
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: 

FREDAG D. 24/9-2021 til Dagmar Vestergaard, Solvænget 2A, Skjern. 

2386 9786, dv.aadum@gmail.com 

 
 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Aadum Husholdningsforening 

    HØSTMARKED 

         Onsdag den 22. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset. 

Vi prøver igen med høstmarked og håber, I vil skænke os lidt af jeres 

overflod fra hus og have, og at I igen vil købe noget af det, andre har givet. 

Mød op og vær med til at skabe en hyggelig aften.  

Foreningen er vært ved et let traktement. Man behøver ikke at være 

medlem for at deltage. Det er også en aften for mændene. 

Der er åbent fra kl. 17.00 for indlevering af varer. I kan også aflevere dem, 

når I møder op.   

På grund af dræbersnegle, som vi jo alle helst vil være fri for, fravælger vi 

igen i år for en sikkerheds skyld stauder. 

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!! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

           

Billetter til høstfest 
Den 2. oktober afholdes der høstfest 

i Ådum Forsamlingshus kl. 18.30-01.00 

(dørene åbnes kl. 18.00) 

Billetter til høstfesten sælges hos købmanden den 11. september 

mellem klokken 10:00 – 11:00. Pris: 250 kr. pr. stk.  

Da der er et begrænset antal billetter, er det først til mølle-princippet, så 

skynd dig ned til købmanden den 11. september  

og sikre dig det antal billetter du/I har brug for. 

Mød talstærkt op til en glad og fornøjelig aften med 

god mad og drikke, musik og dans. 

HUSK at få din nabo og byens danske og udenlandske tilflyttere med 😊 

 

Sund gåtur 
Sæt X i kalenderen den 19. september 

Kom med på en sund og hyggelig gåtur den 19. september. Tag 

familien/børnene/hunden og naboen med.  

Vi mødes ved Kulgravene kl. 14:00 og går en tur i samlet flok.  

Borgerforeningen er vært med kaffe/te og kage efter gåturen. 

Borgerforeningen håber at alle – også danske og udenlandske tilflyttere 

 –  vil slutte talstærkt op om dette arrangement, så vi kan få en hyggelig 

eftermiddag i hinandens selskab, hvor vi evt. kan lære hinanden lidt  

bedre at kende. 

Gåturen ved Kulgravene er ikke velegnet for gangbesværede.  

Ved dårligt vejr aflyses gåturen. Dette vil blive annonceret på en seddel  

på døren indtil købmanden senest kl. 11:00 den 19. september.  



           IDRÆT OM DAGEN 
Idræt om dagen er for alle, som har lyst til motion og social 

samvær. 

Sidste sæson spillede vi bowls, bob og badminton. Nye 

aktiviteter 

kunne være bordtennis, dart, kortspil, eller der kunne findes  

én, der vil  stå for noget udspænding, opvarmning, store 

bolde, måske noget helt andet for hele kroppen. 

Idræt om dagen starter i  

           Aadum Hallen mandag den 4. oktobert kl. 14-16. 

Medlemspris kr. 50,00 + kr. 30,00 pr. gang. 

Husk skiftesko og evt. kaffe (pause kl. 15.00). Der kan købes  

øl og vand. 

Vi håber at se mange, både nye og gamle deltagere. 

                                  Aadum I & U 

Evt. spørgsmål:   Tove,  tlf. 97376111 

                            Jens Peter, tlf. 97376185 

                            Karen, tlf. 61657597 

Petanque fortsætter torsdag eftermiddag kl. 14-16.00. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Kommende arrangementer 2021: 

Oktober:   2. Borgerf. og Støttef. til forsamlingshus: Høstfest 18.30 

                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. 

Husk at bruge kalenderen. 

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

 

          Gymnastikprogram  for sæsonen                       

                              2021/2022 

Alle hold starter i uge 38  

Sidste gang inden jul er i uge 50 og begynder igen efter jul i uge 1  (4. 

januar)  -  sæsonen slutter i uge 12. Der er ferie uge 42 og uge 7. 

