
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 40. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 25/9-2020 til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2A, Skjern. 

2386 9786, dv.aadum@gmail.com 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den selvejende Institution Den selvejende Institution 

AADUM 

DAGLIGVAREHANDEL 
Afholder ordinær generalforsamling, 

Onsdag den 2. september 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

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! 

 

      
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aadum Købmand aps 
Afholder ordinær generalforsamling, 

Onsdag den 2. september 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. 31. august 2020. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på 

BB@panelbyg.dk 

 



 

 

 

 

 

Aadum Hallen afholder ordinær generalforsamling  

tirsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 i klublokalet 

Dagsorden: 

1.   valg af dirigent 

2.   beretning 

3.   regnskab 

4.   indkomne forslag 

5.   valg af bestyrelse og suppleanter 

       på valg er:  Karen Bang (ønsker  ikke genvalg) 

                            Margit Plauborg 

6.   valg af revisor 

7.   vedtagelse af indskud for nye medlemmer 

8.   eventuelt  -  

      herunder overrækkelse af Aadum Hallens initiativpris 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

 

 

 

Kom til familiearrangement med  

Ådum I&U 

Sæt X i kalenderen den 27. september kl. 10-? 

Ådum I&U inviterer til en tur i Wowpark og betaler indgangsbilletten. 

Bor du i Ådum, så har du muligheden for at få en fed dag sammen med din 

familie, naboer, skolekammerater eller børnehavevenner. 

Vi mødes ved indgangen til Wowpark kl. 10, hvor billetterne udleveres. 

Så kan vi hygge os sammen med leg i trætoppene indtil kl. 12, hvor man kan 

nyde sin medbragte madpakke😊 

Ådum I&U giver en is til dessert. 

For dem der har lyst til at lege videre, så er parken åben til kl. 17.00 

Tilmelding til louiseb979@hotmail.com eller sms 31 60 32 94 senest den 20. 

september. VIGTIGT: Skriv antal og alder på deltagere. 

Adressen er:  Wowpark Skjern 

Løvstrupvej 1 

6900 Skjern 

Vi ser frem til en sjov dag i trætoppene. 

 

 

mailto:louiseb979@hotmail.com


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 01.10.2020. 

Der kan rekvireres ansøgningsskema hos: 

Bent Albertsen, Skodsbølvej 10 

E-mail: mail@bent-albertsen.dk 

 Venlig hilsen 

 Vindmøllefonden 

LOF-Højskoledage i Ådum Forsamlingshus 2020-21 
Programmet for den kommende sæson kan ses i august nummeret  

af Aadum Nyt og på LOF’s hjemmeside  www.lof.dk/rksk. 

Der var desværre opgivet forkert tilmeldingsdato. 

Datoen for tilmelding i Ådum er tirsdag den 15. september. 

Tilmeldingen skal ske på nettet til LOF. 

LOF har meddelt følgende: 

 Vi er meget udfordret af covid-19 og det nuværende program er derfor  

med forbehold.  

Vi følger til enhver tid myndighedernes anbefalinger angående covid-19.  

Vi ved endnu ikke sikkert, hvor mange vi kan være til højskoledagene. 

Bliver højskoledagene helt aflyst, får du selvfølgelig dit gebyr retur.  

          Aadum Husholdningsforening 

HØSTMARKED 
   Tirsdag den 22. 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.   
 

Eftermiddagstur tirsdag den 6. oktober 

 

                                       

Turen går til Erhvervsskolen Vestjylland, Vestergade 42, Borris (tidligere Borris 

Landbrugsskole), klokken 14.00 

Erhvervsskolen er en socialøkonomisk virksomhed, der har tilbud til udsatte og 

sårbare mennesker. 

Man har bl.a. madbutik, der tilbyder mad ud af huset, landbrug og naturpleje, Jern- 

og metal og træ værksted. 

Vi vil få en rundvisning på stedet og drikke kaffe i deres hyggelige lokaler. 

Pris: kr. 50,00 

Tilmelding til Aase tlf. 29298687 senest 30/9.  

Evt. kørelejlighed aftales ved tilmelding.  

         Med venlig hilsen 

               Bestyrelsen 

Der tages forbehold for Coronaregler. 

 

mailto:mail@bent-albertsen.dk
http://www.lof.dk/rksk
https://erhvervsskolenvestjylland.dk/


Affaldsindsamling i Ådum Sogn 

den 13. september 2020 kl. 9:00 – 12:00 

Mød op ved hallens P-plads kl. 9:00 
 

Dåser, slikpapir, cigaretskod, emballage m.m. flyder i naturen. Derfor 

samler Ådum Borgerforening sammen med Danmarks 

Naturfredningsforening ind den 13. september 2020 – ikke penge, men 

affald. 

