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Stof til DECEMBER & JANUAR afleveres på
lokalnyt@live.dk SENEST d.15. NOVEMBER
Send venligst word/excel filer — ikke pdf.

Skribent på Lokalnyt er Karsten Simonsen.
Læs mere om Hemmet på www.hemmet.dk
Lokalnyt kan også læses på bedstmodwest.dk/
hemmet-sogneforening/hemmet-lokalnyt

Hemmet Aktivitets Niels Erik Morten- 97 37 52 93
& Kulturhus
sen
Menighedsrådet

Inger Agnethe
Pedersen

97 37 53 45

Sogneforeningen

Birgi e Vestergaard 23 67 07 22

Vennekredsen

Tove Steffensen

25 66 81 01
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FRISØRSALONEN
Hemmet

Vi kan kontaktes på flg. Telefonnumre:
Karen

- 30745353

Lene - Rikke - 50480017

Åbningstider 2020
Mandag:

09.00 -13.00 Lene

Tirsdag:

08.00 -18.00 Karen

Onsdag:

09.00 -13.00 Lene

Onsdag:

08.00 -18.00 Karen

Torsdag: 11.00 -13.30 Karen
Bes l gerne
i god d.

Torsdag: 11.00 -17.30 Rikke
Torsdag: 13.00-17.00 Lene
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Valg l Hemmet - Sdr. Vium Menighedsråd.
Der har været valg l Hemmet – Sdr. Vium Menighedsråd i
september/oktober 2020.
Det nye menighedsråd består af 4 personer fra Hemmet og 4
personer fra Sdr. Vium og er valgt for en 4 årig periode.
Fra Hemmet er på valgforsamlinger valgt:
Bent Jensen, Sven Clausen, Thomas Krarup og
Kurt Markussen.
Fra Sdr. Vium er på valgforsamling valgt:
Dorte Nielsen, Jann Ove Pagaard, Nikolaj Allerslev og
Johannes Nielsen.
Det nye menighedsråd ltræder første søndag i advent —
den 29-11-2020
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Arrangementer på Hemmet plejehjem.
Torsdag d. 5-11 kl. 14.30

”Revysangens genklang”

Birgi e Antonius og John Skou spiller og synger.
Lørdag d. 28-11 kl. 14-16 ”Julemarked”

Ved spørgsmål l vennekredsen kontakt plejehjemmet
Tlf. 99 74 23 90 Eller Tove Steﬀensen Tlf. 25 66 81 01

Følg med på ne et:

www.facebook.com/hemmetplejehjem
www.hemmet-vennekreds.dk
Medlemskon ngent 50.-kr
Den________ 2020. Navn _______________

ELM Hemmet byder alle velkommen l følgende
arrangementer, Gl. Landevej 41

Onsdag, 4. 11. kl. 19.30 Møde v. Jan Fredensborg

Onsdag, 18. 11 kl. 19.30 Videomøde v/IA & J. Pedersen
Onsdag, 2. 12. kl.19.30 Fællesmøde v. Jens Dam
Onsdag, 16. 12.kl. 18.30 Fællesspisning og julehygge (vi bes ller maden udefra.) Husk lmelding af hensyn l Covid
19 samt madindkøb – gerne sms l 29255631 (Inger Agnete) senest 12.12.2020
Med venlig hilsen — ELM Hemmet
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Hemmet & Sdr.Vium kirker
Nnovember
2020
Søndag

1. nov

Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag

8.
12.
15.
22.

nov
nov
nov
nov

Fredag

27. nov

Søndag

29. nove

Allehelgens Gudstjeneste
Hemmet kirke kl. 9.30
Sdr.Vium kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30
Menighedsrådsmøde i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.00
Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen
Fredagsmiddag på Tværs i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl.
18.00. Husk lmelding senest onsdag den 25. november præstegården på 4020 6760
Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

