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Marts 2021
7/3

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

9/3

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

14/3

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

21/3

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

23/3

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

25/3

Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00

28/3

Gudstjeneste Palmesøndag i Sdr.Vium kirke kl.
10.00

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer
1. april 2021
Emner skal være meddelt redaktøren
på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. marts
Eventuelle læserbreve / debatindlæg
videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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HYGGEKLUB I HMF
- her mødes folk Sted:

Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN;
Sdr. Vium, Esbølvej 9

Tid:

Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 09.30– 11.30
Tirsdag den 23. marts 2021 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!!!
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Klistermærke til bilen

SpireVium vil gerne lave lidt PR for vores lille lokale
og unikke børnehave og vuggestue. Derfor har vi
fået lavet klistermærker til biler, som på en diskret
måde kan være med til at slå vores navn fast i folks
bevidsthed. Klistermærket er rundt (Ø 10 cm) og
med en ”lim” der ikke skader lakken.
Vi deler selvfølgelig ud til forældre og personale. Men vi vil også
gerne om I vil hjælpe ved at sætte et klistermærke på jeres bil. Så
kommer vi vidt omkring.
Hent et gratis klistermærke i SpireVium eller hos Jakob Trelborg,
Møllegårdsvej 26. Tak for hjælpen.

Om logoet

SpireViums logo rummer nostalgi og
historie. Vi har lånt børnene og bladene fra Friskolens logo. De aktive
børn viser selvfølgelig vort arbejde
med børn og bladene symbolisere
naturen som er central for os som
friluftsbørnehave og –vuggestue.
Hertil har vi tilsat vort navn. På klistermærket har vi også tilføjet et
lille ”.dk” for at henvise til vores
hjemmeside: spirevium.dk.
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Nyt fra Støtteforeningen SpireVium
År 2020 har været et meget stille år for Støtteforeningen SpireVium. Pga. codvid 19 har det desværre ikke været mulig at
afholde de helt store arrangementer. Dog blev der som traditionen tro afviklet sponser løb fredagen inden efterårsferien. I
den forbindelse vil jeg gerne takke alle der ydet et bidrag.
Som noget NYT er der indkøbt en sponser-tavle, der skal
hænge på SpireViums skur, ind mod omklædningsrummet.
For at få sit navn, eller virksomhedsnavn eller logo på tavlen,
skal man sponsorere Støtteforeningen med minimum 500 kr.
Sponsoratet gælder et år frem.
Pengene går til at forsøde tilværelsen for børnene i SpireVium. Det kan blandt andet være til indkøb af nyt legetøj, køb af
råvare til ugentlig bål mad, hjælpemidler til personalet.
Beløbet kan indbetales på:
Bankoverførsel:

7780 - 859769

Mobilpay box:

5338PM

Husk ved overførsel at skrive: sponser-tavle samt navn
Ved spørgsmål kontakt Maria Bøjgaard pr. tlf. 22904426, eller
maria82simon@gmail.com
Håber i vil tage godt imod vores nye tiltag.
Venlig hilsen Maria Bøjgaard
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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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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

Sdr. Vium

Flag Allé

Kontaktperson er
Erhart Allerslev
Tlf. 97375341
Bestilles senest en uge før

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

Her er der plads
til din annonce.
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