
HJeRM POSTEN

 I JANUAR I NR. 5 I 2018 I 40. ÅRGANG I

Udgives af Hjerm FIF

Foto: Thomas Boesdal



HJERM POSTEN  I 5.2018 2

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5, Borbjerg

telefon 97 46 14 22

www.borbjergsparekasse.dk

Byggelån
….Vi giver dig en håndsrækning

Nybyg, ombyg, tilbyg

fra kun…

1,75% p.a.
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NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO

-  

 
 
 
 
 
Kig forbi gårdbutikken  
 vi har masser af lokale lækkerier 

 
Se mere på www.ausumgaard.dk 
og møde os på facebook.com/ausumgaard  
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Aktivitetskalender
DATO ARRANGEMENT FORENING
Januar 2018:

16. Aften med Jeppe Aakjær Familie & Samfund

Februar 2018:

2. FDF Total Sjov i Hjerm Sognegård FDF Hjerm

19.-20. Maleworkshop hos ”TjillerTjaller” Familie & Samfund

28. Generalforsamling

 i Hjerm Hallens Aktiviteshus Hjerm Vandværk

Marts 2018:

2. Hjerm Tartelet Festival i Hjerm Hallen

11. Loppemarked i Hjerm Hallen Hjerm FIF Håndbold

23.-25. Lanparty i HJerm Hallen Hjerm FIF

Hvis du ønsker arrangementer optaget i aktivitetskalenderen kan 
Du indsende dato og emne til mail: posten@hjerm-fi f.dk

Aktivitetskalenderen redigeres uafhængigt af Hjerm Posten.

 

 

 

 

  

NYT REJSEKATALOG 2018 
Spændende rejser og dagsture: F.eks. Cirkusrevy,  Samsø, 
Blomsterrejse og Bakkens Hvile. Ring og bestil kataloget. 

Tlf. 9786 8100 
www.venorejser.dk 

STRUER TELT- 
& SERVICEUDLEJNING
Peder K. Nielsen  •  Lucernemarken 7B, 7600 Struer
skodborggaard@mail.dk  •  2015 6076

Find os 
på face- 

book
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AUTO- & INDUSTRILAKKER

LAK Grossisten A/S

JOACHIM WELLERS VEJ 3 · DK-7500 HOLSTEBRO

TLF. 97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22
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Bertil Simone Ulla Lars Mathilde
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Jeppe Schous Gade 6, 7500 Holstebro

HVAM SMEDE-

OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

Skivevej 189 - 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!

HUND KAT

FUGL GNAVER

HEST FÅR

KVÆG SVIN

Kig forbi og se selv udvalget.

. .

Mads Bjerresvej 2  Holstebro  97 42 74 15

Det betaler sig

. .

Geddalvej 22  Ejsing  97 44 60 87

DLG Tele

Telefoni

til hele

familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:

Østergade 18A

97 85 21 00

Tipsmark

Maskinstation

K. Loftager

Landbrugs- og entreprenør-

arbejde samt kloakering og

spuling af rør udføres

Aut. kloakmester

Tlf. 97 46 45 88

Biltlf. 40 46 45 88

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 

OG TRYKSAGSLEVERANDØR

SKANDERBORGVEJ  1  .  HUMLUM  .  7600 STRUER

TEL. 9786 2120 . FAX 9786 2125

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål
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SPILDEVANDSRENSNING 
I DET ÅBNE LAND

HAR DU FÅET PÅBUD FRA KOMMUNEN?

Rens dit spildevand med beplantet fi lter. Der er ingen vedlige-
holdelse og samtidig et lavt energiforbrug. Vandet er så rent, 
at der ikke skal tages vandprøver. Fylder kun 16 m2.

MINI-RENSEANLÆG
Efter etablering er der kun et dæksel synligt.

NEDSIVNINGS-ANLÆG
Jeg kommer gerne forbi, så vi 
sammen kan fi nde en løsnings-
model, der passer til jer.

Der er mulighed for at se de for-
skellige anlæg, som vi har etableret.

Kobberbrovej 4
7560 Hjerm

Kontakt:
2013 6880 

eller 9746 4680

Kom til julemesse Søndag 29.11 2009 

i HJERM HALLEN. 

Her vil jeg  have modeller af forskellige anlæg til 

 spildevandsrensning i det åbne land. 

Har du fået påbud omkring spildevandrensning fra kommunen? Ellers vil 
du få det.. 

Der er krav om at dette skal laves inden år 2013. 

Jeg kommer gerne forbi så vi kan finde en løsningsmodel sammen.   

 Rens dit Spildevand med beplantet 
filter. Der er ingen vedligeholdelse 
og samtidig et lavt energiforbrug. 

Vandet er så rent at der ikke skal 

tages vandprøver. 

 

Minirenseanlæg   

Nedsivningsanlæg 

 Bestil på messen og få 10% på rør og brønde  

 KD ENTREPRENØR, Kobberbrovej 4 7560 Hjerm 

Klik også ind på www.kd entreprenoer.dk og se 
hvad jeg ellers laver.  