 
Hoptimisterne  3 år - 0. kl 
tirsdag  kl. 16.45 - 17.45 i hallen 
Ledere:   Frida Birkmose , Katrine Olesen og Elly Pedersen 
Kontingent:   425,- kr. incl. opvisningstøj 
 
Action Jump  1.kl  - 7.kl 
tirsdag kl. 17.45 - 19.00 i hallen 
Ledere:  Ea Andreasen, Julie Moslund  og Tobias Birkmose.   
Til dette hold mangler vi måske en voksen leder mere. 
Kontingent:   575,- kr. incl. opvisningsdragt 
 
Pilates med yoga 
onsdag kl. 17.25 - 18.25  i multirummet 
leder:  Karin Sølvsten 
Kontingent:  5 50,- kr. 
 

Pilates for mænd 
onsdag kl. 18.30 - 19.30 i 
multirummet 
Leder Karin Sølvsten 
Kontingent:  550,- kr.  

 

Gymnastikudvalget 
Harald  (  2076 5207) 
Hannah (  2066 4721) 
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Aadum Hallen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. 

september 2021 kl. 19.00 i klublokalet. 

Dagsorden: 

1.   valg af dirigent 

2.   beretning 

3.   regnskab 

4.   indkomne forslag 

5.   valg af bestyrelse og suppleanter 

       på valg er:  Niels Stokbæk 

                            Tage Barslund Pedersen 

              Hannah Bækgård 

6.   valg af revisor 

7.   vedtagelse af indskud for nye medlemmer 

8.   eventuelt  - herunder overrækkelse af Aadum Hallens initiativpris 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 
 

 

 

 
 

 

            

Aadum Sogns Arkiv 

 Lokalhistorisk forening 

Arkivet er igen åbent i vore lokaler på Hjemmet, Tøstrupvej 1A, hver 

onsdag kl. 14-16, (dog lukket i skolernes ferier).  

Da vi ikke kunne afholde generalforsamling i foråret, har vi besluttet 

først at afholde generalforsamlingen til næste forår. 

Hvis du vil støtte vort arbejde, kan du indbetale medlemskontingent, 

50 kr. pr. person, til vores konto 7800 – 0004088628.  

Vi kommer også rundt og sælger medlemskort.  

      Med venlig hilsen 

         Bestyrelsen for 

  Lokalhistorisk Forening 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsen for Ådum Sogns Spare- og 
Lånekasses Almennyttige Fond  

har behandlet de indkomne ansøgninger og kan hermed oplyse, at  
der i august 2021 er bevilget støtte til: 
 

        Støtteforeningen for Ådum Børneunivers 
        Støtteforeningen for Ådum bussen – Ådum Børneunivers 
 

                       Næste ansøgningsfrist er 31/12 2021. 
 

Fonden gør opmærksom på at de indkomne ansøgninger, der ikke  
har vedlagt sidste års regnskab – fremadrettet ikke bliver 
behandlet. 
 

Vi gør opmærksom på at fra 2022, vil der igen kun blive udloddet 

fondspenge 1 gang om året. 
 

Vindmøllefonden 

 Vi vil opfordre foreninger til at søge støtte hos udvalget. 

Der er pr. år 100.000 kr. at uddele. 

Små og store projektansøgninger er velkomne. 

 Udvalgets formål er: 

 ”At give økonomisk støtte til formål af ikke-politisk og ikke-religiøs  

karakter for foreninger i eller med overvejende tilknytning til Ådum  

Sogn, der ledes og hvis arbejde udføres af ulønnede frivillige og som  

tjener almen nyttige eller almen velgørende formål i sognet.” 

 Ansøgningsfristen er 01.10. 

