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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. april 2020 

Emner  skal  være meddelt  redaktøren  

 på mail sdr.vium.nyt@gmail.com senest d. 10. marts 

BEMÆRK NY MAILADRESSE 

Eventuelle læserbreve /  debatindlæg videresendes til godkendelse  

hos Sogneforeningens bestyrelse 

skipper@mail.mira.dk  

Nr. 325 Sdr. Vium Sogneforening marts 2020 

RALLYSPRINT 
 
Vi gentager succesen igen i år.      
 
Så derfor sæt X i kalenderen 
Lørdag den 13. juni 2020  
 
Hilsen 

    Rallygruppen Sdr. Vium -  
Vi støtter kulturhuset SKOLEN 

 

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

 
MADLAVNING FOR MÆND 

 
Så er vi klar igen til en sæson med mad, mænd og masser af hygge. 
Alle mænd - stjernekokke såvel som nybegyndere er velkommen. 
 
Underviser: Henriette Christiansen  
 
   Tirsdag 3. marts 2020 
   Tirsdag 24. marts 2020 
 
Tid og sted:  Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
 
Deltagerpris: 125 kr ( 30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf) 
   Øl/vin kan tilkøbes på kursusaftenen. 
 
Tilmelding til Henriette sms 26356506 senest 3 dage før! 

Søg vindmøllemidler for 2020 nu 
 
Sdr. Vium får årligt omkring 140.000 kr. fra møllerne ved Lønborg 
Hede. De kan søges af foreninger som ønsker økonomisk støtte til 
et projekt eller lignende. 
 
Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2020. 
 
Det er derfor nu tid til at overveje om jeres forening har projekter 
der trænger til økonomisk hjælp i 2020. 
 
Enhver forening som opfylder formålsparagraffen er berettiget til at 
søge om støtte. Formålet med udvalget er:  
 
”At give økonomisk støtte til foreninger i eller med overve-
jende tilknytning til Sdr. Vium Sogn.” 
 
Der er oprettet en emneside på www.sdrvium.dk med information 
om hvordan man søger. 

På udvalgets vegne, Jakob Trelborg 
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HYGGEKLUB I HMF - her mødes folk - 

        
Sted:  Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium 
  Esbølvej 9 
 
Tid:  Tirsdag den 10. marts 2020 
  Tirsdag den 24. marts 2020 
 
Pris:  20 kr (incl. kaffe og boller)  
   
 
Ingen tilmelding! 
 
Hyggeklubben er et socialt mødested,  
   hvor deltagerne selv bestemmer aktiviteterne. 
 

 Velmødt!!!    
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Generalforsamling 
 

SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue og 
støtteforening indbyder til ordinær generalfor-
samling torsdag den 19. marts kl. 19.30 i  
SpireVium. Alle er velkomne. 

Program 
 

1. Generalforsamling i SpireVium’s støtteforening 
 Dagsorden ifølge vedtægterne. 

2. Kaffe 

3.  Generalforsamling i SpireVium 
 Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 

 
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelserne i hænde 7  
dage før generalforsamlingen. 
 

SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue og støtteforening  
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Indkaldelse til generalforsamling i Bedst mod West 
TORSDAG d. 2. APRIL 2020 
Kulturhuset Skolen Sdr. Vium 

 

Aftenens program 
 

18.00 Spisning 
 Ønsker man at deltage i spisningen, skal man tilmelde sig     
 på tlf. 2530 6884 
 Pris: kr. 40,-, drikkevarer kan købes 
 Tilmelding senest: 26. marts 
 

 Mød arbejdsgrupperne 
 Der er mulighed for at møde arbejdsgrupperne og høre 
 hvad de har gang i og skulle  
 du få lyst til at deltage i det spændende arbejde de har gang 
 i, er du/I meget vel- 
 kommen  
 

19.30 Generalforsamling  
 Der afholdes ordinær generalforsamling iflg. Ved tægterne 
 Vedtægterne findes på hjemmesiden: 
 www.bedstmodwest.dk 
 

 Hilsen 
 Bedst mod West 

http://www.bedstmodwest.dk
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Velkommen til 

 
Generalforsamling i Sogneforeningen 
 
 
26-3-2020 kl. 19.00  Kulturhuset Skolen 
 
 
1. valg af dirigent og stemmetæller 

 
2. Beretning ved formanden 

 
3. regnskab aflægges 

 
4. valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
 på valg er:  John F Jacobsen (modtager genvalg) 
 
 
5. Der skal vælges to suppleanter. 
 
6.       valg af revisor. 
 
7. Behandling af indkommende forslag. 

 
8. Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste  
          12-3-2020 
 
9.      Udvalget for støtte til almennyttig formål i Sdr. Vium sogns 
          generalforsamling, dagsorden på næste side. 
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Velkommen til  
 

Generalforsamling  
 
 
Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn. 
 
26-3-2020 kl. 19.00  Kulturhuset Skolen 
 
1. valg af dirigent og stemmetæller 

 
2. Beretning ved formanden 

 
3. regnskab aflægges 

 
4. valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
 på valg er:  Jakob Trelborg (modtager genvalg) 
   Jann Ove Pagaard (modtager ikke genvalg) 
 
 
5.       Der skal vælges suppleanter. 
 
6.       valg af revisor. 
 
