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Jul hos Lynggaard 
                                                 Teglværksvej 1 Aadum  

 

 

 
Åbent: 
Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november til  
23. december eller efter aftale på tlf. 97 37 62 48. 
Desværre ingen dankort. 

                    

 
 

 

 
 

                Else Chemnitz 
                          Privatpraktiserende familie og 
                          psykoterapeut, MPF 
                         Tarmvej 16, 6870 Ølgod 
                         Tlf. 8813 0973 
                          Mobil 2856 6880 
                          www.e-chemnitz.dk 
                          E-mail: kontakt@e-chemnitz.dk 

Stort udvalg i 
Vinterkranse og dekorationer 
 Pyntegrønt 
 Juletræer 
 Dekorationsmaterialer 
 Lys m.m. 
 Kaffe på kanden! 
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Aadum Nyt er trykt af: 

 
 

 
Fællesspisning 

Familiejulefrokost 
Fredag den 29. november kl. 18.30 

i Forsamlingshuset. 
 

Her er der igen en god mulighed for at holde køkkenfri aften. 
Da det er julefrokost, er menuen naturligvis forskellige 
frokostretter, også børnevenlige retter. 
Det er en aften for alle, både børn, unge og ældre. 
 

Efter spisningen er der mulighed for, at de mindste kan se 
Disney Sjov, og for de større børn er der forskellige spil. 
Måske synger vi også et par julesange. 
 

Vi håber på en hyggelig aften og en god snak med hinanden. 
 

Pris for spisning + kaffe (- drikkevarer): 
 

       Op til 7 år gratis 
       8-14 år 30 kr. 
       Voksne 70 kr.  
 

Tilmelding senest den 22. november til Tove på  
tlf. 97376065 eller Michael på tlf. 30708223. 
 

Med venlig hilsen 
Forsamlingshusets Støtteforening 
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 Aadum Husholdningsforening 
                          Julehygge 

Onsdag den 20. november kl. 19.00 

Juledemonstration hos Crea Lundsgaard på Lindvigvej 1, 
Borris. 
Vi får ideer til julens dekorationer. Gevinster på 
indgangsbilletten. 
Pris incl. kaffe kr. 50,- for medlemmer, kr. 70,- for ikke 
medlemmer. 
Afgang fra Kirkepladsen kl. 18.30 

Kørsel kr. 20,- afregnes i bilerne. 

Tilmelding senest fredag den 15. november 

på tlf.nr. 97376065 – 97376248 – 97376185. 

Venlig hilsen 
 Bestyrelsen 

 

 

Næste arrangement:  
Syng julen ind søndag den 15. december kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm 
• Privat stald med avl og opdræt af DV-heste 
• Salg af DV-heste. 
• Opstaldning af heste og ponyer. 
• Sommergræs. 
• Mulighed for undervisning (privatheste) 
• Hestetrailer udlejes. 
Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 
Mail: staldtanholm@bbsyd.dk 

www.staldtanholm.dk 
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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! 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ådum Medborgerklub 
afholder julemiddag 

 

for medlemmer og andre, 
der har lyst til at være med 

 
 

mandag den 2. december kl. 18.00 på Hjemmet. 
 

Underholdning ved Lise og Jørn Esbjerg. 
 

Pris 100.- kr. 
 

Tilmelding senest den 25. november til tlf. 9737 6163  
eller 9737 6045. 
 

                                                                        Venlig hilsen 

               Bestyrelsen 

 

 

Fællesmøde med Husholdningsforeningen torsdag 
den 30. januar 2013. 

Se mere i januar udgaven af Aadum Nyt. 
 

 

Kørelærer 
Hans Buchholtz 

60 14 62 16 
 

Buchholtz-Køreskole.dk  
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Juleworkshop/Kursus 
Adventskranse, dekorationer mm. 

 

Kom og vær med til at lave årets 
dekorationer til jul på Plantagevej 3. 

Torsdag den 28. nov. 19.00 - 21.30 

Fredag den 29. nov. 14.00 – 16.30 

Lørdag den 30. nov. 13.30 – 16.00 
 

Pris: 100.- + materialer  
Det er tilladt at medbringe egne lys og krukker. 

Tilmelding nødvendig på 61348455 

På gensyn!  

Helle Bom   
        

                Tak! 
En stor tak til jer, der gjorde Høstgudstjenesten til noget særligt.  

Ådum Kirke var pyntet utroligt smukt igen i år, og det var endnu 
engang en oplevelse at være med til at fejre, at høsten er i hus.  

Vi vil gerne rette en helt speciel tak til Rita Stensgaard for alle 
de smukke blomster og havens frugter m.m. Tak også til Helle 
Bom, Jens og Karen Bjerregaard for jeres store arbejde med at 
pynte kirkerummet.  

