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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2019   

Emner  skal  være meddelt  Aase Rahbek 

 på mail skipper.rahbek@gmail.com ( bemærk ny mailadresse )  

senest d. 10. januar 

Eventuelle læserbreve /  debatindlæg videresendes til godkendelse  

hos Sogneforeningens bestyrelse 

skipper@mail.mira.dk  

Nr. 313 Sdr. Vium Sogneforeningen december 208 / januar 2019 

mailto:skipper@mail.mira.dk
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Sdr. Vium 

 
Flag Allé 

 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

Sdr. Vium Nyt 
December udgave 
 
Hilsen fra Kulturhuset Skolen Sdr. Vium 
Nu er det vist på sin plads, at der kommer  
lidt informationer fra kulturhuset i byen… 
Det skrider rigtig godt fremad med  
renoveringsprojektet i hovedbygningen på  
kulturhuset. Der er blevet bygget vægge  
op, skiftet døre, monteret udsugning, vaske, 
 toiletter og andet inventar. Desuden er der  
blevet spartlet og malet til den store guldmedalje, og det ser alt sam-
men rigtig godt ud. En anden vigtig detalje er bespisningen af de 
fremmødte, som har skabt rammen om rigtig gode stunder oppe i 
skolekøkkenet… 
Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre uden alle de frivillige, som har 
stillet op i løbet af ugerne og weekenderne under kyndig styring af 
Vagn Christiansen. Det er helt utroligt alle de frivillige timer der er ble-
vet brugt på det, og så har det, udover de umiddelbare økonomiske 
besparelser, også bidraget til projektet med økonomisk håndsrækning 
fra Kulturudvalgets Anlægspulje, da hver time tæller med som 100 
kroner i den halvdel vi selv skal finansiere. Indtil videre mere end 800 
timer – behøver vi nævne hvad vi alle skylder de frivillige?  
Hvis alt går som det skal, vil vi allerførst i december invitere til åbent 
hus i anledning af overdragelsen af lokalerne til Spire Vium – hold øje 
med annoncering på Facebook og måske i ugeaviser 
Næste step er lokalerne som skal huse Fælleshusets aktiviteter, hvor 
personalerummet allerede er under opbygning. Vi er ved at udvikle 
planerne for køkken og musik/gymnastik, så vi kan få nogle lokaler 
som fremstår indbydende og brugbare til mange forskellige formål 
Denne del af renoveringsprojektet finansieres hovedsageligt af de VE
-midler vi har fået tilkendt, så her vil der være råd til flere håndværke-
re, og vi håber dermed, at der kommer godt gang i dette efter jul en-
gang. Når vi er færdige med den igangværende renovering, trænger 
alle, der har været involveret i det, til at holde ”juleferie”, så der vil ik-
ke ske så meget i december/januar 
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Vindmøller 
I forbindelse med et initiativ om vindmøller sydvest for byen, har der 
været forlydende om, at vi som kulturhus har brug for de penge det 
kunne give til byen, og nogle kunne derfor opfatte det som om, at vi 
måske er en del af dette projekt 
Vi vil derfor klart udmelde, at vi ikke er en del af dette projekt, og hel-
ler ikke har været vidende om dens opståen og kulturhusets navns 
indblanding i det.  
Det ligger klart uden for kulturhusets formål at involvere sig i politiske 
og investeringsmæssige projekter af den art, da der i vores vedtægter 
står følgende, som er bestemmende for alt arbejde med og fra kultur-
huset: 
”Formålet med Kulturhuset er at skabe rammerne for øget samvær og 
aktiviteter i sognet, for ad den vej at styrke relationerne mellem men-
nesker på tværs af alle sociale, kulturelle, holdnings-og aldersmæssi-
ge skel.” 
Det betyder ikke, at vi sætter os til herre over emner der bliver debat-
teret i kulturhuset, så længe det er inden for lovens grænser, da det 
heldigvis er et frit land vi lever i… 
Med dette vil vi først og fremmest takke for den store opbakning i sog-
net til vores fælles projekt, hvilket vi også har god grund til at tro på vil 
fortsætte.  
Og så vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og godt og lykkebringende 
nytår 
Mvh. Kulturhuset Skolen Sdr. Vium 
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Avisindsamling   
Lørdag den 12. Januar kl. 9.00 

Vi modtager ikke læn-
ger pap, som stilles 
ved Aage på Lyne vej, 
Der er ikke økonomi i 
det for os. 

Sæt pap og papir ud til vejen så kommer vi og henter det. 
 

