
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 21/9-18  til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                     Aadum Husholdningsforening 
 

                                 HØSTMARKED 
 

   Onsdag den 19. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset. 
 

Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber,  

I igen vil skænke os lidt af jeres overflod fra hus og have, og at I igen vil 

købe noget af det, andre har givet. 

 

Mød op og vær med til at skabe en hyggelig aften.  

 

Foreningen er vært ved et let traktement. Man behøver ikke at være medlem 

for at deltage. Det er også en aften for mændene. 

 

Bemærk at arrangementet er i Forsamlingshuset, hvor der er åbent fra 

kl. 17.00 for indlevering af varer. I kan også aflevere dem, når I møder 

op.   

 

På grund af dræbersnegle, som vi jo alle helst vil være fri for, fravælger vi 

igen i år for en sikkerheds skyld stauder. 

 

Husk modeshow hos Josefine 3. oktober – sæt X i kalenderen, nærmere  

i næste Aadum Nyt.  
 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lidt fra borgerforeningen 
For de 25.000.00 kr.,  

som vi fik fra kommunen  

til køb af pleje og vedligeholdelsesmatriel, 

har vi købt en plænetraktor og en buskrydder. 

Vi prøvede, om vi kunne få lov til at bruge dem på andet,  

 men der var stramme regler for, hvad vi måtte bruge dem til. 

Planen er, at vi selv  

vil slå stierne næste år med plænetraktoren. 

Indtil nu har vi lejet Peter Olesen til det. 

 

                     

                   Kommende arrangementer 2018/19: 

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.           
                   29. Indre Mission: Møde v/Torben Skov Jensen  
                   16. Husholdningsf.: Syng julen ind 19.00  

Decem.: 7.Luthersk Miss.: Adventsfest v/Mads Peder Thorlund 19.30                    

                  14. Indre Mission: Advent og julehygge 18.00 

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: 17. Aadum I&U: Gymnastikopvisning i hallen 

            20. Husholdningsf.: Eftermiddagstur Samstyrken Ølgod 

April:   24. Husholdningsf.: Generalforsamling 18.00 

Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer. 

Husk at bruge kalenderen! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.tim-sogn.dk/lag-midler-til-plaenetraktor/plaenetraktor/&psig=AOvVaw3Mq0J90INCObQc6ko6HSlq&ust=1535144391611882
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9j4XKhYTdAhWCZlAKHUcCCqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.superbrugsenloekken.dk/frugt-groent/&psig=AOvVaw2ewNJj9zC4wcDntMwDd8b7&ust=1535143215310531


 

 
 
 
 
 

 
               
               Lukket på grund af ferie  
     fra torsdag den 30/8- fredag den 7/9.
 

  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   
  nytår! 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Stor aktivitet i Ådum  Lørdag den 6. oktober 

Følgende aktører laver aktivitet i Ådum den lørdag, der bliver afsløring af 
vores nye skulpturer af Kunst & Skulptur gruppen, der bliver åben Skole, 
Idrætsbørnehaven samt Idrætsvuggestuen på Ådum Børneunivers, der bliver 
stor aktivitet hos Ådum Købmand og på pladsen laves der fællesspisning i 
samarbejde med Ådum Borgerforening.  

Martin holder åben veteranbil udstilling i hans flotte Buick samling. 

Vi vil forsøge at sammensætte nogle spændende oplevelser på dagen, så 
der bliver noget for alle aldre. 

HUSK at reservere dagen – jo flere vi er sammen jo sjovere oplevelse får 
alle. 

Nærmere program for dagen i Ådum Nyt Oktober nummeret. 

 

  Sæt et kryds i kalenderen d. 26/10 og 27/10.   
        

       

 

 

 Denne weekend bliver det 

        uhyggeligt i Aadum 

        

       Der vil med hjælp fra skolen  

blive pyntet op egnede steder i og omkring byen.  

