
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 35. Sidste frist for 
aflevering: FREDAG D. 24/8-12  til Dagmar Vestergaard, 
Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Aadum Husholdningsforening 

UDFLUGT 
Fredag den 31. august 

 

Afgang fra Tarm kl. 8.00 (bag Bechs hotel)  
Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 
 
Turen går via ”Indelukket” i Silkeborg, hvor vi drikker formiddagskaffe. 
Derefter kører vi til St. St. Blichers Mindestue i Spentrup, hvor vi får en  
rundvisning og ser kirken og kirkegården, hvor St. St. Blicher ligger  
begravet. 
 

Middag på Hvidsten Kro 
 
Om eftermiddagen kører vi til Lottruphus, hvor vi ser en utrolig flot have  
og får en rundvisning i huset, hvor der er gamle og antikke ting 
(mulighed for at købe).  
 
Eftermiddagskaffen nydes i haven inden hjemturen. 

Forventet hjemkomst ca. kl.18.00 

Pris for bus, formiddagskaffe, middag (excl. drikkevarer), entré og  
eftermiddagskaffe.  
Medlemmer 385,- kr. 
Ikke medlemmer 410,- kr. 
 
Sidste tilmelding 23. august pga. aftaler (er vigtigt) - max 54 deltagere. 
Tlf. 97376248 – 97376185. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Næste arrangement Høstmarked torsdag den 20. september.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FERIE 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! 
 

      
 

 
 

Kørelærer 
Hans Buchholtz 

60 14 62 16 
 

Buchholtz-Køreskole.dk  
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Vandretur Møgelmosevej 7 6880 Tarm 

 

Ud på tur Møgelmose/Barslund mose. 
14. august kl. 19.00 

mødested Møgelmosevej 7, 6880 Tarm. 

Vandreturen er ca. 3 km. Peter toft (lokal lodsejer) vil indledningsvis 
give en kort orientering om det private lodsejer naturgenopretning- 
projekt, efterfølgende vil tidligere naturvejleder Tage Madsen fortælle 
om, hvad vi møder under vandreturen. Husk praktisk fodtøj. Turen er en 
gentagelse fra 2011 inden naturgenopretningen, kan vi se ændringer?   

Venlig hilsen  
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og lokal lodsejer. 
 
 

Aadum Sogns Arkiv 
Historisk tur, byvandring i Aadum,  

- en fortsættelse af turen sidste år. 
onsdag den 29. august kl. 19.00 fra Kirkepladsen 
Vi går en tur rundt i byen guidet af Knud Mogensen, som fortæller om 
byens huse, erhvervsliv og folk, som har boet og arbejdet der. 

Aftenen slutter i Hjemmets Dagligstue med mere fortælling, kaffe og 
kage, pris 20,00 kr. 

Alle er velkomne.                

Med venlig hilsen Lokalhistorisk Forening 
 

 

 
 
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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                    Bytteklistermærkedag 
 

Lørdag den 25. august fra kl. 10.00 til 11.00 holder vi 
bytteklistermærkedag hos Ådum Købmand hvor vi bytter 
Thedor klistermærker. 

Mød op og byt klistermærker med hinanden.  

Mangler du en Thedor-bog kan du købe den i butikken.  

Hver gang der er købt for 50,- kr., følger der et sæt 
klistermærker med gratis, men husk lige at minde os om 
det, hvis vi glemmer at give dig dem.  

Medens børnene bytter  

klistermærker, vil der  

være gode tilbud i butikken.  

 

Hilsen 

Helle og Karen 

 

 

 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

     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 
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              Kommende arrangementer 2012:                              
                  
Okt.:  10. LOF højskole: Pastor Kaj Ross-Hansen 9.30 
          10. Luthersk Mission: Møde v/Ole Lønborg 
          17. Lokal Arkivet: Foredrag om stednavne v/lektor P. Gammeltoft 
          22. IM Gundesbøl Missionshus: v/Søren Grysbæk, Horsens 
          23. IM Gundesbøl Missionshus: v/Ejner Lindbjerg, Videbæk 
          24. LOF højskole: MF Esben Lunde Larsen 9.30 
          25. Husholdningsf.:Modeshow 
          25. og 26. IM Gundesbøl Missionshus: v/Thorkild Vad, Videbæk 
 
Nov.:   7. LOF højskole: Kromutter på motorcykel Esther Jensen 9.30 
          14. Luthersk Mission: Møde v/Jens Olsen 
          14. Husholdningsf.:Julehygge Clausager 
          21. LOF højskole: Forfatter mm Marianne Jørgensen 9.30 
          29. IM Gundesbøl Missionshus: Møde v/Jens Ole Nielsen 
Dec.:    7. Luthersk Mission: Adventsfest v/ Bent Larsen 
          16. Husholdningsf.: Syng julen ind. 
          29. IM Gundesbøl Missionshus: Julefest v/Lajla og Martin Højgård 
 
2013: 
Jan.:     9. LOF højskole: Forfatter Gitte Olsen 9.30  
           16. Husholdningsf.:Fællesmøde på Hjemmet 
           23. LOF højskole: Forstander Rødding Højskole 9.30 
Febr.:   6. LOF højskole: Konsulent mm Søren Frederiksen, ”Fra         
                                        Schackenborg til Skjern Å” 9.30 
           20. LOF højskole: Musiker Leif Hansen, Varde, 9.30  
           20. Husholdningsf.:Besøg Ringkjøbing Landbobank. 
Marts: 17. Husholdningsf.: Generalforsamling. 
 
