Sdr. Vium Nyt
Nr. 305 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2018

Madlavning for hele familien i HMF
Tag din mor/far/bedstemor/bedstefar eller nabo med
og mød op til fælles madlavning
under ledelse af Gitte Berthelsen og Irene Ottosen.
Fredag 23/2 2018: ”Danmark rundt”
Tid og sted: Kulturhus Skolen, Sdr. Vium (skolekøkken)
kl. 16.30–20.30.
Deltagerpris: 60 kr. pr. voksen, 40 kr. pr. barn.
Ved tilmelding til hele sæsonen er prisen 45 kr. pr. voksen
og 35 kr. pr. barn.
Tilmelding til Heidi Johnsen 2075 6699 , senest 3 dage før!

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. marts 2018
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper.rahbek@gmail.com ( bemærk ny mailadresse )
senest d. 10. februar
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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”VINTERSJOV”
Vi varmer lidt op til sommersjov på stadion!!
Lørdag d. 3-2-2018 kl. 10.00 – 11.00
I ”Skolens” gymnastiksal” vil der være boldspil
I ”Skoleskoven” vil der være outdoor fitness
Vi slutter af med kaffe, the, vand og frugt
Tag familien med til en times sjov – motion – grin og snak
Venlig hilsen HSV-IF
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Generalforsamling
SpireVium Friluftsbørnehave & -Vuggestue og
Støtteforeningen indbyder til ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts kl. 19.30 i
SpireVium. Alle er velkomne.

Program
1.

Generalforsamling for SpireVium
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Lisa Nomanni
Løvendahl (modtager genvalg)

2.

Kaffe

3.

Generalforsamling for SpireViums Støtteforening
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelserne i hænde 7
dage før generalforsamlingen.
SpireVium Friluftsbørnehave & -Vuggestue og Støtteforeningen

3

Generalforsamling i HMF - her mødes folk -

Hermed indkaldes til generalforsamling i HMF
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 på Kulturhus Skolen, Sdr. Vium
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2.
Beretning ved formanden
3.
Regnskab aflægges
4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Lone Larsen (modtager ikke genvalg)
Jane Juhl (modtager ikke genvalg)
Ellen Bøgelund
5.
Valg af revisor
6.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af paragraf 12 (sidste del)
7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Evt. Indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være
formanden (Jane Juhl; Vestergårdsvej 2) i hænde i skriftlig form senest
5 dage før general-forsamlingen.
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Søg vindmøllemidler for 2018 nu
Sdr. Vium får årligt omkring 34.000 kr. fra møllerne ved Lønborg
Hede. De kan søges af foreninger som ønsker økonomisk støtte til
et projekt eller lignende.
Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2018.
Det er derfor nu tid til at overveje om jeres forening har projekter
der trænger til økonomisk hjælp i 2018.
Enhver forening som opfylder formålsparagraffen er berettiget til at
søge om støtte. Formålet med udvalget er:
”At give økonomisk støtte til foreninger i eller med overvejende tilknytning til Sdr. Vium Sogn.”
Der er oprettet en emneside på www.sdrvium.dk med information
om hvordan man søger.
På udvalgets vegne, Jakob Trelborg

Avisindsamling

Lørdag den 24. februar kl. 9.00
Støt det lokale børne–
og ungdomsarbejde
og saml aviser, reklamer, ugeblade og pap
fra til spejderne.

Sæt pap og papir ud til vejen så kommer vi og henter det.
KFUM Spejderne i Sdr. Vium, Hemmet, Lyne og Bork
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Swing & Rock’n’Roll
Danseaften
I Sdr. Vium Fælleshus
Fredag den 2/2-2018 - Kl. 19:30
Kom til en sjov og hyggelig Swing og Rock’n’Roll
danseaften. Kom som par
eller alene, alle kan være med.
Vi starter med smørrebrød, så derfor må du/I gerne
melde til senest onsdag, den 31/1-2018 på sms til
Lene, tlf. 40342838
(husk at nævne antal smørrebrød).
Vi glæder os til en sjov aften

Fælleshusets bestyrelse
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Februar 2018
2/2 Danseaften i Fælleshuset kl. 19.30
3/2 Vintersjov, HSV på Kulturhuset Skole kl. 10.00
4/2 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen
6/2 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
8/2 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3. Vi spiser sammen og
begynder kl. 19.00
8/2 Podekursus i Smedens værksted kl. 18.30—HMF
11/2 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00.
I Sdr.Vium kirke er der familiegudstjeneste kl. 14.00
18/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30
20/2 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
20/2 Konfirmandforældreaften i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl.
19.30
22/2 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3 kl. 19.30
23/2 Madlavning for hele familien—HMF på Kulturhuset Skolen
kl. 16.30
24/2 Avisindsamling kl. 09.00
25/2 Gudstjeneste med lovsang i Hemmet kirke kl. 9.30 og i
Sdr.Vium kirke kl. 11.00
Marts 2018

1/3 ”Kirken synger” i Hemmet kirke kl. 19.00 – sangaften tilrettelagt af Lise og Jørn Esbjerg, Skjern.
8/3 Generalforsamling HMF kl. 19.30—Kulturhuset Skolen
8/3 Generalforsamling SpireVium og Støtteforeningen kl.
19.30—Kulturhuset Skolen
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Foreninger i Sdr. Vium
Sdr.Vium Forsamlingshus

