Sdr. Vium Nyt
Nr. 316 Sdr. Vium Sogneforening april 2019

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2019
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper.rahbek@gmail.com senest d. 10. april
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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Sæt X i kalenderen
Den 16. maj arrangerer Støtteforeningen SpireVium og
Sogneforeningen sogne-sommerfest.
Nærmere i næste nummer.
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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.
Torsdag den 25. april 2019
Tid og sted:
Deltagerpris:
Tilmelding til:

Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
150 kr. pr. aften
30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf)
Brian Jørgensen på 6014 1554 senest 3 dage før.
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April 2019
2/4 Hyggeklub i HMF kl. 09.30 på Kulturhuset Skolen
2/4 Gudstjeneste på Plejehjemmet i Hemmet kl. 15.30 v. præsten i
Bork
4/4 TeenKlub i Stalden v. præstegården kl. 19.30
7/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v/Simon M. Olesen
10/4 Menighedsrådsmøde kl. 19
11/4 Mors friaften i Fælleshuet kl. 19. efterfølgende sommersjov
14/4 Gudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 10.00
16/4 Gudstjeneste på Plejehjemmet i Hemmet kl. 15.30
18/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 19.30
19/4 Gudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 10.00
21/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.45 – Før gudstjenesten mødes vi til morgenkaffe i Stalden v/præstegården til kaffe og rundstykker
kl. 9.30
22/4 Lovsangsgudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 10.00
25/4 TeenKub kl. 19.30 - afslutning
25/4 Madlavning for mænd HMF på 18.00 på Kulturhuset Skolen
28/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00
30/4 Gudstjeneste på Plejehjemmet i Hemmet kl. 15.30

Afslutning af avisindsamling.

Vi har efter længere tids overvejelser og med vemod besluttet, at afslutte den traditionsbundne avisindsamling.
Dette er grundet at der ikke længere er et økonomisk fundament for at
videreføre traditionen.
Vi har været meget glade for det store arrangement og samarbejde I
alle har bidraget med i alle årene, både husstandende der troligt har
samlet sammen, forretninger der er kommet med deres pap samt alle
de personer der troligt har stået beredte til
indsamlingen af aviser og pap. Vi er jer
alle dybt taknemmelige, da det har været
en stor støtte og hjælp for spejderne, tak.
Det betyder også, at der ikke længere kan
afleveres pap i Aages lade.
Vi håber, at I fremover vil bidrage med
uovertrufne støtte.
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HMF
- her mødes folk Efter HMF`s generalforsamling 7/3-2019 har bestyrelsen konstitueret sig:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Suppleanter:

Irene Høgsbro
Jacqueline Pit
Heidi Johnsen
Ellen Bøgelund
Hanh Phan
Kirsten Larsen og Gitte Berthelsen

I løbet af sommeren 2019 vil alle nuværende medlemmer af
HMF blive kontaktet ang. fornyelse af medlemskabet (2019-20)
Hvis flere ønsker at være medlem kan henvendelse rettes til
kasserer Heidi Johnsen 20756699.
Pris for 1 års medlemskab er kun 30 kr pr person.
HMF`s formål er at arbejde med familiens trivsel gennem socialt
og kulturelt arbejde samt at drive folkeoplysende virksomhed.
Samtidigt vil foreningen gerne arbejde for at styrke sammenholdet i lokalsamfundet gennem foreningens kurser og arrangementer.
Foreningens arbejde henvender sig til både kvinder, mænd og
børn!
Vi ses i HMF

- her mødes folk -
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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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Hyggeklub i HMF
- her mødes folk Første tirsdag formiddag i hver måned inviteres
til Hyggeklub for alle...

Sted:
Tid:
Pris:

Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
Tirsdag den 2. april 2019 kl. 09.30– 11.30
20 kr (incl. Kaffe og boller)
30 kr ekstra for ikke-medlemmer af HMF

Hyggeklubben er et socialt mødested, hvor deltagerne selv bestemmer aktiviteterne.

Velmødt!!!
Tak for sækkene med tøj, de luner hvor de kommer frem.
Møbler frabedes venligst at blive sat i skuret, da det er
umuligt at kunne stable det ordentligt i en trailer. TAK
God Cares
Sdr.Bork Nødhjælp
Navervej 2
P.S. gamle tagplader kan afhentes gratis.

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
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