Sdr. Vium Nyt
Nr. 322 Sdr. Vium Sogneforening november 2019

HYGGEKLUB I HMF
- her mødes folk -

Sted:

Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
Esbølvej 9

Tid:

Tirsdag den 5. November 2019 kl. 09.30– 11.30
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 09.30– 11.30

Pris:

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!!!

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. december 2019 og dækker
både december og januar 2020
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper.rahbek@gmail.com senest d. 10. november
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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November 2019
3/11 Alle Helgens Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30 og i
Hemmet kirke kl. 11.00
5/11 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30
7/11 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3. Halbesøg. Kører kl.
19.00
10/11 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30
12/11 Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen kl. 18—HMF
12/11 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
14/11 Menighedsrådsmøde i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.00
14/11 Kursus løbbinding kl. 19 på Kulturhuset Skolen
14/11 Åbent hus for familier med skolesøgende børn på Bork
Skole kl. 16.00
15/11 Madlavning for hele familien på Kulturhuset Skolen kl.
16.30
16/11 Julefrokost i Fælleshuset kl. 18.00
17/11 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen
19/11Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30
21/11 Kursus løbbinding kl. 19 på Kulturhuset Skolen
21/11 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30
24/11 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
26/11 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
28/11 Kursus løbbinding kl. 19 på Kulturhuset Skolen
29/11 Fredagsmiddag på Tværs i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl.
18.00.
Husk tilmelding senest onsdag den 27. november til Ellen på
2342 5741
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En Æra slutter
Den 21. marts 1924 stiftende generalforsamling omkring 1925 besluttede en flok beboer – heriblandt en proprietær- i Sdr. Vium, at man
manglede et forsamlingshus og et lokale at kunne mødes, holde sognefester, familiefester, bryllupper, barnedåb, begravelsessammenkomster
og lignende i. Man skillingede sammen, og fik bygget et fælleshus,
med bestyrelse og vedtægter.
Det første hus var 25 alen lang (ca. 15 m) og der skulle indlægges elektrisk lys.
Men i 1943 blev huset for lille og den udvides med scenedelen.
Op gennem tiden frem til slutningen af 70,erne kender jeg ikke så meget til, men i 1977 gik man i gang med en udvidelse af huset på ca. 60
m2 med nyt køkken, personaletoilet, ny sidefløj til sal, rum til stole og
borde – senere reduceret af handicaptoilet, nye toiletter til både damer
og herrer ved indgang.
Huset blev gennemrestaureret med nye vinder, gulve og lofter.
Der blev etableret rum på loftet til anvendelse af depot og senere også
bankospil.
Jeg kan huske, at der blev muret kant omkring scenen.
Prisen var ca. 150.000,-180.000,- heraf indsamlet 110.000,- og 22.000
fra kommunen, samt 2.000 arbejdstimer, resten formentlig finansieret
af et pengeinstitut.
Alt dette arbejde, blev udført af frivillige.
Bankospil hver anden uge gennem mange år
Forårsfester
Sommerfester
Høstfest
Juletræsfester
Gennem mere end 25 år har huset været brugt til folkedans for både
børn og voksne, samt ikke mindst dilettant, hvor man øvede ca. 2 måneder og afsluttende forestilling både fredag og lørdag.
Dengang var det virkelig en kæmpeopgave, at sidde i bestyrelsen, for
ved rigtig mange arrangementer var det bestyrelsen der udgjorde arbejdskraften i både køkken, servering, opvasken og oprydningen.
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Lige lidt årstal fra de gode tider:
1988 Bankospil har været en stor aktivitet, afholdt hver 2. uge med ca. 200 deltagere
1988 Høstfest med 118 pers
1988 Juletræ 5. juledag med 70 børn og voksne om eftermiddagen og ca. 60 til kaffe
og dans om aftenen.
1988 Julebanko 19/12 med 235 personer
1989 ny opvaskemaskine
1996 nyt komfur kr. 17.500,2001 nye stålborde
2008 180 gæster til julefrokost
1983 huset var i brug / udlejet 111 gange
1998 3500 personer til banko over 22 gange
Bankospil har været en vigtig indtægtskilde gennem tiden, men nye tider med spil på
pc’er og senere nettet har medført, at man sidder hjemme og ikke bevæger sig ud. Og
i forbindelse med ny rygelov måtte man lukke pga. manglende tilslutning.
Nedlukningen af bankospil har også medført, at de mange, der besøgte forsamlingshuset fra omliggende byer og sogne måske glemte os eller ville prøve noget andetsteds.
Til private fester været en tendens til, at nye restaurationer, bowlingcentre mv. har
overtaget nogle af kundeemnerne, og dette har medført at forespørgslerne udebliver
og dermed manglende indtjening.
For et par år siden måtte Sdr. Vium friskole lukke, og en gruppe personer oprettede en
selvejende institution S/I Kulturhuset Skolen med køb af skoles bygninger til formål
at udleje bygningerne til bl.a. kulturelle formål.
Vi blev forespurgt, om det var noget for os, og da der ikke er grundlag for 2 bygningskomplekser kan eksistere med samme formål, var vores forslag til seneste generalforsamlinger, at nedlægge vores forening og vores aktiviteter overtages af Kulturhuset
Skolen. Herefter blev de ca. 200.000,- kr. fra VE midler vi havde fået tildelt til renovering overført til Kulturhuset Skolens byggeprojekt.
Gennem de seneste ca. 10 år har der været forskellige ideer fremme om samarbejde
med skolen, men alle ideer er faldet til jorden, bl.a. pga. manglede finansiering og
opbakning, derfor er kun nødtørftig vedligehold blevet udført.
Kulturhuset Skolen har meldt ud at de forventer at være klar 1. januar 2020.
Derfor er vores hensigt at få lukket forsamlingshuset ned pr. 31. december 2019 (der
har vi regnskabs- afslutning)
I skrivende stund er der ingen afklaring på hvordan, men ifølge vores vedtægter skal
det foregå via 2 generalforsamlinger.
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Rigtig mange har tjent en ekstra skilling ved at servere til de mange fester (den indtjeningsmulighed mangler i Sdr. Vium )
Vi vil fra den nuværende bestyrelse
Sige tak til alle, som gennem næsten 100 år har taget et tag i bestyrelsesarbejdet
Sige tak til alle. som gennem tiderne har anvendt Sdr Vium Forsamlings til deres
fester.
Sige tak til alle som gennem tiderne har været gæster i huset.
Og sidst, men ikke mindst Tak til de aktive, som på de seneste år har holdt varmen i
gang, ryddet fortov, vasket vinduer, lavet mad til husets fester, ryddet op osv.
Her sluttelig vil vi ønske S/I Kulturhuset Skolen god vind fremover og ønske, at der
er tilstrækkelig mange, der vil anvende de nyrenoverede lokaler til både alvor og
fest.
På bestyrelsens vegne
Formand Johannes Nielsen
PS:
Vi har læst lidt i de gamle referater - det er lidt sjovt
Indtil videre har Aase Rahbek dem liggende
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MADLAVNING FOR MÆND
Så er vi klar igen til en sæson
med mad, mænd og masser af hygge.
Alle mænd - stjernekokke såvel som nybegyndere er
velkommen.
Underviser er Henriette Christiansen
Tirsdag 12. nov. 2019
Tirsdag 3. dec. 2019
Tid og sted:
Deltagerpris:
Tilmelding til:

Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
500 kr for hele kurset
(30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf)
Øl/vin kan tilkøbes på kursusaftenen.
Henriette C. 26356506 senest 3 dage før.

MADLAVNING FOR HELE FAMILIEN
Tag din mor/far/bedstemor/bedstefar med
og mød op til fælles madlavning
under ledelse af Gitte Berthelsen og Irene Ottosen.
Fredag

15/11 2019 kl. 16.30-20.30
”Juleforberedelser”

Tid og sted:

Skolekøkkenet i Kulturhuset SKOLEN, Sdr. Vium
Esbølvej 9

Deltagerpris: 65 kr. pr. voksen, 45 kr. pr. barn.
Ved tilmelding til hele sæsonen er prisen 50 kr. pr. voksen
og 35 kr. pr. barn.
Tilmelding til Hanh sms 8193 6857, senest 3 dage før!
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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
Kristian Clasen e-mail wimminger@gmail.com
HSV IF- Hemmet-Sdr. Vium idrætsforening
Formand Maria Bøjgaard e-mail maria82simon@gmail.com
HMF—Her Mødes Folk, Sdr Vium
Formand Irene Høgsbro Ottosen, e-mail familien.ottosen@stofanet.dk
Sdr Vium Indre Mission
Carsten Nielsen e-mail hhdc@live.dk, tlf. 27625123
Sdr. Vium Vandværk
Formand Søren Bonde Larsen—tlf. 51515004, E-mail: sbl51@hotmail.com
Bypedellerne:
Kontakt Orla Jensen, email dybdaljensen@hotmail.com, tlf. 22165829
SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue
Formands Jakob Trelborg, tlf. 50940530, e-mail: jakob.trelborg@gmail.com
Støtteforeningen SpireVium
Maria Bøjgaard e-mail maria82simon@gmail.com
Støtte til almennyttige formål i Sdr.Vium
Jann Ove Pagaard, e-mail jannovep@hotmail.com, tlf. 21276509
Teaterforeningen
Dorthe Nielsen, e-mail dorthenielsen@msn.com
Styregruppen Kulturhuset Skolen
Kaj Kjær, e-mail kaikjensen@gmail.com
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LØBBINDING

Nu har du mulighed for at komme på kursus i løbbinding, der er en
meget gammel og international kendt teknik til kurvesyning.
Kurset forløber over 3 aftener.
Underviser:
Tid:
Sted:
Kursuspris:

Anne Scheby-Pedersen
14., 21., 28. november 2019 kl 19.00-22.00.
Kulturhuset SKOLEN, Sdr. Vium, Esbølvej 9
250 kr incl. Forfriskning

Max 15 deltagere (først til mølle).
Tilmelding til Hanh 81936857 senest 7. nov. 19

Igen i år inviterer vi til åbent hus på Bork Skole for familier med skolesøgende børn torsdag den 14. november kl. 16.00 – 20.00
Program:
16.00 – 18.00 Åbent hus med rundvisning på skolen
18.00 – 20.00 Gratis aftensmad, leg og hyggeligt samvær i Bork Legeland
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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 
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Byporte
Skrive skilte til byporte, kan lånes
og afhentes hos John F. Jacobsen,
MKs, Esbølvej 24, tlf. 30278860
eller 22548860
Sogneforeningen

Sdr. Vium

Flag Allé
Kontaktperson er
Erhart Allerslev
Tlf. 97375341

Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829

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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