
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Næste Aadum Nyt udkommer i uge 26. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 22/6-18  til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  

 9737 6035,  23869786 dv.aadum@gmail.com 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eftermiddagstur til 

Det nye Aktivitetscenter, Skjern 

Torsdag den 21. juni kl. 14.00  

Vi mødes Nygade 48, Skjern, hvor vi bliver vist rundt og får  

en orientering om stedet.  

Pris 25 kr. for kaffe og kage. 

Alle er velkomne. 

Tilmelding og evt. aftale om kørelejlighed senest  

tirsdag den 16. juni til Bodil tlf. 40 27 58 61. 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

Husk næste arrangement Grill og petanque – sæt X i 

kalenderen ved torsdag den 12. juli. 

 

 

Ådum Medborgerklub 

afholder ekstraordinær generalforsamling 

onsdag den 6. juni kl. 16.00 på Hjemmet 

Dagsorden: 

Nedlæggelse af foreningen. 

Ved medborgerklubbens ordinære generalforsamling 

den 16. maj blev der vedtaget et forslag fra bestyrelsen om at nedlægge 

foreningen. 

Ifølge vedtægterne skal denne beslutning endelig vedtages på en 

ekstraordinær generalforsamling. 

                                         Venlig hilsen 

                                          Bestyrelsen                                   

     

                  Aadum Husholdningsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp Borgerforeningen 

                          

 

I Borgerforeningen søger vi hjælp fra Ådum borgerne til 

enkelte praktiske opgaver i forbindelse med Sankt Hans 

Det drejer sig om hjælp til: 

 At lave kartoffelsalat 

 Bage en kage eller to 

 Opstilling og nedtagning af teltet  

 Være med til at sælge pølser, vand, øl, kage og kaffe 

 Hjælpe børnene med at lave pandekager og snobrød 

 Vi vil desuden gerne have hjælp til at beskære træer og 

buske på trampestierne 

I Borgerforeningen håber vi, at rigtig mange vil være med til 

at deles om opgaverne omkring stierne og Sankt Hans, så vi 

kan bevare stierne farbare og bevare traditionerne omkring 

Sankt Hans til glæde for alle Ådum borgere. 

Kunne du tænke dig at hjælpe med en eller flere af disse 

opgaver, kan du melde dig til:  

Kim Hedevang: hedevang@bbsyd.dk telefon: 61 74 63 92 

eller til Irene Weiss: ireneweiss2009@hotmail.com telefon:  

42 20 45 09 

 

 

mailto:hedevang@bbsyd.dk
mailto:ireneweiss2009@hotmail.com


Borgerforeningen – Medlemskontingent 

Så er der tid til at forny medlemskabet eller blive ny medlem af 

Borgerforeningen 

Aktiviteter i Ådum er afhængig af borgernes støtte til 

Borgerforeningen 

 

 

Sammen kan vi gøre Ådum til et attraktivt sted at bo 

Indbetaling kan foretages indtil 1. juli 2018 til: 

Ringkøbing Landbobank: Reg. nr.: 7670 – Konto nr.: 0002051501 

Alternativt kan der overføres kontingent med Mobil Pay til 

Anker Nielsen på  

nr.: 25 85 14 13. HUSK at skrive en kort tekstbesked til 

modtager, hvor du skriver kontingent, dit navn, vejnavn og nr. 

Priser på medlemskontingent 2018: 

Pensionister    50,00 kr. 

Øvrige medlemmer  100,00 kr. 

Hele husstande/par   200,00 kr. 

Vi kommer senere på året rundt og besøger de resterende 

husstande. 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningen 

Sankt Hans Aften 2018 
Kom til Sankt Hans Aften i Ådum ved Hans Laurids’ skønne 

engområde overfor hallen 

Lørdag den 23. juni 2018 

Spring stress med madlavning over 

Kl. 18:30 er grillen varm, og der kan købes grillpølser, brød og 

kartoffelsalat. Der kan også købes øl, vand samt kaffe og kage. 

Børnene kan bage pandekager og snobrød over et lille bål. 

Tag familie, venner og naboer med til en hyggelig aften med 

mad, øl/vand, kaffe/kage, bål og sang i de skønne omgivelser 

Bålet tændes kl. 19:30 så alle kan være med 

Båltaler: Niels Møller Hansen 

Borgerforeningen håber på stor tilslutning og godt vejr 

Med venlig hilsen 

Ådum Borgerforening 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerblomster/tomat- og agurkeplanter m.m. 
direkte fra drivhus 

Lynggaard 
Teglværksvej 1, Aadum, 6880 Tarm Tlf. 97376248/23489549 

Mail: lynggaards@mail.tele.dk 

Kontant - eller Mobil Pay. 
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FFERIE FERIET UGE 29 OKKET UGG 30 

 

  Salonen holder lukket mellem jul og nytår! 

