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Sdr. Vium Nyt 

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt  
udkommer 1. december 2022  

Og dækker december 2022 og januar 2023 
 

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 

Nr. 352 Sdr. Vium Sogneforening november 2022 

Nu har vi snart jul igen. 
 
Som verden ser ud nu, hænger vi julestjerne op men 
undlader at tænde lyset i år. 
Vores traditionsrige kåring af juleudsmykning ændrer 
vi til den flotteste juleudsmykning med minimalt lys, 
MEN selvfølgelig har vi stadig lys i byens træ der tæn-
des 1. søndag i advent. 
 

Vi håber I tager godt imod vores initiativ. 
 
Sogneforeningen.  
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Nye indbyggere i Sdr. Vium 

 
Hvis du er nyligt tilflyttet Sdr. Vium Sogn, så vil Sdr. Vi-
um 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 må-
de gør en indsats udover hvad der kan forventes, og det skal værd-
sættes, og dette vil blive offentliggjort den 27. november til julemar-
kedet, 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 sog-

neforeningen bakker du op om vores julebelysning, julemarked, Sankt Hans m.v. 

samt vores arbejde for bedre trafiksikkerhed, kønnere by og bedre samarbejde sog-

nene i mellem i Bedst mod West. Det er ingen risiko ved at melde sig ind i sognefor-

eningen da INGEN kommer i bestyrelsen uden deres udtrykkelig samtykke. 
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Ved udlejning af Kulturhuset Skolen  
 
Kontakt Michael Rasmussen på 
 
Tlf. 28259965 eller mail  
 
Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com  

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!!!   

mailto:Booking.kulturhuset.skolen@gmail.com
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”Biblioteket kommer” til dig. 
 
Har du familie, naboer, venner eller ikke selv kan komme på biblio-
teket har vi et godt tilbud til dem. ”Biblioteket kommer” ordningen. 
Del gerne det gode budskab. 
 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne bringer gratis bøger, lydbøger, mu-
sik mm. ud til borgere i kommunen. Det gælder alle, der på grund af 
handicap eller sygdom ikke selv er i stand til at komme på bibliote-
ket. Det er gratis at være tilmeldt ”Biblioteket kommer”- ordningen. 
 
Hvad kan der lånes? 
Du kan låne nøjagtig det samme, som besøgte du selv biblioteket. På 
biblioteket finder du: 
Romaner, fagbøger og  blade. 
Bøger med stor skrift (MagnaPrint) 
Lydbøger på cd og mp3. 
Musik på både cd og som noder. 
Film på dvd. 
 
Ring til en af bibliotekets afdelinger. Her vil du komme til at tale 
med en bibliotekar, der vil spørge ind til dine ønsker og herefter vil 
du 11 gange om året få besøg af en af bibliotekets personaler, der 
leverer en pose med materialer og tager det brugte med retur. Vi hol-
der ferie i juli måned. 
Tøv ikke – grib telefonen og ring eller send en e-mail, så ringer vi 
tilbage. 
 
Hvide Sande bibliotek Telefon 99 74 26 40 E-mail: hvidesande-
bib@rksk.dk 
Ringkøbing bibliotek Telefon 99 74 26 00 E-mail:ringbib@rksk.dk 
Skjern  Bibliotek Telefon 99 74 26 20 E-mail: skjernbib@rksk.dk 
Tarm bibliotek Telefon 99 74 26 11 E-mail: tarmbib@rksk.dk 
Videbæk Bibliotek Telefon 99 74 26 30 E-mail: videbib@rksk.dk 
 
 

mailto:hvidesandebib@rksk.dk
mailto:hvidesandebib@rksk.dk
mailto:ringbib@rksk.dk
mailto:skjernbib@rksk.dk
mailto:tarmbib@rksk.dk
mailto:videbib@rksk.dk
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 November 2022 

1/11 Madlavning for mænd kl. 18.00 på Kulturhuset Sko-
len—HMF 

2/11 Smart træning kl. 19.00-20.00 

3/11 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00 

4/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

6/11 Alle Helgens-gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.30 
Alle Helgens-gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 11.00 

