Sdr. Vium Nyt
Nr. 328 Sdr. Vium Sogneforening juni 2020

I disse corona-tider hvor alt bliver aflyst har vi valgt at holde
vores traditionelle Sankt Hans-aften.
Vi ved endnu ikke hvordan og hvor mange der samles så følg
med på Sdr Viums facebookside og på opslag ved Mks systue.
Vi forventer at kunne holde fællesspisning men
afventer retningslinjer fra sundhedsstyrelsen
Med coronahilsner
Bestyrelsen i
sogneforeningen
Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. juli 2020
Og gælder både juli og august
Emner skal være meddelt redaktøren
på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. juni

BEMÆRK NY MAILADRESSE
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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AFLYST
RALLYSPRINT
Lørdag den 13. juni 2020
er desværre aflyst pga. covid 19
Vi ses i 2021
Hilsen
Rallygruppen Sdr. Vium Vi støtter kulturhuset SKOLEN
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GENERALFORSAMLING I HMF - her mødes folk Tirsdag den 9. juni 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.

HYGGEKLUB I HMF - her mødes folk Vi starter igen til august
Sted:

Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
Esbølvej 9

Tid:

Tirsdag den 11. august 2020
Tirsdag den 25. august 2020

Pris:

20 kr (incl. kaffe og boller)

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

Velmødt!!!
3

Menighedsrådsvalg 2020.
Vi har i Hemmet – Sdr. Vium menighedsråd et godt samarbejde på tværs af
sognene.
Det gode samarbejde, tror vi, kan fortsætte også i næste periode, som begynder 1.søndag i advent 2020.
I september skal der være valg for den kommende 4-årig periode.
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 inviteres til orienteringsmøde i ”Stalden” ved
Præstegården.
Der vil blive orienteret omkring menighedsrådets arbejde, og vi håber, at
mange har lyst til at samles både til orienteringen – men også til en aften,
hvor vi vil synge forårs- og sommersange sammen, efter en tid, hvor det
har været vanskeligt at samles.

Måske det lige er noget for dig, eller én du kender i vore sogne, at stille op til
menighedsrådsvalget/valgforsamlingen den 15. september.
Husk at sætte x i kalenderen!
Der er fortsat brug for nogle, der har interesse i vores folkekirke, og som har
lyst til at lægge frivilligt arbejde der.
Vi håber at se mange til valgforsamlingen – både dem der vil stille op, og
dem der vil vælge de opstillede.
Vi ved, at der skal findes nye kandidater, idet ikke alle i det nuværende menighedsråd ønsker at stille op igen. Vi håber, at det igen kan lykkes at sammensætte et menighedsråd, der i fællesskab løfter opgaverne.
HUSK: ALLE kan noget, men ingen kan alt – derfor skal vi hjælpe og
supplere hinanden.
Vil du vide mere omkring menighedsrådsvalg – se bl.a. på Folkekirken.dk s
hjemmeside.
Med venlig hilsen og god sommer
Hemmet – Sdr. Vium Menighedsråd
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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

Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829
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Flag Allé

Kontaktperson er
Erhart Allerslev
Tlf. 97375341
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Juni 2020
1/6

2. pinsedag – gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

2/6

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

7/6

Konfirmationsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

9/6

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 – hvis det
bliver muligt

9/6

Orienteringsmøde vedr. kommende menighedsrådsvalg
og sangaften i ”Stalden” ved præstegården kl. 19.30

13/6

Rallyssprint—AFLYST

14/6

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

16/6

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

21/6

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

23/6

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 – hvis det
bliver muligt

24/6

Sankt Hans aften se nærmere på Sdr. Viums facebookside og på opslag med Mks systue

28/6

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

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.
Telefon 70 26 16 80
Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel
Storegade 32, 6880 Tarm

Her er der plads
til din annonce.
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