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Aadum Husholdningsforening
Syng julen ind
Søndag den 16. december synger vi julen ind.
Vi mødes i kirken kl. 19.00.
Derefter er der julehygge i Forsamlingshuset med fælles kaffebord,
luciaoptog, sang og amerikansk lotteri.
Pris: Entrè + kaffe 40 kr. for voksne.
Entrè + sodavand 10 kr. for børn.
Alle er meget velkomne, så mød op og lad os få en god start på julen.
Aftenen er i samarbejde med Menighedsrådet.
♥♥♥♥♥♥♥

Bestyrelsen for Husholdningsforening
ønsker alle en glædelig jul.
Tak for jeres opbakning i det år, der er gået.
Vi glæder os til at se jer i 2019.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Januar: Vi holder fri!

Borgerforeningen
mangler et nyt bestyrelsesmedlem til næste generalforsamling,
da Kim Hedevang ikke modtager genvalg, så brug juleferien på
at tænke over, om det kunne være noget for dig at være med
til at gøre en god og nyttig indsats for Ådum by.

Hjælp Borgerforeningen
Da kommunen ikke længere må oplyse Borgerforeningen om
nye tilflyttere i Ådum pga. persondata lovgivningen, håber vi,
at alle borgere i Ådum vil være behjælpelige med at oplyse
Borgerforeningen om nye tilflyttere, hvis man ved, hvem der er
flyttet/flytter til byen, således at vi stadig kan tage godt imod
dem og ønske dem velkomne til Ådum.

Borgerforeningen
Vil hermed gerne sige tak til dem, som har givet tilsagn om
hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med de forskellige
arrangementer i årets løb.
Borgerforeningen er ved at udarbejde en liste over personer,
som vi vil kunne kontakte, når der er brug for hjælp til enkelte
opgaver, så hvis du kunne have lyst til at hjælpe med disse
opgaver, tager vi gerne imod så mange hjælpere som muligt.
Kontakt Borgerforeningen, så vil du blive skrevet på listen.

Juleoptog i Ådum
Kom til årets juleoptog søndag den 23.
december kl. 14:00
Julemanden kører rundt i byen ledsaget af julemusik. Han håber
at rigtig mange små og store nisser vil følge ham på turen rundt i
byen.
Efter turen vil han uddele slikposer til alle børn.
FFERIE FERIET UGE 29 OKKET UGG 30

Vi starter på P-pladsen hos købmanden kl. 14:00.
Her vil juletræet også stå klar til at børnene kan pynte det.

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

Borgerforening ønsker alle sognets børn og
voksne en rigtig glædelig jul og et godt nytår med
tak for året der snart rinder ud

Aadum Kirke
Gudstjenester
December/januar

Søndag den 2. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard
Søndag den 9. december kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard
Søndag den 16. december kl. 19.00, Syng julen ind.
Juleaften den 24. december kl. 14.00, Hans Petur Kirkegaard
Juledag den 25. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard
Nytårsdag den 1. januar kl. 14.00, Hans Petur Kirkegaard
Søndag den 6. januar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard
Søndag den 20. januar kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard,
Bredgade 1, Hoven, tlf. 7534 3052,
træffes efter aftale, mandag fri.
Kirkens Hjemmeside:
www.tarmpastorat.dk
Kirkekontor/kordegn:
Lone Marcussen
Kirkegade 11, 6880 Tarm
Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK

Aadum Menighedsråd
Stillingsopslag – gravermedhjælper
Aadum Kirke søger en medhjælper til opgaverne på Aadum
kirkegård og Aadum kirke.
Opgaverne består primært i vedligeholdelse af gravsteder og
udendørs området generelt på kirkegården. Endvidere i
rengøring i kirken og redskabs- og mandskabshuset på
kirkegården.
Vi ønsker en medarbejder som kan afløse som kirketjener
ved kirkelige handlinger i kirken, primært sørge for åbning
og lukning på søndage, flaghejsning og lignende.
Stillingen er på deltid, og med variabelt timetal hen over
året, med 3 ”højsæsoner” om foråret, omkring hækklipning i
juni og vinterdækning i oktober og november.
Ansættelsen er timelønsbasis efter kvalifikationer. Mandag
er fridag.
Årligt timetal minimum 200 timer, maksimum 300 timer.
Almindeligt førerbevis nødvendigt, truck certifikat ønskeligt.
Tiltrædelse efter aftale.
Nærmere informationer ved henvendelse til: Helle Bom
29384076 eller Poul Erik Vinding 22620678.
Ansøgning på: aadumkirkegaard@mail.dk senest 3. januar
2019.

Ådum sogns Spare- og Lånekasses
almennyttige fond
Fondens årlige nettoindtægt anvendes til almennyttige
formål i sparekassens oprindelige virkeområde.
Ansøgningsskema findes på Aadum.com
eller kan bestilles via mail:
Rosendam@mail.tele.dk.
Ansøgninger skal være fonden i hænde senest
31.12. 2018.

Jul hos Lynggaard
Stort udvalg i
Vinterkranse og dekorationer
 Pyntegrønt
 Juletræer
 Dekorationsmaterialer
 Lys m.m.
 Kaffe på kanden!

Teglværksvej 1 Aadum
Tlf. 97376248/23489549

Kommende arrangementer 2019:
Januar: 9. Højskoledag v/geolog Inga Koefoed Andersen
23. Højskoledag v/domprovst Thomas Frank
Februar: 6. Højskoledag v/tidl. landmand mm. Gert Karkov
20. Højskoledag v/musiker Ronnie Flyvbjerg Olesen
24. Husholdningsf.: Kagebord i forsamlingsh. 15-17
Marts: 17. Aadum I&U: Gymnastikopvisning i hallen
20. Husholdningsf.: Eftermiddagstur Samstyrken Ølgod
April: 24. Husholdningsf.: Generalforsamling 18.00
Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.
Husk at bruge kalenderen.
Henvendelse Dagmar Vestergaard tlf. 9737 6035, 2386 9786,
mail dv.aadum@gmail.com
Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com