7/11 Gåtur med Hyggeklubben 
vi mødes ved busskuret kl. 14.00 

7/11 Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15 

7/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

8/11 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

9/11 Smart træning kl. 19.00-20.00 

9/11 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30 

11/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

13/11 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30 

14/11 Gåtur med Hyggeklubben 
vi mødes ved busskuret kl. 14.00 

14/11 Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15 

14/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

15/11 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 
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 November 2022 fortsat 

16/11 Smart træning kl. 19.00-20.00 

18/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

19/11 Julefrokost på Kulturhuset Skolen kl. 17 

20/11 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møl-
ler Olesen 

21/11 Gåtur med Hyggeklubben 
vi mødes ved busskuret kl. 14.00 

21/11 Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15 

21/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

22/11 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

22/11 Madlavning for mænd kl. 18.00 på Kulturhuset Sko-
len—HMF 

23/11 Smart træning kl. 19.00-20.00 

23/11 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 10.30 

25/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

25/11 Fredagsmiddag på Tværs i ”Stalden”, Vandmøllevej 
3, kl. 18.00. 
Husk tilmelding senest onsdag den 23. november til 
præstegården på 4020 6760 

27/11 Juletræstænding og julemarked kl. 14.00—MKS / 
Kulturhuset Skolen 

27/11 SøndagsFejring i Sdr.Vium kirke kl. 10.00 – 1 søn-
dag i advent 
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 November 2022 fortsat 

28/11 Gåtur med Hyggeklubben 
vi mødes ved busskuret kl. 14.00 

28/11 Gymnastik Mor-far-barn kl. 16.30-17.15 

28/11 Gymnastik Voksen kl. 19.00-20.00 

29/11 Hyggeklub i HMF på Kulturhuset Skolen kl. 09.30 

29/11 Julesyslerier, Vester Vejrupvej 12 kl. 19—HMF 

30/11 Adventsgudstjeneste med særligt hørehensyn i 
Hemmet kirke kl. 14.00 
Efterfølgende kaffe i ”Stalden” ved præstegården 

30/11 Smart træning kl. 19.00-20.00 
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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 gry-
derne og deles om opvasken. Der er ingen 
optagelseskrav og heller ingen alders-
grænser, så kom frisk uanset køkkenerfa-
ring.  

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. 

Julesyslerier 
 

 Vi laver adventspynt og juledekorationer under instruktion 
af Marianne Sommer. 
Tid: tirsdag d. 29. november Kl. 19 
Sted :Vester Vejrupvej 12 
Pris: 50 kr.+ evt. materialer 
 

Tilmelding senest d. 24. november på tlf.: 81 93 68 57  
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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 
  

mandag kl. 
16.30 – 17.15 

Lene Rasmussen 400 kr. 
  

Puslinge 
3-6 årige 

fredag kl. 
15.00 – 16.00 

Charlotte Thomsen, Tan-
ja, Martin, Gitte 

375 kr. 
  

Voksen mandag kl. 
19.00-20.00 

Kirsten og Else 400 kr. 

  
Følgende hold slutter til jul (10 gange) 

  

Smart  
træning 

onsdag kl. 
19.00-20.00 

Else 300 kr. 
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Alt i bilpleje 
Se mere på bilpleje-centret.dk  

Enghavevej 1, 6950 Ringkøbing 

Alt i bilsalg 
Se biler ved  

Bork Autoservice 
Nr. Bork 

KONTOR 
Damgårdsvej 8, Sdr. Vium, 6893 Hemmet 

Bjarne direkte tlf.: 2737 5263 

http://www.bilpleje-centret.dk/
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Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andels-
kassen 

 
Byporte 

 
Skrive skilte til byporte, kan 
lånes og afhentes hos John 
F. Jacobsen, MKs, Esbølvej 

24, tlf. 30278860 eller 
22548860 

Sogneforeningen 

 

Flag Allé  
Kr. 300,- 

 
Bestilles senest en uge før 

på tlf. 23253182 
Esbølvej 2, Sdr.Vium 

Sdr. Vium 

 
Landsbypedeller 

 
Kontaktperson er 

Orla Jensen 
Tlf. 22165829 
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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 
 