7.       Behandling af indkommende forslag. 
 
8.        Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste 
             12-3-2020 
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 Marts 2020 

1/3 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00  

3/3 Madlavning for Mænd—Kulturhuset Skolen kl. 18.00 

3/3 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30  

4/3 60+ - arrangement i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 14.30 
Sogne- og ældreeftermiddag hvor Kirsten og Gert Pe-
dersen, Hemmet, fortæller om den Dansk-Tanzanianske 
ulandsorganisation ”Mushemba”, som hjælper udsatte 
børn og familier.  

5/3 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30  

6/3 Fredagsmiddag på Tværs i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, 
kl. 18.00  
Brætspilsaften. Husk tilmelding senest onsdag den 4. 
marts på 9737 5098  

8/3 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30  

10/3 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

12/3 Generalforsamling HMF kl. 19.30 på Kulturhuset Skolen 

15/3 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller 
Olesen  

16/3 Generalforsamling HSV-gymnastikudvalg Sdr.Vium kl. 
20.00 

17/3 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30  

19/3 Generalforsamling SpireVium Friluftsbørnehave & -
vuggestue kl. 19.30 

19/3 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30  

22/3 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00: SøndagsFejring  

24/3 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 
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Teater foreningen Højt humør, glæder sig til at 
opfører dilettant for første gang på Kulturhu-
set Skolen. 
 
Det sker fredag den 27. marts og lørdag den 
28. marts kl. 19.00 
 
Vi spiller stykket;  Bedemanden banker altid 3 gange.  
 
Det er en kriminal farce med dødelig udgang. 
Den ene mordkonspiration afløser den anden, og til trods for en hel-
temodig indsats fra kriminalbetjent Sofus Larsen flyder det snart 
med lig over alt på badehotellet. 
En historie om følgerne af egoisme, utroskab og griskhed. Men for-
brydelser betaler sig ikke. I hvert fald ikke når Sofus er i nærheden. 
  
Vi ses 

24/3 Madlavning for Mænd—Kulturhuset Skolen kl. 18.00 

26/3 Generalforsamling i Sogneforeningen og i udvalget for 
Almennyttige formål i Sdr.Vium Sogn. 

26/3 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00  

27/3 og 
28/3 

Dilettant på Kulturhhuset Skolen 

28/3 Gymnastikopvisning i Lyne Halle kl. 10.30 

29/3 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30  

31/3 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30  

 Marts 2020 fortsat 
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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 

 

Flag Allé 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

Sdr. Vium 

Kunsten inviterer indenfor 
Vi er atter klar til at afholde arrangementet ”Kunsten inviterer inden-
for” på Kulturhuset SKOLEN. 
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 4. – 6. 9. 2020, hvor I kan komme 
forbi og se et udvalg af lokal kunst. 
Vi er i år 13 kunstnere, som officielt har tilmeldt os dette arrange-
ment. Derved får Kulturhuset SKOLEN atter sit eget afsnit i det til an-
ledningen trykte kunstkatalog. 
Vi oplevede sidste år, at det gav gode besøgstal og megen interesse, 
at vi havde en bred udstilling med kunst og kunsthåndværk. 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 vel-
kommen til at deltage i udstillingen. Alt fra lædervare, pileflet, smyk-
ker, strik, knipling, glas, keramik, tegninger mm er velkommen. 
 Interesserede bedes sende mail til janeogco@hotmail.com senest d. 
1. maj 2019 
Mere specifikke informationer vil blive sendt til de personer, som til-
melder sig, når vi kommer tættere på udstillingstidspunktet. 
Vi håber også at vi kan gentage succesen med en Cafe i forbindelse 
med arrangementet. 
Hilsen Annette B. Nygaard, Ellen A. Hansen og Jane Juhl 

mailto:janeogco@hotmail.com


 

13 



 

14 

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  
 

På vegne af HSV inviterer vi hermed alle dem som måtte have tid og lyst til 
at deltage i generalforsamlingen for HSV (gymnastik udvalget i Sdr. Vium) 
 
Det foregår mandag den 16 marts kl 20.00 på kulturhuset SKOLEN.  
 
Dagsorden efter vedtægter.  
 
Forslag skal være formanden i hænde mindst 8 dage før.  
 
Kom, spring og hop for Sdr. Vium galop  
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

 
Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 

 

GENERALFORSAMLING I HMF - her mødes folk -  
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30  

   i Skolestuen på Kulturhuset SKOLEN;  
 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere  
2. Beretning ved formanden  
3. Regnskab aflægges  
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 På valg er:  
 Jacqueline Pit  
 Phan Hanh  
 Ellen Bøgelund 
5. Valg af revisor  
6.  Behandling af indkomne forslag  
7.  Evt. Indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen 
 skal være  formanden (Irene Høgsbro, Lynevej 9) i hænde i 
 skriftlig form senest  2 dage før generalforsamlingen.  
8.  Evt. 
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Her er der plads 
til din annonce. 

 

 

 

 
 

 

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 
Storegade 32, 6880 Tarm 


