
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 9. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 21/2-20  til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2 A, 

6900 Skjern, mobil 2386 9786 dv.aadum@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aadum Husholdningsforening 

Kaffebord        

Søndag den 1. marts  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 
 

Næste arrangement: Besøg på Erhvervsskolen i Borris tirsdag den  

31. marts kl. 14-16. Nærmere i næste Aadum Nyt.  

 

 

Gymnastikopvisning i Ådum Hallen 
søndag den 15. marts 2020 kl. 14.00 

Se program i næste nr. af Ådum Nyt 

sæt X i kalenderen 

                                          Gymnastikudvalget 

           

          Kommende arrangementer 2020: 
 
Marts:  1. Husholdningsf.: Kagebord i forsamlingshuset 15.00 

             3. Støttef. Børneunivers: Generalforsamling19.00 
           10. Forsaml.hus og hal: Hjertestarterkursus i klublokalet  
           13. Luthersk Mission: Generalforsamling 19.30 

           15. Aadum I&U: Gymnastikopvisning i hallen 14.00 
           18. Lokalhist.arkiv: generalforsamling på Hjemmet 19.30 
           26. Indre Mission: Møde v/Henning Hollesen, Aulum 
           31. Husholdnings.: Eftermiddagstur Borris 14-16 

April: 15. Luthersk Mission: Møde v/Torkil Lundberg, Struer 
           22. Husholdningsf.: Generalforsamling  
           30. Indre Mission: Møde v/Frank Fyn, Grindsted 

Maj:   13. Luthersk Mission: Møde v/Ole Lønborg, Ølgod 

           28. Indre Mission: Møde v/Heri Elttør, Aulum 

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  

 

Aadum Lokalhistoriske Forening 

og 

Aadum Sogns Arkiv 
afholder generalforsamling 

tirsdag den 24. marts kl. 19.30 

i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1 

             Se nærmere i Aadum Nyt i marts 

 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://blog.dinnerbooking.com/wp-content/uploads/2017/04/Blomsterberg.jpg&imgrefurl=https://blog.dinnerbooking.com/guide/her-kan-du-stille-kagesulten-paa-overdaadigste-vis/&docid=u54jbyNA2glguM&tbnid=FULznjzAxYwekM:&vet=10ahUKEwismY2JnJ3nAhUsx4sKHUYPDiIQMwiFASgYMBg..i&w=798&h=357&bih=719&biw=1536&q=kagebord&ved=0ahUKEwismY2JnJ3nAhUsx4sKHUYPDiIQMwiFASgYMBg&iact=mrc&uact=8
http://www.aadum.com/


 

 

 

 

 
               

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! 
 

      
 

 

 

 

Fælles Generalforsamling 

Onsdag den 26. februar 2020 i Ådum Forsamlingshus 
 

 

 Kl.17.00  Generalforsamling Aadum I&U 

 Kl.18.00  Spisning 

 Kl.19.00  Generalfors.: Ådum Forsamlingshus   

                                         Støttefor. Ådum Forsamlingshus 

                                         Vindmøllefonden 

 Kl. 20.00 Generalfors.: 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 20. 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 

mailto:-mette_hoejlund@bbsyd.dk


Generalforsamling 

Aadum I & U 

Onsdag den 26. februar 2020 

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 20. februar 

5. Valg til bestyrelse + suppleanter 
På valg er: 

Kasserer: Bente Fanefjord, modtager genvalg 

Louise Brædder, modtager genvalg 

6. Valg til revisor og revisorsuppleant 
                 På valg: Louise Bjørslev, modtager genvalg 

7. Beretning fra de eksisterende udvalg i regnskabsåret 

8. Uddeling af Lederprisen 2020 

9. Eventuelt. 

Husk at tilmelde jer til spisningen, se fællesannoncen. 

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

     Venlig hilsen  

     Bestyrelsen Aadum I & U 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 

Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus 

Onsdag den 26. februar 2020 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 : 

              Mikael Andersen, Karsten Bach, Gunnar Pedersen og 

              Dagmar Vestergaard 

5.  Valg af revisor og suppleanter  

6. Indkomne forslag.  
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest  

onsdag den 19. februar 2020 

7. 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 

                          Valg af Revisor og Suppleanter .                  

  Venlig hilsen Bestyrelsen 



Udvalget for støtte til almen 

nyttige formål i Ådum Sogn 

( ”Vindmøllefonden” ) 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes  

Mandag d. 26. 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. 

