
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste Aadum Nyt udkommer i uge 43. Sidste frist for 
aflevering: 

FREDAG D. 21/10-11  til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 
13,  
 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk  

Møde ang. Hjemmet 19.30 
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Aadum I & U skal i samarbejde med Aadum Børneunivers bygge en 
legeplads/multibane. En legeplads/multibane som er til alle, som har lyst 
til at benytte den. Byggeprojektet er på over 1.300.000 kr. og det er 
lykkedes for os at indsamle 1.000.000 kr. fra forskellige fonde, derudover 
har Aadum Børneunivers, Aadum I & U, Aadum Borgerforening, Aadum 
Fonden, Aadum Hallen og Støtteforeningen til Aadum Børneunivers givet 
tilskud.  
For at det hele kan lykkedes, har vi brug for mange frivillige, som vil 
hjælpe ved forskellige opgaver: 
Uge 31 = mandag den 1. – 2. – måske 3. august afhængig af vejret. Her er 
der brug for mange hænder til at hjælpe ved at lægge fliser til multibanen. 
Der startes kl. 09.00 
Efter skoleferien (og der vil arbejdet ligge om aftenen og i weekenderne) 
har vi derudover brug for hjælp til: 
Samling af diverse legeredskaber o.l. 
Formiddagskaffe  
Frokost 
Eftermiddagskaffe 
 
Vi håber, at du er en af dem, der vil give en hånd med, så børn og unge i 
Aadum Sogn får en fantastisk legeplads/multibane så meld dig på mail: 
jytte@bjoerslev.dk skriv hvad du gerne vil hjælpe med og hvilke 
tidspunkter det passer dig bedst. Du kan også sende en sms på 29 25 55 
99 eller ringe på 97 37 66 37 
PS: vi ved at nogle har tilkendegivet, at de vil hjælpe, vær venlig at melde 
til igen, så vi får et samlet overblik over hvem der kommer. 
 
Med venlig hilsen  
Aadum Børneunivers og Aadum Idræts- & Ungdomsforening 
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           Kommende arrangementer 2011:                              
                  
Okt.:    8. Ådum Revy i Forsamlingshuset.   
           12. LOF Højskole: Tidl. pilot Niels Skousen, Billund, 9.30 
           13. Husholdningsforening: Besøg hos Tryllestaven i Tarm 
           24.- 25. Indre Mission: Møder v/Chresten P. Olesen,                                                       
                                               Ejstrupholm. 
           26. LOF Højskole: Fostander Søren Elbæk, Videbæk, 9.30 
           27.-28. Indre Mission: Møder v/Oda Mølgård, Ølgod 
 

Nov.:   4. Forsamlingshuset: Julefrokost. 
            9. LOF Højskole: Gadepræst Ellen M. Gylling, København, 9.30 
           9. Luthersk Mission: Møde 
          20. Forsamlingshuset: Julemarked. 
          23. LOF Højskole: Spjald/Grønbjerg musikforening, 9.30 
          24. Indre Mission: Møde v/Jørn Toft Christensen, Hemmet 
          29. Husholdningsforening: Julehygge i skolekøkkenet 
 
Dec.:     2. Luthersk Mission: Adventsfest. 
           18. Husholdningsforening m.fl.: Vi synger julen ind. 
           29. Indre Mission: Julefest v/Henrik Didriksen, Esbjerg 
 

2012: 
Jan.:   11. LOF Højskole: Journalist Anders Agger, Ringk.,  9.30 
           25. LOF Højskole: Formand for LOF Else Marie Simonsen, 9.30 
 
Febr.    2.Fællesmøde m/flyverpræst Ole Rasmusen, Nr. Omme. 
            8. LOF Højskole: Bent Ole Pedersen, Bjerringbro, 9.30 
          22. LOF Højskole: Fortæller Ruth Kirkedal, Nr. Nissum, 9.30. 
 
Marts: 14. Husholdningsf.: Butiksbesøg hos Kirkens Genbrug, Tarm 
 
April: 15. Pilgrimsvandring fra Egvad Kirke til Ådum Kirke 
         17. Husholdningsforening: Generalforsamling m/spisning 
 

         Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.    
         Se også kalender og nyheder på www.aadum.com             
          



GYMNASTIK I ÅDUM 2011/2012 

Børneidræt / Puslinge (fra 3-6 år) 
Mandag 16.45-17.45 
Forskellige ledere 
 

Pilates / Efterfødselsgymnastik 
Tirsdag 18.00 – 18.45 (Gymnastiksalen) 
Karin Sølvsten 
 

Zumba 
Tirsdag kl. 18.45 – 19.45 
Lisbeth Moeskjær 
 

Herretræning 
(Fælleshold med andre foreninger) 
Begynder i uge 43 (efter efterårsferien) 

