
 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 48. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 23/11-18 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

                Aadum Husholdningsforening  

                  Bemærk - Bemærk 

          Ændring i programmet 

                                    Julehygge 

      Tirsdag den 20. november kl. 14.00 

Juledemonstration hos Crea Lundsgaard på  

Lindvigvej 1, Borris. 

         Vi ser deres juleudstilling og kan få ideer til julens 

         dekorationer. 

Pris incl. kaffe kr. 30,- for medlemmer, kr. 50,- for ikke 

medlemmer. 

Ved tilmelding senest fredag den 16. november 

på tlf.nr. 23240211 –23489549 –29298687 aftales 

kørsel. 

     Venlig hilsen 

        Bestyrelsen 

 

 

Næste arrangement: Syng julen ind søndag den 16. december 

kl.19.00. 
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Fællesspisning 

Familiejulefrokost 

Fredag den 23. november kl. 18.30 

i forsamlingshuset 

        Her er der igen en god mulighed for at holde køkken fri aften. 

        Da det er julefrokost, er menuen naturligvis forskellige 

        frokostretter, også børnevenlige retter. 

        Det er en aften for alle, både børn, unge og ældre. 

        Vi håber på en hyggelig aften og en god snak med  
        hinanden. 

Billetter købes hos købmanden 

senest den 16. november 
 

           Pris for spisning + kaffe (- drikkevarer). 
 

        Børn op til og med 7 år gratis (skal også have billet) 
 

        Fra 8 år til og med 14 år 40 kr. 
 

        Voksne 100 kr. 

Venlig Hilsen  
Forsamlingshusets Støtteforening 
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             Aadum Kirke  

           Gudstjenester  
           November/december/januar 

 

Søndag den 4. november kl. 19.30, Hans Petur Kirkegaard 

Onsdag den 7. november kl. 20.00 Stillegudstjeneste 

Søndag den 11. november kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

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

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

Søndag den 16. december kl. 19.00, Syng julen ind. 

Juleaften, den 24. december kl. 14.00, Hans Petur Kirkegaard 

Juledag, den 25. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Nytårsdag, den 1. januar kl. 14.00, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag, den 6. januar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

 

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard,  

Bredgade 1, Hoven, tlf. 7534 3052, m 

træffes efter aftale, mandag fri.    

Kirkens Hjemmeside:  

www.tarmpastorat.dk  

Kirkekontor/kordegn: 

Lone Marcussen 

Kirkegade 11, 6880 Tarm 

    Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
               

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   

  nytår!  
 

      

 

 

Kørelærer 

Hans Buchholtz 

60 14 62 16 

 

Buchholtz-Køreskole.dk  

http://www.tarmpastorat.dk/
mailto:LOBM@KM.DK


           

          Kommende arrangementer 2018/19: 
 
December:  4. Medborgerklub: Julemiddag for medlemmer. 

                    7. Luthersk Mission: 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. 

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

Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ARKIVERNES DAG 

Lørdag den 10. november er det ARKIVERNES DAG. 

I Aadum Sogns Arkiv holder vi åbent fra kl. 14-16  

Kom og se, hvad vi arbejder med i arkivet. Der er flere scrapbøger 

med udklip fra aviserne, gårdhistorie, mange billeder mv.  

Har du gamle billeder fra begivenheder i Aadum, vil vi meget gerne 

låne dem til arkivet. 

Alle er velkomne til at kigge ind.  

Der er kaffe på kanden. 

Med venlig hilsen 

Aadum Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

”Hjemmet”, Tøstrupvej 1 A 
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Ådum Andelsmølle- 

og Gødningsforenings 

Almennyttige Fond 
 

 

Fondens årlige nettoindtægt anvendes efter 

bestyrelsens bestemmelser til uddannelsesstøtte  

til unge, som er født eller bosiddende i Ådum 

Andelsmølle- og Gødningsforenings oprindelige 

virkeområde. 

 

I første række skal støtten ydes til unge, som  

søger uddannelse indenfor landbruget eller indenfor 

erhverv i tilknytning til landbruget. I anden række  

kan ydes støtte til andre uddannelsesformål. 

 

Ansøgninger skal være fonden i hænde  

senest d. 1. December. 

