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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. april 2018  

Emner  skal  være meddelt  Aase Rahbek 

 på mail skipper.rahbek@gmail.com ( bemærk ny mailadresse )  

senest d. 10. marts 

Eventuelle læserbreve /  debatindlæg videresendes til godkendelse  

hos Sogneforeningens bestyrelse 

skipper@mail.mira.dk  

Nr. 306 Sdr. Vium Sogneforeningen marts 2018 

mailto:skipper@mail.mira.dk
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Generalforsamling 
 
SpireVium Friluftsbørnehave & -Vuggestue og 
Støtteforeningen indbyder til ordinær generalfor-
samling 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  
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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 overve-
jende 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 

HSV indbyder til Generalforsamling. 

HSV indbyder til ordinær general forsamling den 

13/3-2018 kl. 19.30 

Hvor: Kulturhuset Skolen 

Dagsorden efter gældende vedtægter. 

På valg er: 
Kirsten (Modtager Genvalg) 
Janni (Modtager Genvalg) 
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Velkommen til 

 
Generalforsamling i Sogneforeningen 
 
5/4-2018 kl. 18.00 i Fælleshuset  
 
1. valg af ordstyrer 

 
2. Formandsberetning 

 
3. regnskab aflægges 

 
4. valg til bestyrelsen 

 
 på valg er:  John F Jacobsen (modtager genvalg) 
 
    Karl Erik Christiansen (modtager ikke genvalg) 
 
  
 
5. Der skal vælges to suppleanter. 
 
6.       valg af revisor 
 
7. indkommende forslag 

 
8. Udvalget for støtte til almennyttig formål i Sdr. Vium sogns 

generalforsamling. 
 

Dagsorden på næste side. 
 

9. Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste  
          22/3- 2018 
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Velkommen til Generalforsamling i 
 
Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn. 
 
5/4-2018 kl. 18.00 i Fælleshuset  
 
1. valg af ordstyrer 

 
2. Formandsberetning 

 
3. regnskab aflægges 

 
4. valg til bestyrelsen 

 
 på valg er:  Jakob Trelborg (modtager genvalg) 
 
    Jann Ove Pagaard (modtager ikke genvalg) 
 
     
 
 
5.       valg af revisor 
 
6. Behandling af indkommende forslag 

 
7. Evt. 

 
9. Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste  
          22/3- 2018 
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Flag Allé 

 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

Marts 2018 
 
1/3 ”Kirken synger” i Hemmet kirke kl. 19.00 – sangaften tilrettelagt af  
Lise og Jørn Esbjerg, Skjern. 
4/3 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30 og i Hemmet kirke kl. 11.00 
6/3 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 

8/3 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 

8/3 Generalforsamling HMF kl. 19.30—Kulturhuset  Skolen 
8/3 Generalforsamling SpireVium og Støtteforeningen kl. 19.30—
Kulturhuset Skolen 
10/3 Vintersjov i og ved Kulturhuset Skolen kl. 10—11 
11/3 Konfirmanderne indbyder til gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 
10.00  
under overskriften: ”Thi kende for ret” 
13/3 60+ - arrangement i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 14.30. 
Sogne- og ældreeftermiddag hvor Bent Johnsen, Sdr.Vium, genfortæl-
ler Henrik Ibsens ”Terje Vigen” 
13/3 Generalforsamling HSV kl. 19.30—Kulturhuset Skolen 
13/3 Informationsmøde styregruppen Kulturhuset Skolen  
15/3 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00 
18/3 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30 og i Hemmet kirke kl. 11.00 
20/3 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
22/3 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 
24/3 Gymnastikopvisnng i Lyne Hallen 
25/3 Gudstjeneste Palmesøndag i Hemmet kirke kl. 9.30 og i Sdr.Vium  
kirke kl. 11.00 
29/3 Gudstjeneste Skærtorsdag i Sdr.Vium kirke kl. 19.30 
30/3 Gudstjeneste Langfredag i Hemmet kirke kl. 10.00 
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Sdr. Vium 

 
Byporte 

 
Skrive skilte til byporte, kan lånes 
og afhentes hos Gitte Bertelsen, 

Vester Vejrupvej 1  
tlf  59471027 

Sogneforeningen 

April 2018 
1/4 Påskemorgengudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 8.30 
Morgenkaffe i ”Stalden” v. præstegården kl. 9.30 
Påskegudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.45 
2/4 2. påskedag lovsangsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 
3/4 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
5/4 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 
5/4 Generalforsamling i Sogneforeningen, Udvalget for støtte til al-
mennyttige formål i Sdr. Vium Sogn og Fælleshuset kl. 18.00 i Fælles-
huset. 
8/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00  
Påske-musik-gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 16.00 med Kammerko-
ret Nemo 
15/4 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 19.30 v. Simon Møller Olesen 
17/4 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
18/4 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00 
19/4 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 
22/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00: SøndagsFejring 
27/4 Gudstjeneste St.Bededag i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møl-
ler Olesen 
29/4 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen 
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Nyhedsbrev fra Kulturhuset Skolen  
Styreguppen bliver ofte spurgt om ”der sker noget oppe på skolen” Og 
ja det gør der.  
Styregruppen valgte at holde en lang juleferie, idet der har været me-
get at lave inden jul. Vi startede op midt i januar igen, med ny energi.  
Vi har i denne måned sagt velkommen til Bypedellerne. De har fået sig 
indlogeret godt i kælderen, hvor de har et lille kontor til at lave forskel-
lige opgaver og ikke mindst et samlingssted, hvor de kan have alt de-
res grej.  
Nogle af de kreative damer i sognet har dannet en gruppe som hedder 
Tegnestuen på 1 sal. De startede op lørdag den 3/2, hvor de har fået 
sig indlogeret godt i nogle af lokalerne på loftet. De kreative damer 
ville gerne have et sted, hvor de kan samles og lave en masse spæn-
dende ting.  
Lørdag den 10/2 vil Kreative børn indlogere sig i et lokale på loftet, 
hvor de også gerne vil lave en masse kreative ting.  
Styreguppen arbejder på højtryk på, at få samlet trådene til de lidt 
større projekter. Indretningsplanerne er ved at være på plads, både fra 
SpireVium og Fælleshuset. Men styregruppen skal have søgt midler til 
projekterne, så hvis der sidder nogen i vores lille sogn, som kunne ha-
ve lyst til at hjælpe med at søge fonde, ville det være en stor hjælp. 
Skulle der være nogen, der har lyst til sådan en opgave må de gerne 
henvende sig til styregruppen på kulturhuset.skolen@gmail.com  
Styregruppen vil gerne sige tak for hjælpen, til alle dem der har hjulpet 
os igennem januar måned. Lige fra rengøring af udendørs arealer den 
1. januar, til det fine pynt som er hængt op i vinduerne på skolen til 
meget meget mere.  
Den 13/03 holder styregruppen informations møde omkring valg af 
nye medlemmer i styregruppen.  
Samme aften vil der også være generalforsamling i HSV.  
 
