
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

FREDAG D. 20/9-19  til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  

mobil 2386 9786 dv.aadum@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Aadum Husholdningsforening 
 

HØSTMARKED 
 

Onsdag den 18. 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. 

Forsamlingshuset er åbent fra kl. 17.00 for indlevering af varer.  

I kan også aflevere dem, når I møder op. 

   

                                           Med venlig hilsen 

                                           BESTYRELSEN 

 

 

Husk Besøg i Skjern Bykirke 22. oktober – sæt X i kalenderen,  

nærmere i næste Aadum Nyt.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

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  
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ÅDUM REVY 
 

Billetter sælges lørdag den 7. september 

fra kl.  9  til kl. 10.30 hos Ådum Købmand 

 

Vi starter kl 8.30, hvor der kan trækkes 

et nummer, så man ikke behøver at stå i kø. 

Foreningerne vil være vært ved 1 rundstykke 

og kaffe denne dag. 

 
 

Revyen afholdes i Forsamlingshuset 

fredag den 27. september og lørdag den 28. september 

 

Se program næste side 
 

Af hensyn til maden skal billetterne til generalprøven 

fredag også købes på forhånd den 7. september. 
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ÅDUM REVY 

 Fredag den 27. september kl.18.00 

                       PROGRAM 

Generalprøve med spisning kr.125,- 

Smørrebrød + kaffe/te 

 

Børne menu kr.25,- pølsehorn og pizzasnegle 
 
 

                    ÅDUM REVY 
 

Lørdag den 28. september kl.18,00 

                           PROGRAM 

Spisning, revy og dans kr. 250,- 

 

3 retters menu, kaffe/te og natmad 

 

Dansemusik indtil kl.01. 

 

Der kan betales med kontanter og mobilpay 

 

Køb billetter sammen, og vi gør alt, for at I kan 

sidde sammen, bordplanen skal selvfølgelig gå op. 

 

Kom frisk til en festlig og fornøjelig aften med 

              Årets Revyhold 

         Hilsen fra Ådum Borgerforening 

               og Ådum Forsamlingshus 

 

 

 

                           

           

          Kommende arrangementer 2019/20: 
 
Nov.:   6. LOF Højskole v/Lisa Kjær Gjessing, Brtædstrup 
          13. Luthersk Mission: Møde v/Mads Hansen 
          20. LOF Højskole v/Mette og Poul Nørup, Esbjerg 
          20. Husholdningsf.: Tur til Mormors ting og sager i Lyhne    
          28. Indre Mission: Møde v/Jørgen Sand 

Dec.:   6. Luthersk Mission: Adventsmøde v/Henning Hansen  
          15. Husholdningsf.: Syng julen ind 
 
Jan.:     8. LOF Højskole v/Museumsdir. Mette Bjerrum Jensen   
           22. LOF Højskole v/læge og orlogskapt.Christian Bøving 

Febr.:   5. LOF Højskole v/fængselspræst Jesper Dupont Birkler 
           19. LOF Højskole v/Præsten og krokonen Anne Kirstine  
                 Langkjær og Ellen Dahl Sørensen, Kolind 
           23. Husholdningsf.: Kagebord i forsamlingshuet 

April:  22. Husholdningsf.: Generalforsamling 

Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer. 

Husk at bruge kalenderen. 

Henvendelse Dagmar Vestergaard, mobil 2386 9786, mail 
dv.aadum@gmail.com 

Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com  

 

 

 

                

http://www.aadum.com/


               NØRKLERNE 

Røde kors starter igen op med at sy og strikke til fattige og 

katestrofe ramte børn i verden. Kom og hør nærmere om  

Røde Kors og nørklearbejdet. 

Har du lyst og interesse i at være med til at gøre en forskel  

i en god sags tjeneste, ER DU MEGET VELKOMMEN. 

Vi mødes til en kop kaffe på ”Hjemmet” Tøstrupvej 1 i Ådum.  

Første gang den 4/9 kl.14,00, derefter hver 14tende dag indtil  

den 4/12. Vel mødt. 

På vegne af nørklegrupperne Mette Højlund. 

 

 

 

LILLE MØLLE 
 

Møde på Lille Mølle, Rosendalvej 4, 

onsdag den 16. oktober kl. 19.30. 

Først er der foredrag ved vognmand Hans Egon Clausen,  

emne: ”Tilbageblik”. 

Dernæst foredrag ned Kathrine Clausen, emne: ”Slægt og 

opvækst i Tyskland”. 

Fri entré. Kaffe/te og kage kr. 30,00. 

