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Sdr. Vium Nyt 

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

 
Emner  skal  være meddelt  redaktøren  

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

videresendes til godkendelse  
hos Sogneforeningens bestyrelse 

Nr. 341 Sdr. Vium Sogneforening oktober 2021 

 
Julefrokost 

Kulturhuset Skolen, Sdr. Vium 
 

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen  
Lørdag den 4. december 2021 kl. 18.00 

 
På gensyn 

HMF og Kulturhuset Skolen 
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Servicemeddelelse fra Mand og Mand i Mellem 
 

Der afholdes julefrokost sidst i november 
 

nærmere oplysninger i næste nr. af Sdr.Vium Nyt 
 

 



 

3 

 

Flag Allé 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

 
Bestilles senest en uge før 

 Oktober 2021 

3/10 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30 

4/10 Yin yoga drop in fra 18:45 til 20:00 på Vester Vejrupvej 
1. Måtten under armen/Mød ind/betal=yin yoga til  dig 

5/10 Madlavning for kvinder på Kulturhuset Skolen kl. 18.00 

5/10 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

7/10 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00 

10/10 Høstgudstjeneste 

 Hemmet kirke kl. 10.00 

 Sdr.Vium kirke kl. 14.00 

11/10 Yin yoga drop in fra 18:45 til 20:00 på Vester Vejrupvej 
1. Måtten under armen/Mød ind/betal=yin yoga til  dig 

12/10 Syslerier ved Marianne / tunika eller sommerkjole på 
Kulturhuset Skolen kl. 19.00—HMF 

12/10 Gåtur med Hyggeklubben 
vi mødes ved busskuret kl. 09.30 

13/10 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30 
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Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 

 

 Oktober 2021 fortsat 

17/10 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller 
Olesen 

18/10 Yin yoga drop in fra 18:45 til 20:00 på Vester Vejrupvej 
1. Måtten under armen/Mød ind/betal=yin yoga til  dig 

19/10 Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen kl. 18.00 

19/10 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

24/10 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30 

25/10 Yin yoga drop in fra 18:45 til 20:00 på Vester Vejrupvej 
1. Måtten under armen/Mød ind/betal=yin yoga til  dig 

26/10 Madlavning for kvinder på Kulturhuset Skolen kl. 18.00 

26/10 Gåtur med Hyggeklubben 
vi mødes ved busskuret kl. 09.30 

27/10 Sangaften på Kulturhuset Skolen kl. 19.30 

27/10 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30 

31/10 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 
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Ved udlejning af Kulturhuset Skolen  
 
Kontakt Michael Rasmussen på 
 
Tlf. 28259965 eller mail  
 
Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com  

HYGGEKLUB I HMF 
- her mødes folk - 

      
Sted:  Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN;  
  Sdr. Vium, Esbølvej 9 

 
Tid:  Tirsdage i lige uger  
  Tirsdag den 5/10 og 19/10 2021  
  kl. 09.30 – 11.30 
   
Pris:  20 kr (incl. Kaffe og boller)  
 
Tirsdage i ulige uger, 
mødes ALLE som har lyst, 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!!!   

mailto:Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com
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Byporte 

 
Skrive skilte til byporte, 

kan lånes og afhentes hos 
John F. Jacobsen, MKs, 

Esbølvej 24, tlf. 
30278860 eller 22548860 

Sogneforeningen 

Sdr. Vium 

SANGAFTEN 
 

Kulturhuset Skolen, Sdr. Vium, Esbølvej 9 
 

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.30 
 

Velmødt til en efterårsaften, hvor vi vil lære den nye 
Højskolesangbog at kende; gennem sang og fortælling. 
 
Kapelmester Niels Rahbech vil lede os  
     gennem aftenens program.  
 
Mød talstærkt frem og tag din nabo med. 
 
Sønderjysk-inspireret kaffebord á 40 kr. 

 
 
 

- Kulturudvalget -  
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Foreninger i Sdr. Vium 
Rettelser /  tilføjelser sendes til sdr.vium.nyt@gmail.com 

 
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 
Formand Martin Elith Roth  
 
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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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-

Støtteforeningen er en forening af frivillige med interesse for opretholdelse af 

spirevium vuggestue/børnehave 

Vi har til opgave at hjælpe og støtte spirevium som er en selvejende instituti-

on, enten med pengemidler, vi kan søge hjem, samt via medlemmer der be-

taler et lille beløb til at hjælpe foreningen og børnehaven. 

Den 25/09 havde vi vores første møde hvor 

-Martin Elith Roth er blevet formand 

-Ut. Katja Marie Thomsen er sekretær 

-Jeanette Poulsgaard Terra er suppleant 

Og Maria Falk Bøjgaard er indtil videre fungerende kasser. 

På mødet blev vi enige om at: 

- Donere 5000 kr til pigelegetøj som var et ønske fra spirevium 

-Vuggestuen havde et brændende ønske om at få en såkaldt børnebus med 

el motor, som er en vogn med plads til seks spirevipper, og med motoren har 

pædagogerne nemmere ved at transportere børnene, vognen er mere farbar 

på ture og lettere at manøvrere. 

Herudover består vores arbejde i at hjælpe til ved arrangementer så som 

sponsor løb hvor vi udlevere materiale til tilmelding af de deltagende børn og 

deres sponsorer og modtager de penge vi får ind fra løbet, vi sørger også for 

lidt mad og drikke under løbet til de aktive børn. 

Herudover hjælper vi til ved julemarked hvor vi i samarbejde med Sognefor-

eningen servere og sælger gløgg og æbleskiver m.m. 

 

Vi arbejder på at blive mere synlige i vores alles hverdag, det vil bl.a. være i 

spirevium men også på Facebook siden for byen og børnehaven. 

Ved spirevium har vi også en såkaldt sponsortavle opsat hvor alle der donere 

mindst 500 kr kommer på tavlen med navns nævnelse i et år. Men lavere 

donationer er også velkomne, der kan overføres via 

7780 859769 

 

Vi håber på at vi får et godt samarbejde og kan hjælpe til der hvor det gavner. 
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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 
 