Der kan rekvireres ansøgningsskema hos: 

Bent Albertsen, Skodsbølvej 10. E-mail: mail@bent-albertsen.dk 

 Venlig hilsen 

 Vindmøllefonden 

             Badminton for børn 

Aadum I & U har ikke fundet en træner til børnene, derfor  

har vi lavet en aftale med Hoven IF. De vil gerne tage imod  

vores børn. 

Mandag den 6. september kl. 18.00 kan man melde sig til  

i Hoven hallen, eller ringe til Lene Elbæk tlf. 61 74 94 11 

Træningen starter mandag den 13. september. 

I kan læse hele deres opslag på  

Hjælp hinanden i Aadum.  

Venlig hilsen Aadum I & U 

 

Volleybold 
Vi spiller mandage i Aadum Hallen 

Første gang den 6. september kl. 20.00 – 21.00. 

Kom og vær med, vi spiller for motionens skyld og har det  

sjovt, vi er glade amatører, så alle kan være med. 

Aldersspredningen var sidste år mellem 17 og 59  

Pris: 450,00 for hele sæsonen  

Der er også mulighed for at betale pr. gang:  

Opretningsgebyr på 50,00 kr. + 30 kr. pr. gang. 

 Med venlig hilsen 

Aadum I & U / Volley 

mailto:mail@bent-albertsen.dk


Cykel – løbe sponsorløb. 

Fredag den 17. september kl. 12.30 

Aadum Børneunivers og Univers bussen arrangerer i fællesskab 

et sponsorløb for at skaffe penge til bussen. 

Bussen henter i øjeblikket 5 børn uden for skoledistriktet, og  

har en flok frivillige chauffører, som henter og bringer dem. 

De 5 børn er med til at holde skolen kørende, hvilket gør bussen 

altafgørende for skolens overlevelse. 

Derfor håber vi, at rigtig mange har lyst til at komme og heppe  

på børnene, måske give en hånd med ved at tælle omgange. 

Skulle nogle have lyst til at give en gave til bussen, tager vi også 

gladelig imod det. 

Hilsen sponsorudvalget udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                  

                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 

 



         Aadum Kirke  

          Gudstjenester  
                       September/oktober 

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 

Søndag den 3. oktober kl. 10.30, Bo Gimm 

Søndag den 10. oktober kl. 9.00, Bo Gimm 

Søndag den 24. oktober kl. 9.00, Peder-Henning Søderstjerna 

Søndag den 31. oktober kl. 10.30, 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  

Spinning I Aadum 
 

Så er det ved at være tid til spinning igen. Håber vi kan få en 

normal sæson uden restriktioner. Vi har købt 5 (6, en til 

instruktør) nye cykler. Det er den nyeste model fra body bike. 

Der bruger man sin egen mobil eller tablet, hvis man vil have 

data. 

Man skal have downloadet app fra body bike. 
 

Vi har stadig de gamle cykler, både med tæller og uden. 15 

cykler i alt. 
 

Planen er at vi kører tirsdag 17-18 og torsdag 19-20. 

Hvis der er behov for flere hold eller andre tider, finder vi ud af 

det. 

Vi starter tirsdag i uge 36  

Husk at komme i god tid den første gang. 
 

Pris 600 for en sæson eller 40 kr. pr gang. 

Tilmelding på aadum.com via conventus 
 

På spinningsudvalgets vegne 

Anker Danielsen 

Mobil: 25851413 
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Højskoledage i Aadum 
Tilmelding starter tirsdag den 7. sept. 

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og rundstykker. Pris 25. kr. Kl. 10.00 er  
der foredrag med fællessang fra højskolesangbogen. 
  

13. oktober: Medlem af EU Parlamentet, landmand Asger 
Christensen, Jordrup. 
”Fra malkestald til EU-parlamentet”. 
Asger Christensen blev indvalgt til EU i 2019. Her har han nu  
ansvaret for EU´s metan-strategi for landbruget. Hvordan håndterer 
man springet fra at være en almindelig landmand til at være strategi 
ansvarlig for en del af landbruget? 

