Sdr. Vium Nyt
Nr. 315 Sdr. Vium Sogneforening marts 2019

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. april 2019
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper.rahbek@gmail.com senest d. 10. marts
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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Kunsten inviterer indenfor
Vi er 3 lokale kunstnere, som har taget initiativ til og fået lov til at
anvende Kulturhuset SKOLEN til kunstudstilling i anledning af
det for 10. år tilbagevendende arrangement ”Kunsten inviterer
indenfor”
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 30. 8 – 1. 9. 2019, hvor I kan
komme forbi og se et udvalg af lokal kunst.
Vi er 11 kunstnere, som officielt har tilmeldt os dette arrangement, og derved får Kulturhuset SKOLEN sit eget afsnit i det til
anledningen trykte kunstkataloget.
Da vi ønsker at vise bredden i kreativitet i Sdr. Vium Sogn, så er
alle der kunne have interesse i at udstille nogle kreative effekter
velkommen til at deltage i udstillingen. Interesserede bedes sende mail til janeogco@hotmail.com senest d. 1. maj 2019
Mere specifikke informationer vil blive sendt til de personer, som
tilmelder sig, når vi kommer tættere på udstillingstidspunktet.
Hilsen Annette B. Nygaard, Ellen A. Hansen og Jane Juhl

Byporte

Sdr. Vium

Skrive skilte til byporte, kan lånes
og afhentes hos John F. Jacobsen,
MKs, Esbølvej 24, tlf. 30278860
eller 22548860
Sogneforeningen
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HSV indbyder til Generalforsamling.
HSV indbyder til ordinær generalforsamling
den 14/3-2019.
Tidspunkt: Kl. 19:30
Hvor: Kulturhuset Skolen
Dagsorden efter gældende vedtægter.
Ændring i HSV’s struktur gør, at der skal vælges nye
medlemmer til bestyrelsen.
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Kære borgere i og omkring Sdr. Vium
Vi har brug for jeres hjælp..
Årets gymnastik opvisning står for døren, og vi beder jer derfor
om en lille hjælpende hånd. Vi har brug for ca. 5 personer der
hver bager 30 stk pizzasnegle/pølsehorn, som de små gymnaster
kan få at spise efter at de har vist hvad de har lært i vinterens
løb.
Kontakt Henriette på 30285873 hvis du har lyst til at hjælpe
Gymnastikopvisningen foregår i Lyne hallen den 23/3 2019 kl.
10.30.
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Madlavning for mænd i HMF - her mødes folk Brian Jørgensen er klar ved gryderne til
en sæson med mad, mænd og masser af hygge.
Alle mænd:
-stjernekokke såvel som nybegyndere er velkommen.
Mandag 18. marts 2019
Tid og sted:

Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium

Deltagerpris:

150 kr. pr. aften
30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf)

Tilmelding til:

Brian Jørgensen på 6014 1554 senest 3 dage før.

Husk - sæt kryds i kalenderen

Vestjyllands hyggeligste
traktortræk
30. maj kl. 11.00
I Sdr. Vium
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Velkommen til

Generalforsamling i Sogneforeningen
21-3-2019 kl. 18.00 i Fælleshuset
1.

valg af ordstyrer

2.

Formandsberetning

3.

regnskab aflægges

4.

valg til bestyrelsen
på valg er:

Aage Ottosen (modtager genvalg)
Dorthe Nielsen (modtager ikke genvalg)
Jeanne Herseth (modtager ikke genvalg)

5.

Der skal vælges to suppleanter.

6.

valg af revisor

7.

indkommende forslag

8.

Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste
11/3- 2019

9.

Udvalget for støtte til almennyttig formål i Sdr. Vium sogns
generalforsamling, dagsorden på næste side.
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Velkommen til Generalforsamling i
Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn.
21-3-2019 kl. 18.00 i Fælleshuset
1.

valg af ordstyrer

2.

Formandsberetning

3.

regnskab aflægges

4.

valg til bestyrelsen
på valg er:

Kristen Pagaard (modtager genvalg)
Brian Sørensen (modtager genvalg)
Kurt Rahbek (modtager ikke genvalg)

5.

valg af revisor

6.

Behandling af indkommende forslag

7.

Evt.

9.

Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste
11/3- 2019

Juleudsmykning 2018.
Vi håber alle har nydt byens juleudsmykning og siger
stor tak til sponsorerne: Vestdøren, Kurt Rahbek og
sogneforeningen. Samtidig tak til vores bypedeller der
sørgede for, at kom juleudsmykningen kom sikkert op
og ned.
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Generalforsamling
SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue og
støtteforening indbyder til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i
SpireVium. Alle er velkomne.

