
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 24/7-20  til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2 A, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Aadum Husholdningsforening 

                 Grill og Petanque 

Torsdag den 16. juli kl. 18.00 mødes vi på petanquebanerne, hvor vi  

først spiller og derefter spiser grillmad. 

Skal I have en ”køkkenfri aften” så kom! Alle er meget velkomne, man 

behøver ikke at være medlem. Det er samtidig en god mulighed for at  

snuse til petanquespillet, men har man ikke lyst til at spille, kan man  

også bare spise og hygge sig. 

Pris for aftenen med mad og kaffe 75,- kr. for medlemmer og 85,- kr.  

for ikke medlemmer. 

Medbring selv tallerken og bestik m.m. samt drikkevarer. 

Absolut sidste tilmelding af hensyn til indkøb senest den 8. juli på tlf.  

23240211 – 40275861 – 23489549 - 51703438 - 29298687. 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  KOMMENDE ARRANGEMENTER 2020/21: 
August: 18. Menighedsråd: Info.møde menighedsrådsvalg   

                    19.00 i forsamlingshuset 
             23. Konfirmation 10.00 
             27. Indre Mission: Møde v/Anders Rønn fra ”Retten til liv” 

Sept.: 13. Borgerforening: Affaldsindsamling 
           15. Menighedsråd: Valg til menighedsråd 

Okt.:  7. Højskoledag v/økonom og forfatter Niels Chr. Larsen.  

          7. Indre Mission: Møde v/Hans Jørgen Steffensen, Skjern 
          8. Indre Mission: Møde v/Simon Nielsen, Hvide Sande 
         21. Højskoledag v/politiker Villy Søvndal 

Nov.:  4. Højskoledag v/foredragsholder Rita Knudsen 

         18. Højskoledag v/Anne Knudsen og Steen Valgreen-   
               Voigt, sangforedrag om Jens Rosendals liv og sange 
          20. Familiejulefrokost i forsamlingshuset. 
          26. Indre Mission: Møde v/Kurt Nielsen, Holstebro 

Dec.:  29. Indre Mission: Julefest hos Pia og Tonny Jensen 

Jan.: 13. Højskoledag v/forstander Ebbe Larsen, Møltrup  

          27. Højskoledag v/Journalist Søren Kristensen, DK-radio 

Febr.: 10. Højskoledag v/Erik Demant, om Grønland. 

            24. Duoen Sidsel Marie og Terkel Michelsen 

 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/21/61/500_F_49216186_XhTG9ShHsOYqWnnVYqWFYwVW8LDgs3WF.jpg&imgrefurl=https://www.fotolia.com/id/49216186&docid=mYBkz3FSjewA8M&tbnid=csQa5egp2WFYaM:&vet=12ahUKEwi6gvKysejbAhXCyqQKHS8DCjk4yAEQMyg8MDx6BAgBED0..i&w=500&h=500&bih=689&biw=1366&q=grillfest&ved=2ahUKEwi6gvKysejbAhXCyqQKHS8DCjk4yAEQMyg8MDx6BAgBED0&iact=mrc&uact=8


 

 

 
 

 

 
         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Sommerarrangement 

Kom til familiehygge og grill aften den 3. juli på sportspladsen. 

Grillen er klar fra kl. 17:00 

Medbring selv mad og service til egen familie.  

Øl og vand købes i bålhytten 

Der vil være opstillet hoppeborg til børnene 

I TILFÆLDE AF REGN AFLYSES ARRANGEMENTET  

HUSK SUNDHEDSSTYRRELSENS ANBEFALINGER 

DER FORFINDES SPRIT TIL HÆNDERNE PÅ PLADSEN 

Borgerforeningen håber på en hyggelig og fornøjelig aften 

Borgerforeningen ønsker alle borgere i 

Ådum Sogn en god sommer 

 

 

 

 

 



          

        Aadum Kirke  

           Gudstjenester  

  Juli/august 

 

 

Søndag den 12. juli kl. 10.30, Poul Chr. Tulinius 

Søndag den 19. juli kl. 9.00, Poul Chr. Tulinius 

Søndag den 2. august kl. 10.30. Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 16. august kl. 10.30, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 23. august kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard 

              Konfirmation 

Søndag den 30. august kl. 9.00, Poul Chr. Tulinius 

  

Henvendelse vedrørende aktiviteter i Aadum Kirke:  

Kontakt kirkekontoret i Tarm eller  

menighedsrådsformand Hans Laurids Pedersen,  

tlf. 40 17 17 28. 

 

Kirkekontor/kordegn: 

Lone Marcussen 

Kirkegade 11, 6880 Tarm 

Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK     

 

Kirkens Hjemmeside:  

www.tarmpastorat.dk 

 

Foreløbigt gymnastikprogram for sæsonen 2020/2021 

Opstart i uge 38 

Vi er desværre ikke nået helt i mål med det endelige program for  

vinteren, men tidspunkterne bliver formentlig: 

Hoptimisterne  3 år - 0.kl:  tirsdag  kl. 16.45 til 17.45  

Action Jump  1.kl  - 7.kl:  tirsdag  kl. 17.45 - 19.00  

Pilates med yoga:  kvinder:  onsdag  kl. 17.25 - 18.25  

                                  mænd:  onsdag kl. 18.30 - 19.30 

Forældre/barn:  lørdag kl. 09.00 til 09.45  

Det endelige program og holdbeskrivelse i Ådum Nyt i september 

Gymnastikudvalget 
Harald,  Anker og  Hannah  
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                            Borris Karosserifabrik 

                            Mølletoften 13 Ådum 
                                     6880 Tarm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvel til sognepræst Hans Petur Kirkegaard. 

