Sdr. Vium Nyt
Nr. 332 Sdr. Vium Sogneforening november 2020

10. December 2020. “Syng julen
ind” kl 19:30
Traditionen tro indbyder HMF alle
i sognet til at synge julen ind
sammen.
Der vil være ægte julehygge, julesange, julekaffe og en julehistorie.
Kom og ønsk hinanden en glædelig jul
Entre inkl. kaffe og kage: 30 kr. Sted: SKOLEN
(ingen tilmelding) (børn gratis)

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer
1.
december 2020 og dækker
både december 2020 og januar 2021
Emner skal være meddelt redaktøren
på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. november
Eventuelle læserbreve / debatindlæg
videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829
Byporte

Flag Allé

Kontaktperson er
Erhart Allerslev
Tlf. 97375341

Skrive skilte til byporte, kan lånes og
afhentes hos John F.
Jacobsen, MKs, Esbølvej 24, tlf.
30278860 eller
22548860

Bestilles senest en uge før

Sdr. Vium
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HYGGEKLUB I HMF
- her mødes folk Sted:

Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
Esbølvej 9

Tid:

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 09.30– 11.30
Tirsdag den 17. november2020 kl. 09.30– 11.30

Pris:

20 kr (incl. Kaffe og boller)

Hyggeklubben er et socialt mødested, for alle voksne,
hvor deltagerne selv bestemmer aktiviteterne.
Der er ikke fast mødepligt. Deltag efter tid og lyst.

Velmødt!!!
Madlavning for mænd

Henriette har taget hul på et nyt sæson med madlavning.
De næstkommende datoer er den 6. oktober,
27. oktober, 17. november og den 8. december.
Det foregår i skolekøkkenet på kulturhuset Skolen
og det starter kl.18.00.
Alle mænd er velkomne, der er plads til flere til at
hygge sig omkring gryderne og deles om opvasken.
Der er ingen optagelseskrav og heller ingen aldersgrænser så kom frisk
uanset køkkenerfaring, og får stillet din sult efter en hyggelig aften i køkkenet. Prisen er 125Kr/aften og derudover kan der købes øl/vin til maden.
Tilmelding skal ske senest søndag aften inden kursus til Henriette på
Tlf. nr. 26 35 65 06.
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Mand og Mand i mellem
Sdr. Vium sogn.
Det er ved at være en tradition at vi mødes hos MKS den sidste fredag i måneden kl. 16 og et par timer frem. (dog kan det ske det bliver rykket en uge
hvis John ikke kan være på adressen )
Og vi vil meget gerne at der er flere mænd som kunne have lyst til at mødes
helt uforpligtende og gerne i arbejdstøj, da vi mødes for at hygge og hører
om hvad der sker rundt i vores sogn, eller andet spændende, det vigtigske
er at mødes da de flestes hverdag er travl og for at have en grund til at mødes.
Og vi hjælpes med at stille bord og stole på plads. Normalt stilles det røde
gade skilt ud om torsdagen for at huske på mødet og ellers besked på Messenger.

ÅBEN HUS

- desværre ikke muligt
I SpireVium havde vi planlagt at holde
at åbent hus arrangement her i efteråret. Desværre kan vi ikke det med de
nuværende COVID-19 restriktioner.
Vi havde glædet os til at vise og fortælle
om vores lille lokale vuggestue og børnehave.
Men er man interesseret i at vide mere
om SpireVium, er man altid velkommen
til at kontakte os for en rundvisning og
en snak. Besøg også www.spirevium.dk.
SpireVium Friluftsbørnehave &
-vuggestue
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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 