Alle er velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aadum Hallen 
 

afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 i hallens cafeteria 

Dagsorden: 

1.   valg af dirigent 

2.   beretning 

3.   regnskab 

4.   indkomne forslag 

5.   valg af bestyrelse og suppleanter 

       på valg er:  Niels Stokbæk 

                          Tage Barslund Pedersen 

     Hannah Bækgård 

6.   valg af revisor 

7.   vedtagelse af indskud for nye medlemmer 

8.   eventuelt  - herunder overrækkelse af Aadum Hallens     

      initiativpris 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Badminton for børn 

i Ådum Hallen 

er du lige fyldt 8 år så kom 
frisk … 

               Vi starter onsdag den 2. oktober 2019 

Kl. 18-19 i Ådum Hallen 

Pris 300,- 

Der er efterårsferie i uge 42. 
Juleferie den 11. december - den 8. januar 2018 
(der spilles 10 gange efter jul, dog ferie uge 7)  

                             Tilmelding til 

         Erik Pontoppidan  

        på tlf. 20 28 63 08  
 

                Hjælp søges 

Er der nogle forældre, som vil  
være vores ”ekstra hånd”???  

Så giv Erik besked 

 

 

 

 

 

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 
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      Volleybold opstart 
 

Vi spiller mandage i Aadum Hallen 

Første gang den 9. 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gymnastikprogram for sæsonen 
2019/2020 

 
Da skolen afholder tur for hele skolen i uge 37 er sæsonstart ændret 
til uge 38 for alle hold.  
Sidste gang inden jul er i uge 51. Opstart efter jul er i uge 2 (8. januar) 
og sæsonen slutter i uge 12. Ferie uge 42 og uge 7. 
 

Forældre/barn indtil 3 år 
Lørdag kl. 09.00 – 09.45 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 
 
Hoptimisterne  3 år - 0. kl 
onsdag kl. 15.45 - 16.45 i hallen 
Ledere:  Louise Bjørslev, Malene Ostersen, Lisbet Reingaard,  Astrid 
Bom, Anders Bjørslev og Tobias Birkmose  

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 38 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.  
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Vi henter børnene i børnehaven og SFO kl. 15.35, herefter er vi behjælpelige 
med, at børnene får klædt om.  

Onsdag i uge 44 og i uge 6 inviteres til forældre-træning. Her kan forældrene 
deltage i træningen - ikke som tilskuer, men som aktiv.  

Vi deltager vi i Ådum I&Us  gymnastikopvisning.  

Vi glæder os til at se jer.  

Astrid Bom, Tobias Birkmose, Anders Bjørslev, Lisbet Reingaard, Malene 
Ostersen 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, Helene 
Andersen.. 
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, 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.  
 

 

 

            

           IDRÆT OM DAGEN 

Idræt om dagen er for alle, som har lyst til motion og social 

samvær. 

Sidste sæson spillede vi bowls og badminton. Nye aktiviteter 

kunne være bordtennis, dart, kortspil, bob, eller der kunne 

findes én, der vil  stå for noget udspænding, opvarmning, store 

bolde, måske noget helt andet for hele kroppen. 

Idræt om dagen starter i  

           Aadum Hallen mandag den 7. oktobert kl. 14-16. 

Medlemspris kr. 50,00 + kr. 30,00 pr. gang. 

Husk skiftesko og evt. kaffe (pause kl. 15.00). Der kan købes  

øl og vand. 

Vi håber at se mange, både nye og gamle deltagere. 

                                  Aadum I & U 

Evt. spørgsmål:   Tove,  tlf. 97376111 

                            Jens Peter, tlf. 97376185 

                            Karen, tlf. 61657597 

 

Petanque fortsætter i oktober torsdag eftermiddag kl. 14-16.00. 
 

 

 

 

 

 

 

              

           



  Cykelsponsorløb 
 

Så er det igen tid til cykelsponsorløb for bussen. 

Fredag den 6. september kl. 12,00 
 

Vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og heppe 

på børnene, og hjælpe med at tælle omgange. 
 

Vi håber, I tager godt imod børnene, når de kommer 

rundt og spørger om I vil sponsorerer dem, og husk  

der kan sætte max beløb på sedlen. 
 

Er der lokale firmaer eller enkeltpersoner som vil give 

et beløb stort som lille, så henvend jer til 

Bent Snedker på bs@crea-gruppen.dk  22177434 

Jytte Bjørslev på jytte@bjoerslev.dk    29255599 
 

Venlig hilsen Busgruppen 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilates med Yoga 
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 
bækkenbunden. 
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. 

Pilates for mænd 
onsdag kl. 18.30 - 19.15 i multirumet 
Leder Karin Sølvsten 
Kontingent:  450,- kr.  
 

Velkommen til pilates for mænd. 
Her vil vi arbejde med åndedrættet og musklerne omkring kernen i vores 
krop, dvs mave, ryg, lænd og bækkenbund. Vi vil arbejde med skuldrene og 
brystryggen. I pilates arbejder man også med kropsholdning og 
kropsbevidsthed. Jeg vil inddrage enkelte øvelser fra yogaens verden. 
Efterhånden vil du blive mere og mere smidig. Vi begynder hver gang med 
lette opvarmningsøvelser. Derpå kommer lidt sværere øvelser, og til sidst 
laver vi udstrækning og afslapning.  