 

27. oktober: Økonom og forfatter Niels Chr. Larsen, Humlebæk. 

”Forfatterdebut – hvor svært kan det være”. 
Niels Christian er født og opvokset i Vestjylland, men bor i dag i 
Humlebæk i Nordsjælland. Hans første bog, Egne rækker, blev 
udgivet i 2019. Egne rækker er et muntert tidsbillede af livet i en  
lille opdigtet vestjysk stationsby i 1960erne. 
Niels Chr. Larsen har debuteret som forfatter tæt på pensionsalderen. 
Og hvor svært kan det være? Der bliver plads til både grin og tanker 
under gennemgangen af, hvordan man kommer i gang, holder 
momentum og får afsluttet. 
  

10. november: Forstander Ebbe Larsen, Møldrup. ”Møltrup 
Optagelseshjem”. 
Ebbe Larsen har siden 1999 været forstander for den gamle 
herregård, hvor der tilbydes ophold til mandlige hjemløse, alkoho-
likere og stofmisbrugere, der er havnet på samfundets bund. I dag – 
mere end 100 år efter Møltrups grundlæggelse – er princippet om at 
arbejde for føden stadig gældende på hjemmet. 
Ebbe Larsen fortæller levende og varmt om stedet og dets beboere. 
  

24. november: Duoen Sidsel Maria og Terkel Michelsen 
Duoen underholder med kendte, egne og nye sange i højskolegenren. 
Både Sidsel og Terkel optræder med egne bands i Mariehaven.   
  

 
 

12. januar: Journalist Søren Kristensen, Danmarks 
Radio.  ”Skandaler i skattely” 

Søren begyndte sin journalist karriere i 1996 ved Ringkøbing Amt 
Dagblad. Kort tid efter kom han til DR, hvor han siden har arbejdet 
med forskellige radio og tv-jobs. 
I 2014 vandt han sammen med 4 andre journalister Cavlingprisen 
for DR-dokumentaren ”I skattely”. Han vil fortælle om sine erfaringer 
med at lave journalistik om skattely fra nogle af de allerstørste læk i 
verden.  
  

26. januar: Folketingsmedlem Mads Fuglede, Hvingel 

”Mit arbejde som politiker, den daglig gang på Christiansborg, samt 
arbejdet i Venstre” 
Mads Fuglede indtrådte i 2017 i Folketinget som suppleant og blev 
efterfølgende indvalgt for venstre i 2019. I 2021 er han sammen 
med sin familie flyttet til Ringkøbing-Skjern Kommune. 
  

9. februar: formand for Røde Kors i Lunderskov, Erik Demant 
”Det moderne Grønland, en personlig fortælling”. 
Erik Demant rejste til Grønland i 1975, og boede der i 14 år. Han har 
fortsat familie i Grønland, og har, siden han i 1989 flyttede til 
Danmark besøgt Grønland utallige gange. Foredraget vil i ord og 
billeder berette om fakta og personlige erindringer om livet på godt 
og ondt i det smukke land. 
  

23. februar: Jens Peter Krabbe Nielsen 

Kom til Skjern i 70’erne og har haft musikken med i hele sit liv. Er 
kendt for at igangsætte mange spændende musikalske projekter. Vi 
skal høre om et helt liv med musik, om Skjernoperaen, om Skjern 
Mandskor og om meget andet. 
 

Pris for hele sæsonen kr. 610,00 
 

Tilmelding skal ske på LOF Ringkøbing-Skjerns hjemmeside: 
lof.dk/rksk/foredrag-debat fra tirsdag den 7. september. 
 

Er der problemer ved tilmelding kontakt LOF leder tlf. 40750526. 
 

Venlig hilsen  
Ådum Højskoledage  
v/ledere: Dagmar Vestergaard, tlf. 2386 9786 og  

                  Aase Hedevang, tlf. 2929 8687. 