Ådum Borgerforening håber, at der kommer rigtig mange frivillige 

Ådum Borgere, der har lyst til at bruge et par timer på at fjerne affaldet 

fra naturen og aflevere det til genanvendelse, således at vi alle igen kan 

nyde en tur i en ren og smuk natur. 

Borgerforeningen har lister over forskellige områder og veje, som vil 

blive fordelt blandt de fremmødte på hallens P- plads kl. 9.00  

Har man samlet affald på nogle veje eller ruter inden den 13. september, 

hører vi gerne fra jer på forhånd, således at disse veje/ruter kan blive 

krydset af på Anker Danielsens lister. Henvendelse på telefon:  

25 85 14 13 eller på mail: 

ankernielsen@msn.com  

Der vil blive udleveret poser/sække til at komme affaldet i. 

Medbring gerne selv arbejdshandsker. 

Det indsamlede affald afleveres ved Ådum Hallens p-plads, hvor Kristian 

Pedersen, Stoustrup Engvej, som er vores lokale bestyrelsesmedlem i 

Naturfredningsforeningen, vil sortere affaldet og aflevere det på rette 

sted. 

NYT NYT: 

Når man har afleveret sit affald til Kristian Pedersen, 

vil Borgerforeningen være vært ved en grillpølse med 

brød mellem kl. 11.00 og 12.00 
 

KrukkeCompagniet 
 

Et anderledes lokalt havecenter i landlige omgivelser. 

Åbningsweekend d. 5. – 6. sept. kl. 10-16.00. 
 

1000-vis af krukker sælges billigt og denne weekend med 25% 

rabat, når du køber hele sæt. 
 

Kom og se det store udbud af krukker, kurve, zinkvarer, bålfade, 

planter m.m. 
 

Der er kaffe på kanden og en lille velkomstgave til de første 20 

kunder hver dag. 
 

Åbent alle weekend’er i sept. kl. 10-16.00 (eller efter aftale). 

Vi modtager kontanter & Mobile Pay.  
 

Med venlig hilsen 

    KrukkeCompagniet 

     v. Jørgen Lynggaard 
       Teglværksvej 1, Aadum, 6880 Tarm Tlf. 42 17 92 58 

        Mail: de2fisk@gmail.com 
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                    Kommende arrangementer 2020-21: 
 
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 
         21. Luthersk Mission: Møde v/Jens Holm Ølgod 
Nov.:  4. Højskoledag v/foredragsholder Rita Knudsen 

         11. Luthersk Mission: Møde v/Børge Haahr Nielsen, Ølgod 
         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.:   4. Luthersk Mission: Adventsmøde v/Jens C.Schmidt, Astrup 

          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 

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  

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen har brug for Ådum 

borgernes hjælp 
Vi vil gerne have opdateret vores hjælpe lister. Så hvis du har lyst til at 

hjælpe os med forskellige enkelte praktiske opgaver, ser vi frem til at  

høre fra jer. 

Det kan være opgaver som f.eks. at bage kage, lave kaffe/te til forskellige 

arrangementer, beskære træer og busker langs stierne, ordne stierne, 

rengøring af skilte og flagstænger, opstilling og nedtagning af telt, bage 

snobrød/pandekager med børnene til Sankt Hans, sælge pølser m.m. til 

Sankt Hans, stå i bar og pølsevogn ved forskellige arrangementer, forslag 

til båltaler, ophængning og nedtagning af julebelysning samt eventuelt 

andre praktiske opgaver. 

Vi vil også rigtig gerne høre fra dem som før har skrevet sig på listen, så vi 

er sikker på, at listen er helt opdateret. Har du lyst til at hjælpe og gøre 

noget godt for Ådum Sogn, kan du henvende dig med oplysninger om dit 

navn, telefon nummer og evt. mailadresse samt evt. hvilke opgaver du  

ville kunne hjælpe med. 

