
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 35. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 21/8-2020 til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2A, Skjern. 

2386 9786, dv.aadum@gmail.com 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luthersk Mission: Høstfest



            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.   

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

Måske besøg på Erhvervsskolen Vestjylland i Borris i oktober, nærmere  

i næste Aadum Nyt.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  Sæt et stort x i kalenderen den  

13. september 2020 
for da har Ådum affaldsindsamling 

Borgerforeningen håber, at rigtig mange vil være 

med til at få Ådum Sogn til at se ren og pæn ud, så 

vi alle kan nyde den skønne by og natur, som er i 

og omkring Ådum 

Mere information i næste udgave af Ådum Nyt. 

 

Udover dagen med affaldsindsamling opfordres 

alle borgere i Ådum Sogn til at være med til at 

holde Ådum ren og pæn hele året, således at 

Ådum til hver en tid kan tage sig ud fra sin bedste 

side både for nuværende borgere og for eventuelle 

tilflyttere, og for tilflyttere som lige skal se Ådum, 

før de beslutter, om det er her de skal bo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund gåtur den 9. august kl. 14:30 

Kom og vær med søndag den 9. august på en sund og hyggelig 

gåtur på en af Ådums skønne naturstier. 

Vi mødes ved Sankt Hans pladsen overfor hallen og sammen 

finder vi en rute at gå. 

Naturen omkring Ådum er også flot og fascinerende i gråvejr 

eller regnvejr, så husk tøj/fodtøj der passer til vejret 

Hvis vejret tillader det, kan vi nyde en kop kaffe/te og et 

stykke kage efter gåturen i hyggeligt og uforpligtende samvær 

med andre sunde gå folk. 

Borgerforeningen vil sørge for kaffe/te og et stykke kage,  

så vi sammen kan nyde kaffen/teen og den gode  

stemning fra gåturen. 

Vi skal bare hygge os og se lidt af Ådums natur, derfor kan 

ALLE deltage – store som små 

Det er uforpligtende og kræver kun at du/I møder op 

medbringende gode gåben og godt humør 

Mød talstærkt op til et par hyggelige og uforpligtende timer 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningen 

 

           

X-treme strech knickers 

Funktionelle håndværkerknickers med en 

moderne pasform og mange praktiske detaljer. 

Metervaren er i en behagelig 4-vejs stræk hvor 

slidstyrken og åndbarheden er i top. 

Findes i 7 forskellige farver 

Pris pr. stk.: 480,- kr.  

Priser er ekskl. moms   

 

Bilbørste 

Lækker bilbørste med langt skaft 

Pris pr. stk.: 48,- kr.  

Priser er ekskl. moms 

 

Allround handske 

Lækker tætsiddende montage-, 

arbejds- eller have handske med 

nitrilbelagt håndflade og fingre. 

Pris pr. stk.: 20,- kr.  

Pris pr.pk.12 stk.: 200,- kr.  

Priser er ekskl. moms 

 



FISKETUR 
FOR HELE FAMILIEN 

VI ARRANGERER FISKETUR FOR VORES MEDLEMMER M.FAMILIE: 

BØRN, FORÆLDRE, BEDSTEFORÆLDRE M.M 

HVOR: TEGLVÆRKSSØEN I ODDERUP 

DATO: LØRDAG D.29/8 

MORGENKAFFE KL. 9.30 

FISKERI STARTER KL.10 SLUTTER SENEST KL. 13 

DEREFTER FROKOST VED GRILLEN EVT. I TELT AFHÆNGIG  

AF VEJRET 

KUN 1 FISKESTANG PR. DELTAGER  

PRIS: FISKERI 120 KR. PR. STANG 

MORGENKAFFE OG FROKOST: 100KR. 

KAFFE OG RUNDSTYKKER M. PÅLÆG 

GRILL. KOTELETTER OG FRANKFURTERE M.KARTOFFELSALAT  

OG GRØN SALAT 

SAML FAMILIEN OG LAD OS FÅ EN GO` OG HYGGELIG DAG. 

