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Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829

Flag Allé
Kr. 300,Bestilles senest en uge før
på tlf. 23253182
Esbølvej 2, Sdr.Vium

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt
udkommer 1. juni 2022
Emner skal være meddelt redaktøren
på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. i måneden før.
Eventuelle læserbreve / debatindlæg
videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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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
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Sdr. Vium

ER DU FRISK VI SØGER HJÆLPERE
TIL ÅRETS RALLYSPRINT
LØRDAG 18. JUNI
Vi har brug for hjælp til stå i boderne og andre opgaver
på selve dagen.
vi mangler hjælp til at hænge plakater op ca.14 dage før
Hvis du har tid og lyst så tøv ikke med at ringe
eller send en sms til
Vagn Larsen på 52 17 90 61
Vi glæder os til at høre fra dig
Hilsen Rally gruppen og Ikast motorklub
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Kunsten inviterer indenfor
Vi er atter klar til at afholde arrangementet ”Kunsten inviterer indenfor”
på Kulturhuset SKOLEN.
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 2. – 4. sept. 2022, hvor I kan komme
forbi og se et udvalg af lokal kunst.
Vi er i år 11 kunstnere, som officielt har tilmeldt os dette arrangement.
Derved får Kulturhuset SKOLEN atter sit eget afsnit i det til anledningen
trykte kunstkatalog. Kunstner-gruppen har inviteret gæstekunstneren,
Birgitte Boserup, Lyne, med hendes smukke pileflet.
De sidste år har der været begrænsninger pga. corona.
Nu er restriktionerne lettet og vores muligheder atter åbne, derfor ønsker
vi igen at vise bredden i kreativitet i Sdr. Vium Sogn, så alle der kunne
have interesse i at udstille nogle kreative effekter er velkommen til at deltage i udstillingen. Alt fra lædervare, pileflet, smykker, strik, knipling, glas,
keramik, tegninger mm er velkommen.
Vi oplevede første gang vi udstillede på Kulturhuset SKOLEN, at det gav
gode besøgstal og megen interesse, at vi havde en bred udstilling med
kunst og kunsthåndværk, så denne succes vil vi nu gerne videreføre.
Interesserede bedes sende mail til janeogco@hotmail.com senest d. 1.
maj 2022
Mere specifikke informationer vil blive sendt til de personer, som tilmelder sig, når vi kommer tættere på udstillingstidspunktet.
Vi gentager også succesen med en HMF-Cafe i forbindelse med arrangementet. Alle har således mulighed for at købe lidt frokost eller nyde eftermiddagskaffen på Kulturhuset SKOLEN denne weekend lørdag eller søndag kl. 11 - 16.
Hilsen Annette B. Nygaard, Ellen A. Hansen, Birgitte Sørensen, Sonja Johnsen og Jane Juhl
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HYGGEKLUB I HMF
- her mødes folk Sted:

Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN;
Sdr. Vium, Esbølvej 9

Tid:

Hver tirsdag året rundt (juli undtaget)
kl. 09.30 – 11.30

Pris:

20 kr (incl. Kaffe og boller)

Hver mandag
mødes ALLE som har lyst, kl. 14.00 ved busskuret.
Vi går en overkommelig tur og nyder en forfriskning undervejs.
Medbring selv kaffen.
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.

Vel mødt!!!

Ved udlejning af Kulturhuset Skolen
Kontakt Michael Rasmussen på
Tlf. 28259965 eller mail
Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com
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Uge 17
SUNDHEDSUGE
Tag med på vandretur!
Søndag d. 1-5-2022 kl. 14.00
Vi mødes ved klubhuset
Der er planlagt 2 ruter på henholdsvis: 2,5km og 5,5km.
Alle kan være med!!!
Tag din egen kaffe/kage-kurv med, så nyder vi den sammen
efter turen.
Mange hilsner HSV-IF

Mød talstærkt op, og lad os få nogle dejlige timer sammen
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Traktortræk i Sdr.Vium 2022
Sæt kryds i kalenderen og kom til en dag med dieselos og masser af larm. HSV inviterer til Vestjyllands hyggeligste traktortræk i
Sdr. Vium torsdag d. 26. Maj Klokken 11.
Der vil være opvisning af både standard og modificerede traktorer.
Ølteltet vil igen i år være garant for forplejning i alle afskygninger. Øl, Vand, mad og alt hvad hjertet begærer.
PH Events speaker og spiller under trækket.
Efter traktorerne har været på banen, vil der være fest og musik i
teltet indtil kl 02:00
Information til kørerne.
Carsten Møller kommer igen i år med Rærup slæden, så hvis I har
lyst til at prøve kræfter med ham, kan I tilmelde jer ved Henri Pit
på telefon 61748512 eller henripit1@gmail.com
Indvejning fra kl. 10.00
Hilsen Traktortræk udvalget
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Maj 2022
1/5

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

1/5

Tag med på vandretur kl. 14—vi mødes ved Klubhuset

2/5

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

3/5

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

5/5

Teenklub i ”Stalden” ved Hemmet præstegård kl. 19.00
-21

8/5

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

9/5

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

10/5

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

11/5

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30

13/5

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

15/5

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller
Olesen
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Maj 2022 fortsat
16/5

Gåtur med Hyggeklubben

17/5

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

19/5

Torsdags Café i ”Stalden” ved Hemmet præstegård
kl. 9.30
Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem, fortæller om Kaj Munk
under overskriften: ”Aldrig, aldrig, aldrig spørge, om

19/5

Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00

22/5

Gudstjeneste og SøndagsFejring i Hemmet kirke kl.
10.00

23/5

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

24/5

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

25/5

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30

26/5

Gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag i Sdr.Vium kirke
kl. 10.30

26/5

Vestjyllands hyggeligste traktortræk kl. 11

29/5

Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30

30/5

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

31/5

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

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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