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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. juni 2019   

Emner  skal  være meddelt  Aase Rahbek 

 på mail skipper.rahbek@gmail.com senest d. 10. maj 

Eventuelle læserbreve /  debatindlæg videresendes til godkendelse  

hos Sogneforeningens bestyrelse 

skipper@mail.mira.dk  

Nr. 317 Sdr. Vium Sogneforening maj 2019 

   Hyggeklub i HMF  
      - her mødes folk - 
     
   Første tirsdag formiddag i hver måned inviteres 
   til Hyggeklub for alle... 
 
    
Sted:  Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
 
Tid:  Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 09.30– 11.30 
   
Pris:  20 kr (incl. Kaffe og boller)  
  30 kr ekstra for ikke-medlemmer af HMF 
 
Sidste gang før sommerferien er tirsdag  den 4. juni. 
Hyggeklubben er et socialt mødested,  
hvor deltagerne selv bestemmer aktiviteterne. 
 

Velmødt!!! 
    

mailto:skipper@mail.mira.dk
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Sdr. Vium 

SOMMER/SOGNE-FEST 
16/5-19 

 

Støtteforeningen SpireVium invitere til årets sommerfest, 
i Kulturhuset SKOLEN, Esbølvej 9, Sdr. Vium 

 

Program: 17.00-17.45   Cykeltur for dem der har lyst 
 17.45-20.00   Grillen er klar til jeres medbragte kød 
 20.00-? Varme hveder og kaffe samt hygge.  
 
Pris: 60 kr. Voksne 
 30 kr. Børn 0.-7. kl. 
 0 kr. Børnehavebørn og yngre 
 

Medbring:  Service, kød og ikke mindst jeres naboer, venner og 
familie. ALLE er velkommen.  
 
Støtteforeningen SpireVium sørger for:  
 

Tilbehør til jeres kød, varme hveder og kaffe/te, 
underholdningen i løbet af aftenen.  
 

Der kan købes drikkevare til formidable priser.  
Hvis vejret er godt sidder vi i skolegården. Husk parkering ved 
fælleshuset. 
Glæder og til at se jer alle, hilsen Støtteforeningen Spirevium 
 

Tilmelding senest 11/5-19 til Maria Bøjgaard 22904426 (der 
betales på dagen) 
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Flag Allé 

 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

 
Byporte 

 
Skrive skilte til byporte, kan lånes 
og afhentes hos John F. Jacobsen, 
MKs, Esbølvej 24, tlf. 30278860 

eller 22548860 
Sogneforeningen 

Sdr. Vium 

TAK  TAK  TAK 
 

HSV vil gerne sige tusind tak for en rigtig god sæson. tak 
til instruktører og hjælpe instruktører. Tak til dem der hjalp 
med bagning af pølsehorn/pizzasnegle og kage, til årets 
gymnastikopvisning i Lyne.  
 
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen konstitueret som 
følgende: 
Formand Maria Bøjgaard 
Kasser  Malene Frandsen 
Sekretær Henriette Larsen 
Menig medlem Birgitte Sørensen 
1. suppleant    Gitte Nielsen 
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Kunsten inviterer indenfor 
Vi er 3 lokale kunstnere, som har taget initiativ til og fået lov til at an-
vende Kulturhuset SKOLEN til 
kunstudstilling i anledning af det for 10. år tilbagevendende arrange-
ment ”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. Alt fra 
lædervare, pileflet, smykker, strik, 
knipling, glas, keramik, tegninger mm er velkommen. 
Interesserede bedes sende mail til janeogco@hotmail.com senest d. 1. 
maj 2019 
Mere specifikke informationer vil blive sendt til de personer, som til-
melder sig, når vi kommer tættere på udstillingstidspunktet. 
Hilsen Annette B. Nygaard, Ellen A. Hansen og Jane Juhl 
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Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 

 