 Henvendelse til: 

 Formand:   Peter Jensen 

                    Telefon: 24 62 38 64 

  Mail: jen.peter.pj@gmail.com 

 Eller til: 

 Næstformand: Michael Enemark10 

  Telefon: 60 14 35 34 

  Mail: enemarkm@hotmail.com 
 

                                                      I Ådum står vi sammen  

 

http://www.aadum.com/
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        Aadum Kirke  

           Gudstjenester  
                    September/oktober 

 

 

Søndag den 13. september kl. 10.30, Poul Chr. Tulinius 

Søndag den 27. september kl. 19.30, Poul Chr. Tulinius 

                        Høstgudstjeneste 

Onsdag den 4. november kl. 20.00, stillegudstjeneste 

 

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  

 

Spinning I Aadum 

Opstart spinning torsdag d 17. september kl 19.00 

Planen er at der spinnes hver torsdag frem til efterårsferien (42) 

Efter ferien håber jeg, at vi har instruktører nok. Så kan der 

spinnes 2 gange ugentlig med forskudte tider. Måske mandag 17-

18 og torsdag 19-20. Så er der måske flere, som kan få tid. Mere 

info i næste Aadum Nyt, aadum.com og facebook. 

Pris for spinning hele sæsonen 500 kr. 

Der kan også købes pr gang for 25 kr. ved at man samtidig melder 

sig ind i Aadum I&U, det koster 50 kr. 

Du betaler via AADUM.COM 

På spinningsudvalgets vegne 

Anker Danielsen 

Mobil: 25851413 
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            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 5. 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. 

 

 

 

Du skal bruge din stemme! 

Valgmøde tirsdag den 15. september 2020 

kl. 19.00 i Aadum Forsamlingshus. 

Valget gælder menighedsrådets 

sammensætning i Aadum Sogn de næste 4 

år. 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden for valgudvalget. 

2. Valg af dirigent. 

3. Menighedsrådets arbejde ved formanden for menighedsrådet. 

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 

5. Kandidaternes egen præsentation. 

6. Debat og muligheder for spørgsmål til kandidaterne. 

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen. 

8. Skriftlig og hemmelig afstemning. 

9. Optælling af stemmer og annoncering af valgresultatet. 

10. Valg af stedfortrædere efter sammen procedure. 

11. Offentliggørelse af valgresultatet og orientering om muligheden for 

afstemningsvalg og tidsfrister for dette. 

12. Eventuelt 

Alle medlemmer af Folkekirken har adgang og stemmeret. Der serveres kaffe 

og kage. Tilmelding ikke nødvendig. 

Vigtigt: Ved orienteringsmødet i august blev muligheden for at stemme pr. 

fuldmagt drøftet. De afgivne informationer var ikke korrekte. Kun personer 

med helt konkrete handicap kan søge om lov til at stemme via fuldmagt. 

                       Aadum Menighedsråd 



Gymnastikprogram  for sæsonen 2020/2021 

 

Alle hold starter i uge 38  

Sidste gang inden jul er i uge 51 og begynder igen efter jul i uge 1 (5. januar)  -  

sæsonen slutter i uge 12. Der er ferie uge 42 og uge 7. 

 

 

Forældre/barn indtil 3 år 

Lørdag kl. 09.00 – 09.45 i hallen 

Leder:  ???  - det er endnu ikke lykkedes at finde en leder evt. to som evt. kan  

deles om opgaven 

Kontingent:  350,- kr. 

 

 
Hoptimisterne  3 år - 0. kl 
tirsdag  kl. 16.45 - 17.45 i hallen 
Ledere:    Astrid Bom og Tobias Birkmose , MEN vi mangler fortsat en voksen  
leder til at hjælp og støtte Astrid og Tobias 
Derudover har vi en aftale med Christian Vestergaard, men han skal ikke fungere 
som leder.  
Kontingent: 425,- kr. incl. opvisningstøj 
 
 
Action Jump  1.kl  - 7.kl 
tirsdag kl. 17.45 - 19.00 i hallen 
Ledere: Jakob Madsen, Ea Andreasen og Julie Moslund.  Også på dette hold 
mangler vi måske en voksen leder mere. 
Kontingent: 575,- kr. incl. opvisningsdragt 
 
Såfremt det ikke lykkedes at finde de manglende ledere, kan det blive 
konsekvensen, at vi kaster håndklædet i ringen og holdene ikke bliver gennemført.  
Så hvis du har lyst og/eller kender nogen der evt. har   -   så GIV os endelig en 
opringning. 
 

 

 
 
 
 
Pilates med yoga 
onsdag kl. 17.25 - 18.25  i multirummet 
leder:  Karin Sølvsten 
Kontingent: 550,- kr. 
 
 

Pilates for mænd 
onsdag kl. 18.30 - 19.30 i multirummet 
Leder Karin Sølvsten 
Kontingent:  550,- kr.  
 
 I forbindelse med sæsonafviklingen efterlever vi selvfølgelig de gældende 
regler i forhold til Covid-19 

 

 

 
 
 
 
 

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

 