Tirsdag kl. 20.00 – 21.15 
Bent Nielsen 
 

Springholdet (0-4. Klasse) 
Onsdag kl. 16.45 – 17.45 
Tanja Bredahl 
Karen Bredahl 
Nicolai Bech  
Knud Erik Birkmose  
Karl Hansen 
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Forældre-barn (0-3 år) 
Torsdag kl. 16.45-17.45 
Irene Houborg 
 

TRÆNIGSSTED OG PRIS: SE I SEPTEMBER NYT 

Alle hold begynder i uge 39 - undtagen herretræning 
Gymnastikudvalget i Ådum I & U 

www.aadum.com/aadum-iogu 
 
 
 

Motionsbadminton i Ådum 
 

Træningstider og priser pr. sæson 

Mandag: 18.00-19.00 1200 kr. 

19.00-20.00 1600 kr. 

20.00-21.00 1600 kr. 

Onsdag: 19.30-20.30 1600 kr. 

20.30-21.30 1600 kr. 

Opstart mandag den 22. august 

Tilmelding til tlf. 97376080 el. 97376308 

du/I må også gerne melde til på mail: 

tiep@mail.dk. 

Betaling skal som vi startede på 

sidste år ske via Conventus, instruktion uddeles ved start.  

 

Vel mødt 

Badmintonudvalget. 
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          Ådum Husholdningsforening 
 

         Udflugt torsdag den 25. august  
 

              Afgang fra Kirkepladsen kl. 8.30 
  
Turen går via Dollerup Bakker, hvor vi drikker formiddagskaffe, derefter 
kører vi til Borgervold ved Golfsalonen, hvor vi tager Folkebladstoget på 
rundtur i Viborg. Højttaler i toget fortæller om byens seværdigheder 
 
Middagsmad på den historiske Rindsholm Kro 

 
Derefter kører vi til Søndermarkskirken, hvor der er guidet rundtur i 
kirken, og vi ser det 10 m lange Hærvejstæppe. 
 
Eftermiddagskaffe nydes inden hjemturen. 
Forventet hjemkomst ca.kl.18.00. 

 
Pris for bus, formiddagskaffe, middag excl. drikkevarer, entré, guidet tur 
med toget og eftermiddagskaffe. 
Medlemmer           kr. 385,-  
Ikke medlemmer kr.410,- 

 
Sidste tilmelding onsdag den 17. august p.g.a. aftaler, 

 
Tlf. 97376065 – 97376248 – 97376170 – 97376203 –97376185 

                    

                                    Med venlig hilsen 

                                        Bestyrelsen  
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       Aadum Kirke  
 

              Gudstjenester  
 

               August/september  

 
 

 
       Søndag 7. august kl. 9.00, Svend Nygaard, 
 

       Søndag 14. august kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 
 

       Søndag 28. august kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 
 

       Søndag 4.september kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard, 
 

       Søndag 11. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 
                            velkomstgudstjeneste for konfirmander 
 

       Søndag 18. september kl. 9.00, Svend Nygaard, 
 

       Søndag 25.september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 
                           høstgudstjeneste 
 

       Torsdag 29. september kl. 20.00, Hans Petur Kirkegaard, 
                            stillegudstjeneste 

 
 

        Sognepræst Hans Petur Kirkegaard,  
        Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, 
        træffes efter aftale, mandag fri.   

           Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk  
        www.tarmpastorat.dk 

    

 
         Kirkekontoret Engvej 4, Tarm, tlf. 9737 1370, 
         træffes bedst mandag-onsdag-fredag kl. 10-13. 
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                  Ådum Medborgerklub       
     

                                 Onsdag den 10. august 
            Udflugt med afgang fra kirkepladsen kl. 13.00 
 

     Turen går i år til Hangaards Have i Ejstrup. 1. september lukker  
     haven for offentligheden. Da vi kan se en drømmehave, gå i   
     butik/galleri og tilmed se landets største klematissamling, drikke  
     kaffe og få masser af indtryk, må det være sådan i år. 
 

     Aftensmaden bestilles og nydes på Bundgaards Hotel i Borris.  
     Kinesisk restaurant, spændende sted. 
 

     Prisen for kørsel, entré, kaffe og aftensmad er 200 kr. 
 

     Vi kører i private biler, så ved tilmelding, som er senest 4. august,  
     på tlf.  97376163, 97376045 eller 97376261, hører vi også gerne  
     om, hvem der vil køre.  
 

      Alle er velkomne til en forhåbentlig dejlig eftermiddag. 
 

                                                Venlig hilsen  
                                                 Bestyrelsen 
 
 
 

              Historisk tur i Aadum by 
    Onsdag den 7. september aftentur i samarbejde med husholdnings- 
    foreningen og medborgerklubben. 
    Nærmere i næste Aadum Nyt. 
    Med venlig hilsen 
    Lokalhistorisk Arkiv 
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