KFUM Spejderne i Sdr. Vium, Hemmet, Lyne og Bork 
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MADLAVNING FOR MÆND 
 

   Brian Jørgensen er klar ved gryderne til  
   en sæson med mad, mænd og masser af hygge.  
 
   Alle mænd: 
   -stjernekokke såvel som nybegyndere - 
      er velkommen. 
 
 Mandag 3. december 2018 
 
 
Tid og sted: Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium  
Deltagerpris: 150 kr. pr. aften  
   30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf) 
Tilmelding til: Brian Jørgensen på 6014 1554 senest 3 dage før. 
 

ÅRETS JULEGAVEIDÈ 
 

 RUSSIAN CIRCUS ON ICE- et vintereventyr  
 
 I 50 år har “Russian Cirkus on Ice”,  
 turneret i hele verden  
 med deres kunst og glamour på skøjter, 
 spændende akrobatik og jonglører. 

 
    “Et vinter eventyr”  
er højdepunkter fra de største eventyr:  
Tornerose,  Nøddeknækkeren, Askepot, Cirkusprinsessen,  
Alice i Eventyrland og Snedronningen. 
 
Tid og sted: Torsdag den 21. feb. 2019 kl. 19.30  
   i Holstebro Musikteater. 
   Fælles afgang fra Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
Deltagerpris: 425 kr pr. pers. Betales ved tilmelding  
   Mobil pay:76501 eller kontant. 
Tilmelding:  til Hanh Phan 8193 6857   senest 19/12-18 
 

 Velkommen i  
HMF - her mødes folk - 
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   VI SYNGER JULEN IND 
 

Velmødt til en hyggelig aften i julemåneden,  
hvor vi sammen vil synge nogle af julens sange, 
høre en julehistorie, danse KERAUS,  
opleve luciapiger, spille amerikansk lotteri  
og smage på julekagerne.  
 
Aftenen akkompagneres af spillemænd. 
 
 

Tid og sted: Tirsdag den 11. dec. kl. 19.30 
   på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
Deltagerpris: 30 kr for voksne (60 kr for ikke medlem. af hmf)  
   børn gratis 
 
Ingen Tilmelding !! 
 

STØT OP OM ET ARRANGEMENT I DIT LOKALE KULTURHUS!! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ALLE piger og drenge er velkommen til at deltage i luciaoptoget. 
Send en sms til Ellen 23425741, hvis det er noget for dig. 

WHISKY-TUR 
 

til Stauning Whisky destilleri i deres nye lokaler (virkeligt 
flotte) 
Guidet fortælling om whiskyproduktion 
og smagsprøver  
på 3 forskellige slags whisky. 
 

 
Tid og sted: Torsdag den 17. januar 2019  
   Fælles afgang fra  
   Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
   Kl. 18.15 
Deltagerpris: 150 kr. pr. pers. (30 kr ekstra for ikke medlem.) 
Tilmelding:  til Hanh Phan 8193 6857 senest 10/1-19 
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Foreninger i Sdr. Vium 
 
Sdr.Vium Forsamlingshus  

Formand Johannes Nielsen 97 37 54 33 / 21 45 02 25 e-mail mjkniel-
sen@gmail.com 
 Booking  Aase Rahbek, tlf. 23253182 e-mail skipper.rahbek@gmail.com 
 

Sdr. Vium Sogneforening 

Formand: John F. Jacobsen  30278860  john@m-ks.dk  
  

KFUM Spejderne i Sdr. Vium 
Gruppeleder: Vagn Christiansen, Sdr.Vium  
Tlf. 51 29 23 30 
 

HSV IF- Hemmet-Sdr. Vium idrætsforening 
Formand Janni Rahbek, Brosbølvej 10, Sdr.Vium tlf.20 41 55 91 
E-mail: rahbek.janni@gmail.com  
 

HMF—Her Mødes Folk, Sdr Vium 
Formand Irene Høgsbro 
 

Sdr Vium Indre Mission 
Formand. Kai Kjær Jensen, Bjerregårdsvej 2  Sdr. Vium  6893 Hemmet  
tlf. nr. 97375848 
 

Sdr. Vium Vandværk 
Formand Søren Bonde Larsen—tlf. 51515004 
E-mail: sbl51@hotmail.com  

 
Bypedellerne: 
Kontakt Orla Jensen tlf. 22165829 
  

mailto:nikolaj-allerslev@hotmail.com
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Med ønsket om en god jul og et godt nytår. 
 

