Sdr. Vium Nyt
Nr. 351 Sdr. Vium Sogneforening oktober 2022

”Mødestedet” kalder
Hermed indbydes alle der har lyst, til at deltage i et nyt
tiltag i Sdr.Vium.
Vi forestiller os, at hver især medbringer sin egen kaffe / kop / kage eller lign., og samtidig snakketøjet og
eventuel sit håndarbejde eller hobbyarbejde.
Vi mødes første gang torsdag den 27. oktober kl. 19.00
på Kulturhuset Skolen—indgang via trappetårnet.
Denne aften kan vi så drøfte hvor tit der skal være aktivitet og samtidig hvor stor en egenbetaling der skal
være pr. gang man deltager— til dækning af husleje til
Kulturhuset.
Håber vi ses
Birgit—tlf. 40116819
Aase—tlf. 23253182
Næste nummer af Sdr. Vium Nyt
udkommer 1. november 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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Nye indbyggere i Sdr. Vium
Hvis du er nyligt tilflyttet Sdr. Vium Sogn, så vil Sdr. Vium Sogneforening gerne byde dig / jer velkommen med
vores velkomstfolder.
Send SMS til Bente Jacobsen 20849962.
Og har du fået en ny nabo, så skriv også meget gerne
til samme nummer.
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JULETRÆSTÆNDING I SDR. VIUM
1. Søndag i advent d. 27. november
Sted:
Jultræstænding på pladsen bag MKs
Program:
Kl. 14.00 fællessang og julemanden kommer og træet tændes.
Efter at have danset lys i træet går vi fælles om til kulturhuset SKOLEN hvor
der uddeles slik poser til børnene.

JULEMARKED
Her vil Støtteforeningen for Spire
Vium
sælge Gløgg og æbleskiver samt
kaffe og vand med mere.

Boder:
Vi håber der vil være mange boder, med lidt af hvert, og ønsker du et bord
kontakt Ann Madsen på 21724994
Pris for et bord er 35 kr.
Sogneforeningen vil sælge kontingenter 2023 ved deres bod samt
Samt Amerikansk lotteri med flotte gaver.
Med venlig hilsen
Sogneforeningen.
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ÅRETS ILDSJÆL
Vi vil igen i år, lade foreninger i Sdr. Vium udvælge ildsjæl (e)), med
en begrundelse for nomineringen, da der er mange frivillige som gør
en stor indsats for at hjælpe frivilligt i foreninger eller på anden måde gør en indsats udover hvad der kan forventes, og det skal værdsættes, og dette vil blive offentliggjort den 27. november til julemarkedet, hvor der tages foto og overrækkes en præmie.
Indsend din nominering til : bente@m-ks.dk

