Sdr. Vium Nyt
Nr. 294 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2016 og januar 2017

Velkommen til

luciaoptog

på Sdr. Vium Friskole
tirsdag den 13. december 2016 kl. 08.15.
Efterfølgende serveres kaffe og rundstykker
for vores gæster.

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2017
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper@mail.mira.dk

senest d. 10. januar

Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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HMF og Yin Yoga – Året julegave
ide !
Med stor succes afholdt HMF for tredje gang et yin yoga arrangement på Nymindegab Kro d. 29. – 30. okt. Der var 31 deltagere, som
kom fra nær og fjern i kongeriget Danmark.
Allerede nu kan vi afsløre, at arrangementet gentages d. 4.—5. marts
2017.
Hvis du kender en person, der kunne have glæde af en weekend med
fokus på krop og balance i en travl hverdag, så kan et weekend ophold på Nymindegab Kro med 9 t. Yin Yoga v. Kristine Marie Rost,
skøn gourmet-mad og gåture i naturen ved hav og fjord måske lige
være julegaven du søger. Pris 2495,- kr. Kontakt Jane Juhl 30340273
Et særligt tilbud til alle lokale, der har lyst til at prøve Yin Yoga.
Fredag d. 3. marts kl. 17 – 19 tilbyder HMF en workshop med Kristine Marie Rost, ekspert i Yin Yoga, i gymnastik salen på Sdr. Vium
Friskole. Pris 200,- kr. Kontakt Jane Juhl 30340273

Annonce
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Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00-21.00

VIRKSOMHEDSBESØG HOS MILLPART
(erhvervsparken 2) I SKJERN

MILLPART er blandt Danmarks mest moderne maskinfabrikker og
er leverandør af hydraulikrelaterede komponenter til det globale
marked.
Vær med denne aften og få et indblik i Millpart
som produktionssted og arbejdsplads.
Efter en kort introduktion vises der rundt på virksomheden.
Efterfølgende kaffe og mulighed for at stille spørgsmål.
Sted: Vi kører samlet fra Sdr. Vium Friskole kl. 18.30.
Pris: 30 kr for voksne
Børn gratis. Arrangementet kan være relevant for større børn.

MADLAVNING FOR HELE FAMILIEN
Tag din mor/far/bedstemor/bedstefar eller nabo med
og mød op til fælles madlavning
under ledelse af Gitte Berthelsen og Irene Ottosen.
Torsdag 19/1 2017

Mad fra andre lande

Tid og sted: Sdr. Vium Friskoles skolekøkken kl. 16.30–20.30
Deltagerpris: 60 kr. pr. voksen, 40 kr. pr. barn.
Ved tilmelding til hele sæsonen er prisen 45 kr. pr. voksen
og 35 kr. pr. barn.
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Sogneforeningen vil gerne takke:
Sponsorer i forbindelse med 1. søndag i advent, DK tanken og
Brugsen i Lyne for slikposer og frugt.
Byens træ er fra Rene Pitt. Tak til Sandholdt smedje for hjælp til
at rejse træet, og Michael for kørsel med hest samt tak til Kristen
for underholdning og dejligt Julemanden kunne kikke forbi.
Og en tak til bestyrelsen for at hjælpe med at rejse træet, samt
året der er gået.
Og tak til By pedeller for at pynte de små træer på torvet, og et
stort tak for den indsats de har vist i året.
Med venlig hilsen Sogneforeningen.
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Kreative Børn og unge:
Er startet op 7. november frem til 19. december, der er kommet nye
aktiviteter, og mere frit og efter nytår forventes der et lokale klar til
klub hvor der hygges og spilles Xbox m.m.
Vil du vide mere så kom og få en snak og en folder med tilmelding, og
ellers se mere på www.sdrvium.dk kreative børn.
med venlig hilsen John og de frivillige hjælper, Esbølvej 24 MKs

