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Sdr. Vium Nyt 

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

 
Emner  skal  være meddelt  redaktøren  

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

videresendes til godkendelse  
hos Sogneforeningens bestyrelse 

Nr. 334 Sdr. Vium Sogneforening februar  2021 

 Februar 2021 

7/2 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 

9/2 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

14/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 

21/2 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 

23/2 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

28/2 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 
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HYGGEKLUB I HMF 
- her mødes folk - 

        
Sted:  Skolestuen i Kulturhuset SKOLEN;  
  Sdr. Vium, Esbølvej 9 
 
Tid:  Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 09.30– 11.30 
  Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 09.30– 11.30 
 
Pris:  20 kr (incl. Kaffe og boller)  
 
  Hyggeklubben er et socialt mødested, for alle voksne, 
  hvor deltagerne selv bestemmer aktiviteterne. 
  Der er ikke fast mødepligt. Deltag efter tid og lyst. 
 

Velmødt!!!   
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En hilsen fra HSV-IF 
 
HSV-IF vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår. 
 
Der er fuld gang i foreningslivet med 19 puslinge børn i alderen 3-6 år, Motor Mille 
Dans med 7 børn i alderen 5-8 år samt voksen gymnastik med hele 16 deltagere. 
Codvid 19 har givet lidt udfordringer med diverse restriktioner. Men hvor der er 
vilje er der vej. Så tusind tak til trænere og alle på holdene samt forældre for jeres 
fantastiske samarbejde. Pga. codvid 19 ved vi endnu ikke om der bliver afholdt 
gymnastikopvisning.  
 
Som mange har bemærket, sker der lidt omme på stadion. Vores klubhus, der læn-
ge har trængt til en kærlig hånd, er endelig ved at få en lille makeover.  
I foråret 2020 var det muligt at søge et tilskud hos byg og anlægspuljen, til renove-
ring af blandt andet klubhuse i kommunen. Denne mulighed greb vi, da der i flere år 
har været på tale at renovere huset, men pengene har aldrig været der. Der blev 
søgt om tilskud på 70% til udskiftning af tag og vinduer. Hvilket blev bevilliget. De 
sidste 30 % søgte vi ved foreningen for almen nyttige formål (vindmøllemidler). Her 
fik vi tildelt 20.000 kr.  
Med disse tilsagn blev projektet skud i gang. Taget blev udskiftet først i dec. 2020, 
og vinduerne skiftes først i det nye år.  
Kan forstå nogle undre sig over, hvorfor vi bruger så meget krudt på et hus, der ikke 
rigtig bliver brugt. Pt. bruges huset til opbevaring af udstyr der bliver brugt til trak-
tortræk. Vores håb i HSV-IF er, at vi med tiden kan få mere glæde af huset. Det er 
ikke bestemt hvad huset skal bruges til. Men vi har nogle ideer og er selvfølgelig 
åben på ideer fra jer medborgere. Vores tanker er man kunne lave noget udekøk-
ken og bålplads og bruge husets toilet. Lave er par værelser man kunne leje i forbin-
delse med fest i Kulturhuset Skolen. En børneklub for de yngste skolebørn for at 
styrke sammenholdet hos byens børn.  
 
Vi håber at kunne invitere jer alle til en lille komsammen på stadion til foråret eller 
først på sommeren. 
 
Vil gerne slutte med at takke dem der har og vil give en hånd med. Og ikke mindst 
Johannes Nielsen der sørgede for at vi kom i gang med at søge tilskuddene.  
 

På vegne af HSV-IF Maria Bøjgaard.  
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Opråb til hele Sdr. Vium Sogn 
Vi i menighedsrådet føler os presset ovenfra af Provsti og Stift angåen-
de fjernelse gamle gravsten på kirkegården.  
Dette område hedder lapidarium.      
 