Ellers ring 20136880 og hør nærmere.                 

  SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 
   HAR DU FÅET PÅBUD FRA KOMMUNEN? 

          
         

         
               

   
       

Minirenseanlæg 
    

           
 

Nedsivningsanlæg 

10% på rør og brønde 

              
           

    
Der er mulighed for at se de forskellige anlæg , som vi har etableret. 
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Der er mulighed for at se de forskellige anlæg , som vi har etableret. 

 

 

Efter etablering er der kun et dæksel synligt.
10% på rør og brønde

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro

Flertallet bestemte at fyldet skulle være: 
Høns i asparges og Mørbrad med champignon og bacon.

Vi ses den 2. marts 2018.

VINDER 
i afstemningen angående fyldet 

i forbindelse med Hjerm Tartelet Festival blev: 

Bianca Alsen, Skarbyvej 4, 7560 Hjerm
som kan afhente 2 gratis billetter hos 

Johan Daasbjerg, Bjerregårdsparken 26, mobil 5174 4030
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HJERM 
TARTELET
FESTIVAL

Fredag den 2. marts 2018
kl. 18.30 i Hjerm Hallen

BILLETTER KAN KØBES HOS:
• Hjerm Hallen
• Min Købmand, Hjerm
•  Eller betales via MobilePay – mobil 5174 4030 

BORDRESERVATION:
•  Johan Daasbjerg – Bjerregårdsparken 26 

– mobil 5174 4030

Sponsorer:

Pris pr. person

150,-
Billetter kan købes 

frem til 27. februar

CONEY

CONEY
Erfarne musikere, 

der kan underholde. 
Musikken spænder 
bredt, Smokie, Søs 

Fenger, Dalton m.fl .

Pondus med Emilie Esther
Vinder af X-factor 2015.

Jens Falck
En blanding af pop, 
country og blues.

Sound Design
Hits fra 60erne 
og til i dag.

EN HYLDEST TIL 
DEN LÆKRE SPRØDE TARTELET!
Kom og oplev et flot musikprogram og spis 

tarteletter ad libitum – dørene åbner kl. 18.30.
PS! Der kommer også en dessert tartelet, så glæd jer 
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Lad os gøre noget ved det!

Boligen er grundlæggende for din økonomi 
- både nu og i fremtiden. 

Det kan gøres bedre - påstår vi! 

Uanset om du er kunde eller ej, så kontakt 
os og få en mødeaftale. 

Lad os gøre noget ved det!

Torvegade 2-4 • 7600 Struer • Tlf.: 9615 2670 • struer@sparthy.dk • www.sparthy.dk

Renten er helt i bund 
- er det nu du 
skal omlægge 
dit boliglån.

Vil du 
trække 
din tømrer 
fra i skat 

Håndværkerfradrag 2013-2014



eSport
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LAN PARTY

�

Hjerm eSport

23 –

Hjerm eSport LAN party 

•� Turneringer i CS-GO og

•� Store præmie 

•� Storskærm 

•� Andre spil og spilkonsoller

•� Events og konkurrencer

•� Overnatning i hal ”next door”

•� Mulighed for tilkøb af mad

•� 1000/1000 Internet 

•� Priser fra 300kr. 

 

Se priser og køb billetter på

www.hjerm-fif.dk 

 

 

 

 

Find os på:  

   

   

   

   

 

Hjerm eSport 

 

 

LAN PARTY

�

Hjerm eSport 

 

– 25 Marts 2018

 

 

Hjerm eSport LAN party  

Hjerm Hallen 

 
og LOL med FEDE præmier 

Andre spil og spilkonsoller 

Events og konkurrencer 

Overnatning i hal ”next door” 

tilkøb af mad 

 

billetter på: 

fif.dk  

   

  

  Find os og læs mere her:

  www.hjerm.dk/eSport

  www.hjerm-fif.dk 

LAN PARTY 

 

8 

 

Find os og læs mere her: 

www.hjerm.dk/eSport 



HJERM POSTEN  I 5.2018 12

Fodbold

Indendørs fodbold

SB Cup

Lørdag og søndag den 2.-3.december 2017 deltog flere hold fra Hjerm og samarbejdet Hjerm-
Linde i Struer Boldklub/DGI stævnet SB Cup i det nye Energipark.

Lørdag spillede 2 stk. U10 drengehold ”Linde/Hjerm Boldklub” og 1 stk. U13 Hjerm FIF drenge. 

U10 spillerne fra Hjerm var på hold 1 i pulje 2, med Tharun, Oliver T., Oliver S., Philip og Malte, 
og hold 2 i pulje 1 var et rent Linde hold.

Stillingen i de indledende runder:

Herunder er alle kampe, både fra indledende og finalekampe, hvor det ses, at hold 2 havde nogle 
tætte og spændende kampe med Måbjerg, Struer 2 og Mejrup med en flot 2. plads. 

I finalen spillede nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje mod hinanden, hvor drenge desværre mødte en 
stærkere modstander i Brande og måtte se sig besejret. Derefter var de i bronzekamp mod 
Måbjerg, hvor de kom stærkt igen, vandt over Måbjerg og fik en 3. plads. Super flot, drenge! 