Bemærk—datoen er tirsdag den 27/12 2016
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SpireVium
DØGNÅBEN DAGINSTITUTION
VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG SFO
Da udviklingen i Danmark de sidste mange år har bevæget sig hen imod flere
og flere arbejdspladser med skæve arbejdstider set i forhold til daginstitutionernes åbningstider, har vi i Sdr.Vium Friskoles daginstitution, SpireVium taget initiativ til at vi gerne vil kunne tilbyde en døgnåben daginstitution uden
lukkedage og med åbningstider hele døgnet.
Vi ønsker med det, at tilgodese de familier, som af forskellige årsager arbejder udenfor daginstitutionernes normale åbningstider og derfor er afhængige
af skiftende barnepiger, familiemedlemmers hjælp eller at ægtefæller må
arbejde på skift for at kunne løse pasningen af barnet. Men vi ønsker ikke
mindst at tilgodese børnene, som ofte oplever stressede forældre, skiftende
barnepiger, forældre, der sjældent er sammen med børnene samtidig osv.
Dette er nogle af de tanker, vi har gjort os i forbindelse med ønsket om at
udvide vores åbningstider til døgnåbent.
Fra 1. januar 2017 åbner vi op for muligheden for at få passet sit barn udenfor daginstitutionernes normale åbningstider.
Vi tilbyder 4 forskellige moduler. Modulerne er månedsmoduler, hvilket tilgodeser dem, der arbejder hver anden uge, så de ikke behøver en fuldtidsplads for at få barnet passet de uger, hvor de arbejder. Modulerne er på 130,
175 og 215 timer pr. måned, samt et døgnmodul. Timerne kan fordeles efter
behov.
Normal åbningstid pr. 1. jan 2017: Alle hverdage fra kl. 6.00 - 17.00 på nær
uge 29+30 og hverdagene mellem jul og nytår.
Ved behov ud over den normale åbningstid skal man tilkøbe døgnmodulet.
Hvis man er interesseret i at se SpireVium, høre lidt mere om hverdagen, priser, skrives op til en plads, eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte
os på 97375383. Så kan vi aftale en tid, hvor I kan komme forbi til en snak.

SpireVium, Esbølvej 9, Sdr.Vium, 6893 Hemmet.
Telefonnr. 97375383
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Fælleshuset Sdr. Vium
Tak til jer der var med til at gøre vores julefrokost til en
fælles god oplevelse. Det er dejligt, at så mange kunne afse
tid til at deltage og dejligt med det gode humør tusind
tak
Desværre må vi aflyse det annoncerede julearrangement
søndag den 11 dec. Bl.a. manglende ressourcer fra bestyrelsens side, samt at der er mange juletraditioner, vi gerne
vil give vores børn rundt i nærområdet

Til gengæld barsler vi med en 90er Temafest lørdag den
11. feb. 2017 90er musik - 90er menu - 90 er påklædning
osv sæt endelig kryds i kalenderen og begynd at kridte
skoen. Mere om denne senere og følg os på facebook

Sluttelig vil vi gerne sige tak for året, som næsten er gået
og vi glæder os til at tage fat på nye udfordringer i det nye
år

Med venlig hilsen
Fælleshuset Sdr. Vium bestyrelse
Birgit Rasmussen , Lene Danielsen, Gerda Jensen
Steven Jensen, Svend Jensen, Johannes Nielsen
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Kreative børn og unge i Sdr. Vium Esbølvej 24 er startet op igen og ønsker at tilbyde børn velkommen, det er om mandagen fra kl 18,30 til 20,15
Men se mere info på www.sdrvium.dk under foreninger kreative børn.

Med venlig hilsen John F. Jacobsen

Januar 2017
1/1 Nytårsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 16.00
2/1 Start Yin Yoga—mandagsholdet
4/1 Start Yin Yoga—onsdagsholdet
4/1 Start på nyt skoleår
8/1 Helligtrekongersgudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00 Prædikant: Per Weber, fhv. landssekretær i Ordet og Israel. Efterfølgende kirkefrokost og foredrag i ”Stalden”. Spisning: 50 kr. for
voksne og 10 kr. før børn
11/1 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 17.00 for spejdere og familier
12/1 Teenklub i ”Stalden” v. præstegården kl. 19.30 Banko
13/1 Nytårskur Mand og mand imellem
15/1 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 14.00 v. Simon Møller
Olesen
17/1 Virksomhedsbesøg Millpart kl. 19.00
19/1 Madlavning for hele familien
19/1 Landsbyquiz
20/1 Start Yin Yoga—mandagsholdet
22/1 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30
26/1 Teenklub i ”Stalden” v. præstegården kl. 19.30
29/1 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30
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December 2016
4/12 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.30
6/12 Adventsgudstjeneste i Hemmet kirke kl. 14.00 – og efterfølgende kaffe og adventshygge i ”Stalden” v. præstegården.
7/12 Bøn og Stilhed i Sdr.Vium kirke kl. 17.00
7/12 Julekoncert i Hemmet kirke kl. 19.30 med kor fra Solgården
812 Teenklub i ”Stalden” v. præstegården kl. 19.30. Julehygge
8/12 Landsbyquiz—julespecial
11/12 Julehygge i Fælleshuset AFLYST
11/12 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller
Olesen
13/12 Luciaoptog på Friskolen kl. 08.15
13/12 Julekoncert med Esbjerg Brass Band
18/12 De ni læsninger – en lidt anderledes gudstjeneste i
Sdr.Vium kirke kl. 10.30
22/12 Julegudstjeneste for Friskolen i Sdr.Vium kirke kl. 8.15
22/12 Julegudstjeneste for de mindste i Hemmet kirke kl. 9.30
24/12 Juleaftensgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 14.30
24/12 Ønsk hinanden Glædelig Jul på Friskolen kl. 10.00-12.00
25/12 Juledagsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30
26/12 Gudstjeneste 2. juledag i Hemmet kirke kl. 10.30
27/12 Yin Yoga
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Foreninger i Sdr. Vium
Sdr.Vium Forsamlingshus
Formand Johannes Nielsen 97 37 54 33 / 21 45 02 25 e-mail mjknielsen@gmail.com
Booking Birgit Rasmussen 97 37 55 94 / 40 11 68 19 e.mail bhrmr@ofir.dk