Med venlig hilsen Martin Jensen
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Restaurering af prædikestol og altertavle i Hemmet kirke
I løbet af sommeren og e eråret er prædikestolen, de to herskabsstole og altertavlen i Hemmet kirke restaureret. Altertavlen forventes
færdig op l 1. søndag i advent. Det er Clara Bra Lauridsen og Sara
Holm Rüth fra Konserveringscenter Vejle, som står for arbejdet, som
først bestod i en grundig afrensning for at erne støv, skidt og sodresten. Dere er blev alt behandlet med rå linolie, som det udtørrede
træ tydeligvis sugede l sig. Med den behandling kan vi formodentligt
bevare det kirkelige og historiske inventar i mange år frem.
Clara fortæller om prædikestolen, at den er fra 1575 og lavet i egetræ,
og at den, ligesom ﬁgurerne i altertavlen, er et fornemt træskærerarbejde, som ikke ses mange steder. Det hele har engang været farvelagt, fortsæ er hun. Også herskabsstolene, som er i nåletræ og lidt
nyere (1653). Men under restaureringen af kirken i 1950erne blev al
malingen afrenset, og visse områder endda meget hårdhændet. Der
blev sikkert brugt både hårde syrebade og høj varme, som ﬂere steder har e erladt brændemærker i træet på herskabsstolene. Og som
det tydeligt kan ses, har det meste også været kra igt angrebet af borebiller, hvor huller og gange blev meget tydelige, da malingen blev
ernet. På prædikestolen blev mange af disse huller og gange og nogle af de ﬂo e proﬁler i udskæringerne, som smuldrede under afrensningen, fyldt op med en mørkebrun kit-masse, som med den er
trådt mørkere frem i takt med, at det omgivende træværk blev lysere.
Prædikestol og de to herskabsstole fremstår nu lidt mørkere end dligere, hvilket også vil være lfældet med ﬁgurerne i altertavlen, når de
kommer lbage e er en tur på konserveringscenterets værksted.
Ind l altertavlens ﬁgurer er lbage, er der etableret en midler dig altertavle, hvor altertavlens to sideﬂøje er blevet lukket og maleriet,
som var centerbillede i kirkens dligere altertavle (før restaureringen i
1950’erne) hængt op. Maleriet er en kopi at maleren Carl Blocks maleri: ”Christus Consolator” (Kristus trøster).
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IDRÆT FOR ALLE
Starter op 17. september kl. 9:00 i Borkhallen.
Alle kan deltage gra s ind l e erårsferien, dere er koster det
200 kr.
På grund af corona er der restrik oner som skal overholdes.
Afspritning når du kommer.
Bøjlesta v på gangen skal bruges så der ikke bliver kø for at
komme af med jakke.
Indgang af den første dør l minihal og udgang af den sidste
dør.
Kaﬀen vil stå på rullebord, der afspri es før du tager brød.
Kaﬀen bliver skænket op.
Kaﬀen koster 25 kr. Rosa kræver penge ind for kaﬀen, der opfordres l at have a alte penge med.
Der afspri es e er kaﬀen, og ellers brug jeres sunde fornu ,
så vi kan få en hyggelig formiddag.
Der er opvarmning, bowls-badminton-bordtennis stole- eller
boldgymnas k og billard, desuden kan alle mo ons redskaber
bruges, men husk afspritning før brug og når du forlader maskinerne.
Er der nogen der har ideer l hvad vi ellers kan, for at forny
os, så kom og tag en snak .
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Mit navn er Zara.
Jeg er alterna v behandler og lbyder blandt andet HotStone massage, Healing og Tarotoplæg fra min lille klinik
på Tarmvej 160, lige udenfor Hemmet by.
En gang om måneden har jeg åbent uden dsbes lling, hvor,
man har mulighed for gra s at få en lille “smagsprøve” på en
af de behandlinger jeg lbyder.
Læs mere på min hjemmeside
www.HjertetsCirkler.dk og
ﬁnd min facebookside for at følge med i nyheder og gode lbud. Jeg glæder mig l at
møde dig i klinikken.
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Bag vindmøllen ses ”Holmen solcelle 1”
under opbygning - set fra Bandsbøl enge.
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SPONSORER FOR LOKALNYT
Western
Skuldbølvej 9E
28784017

Hemmet Bilplejecenter

Tømrermester René Jensen

V/ Svend- E Thomsen

Bækvej 1

2192 5404

40375804

Hemmet Fiskesø
Bent, 61761437

Vinder af præmielodder i oktober er: nr. 151 og 206.
Vinder af præmielodder i november er: nr. 272 og 317.
Tillykke.
Vinderne får hver et gavekort på 200 kr. fra
Hemmet Dagli` brugs.
Hilsen Hemmet Sogneforening.
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SPONSORER FOR LOKALNYT
M.C. Tæpper og Gardiner
Den lokale bank
9737 1411

Bork Hemmet smede og VVS

Tarmvej 87B
9737 5011
Jytte Møgelgaard
RAB. Reg. Psykoterapeut
Selvstændig NIKKEN forhandler
www.jmoegelgaard.dk

7528 0026

Hemmet autoservice
Sdr. Viumvej 6

Din egen butik
9737 5021

9737 5293

Udlejning af Hemmet aktivitet &
kulturhus

Installationsforretning

Kirsten Christensen

Baunshøjvej 2, 6893 Hemmet

20 96 34 97

9737 5218

HFH Totalbyg v. Brian Andersen

GrandStoriesDesign.com

Egevænget 6

Grafisk Design

21472020

info@grandstoriesdesign.com