       Fredag vil der for børn og voksne være uhyggelige/sjove  

begivenheder i og omkring skolen.  

        Lørdag er der for voksne sognefest, der har temaet Halloween  

med hvad der til hører. 

       Hold øje med næste nummer af Aadum Nyt, hvor der kommer  

en mere detaljeret beskrivelse  

         

        Med venlig hilsen Borger foreningen og støtte foreningen til 

forsamlingshuset  

 

 

 

 
                    

Kørelærer 

Hans Buchholtz 

60 14 62 16 
 

Buchholtz-Køreskole.dk  



                     

                NØRKLERNE 

Efter en forhåbentlig god og afslappet sommer, byder  
Røde Kors igen ind til en hyggelig eftermiddag til en kop 
kaffe og socialt samvær, hvor der bliver hæklet tæpper,  
syet og strikket tøj til verdens fattige børn, alt sammen  
af doneret stof og garn. 

Kom og vær med til at gøre en forskel. 

Velkommen i dagligstuen på Tøstrupvej 1 (Hjemmet) 
onsdag i lige uger, første gang onsdag den 5. september  

kl. 14.00. 

RØDE KORS 
v/Mette Højlund 
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Kontingent 2018 
 

Vi er meget glade for, at der er så mange, der har betalt  

kontingent til Støtteforeningen for Ådum Børneunivers. 

Men hvis der er flere, der vil støtte eller har glemt at betale,  

så modtager vi gerne flere medlemmer. 

Vi har nu fået eget MobilePay-nummer: 70936 

(Husk at skrive kontingent i kommentarfeltet). 

Så der er mulighed for at sende til den, eller overføre til: 

Støtteforeningens konto-nummer: 7789-1068221 

(Husk at skrive kontingent i kommentarfeltet). 

Husstand: 200 kr. 

En person: 100 kr. 

Pensionist: 50 kr. 

Firma: 500 kr. 

På forhånd mange tak! 

Venlig Hilsen 

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



            Vindmøllefonden 
   

Vi vil opfordre foreninger til at søge støtte hos udvalget.  

Der er pr. år 100.000 kr. at uddele. 

Små og store projektansøgninger er velkomne. 
  

Udvalgets formål er: 
  

”At give økonomisk støtte til formål af ikke-politisk og  

ikke-religiøs karakter for foreninger i eller med overvejende 

tilknytning til Ådum Sogn, der ledes og hvis arbejde 

udføres af ulønnede frivillige og som tjener almen nyttige  

eller almen velgørende formål i sognet.” 
  

Ansøgningsfristen er 01.10 

Der kan rekvireres ansøgningsskema hos: 

Bent Albertsen, Skodsbølvej 10 

E-mail: mail@bent-albertsen.dk 

                                Venlig hilsen 

                            Vindmøllefonden 

 

 

 

Bestyrelsen for Ådum Sogns Spare- og 
Lånekasses Almennyttige Fond  

har behandlet de indkomne ansøgninger og kan hermed oplyse at 
der i august 2018 er bevilget støtte til: 
 

 Den Selvejende Institution Ådum Dagligvarehandel 

 Ådum Borgerforening 

 Ådum I og U 

 

Næste ansøgningsfrist er 31/12 2018 

                          

                      Aadum Kirke  

                Gudstjenester  

                          September/oktober 

 

Søndag den 2. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 9. september kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 16. september kl. 19.30. Hans Petur Kirkegaard 
                                   Høstgudstjeneste 

Søndag den 23. september kl. 9.00, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 30. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 14. oktober kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 28. oktober kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

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    

  

              Menighedsmøde i Ådum Kirke 
Menighedsrådet skal hvert år informere menigheden om aktiviteter og 

budgetter for kirkens drift. Vi vil gerne fortælle om spændende planer og 

ideer for kirken og kirkegården. 
Søndag den 30. september 2018 kl. cirka 11.30 efter Gudstjenesten vil vi 

informere interesserede. Det sker i kirken og der serveres kaffe og te. Vi 

håber mange har mulighed for at deltage. Tilmelding ikke nødvendig. 

