
Aadum Husholdningsforening/  

Kvindenetværk 

Program 2022-2023 

Tà ud og gem! 



Program for 2022/2023 

Årets program gælder for alle, der er dog rabat for medlemmer af  

Aadum Husholdningsforening eller Kvindenetværket.  

Kvindenetværket er en nyoprettet underafdeling af Husholdningsfor-

eningen. Det er meningen at vi vil rette fokus på at være åbensindet, 

tilgængelig og nysgerrig.  

Vi vil skabe netværk  på tværs af alder, interesser. Det gælder om  ikke 

kun at tale med de kvinder man kender – det netværk har man styr på, 

men at skabe netværk ved at række ud efter andre og være nysgerrig – 

hvem er du – hvor bor du – hvad laver du osv.  

Vi håber, at I alle vil benytte vores tilbud og komme afsted for at få  

noget kvalitetstid med andre kvinder og styrke Jeres netværk. 



Med forbehold for ændringer 

Juni 2022      Arrangør Kvindenetværket 

 

 9. juni  - Fyraftenstur  til ”Skovsnogen”  

 Vi mødes på Kirkepladsen i Ådum kl. 16.30 hvor vi fylder bilerne 

 og sætter kursen imod ” Deepforest artland”  - og så i daglig tale 

 kaldet ”Skovsnogen” . Her vil vi følge  ruten rundt i skoven og 

 udøve ”walk and talk” imens vi ser på den flotte kunst der er 

 placeret rundt i skoven.  

 Vi slutter turen af med øl/ vand og en sandwich. Så snup en 

 ”klemme” hjemmefra, og tag evt. et stykke frugt med i lommen.   

 Juli 2022     Arrangør Husholdningsforeningen 

 19. juli  - Grill og petanque  

 Vi mødes på petanquebanen ved Ådum Hallen, hvor vi bliver ind

 delt på hold og derefter dyster imod hinanden.  Har du bare lyst 

 til at være tilskuer, så er der også plads til det. Derefter bliver der 

 grillet og vi nyder ta´ selv salatbord og hyggeligt selskab. 

 August 2022    Arrangør Husholdningsforeningen 

 ? August  - Eftermiddagstur  

 Under udarbejdelse 



 September 2022    Arrangør Husholdningsforeningen 

 28. september -Høstmarked  

 Vi afholder høstmarked og håber, I vil skænke os lidt af Jeres over

 flod 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, hvor 

 Knud Johst er auktionarius.   

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

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

August 2022      Arrangør Kvindenetværket 

 

 24. august - Charity 

 

 Vi mødes i Forsamlingshuset . Alle der deltager skal medbringe en  

 ” donation” til en auktion. Her gælder det om at være kreativ. 

 Man skal ikke gå ud og købe noget – Herefter kan alle tilstede- 

 værende være med til at byde på varerne.  

Oktober 2022     Arrangør Kvindenetværket  

           og Husholdningsforening 

 

 11. oktober  - Modeopvisning 

      



November 2022     Arrangør Kvindenetværket  

              og  Husholdningsforeningen 

 9. november -Juledemonstration     

 Helle Bom kommer og giver tips og ideer til årets juledeko- 

 rationer.  

 Der vil være kaffe og kage.  

November 2022     Arrangør Kvindenetværket  

 24. november - Knaplund Destilleri  

 Der er rundvisning, samt gin, rom og whisky smagning og let 

 traktement. 

December 2022          Arrangør Husholdningsforeningen 

 11. december  - Syng julen ind  

 Aftenen starter i kirken, derefter julehygge i forsamlingshuset.  

Januar 2023     Arrangør Kvindenetværket 

 13. januar  Nytårskur med tapas 

 Nytårskur med tapas og vin, samt underholdning. 



 Februar 2023    Arrangør Husholdningsforeningen 

 26. februar  - Vestjysk Kaffebord   

 Kagebord med udvalgte kager, det er den dag i kan invitere  

 familie, venner og naboer til Vestjysk kaffebord. 

 Marts 2023     Arrangør Kvindenetværket 

 16. marts -  ”Wellness for kvinder” i Ådum Forsamlingshus 

 Under udarbejdelse 

 

April 2023     Arrangør Husholdningsforeningen  

        og Kvindenetværket 

 20. april - Generalforsamling m fællesspisning 

 Under udarbejdelse 

 

Sæt X i kalenderen allerede nu ! 

 

Vi annoncerer arrangementerne i Aadum Nyt og på Facebook. 

Hvor vi gør opmærksom på tilmelding og betaling. 

 

Medlemmer opfordres til at følge vores arrangementer på facebook: 



Aadum Husholdningsforening’s bestyrelse 

Formand         Tove Christensen 

   Tlf. 97 37 60 65, mobil 23 24 02 11 

                   Mail: tovechristensentv@gmail.com 

Næstformand Bodil Kronborg  

   Tlf. 97 37 60 61, mobil  40 27 58 61 

                           Mail: bjpaadum@gmail.com  

Kasserer  Birthe Lynggaard  

   Tlf. 97 37 62 48, mobil 23 48 95 49 

           Mail: lynggaards@mail.tele.dk 

Sekretær         Margit Plauborg    

   Tlf. 97 37 60 53, mobil 51 70 34 38 

              Mail: meplauborg@hotmail.com 

Øvrige         Aase Hedevang  

   Tlf. 97 37 61 85, mobil 29 29 86 87 

                  Mail: aasehedevang@gmail.com  

Aadum Kvindenetværk 

Kontaktpersoner 

   Tina Pontoppidan   Lone Bech 

   Mobil 61 35 87 63  Mobil 24 98 32 88 

   Mail: tiep@mail.dk  lone-bech@live.dk  
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Husk på i går 

Tænk på i morgen 

Lev i dag 