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

KFUM Spejderne i Sdr. Vium
Gruppeleder: Gunner Pedersen, Brosbølvej 11, Sdr.Vium
tlf. 97 37 58 59 mail: wimminger@gmail.com

HSV IF- Hemmet-Sdr. Vium idrætsforening
Formand Martin Andersen, Østerhedevej 8, Sdr.Vium tlf.22 19 43 77
E-mail: martin.sandager.andersen@gmail.com

Støtteforeningen for Sdr. Vium Friskole

Formand: Kristen Pagaard Nielsen pagaardnielsen@jubii.dk
mobil: 28 83 68 93
PR: Annette Nygaard, mail: marzili123@gmail.com,
mobil: 20 82 94 84

HMF—Her Mødes Folk, Sdr Vium
Formand Jane Juhl tlf. 30 34 02 73

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
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Hilsen fra bestyrelsen for Sdr. Vium Friskole, Børnehave & Vuggestue.
Julen nærmer sig med hastige skridt og både børn og voksne glæder sig. Det har
været et begivenhedsrigt efterår og en velfortjent juleferie venter lige om hjørnet.
Motionsløb: Igen i år havde vi et rigtigt fint motionsløb. Det blev Ældste gruppe,
der vandt den interne dyst – stort tillykke til alle børnene og en stor tak til alle sponsorer og hjælpende hænder! Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
PR: 2 medlemmer af bestyrelsen samt Kiki havde bussen med på markedet i Tarm i
uge 42 og sørgede for at skabe opmærksomhed omkring skolen og Spirevium og
den anden weekend i november var både børn og forældre på benene og fik husstandsomdelt foldere i oplandet fra Lunde til Tarm. Vi håber rigtigt meget, at flere
vil få øje på os og komme på besøg.
Sund skole: Som forsøg har der været indført gratis havregryn eller havregrød i 10frikvateret på skolen og dette har en flok af børnene taget rigtigt godt imod. Det
skal nu besluttes i bestyrelsen om det skal fortsætte permanent. Motionen har også
højt fokus og eleverne er ret begejstrede. Uge 47 er der emneuge med netop fysisk
og psykisk sundhed på programmet.
Julemarked: D. 27/11 er der igen i år Julemarked på skolen, hvor der vil være salg
af chokolade samt julepynt, lysestager m.m. fremstillet af de ældste elever. Alt
overskud går til deres lejrskole tur til Bornholm. Vi håber selvfølgelig at se rigtigt
mange denne dag.
Juleferien starter d. 22/12-2016 og vi starter friske og veludhvilede igen d. 4/12017.
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Mand og mand imellem
Indkaldelse til alle mænd i Sdr. Vium
Der afholdes Nytårskur
Fredag den 13. januar kl. 18.30 hos Kalechesmeden.

Pris 150,- kr. betales ved tilmelding, for mad.
drikkevare betales på aften 100,- kr. max.
Menu: den står Jann Ove for, så bliver det godt.
Drikkevare: den klare John og Brugsen i Lyne, snaps øl og
whisky samt kaffe og lidt vand.
Stemning & humør den kommer i med.
Tilmelding hos John (Kalechesmeden) i butikken.
SMS på tlf. 30 27 88 60 forhåndstilmelding.
Sidste tilmelding senest mandag den 6. januar
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Regionens private vuggestue, børnehave og friskole med

