temaer. 

Pris for denne hyggelige aften inkl. kaffe og brød er kr. 125,00. 

Vi kører fra parkeringspladsen i Ådum klokken 18.10, hvor vi fylder 

bilerne op.  

Fra Tarm aftales kørsel ved tilmelding. 

Tilmelding til Aase Hedevang 29298687 og Tove Rosendahl 23240211 

senest 12. marts. 

Alle er velkomne 

Aadum Husholdningsforening 
 

 

Aadum Lokalhistoriske Forening 
og 

Aadum Sogns Arkiv 
 

afholder generalforsamling 
tirsdag den 27. marts kl. 19.30 

i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1 

Se nærmere annonce i næste Aadum Nyt 
 

 



                    

       Aadum Kirke  

            Gudstjenester  
                    Februar/marts 

 

 

Søndag den 4. februar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 11. februar kl. 9.00, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 25. februar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 4. marts kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

Tirsdag den 6. marts kl. 20.00, Hans Petur Kirkegaard 

                              Stillegudstjeneste 

Søndag den 11. marts kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 25. marts kl. 9.00, Peder-Henning Søderstjerna 

Skærtorsdag den 29. marts kl.19.30, Hans Petur Kirkegaard 

Langfredag, den 30. marts kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

 

 

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard,  
Bredgade 1, Hoven, tlf. 7534 3052, 
træffes efter aftale, mandag fri.    

Kirkens Hjemmesider:  

www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk  

Kirkekontor/kordegn: 
Lone Marcussen 
Kirkegade 11, 6880 Tarm 
Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK     
 
 

Udvalget for støtte til almen 

nyttige formål i Ådum Sogn 

(”Vindmøllefonden”) 

Generalforsamling 

 
Ordinær generalforsamling afholdes  

Mandag d. 28. februar efter spisningen, der slutter kl. 19.00 

I Ådum forsamlingshus 

Alle borgere i Ådum Sogn kan deltage i  

generalforsamlingen. 

Husk tilmelding til spisning (se særskilt annonce) 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, Suppleanter og revisor 

På valg er:  

Tina Pontoppidan og Bent Albertsen, begge modtager genvalg 

6. Eventuelt 
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Generalforsamling  

Ådum Borgerforening 

Ordinær generalforsamling afholdes  

onsdag den 28. februar 2018 i Ådum Forsamlingshus kl. 20:00 

Husk tilmelding til spisning! 

Spisning og generalforsamling holdes sammen med andre foreninger i 

sognet (se særskilt annonce) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6. Bestyrelsesmedlemmer: 

- Kim Hedevang (ikke på valg) 

- Anker Danielsen (på valg) 

- Brian Jensen (på valg) 

- Irene Weiss (ikke på valg) 

- Narcis Damian (udtræder af bestyrelsen) 

- Valg af 2 suppleanter (på valg hvert år) 

- Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Jørn Kristiansen, Knud Johst 

7. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

Med venlig hilsen Ådum Borgerforening 

Ekstraordinær generalforsamling i Borgerforeningen 

Efter Fælles Generalforsamling onsdag den 28, februar 2018 afholdes  

der ekstraordinær generalforsamling i Borgerforeningen ang.: 

   - vedtægtsændringer (antal af bestyrelsesmedlemmer). 

Den selvejende institution 

AADUM DAGLIGVAREHANDEL 
 

Afholder ordinær generalforsamling, 

onsdag den 14. marts 2018 kl.19,00  

I Ådum Forsamlingshus. 

Generalforsamlingen afholdes forud for 

generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps. 
 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Revideret regnskab til godkendelse. 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. 

På valg er: 

Niels Hansen 

Christian Vestergaard 

Niels Henrik Andreasen 

Tage Barslund Pedersen 

Birgit Hansen 

4. Valg af revisor og suppleanter. 

På valg er: 

Karlo Eskildsen 

Conni Kviesgaard 

5. Eventuelt 

 

 

 

 

 



Aadum Købmand aps 
Onsdag den 14. marts 2018 
Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Behandling af indkomne forslag 

3. Bestyrelsens beretning  

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i  

henhold til det godkendte regnskab 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er: Tina Knudsen (modtager ikke genvalg) 

   Bjarne Bundgaard (modtager genvalg) 

   Øjvind Christensen (modtager genvalg) 

7. Valg af første og anden suppleant  

8. Valg af revisor  

9.  Eventuelt   

Efter generalforsamlingen vil Brian købmand gerne have ordet lidt, 
efterfølgende vil ”Købmanden” være vært ved kaffebord. Af hensyn  
til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. 
Det kan ske i butikken eller på mail til butikken 0500793@letkob.com  
inden den 14. marts 2018. 