Disse gravsten står i det nordøstlige hjørne af kirkegården. 
Vi har, i det gamle menighedsråd, besluttet, at vi ønsker området beva-
ret, da disse gravsten fortæller noget om Sdr. Viums tidligere borgere.  
Vi mener, det er en kvalitet, at kunne besøge disse gravsten 
Det er således, at når et gravsted udløber, er gravstenen familiens ejen-
dom. Hvis familien ikke ønsker, at drage nytte af denne tilfalder den 
kirken, og herefter er det menighedsrådets ansvar at vedligeholde om-
rådet. 
Der er en problemstilling, der går på at, på kirkegården er det gravsteds
-ejer, der er ansvarlig for, at gravstenen ikke vælter, men i lapidarium, 
er det nu blevet menighedsrådets ansvar, da stenen nu er overdraget til 
os. 
Det er denne udgift Provsti og Stift ikke vil dække. 
 
Vedligeholdelse af området: 
Vi er bekendt med, at der er kirkegårde, hvor det er frivillige menne-
sker, der vedligeholder disse områder. 
Alternativet er, at vi ser os nødsaget til at fjerne disse gravsten 
NB. Fra Hemmet Kirke er alle sten blevet fjernet og knust flere år si-
den. 
 
Vi beder om en tilkendegivelse fra sognets beboere og familier, der har 
tilknytning til Sdr. Vium.  
 
Vi vil gerne høre fra jer senest 1. marts 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Hemmet, Sdr. Vium Menighedsråd 
Kontakt venligst en af nedenstående 
Fmd, Johannes Nielsen  21450255 
Kirkeværge: Jann Ove Pagaard  21276509 
Nikolai Allerslev  61747447 
Dorte Randeris Nielsen  27625113 
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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  
 

 

 
 
Ved udlejning af Kulturhuset Skolen  
 
Kontakt Michael Rasmussen på 
 
Tlf. 28259965 eller mail  
 
Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com  

mailto:Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com
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BIOGASUDVIDELSE i Sdr. Vium 
 
Kære Sdr. Vium-folk 
 
Som tidligere skrevet på facebook har vi fundet ud af at Nature 
Energy, som nu ejer både biogasanlæggene på Gundesbølvej og 
Øster Vejrupvej ønsker at udevidde kapaciteten i disse anlæg.  
 
Anlægget på Øster Vejrup vej blev før jul sendt i offentlig idefase 
vedr. VVM. Fra kommunens side har man kun valgt at sende be-
sked, til de naboer der bor inden for en radius af 500 meter fra an-
lægget. Det er således meget få der bliver gjort opmærksom her-
om, men udvidelsen vil få konsekvenser for mange flere 
her i sognet. Jeg håber I vil læse nedenstående. 
 
Vi (Knud Nielsen, Morten Christensen og Vikie Trelborg) har taget 
kontakt til kommunen vedr. biogasanlægget på Øster Vejrupvej, der 
i sin tid blev etableret som et lokalt anlæg, ejet af lokale landmand. 
Men den tid er nu forbi, anlægget er købt af den mastodont der 
bl.a. også ejer anlæggene ved Videbæk og Korskro. Der er altså ta-
le om et selskab som nu ikke er lokalt længere, men en virksomhed 
der har en stor forretning på dette område. 
 
I sin tid (altså inden opførelsen) blev vi (borgere i sognet) bl.a. stil-
let i udsigt at gyllen fra gårdene med tiden skulle pumpes til anlæg-
get for at trafikken på vejene skulle minimeres. Det er ikke sket – 
og der er intet der tyder på at de nuværende ejere vil foretage den-
ne investering. Tværtimod skrues der nu op for kapaciteten, så tra-
fikken stiger og vores veje belastes yderligere. 
 
Lad mig slå fast, at dette IKKE er en hetz mod vores lokale land-
mænd. 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. 
 
