
Sdr. Hygum - det hjælpsomme lokalsamfund

Sdr. Hygum er en meget lang og helt køn landsby.
Indbyggerne i Sdr. Hygum er en god blanding af mennesker, 
der er født og opvokset i sognet, og tilflyttere....nogen med 
pælerod, andre med trevlerødder.
Landsbyen er klassisk sønderjysk på den måde, at der er et hav 
af foreninger.
Hvis I vil se folkelige fællesskaber,
naboer med opsmøgede ærmer,
travle unge mødre og vedholdende gamle mænd...
...så besøg for eksempel boldklubben, rideklubben, foreningen 
butikken, lokalhistorisk forening, forældrekredsen omkring 
børnehuset Luna, hjemstavnsgården, knallertklubben,
Klub 2000, aktivitetscentret, traktortrækket,
gymnastik- og ungdomsforeningen...og bankoforeningen, for-
samlingshuset, juniorklubben, børneklubben...
og så har vi sikkert osse glemt nogen !



Siden sidst

er der med lokale kræfter ( det er de fleste) og med kommunal velvilje (den tager vi imod med tak)
lavet gang/cykelsti fra Grammingtoften til Ribevej og cykelsti fra Sdr. Hygum til Rødding.
Byportene er gjort kønne og iøjnefaldende.
Aktivitetscentret er blomstret som indendørs samlingssted med et nyt og meget benyttet motionscenter.
Der er netop indviet et nyt udendørs samlingssted med bl.a. legeplads og petanquebane for alle sognets beboe-
re.
Og i løbet af sommeren kommer der ved aktivitetscentret et fodbold-træningsanlæg, som kan benyttes som en 
mindre 11-mands-bane eller to 7-mands-baner.



Og i fremtiden
Vi vil gerne udvikling.
Vi har mange smukke unge mennesker her, og der er plads til flere.
Det hjælpsomme lokalsamfund har allerede vist sig tiltrækkende for nye tilflyttere, og det vil vi gerne fast-
holde og udbygge ved at arbejde på byfornyelse med nye byggegrunde midt i byen og en forskønnelse af kro- 
grunden
naturstier først og fremmest en sti langs Nørbæk til nogle tilgroede søer, som vi renser op, så området bliver 
en udflugt værd, cykelsti til Ribe og bedre trafikale forhold omkring skolebussens stoppested.
Vi har et ønske om og en plan for forbedring af omklædningsfaciliteterne ved Sdr. Hygum Aktivitetscenter, 
dels til centret, dels til det nye udendørs træningsanlæg.
Vi pusler osse med tanker om et samlingssted med aktiviteter for seniorer.
Så det bliver nok til noget en dag.
Det plejer det ...her i det hjælpsomme lokalsamfund :)




