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HYGGEKLUB I HMF
- her mødes folk -

Indtil forsamlingsforbuddet er ophævet, mødes ALLE som har
lyst, hver tirsdag kl. 09.30 ved busskuret.
Vi går en overkommelig tur og nyder en forfriskning undervejs.
Medbring selv formiddagskaffen.
Arrangementet er gratis.
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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Claus Buhl Sørensen
Østerbækvej 7
Tingheden

Tingheden 1´ April

Jeg har hørt, at nogen savner en hund.
Jeg har også hørt, at nogen syntes det er forfærdeligt, at hunden ikke holdes lænket eller indespærret. Der er nogen mennesker, der plejer et detaljeret kendskab til særlige detaljer i
loven.
Man holder børnene inde, indtil politiet har fanget hunden. Forventningen er så, at politiet
(efter loven) fremlyser den, og beholder den indtil de enten indkasserer en bøde, eller har
afliver hunden.
Nu er der mindst 100 forskellige grunde til, at en hund går på tur. Ingen af dem er gode, omend mindst de 99 af dem er forståelige. En hundeejer har pligt til at holde sin hund ansvarsforsikret. Samtidig skal hunden have et halsbånd med et navneskilt, så hundens ejer kan identificeres, og et evt. erstatningsspørgsmål kan gøres gældende. En hundeforsikring erstatter
skader på både ting og mennesker.
Man skal dog være opmærksom på, at en erstatning kan reduceres, eller helt bortfalde, hvis
det vurderes at den skadelidte har optrådt dumt i forhold til hunden – haft mad stående frit
fremme, har drillet den, banket den el. andet.
For det tilfælde, at en ukendt hund skulle forvolde skade, kan der stadig udbetales en erstatning, da alle hundeforsikringer også betaler til en fælles ”nød”forsikring.
De allerfleste hunde jeg kender og møder er venlige og rare. Er en hund blevet væk (som
regel også for så sig selv) vil den typisk søge til et fornuftsvæsen (menneske) for hjælp. Når
så der er et skilt med et telefonnr, er det jo ikke svært.
(Det er meget være med børn. Der hverken lovpligtig nr-plade eller ansvarsforsikring).
Med venlig hilsen
En beretning:
Det skete engang for min far.
Hans nabo kom, og han var vred. NU havde min fars køter igen været på besøg, og nu manglede der også en høne – om han vidste hvad høns kostede ?
Nej det vidste min far ikke, men han betalte det forlangte. Han kiggede på sin hund og tænkte: Det må jo bare ikke ske.
Ca. en måned senere kom naboen igen. Igen fik min fars hund skylden for at der nu igen
manglede en af de fritgående høns.
Min far, der jo gerne ville have det bedste forhold til naboen, brød sammen og sagde: Jamen
så skal jeg nok grave hunden længere ned. (Den var aflivet den første gang).
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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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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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