AF HENSYN TIL MORGENKAFFE OG FROKOST, TILMELDING PÅ TLF. 

25550163 (TAGE) SENEST: 25/8 

PRÆMIER TIL 2 STØRSTE FISK 

ÅDUM JAGTFORENING 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
               

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! 

 

      

 

 

INFO FRA  

JAGTFORENING 

PÅ TRODS AF CORONA HAR VI SKUDT PÅ BANEN PÅ 

BUNDSGÅRDSVEJ, DA VI FIK LOV TIL AT SAMLES. 

DERFOR POKALSKYDNING MANDAG 31/8 

FRA KL. 17.30 

DET ER SAMTIDIG SIDSTE SKYDNING I ÅR 

KOM OG VÆR MED TIL EN GOD OG HYGGELIG AFSLUTNING. 

MAJSRÆVEJAGT 

VI KIGGER LIGE NU EFTER MULIGHEDER 

FOR AT AFVIKLE EN MAJSRÆVEJAGT SIDST I SEPTEMBER/FØRST  

I OKTOBER. 

SÅ HOLD ØJE MED ANNONCER/OPSLAG/SMS M.M 

ÅDUM JAGTFORENING  

 

 

 

 



            Badminton i Ådum Hallen 

           Starter 24. august 

Motionsbadminton i Ådum starter mandag den 24/8 2020 
og slutter med udgangen af marts 2021 

Der er baner i hallen:  

Mandag:   kl. 18.00 - 19.00 (1200,- pr. bane) 

   kl. 19.00 - 20.00 (1600,- pr. bane) 

                    kl. 20.00 - 21.00 (1600,- pr. bane) 

Onsdag: tid afhængig af interesse (1600,- pr. bane) 

Tilmelding til Erik Pontoppidan 

på tlf. 20 28 63 08 

Husk - det gælder også dem der plejer at spille  

Mangler du en makker, eller vil du være afløser på et hold? 

Så kontakt Erik Pontoppidan.   

OBS!  

Børnebadminton starter oktober  

(se Aadum Nyt september) 

   

 

 

KrukkeCompagniet 
 

Et anderledes lokalt havecenter i landlige omgivelser åbner i 

Aadum. 
 

I weekenden den 5.-6. september kl. 10-16 åbner jeg for salget 

af krukker, kurve, støbejernspokaler, bålfade, zinkvarer m.m., 

som jeg selv har været i Vietnam og vælge ud. 
 

Til foråret 2021 går det løs med blomstersalg, stauder, krukker, 

kurve, sphagnum, gødning, nips og skønne sager fra Østen. 
 

Der er masser af nye tiltag på vej – jeg løfter sløret for de 

mange ideer løbende. 
 

Her finder I ro og høj himmel – og der er også kaffe på 

kanden! 
  

                       -     Jeg glæder mig til at se jer. 
  

KrukkeCompagniet 

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

Mail: de2fisk@gmail.com 
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LOF-Højskoledage i Ådum Forsamlingshus 2020-21 

Der bliver ikke udsendt program i år, så højskoledagene bliver  

annonceret i de lokale ugeblade.  

Tilmelding er udsat til september. 

For Ådums vedkommende er tilmeldingen den 14. september. 

Vi ved endnu ikke, hvor mange deltagere, der må være. 

Programmet for 2020-21 er følgende (vi håber, vi kan gennemføre det).  

2020: 

7. oktober: Økonom og forfatter Niels Chr. Larsen, Humlebæk, 

”Forfatterdebut – hvor svært kan det være”. (Ford-Larsens søn fra Tarm). 

21. oktober: Politiker Villy Søvndal, Sdr. Bjert v/Kolding. ”Med håbet som 

drivkraft. Fortællinger fra mit liv - og mit liv i politik”. 

4. november: Foredragsholder Rita Knudsen, Viborg, ”Da Aage forsvandt” 

om et samliv med en ægtefælle med Alzheimer. 

18. november: Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt, Birkerød, ”Du kom 
med alt det der var dig”. Om Jens Rosendals liv og forfatterskab. 