Med udgangen af juni måned 2020 er Hans Petur Kirkegaard ikke længere 

vores sognepræst i Aadum Sogn. Det blev til tæt ved 11 år i embedet, hvor 

parret i begyndelsen boede i præsteboligen på Strømmesbølvej, men efter 

beslutning fra biskoppen, måtte flytte til Hoven Præstegård. 

Hans Petur siger ikke farvel fordi han gerne vil væk fra området, men 

ægteparret indgik en aftale straks efter deres uddannelse som præster, at 

når der var gået 10 år, efter den første fik en stilling med bopælspligt, 

måtte den anden søge en sådan stilling. Hustruen Dorthe fik et sådant job i 

januar, så derfor har Hans Petur søgt et nyt job, og fra 1. juli 2020 ansat 

som sognepræst i Sædden Pastorat nær Esbjerg. Et job hvor der ikke er 

bopælspligt. 

Menighedsrådet ønsker tillykke med jobbet, men beklager vi nu ikke 

længere skal samarbejde. Hans Petur har med sin folkelige og behagelige 

måde mødt menighederne på et naturligt niveau. Altid parat til en samtale, 

også de vanskelige. Med godt kendskab til natur og dens luner, har han 

altid let ved at finde emner at tale om, som passer godt til området. Og 

arbejdet med liturgien og det kristne budskab er flettet ind i menighedens 

udfordringer på en let forståelig måde. Men også på en måde, som har 

givet behov for eftertanke, når gudstjenesterne sluttede. Vi har meget at 

takke Hans Petur for, og heldigvis fastholder han løftet om at slutte 

konfirmationsforberedelserne af med at være præst ved konfirmationen 

den 23. august 2020.  

Menighedsrådet ønsker held og lykke til familien. 

(Biskoppen har ansat sognepræst Poul Christian Tulinius, Oksbøl som vikar 

indtil stillingen igen kan besættes). 

Aadum Menighedsråd  

 

Fedtpresser m. slange 

Mato Enhåndsfedtpresser TG500, 

leveret med 300mm kraftig højtryks 

gummislange 1/8" gevind 

Pris pr. stk. : 350,- kr.  
Priser er ekskl. moms   

 

Havesprøjte 5L 

Tryksprøjte 

Pris pr. stk. : 75,- kr.  

Priser er ekskl. moms 

 

Universalfedt 

GRANIT Universalfedt konsistensklasse 2, 

er velegnet til smøring af glide- og 

kuglelejer til biler, entreprenørmaskiner og 

landbrugsmaskiner mfl. 

Pris pr. stk. : 20,- kr.  

Pris pr. ks.24 stk : 400,- kr.  
Priser er ekskl. moms 

 



Vil du være med i en ” købmandsbande” ??😊 

Der er travlhed hos Ådum Letkøb – og det er takket 

være vores gode kunder. Der er mange opgaver,g der 

skal løses i løbet af dagen- ugen – måneden, derfor 

kunne butikken godt bruge lidt frivillige hænder. Så 

har du lyst til at give en hånd med at løse 

forefaldende opgaver – så er det dig vi kan bruge. 

Opgaverne vil være af forskellig karakter, såsom 

lettere rengøring, trimning i og omkring butikken, feje 

fortov osv. Har dette vækket din interesse – så 

kontakt Frank Købmand i butikken. Lønnen for at 

være en del af købmandsbanden er: Tak – smil – 

rundstykker og kaffe, når du har været frivillig i 

butikken. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Hilsen Ådum Letkøb – byens mødested 😊 

oooOooo 

 

Bestyrelsen for Ådum Sogns Spare- og Lånekasses Almennyttige 
Fond har behandlet de indkomne ansøgninger og kan hermed oplyse 
at der i 2020 er bevilget støtte til: 
 

 Den Selvejende Institution Ådum Dagligvarehandel 

 Borgerforeningen  
 

                          Næste ansøgningsfrist er 30/6 2020. 

Kære Ådum 

Vi vil så gerne hjælpe Børneuniverset med at tage sig så godt af vores 

børn, som overhovedet muligt.  

MEN det kræver, at vi får lidt hjælp fra jer.  

Derfor vil vi:  

D. 1/7-2020 kl. 15-17 stå oppe ved købmanden og sælge  

Hættetrøjer og Softshell jakker. 

Prisen er 250 kr. for trøjer og 350 kr. for jakker.  

Inkluderet i prisen er Logo med Ådum Børneunivers og navn. 

Det vil også være muligt at betale kontingent denne dag! 

Der kan betales med kontanter eller mobile pay. 

Husk at kontingentet bl.a. betaler ture ud af huset til Børneuniverset! 

Vi håber at se mange af jer! 

 

OBS! 

Der er desværre sket den fejl i år, at vi har sendt en forkert type 

girokort ud. Dette medfører at vi ikke kan se, hvem indbetaleren er, 

hvis man har brugt girokortet. 

Dette er vi selvfølgelig kede af, og vi vil meget gerne vide, hvem der 

har indbetalt. Så har du indbetalt med girokort, må du meget gerne 

kontakte Mette Vestergaard på 51600962. 

På forhånd tak. 

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 