        Husk at bruge kalenderen. 
        Henvendelse Dagmar Vestergaard, tlf. 97376035 
        Mail djvestergaard@bbsyd.dk 
 
        Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com 
         Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.            
          
 
Aadum Nyt er trykt af: 
 
 
 
 

 
   Aadum Kirke  

 

             Gudstjenester  
              august/september 

 

 

Søndag 12. august kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 

Søndag 19. august kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 

Søndag  2. september kl. 10.30, Svend Nygaard, 

Søndag  9. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 

Søndag 16. september kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard, 

Søndag 23. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, 

Søndag 30. september kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard,                     
                                                            Høstgudstjeneste 
 
 
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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FODBOLD TRÆNING opstart i uge 32 

Onsdag d. 8. august kl. 17.00-18.00                                                                                        
U 6/U 8   Træner Connie/Tenna, Jakob, 
Simon   
                                         og Caroline 
Onsdag d. 8. august kl. 17.00-18.00 
 U 10                  Træner Kim Hedevang 
Mandag d. 6. august kl. 18.00-19.00 
U 12     Træner Kasper Lauridsen  
Mandag d. 6. august kl. 18.00-19.00 
U 13/14                           Træner  ? 
 

Efter vi har modtaget VE midler, har vi nu fået lavet 4 
udskiftningsbokse, 2 til 11 mands og 2 til 7 mands banen. 
Skurene og rækværket er blevet malet.                                              

STOR TAK for hjælp og vejledning til  
Kent Træ og Byg 
Ådum Murerforretning 
Ådum Glasfiber 
Tak til Ådum Autoophug.                                                                                                         
For en del af vores faste sponsorpenge fra Ådum 
Autoophug har vi investeret i 2 borde/bænke sæt.  
Håber I vil nyde resultatet, når I er til kampe både som 
spiller og tilskuer. 
 

Mvh. Fodboldudvalget. 

 

Et af de biogasanlæg som BeV og landbruget planlægger i en første etape i 
den sydlige del af kommunen vil vi gerne placere ved Strømmesbølvej, vest 
for Ådum. 
Her er vi tæt på de gårde, der skal levere gylle/gødning til anlægget, vi kan 
pumpe en del af gyllen frem og tilbage mellem landbrug og anlæg, og der er 
gode tilkørselsforhold for den del af gyllen/gødningen, som skal transporteres 
med lastbil til anlægget. Kravet til afstand mellem et biogasanlæg og naboer 
er ca. 250 m.  

Gylle/gødning leveres fra landbrug omkring Ådum. Der ud over skal der på 
anlægget anvendes en begrænset mængde energiafgrøder.  Vi forventer, at 
der vil være 7-8 lastbiltransporter til og fra anlægget på hverdage, men flere i 
en kort periode i efteråret, hvor vi kører energiafgrøder til anlægget. 
Transporten vil kun forgå i dagtimerne på hverdage. 

Med venlig hilsen Lars Byberg, Bioenergi Vest og  

Harald Olesen Søndergård, Ølgodvej 4 Ådum 
Gunnar Mouridsen Egvad Kirkevej 6   
Bjarne Jørgensen Gråhedevej  9  Ådum   
Torben Bro Strømmesbølvej 28  Ådum  
Hans Nygaard Rosendalvej 1 Ådum  
Torben Lund Hansen Møgelmosevej 4 Ådum  
Peder Hansen Vindingvej  4 Ådum  
Klaas Bakker Vejlevej 62 Ådum  
Arne Weigelt Østermarksvej 10  
Jakob Madsen Gråhedevej  4  Ådum  

 

 
      BIOENERGI VEST 
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Indbydelse til orientering  

om placering af et decentralt biogasanlæg  

vest for Ådum 
Der er planer om at etablere et decentralt biogasanlæg ved 
Strømmesbølvej, vest for Ådum. Vi – landbrug ved Ådum og Bioenergi 
Vest - vil derfor gerne invitere Jer til en orientering om planerne, og hvad 
det vil betyde for vores lokalområde og svare på spørgsmål fra Jer. 

Mødet afholdes: 
Tirsdag den 21. august, kl. 19.00 
I forsamlingshuset i Ådum 

Baggrunden, for at landbruget går ind i arbejdet med at etablere 
biogasanlæg, er at vi gerne vil reducere de gener, som anvendelsen af 
vores gylle og gødning giver for miljøet. Afgasset gødning udnyttes bedre 
så den giver mindre tab af næringsstof til miljøet og den lugter mindre. 
Desuden kan vi tilrettelægge transport af gylle mere rationelt, når det 
foregår ud fra et biogasanlæg, således at vi kan minimere transporten af 
gylle på vejene i foråret, når vi skal have gyllen ud på markerne. 

