Sdr. Vium Nyt
Nr. 329 Sdr. Vium Sogneforening juli/august 2020

Med ønsket om en god sommer

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer
1. september 2020
Emner skal være meddelt redaktøren
på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. august
BEMÆRK NY MAILADRESSE
Eventuelle læserbreve / debatindlæg
videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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Sogneforeningen indbyder til sommerfest.
Nu tyder det på vi kan mødes igen. Det gør vi alvor af torsdag den 20 august hvor vi holder sommerfest på skolen.
Vi spiser og hygger os sammen et par timer i hinandens
selskab fra klokken 18.
Tilmelding og nærmere oplysninger om aftenen skriver vi
på facebook og opslag på opslagstavlen ved Mks efter
den 8 august. Dette da vi endnu ikke kender de eksakte
retningslinjer til den tid.
Sogneforeningens bestyrelse ønsker jer alle en god sommer.
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Vi har modtaget nedenstående fra Dagbladet.
Arrangement-omtale i Dagbladet og ugeaviserne
Kære alle
Jeg skriver til jer, fordi I alle jævnligt har arrangementer med i Det sker-listerne i Dagbladet
Ringkøbing-Skjern samt Kulturkalenderen i Ugeposten Skjern-Tarm og Ugeavisen Ringkøbing.
På Dagbladet er vi glade for at kunne videregive information om offentlige arrangementer, fordi
det er en god inspiration for læserne til at opleve og tage del i lokalsamfundet.
Nu er Danmark heldigvis ved at lukke lidt op igen, og når offentlige arrangementer genopstår,
gør vores Det Sker-lister også.
Men fremover kommer indholdet i listerne til at blive skrevet direkte ind af arrangøren selv. Det
sker via et nyt og, synes vi, ret smart system ved navn Eventinfo.
I stedet for at sende os en mail vil vi bede dig om at gå til www.dbrs.dk/eventinfo og via en
formular fortælle os om arrangementet.
Via Eventinfo-formularen kan du sørge for, at dit arrangement kommer på vores Det sker-lister,
og samtidig kan du sende os en pressemeddelelse. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skriver en
pressemeddelelse, kan du få gode råd undervejs.
Du skal oprette dig som bruger i Eventinfo via www.dbrs.dk/eventinfo. Så får du adgang til
systemet, hvor du altid kan se en historik over, hvad du tidligere har sendt til os.
For os på avisen betyder Eventinfo, at vi tager ny teknologi i brug, som skal hjælpe os med at
frigive tid på redaktionen.
Vi sætter omtalerne af vigtige lokale begivenheder mere i system, og det giver tid til, at journalisterne kan gå mere på jagt efter andre historier, som det kræver lidt ekstra journalistisk benarbejde at støve op. Det håber vi, at du har forståelse for.
Eventinfo er et enkelt og brugervenligt system, men som alle andre nye systemer kræver det
lidt tid at lære det at kende. Når du logger på Eventinfo, kan du se en kort video om, hvordan
man bruger systemet.
Og oplever du problemer, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e
-mail. Du kan få hjælp hos Birte Bro, birb@dbrs.dk - tlf. 5076 4164, eller hos kaj Pihl Poulsgaard, kaj@dbrs.dk – tlf. 51906016

Du er også meget velkommen til at give et praj til andre arrangører, som vi måske ikke har fået
på listen her.
I den kommende tid bygger vi videre på Eventinfo, så har du gode idéer til noget, der mangler,
er du også meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Gudrun Pedersen
Chefredaktør
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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 

Juli 2020
5/7

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen

7/7

Plejehjemsgudstjeneste AFLYST

12/7

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

19/7

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen

21/7

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 – AFLYST

26/7

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30
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Velkommen til

Generalforsamling i Sogneforeningen
13-8-2020 kl. 19.00 Kulturhuset Skolen
1.

valg af dirigent og stemmetæller

2.

Beretning ved formanden

3.

regnskab aflægges

4.

valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er:

John F Jacobsen (modtager genvalg)

5.

Der skal vælges to suppleanter.

6.

valg af revisor.

7.

Behandling af indkommende forslag.

8.

Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste
5-8-2020

9.

Udvalget for støtte til almennyttig formål i Sdr. Vium sogns
generalforsamling, dagsorden på næste side.
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Velkommen til

Generalforsamling
Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn.
13-8-2020 kl. 19.00 Kulturhuset Skolen
1.

valg af dirigent og stemmetæller

2.

Beretning ved formanden

3.

regnskab aflægges

4.

valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er:

Jakob Trelborg (modtager genvalg)
Jann Ove Pagaard (modtager ikke genvalg)

5.

Der skal vælges suppleanter.

6.

valg af revisor.

7.

Behandling af indkommende forslag.

8.

Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste
5-8-2020
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August 2020
2/8

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30

4/8

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30—AFLYST

9/8

Konfirmationsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

11/8

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

13/8

Generalforsamling i Sogneforeningen og Udvalget for støtte til almen nyttige formål i Sdr..Vium Sogn kl. 19 på Kulturhuset Skolen

16/8

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

18/8

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 AFLYST

20/8

Sommerfest på Skole—nærmere info på facebook o opslag ved MKs

23/8

Gudstjeneste med uddeling af Børnebibler i Sdr.Vium kirke kl.
10.00

25/8

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

30/8

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829

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
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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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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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