Det er en glæde for os, at I har villet gøre det endnu engang. 

Også tak for til Ådum Menighed for høstoffergaven, der blev på 
ikke mindre end 2.200 kr. Beløbet fordeles ligeligt mellem 
Folkekirkens Nødhjælp og Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 

 

Med venlig hilsen 

Ådum Menighedsråd 
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  Aadum Kirke  

 

       Gudstjenester  
    november/december 

 

 
Søndag 3. november kl. 19.30, Hans Petur Kirkegaard. 
                                                       Allehelgen 

Søndag 10. november kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 
fælles gudstjeneste på konfirmandlejr Hemmet Strand. 

Søndag 17. november kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. 

Søndag 1.december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. 

 

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. 

 

 
 

Indendørsaktiviteter 
for ældre starter 

mandag den 11. november. 
 

Vi mødes i hallen hver mandag fra kl. 14 til 16. 

Der spilles: 
Badminton 
Bowl-Boccia 
Dart og Bob 

Medbring indendørs sko og kaffe. 

Pris 25 kr. pr. gang. 

Med venlig hilsen  
Petanque udvalget 

 

Nyt fra Ådum Forsamlingshus 
Forsamlingshuset har fået sponseret en hjertestarter. 

Det siger vi mange tak for. 

Hjertestarteren kan bruges af alle og er af den grund monteret 
uden på huset, så den er tilgængelig hele døgnet. 

Onsdag den 13. november kl. 18.00 -18.45 er der instruktion i 
brugen af starteren. Alle er velkomne til at møde op. Det er 
vigtigt, at så mange som muligt har set, hvordan man betjener 
starteren. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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Informationer fra Købmanden: 

Vi vil gerne takke for den store interesse, som I viste ved det store fremmøde  
til vores informationsaften i forsamlingshuset. Vi følte, der var rigtig god dialog 
ved bordene om aftenens emne. Der kom desværre ikke en løsning på 
fremtiden, men rigtig mange gode ideer til den kommende ny købmand i vores 
butik. Arbejdsgruppen Ny Købmand Ådum har nu annonceret i 2 uger og tror og 
håber, at der kommer en løsning på fremtiden for vores dagligvarebutik i Ådum, 
opgaven er ikke nem, men vi krydser fingrene. 

Arbejdsgruppen Ny Købmand Ådum vil gerne, om I vil hjælpe dem med at 
udfylde et spørgeskema, som ligger i butikken, og aflevere det i postkassen ved 
opslagstavlen. 

Som vi allerede har nævnt, ser vi os ikke i stand til at fortsætte i den nuværende 
konstellation. Det vil sige, at under nuværende forhold vil butikken lukke den 
31/12.  

Vi vil i december køre butikken igennem med mange frivillige hænder, for at 
spare på løn kroner. Der vil også blive indkøbt færre varer, så hvis du skulle 
komme til at mangle nogle varer, skal du bare sige til. Vi har kontakt med en 
livline, så vi dagligt kan have det manglende fremme til næste dag. 

Vi vil gerne bede jer om at bakke op omkring butikken de næste 2 måneder, så 
vi kan slutte så godt af som muligt. Det vil gavne os alle ud i fremtiden og 
samtidigt vil det også være med til at vise en evt. kommende købmand, at 
borgerne i Ådum gerne vil butikken -  så støt fortsat op omkring vores 
allesammens butik. 

Tak for den opbakning som vises efter vores møde med indbetalinger på 
familiekontoen samt den handel som lægges i butikken. Index tallene for uger  
36-43 ligger på index 103, så dermed sagt har vi nu fået en lille stigning på 
omsætningen i forhold til sidste år, det er rart for os at mærke Jer. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Ådum Købmand ApS 

 

Ådum Andelsmølle- 
        og Gødningsforenings 

Almennyttige Fond 
 

 
Fondens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens 
bestemmelser til uddannelsesstøtte til unge, som er født 
eller bosiddende i Ådum Andelsmølle- og Gødningsforenings 
oprindelige virkeområde. 
 

I første række skal støtten ydes til unge, som søger uddannelse 
indenfor landbruget eller indenfor erhverv i tilknytning til land- 
bruget. I anden række kan ydes støtte til andre uddannelsesfor- 
mål. 
 

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest d. 1. December. 
 

Ansøgningsskemaer kan afhentes hos :                                                
Karl Stenhøj Hansen, Hedegårdsvej 2, Ådum 
Eller på mail: moeskjaer@bbsyd.dk 

 

  Fondsbestyrelsen. 
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