Redaktøren 
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Februar 2019 
 
3/2 SøndagsFejring i Hemmet kirke kl. 10.00 
5/2 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
7/2 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3. Vi spiser sammen og be-
gynder kl. 19.00 
10/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 
17/2 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 
19/2 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
21/2 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3 kl. 19.30 
21/2 Russian Circus on Ice—HMF afgang fra Kulturhuset Skolen kl. 
19.30 
24/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen 
24/2  Koncert med Stig Rossen, Lyne kirke 
26/2 Konfirmandforældreaften i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 
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STØT DANMARDSINDSAMLINGEN 
 

 
Mød op til fælles madlavning og fællesspisning  
og støt Danmarksindsamlingen.  
 
 
 
 
 

 
Tid og sted: Fredag den 25. jan kl. 16.00  
   på kulturhuset SKOLEN; Sdr.Vium 
 
Der er mulighed for kun at komme til spisningen kl. 18.00 
Deltagerpris: 100 kr  for voksne, skolebørn 50 kr  
 
Overskuddet sendes til Danmarksindsamlingen. 
 
Nærmere info: Irene Ottosen tlf. 40275519/ 
   Gitte Berthelsen tlf. 22544711 
 
Tilmeldning til: Hanh Phan 8193 6857 senest d. 22/1-19 

VI PYNTER OG BAGER TIL JUL  
I KULTURHUSET 

 
Mød op til en hyggelig eftermiddag, 
hvor vi sammen vil bruge et par timer 
på at skabe julestemning i kulturhuset SKOLEN 
 
Onsdag den 28. november 2018 kl. 14.00 
 

Ingen tilmelding!! 

 Velkommen i  
HMF - her mødes folk - 
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December 2018 
 
1/12 Mindehøjtidelighed v. flyvergraven kl. 18. 
Derefter mindegudstjeneste i Hemmet kirken v. Thomas Kristensen 
2/12 Juletræstænding / julemarked på Kulturhuset Skolen. 
2/12 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen 
3/12 Madlavning for Mænd—HMF på Kulturhuset Skolen kl. 18.00 
4/12 Adventsgudstjeneste med særligt hørehensyn i Hemmet kirke kl. 
14.00. 
Efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær med oplæsning i ”Stalden” 
ved præstegården. 
6/12 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3 kl. 19.30 
9/12 Messingklang og julesang – en julekoncert i Hemmet kirke kl. 
14.00 
10/12 Vi synger julen ind—HMF kl. 19.30 på kulturhuset Skolen  
11/12 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
16/12 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 
20/12 Julegudstjeneste for de mindste i Hemmet kirke kl. 10.00 
23/12 Gudstjeneste med De ni Læsninger i Hemmet kirke kl. 10.00 
24/12 Julegudstjeneste på Hemmet plejehjem kl. 10.00 
24/12 Juleaftensgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 14.30 og i Hemmet 
kirke kl. 16.00 
25/12 Juledagsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 
26/12 Gudstjeneste 2. juledag i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller 
Olesen 
30/12 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30 
31/12 Nytårsaftens dag. Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 14.00. Ef-
terfølgende vil menighedsrådet ønske alle Godt Nytår, og servere 
kransekage og et lille glas. 
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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  
 

Tag dit kørekort i Sdr.Vium 
 

 
  

          Køreskolen 
 21174630 

   V/ Henning Nielsen 
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

Januar 2019 
 
6/1 Helligtrekongers-gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00. 
Efterfølgende kirkefrokost i ”Stalden” ved præstegården. 
8/1 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
9/1 Spejdernes nytårsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 17.00 
10/1 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 
12/1 Avisindsamling kl. 9 
13/1 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30 
17/1 Vhisky-tur til Stauning Whisky, afgang 18.15 fra Kulturhuset 
Skolen—HMF 
20/1 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen 
22/1 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30 
24/1 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30 
25/1 Spaghettigudstjeneste i Hemmet kirke kl. 17.00 med efterfølgen-
de spisning i ”Stalden” ved præstegården 
25/1 Fælles madlavning og fællesspisning—støt Danmarksindsamlin-
gen kl. 16.00  
27/1 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 

Kære Læsere. 
 
I ønskes en glædelig jul samt et  
godt nytår. 
 
Mange hilsner 
Bypedellerne 
Birthe, Grethe, Inger, Jørn,  
Poul, Orla 
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Her er der plads 
til din annonce. 

 

 

 

 
 

 

Her er der plads 
til din annonce. 

 
 
 
 

Sdr. Vium Forsamlingshus 
er velegnet til privat fester 

 
Tlf.23253182 

træffes bedst efter kl. 17.00 

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

Telefon 70 26 16 80 
 

Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel 
Storegade 32, 6880 Tarm 