Ved udlejning af Kulturhuset Skolen
Kontakt Michael Rasmussen på
Tlf. 28259965 eller mail
Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com
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Håndarbejdskurser v. Mette Scheby.
D. 3. nov kl 19 – 21:30 Hønsestrik:
Her vil du lærer teknikkerne inden for hønsestrik. Du vil komme
til at
strikke med både 2 og 3 farver på én gang. Du vil på kurset
modtage et
mønster, som vi strikker efter.
D. 11 . nov kl. 19 – 21:30 Mosaik hækling:
Lær teknikken mosaik hækling og fremtryl de smukkeste mønstre. På
kurset vil du lærer de teknikker der anvendes så du selv kan
mestre
teknikken. Der vil blive udleveret et mønster, som vi hækler efter.
D. 19. nov kl 19 – 21:30 Oversize kjole:
Kom og vær med til at sy din egen oversize kjole og lav dit eget
mønster.
Medbring selv en symaskine der kan sy lige og zig zag samt et
dynebetræk
eller andet stof der er ca samme størrelse samt tråd der passer
til.
Der skal tilmelding til hver enkelt aften 2 dage før
til SMS Hanh: 81936857
Sted: SKOLEN. Pris pr aften: 50 kr.

Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andelskassen
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Nyt fra Spejderne
Efter den første Corona-nedlukning afholdt Gruppebestyrelsen for Spejderne generalforsamling
og efterfølgende konstituering.
Efter 13 år som medlem af Gruppebestyrelsen – trådte Kristian
Clasen af som formand. Vi vil gerne sige Kristian en stor tak for
hans arbejde for spejderne gennem mange år, og vi glæder os over
at han fortsætter som suppleant og dermed ikke forlader os helt.
Den nye bestyrelse konstituerede sig således:
Formand: Vikie Trelborg
Næstformand: Louise Schelde
Kassér: Leo Andersen
Ekstern kassér: Mette Schebye
Sekretær: Lisbeth Danielsen
Medlem: Maiken Brix Skoven
Suppleant: Kristian Clasen
Suppleant: Martin Sandager Andersen
Vi er utrolig glade for at vi i de seneste år har fået en stor tilgang af
nye spejdere fra vores nabosogne. I det hele taget mærker vi at
fællesskabet blomstrer mellem vores sogne. I dag har vi 45 børn
fra, Sdr. Vium, Hemmet, Bork og Lyne, som på tværs af sognegrænser og skoler, som alle mødes ved spejderhytten i Sdr. Vium
hver onsdag – for at være en del af fællesskabet her. KFUMspejderne arbejder for at give alle børn gode oplevelser, følelse af
fællesskab og ikke mindst venskaber.
Vi håber at lokalsamfundene forsat vil bakke op om spejdernes
arbejde, det betyder rigtig meget for os.
På vegne af Gruppebestyrelsen
Vikie Trelborg

Sådan binder spejderne
et venskabsknob på
deres uniformstørklæde:
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December 2020
1/12

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

5/12

Julefrokost—Kulturhuset Skolen kl. 18 AFLYST

8/12

Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen kl. 18.00
HMF

10/12

Syng julen ind på Kulturhuset Skolen kl. 19.30—
HMF

15/12

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30
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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
Vagn Christiansen 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
Formand Brian Sørensen
Teaterforeningen
Dorthe Nielsen, e-mail dorthenielsen@msn.com
Styregruppen Kulturhuset Skolen
Kaj Kjær, e-mail kaikjensen@gmail.com
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November 2020
1/11

Allehelgens Gudstjeneste
Hemmet kirke kl. 9.30
Sdr.Vium kirke kl. 11.00

3/11

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

3/11

Håndarbejdskursus kl. 19.00 på Kulturhuset Skolen—HMF

8/11

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30

11/11

Håndarbejdskursus kl. 19.00 på Kulturhuset Skolen—HMF

12/11

Menighedsrådsmøde i ”Stalden”, Vandmøllevej 3,
kl. 19.00

15/11

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

17/11

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

17/11

Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen kl. 18.00
HMF

319/1 / Håndarbejdskursus kl. 19.00 på Kulturhuset Sko11
len—HMF
22/11

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

27/11

Fredagsmiddag på Tværs i ”Stalden”, Vandmøllevej
3, kl. 18.00.
Husk tilmelding senest onsdag den 25. november
præstegården på 4020 6760

