Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering:
FREDAG D. 22/1-2021 til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2A, Skjern,
23869786, dv.aadum@gmail.com

Aadum Multiservice
52174905

Vi tilbyder arbejde indenfor:
Tømrerarbejde
Snedkerarbejde
Ejendomsservice
Ansvarlig: Klaus

52175905

Malearbejde
Havearbejde
Rengøring
Ansvarlig: Marianne

52174905

Jeres opgaver passer perfekt til os!!

Loppemarked:
I stedet for loppemarked har vi i flere år haft
en god aftale med StandInd i Tarm.
Til det mangler vi ting og sager, som vi kan
sætte til salg. Så har du/I noget, kan I
henvende jer til Brian Stensgaard 24626847
eller aflevere tingene hos Jytte Bjørslev
Odderupvej 5.
Pengene går til at holde børnenes kontingent
nede.
Venlig hilsen Aadum I & U

Aadum Sogns Arkiv
Tak fordi så mange har taget godt imod arkivets nye bog

”Knud Brugs fortæller om Aadum Kirkeby”
Salget fortsætter hos købmanden i Ådum og fra arkivet
Tøstrupvej 1 A, som har åbent onsdag kl. 14-16.
(Dog lukket i skoleferierne).
Pris pr. bog er 180,00 kr.

FFERIE FERIET UGE 29 OKKET UGG 30

I år måtte vi aflyse generalforsamlingen, så
bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening er fortsat uændret.
Vi har heller ikke været hele vejen rundt for

Salonen holder lukket mellem jul og nytår!
Der er masser af nyt hårpynt til både små og store

at sælge medlemkort.
Det kan nås endnu, så hvis I vil støtte vores arbejde i

eks ønsker alle en glædelig jul og et godt

arkivet, så send 50 kr. pr person, til arkivets konto
i Landbobanken 7800 - 0004088628

Med venlig hilsen og godt nytår
Aadum Sogns Arkiv
Lokalhistorisk Forening

nytår!

Kommende arrangementer 2021:
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
25. Indre Mission: Møde v/Børge Jørgensen ”Åbne Døre”
Marts: 10. Indre Mission: Generalforsamling
25. Indre Mission: Møde v/Daniel Præstholm
April: 22. Indre Mission: Møde v/Heri Elttør
Maj:

27. Indre Mission: Møde v/Simon Overgård

November: 16. Valg til kommune og region
Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer, samt evt.
aflysning p.gr. af corona.
Husk at bruge kalenderen.
Henvendelse Dagmar Vestergaard, mobil 2386 9786,
Mail: dv.aadum@gmail.com
Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com

Indlevering/omdeling af Aadum Nyt 2021:
Sidste frist for
indlevering:
Februar
Marts
April
Maj
Juni

22. januar
19. februar
19. marts
23. april
21. maj

Omdeling
fredag/ lørdag:
uge 4
uge 8
uge 12
uge 17
uge 21

Valg til kommune og region i
november 2021
Den 16. november 2021 er
der valg til kommuner og
regioner. Derfor er der igen
mulighed for at blive en del af
det politiske arbejde.
Tumler du med tanker om at gå ind i kommunalpolitik,
eller kender du nogen som har lyst, vil Ådum Venstre
gerne høre fra dig.
På trods af coronabegrænsninger ønsker vi at holde et
fysisk opstillingsmøde, forudsat det er både muligt og
forsvarligt.
Vi planlægger sammen med venstrevælgerneforeningerne
i Bork, Hemmet-Sdr.Vium, Hoven og Lyne at holde fælles
opstillingsmøde for medlemmer sidst i februar. Har du lyst
til at vide mere om opgaverne og arbejdet, er du
velkommen til at kontakte os.
På vegne af Ådum Venstre,
Venlig hilsen
Torben Lund Hansen
Mobil: 40 93 46 52, e-mail: torben@mogelmose.net

Aadum Kirke
Gudstjenester
Januar/februar
Fredag den 1. januar kl. 14.00, Birgitte Nør Jahn
Nytårsdag
Søndag den 3. januar kl. 10.30, indsættelse af sognepræst Bo Gimm
Søndag den 17. januar kl. 10.30, Bo Gimm
Søndag den 24. januar kl. 9.00, Birgitte Nør Jahn
Søndag den 7. februar kl. 10.30, Bo Gimm
Søndag den 14. februar kl. 9.00, Bo Gimm
Søndag den 21. februar kl. 9.00. Peder-Henning Søderstjerna
Søndag den 28. februar kl. 10.30, Bo Gimm
Henvendelse vedrørende aktiviteter i Aadum Kirke:
Kontakt kirkekontoret i Tarm.
Kirkekontor/kordegn:
Lone Marcussen
Kirkegade 11, 6880 Tarm
Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK
Kirkens Hjemmeside:
www.tarmpastorat.dk

AADUM NYT
Ønsker alle vore læsere og annoncører et
godt nytår.
Aadum Nyt kan også læses på nettet, så der
er måske nogle, som slet ikke kigger i det
blad, som bliver omdelt.
Hvis I ikke ønsker at få bladet, så meddel det
gerne med en mail til dv.aadum@gmail.com
Aadum Nyt omdeles den sidste
fredag/lørdag i hver måned.
Bladet er til annoncering af alle foreningers
aktiviteter. Det koster 100 kr. pr. helside og
50 kr. pr. ½ side. Mindste pris for en
annonce er 50 kr.