                                   Menighedsrådet 

mailto:mail@bent-albertsen.dk
http://www.tarmpastorat.dk/
mailto:LOBM@KM.DK


                 Familiesvømning i  

                Tarm Svømmehal 
 

I samarbejde med VGU (Vostrup) tilbyder 

Idrætsforeningen familiesvømning i Tarm. 

Søndage fra 15.30 til 17.30, 10 gange 

Uge 38-49 (fri uge 41) 

Børn 125 

Voksne 200 

En familie 600 

Tilmelding til Anker 25851413 

        
 
 

  IDRÆT OM DAGEN 
 

Idræt om dagen starter mandag i uge 40. 

Se nærmere i næste Aadum Nyt. 

Aadum I & U 

For nærmere oplysning kontakt Karen 61657597 

 

 

 

 

 

   
  AADUM I & U 
         

  AKTIVITETER 
       

        2018/19 
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Så er Torben igen klar til Aadum spin!!! 

ER DU??? 

Vi starter igen mandag den 03.09.2018 kl. 18:30 

WE WANT YOU TO JOIN TEAM AWESOME 

Kom frisk og vær med sammen med en masse gode og  

flinke mennesker. 

Vi mødes hver mandag kl 18:30 og hver torsdag kl 18:30 

Pris – 600,00 DKK for sæson eller 25,00 DKK pr gang. 

 

Du indbetaler via AADUM.COM. 

 
 

 

 
 

 

 
VI ER SÅ KLAR – ER DU ??? 

FØLG OS PÅ FACEBOOK: SPINNING ÅDUM I&U 
   

 

Volleybold opstart 
Vi spiller mandage i Aadum Hallen 

Første gang den 10. september kl. 20.00 – 21.00 

Kom og vær med, vi spiller for motionens skyld  

og har det sjovt, vi er glade amatører, så alle kan 

være med. 

Aldersspredningen var sidste år mellem 17 og 59.  

Pris: 450,00 for hele sæsonen.  

Der er også mulighed for at betale pr. gang:  

Opretningsgebyr på 50,00 kr. + 30 kr. pr. gang. 

Med venlig hilsen  

Aadum I & U / Volley 
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             Opstart  

     indendørs fodbold 
Så er det igen tid til, at der skal rulles med bolden, er 

sikker på, at mange børn glæder sig til det. 

Vi starter fredag den 5. oktober efter følgende plan. 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 kl.    kl. 14.30 - 15.30  

5 - 6 - 7 kl.                kl. 15.30 - 16.45 

8 - 9 kl.                      kl. 16.45 - 18.00 

Der bliver helt sikkert ændringer, når vi ved, hvor  

mange der kommer fra de forskellige årgange.  

Ingen træning i uge 42 og uge 7 

Sidste træning inden jul er den 14. december. 

Glæder os til at se en masse ivrige fodboldspillere. 

Hilsen Fodboldudvalget.      

 
 

 

 

              Gymnastikprogram   

           for sæsonen 2018/2019 
Alle hold starter i uge 37 og sidste gang inden jul er i uge 51.  

Opstart efter jul er i uge 1 (3. januar) og slutter i uge 12. 

Ferie uge 42 og uge 7. 

 

Forældre/barn indtil 3 år 

Lørdag kl. 09.45 – 10.30 i hallen 

Leder:  Elly Pedersen 

Kontingent:  350,- kr. 

 

Holdet er for børn i alderen 1 – 3 år. 

Der vil være fokus på barnets motoriske udvikling. 

Der vil være sange, rim og remser, sansemotoriske aktiviteter  

og redskabsbane. 

Der vil være en del gentagelser, så børnene er trygge, men der  

vil også blive nye udfordringer. 

Både den voksne og barnet skal være aktive. 

Glæder mig til at se jer. 

