
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 34. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 20/8-2021 til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2A, Skjern. 

2386 9786, dv.aadum@gmail.com 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Aadum Husholdningsforening 

Mini UDFLUGT 

Med tid til snak og hygge tirsdag den 24. august med bus. 

Afgang fra Tarm bag Bechs Hotel klokken 12.30. 

Afgang fra Ådum klokken 12.45. 

Turen år til: 

Gårdbutikken ”Fru Vestkær” udenfor Ølgod. 

Derefter til TAMBOURS HAVE, hvor vi serverer 

eftermiddagskaffe. Haven er meget smuk og velholdt. 

Vi afslutter med middag på Næsbjerghus. 

Forventet hjemkomst klokken 19. 

Pris for medlemmer: kr. 300,00 

Pris ikke medlemmer: Kr. 325,00  

Tilmelding senest 17/8 til Aase tlf. 29298687 eller Margit tlf. 

51703438. 

                                       Vi glæder os til at se jer 

                                    Med venlig hilsen Bestyrelsen   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aadum Multiservice 

        52174905 

 

 

 
 

Vi tilbyder arbejde indenfor:  

Tømrerarbejde 

Snedkerarbejde 

Ejendomsservice 

Ansvarlig: Klaus               52175905 
 

Malearbejde 

Havearbejde 

Rengøring 

Ansvarlig: Marianne         52174905 
 

Jeres opgaver passer perfekt til os!! 

 

 

 

 

 

 

      Høj Faglighed 
 

 

                             Vi har fokus på sammenhold, trivsel og fællesskab 

 

                       Fokus på bevægelse fra vuggestue til skole –  

                                               gør krop og hjerne klar til faglig læring. 
 

             Gode pasningsmuligheder –  

           Vuggestue – Børnehave – Skole – SFO  -  en STOR helhed 
 

           Gratis frugtordning 

                       Fantastiske udendørs legeområder 

        Tid til den enkelte elev 

                        Vi kommer og henter dig (privat skolebus) 
 

                        Helt nye lokaler på skolen      
 

              Kontakt Helle, Skoleleder 99742521/51294019 -  Annie,  

          Børnehaveleder 20618930 -  Morten, Formand Skolebestyrelsen 20648150            



Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 

Generalforsamling 

Bestyrelsen i støtteforeningen for børneuniverset har valgt at aflyse 

generalforsamlingen for 2021 og håber at se jer til  

generalforsamlingen 2022. 

Regnskabet er revideret! 

 

Kontingent 

Kære Ådum 

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers sætter en ære i at kunne hjælpe 

hele vores børneunivers. Vi støtter blandt andet 6. kl. bornholmertur, 

arrangementer i de enkelte klasser, legetøj mm i vuggestuen og børnehaven. 

Hvis vi fortsat skal kunne hjælpe vores dejlige børneunivers,  

har vi brug for at I betaler kontingentet. 

Kontingentet er i år: 

Pr. husstand: 200 kr. 

1 person: 100 kr. 

Pensionister: 50 kr. 

Firmaer: 500 kr. 

Det er igen blevet muligt at betale via MobilePay på nr.: 844479 

Der er også mulighed for at betale på Støtteforeningens  

konto nr.: 7789 – 1068221  

(Husk at skrive ”kontingent" i kommentarfeltet ved begge slags betalinger) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Badminton i Ådum Hallen 

         Starter uge 33 

 

  Motionsbadminton i Ådum starter mandag den 16/8 2021  
  og slutter med udgangen af marts 2022 

    Der er baner i hallen:  

  Mandag:  kl. 18.00 - 19.00 (1200,- pr. bane) 

   kl. 19.00 - 20.00 (1600,- pr. bane) 

                    kl. 20.00 - 21.00 (1600,- pr. bane) 

   Onsdag: tid afhængig af interesse (1600,- pr. bane) 

Tilmelding til Erik Pontoppidan 
på tlf. 20 28 63 08 

Husk - det gælder også dem der plejer at spille  

   Mangler du en makker, eller vil du være afløser på et hold? 

   Så kontakt Erik Pontoppidan.   

   OBS!  

   Børnebadminton starter oktober  

   (se Aadum Nyt september) 

   

 



”TALE-DANSK-CAFE” 

for kvinder 
Her i Ådum bor der mange unge familier fra Rumænien, Ukraine, Letland, 

Litauen,  Kosovo, Polen og Thailand. 

Det er meget vigtigt, at I bliver godt integreret i vores by, og at I kan lide at 

bo her. 

Vi er nogle frivillige damer, der gør et stort arbejde for, at I kan lære at tale 

og forstå dansk, og lære vores by og omegn at kende.  

Vi gennemgår Aadum-Nyt, så I kan se, hvad der sker i Ådum. 

TIRSDAGE: Fra kl. 19:00 til 20:30 – i Klublokalet mellem hallen og skolen. 

Vi begynder igen tirsdag d. 17. august 2021. 

Vi holder lukket, når skolen er lukket.                        

Kontingent: Kr. 200,00 fra 17. august til Jul 2021. 

Hvis I er på barsel, må I gerne tage jeres små børn med. 

P.S. Vi søger flere frivillige til at hjælpe i caféen. 

        Hvis der er nogen, der får nye udenlandske naboer, 

        venligst fortæl dem, at der findes en tale-dansk-café i Ådum. 

        Udlændinge fra andre sogne må også gerne deltage. 