senest den 10. november
Med venlig hilsen Sogneforeningen

Kontingent sogneforeningen
Indbetale på mobilepay 92732 eller konto Reg. 7789 konto 4001609
HUSK at påføre adresse. Alternativt kan der indbetales ved MKS.
Esbølvej 24 Prisen er 100 kr./ par og 50 kr. / enlige og 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. Det er ingen risiko ved at melde sig ind i sogneforeningen da INGEN kommer i bestyrelsen uden deres udtrykkelig samtykke.
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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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Stemningsbilleder
fra en hyggelig
grillaften på Kulturhuset Skolen den
19. august 2022
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BIOGASUDVIDELSE
Kære Sdr. Vium-folk
Så er udvidelsen af biogasanlægget på Øster Vejrupvej trådt ind i en
endnu en fase henimod udvidelsen.
For lige at ridse sagen kort op, det er jo ved at være nogen tid siden det
hele startede (november 2020);
Man ønsker at udvide kapaciteten på anlægget. Derved stiger antallet
af transporter til og fra anlægget med 66%. Det lægger et yderligere
pres på vores, i forvejen hårdt prøvede, landeveje og de små og smalle
veje ind gennem Sdr. Vium by.
I sin tid (altså inden opførelsen) blev vi (borgere i Sdr. Vium) bl.a. stillet i udsigt at gyllen fra gårdene med tiden skulle pumpes til og fra anlægget for at trafikken på vejene skulle minimeres. Det er ikke sket –
og der er intet der tyder på at de nuværende ejere vil foretage denne
investering. Tværtimod skrues der nu op for kapaciteten, så trafikken
stiger og vores veje belastes yderligere. Alt skal køres til og fra anlægget med voldsomt tunge lastbiler. Biogasanlægget ejes nu af Nature
Energy – og vi får det indtryk, at her et selskab der bare skal tjene penge – uanset hvad det koster os som lokalsamfund.
På nuværende tidspunkt er fortove og kantsten gennem byen voldsomt
hærget af tung trafik, skilte køres ned igen og igen – og den sørgelige
forfatning forstærkes yderligere af at kommunen nu begynder at asfaltere fortovene i stedet for at reparere dem med rigtige fortovsfliser. Og
på landevejene kanterne på kørt i stykker og rabatterne ødelagt på lange strækninger – og de bliver end ikke repareret i det omfang der er
brug for, for at kunne færdes sikkert både som bilist og blød trafikant.
Nature Energy har nu fået udformet en Miljøkonsekvensrapport på ca.
200 sider, der lovpriser projektet overfor politikerne i RingkøbingSkjern Kommune, negligere det nuværende transport ”tryk” på vores
veje, og maler et billede vi har svært ved at genkende.
Men Nature Energys forskønnelse af virkeligheden kan ikke skjule tallene – omend de forsøger at gemme det godt i teksten.
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Der er tale om en stigning kørsler både i højsæson og lavsæson:
Lavsæson:
Nuværende: 24 til-/frakørsler dagligt
Kommende: 36 til-/frakørsler dagligt
Højsæson:
Nuværende: 50 til-/frakørsler dagligt
Kommende: 80 til-/frakørsler dagligt
Vi (Knud Nielsen, Morten Christensen og Vikie Trelborg) har taget
kontakt til kommunen og formanden for Teknik- og Miljøudvalget
vedr. udvidelsen. Vi vil forsøge at få en dialog om de lokale trafikale
forhold. Forhold som er under al kritik. Vi har blandt andet diskuteret
forhold som hastighed, kørselstider, kørselsruter, definering af høj-/
lavsæson og vejforhold.
Hvis nogen vil læse Miljøkonsekvensrapporten, kan man sende en
email til vikie.trelborg@gmail.com, så sender Vikie rapporten til dig/
jer på email, da den kan være vanskelig at finde på kommunens
hjemmeside.
Dette må IKKE opfattes som en hetz mod vores lokale landmænd.
Vores mening og holdning er, at de skal have lov til at drive deres
virksomheder. De fylder måske nok meget på vejene, men vi oplever
at de tager så meget hensyn de kan. Vi er heller ikke er imod den
”grønne omstilling”, men blot vi ønsker at blive behandlet ordentligt
som lokalsamfund, og at politikerne bliver oplyst om de fejl og vildledninger der er i ”Miljøkonsekvensrapporten” fra Nature Energy.
I skrivende stund ved vi endnu ikke om kommunen er forpligtiget til
at afholde et borgermøde. Men såfremt det er tilfældet, sender vi information ud via facebook gruppen ”Sdr. Vium” – og vi håber at I vil
dele det, og give naboer, som ikke er på Facebook, besked om mødet.
Vi håber at mange vil bakke op om vores tiltag ved at benytte sig af
den offentlige høringsfase og give jeres mening tilkende overfor
kommunen. Også selvom I tidligere har sendt et høringssvar. Der er
brug for det igen!!! Og der er brug for alle. Vi kan kun gøre vores
krav gældende hvis ALLE er med.
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Så kære folk i og omkring Sdr. Vium. Send et høringssvar til kommunen! Det behøver ikke at være langt og flot formuleret – bare ”det er
der”! Det er det der er det vigtige. Ellers bliver vi ikke hørt!
Fristen udløber 10. oktober 2022.
Send en email til land.by.kultur@rksk.dk og skriv i overskriften:
Vedr. udvidelsen af Nature Energy Biogas, Sdr. Vium.
Vi håber med vores henvendelser at vi kan få en dialog med politikerne og kommunen, så vi kan få bedre forhold på vejene. Både for landmændene, lastbilchaufførerne og ikke mindst borgerne.
De bedste hilsner
Knud, Morten &Vikie