2021: 
13. januar: Forstander Ebbe Larsen, fortæller om Møltrup Optagelseshjem. 

27. januar: Journalist Søren Kristensen, Danmarks Radio, ”Skandaler i 

skattely”. Om sine erfaringer med at lave journalistik om skattely fra nogle 

af de allerstørste læk i verden. 

10. februar: Erik Demant, Lunderskov, ”Det moderne Grønland, en  

personlig fortælling”. 

24. februar: Duoen Sidsel Maria og Terkel Michelsen, med kendte, egne  

og nye sange i højskolegenren. (Sidsel er bl.a. kendt fra Mariehaven). 

Ledere: Dagmar Vestergaard, tlf. 2386 9786 og  

               Aase Hedevang, tlf. 2929 8687. 

                          Har du nye idéer  

                        til motion i Ådum? 

Aadum I & U har forskellige aktiviteter til både børn og voksne, men vi vil  

gerne tilbyde flere. 

Sidder du/I med en rigtig god ide til en ny aktivitet, så vil vi gerne høre fra  

dig/jer. 

Det kan være inde i hallen eller ude på anlægget.  

Du/I er ildsjæle/primus motor, men bestyrelsen vil hjælpe med opstart og 

igangsætning.  

Desuden vil vi sørge for økonomi, faglige kurser og viden.  

 

Spinning mangler instruktør 

Torben har bedt om en pause, og vi mangler derfor en eller flere som vil være 

instruktør på vores spinningshold.  

Det vil være så godt, hvis der er flere så man kan skiftes/afløse hinanden. 

Foreningen vil gerne betale for de kurser, der er brug for.  

Alternativt kan vi desværre ikke tilbyde spinning til vinter. 

 

Er du interesseret i at høre mere, så henvend dig til Jytte Bjørslev snarest  

muligt på mail jytte@bjoerslev.dk eller telefon 29 25 55 99. 
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”TALE-DANSK-CAFE” 

for kvinder 
Her i Ådum bor der mange unge familier fra Rumænien, Ukraine, 

Letland, Litauen, Kosovo, Polen og Thailand. 

Det er meget vigtigt, at I bliver godt integreret i vores by, og at I 

kan lide at bo her. 

Vi er nogle frivillige damer, der gør et stort arbejde for, at I kan 

lære at tale og forstå dansk, og at lære vores by og omegn at 

kende.  

Vi gennemgår Aadum-Nyt, så I kan se, hvad der sker i Ådum. 

TORSDAGE: Fra kl. 19:00 til 20:30 – i Klublokalet mellem hallen  

og skolen. 

Vi begynder igen torsdag d. 13. august 2020. 

Vi holder lukket, når skolen er lukket.                             

Kontingent: Kr. 100,00 fra 13. august til Jul 2020. 

Hvis I er på barsel, må I gerne tage jeres små børn med. 

P.S. Vi søger flere frivillige til at hjælpe i caféen 

Ved spørgsmål, venligst kontakt: 

Lene Bjørslev  -  mobil 2972 6168 

Jytte Bjørslev   -  mobil 2925 5599 
Aadum Idræts- og Ungdomsforening 
 

        TIL SALG I ÅDUM 

Våbenskab   500 kr. 

Kummefryser 240 l fra 2011 

Electrolux A-testet  200 kr. 

Rygsprøjte 18 l 

kun brugt én gang  100 kr. 

2 festivalstole, helt nye, pr. stk.   50 kr. 

Gyngestol   200 kr. 

                       Henvendelse til tlf. 6168 0648. 

 

                    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/Bjarne Breum Mogensen, Astrup 
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  
         20. Familiejulefrokost i forsamlingshuset. 
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 



NØRKLERNE 

Kære alle nørkle interesserede. 

Så har vi holdt en rigtig lang ferie, længere end ventet, grundet 
corona.  

Men nu tør vi godt igen være sammen, selvfølgelig med diverse 
restriktioner. 

Derfor inviteres alle, der har lyst og tid til hygge og samvær om  
Røde Kors projektet, sy og strik til verdens fattige børn. 