 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på 
  BB@panelbyg.dk 

  

Quinde hygge 
 

Så skal Quinderne ud af huset en aften og finde vej til Ådum 

forsamlingshus. 

Sæt X i kalenderen fredag d. 23. marts 2018.  

Du vil få mulighed for at få en hyggelig aften ude med en masse andre 

Quinder, og du skal ikke tænke på at skulle stå over kødgryderne denne 

aften. Her kan du bare slappe af og nyde det. 

Der vil være noget lækkert mad og drikke, og så har vi lavet aftaler med en 

masse udstillere, som kommer og viser spændende ting frem, og der vil 

være mulighed for en god handel ved nogle af standene. Der er bl.a. allerede 

lavet aftaler med 10 udstillere, og vi har flere vi afventer svar fra. 

Magnet smykker 

Smukke negle 

Biosol 

Tupperware 

Zoneterapi 

Kranio sakral  

Forever Living, Aloe Vera 

Gummi & Cement ting 

Tørklæder, pandebånd og hatte/huer 

Malerier  

Læs mere i marts udgaven af Ådum nyt, og hold øje med opslag på 

Facebook og aadum.com  

                         

                      Arr.: Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 

 

mailto:0500793@letkob.com
mailto:BB@panelbyg.dk


Generalforsamling. 

Støtteforening for Ådum Børneunivers 

Tirsdag den 6. marts 2018 

kl. 19.00 i Børnehaven. 

Dagsorden: 

1: Valg af dirigent 

2: Beretning ved bestyrelsen ved formanden 

3: Regnskab 

4: Vedtægtsændringer 

5: Behandling af indkomne forslag 

6: Fastsættelse af kontingent 

7: Valg til bestyrelsen og suppleant 

På valg er: Jannie Hansen (modtager ikke genvalg) 

                  Janni Danielsen (modtager ikke genvalg) 

8: Valg af revisor 

På valg er: Vibeke Tagmose Lundsfryd (modtager genvalg) 

9: Evt.  

                                                 Hilsen  

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 

 

 

 

 
 

 

HJÆLP 

Vi mangler folk til at sidde i støtteforeningen for Ådum Børneunivers. 

I den nye periode er Tania og Lotte stadig i bestyrelsen, og en mor har 

allerede givet os sit JA til at være en del af holdet, men det er stadig ikke nok 

til at køre en forening. Tre mand er ikke nok. 

Det er ikke for, at der er så meget, der skal laves i bestyrelsen, men der skal 

hænder til, så vi jo fortsat kan glæde vores univers børn så meget som muligt. 

Vi mødes ikke ret tit, så du skal ikke rende til møder hver måned. 

Det vi bl.a. laver i foreningen: 

- Samle medlemskontingenter ind – og efter vi er begyndt at sende girokort 

ud med Ådum Nyt og reklamere med, at man kan betale med mobilepay, så 

får vi faktisk det samme medlemsbeløb ind, som da vi tog rundt fra dør til 

dør i Ådum området, og det tog virkelig tid og kræfter, hvilket det ikke 

længere gør på den nye måde. 

- Sælger skrabe julekalendere med stor hjælp fra universets børn, som hver 

skal sælge nogle. Det er nemt og giver et godt overskud. 

- Arrangere en herre eller dame aften.  

Vi har forsøgt med en wellness aften, en whisky aften og en Øl smagning, 

som var en STOR succes, og i år brygges der på en kvinde hyggeaften. 

Så det er ikke fordi, der er så meget at lave i foreningen, der skulle bare gerne 

være nogle, som har lyst til at sidde med. En støtteforening er GULD værd 

for en skole. 

Har du lyst, så tag fat i en af os fire medlemmer 

Tania – 50975267             Lotte – 28760462           Janni – 29639063  

         På vegne af Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 