Biogasanlægget er en del af en større satsning på vedvarende energi i 
kommunen. Ringkøbing-Skjern kommune har besluttet at kommunen 
skal forsynes med 100% vedvarende energi fra 2020. Et af midlerne er, 
at udnytte de store ressourcer vi har i form af landbrugets gødning til 
produktion af biogas. Derfor har kommunen i samarbejde med 
landbruget og Erhvervscentret dannet Bioenergi Vest A/S (BeV), som 
sammen med landbruget skal stå for etablering af biogasanlæg i 
kommunen. Da vi ønsker at minimere transporten af gylle på vejene og 
da gas er billigere og lettere at flytte end gylle, skal biogasanlæggene 
bygges decentralt og gassen flyttes i rør til forbrugerne, som især er 
fjernvarmeværkerne. 

 

Ådum Jagtforening 

Pokalskydning afholdes 

lørdag d. 25. august  

fra kl. 11.00 – 15.00 

Alle er velkomne 
 
 

Motionsbadminton  
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. 

Opstart mandag den 23. august 2012 

Tilmelding til tlf.  97376308/20286308 
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Ådum Jagtforening 

Pokalskydning afholdes 

lørdag d. 25. august  

fra kl. 11.00 – 15.00 

Alle er velkomne 
 
 

Motionsbadminton  
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. 

Opstart mandag den 23. august 2012 

Tilmelding til tlf.  97376308/20286308 

 

 
 
 
 

 



 

Gymnastik i Ådum 2012-2013 
 
 
 
 
Forældre/ Barn 1-3 år eller lidt ældre.  
Mandag kl. 16.30-17.30:  
Så tag din mor og/eller far, bedstemor og/eller bedstefar i hånden 
og kom og leg sammen med os! 
Jeg vil i løbet af sæsonen arbejde med grovmotorik, 
kropsbevidsthed, sange, rim & remser, fantasilege, redskabsbane, 
brug af små-redskaber samt forældre/barn samarbejdsøvelser. 
Det hele foregår på en sjov måde, hvor både børn og voksne er 
med i legen. Jeg glæder mig til at se aktive forældre samt deres 
børn til gymnastik.  
Irene V. Houborg 
 
Børneidræt 3-6 år. 
Onsdag kl. 15.45-16.45:  
Til børneidræt får børnene lov til at prøve kræfter med boldspil,    
gymnastik og aktiviteter, de synger, leger og bruger fantasien   
uden mor og far er med.  
Vi har nogle søde hjælpetrænere, som henter børnene i 
børnehaven og hjælper dem med at blive klædt om. 
Der vil udover hjælpetrænerne være 2 voksne ledere hver gang. 
Børneidrætslederne. 
 
 
 
 
 

 

Springholdet 0-4 klasse. 
Onsdag kl. 16.45-17.45:  
Har du lyst til tonsvis af spring, så kom til gymnastik. Vi skal bevæge 
hele kroppen til musik og få styrke til at springe. Vi skal have tæerne 
opad, vi skal have hovedet nedad, vi skal rulle og vi skal ”flyve”. Vi 
indretter træningen efter gymnasternes niveau. Der er plads til alle, 
både nye og øvede gymnaster. Så gør jer klar til en super sjov og 
spændende gymnastiksæson med fuld fart på.  Vi glæder os til at se 
dig.  
Knud Erik, Karen, Laila, Lea og Nathali 
 

Herretræning. 
Torsdag kl. 20-21.15:      
Holdet er for alle, både tidligere boldspillere, gymnaster og andre, der 
kunne tænke sig en ugentlig træning med et højt aktivitetsniveau.  
Målet er, at man får svedt og samtidig har det sjovt. Vi laver god   
opvarmning med en del styrketræning, herefter laver vi boldaktiviteter.  
Bent Nielsen 
 

Pilates. 
Tirsdag kl. 19-20:          
Pilates er for alle, både mænd og kvinder i alle aldre. Det er også godt 
for gravide, og for dem, der lige har født. Jeg vil gøre meget ud af  
åndedrættet, som er motoren i vores krop. Foruden åndedrættet 
arbejder vi især med de indre muskler omkring ryg, mave og bækken, 
men også andre muskler bliver styrket. Vi laver øvelser både på måtte 
og med den lille redondobold. Pilatestræningen er med til at give en 
bedre kropsholdning. Pilatesåndedrættet og øvelserne gør, at man 
efter en time føler sig mere afslappet og får mere energi. 
Karin Sølvsten. 
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Næste Aadum Nyt udkommer i uge 35. Sidste frist for 
aflevering: FREDAG D. 24/8-12  til Dagmar Vestergaard, 
Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