------------- 
 
Kulturhuset SKOLEN 
Esbølvej 9 
6893 Hemmet 
 
ATT.  
Michael Rasmussen 
28259965 
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Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 

 

”VINTERSJOV” 
 

Vi varmer lidt op til sommersjov på stadion!! 
 

Lørdag d. 10-3-2018 kl. 10.00 – 11.00 
 

I ”Skolens” gymnastiksal vil der være leg /spil 
 

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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Orientering fra Hemmet – Sdr. Vium Menighedsråd (resume af orientering i 
begge kirker 14.1.2018) 

 I 2016 blev menighedsrådene i de to sogne lagt sammen efter et tæt samarbejde i 
mange år. 

 Der er 5 personer valgt i hvert sogn, og vi hjælper hinanden i de opgaver, der er.  

 Fordelingen af poster, der blev aftalt i november 2016, er fortsat den samme 
fordeling her i 2018 

 Medlemmer og fordeling af poster kan ses på www. Sogn.dk samt nogle i kirke-
bladet.  

 

Hemmet Kirke og kirkegård 

 Hemmet kirke forventes at blive kalket i 2018 

 Nye lampetter er på vej til kirkeskibet – lignende dem der er i koret i dag.  

 Nye puder på knæfaldet ved alteret er bestilt 

 Herudover er der ønske om renovering af det tørre træværk på altertavle og præ-
dikestol, men formentlig bliver det først i 2019 eller senere. 

 

Sdr. Vium Kirke og kirkegård 

 Der forventes i 2018 anlagt ny flisesti fra kirke til kapel /toilet, samt omlægning 
af flisestien fra parkeringsplads til kirken -  

 Herudover er planlagt den resterende omlægning af Sdr. Vium Kirkegård  i 
2018.  

 Sdr. Vium kirke er blevet kalket udvendig i 2017  
 

Begge kirker: 

 Der arbejdes med lidt ændring i varmesystemerne i begge kirker – Reglerne for 
hvad man må og ikke må er levet lidt ”grønnere”. 

 Almindelig  vedligehold af begge kirker incl.  kapel og mandskabsbygninger.  
 

Hemmet Præstegård og Stalden: 

 Præsteboligen forsøges løbende vedligeholdt 

 Der arbejdes med lidt ændringer ifm. den bygning, hvor der tidligere har været 
konfirmandstue samt nyt tag på Stalden 

 Vi har fået en arkitekt til at udarbejde et forslag til en ”hel løsning”, og det ar-
bejdes der lidt med lige nu, så ser vi, hvad det munder ud i. 

 Som nogle nok har bemærket, er præsteskoven ved Sdr. Vium Vej blevet ryddet 
sidst i 2017, og der vil i 2018 blive plantet nye træer.  

 
Vi vil rigtig gerne have input fra jer i sognene.  Snak gerne med os i menighedsrå-
det eller personalet. 
 
Hemmet – Sdr. Vium Menighedsråd 
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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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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

Sdr. Vium Fælleshuset 
Afholder generalforsamling  
 

Torsdag, den 5. april 2018 kl. 18.00 
 

Den ordinære generalforsamling finder sted kl. 19.00. 
 

Foreningen er vært ved spisning.  

 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

Punkt til dagsorden Fælleshusets fremtid 
 

På valg er:  

Steven Jensen (modtager ikke genvalg) 

Lene Danielsen (modtager ikke genvalg) 

Gerda Jensen (modtager ikke genvalg) 

Johannes Nielsen (modtaget genvalg) 
 

Hvis du har lyst til, at være en del af Fælleshusets bestyrelse, så lad os 

høre fra dig! 
 

Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning nødvendigt, senest søn-

dag den 1. april til Aase Tlf. 23253182, gerne med sms. 
 

Med venlig hilsen 

Fælleshusets Bestyrelse 

 

Medlemskort for gyldig stemeret kan købes ved indgangen eller på mo-

bilpay 23253182. 
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Her er der plads 
til din annonce. 

 

 

 

 
 

 

Her er der plads 
til din annonce. 

 
 
 
 

Sdr. Vium Forsamlingshus 
er velegnet til privat fester 

 
Tlf.23253182 

træffes bedst efter kl. 17.00 

Boiskov Biler 
Alt i biler 
Lynevej 4, 6893 Hemmet 
Tlf. 97 37 52 74 

Telefon 70 26 16 80 
 

Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel 
Storegade 32, 6880 Tarm 


