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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. marts 2020 

Emner  skal  være meddelt  redaktøren  

 på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. februar 

BEMÆRK NY MAILADRESSE 

Eventuelle læserbreve /  debatindlæg videresendes til godkendelse  

hos Sogneforeningens bestyrelse 

skipper@mail.mira.dk  

Nr. 324 Sdr. Vium Sogneforening februar 2020 

FASTELAVN 
 

Velkommen til fastelavnsfest  
Søndag den 23. februar kl.14.30 2020 
på Kulturhuset SKOLEN, Sdr. Vium 
 
Eftermiddagen begynder med kaffebord for alle. 
Herefter er der tøndeslagning for interesserede  
i gymnastiksalen. 
 
Mød udklædt eller kom som du er!! 
 

Arrangementet er tænkt som en hyggeeftermiddag for alle i sognet 
både børn og voksne. 
Pris: 25 kr. pr person. Max 100 kr. pr familie 
Ingen tilmelding!! 
 

STØT OP OM ET ARRANGEMENT  
I DIT LOKALE KULTURHUS!!!! 

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

STRIKKEKURSER I HMF 

Velmødt til 3 uafhængige strikkekurser 

med underviser: Mette fra Hvorslev design 

på Kulturhuset SKOLEN, Sdr. Vium, Esbølvej 9 

Pris: 100  kr. pr aften incl. forfriskning,  

betal ved tilmelding på mobil pay 76501 (mærk strik)  

max 10 deltagere 

Tilmeld på sms til Ellen Bøgelund 23425741 senest 3 dage før 

Se beskrivelse af kursusaftenerne på næste side  >>>> 

 
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: Henriette Christiansen  
 
   Tirsdag 11. februar 2020 
   Tirsdag 3. marts 2020 
   Tirsdag 24. marts 2020 
 
Tid og sted:  Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
 
Deltagerpris: 125 kr ( 30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf) 
   Øl/vin kan tilkøbes på kursusaftenen. 
 
Tilmelding til Henriette sms 26356506 senest 3 dage før! 
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STRIKKEKURSER BESKRIVELSE: 

Magic loop; tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00-22.00 

Varighed ca. 3 timer 
Målgruppe: Let øvede til øvede strikkere 
Beskrivelse: 
Lær at strikke med metoden Magic loop. Her vil du lære hvordan der 
slås op, anvender teknikken både med et emne, men også hvordan 
der kan strikkes to ærmer eller strømper på en gang.  
For de øvede gennemgås teknikken i at strikke to strømper på en 
gang. Der vil blive udleveret et mønster på små børnestrømper.  
Medbring: 
En rundpind str. 3,5 mm der er mindst 80 cm lang (de gamle grå 
rundpinde kan ikke anvendes, da de er for stive til Magic loop). Garn 
der passer til din pind, så du har 22 m pr. 10 cm. Oprul garnet i to 
nøgler.Jeg har valgt at anvende Sportsragg fra Vikinggarn 50 g 100 m 
 
Top down strik; tirsdag den 18. februar 2020 kl 19.00-22.00 
 
Varighed ca. 3 timer 
Målgruppe: Let øvede til øvede strikkere 
Beskrivelse: 
Lær teknikken, at strikke en trøje med sadelskulder oppefra og ned. 
Teknikken gennemgås, hvor konstruktionen og de forskellige teknikker 
forklares, så der kan strikkes en trøje. Der vil blive udleveret en op-
skrift på en børnetrøje, som der arbejdes ud fra.  
Medbring: 
Rundpind str. 4 mm, 40 og 80 cm. 50 g garn med strikkefasthed 10 x 
10 cm = 22 m x 28 omg. i glatstrik. 6 maskemarkører. Jeg har valgt 
at anvende Alpaca Storm fra Vikinggarn. Der går 200 g til en trøje str. 
4 år, som vi øver med på kursusaftenen.  
Inden kurset skal halskanten strikkes. Slå 76 masker løst op på rund-
pind 3 mm (40 cm) og strik rundt i alt 5 cm rib (1 r, 1 vr). 
 