Kom og hør nærmere og oplev social hygge med kaffe og kage  

onsdag den 19.8. kl 14.00 I Hjemmets dagligstue.  

Alle er velkomne. 

På vegne af Røde Kors nørklere v. Mette Højlund 

 

 

 

Bussen ”Evigglad” kommer til Ådum 
Når børneklubben ”Spilopperne” starter op igen efter sommerferien, 

torsdag den 20. august kl. 15.30, vil den farvestrålende bus ”Evigglad” 

holde på parkeringspladsen bag Hjemmet, Tøstrupvej 1. 

Rudolf Larsen er chauffør på bussen, og han vil finde spændende lege-

redskaber frem fra bagagerummet, som alle kan prøve. Der vil også være 

en forfriskning klar, inden Rudolf fortsætter med sange, bibelfortælling og 

trylleri for børnene. 

Alle fra 4 år til 3. kl. er velkomne til at være med i klubben, som er 

tilknyttet Danmarks folkekirkelige søndagsskoler, også med det formål at 

understøtte dåbsoplæring. 

Efterårsprogrammet er klar, og mødestedet er Hjemmet torsdag 

eftermiddag kl. 15.30 - 17.00 undtagen i efterårsferien. 

Oplysninger fås hos lederne: Jonna Jensen 3020 9629 eller Laila Damtoft 

Larsen 2444 5972. 

         ”SPEAKING DANISH CAFE” 

for girls/women 
Here in Ådum live many young families from Romania, Lithuania, 

Ukraine, Latvia, Kosovo, Poland, and Thailand. 

We wish you to be happy to live here and become well integrated 

in Ådum. 

Therefore, we are some voluntary women, who do a great job of 

teaching you to speak and understand Danish language, and also 

give you some information about our village. 

We review Aadum-Nyt (news) each month, so you can see what 

happens here. 

THURSDAYS: From 19:00 to 20:30 – in “Klublokalet” between the 

sports arena and the school.       

We start again Thursday 13th August 2020. 

We are closed, when the school is closed for holidays. 

Paying: Dkr. 100.00 from 13th August until Christmans 2020. 

When you are on maternaty leave, you can bring your child. 

P.S. We are looking for more volunteers to help in the café. 

By questions, please contact: 

Lene Bjørslev  -  mobile 2972 6168 

Jytte Bjørslev  -  mobile 2925 5599 

Aadum Idræts- og Ungdomsforening 



                

        Aadum Kirke  

           Gudstjenester  
       August 

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:                       Kirkens Hjemmeside:  

Lone Marcussen                                 www.tarmpastorat.dk 

Kirkegade 11, 6880 Tarm 

Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK     

 

Ådum Borgerforening opfordrer alle i Ådum Sogn  

til at flage på konfirmationssøndagen 

 den 23. august 2020 
 

 

 

Borgerforeningen ønsker alle konfirmander  

tillykke med konfirmationen 

         Orienteringsmøde. 

Aadum Menighedsråd inviterer alle interesserede til et spæn- 

dende orienteringsmøde vedrørende kirkens arbejde. 

Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00 i Aadum 

Forsamlingshus. 

Alle er hjertelig velkommen. Vi serverer kaffe/te og kage. 

Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. 

Dagsorden: Velkomst og valg af mødeleder. 

                      Orientering om arbejdet i den forgangne periode  

                      for menighedsrådet. 

                      Visioner, ønsker og ideer til det kommende    

                      menighedsråd. 

                      Orientering om regnskabet for 2019, budget 2020  

                      og 2021. 

                      Orientering om den nye lov om valg af  

                      menighedsråd. 

                      Orientering om Tarm Pastorat og Aadum  

                      Menighedsråd. 

                        Emner til valget til det nye menighedsråd. 

                      Eventuelt. 

Mødet er for alle medlemmer af Folkekirken med tilknytning til  

Aadum Sogn. 

Dette er ikke valgmødet! Selve valget finder sted tirsdag  

den 15. september 2020.     

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

