
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 21. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 21/5-21  til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2 A 

Skjern,  2386 9786 dv.aadum@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Aadum Multiservice 
                       52174905 

Vi tilbyder arbejde indenfor:  
 

Tømrerarbejde 

Snedkerarbejde 

Ejendomsservice 

Malearbejde 

Havearbejde 

Rengøring 

 

Jeres opgaver passer perfekt til os!! 
 

kontakt@aadummultiservice.dk. 

www.aadummmultiservice.dk 
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BUKKEMORGEN 16/5 

VI PRØVER IGEN AT INVITERE TIL BUKKEKAFFE 

STED : VED LYNGHYTTEN  

TID : FRA KL. 8.30 

ARRANGEMENTET VIL FOREGÅ I  

TELT/UDENDØRS 

VIS DIN BUK ELLER SE DE ANDRE`S 

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG FORMIDDAG 

PRIS 60 KR. 

 

HUSK FLUGTSKYDNING HVER MANDAG FRA KL. 18.30 

AADUM JAGTFORENING AF 1933 

 

 

 

 



 

HUSK HUSK HUSK HUSK 

Affaldsindsamling den 2. maj samt tilmelding til 

en let frokost som Idrætsforeningen og 

Borgerforeningen er værter ved efter 

affaldsindsamlingen. Tilmelding til frokosten er 

nødvendigt af hensyn til maden og kan ske til 

Borgerforeningen. Se annonce i Ådum Nyt - april 

nummeret. 

 

 

 

 

 

 

             Sæt X i kalenderen 

Hvis Corona situationen tillader det, afholder 

Borgerforeningen og støtteforeningen til 

forsamlingshuset, Høstfest, Lørdag d. 2-10-2021 

Mere info senere i Aadum nyt.  

 

 

 

 

 

 

 
               

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 vindmøllefond 

 Uddeling af fondsmidler, der er givet tilsagn om tilskud til 

følgende:   

Ansøger Bevilget til 

Ådum I og U Spindings cykler 

Ådum Borgerforening Græsklipning 

Ådum Borgerforening Foldere 

Ådum Dagligvarehandel Gulvvasker 

Ådum Jagtforening Lyddæmpning 

Ådum Forsamlingshus underskudsdækning 

   
                      

                  Kommende arrangementer 2021: 
 

Maj:        16. Jagtf.: Bukkemorgen 

                27. Indre Mission: Møde v/Simon Overgård 

Juni/Juli: 28.-2.: Aadum I&U: Sportsskole 

Oktober: 2. Borgerf. og Støttef. til forsamlingshus: Høstfest 

November: 16. Valg til kommune og region 

Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer, samt til evt. aflysninger  
p.gr. af corona restriktionerne. 

Husk at bruge kalenderen. 

Henvendelse Dagmar Vestergaard, mobil 2386 9786,  
Mail: dv.aadum@gmail.com 

Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com 

 

 

       Aadum Kirke  

       Gudstjenester  
                       Maj/juni 

 

Søndag den 2. maj kl. 10.30, Bo Gimm 

Søndag den 9. maj kl. 9.00, Bo Gimm 

Torsdag, den 13. maj kl. 10.30, Kr. Himmelfartsdag, Bo Gimm 

Søndag den 16. maj kl. 9.00, Bo Gimm 

Søndag den 23. maj kl. 10.30, Bo Gimm 

Søndag den 6. juni kl. 9.00, Birgitte Nør Jahn 

Søndag den 13. juni kl. 10.30, Bo Gimm 

Søndag den 20. juni kl. 9.00, Bo Gimm 

Søndag den 27. juni kl. 9.00, Bo Gimm 

  

Kirkekontor/kordegn: 

Lone Marcussen 

Kirkegade 11, 6880 Tarm 

Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK     

 

Kirkens Hjemmeside:  

www.tarmpastorat.dk  

http://www.aadum.com/
mailto:LOBM@KM.DK
http://www.tarmpastorat.dk/


 

Sognepræst  Graver og                                     

                                                kirketjener 

 

 

 

 

 

 

Bo Gimm                  Helle Bom 

     E-mail: basg@km.dk                 E-mail: aadumkirkegaard@mail.dk 

     Telefon: 7534 3052                 Telefon: 2938 4076  

Adresse: Bredgade 1, Hoven,  

6880 Tarm 

Træffes: Tirsdag – fredag  

Lørdag-søndag: Bedst efter aftale 

Mandag: Fri 

 

Menighedsråd 

Formand:        Berit Toft Christensen (Telefon: 2147 4056) 

Næstformand:     Jørn Dahl Jensen 

Kasserer:         Poul Erik Vinding 

Kirkeværge:        Tove Albertsen 

Kontaktperson:    Anette Storbjerg 

 

 

Udgåede gravsten. 