Elly 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                             Forts... 
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Hoptimisterne 3 år - 0. kl 

onsdag kl. 15.45 - 16.45 i hallen 

Ledere: Janni Danielsen, Louise Bjørslev, Lotte Pedersen, Helene Andersen 

og Astrid Bom 

Kontingent: 425,- kr. incl. opvisningstøj 

HOPTIMISTERNE – bevægelse for børn fra 3 år til og med 

0. klasse 

Hver onsdag kl. 15.45-16.45 fra uge 37 står vi klar til at bevæge os sammen 

med jeres barn. Hver gang vil vi synge velkomstsang og varme kroppen op 

med leg og bevægelse. Herudover vil vi lege med fokus på balance og 

motorik samt benytte bolde, redskaber og andet.  

Vi henter børnene i børnehaven og SFO kl. 15.35, herefter er vi behjælpelige 

med, at børnene får klædt om.  

Onsdag i uge 45 og i uge 6 inviteres til forældre-træning. Her kan forældrene 

deltage i træningen - ikke som tilskuer, men som aktiv. 

Søndag d. 17. marts 2019 deltager vi i Ådum I&Us gymnastikopvisning. 

Vi glæder os til at se jer. 

Helene Andersen, Astrid Bom, Lotte Pedersen, Janni Danielsen og Louise 

Bjørslev 

 

Action Jump  1.kl  - 7.kl 

onsdag kl. 16.45 - 18.00 i hallen 

Ledere: Knud Erik Birkmose, Mathias Moslund, Sarah Bredahl og  

Trine Eskesen. 

Kontingent: 575,- kr. incl. opvisningsdragt 

Elsker du at springe og give den gas, og kan du slet ikke stå stille,  
når du høre en fed sang. Så er action Jump lige noget for dig. 
På action Jump vil vi have fokus på rytme, grundgymnastik og spring. 
Vi vil udvikle og udfordre dig på lige det niveau, du er på, så der er  
plads til alle. 

Til træning vil vi arbejde hen imod et fedt opvisningsprogram, samtidig  
vil vi have fokus på styrke og kondition, og så skal vi selvfølgelig have  
det sjovt sammen. 

Vi sætter stor pris på, at træningen og opvisningerne bliver prioriteret  
højt, så alle hele tiden er med på det, der skal læres. 
Det bliver hårdt, udfordrende, sjovt og utrolig fedt. 

Så hvis du tør, er Action Jump lige udfordringen for dig. 

Vi glæder os til at se en masse springglade drenge og piger.                                                                            
 

                                                                                            

Yogalates 

onsdag kl. 17.25 - 18.25  i mulitrummet 

leder:  Karin Sølvsten 

Kontingent: 550,- kr. 

Vi vil arbejde med den naturlige vejrtrækning. 
Øvelserne fokuserer på optimal træning af muskulaturen, der støtter rygsøjlen,  
dvs. musklerne i maven og ryggen. Øvelserne fokuserer på stabilitet, styrke, 
udholdenhed og smidighed i muskelkorsettet, som musklerne i maven og ryggen 
under et samlet navn kaldes.  
Formålet med øvelserne er at ”genopbygge” den naturlige stilling i rygsøjlen, 
nedsætte unødige spændinger i kroppen og øge kropsbevidstheden. 
Sammen med den naturlige vejrtrækning vil vi også arbejde med bækken- 
bunden. 
Desuden vil vi lave øvelser, der koncentrerer sig om bindevævet forskellige 
steder i kroppen.  
Mange af øvelserne udføres på måtte, men vi vil også arbejde med både stor og 
lille bold, elastikker m.m. 

Er for både mænd og kvinder. 

   
Gymnastikopvisningen 2019 er den 17. marts i Ådum Hallen. 

 

 

Gymnastikudvalget 

Harald  (  2076 5207) 

Anker  (  2585 1413) 

Hannah (  2066 4721) 
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