  Der er masser af nyt hårpynt til både små og store  

eks ønsker alle en glædelig jul og et godt   

 

 

 

 

 

 

 

Kørelærer 

Hans Buchholtz 

60 14 62 16 
 

Buchholtz-Køreskole.dk  



            

             Kommende arrangementer 2018/19: 
 

August: 18. Golf:  Åben Ådum Skærbæk Mølle. 

               21. Husholdningsf.: Udflugt til Moesgaard, Århus 

September: 14. Luthersk Mission: møde v/Svend  Åge Kronborg 19.30 

                     19. Husholdningsf.: Høstmarked 19.00 

Oktober:   3. Husholdningsf.: Modeshow hos Josefine, Tarm 
                10. Højskoledag v/cand.theol. Thomas Uhre Fenger 
                24. Højskoledag v/journalist Dagmar Brendstrup 
                24. Luthersk Mission: møde v/Hans Iversen, 19.30 

November:  7. Højskoledag v/fhv. dir. TV-MV Ivar Brændgaard 
                   13. Husholdningsf.: Inspirationsaften til advent og jul 
                   14. Luthersk Mission: Møde v/Rasmus Houler 19.30 
                   21. Højskoledag v/Hanne og Peter Høyer. 

December:  7. Luthersk Mission: Adventsfest v/Mads Peder                       

                                                     Thorlund 19.30 
                    16. Husholdningsf.: Syng julen ind 19.00 

Januar:  9. Højskoledag v/geolog Inga Koefoed Andersen 
              23. Højskoledag v/domprovst Thomas Frank 

Februar:  6. Højskoledag v/tidl. landmand mm. Gert Karkov 

                20. Højskoledag v/musiker Ronnie Flyvbjerg Olesen 
                24. Husholdningsf.: Kagebord i forsamlingsh. 15-17 

Marts:  20. Husholdningsf.: Eftermiddagstur Samstyrken Ølgod 

April:   24. Husholdningsf.: Generalforsamling 18.00 

Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer. 

Husk at bruge kalenderen. 

Henvendelse Dagmar Vestergaard tlf. 9737 6035, 2386 9786, 
mail dv.aadum@gmail.com 

Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com  

 

Hjælp 
Der søges frivillige chauffører til Aadum Børneunivers 

bussen. Hvis vi er mange nok, kan man nøjes med at 

køre en gang i ugen / hver anden uge. Der er også 

brug for afløsere. Alm. kørekort er tilstrækkelig. 

Bussen kører hver dag: 

morgen      mellem   7.15  –  8.15  

eftermiddag   mellem 14.15 – 15.30  eller 

   mellem 15.15 – 16.30 

Bussen henter hver dag 11 elever i Tarm og Foersom  

Bussen er skolens livline, og hvis vi ikke har mulighed 

for at hente børn ind til skolen, kan vi ikke holde den 

oppe på de omkring 75 elever som er smertegrænsen 

for kommunen, pt. har vi 73 elever 

Er det noget for dig, henvend dig til Brian Jensen 

baarstroem@sol.dk   eller 40 87 15 69 

 

 

 

 

http://www.aadum.com/
mailto:baarstroem@sol.dk


            ”Tale-Dansk Cafeen” 
I Tale-Dansk-Caféen søger vi frivillige, som har lyst til at hjælpe vores 

udenlandske beboere med det danske sprog. Du behøver ikke at være 

uddannet lærer, men bare have lyst til at snakke dansk og lære dem at 

kende. Når vi er frivillige nok, kommer man ca. 12 gange om året. 

Vi holder ferie, når skolen er lukket. 

Vi søger piger/kvinder til vores hold om tirsdagen, enten fra kl. 15.00 – 16.30 

eller kl. 19.00 – 20.30. 

Da vi har rigtig mange forespørgsler på at starte op for mændene, kunne vi 

godt bruge en flok mænd, som har lyst til at give en hånd med. Vi har ikke 

styr på tidspunktet, men sikkert om aftenen, og opstart efter sommerferien, 

hvis der er frivillige nok. 

Henvendelse til caféleder  

Lene Bjørslev    lene@bjoerslev.dk    29 72 61 68 eller 

Jytte Bjørslev – jytte@bjoerslev.dk   29 25 55 99 

 

 

         Tennis 
Så er tennisbanen klargjort, og klar til at modtage  

spillere. Er du interesseret i at blive medlem henvend  

dig til Jytte Bjørslev 29255599 og du vil få udleveret  

en nøgle. Har du nøgle, er betalingen tilmelding. 