Maj 2019 
 
5/5 Konfirmation i Hemmet kirke kl. 10.00 
7/5  Hyggeklub i HMF kl. 9.30 på Kulturhuset Skolen 
8/5  Generalforsamling Egenshistorisk samling kl. 19.30 på  
Kulturhuset Skolen 
9/5 Menighedsrådsmøde kl. 17 
11/5 Naturplejen på Lønborg Hede kl. 14.00—Lønborg Hedel-
auget 
12/5 Konfirmation i Sdr. Vium kirke kl. 10.00 
14/5 Gudstjeneste på Plejehjemmet i Hemmet kl. 15.30 v. præ-
sten i Bork 
14/5 Menighedsrådsmøde kl. 19 
16/5 Sogne-Sommerfest—Støtteforeningen SpireVium kl. 17 
17/5 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon M. Olesen 
19/5 Gudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 9.00 v. Simon M. Olesen 
23/5 Kirkens forårsfest for alle i Stalden ved Præstegården kl. 
19.30. Vi får besøg af skuespiller Jens Jødal 
26/5 Gudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 10.00 
28/5 Gudstjeneste på Plejehjemmet i Hemmet kl. 15.30 
30/5 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30 
30/5 Vestjyllands hyggeligste traktortræk kl. 11,00 

Juni 2019 
 
22/6 Rallysprint i Sdr. Vium 
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Der bliver udstilling med fotoalbum samt plancer med rigtig 
mange billeder af ejendomme i Sdr. Vium.  
 
I forbindelse med Egvad Egnshistoriske Samlings årsmødet vil  
Søren Elbæk holder et foredrag med titlen: 
 
”Fra en gold hede til et godt hjem” 
Søren Elbæk er født 1964 og opvokset på Østerheden i Sdr. Vium 
– noget af den sidste opdyrkede hede i Danmark. Han vil fortæl-
le om en barndom – præget af et spændende nybyggerliv med 
livslange venskaber – og et landbrug der fik det svært, fordi ud-
viklingen overhalede indenom.  
Det er et foredrag med humor og kant. Livet på Østerheden lag-
de grundstenen til mange værdier, men efterlod også nogle fami-
lier i kriser og bristede drømme.  
 
Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og 
forstander på Kursus- og konferencecentret Laugesens Have i 
Videbæk. 
 

Egvad Egnshistoriske Samling 
Afholder ordinært årsmøde onsdag den 
8.5.2019. 
kl. 19.30 i Kulturhuset SKOLEN, Esbølvej 9,  
Sdr. Vium. 
 
18.30 Udstilling med lokale billeder m.m.  

19.30 Generalforsamling    

Nye vedtægter til gennemsyn på Tarm Biblio-

tek 

 
20.00 Foredrag ved Søren Elbæk:  
”Fra en gold hede til et godt hjem” 
 
Fri entré, kaffe 30 kr., alle er velkomne! 
 

Annoncesponsor: 
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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  
 

RALLYSPRINT 
 

Vi gentager succesen igen i år.      
 

Så derfor sæt X i kalenderen 
Lørdag den 22. juni 2019  
 
Hilsen 
    Rallygruppen Sdr. Vium -  
    Vi støtter kulturhuset SKOLEN 
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

 
 

Rallysprint i Sdr. Vium 
 
Lørdag den 22. juni 2019 
 

HJÆLPERE SØGES 
 
Erfaringerne fra de sidste mange år viser, 
at det er en stor opgave at afholde et rallysprint. 
Vi mangler hjælpere til denne dag,  
både til selve rallyet og til at stå i boderne 
 
Hvis du kunne tænke dig at hjælpe os 
med at afholde årets rallysprint så ring eller send en sms til 
 
Vagn Larsen  
Mobil: 52 17 90 61/ 23 33 24 18  
 
Vi glæder os til at høre fra jer 
 
På forhånd tak 
Hilsen Rallygruppen Sdr. Vium 
 
Vi støtter kulturhuset SKOLEN 
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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 