6. Eventuelt 

 

 

 

 
 

      Aadum Kirke  

           Gudstjenester  
                   Februar/marts 

 

 

Søndag den 2. februar kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

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

Søndag den 23. februar kl. 10.30, Peder-Henning Søderstjerna 

Søndag den 1. marts kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard 

Søndag den 8. marts kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard 

Torsdag den 12. marts kl. 20.00 Stillegudstjeneste 

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

Søndag den 29. marts 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     

 

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


Aadum Købmand aps  
Onsdag den 18. marts 2020  

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: Øjvind Christensen (modtager ikke genvalg)     

                          Christina Jørgensen (modtager genvalg)    

                          Bjarne Bundgaard (modtager genvalg)  

7. Valg af første og anden suppleant   

8. Valg af revisor   

9.  Eventuelt    

 

Bestyrelsen er 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 d. 16. Marts 2020 
 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen  

Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på          

BB@panelbyg.dk 

Generalforsamling 

Ådum Borgerforening 

Ordinær generalforsamling afholdes 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 20:00 i Ådum Forsamlingshus 

Husk tilmelding til spisning (se særskilt annonce) 

Spisning og generalforsamling holdes sammen med andre foreninger i 

sognet. Det er muligt at deltage i generalforsamlingerne uden at have 

deltaget i spisningen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6. Bestyrelsesmedlemmer: 

- Formand Brian B. Jensen (modtager ikke genvalg) 

- Næstformand og kasserer Anker Danielsen (på valg) 

- Sekretær Irene Weiss (ikke på valg) 

- Bestyrelsesmedlem Monica L. Jasilione (modtager ikke 

genvalg) 

- Bestyrelsesmedlem Peter Jensen (ikke på valg) 

- Suppleant Louise Brædder (på valg) 

- Revisor Jørn Kristiansen (på valg) 

- Revisor Knud Johst (ikke på valg)  

- Revisor suppleant Hans Laurids Pedersen (på valg) 

7. Eventuelt  

8. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 18. februar 2020  

Formand Brian B. Jensen baarstroem@sol.dk      …….forts. 

 

mailto:baarstroem@sol.dk


…….forts. 

Alle borgere i Ådum Sogn er velkomne og 

Borgerforeningen glæder sig til at se rigtig mange 

borgere, så vi sammen kan få en dialog om Ådum 

Sogn og Borgerforeningens arbejde 

INGEN personer bliver mod sin vilje foreslået som 

kandidat til bestyrelsen 

 

 

 

 

 
 

HJERTESTARTERKURSUS 

I Ådum har vi flere hjertestartere, der er 

offentlig tilgængelige. 

Det er vigtigt at man forstår at bruge dem, hvis det bliver  

nødvendigt. 

Vi afholder derfor et hjertestarterkursus tirsdag den 10. marts  

2020 klokken 19.00 i klublokalet i Ådum Hallen med  

instruktører fra Hjerteforeningen. 

Det er gratis at være med, og vi serverer kaffe/the efter kurset . 

Tilmelding til Aase tlf. 29298687 eller Margit tlf. 51703438  

senest den 5/3 

Med venlig hilsen 

Ådum Forsamlingshus og Ådum Hallen 

 

Den selvejende Institution    

AADUM  

DAGLIGVAREHANDEL  

 
Afholder ordinær generalforsamling,  
Onsdag den 18. marts 2020 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.   

     På valg er:  

     Birgit Hansen (modtager ikke genvalg)  

     Tage Barslund Pedersen (modtager genvalg)  

4. Valg af revisor og suppleanter.  

     På valg er:  

      Torben Lund Hansen   

      Conni Kviesgaard  

5. Eventuelt  

 



Generalforsamling 

Støtteforening for Ådum Børneunivers 

Tirsdag d. 3. marts 2020 Kl. 19 i Børnehaven 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning ved bestyrelsen ved formanden 

3. Regnskab 

4. Vedtægtsændringer (angående Revision) 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

På valg er: Lotte Pedersen (Modtager ikke genvalg) 

                   Tania Jepsen (Modtager ikke genvalg) 

8. Valg af revisor 

På valg er: Vibeke Tagmose Lundsfryd (Modtager genvalg) 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at høre, hvad vi har støttet i årets løb, hvilke 

arrangementer vi har lavet og evt. komme med nye idéer,  

så mød op til vores generalforsamling. 

Hvis du tænker, at dette lyder interessant, men ikke har lyst til at være 

en del af bestyrelsen, så mød op alligevel. Man bliver IKKE indstillet til 

valg, hvis ikke man har lyst til det. Vi har kandidater, der stiller op. 