Hej I gæve Sdr Viumborgere
og andet godt folk!!
SÆT KRYDS I KALENDEREN TIL
DETTE ÅRS
JULEFROKOST PÅ KULTURHUSET
SKOLEN
den 19/11-2022
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Oktober 2022
2/10

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller
Olesen

3/10

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

3/10

Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15

3/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00

4/10

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

5/10

Smart træning kl. 19.00-20.00

6/10

”Syng-med-koncert” i Hemmet kirke kl. 19.00
Vi åbner højskolesangbogen og synger sammen med
Henriette Lauridsen, klaver – Heidi Lomborg, tværfløjte
og Bent Fomsgaard, cello.

7/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00

9/10

Forklarings-gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00

10/10

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

10/10

Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15

10/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00

11/10

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

11/10

Madlavning for mænd kl. 18.00 på Kulturhuset Skolen—HMF

12/10

Smart træning kl. 19.00-20.00

12/10

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30

12/10

Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00

14/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00
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Oktober 2022 fortsat
16/10

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00

23/10

Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30

24/10

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

24/10

Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15

24/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00

25/10

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30

26/10

Smart træning kl. 19.00-20.00

26/10

Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30

27/10

Mødetstedet på Kulturhuset Skolen kl. 19.00

28/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00

30/10

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

31/10

Gåtur med Hyggeklubben
vi mødes ved busskuret kl. 14.00

31/10

Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15

31/10

Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00

31/10

Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30
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Madlavning for mænd
Henriette starter op igen med madlavning
for mænd. Alle mænd er velkomne, der er
plads til flere til at hygge sig omkring gryderne og deles om opvasken. Der er ingen
optagelseskrav og heller ingen aldersgrænser, så kom frisk uanset køkkenerfaring.
Tid: Hver 3. tirsdag med start den 20. september
Sted: Kulturhuset SKOLEN kl.18.00
Deltagerpris: 125 kr. /aften og drikkevarer kan tilkøbes.
Tilmelding senest søndag aften inden til Henriette på Tlf.nr.
26 35 65 06.
Høstmarked
Kom og sælg af dit overskud fra årets høst, hvad enten det er fra
haven, marken, værkstedet, køkkenet eller…..?
Der kan købes kaffe og tilbehør.
(I tilfælde af regn rykker vi indendørs)
Leje af stand: 25 kr. bestilles senest dagen før på sms 81 93 68 57.
Tid: Lørdag d. 1. Oktober kl. 10-12
Sted: I skolegården på Kulturhuset SKOLEN.
Pris: Gratis adgang
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Gymnastik
Alle hold starter uge 39
I Kulturhuset Skolen, Sdr. Vium
Følgende hold gælder hele sæsonen, slutter med lokal opvisning til
foråret
Mor-far-barn
Puslinge
3-6 årige
Voksen

mandag kl.
16.30 – 17.15
fredag kl.
15.00 – 16.00
mandag kl.
19.00-20.00

Lene Rasmussen

400 kr.

Charlotte Thomsen, Tan- 375 kr.
ja, Martin, Gitte
Kirsten og Else
400 kr.

Følgende hold slutter til jul (10 gange)
Smart
træning

onsdag kl.
19.00-20.00

Else

300 kr.

Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
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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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