Det naturlige valg for dit
Sdr. Vium Friskole er valget for dig, der:
 tillægger høj faglighed og god undervisning stor betydning
 ønsker reel indflydelse på skolegangen
 mener, at god trivsel og optimal læring følges ad
 søger pasning i en tryg og overskuelig børnehave eller vuggestue
 forventer mere for dit barn.
Sdr. Vium Friskole med vuggestue, børnehave og
skolefritidsordning har egen bus, der henter elever i et naturligt opland fra Tarm til Nr. Nebel.
Skolens dygtige og engagerede medarbejdere indgår i tæt samarbejde med forældrene.
Ring til os og hør nærmere. Tlf .nr. 97 37 53 99
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Støtteforeningen Sdr. Vium Friskole
Ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår

Tusind tak for al opbakning
sponsorstøtte og hjælp
vi har fået i året der gik.

De bedste julehilsner fra bestyrelsen.

Støt støtteforeningen – vi støtter skolen
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På onsdagsmarked med reklame.
Onsdag i efterårsferien var vi 3 fra Sdr. Vium Friskole og SpireVium, der trak i varme bukser og regntøj og så gik turen til onsdagsmarked i Tarm. Man kan ikke ligefrem sige, at vejret var med os.
Det stod ned i stråler, men da der var meldt opholdsvejr op af formiddagen, var vi optimistiske. Vi fik en plads i det område, hvor
børnene også kunne have en stand og sælge legesager fra, men pga.
vejret var der ikke så mange.
Vi fik sat en stand op, med en pavillon, så vi i det mindste kunne stå
i tørvejr. Forældre fra skolen og SpireVium havde sponsereret små
pakker til en fiskedam. Så den fik vi også gjort klar. Der var også
gratis saft og kage til børn, der kom forbi. Nu ventede vi bare på, at
der skulle komme nogle familier forbi. Men først da regnen stilnede
af hen på formiddagen, begyndte der at komme folk. Og der blev rift
om fiskedammen. Den blev næsten tømt. Vi fik også snakket med
en del, men mange var familier, der var på ferie og som kom længere væk fra. Dog var der også lokale og nogle enkelte, der var interesseret i at høre mere. Alt i alt en våd og halvkold dag, men alligevel
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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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Støtteforeningen Sdr. Vium Friskole har fået ny

Formand
Susanne Hykkelbjerg J. Nilsson
Næstformand
Anette Nielsen
PR
Annette Nygaard
Kasserer
Hanne Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Regitze Lønsgren Nielsen
Suppleant
Kristen Pagaard Nielsen

Kontakt os gerne på vores mail
stottesvf@gmail.com

Hilsen
Støtteforeningen
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Sommeren 2016 fik Sdr. Vium menighedsråd en henvendelse fra Mickael
Damgaard, barnebarn af Asta og Harald Damgaard, Møllegården. Han
spurgte, om Sdr. Vium sogn ville overtage en familiebibel, som han havde
fået overdraget fra sin far, Erik Damgaard. Damgaard skrev:” jeg fik så den
tanke at den (bibelen) måske kunne vende tilbage til ”sine rødder”. Menighedsrådet har sagt ja tak til bibelen.
Bibelen er noget medtaget, og menighedsrådet har derfor kontaktet en bogbinder.
Bogbinderens vurdering af bibelen er, at det er en kendt bibel fra 1930
´erne, der var så kostbar dengang, at den blev solgt på afbetaling. Han gav
udtryk for, at det var en fin bibeludgave med for datiden meget billedmateriale.
Bibelen vil gennemgå en generel restaurering.
Der er ca. 1 måneds arbejde fordelt over ½ år. Når bibelen er færdig, kommer den tilbage til sognet. Der er
endnu ikke taget beslutning om,
hvor
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Hvad kan vi tilbyde.
Solsejl / Læsejl / Bådkalecher
samt meget mere.
Reparation af telte, sadel underlag m.m.
Møbelpolsring og ompolstring
af hynder.

V/ John F Jacobsen
Esbølvej 24
30278860
john@m-ks.dk
www.m-ks.dk

Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andelskassen
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Boiskov Biler
Alt i biler
Lynevej 4, 6893 Hemmet
Tlf. 97 37 52 74

VESTDØREN
Produktion af stalddøre og porte
VESTDØREN ApS, tlf. 97 37 54 55
Esbølvej 17- Sdr. Vium, 6893 Hemmet
www.vestdoren.dk
e-mail: info@vestdoren.dk

Telefon 70 26 16 80
Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel
Storegade 32, 6880 Tarm

Sdr. Vium Forsamlingshus
er velegnet til privat fester
Tlf.40116819
træffes bedst efter kl. 17.00
www.sparnebel.dk
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