29/11

Juletræstænding og julemarked kl. 14.00

29/11

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
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Restaurering af prædikestol og altertavle i Hemmet kirke
I løbet af sommeren og efteråret er prædikestolen,
de to herskabsstole og altertavlen i Hemmet kirke
restaureret. Altertavlen forventes færdig op til 1.
søndag i advent. Det er Clara Bratt Lauridsen og
Sara Holm Rüth fra Konserveringscenter Vejle,
som står for arbejdet, som først bestod i en grundig afrensning for at fjerne støv, skidt og sodresten. Derefter blev alt behandlet med rå linolie,
som det udtørrede træ tydeligvis sugede til 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, fortsætter 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
efterladt brændemærker i træet på herskabsstolene. Og som det tydeligt kan ses,
har det meste også været kraftigt angrebet af borebiller, hvor huller og gange blev
meget tydelige, da malingen blev fjernet. På prædikestolen blev mange af disse
huller og gange og nogle af de flotte profiler i udskæringerne, som smuldrede
under afrensningen, fyldt op med en mørkebrun kit-masse, som med tiden er trådt
mørkere frem i takt med, at det omgivende træværk blev lysere.
Prædikestol og de to herskabsstole fremstår nu lidt mørkere end tidligere, hvilket
også vil være tilfældet med figurerne i altertavlen, når de kommer tilbage efter en
tur på konserveringscenterets værksted.
Indtil altertavlens figurer er tilbage, er der etableret en midlertidig altertavle, hvor altertavlens to sidefløje er blevet
lukket og maleriet, som var centerbillede i kirkens tidligere
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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Cykelture med børnene i
nærmiljøet
I SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue er
vi vilde med vores to nye elcykler. De giver os
mulighed for at tage på tur med en lille gruppe
børn og opleve naturen i vores nærområde. Vi
har Krible-Krable rygsækkene med som indeholder alt til, at undersøge naturen helt ned i de
små detaljer.
Vi har lavet et lille hæfte som beskriver
18 forskellige steder vi har besøgt i år.
Hæftet indeholder oplysninger som rutens
længde, lidt om stedet, fx historien, flora
og fauna og andet - krydret med billeder
fra SpireViums ture dertil.
Alle er velkomne til at komme forbi
SpireVium og få et hæfte. Man kan også
se hæftet på vores hjemmeside
www.spirevium.dk (klik på ’Hent’).
Det er også muligt at låne en KribleKrable rygsæk hvis man vil på tur på
egen hånd. Kontakt Kiki i SpireVium.
SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue

Et par billeder
fra turene i
hæftet:
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Vindmøllemidler 2020
Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium har endelig
uddelt vindmøllemidler for 2020. Forårets uddeling blev først udsat
på grund af corona nedlukningen. Og senest har vi ventet på at det
blev muligt at afholde generalforsamling.
Nyvalgt til udvalget er Søren Bonde Larsen. Han overtager pladsen
efter Jann Ove Pagaard. Tak til Jann Ove for en god formandsindsats igennem alle årerne siden start. Johannes Nielsen blev nyvalgt suppleant.
Udvalget har konstitueret sig sådan:
Brian Sørensen, formand
Søren Bonde Larsen, næstformand
Rene Pit, kasserer
Jakob Trelborg, sekretær
Kristen Pagaard Nielsen, menig medlem
I 2020 er der givet støtte til:







Spejderne: Drift som følge af manglende indtægter pga. corona
Sogneforeningen: Udbringning af Sdr. Vium Nyt og til lokaleleje
Kulturhuset Skolen: Drift
HSV-IF: Tilskud til ydre renovering af klubhus
Hemmet Sdr. Vium jagtforening: Tilskud til lerduekaster
Støtteforeningen SpireVium: "Fri for mobberi" kursus og legetøj

Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2021.
Det er derfor allerede nu tid til at overveje om jeres forening har
projekter der trænger til økonomisk hjælp i 2021.
Enhver forening som opfylder formålsparagraffen er berettiget til at
søge om støtte. Formålet er:
”At give økonomisk støtte til foreninger i eller med overvejende tilknytning til Sdr. Vium Sogn.”
På udvalgets vegne, Jakob Trelborg
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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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