Men med udvidelsen følger flere gener for lokalbefolkningen. Lug-
ten, støvet fra grusvejen og ikke mindst de mange til- og frakørsler. 
Der er tale om en stigning i kørsler på 66% til og fra anlægget bare 
på Østre Vejrupvej. 
 
For os at se, er det her et selskab der bare skal tjene penge – uan-
set hvad det koster for os som lokal samfund.  
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Tallene op for kørsler 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 
 
Ydermere har man fra Nature Energys side kun omtalt 1 højsæson 
årligt, den i efteråret. Men vi har gjort opmærksom på at også for-
årssæsonen, når markerne skal tilsås, er lige så slem trafikmæssigt 
– hvis ikke endda værre. Altså er der tale om 2 højsæsoner – ikke 
kun 1. Selskabet har heller ikke oplyst kommunen hvor lang denne 
efterårssæson er! Altså mener vi at kommunen har truffet et valg 
på grundlag af forkerte oplysninger. 80 kørsler til og fra det ene af 
de 2 anlæg – det er voldsomt. Vores små veje er slet ikke lavet til 
så meget tung transport. Oveni skal der jo lægges al den trafik der i 
forvejen er. 
 
Vi har gjort opmærksom på at vores rabatter er i en uforsvarlig 
stand – og det bl.a. skyldes den øgede transport vi har fået efter 
opførslen af biogasanlægget på Øster Vejrupvej. Det er ikke muligt 
for to store køretøjer at passere hinanden uden at også rabatten 
tages i brug. Faktisk er der på visse strækninger ikke engang mu-
lighed for at en personbil og en lastbil eller traktor, kan komme for-
bi hinanden uden at den ene part må langt ud i rabatten. Og det er 
rabatterne ikke lavet til at kunne klare. Vi har mange steder 1 me-
ter med mudder eller store huller på begge sider af vejen. Det gør 
det farligt at færdes langs vejene som blød trafikant. Og med den 
øgede transport til og fra anlægget bliver dette kun værre. 
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Og så er der trafikken generelt, som vi mener efterhånden har nået 
et max for hvor meget vores små veje kan klare. Der er foretaget 
en trafiktælling (i lavsæson) – og der kører der på en almindelig 
dag 178 lastbiler gennem byen! Her er almindelige biler og traktorer 
ikke talt med.  
 
Det er godt nok meget for så lille en by som Sdr. Vium, hvor vejene 
er ganske små. I en højsæsonen (som ingen ved hvor lang er) kan 
man så yderligere lægge de af de 80 transporter til, som kører ad 
Esbølvej. Jeg kender ikke regnestykket – der er 
nemlig (heldigt nok for kommunen) ikke foretaget en optælling i 
højsæsonen, men jeg vil gætte på vi kommer 
langt forbi de 200 gennemkørsler. 
 
Vi har haft besøg af kommunens planlægningschef, projektmedar-
bejderen for biogasudvidelsen, en vej- og driftsmand, samt forman-
den for Teknik- og Miljøudvalget. Vi kørte en tur rundt i sognet, be-
søgte biogasanlægget og lod dem den prøve at køre på vores veje. 
Derefter sluttede vi af med et møde hvor vi redegjorde for vores 
bekymringer og udfordringer. 
 
Efter mødet har kommunen lovet at se på: 

 Få Nature Energy til at færdiggøre anlægget. Der mangler as-
faltering, beplantning og hegn. 

 Få lavet tilkørselsforhold til biogasanlægget – muligvis udvi-
delse af vejen hvor man kører ind til anlægget. 

 Hævede vejflader i forbindelse med de nuværende chikaner 
(ikke bump – men som på Nørhedevej i Lyne). 

 Chikane i krydset på Esbølvej/Lynevej/Galgebjergevej så over-
sigtsforholdet bedres. 

 Kørselstider – så der fx ikke køres på søndag helligdage, og 
måske også kun i arbejdstiden (7-17). 

 
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. 
 