 

Ansøgningsskemaer kan afhentes hos:                                                

Erik Pontoppidan, Rosendalvej 7, Ådum 

     Eller på mail: tiep@mail.dk 

 

 

        Ådum vindmøllefond 

  Uddeling af fondsmidler, der er givet tilsagn om tilskud til    

  følgende: 

 Ådum Forsamlingshus Isolering mm 

  
 Ådum Borgerforening Nye pærer julestjerne mm 

    

Ådum Borgerforening Vedligehold af stier 

    

Ådum Borgerforening Halloween 

    

Ådum Dagligvare butik Kage montre 
 

 

                                     

                                      Hilsen bestyrelsen 
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9.  Er du SMS-kunde?  

           Ja                                      Nej  

    Hvis du vil oprettes, skriv dit mobilnummer her:   

                __________________________ 

10.  Er du konto-kunde?  

           Ja                                      Nej  

Hvis du vil oprettes som kontokunde, kontakt Brian i  

butikken. Nye kontokunder honoreres med en flaske vin 

 

Købmand Brian og bestyrelsen siger mange tak for hjælpen 😊 

Husk…. hvis du er glad og tilfreds med din lokale købmand –  

så fortæl det ude i byen 😊 Er der noget der skal være 

anderledes, så fortæl det til Brian eller bestyrelsen – kun i 

fællesskab bygger vi det bedste fundament omkring vores 

fælles mødested i Ådum – Ådum Letkøb 😉   

 

 Navn: ______________________________________________ 

 Adresse: ____________________________________________ 

 Telefonnummer: _____________________________________  

 

FORBRUGERUNDERSØGELSE  
  
Til næste år fylder vores lokale butik 5 år. Det har været 5 gode og 

travle år. Vores købmand, de ansatte og de 2 bestyrelser gør alt, 

hvad der står i deres magt for at butikken skal fremstå pænt, med 

gode varer – fantastisk betjening og gode priser. Det eneste vi 

ønsker af Jer kunder/forbrugere er at I bruger butikken, også til 

andet end indkøb af ”kioskvarer”. Husk at bruge butikken i dag – så 

har du den også i morgen 😊 Købmanden og bestyrelsen synes at 

tiden er inde til en forbrugerundersøgelse. Det er vigtigt at vi følger 

med tiden, og har et varesortiment, der passer til de kunder, der 

bruger butikken i dagligdagen. 

Ådum Købmand er en succes – men vi kan blive endnu bedre 😊 

Derfor opfordrer vi Jer til at give os en hjælpende hånd. Som tak for 

din hjælp vil vi stille en indkøbsvogn fyldt med gode varer på 

højkant, som vil blive udtrukket mellem de afleverede skemaer.  

Vi håber, at alle, der modtager Ådum Nyt, vil gøre os den tjeneste, at 

udfylde skemaet og aflevere det hos Ådum Købmand i ”postkassen”, 

som står inde i butikken. Der kan også hentes skemaer i butikken.  

Der kan kun afleveres 1 skema pr husstand 😉 

Sidste chance for at aflevere er d. 1. december 2018.  

Se den flotte præmie i butikken fra d. 15. november 2018.      

                                                                                                                   

 



 

1. Hvor mange gange om ugen gør du dine indkøb hos  

Ådum Købmand?  

        1 gang               2-3 gange          4 - eller mere    

2. Hvilke varegrupper køber du?  

           Kød/pålæg                     Dyremad    

         Mejeriprodukter             Øl/vand        

          Tobak                                Personlig pleje  

Køber du frugt?.............  Er der frugt du savner i 

udvalget?............................................................ 

Køber du Bake off?........... Er der noget du savner i 

udvalget?................................ 

Køber du fastfood i butikken? …………….. 

     

3. De varegrupper du/I ikke har krydset af i forrige spørgs- 

mål, hvad skyldes dette?  

       Kvaliteten                   Prisen                    Udvalget  

      Eller andet:   

__________________________________________  

 

 

 

4. Er der ting i vareudvalget som du savner, og som ville gøre at 

du ville handle oftere/mere i butikken?  

          Jeg savner: ______________________________________ 

          _______________________________________________ 

    5.   Er du tilfreds med hygiejnen i butikken?  

           Ja                                     Nej  

Hvis nej – så uddyb:  

 

_________________________________________________  

6. Er købmanden og de ansatte imødekommende når du er i 

butikken?  

           Ja                                      Nej  

Hvis nej – så uddyb: _______________________________ 

_________________________________________________ 

7. Er der tjenesteydelser du synes der mangler i butikken?  

Hvilke:  ____________________________________________ 

8. Vi har haft flere sociale arrangementer i butikken, f.eks. 

”Sille Owen”, Juleåben, fødselsdag, FIFA osv. Har du/I ideer 

til andre tiltag?  

Hvilke: ___________________________________________ 