Vi vil for det meste arbejde på måtte, men vi vil også bruge både store, 
mellemstore og små bolde. Jeg glæder mig til at se dig på holdet.  
Venlig hilsen  
Karin Sølvsten  
                                           Gymnastikudvalget:  

Harald ( 2076 5207) - Anker ( 2585 1413) - Hannah ( 2066 4721) 

mailto:bs@crea-gruppen.dk
mailto:jytte@bjoerslev.dk


           

 

 

 

 
Så er Torben igen klar til Aadum spin!!! 
ER DU??? 

Opstart Spinning tirsdag den 1. oktober  

kl. 18.00, 

Sæsonen fortsætter til den 1. april 2020. 

Der spinnes hver tirsdag. 

Da det ikke har været muligt at finde en spinningsinstruktør 
mere, vil der kun være spinning 1 gang om ugen. Skulle der 
være en, der har lyst til at være spinnigsinstruktør, vil vi sørge 
for, at man får uddannelsen dertil.  

Pris for spinning 400 kr. for hele sæsonen, der kan også 
købes pr. gang for 25 kr. ved at man samtidig melder sig  
ind i Ådum I&U, det koster 50 kr.  

Du indbetaler via AADUM.COM. 

På spinningsudvalgets vegne 
Torben Skødeberg Pedersen 
Mobil: 30563261 
 
 
 
 

 

 

          

        Aadum Kirke  

           Gudstjenester  

                  September/oktober 

 

 

Søndag den 1. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 
  Velkomstgudstjeneste 

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

Søndag den 15. september kl. 19.30, Hans Petur Kirkegaard 
  Høstgudstjeneste 

Søndag den 22. september kl. 9.00, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 29. september kl. 10.30, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 6. oktober kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 13. oktober kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 27. oktober kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 3. november, kl. 19.30. Hans Petur Kirkegaard 
         Alle Helgens aften 

 

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     

 

 

http://www.tarmpastorat.dk/
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Opstart indendørs fodbold 

Så er det igen tid til at der skal spilles fodbold.  

Kom og vær med :-) 

Vi starter fredag d. 4. okt. efter følgende plan. 

0 - 1  - 2 - 3 - 4  - 5 kl.    kl. 14.30 - 15.30  

6 - 7 - 8 kl.                       kl. 15.30 - 16.45 

9 - 10 kl.                          kl. 16.45 - 18.00 

Der kan blive tale om 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 d. 13. dec. 

Glæder os til at se en masse ivrige fodboldspillere. 

 

Hilsen Fodboldudvalget. 

 

TUSIND TAK til jer, der hjalp os med tjansen til  

Bork Havn Musikfestival, det gik jo super godt :-) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Kontingent 2019 
 

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. 
 

Det kan gøres på mobilpay-nummer: 50 97 52 67 

(til kassereren Tania Skovbjerg Jepsen) 

(Husk at skrive kontingent i kommentarfeltet). 
 

eller overføre til: 
 

Støtteforeningens konto-nummer: 7789-1068221 

(Husk at skrive kontingent i kommentarfeltet). 
 

Eller man kan bruge det vedlagte giro-kort. 
 

Husstand: 200 kr. 

En person: 100 kr. 

Pensionist: 50 kr. 

Firma: 500 kr. 
 

På forhånd mange tak! 

 

Venlig Hilsen 

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers. 
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           Ådum Købmandsbutik  
Vi fejrer Husets 30 års jubilæum med en lille fest,  

kom og deltag i teltet og gør festen god. 

Lørdag den 14. sept. 2019 Kl. 9.00-15.00 

Programmet for dagen: 

 9.00-12.00    Ådum Børneunivers 
                           Åben skole 

 9.00-12.00    Ådum Hallen 
                           Støtteforeningen for Børneuniverset 

                           Aktivitet i hallen. 

11.00-13.00   Martins Veteranbiler er åben på  

                      Tøstrupvej 15A 

12.00             Gratis helstegt pattegris med tilbehør i teltet 

                       på P-pladsen. 

                       Købmanden sælger drikkevarer 

13.30              Farvel til Brian og tak for indsatsen. 

                       Velkommen til Ådums nye købmand 

14.00              Afsløring af skulptur/oase, Tøstrupvej 2 

                       Kaffe i teltet 

Købmanden byder ind med gode 

tilbud som gælder hele dagen 
 

 

 

 

Kom og deltag i festen  

og vis din opbakning 
           og oplev følgende: 

Aktiv købmand 

Ådum Børneunivers 

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 

Martins Veteranbiler 

Skulpturerne i byen - NY afsløring 

Saml familien, glæd dit barn  

og kom til Børnenes dag 
Kom til 3 timers sjov i Ådum Hallen,  

hvor børnene vil møde: 

Tumlebane, Børnezumba, Taekwondo, 

Hoppeborg, Fiskedam og en hemmelig gæst 

Imens børnene leger, er der for de voksne  

mulighed for hygge samt en god snak. 

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger. 

Priser for adgang: 

Børn: 25 kr. – Voksne: 15 kr. 

Børn under 12 år har kun adgang ifølge med voksne! 

Al leg er på eget ansvar! 

      STØT ÅDUM BØRNEUNIVERS -  
   STØTTEFORENINGEN for ÅDUM BØRNEUNIVERS 
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