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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer  
1. maj 2021  

 
Emner  skal  være meddelt  redaktøren  

 på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. april 
Eventuelle læserbreve /  debatindlæg  

videresendes til godkendelse  
hos Sogneforeningens bestyrelse 

Nr. 336 Sdr. Vium Sogneforening april 2021 



 

2 

 
 

HYGGEKLUB I HMF 
- her mødes folk - 

        
Sted:  Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN;  
  Sdr. Vium, Esbølvej 9 
 
Tid:  Tirsdag den 6. april 2021 kl. 09.30– 11.30 
  Tirsdag den 20. april 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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Sogneforening informerer.  

Det er tid til at forny medlemskab 2021 af sogneforeningen.  

Hvis det bliver muligt i løbet af året, vil vi banke på jeres dør for at 
sælge kontingent. I er meget velkommen til at indbetale på mobile-
pay 92732 eller konto Reg. 7789 konto 4001609. HUSK at påføre 
adresse.  

I er også meget velkommen til at indbetale ved MKS. Prisen er 100 
kr./ par og 50 kr. / enlige. Hvis man vil påskønne bypedellerne kan 
man give yderligere 50 kr. Ved at støtte sogneforeningen bakker du 
op om vores julebelysning, julemarked, Sankt Hans m.v. samt vores 
arbejde for bedre trafiksikkerhed, kønnere by og bedre samarbejde 
sognene i mellem i Bedst mod West.  

Der er ingen risiko ved at melde sig ind i sogneforeningen da INGEN 
kommer i bestyrelsen uden udtrykkeligt samtykke.  

Generalforsamling.  

PGA. Corona ved vi ikke hvornår vi må forsamles endnu, men vi hå-
ber at kunne gennemføre Generalforsamling i slutning af april. Vi vil 
informere her og på Facebook (Sdr Vium) når vi har nyt om dette.  

Vi ved allerede nu at vi kommer til at mangle et medlem til bestyrel-
sen samt en suppleant. Hvis du vil være et friskt pust i bestyrelsen, 
men er i tvivl om hvad det indebærer, er du meget velkomment til at 
henvende dig.  

Du kan finde mere om sogneforeningen på www.bedstmodwest.dk                
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Bypedellerne  

Kære borger i Sdr Vium sogn.  

Vi er en flok aktive borgere der holder til i kælderen på kulturhuset 
SKOLEN når ikke vi nusser og pudser omkring vores dejlige by.  

Da der har været en del frafald i vores gruppe af frivillige, kunne vi 
godt bruge lidt flere hænder til opgaverne og selskab til kaffen.  

Du skal ikke kunne alt, byd ind med hvad du kan og kom med i fælles-
skabet.  

De opgaver vi laver i dag, er blandt andet følgende:  

 1. Samle Sdr Vium nyt.  

 2. Omdeling af Sdr Vium nyt.  

 3. Hjælpe med småting på kulturhuset SKOLEN  

 4. Holde pænt omkring kulturhuset SKOLEN.  

 5. Holde pænt rundt i byen, i den udstrækning vi har tid og lyst.  

 6. Hjælpe lidt til ved arrangementer hvis tiden er der og vi får en 
     invitation.  

 7. Hjælpe med juleudsmykning. 8. Være med til at skabe hygge 
     og sammenhold i byen.  

Alle som har lyst er velkomne, ung som gammel. Eneste krav er, at du 
vil være med til at gøre en forskel, stor som lille. Bare byd ind, alle 
kompetencer kan bruges.  

Kontakt: Orla på dybdaljensen@hotmail.com tlf. 2216582  
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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  

mailto:Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com
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Sogneforeningen informere. 
 

Så fik Sdr Virum omsider gjort noget ved trafik sikkerheden.  
Opfriskede trekanter og nye skilte i krydset samt ny chikane 
skal gerne højne trafiksikkerheden.  

 
På Lynevej er der også stor     
trekant på vejen for at gør        
opmærksom på krydset. 
 
 
Og fra Lydum siden på Esbølvej 
er opsat vej chikane for at sæn-
ke     farten men mere for at le-
de      bilerne over i modsatte 
vejbane så det bliver letter for 
trafikanter fra Lynevej at se biler 
fra Lydum siden 
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 April 2021 

1/4 Gudstjeneste Skærtorsdag i Hemmet kirke kl. 19.30 

2/4 Gudstjeneste Langfredag i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 

4/4 Påskegudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.30 
og i Sdr.Vium kirke kl. 11.00 (Skrivetolk medvirker kl. 11) 

5/4 2. påskedag lovsangsgudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 

6/4 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

11/4 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 

18/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 14.00 v. Simon Møller Ole-
sen 

20/4 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

22/4 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00 

25/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 

30/4 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30 – St.Bededag 
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

 
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 

 
Bestilles senest en uge før 

Sdr. Vium 

 
Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 
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Her er der plads 
til din annonce. 

 

Her er der plads 
til din annonce. 

 
 
 
 

Boiskov Biler 
Alt i biler 
Lynevej 4, 6893 Hemmet 
Tlf. 97 37 52 74 

Telefon 70 26 16 80 
 

Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel 
 