Formand Johannes Nielsen 97 37 54 33 / 21 45 02 25 e-mail mjknielsen@gmail.com
Booking Aase Rahbek, tlf. 23253182 e-mail skipper.rahbek@gmail.com

Sdr. Vium Sogneforening

Formand: John F. Jacobsen 30278860 john@m-ks.dk

KFUM Spejderne i Sdr. Vium

Gruppeleder: Gunner Pedersen, Brosbølvej 11, Sdr.Vium
tlf. 97 37 58 59 mail: wimminger@gmail.com

HSV IF- Hemmet-Sdr. Vium idrætsforening

Formand Janni Rahbek, Brosbølvej 10, Sdr.Vium tlf.23 25 31 82
E-mail: rahbek.janni@gmail.com

HMF—Her Mødes Folk, Sdr Vium
Formand Jane Juhl tlf. 30 34 02 73

Sdr Vium Indre Mission

Formand. Kai Kjær Jensen, Bjerregårdsvej 2 Sdr. Vium 6893 Hemmet
tlf. nr. 97375848

Sdr. Vium Vandværk

Formand Søren Bonde Larsen—tlf. 51515004
E-mail: sbl51@hotmail.com

Bypedellerne:
Kontakt Orla Jensen tlf. 22165829
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Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829

Byporte

Sdr. Vium

Skrive skilte til byporte, kan lånes
og afhentes hos Gitte Bertelsen,
Vester Vejrupvej 1
tlf 59471027
Sogneforeningen

Flag Allé
Kontaktperson er
Erhart Allerslev
Tlf. 97375341
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Info fra sogneforeningen:
Tak til Lyne brugs for frugt, DK tanken i Lyne for slikposer samt Aage for
juletræet til byens torv.
Tak til Musikerne og julemandens kaneføre (Mikael Thomsen) for at have
hentet ham på Grønland samt Sandholt Smedje for at hjælpe med at stille
træet op.
1. præmien i juleudsmykningskonkurrencen er gået til Esbølvej nr. 6 og 2.
pladsen til Møllegårdsvej nr. 10. Vi takker alle for de flotte udsmykninger,
det er en fornøjelse at være i byen, også op mod jul.
Som de andre år, holder vi generalforsamling fælles med vandværket,
fælleshuset og ”støtte for almene almennyttige formål i Sdr Vium”. Vi regner med det bliver den 5. april – nærmere information i næste nr. af Sdr.
Vium Nyt.
Vi mangler 1 ny til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Du må meget gerne
rette henvendelse til bestyrelsen hvis du vil vide mere.
Der indbydes til fælles kalendermøde 6 februar kl. 19.30 på kulturhuset
SKOLEN.
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Lene´s Blomster”tilbyder
Buketter, bårebuketter fra 75 kr.
Begravelseskranse fra 500 kr
Dekoration fra 300 kr
Kistepynt fra 900 kr
Rejsekranse, samplantninger m.v aftal pris
Alt kan bestilles og afhentes i det lille værksted
i Sdr. Vium ( Døgnet rundt)
Ring for aftale på
Tlf 97366066

Lenes Blomster, Lynevej 16,
Sdr. Vium - 6893 Hemmet
 97 36 60 66 

Tag dit kørekort i Sdr.Vium

Køreskolen
21174630
V/ Henning Nielsen
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TEGNESTUEN på 1. sal
Vi er nogle personer, som har taget initiativ til at starte en kreativ gruppe i
Kulturhuset, SKOLEN.
Vi havde et opstartsmøde for interesserede torsdag d. 11. jan.
Her blev det besluttet i samarbejde med Kulturhuset, SKOLENs styregruppe,
at vi får stillet de 2 lokaler i gavlen over lærerværelset til vores disposition. Vi
får egen indgang gennem døren i ”Tårnet” ved busskuret.
Det bliver en ”lukket” gruppe. Forstået på den måde, at ALLE kan melde sig
ind i gruppen. For at blive medlem af gruppen fra d. 1.1. 2018 – 1. 7. 2018
skal man indbetale 500,- kr. og være indstillet på at have ansvar for oprydning og rengøring af lokalerne i samarbejde med resten af gruppen.
Tilmeldingsgebyret på 500,- kr. går i første omgang udelukkende til Kulturhuset, SKOLEN, som betaling for leje af lokaler, strøm- og varmeforbrug. Sidst i
juni er det planen, at vi holder et evalueringsmøde for det første halvår :
Som medlem af gruppen har man råderum over lokalerne 24-7-365. Man får
sin egen plads, hvor man kan have sine materialer til at stå, så man kan gå til
og fra projekter uden at skulle slæbe materialer til og fra hver gang. Man
bliver del af en lukket messenger-gruppe, hvor medlemmerne kan kommunikere internt om hvornår man er der mm.
Har du fået lyst til at være en del af denne kreative gruppe, så har vi første
samlingsdag lørdag d. 3. febr. kl. 14, hvor vi begynder at indrette lokalerne
og laver yderligere praktisk planlægning. Tilmeldingsgebyret på 500,- kr. betales kontant denne dag.
Ønsker du yderligere informationer kan du kontakte Jane Juhl, 30340273

Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andelskassen
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Boiskov Biler
Alt i biler
Lynevej 4, 6893 Hemmet
Tlf. 97 37 52 74

Her er der plads
til din annonce.
Her er der plads
til din annonce.
Telefon 70 26 16 80
Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel
Storegade 32, 6880 Tarm

Sdr. Vium Forsamlingshus
er velegnet til privat fester
Tlf.23253182
træffes bedst efter kl. 17.00

16