Patentstrik; tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00-22.00 
 
Varighed ca. 3 timer 
Målgruppe: Let øvede til øvede strikkere 
Beskrivelse: 
Lær teknikkerne i at strikke grundlæggende patentstrik. På kurset 
gennemgås opslagning til patentstrik, strik ret og vrang i patent, strik 
patent på rundpind, ind- og udtagninger i patent. Medbring: 
Rundpind 40 og 60 cm samt garn der passer til pindstørrelsen.  
Ikke “fluffy” garn, da det er lettere at se strukturen ved “glat” garn.  
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HYGGEKLUB I HMF - her mødes folk - 

        
Sted:  Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
  Esbølvej 9 
 
Tid:  Tirsdag den 11. februar 2020 
  Tirsdag den 25. februar 2020 
 
Pris:  20 kr (incl. kaffe og boller)  
   
 
Ingen tilmelding! 
 
Hyggeklubben er et socialt mødested,  
   hvor deltagerne selv bestemmer aktiviteterne. 
 

 Velmødt!!!    
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Hej Sdr. Vium. 
Vi vil fra dansk international humanitarian aid DIHA i Herborg sige 
tak for de fine engelske skolesæt vi har fået. De er kommet til 
Uzgjorod i Vestukraine til en skole for sigøjnere. Uzgjorod er en stor-
by , hvor 1/3 af dem er sigøjnere. De fleste bor i indelukkede områder 
uden sygehuse, læger og skoler. Uden renovation, rindende vand og 
ingen strøm. Maden laves over åben ild i de små hytter. Vi har i DIHA 
kontakt  med og besøgt Lola, som selv er sigøjner og uddannet social-
rådgiver. Hun har oprettet skoler og børnehave for sigøjnerbørn, samt 
et socialcenter med rådgivning, læge, tøjuddeling osv. Mange sigøjne-
re er ikke registreret, og kan derfor ikke få hjælp i form af f.eks børne-
penge, pension osv. som vi i Danmark tager for givet. Socialcenteret er 
for øvrigt det eneste for sigøjnere i hele Ukraine. Det er svært for si-
gøjnere at gå i en almindelig skole, da de jo ikke har tradition for sko-
legang og uddannelse. De har brug for ekstra støtte og opfordringer til 
at skole og uddannelse er nødvendigt for at få et bedre liv. De første 
børn har nu gennemført skolegang og er i gang med videre uddannelse. 
Vi har i DIHA leveret skolemøbler, tavler osv. til både skole og social-
centeret. 
på DIHAs vegne Erik og Tove Jørgensen Ølgod 
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 Februar 2020 

2/2 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 

4/2 Strikkekursus—Kulturhuset Skolen kl. 19.00 

4/2 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 

6/2 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3. Vi spiser sammen 
og begynder kl. 19.00 

9/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller 
Olesen 

11/2 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

11/2 Madlavning for Mænd—Kulturhuset Skolen kl. 18.00 

16/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 

18/2 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 

18/2 Strikkekursus—Kulturhuset Skolen kl. 19.00 

20/2 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3 kl. 19.30 

23/2 SøndagsFejring i Hemmet kirke kl. 10.00 

23/2 Fastelavnsfest på Kulturhuset Skolen kl. 14.30 

25/2 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

25/2 Strikkekursus—Kulturhuset Skolen kl. 19.00 

27/2 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” v. præstegården kl. 
19.00 
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 Marts 2020 

3/3 Madlavning for Mænd—Kulturhuset Skolen kl. 
18.00 

10/3 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

12/3 Generalforsamling HMF kl. 19.30 på Kulturhuset 
Skolen 

24/3 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

24/3 Madlavning for Mænd—Kulturhuset Skolen kl. 
18.00 

Til alle foreninger 

 

Husk at give besked til redaktøren når der 

sker ændringer i bestyrelsen eller hvis der 

mangler nogle på listen 
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Foreninger i Sdr. Vium 
 
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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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  
 

 
Byporte 

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

eller 22548860 
Sogneforeningen 

 

Flag Allé 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

Sdr. Vium 
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

 
Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 

 

GENERALFORSAMLING I HMF - her mødes folk -  
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30  

   i Skolestuen på Kulturhuset SKOLEN;  
 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere  
2. Beretning ved formanden  
3. Regnskab aflægges  
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 På valg er:  
 Jacqueline Pit  
 Phan Hanh  
 Ellen Bøgelund 
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 generalforsamlingen.  
8.  Evt. 
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Her er der plads 
til din annonce. 

 

 

 

 
 

 

Her er der plads 
til din annonce. 

 

Her er der plads 
til din annonce. 

 
 
 
 

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 