Det er vigtigt hvis vi vil i gennem med noget, som fx udbedring af 
vores veje og rabatter, at så mange som muligt ”gør noget” Vi kan 
ikke trække det her alene. Hvis det kun er os tre (Morten, Knud og 
Vikie) der ”brokker os”– så falder det til jorden. 
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Søg vindmøllemidler for 2021 
 
Sdr. Vium får årligt omkring 135.000 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. marts 2021. 
 
Det er derfor nu tid til at overveje om jeres forening har projekter 
der trænger til økonomisk hjælp i 2021. 
 
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.” 
 
Send ansøgning til Brian Sørensen på mail bts-hip@outlook.dk.  
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, budget og 
gerne en beskrivelse af hvem og hvor mange der får glæde af pro-
jektet.  

På udvalgets vegne, Jakob Trelborg 

Så kære folk i Sdr. Vium. Vær sød at sende et høringssvar til kom-
munen. 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 for høringssvar kender vi ikke endnu. Men selve den offent-
lige høring løber 8 uger. Men jeg oplyser om det på facebook så 
snart jeg kender datoen – og er det muligt at nå det inden for 
deadline af Sdr. Vium Nyt kommer det også med her. 
 
Vi håber med vores henvendelser at vi kan få kommunen til frem-
over at betænke sig på hvorfor et lille lokalt anlæg, beliggende ved 
ringe infrastruktur, absolut skal vokse med 66% af dets oprindelige 
størrelse. Samt at få udbedret rabatter, sænket farten i gennem 
byen og i farlige sving og kurver. Vi håber at det bliver så vi 
igen kan gå og cykle langs vores landeveje her i sognet. Vi bor her 
trods alt! 
 
Godt nytår til jer alle. 
 
De bedste hilsner 
Knud, Morten & Vikie 
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Foreninger i Sdr. Vium 
 
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 
Maria Bøjgaard e-mail maria82simon@gmail.com 
 
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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Byporte 

 
Skrive skilte til byporte, 

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

Esbølvej 24, tlf. 
30278860 eller 22548860 

Sogneforeningen 

 
Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 

 

Flag Allé 
Kontaktperson er  
Erhart  Allerslev 
Tlf. 97375341 

 
Bestilles senest en uge før 

Sdr. Vium 
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Nyt fra Hemmet-Sdr.Vium menighedsråd  
 

Lige før kirkeårets begyndelse 1. søndag i advent blev menig-
hedsrådet konstitueret således:  

• Formand: Johannes Nielsen  
• Næstformand: Dorte Randeris Nielsen  
• Kasserer: Sven Clausen  
• Sekretær: Thomas Krarup  
• Kontaktperson: Kurt Markussen  
• Kirkeværge Hemmet: Bent Jensen  
• Kirkeværge Sdr.Vium: Jann Ove Pagaard  
• Øvrigt medlem: Nikolaj Allerslev  
 

Derudover blev der nedsat et valgudvalg og et aktivitetsud-
valg, og vi håber på, at vi snart igen får mulighed for at kunne 
mødes til forskellige arrangementer uden alt for mange re-
striktioner om mundbind og afstand.  
 
Hvis der er nogen, som har idéer til aktivitetsudvalget, er hen-
vendelse til menighedsrådet eller sognepræsten velkommen.  
 
På Sdr.Vium kirkegård har der været stor aktivitet. Her er der 
etableret ny materialeplads bag graverbygningen. Den gamle 
hæk er fjernet, området er udvidet, ruminddeling og låger er 
fornyet og der er anlagt ny flisebelægning. Nu er der meget 
lettere adgang, når der skal aflæsses grus og lignende, lige-
som arbejdsforholdene for graveren er forbedret.  
 
Og derudover er menighedsrådet i fuld gang med at søge ny 
graver og kirketjener til Sdr.Vium kirke.  
 
Menighedsrådet 
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 
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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 
 