Ved spørgsmål, venligst kontakt: 

Lene Bjørslev  -  mobil 2972 6168 

Jytte Bjørslev   -  mobil 2925 5599 

     Aadum Idræts- og Ungdomsforening 

                    Kommende arrangementer 2021: 

September:  8. Lille Mølle: Fortælleaften v/politibetjent Jørgen 

                          Christensen, Videbæk  
                    30. Indre Mission: Møde v/Henning Hansen, Give 
Oktober:   2. Borgerf. og Støttef. forsamlingshus: Høstfest 

                13. Indre Mission: Møde v/Knud Dideriksen, Vejle 
                14. Indre Mission: Møde v/Frank Fyn, Grindsted 
                28. Lille Mølle: Fortælleaften v/sognepræst Bo Gimm 

November: 16. Valg til kommune og region 

                    25. Indre Mission: Møde v/Kurt Nielsen, Holstebro 

December: 29. Indre Mission: Julefest hos Tony og Pia Jensen 

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 NYT 
Aadum Nyt er et lokalt sogneblad, der omdeles til samtlige 

husstande i Ådum by og sogn sidste fredag/lørdag i måneden. 

Man kan også hente bladet hos købmanden og i Aadum Hallen, 

i Tarm på biblioteket og på Seniorgården.  

Ønsker du ikke at få bladet i din postkasse, så meddel det på 

mail eller sms til Dagmar Vestergaard dv.aadum@gmail.com 

eller mobil 2386 9786. 

 

 

 

http://www.aadum.com/
mailto:dv.aadum@gmail.com


FORTÆLLEAFTEN 

PÅ LILLE MØLLE 

Onsdag den 8. september kl. 19.30 er der fortælleaften på Lille 

Mølle, Rosendalvej 4, v/politikommissær Jørgen Christensen, 

Videbæk. 

Jørgen Christensen er leder af operativ færdsel ved Midt- og 

Vestjyllands politi. 

Der er mulighed for at købe kaffe/te og brød, kr. 30,00. 

Alle er velkomne. 

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30 kommer sognepræst Bo Gimm og 

fortæller. Emnet er: ”Opvækst på vestjysk efterskole”. 

 

 

 

Sommersportsskole i Ådum. 

Tak til alle som har hjulpet til med årets sommersportsskole. 

Både til vores sponsorer: 

Ringkøbing Landbobank, Tarm Apotek, Sport24, Ådum Købmand.  

Samt til de unge hjælpetrænere, hjælp med maden, de frivillige kagebagere samt 

hjælp fra petanqueudvalget. 

 

”SPEAKING DANISH CAFE” 

for girls/women 
Here in Ådum live many young families from Romania, Lithuania, Ukraine, 

Latvia, Kosovo, Poland, and Thailand. 

We wish you to be happy to live here and become well integrated in Ådum. 

Therefore, we are some voluntary women, who do a great job of teaching 

you to speak and understand Danish language, and also give you some 

information about our village and region. 

We review Aadum-Nyt (news) each month, so you can see what happens 

here. 

TUESDAYS: From 19:00 to 20:30 – in “Klublokalet” between the sports arena 

and the school. 

We start again Tuesday 17th August 2021. 

We are closed, when the school is closed for holidays. 

Payment: Dkr. 200.00 from 17th August until Christmas 2021. 

When you are on maternaty leave, you can bring your children. 

P.S. We are looking for more volunteers to help in the café. 

        If some Danish people get new foreign neighbours, 

        please tell them about our Speaking-Danish-Cafe. 

        People from others regions can also participate. 

By questions, please contact: 

Lene Bjørslev  -  mobile 2972 6168 

Jytte Bjørslev   -  mobile 2925 5599 

              Aadum Idræts- og Ungdomsforening            



        Aadum Kirke  

          Gudstjenester  
                         August/september 

 

Søndag den 8. august kl. 10.30, Ebbe Sunesen 

Søndag den 22. august kl. 10.30, Ebbe Sunesen 

Søndag den 29. august kl. 10.00 konfirmation, Bo Gimm 

Søndag den 5. september kl. 9.00, Bo Gimm 

Søndag den 19. september kl. 9.00, Bo Gimm 

Søndag den 26. september kl. 19.30 høstgudstjeneste, Bo Gimm 

 

Sognepræst Bo Gimm, 

Bredgade 1, Hoven, 6880 Tarm                   

E-mail: basg@km.dk   Telefon: 7534 3052              

Træffes: Tirsdag – fredag,  

Lørdag-søndag: Bedst efter aftale. Mandag: Fri. 

Graver og kirketjener Helle Bom 

E-mail: aadumkirkegaard@mail.dk 

Telefon: 2938 4076 

Kirkekontor/kordegn: 

Lone Marcussen 

Kirkegade 11, 6880 Tarm 

Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK     

Kirkens Hjemmeside:  

www.tarmpastorat.dk  

Konfirmander i Ådum kirke 

søndag den 29. august: 

    Johan Andreasen, Tøstrupvej 15,  

    Martin Junker Hedevang, Puglundvej 4,  

    Mathilde Lindvid Jespersen, Bindesbølvej 23, 

    Nicolai Nygaard Knudsen, Strømmesbølvej 18, 

    Jens Emil Grønbæk Nielsen, Tværvej 4, Tarm, 

    Jacob Gustav Olesen, Ølgodvej 4. 

 

Ådum Borgerforening opfordrer alle i 

Ådum Sogn til at flage på 

konfirmationssøndagen  

den 29. august 2021 
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