På Ådum Kirkegård står der mere end 250 gravsten fra 

nedlagte grave. 

Disse sten kan vi ikke fortsat opbevare, da de efterhånden 
dækker et større område af kirkegården. Ligeledes er der 

krav om, at alle sten skal sikres, og det er en dyr omgang. 

Pårørende til afdøde familiemedlemmer har nu mulighed for 

at afhente gravsten inden 1. okt.                                                       

Efter denne dato vil uafhentede gravsten blive bortskaffet. 

Nærmere aftale om afhentning kan rettes til                                

Graver, Helle Bom på telefon nr. 2938 4076 

Museet har kigget på gravstenene og peget på ca. 30 
gravsten, som er bevaringsværdige. Kriterierne er alder, 

særpræg, historie, m.m. Disse vil blive bevaret.                          

Der vil blive lavet en mappe med billeder af disse sten, og 

den vil ligge i våbenhuset under denne proces. 

Alle gamle gravsten er blevet fotograferet, og man kan 
finde billeder af disse sten på nettet via linket:       

https://xurl.dk/Btsf6                      

Aktive gravsten, mere end 10 år gamle, kan findes på dette 
link:                                                                                        
www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Aadum.php      
                                                                                                                         

Disse link vil blive sat op i glasskabet ved 

kirkegårdsindgangen. 

Aadum Sogns Arkiv er også blevet kontaktet. 
 

Med venlig hilsen                                                                                                                    

Ådum Menighedsråd. 
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Tilmelding 

Tilmelding og betaling skal ske online på Conventus senest 

d. 1. juni 2021 via www.aadum.com 

 

Max antal deltagere på hvert hold er 35 efter først til mølle 

princippet. 

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig eller betale online, 

så kontakt Louise Brædder 31603294 

Ved tilmelding skal der oplyses følgende på SMS til Louise 

Brædder på 31603294: 

 Størrelse på T-Shirt 

 Mobilnummer på forældre/kontaktperson 

 For de børn som er tilmeldt pasning i børnehave eller 

SFO: Skal du hentes eller afleveres igen i 

SFO/Børnehave  

 HUSK at give disse oplysninger 

Man kan søge økonomisk tilskud/friplads ved Røde Kors. 

Kontakt: Marie på tlf.: 50482489  eller  Hanne på tlf.: 

20640225  

  

 

 

Sportsskole 

Uge 26 i Aadum 

Start den 28. juni – 2. juli 2021 

 

 

 

 

 

 

Skal du starte i børnehaveklassen efter sommerferien 

eller går du allerede i skole… 

Har du lyst til at være aktiv og have det sjovt sammen 

med andre… 

Så er sportsskolen lige noget for dig  

 

 

 

http://www.aadum.com/


 

Sportsskolen i Ådum i uge 26 2021 

Vi starter mandag d. 28/6 til fredag d. 2/7 2021 

For Bjørnene i børnehaven til og med 2. klasse vil 

sportsskolen vare fra kl 9 til kl 11:30. Der vil blive serveret 

frugt og kage i løbet af formiddagen. 

 

For de børn som går i 3. klasse og op til og med 7. klasse vil 

dagen starte kl 12:30 til kl 15:00. Der vil blive serveret frugt 

og kage kl 14:45. 

 

På sportsskolen vil du blandt andet kunne prøve: 

 

 Fodbold 

 Petanque 

 Rundbold  

 Tennis  

 Spring  

 

 

 

 

Der vil hver dag være en voksen ”skoleleder” hvis 

der opstår spørgsmål eller lign. 

Alle 5 dage vil der være faste instruktører. 

 

- ALLE deltagere medbringer egen drikkedunk MED 

navn på! 

- ALLE børn har solcreme på hjemmefra 

- Husk at have tøj på efter vejret 

- Der vil være håndsprit flere steder på sportsskolen 

 

Deltager pris for sportsskolen: 

250 kr. 

 

Med i prisen får du også en smart t-shirt. 

Vi glæder os til en fantastisk uge 

 

 

 