Selve betalingen foregår ved at gå ind på: 

https://www.aadum.com/aadum-iogu/tennis/tilmelding/ 

Prisen for en husstand er 175 kr. for hele 2018 

Med venlig hilsen Aadum I & U 

Cykel lotteri 
 

I et fint samarbejde med Sahl Cykler i Skjern er det 

lykkedes os at udlodde en cykel. 

Hvis du vil være med i lotteriet, skal du købe en 

seddel med en Code på hos købmanden, hvor 

cyklen også er udstillet i juni måned. 

En Code koster 75 kr. og man må gerne købe flere, 

der er max 200 stk., så det er først til mølle. 

Udtrækningen sker lørdag den 30. juni kl. 12.00 

Med venlig hilsen 

Sommerfestudvalget 
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      Aadum Kirke  
           Gudstjenester  
                          Juni/juli 

 

 

 

Søndag den 3. juni kl. 10.30, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 10. juni kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 24. juni kl. 14.00, Hans Petur Kirkegaard 

                          Friluftsgudstjeneste 

Søndag den 1. juli kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 8. juli kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 22. juli kl. 9.00, Bente Bramming 

 

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard,  

Bredgade 1, Hoven, tlf. 7534 3052, 

træffes efter aftale, mandag fri.    

Kirkens Hjemmeside:  

www.tarmpastorat.dk  

Kirkekontor/kordegn: 

Lone Marcussen 

Kirkegade 11, 6880 Tarm 

Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK     

 

 

            Efterlysning 
 

I forbindelse med min far (Frederik Østergaard`s) 

begravelse d. 10. marts har vi fundet ud af, at der 

har været en liste hos købmanden. Vi har 

desværre ikke modtaget kort med navne på dem, 

der har givet, og der er ikke nogen, der ved hvem, 

der har fået udleveret listen. 

Vi vil blive rigtig glade for at vedkommende, der  

har fået udleveret listen, kontakter os. 

Samt jer, der har givet på listen, lige sender en  

sms eller giver et opkald, så vi kan få sagt tak. 

På Familiens vegne. 

Anna Marie  

21293479 

 

 

 

http://www.tarmpastorat.dk/
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Ådum sogns Spare- og Lånekasses 

almennyttige fond 

Fondsbestyrelsen har besluttet at smidiggøre ansøgninger til 

fonden ved at have to årlige ansøgningsfrister. 

Ansøgninger skal således være fonden i hænde senest pr. 30.06 

eller 31.12, og vil efterfølgende blive behandlet af bestyrelsen 

snarest derefter. 

Fondens årlige nettoindtægt anvendes til almennyttige formål 

i sparekassens oprindelige virkeområde. 

 

Ansøgningsskema findes på Aadum.com,  

eller bestilles via mail: 

 Rosendam@mail.tele.dk 

 

Ansøgninger kan sendes på ovenstående  mailadresse, eller 

afleveres/sendes til : 

 Anders Jensen, Rosendalvej 5a, Ådum,   

 

Næste ansøgningsfrist er 30.06.18. 

 

M.v.h. 

Ådum sogn Spare- og Lånekasses almennyttige fond  

Bestyrelsen 

 

Aadum Sogns Arkiv 

 Lokalhistorisk forening 

Bestyrelsen for Aadum Sogns Lokalhistorisk Forening har konstitueret sig 

således: 

Formand: Karen Bjerregaard, 

Kasserer: Bente Jørgensen 

Sekretær: Bodil Kronborg 

Øvrige: Hans Fielsø, Else Skaarup, Lene Bjørslev   

             og Dagmar Vestergaard. 

Styrelsen for Aadum Sogns Arkiv:  

Formand Jens Lindby Nielsen. 

 Øvrige: Hans Fielsø, Bente Jørgensen, Dagmar Vestergaard (arkivleder). 

Se også arkivets hjemmeside www.aadum.lokalarkiver.dk 

Arkivet er åbent i vore lokaler på Hjemmet, Tøstrupvej 1A, hver onsdag kl. 

14-16, dog lukket i skolernes ferier.  

Hvis du vil støtte vort arbejde, kan du indbetale 

medlemskontingent, 50 kr. pr. person, til vores 

konto 7800 – 0004088628. 

Vi kommer også rundt og sælger medlemskort.  

 

      Med venlig hilsen 

         Bestyrelsen for 

  Lokalhistorisk Forening 

mailto:Rosendam@mail.tele.dk
http://www.aadum.lokalarkiver.dk/