Hilsen  

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 

Generalforsamling  

Ådum jagtforening af 1933 

Der afholdes generalforsamling i Ådum forsamlingshus  

torsdag d. 20/2 2020 

Kl. 18 spisning, generalforsamling starter kl. 19 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

På valg er: 

Erik Lundsfryd modtager genvalg 

Benny T.Mouritsen modtager genvalg 

Hans Ø.Nielsen (er på valg da han overtog Poul F. plads) 

modtager genvalg.  

Drøftelse af oplæg til nye vedtægter. 

Derefter uddeling af kragepokal og pokaler for  

bedste opsatse år 2019. 

Ådum jagtforening af 1933 

 

 

 

 



Nyt fra Ådum Købmand Aps. 

 I forbindelse med Borgerforeningens Fællesmøde i onsdag d. 21 januar 

2020, fik Købmandens bestyrelse lov til at tilføje et punkt som omhandler 

vores købmandsbutiks eksistens. 

Vi har i en lang periode været påvirket af, at vi sælger for lidt - og dermed er der 

for lidt indtjening i butikken 

I 2018 regnskabet, som I så på sidste generalforsamling havde vi et spinkelt 

overskud på 8.000, - Det var jo ikke meget – men vi forventer heller ikke at 

det skal være en millionforretning vi driver. Men det skal hænge sammen, 

og vi ønsker som bestyrelse ikke at drive en butik med røde tal på 

bundlinjen. 

Året 2019 er ikke faldet ud til butikkens fordel, der har været ekstremt 

mange bump på vejen, og vi har gjort alt hvad der stod i vores magt for at 

bekæmpe problemstillingerne efterhånden som de dukkede op. 

Vi har ikke fået regnskabet for 2019 endnu, men vi får en opgørelse hver måned, 

for at kunne følge tingene på den korte bane. 

I 2019 har der kun været overskud i januar, maj og august - ikke 

ret store overskud, men de har været der. Resten af månederne 

har givet underskud. Nogle mere end andre…… 

Der er ikke mange virksomheder, som kan leve videre med underskud.  

                            Det kan Ådum Letkøb heller ikke !!!!! 

Vi ønsker, at beholde en købmand i Ådum. Vi har prøvet det andet, og vi 

tror at vi alle kan være enige om at det ikke fremmer trivslen i vores lille 

lokalsamfund. Set med vores øjne har en levende butik stor betydning 

for by og sogn, og i det daglige fungerer vores butik både som kulturhus 

og indkøbs sted. 

Men om Ådum Letkøb skal overleve er desværre ikke en beslutning vi selv  

kan træffe i bestyrelsen. 

                   Den beslutning er en fælles beslutning for alle i Ådum. 

Den eneste måde vi kan overleve på er, at omsætningen stiger i butikken. Vi 

har rigtig mange kunder der støtter butikken alt hvad de kan, men desværre 

er der også en del som kun bruger butikken som kiosk – og det kan vi ikke 

overleve på. Vi kan ikke stavnsbinde Ådums befolkning til at bruge butikken, 

men kun appellere til at man husker den lokale købmand når man gør sine 

daglige indkøb. 

Lige for tiden har vi ikke en selvstændig købmand, vi søger en via Dagrofa. 

Men det er nok tvivlsomt, at nogen går med lysten til at over tage en butik 

med røde tal – endnu en grund til at omsætningen skal vendes til positiv. 

Vores dygtige medarbejder team i butikken, gør et kæmpe stykke arbejde for 

at holde hjulene i gang, og Karen er med på vognen for at trække i trådene, og 

guide i hvordan opgaverne skal løses. De gør alt hvad de kan for at butikken 

shiner, og kunderne får den bedste indkøbsoplevelse. 

Så er der ting I mangler på hylderne, eller ideer til nye tiltag. Så kontakt 

personalet, eller smid en hilsen i postkassen i vindfanget. Så kigger vi på det, 

og bruger det til inspiration. 

Vi er i bestyrelsen klar til at kæmpe videre – men som sagt - vi har meget brug 

for Jeres hjælp.   

Der er op til Ådum at beslutte om vi skal overleve – eller om 

vi skal have afsluttende generalforsamling 18 marts 2020. 

Vi opfordrer til at man spreder budskabet – til naboer, 

venner, bekendte, ansatte i virksomheden (danske/ 

udenlandske) osv. Det er så vigtigt at det bliver formidlet 

bredt ud til alle omkring os.  

Tiden er imod os, og der skal ske noget nu – og ikke i morgen. 

Vil du have en lokal butik i morgen- så brug den i dag. Når 

man løfter i flok – kan man flytte bjerge….og den lokale Let 

Købs butik 😊 

 

Bestyrelsen for Ådum Letkøb Aps. 