Program
1.

Generalforsamling i SpireVium
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Randi Moesgaard
Lauridsen og Jakob Trelborg (begge modtager genvalg).

2.

Kaffe

3.

Generalforsamling i SpireVium’s støtteforening
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelserne i hænde 7
dage før generalforsamlingen.
SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue og støtteforening
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Sdr. Vium er årets landsby i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Byen er iklædt nye midlertidige byskilte, som vi har glæden af at se
på i hele 2019, hvor titlen er vores!
Skiltene er skænket af Sogneforeningen og lavet af NMH Skilte i
Ådum, som både har stået for layout og påsætning af folie.
Tillykke til os alle, med sammenhold kommer man langt - rigtig
langt:-)
Nyd dem i 2019 - vi skifter dem til de ”gamle” igen efter nytår.
På vegne af Sogneforeningen, Vikie Trelborg
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Marts 2019
3/3 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 v. Thomas Kristensen
5/3 INGEN GUDSTJENESTE PÅ PLEJEHJEMMET
5/3 Tirsdagshygge i Fælleshuset kl. 10.00
7/3 TeenKlub i Stalden v.præstegården kl. 19.30
7/3 Generalforsamling HMF kl. 19.30 på Kulturhuset Skolen
8/3 Åbent hus i Kulturhuset SKOLEN kl.l 16.00
10/3 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl.10.00
14/3 Menighedsrådsmøde kl. 19
14/3 Generalforsamling HSV kl. 19.30 på Kulturhuset Skolen
14/3 Hæklekursus HFM på Kulturhuset Skolen
17/3 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00
18/3 Madlavning for mænd HMF på 18.00 på Kulturhuset Skolen
19/3 Gudstjeneste på Plejehjemmet i Hemmet kl. 15.30
21/3 TeenKlub i Stalden v. præstegården kl. 19.30
21/3 Generalforsamling Sogneforeningen, Udvalget til støtte til almennyttige
formål, Fælleshuset og Sdr. Vium Vandværk kl. 18.00 i Fælleshuset
23/3 Gymnastikopvisning i Lyne Hallen kl. 10.30
24/3 Gudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 9.00 v/Simon M. Olesen
26/3 60+ sogne- og ældreeftermiddag i Stalden v. præstegården kl. 14.30 v.
Stinne Wejse, Ringkøbing. Emne: ”Kan noget godt komme fra Harboøre”
26/3 Generalforsamling SpireVium og SpireViums støtteforening til. 19.00
28/3 Hæklekursus HMF på Kulturhuset Skolen
31/3 Gudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 10.00

Søg vindmøllemidler for 2019 nu
Sdr. Vium får nu årligt omkring 140.000 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 2019.
Det er derfor nu tid til at overveje om jeres forening har projekter
der trænger til økonomisk hjælp i 2019.
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
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Generalforsamling i HMF - her mødes folk -

Hermed indkaldes til generalforsamling i HMF
torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30
i Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2.
Beretning ved formanden
3.
Regnskab aflægges
4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Heidi Johnsen (modtager genvalg)
Irene Høgsbro (modtager genvalg)
5.
Valg af revisor
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Evt. Indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være
formanden (Irene Høgsbro, Lynevej 9) i hænde i skriftlig form senest
2 dage før general-forsamlingen.
8.
Evt.

Hæklekursus i HMF - her mødes folk

Opfølgningskurser for begyndere, letøvede og trænede hæklere.
Underviser:
Tid og sted:

Deltagerpris:
Medbring:
Tilmelding:

Kirsten Danielsen
torsdag den 14. marts og
torsdag den 28. marts 2019
kl. 19.30 i ”Skolestuen”
på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
Esbølvej 9, Sdr. Vium, 6893 Hemmet
50 kr. incl kaffe/te og brød
Bomuldsgarn og hæklenål
Ellen Bøgelund 23425741 2 dage før arr.
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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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Sdr. Vium Fælleshuset
Afholder generalforsamling

Torsdag, den 21. marts 2019 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:
Svend Jensen (modtager genvalg)
Aase Rahbek (modtager genvalg)

Husk gyldigt medlemskort for at opnå stemmeret
til generalforsamlingen
Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning nødvendigt,
senest søndag den 17. marts til Aase Tlf. 23253182, gerne med sms.
Med venlig hilsen
Fælleshusets Bestyrelse

Medlemskort for gyldig stemmeret kan købes ved indgangen
eller på mobilpay 23253182.
Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andelskassen

19

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
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