Hold 2 havde det noget sværere i deres pulje, da de landede på en sidste plads i indledende og 
måtte spille om 5.-8.plads i de sidste 2 kampe, hvor de fik en slutplacering som nr. 7 med flot 
comeback sejr. ’
Desværre har vi ingen fotos af alle drengene, men lækkert at så mange kunne deltage.
U13 drengene var tilmeldt i B/C rækken og i A-rækken, men da der ikke var nok tilmeldte til en A-
række, blev det kun til deltagelse i B/C-puljen, hvor der kunne stilles med et stærkt hold.
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Fodbold
Selv om der var ca. 30 minutters forsinkelse på dagen, startede Hjerm stærkt ud i de 3 første 
kampe og vandt suverænt over Vemb, Rindum y. (SU) og RLK.
Her i pausen inden RLK kampen, hvor der også er tid til at pjatte lidt 😊😊😊😊

Der var en noget stor spredning på niveauet i puljen, så den næste kamp imod Rindom h. blev 
noget sværere – og også noget mere spændende - og endte 5-5.

I næste kamp mod SB blev det også lidt svært, og det endte desværre med et lille nederlag på 1-2. 
Det rakte til en 3. plads i indledende, som ses i tabellen nedenunder.

Selv om der var ca. 30 minutters forsinkelse på dagen, startede Hjerm stærkt ud i de 3 første 
kampe og vandt suverænt over Vemb, Rindum y. (SU) og RLK.
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I næste kamp mod SB blev det også lidt svært, og det endte desværre med et lille nederlag på 1-2. 
Det rakte til en 3. plads i indledende, som ses i tabellen nedenunder.

Selv om der var ca. 30 minutters forsinkelse på dagen, startede Hjerm stærkt ud i de 3 første 
kampe og vandt suverænt over Vemb, Rindum y. (SU) og RLK.
Her i pausen inden RLK kampen, hvor der også er tid til at pjatte lidt 😊😊😊😊

Der var en noget stor spredning på niveauet i puljen, så den næste kamp imod Rindom h. blev 
noget sværere – og også noget mere spændende - og endte 5-5.

I næste kamp mod SB blev det også lidt svært, og det endte desværre med et lille nederlag på 1-2. 
Det rakte til en 3. plads i indledende, som ses i tabellen nedenunder.

Selv om der var ca. 30 minutters forsinkelse på dagen, startede Hjerm stærkt ud i de 3 første 
kampe og vandt suverænt over Vemb, Rindum y. (SU) og RLK.
Her i pausen inden RLK kampen, hvor der også er tid til at pjatte lidt 😊😊😊😊

Der var en noget stor spredning på niveauet i puljen, så den næste kamp imod Rindom h. blev 
noget sværere – og også noget mere spændende - og endte 5-5.

I næste kamp mod SB blev det også lidt svært, og det endte desværre med et lille nederlag på 1-2. 
Det rakte til en 3. plads i indledende, som ses i tabellen nedenunder.

Selv om der var ca. 30 minutters forsinkelse på dagen, startede Hjerm stærkt ud i de 3 første 
kampe og vandt suverænt over Vemb, Rindum y. (SU) og RLK.
Her i pausen inden RLK kampen, hvor der også er tid til at pjatte lidt 😊😊😊😊

Der var en noget stor spredning på niveauet i puljen, så den næste kamp imod Rindom h. blev 
noget sværere – og også noget mere spændende - og endte 5-5.

I næste kamp mod SB blev det også lidt svært, og det endte desværre med et lille nederlag på 1-2. 
Det rakte til en 3. plads i indledende, som ses i tabellen nedenunder.
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Fodbold

I finalerunden skulle drengene så møde SB fra 2. pladsen igen, og denne gang gik det næsten 
som første gang og tabte 3-2. Så var de klar til kampen om 2.-3. plads mod Rindum hakkerboys.

Her var der igen spænding til stregen som i den første kamp mod dem.
Det var så Hjerm, der trak det længste strå i resultatet 5-4 denne gang, og hu-hej, hvor spillede de 
ellers godt den dag, og hvor var det tæt på denne gang.

Præmieoverrækkelsen – Hjerm U13 med deres sølvmedaljer:
Gustav, Jonas, Felix, Mikkel, Mathias og Emil.

Tillykke med sølvet – superflot !

U10 pigerne var i aktion om søndagen. Igen et hold med Hjerm spillere, der var oplagt til kamp.
Der var nemlig hele 6 hold i puljen, så indledende allerede 5 kampe. Pigerne havde tætte kampe, 
men de blev alle vundet i indledende, så de strøg helt til tops til 1. pladsen.
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Fodbold

Kun Vinderup så ud til at kunne true positionen, og den kamp blev da også lidt spændende. Men 
pigerne tog også den pind og cementerede pladsen med en 3-0 sejr over nr. 3 også. Selv om det 
blev lidt sent en søndag aften, var det fedt, at se pigerne have energi til både kamp og hygge.

Jolijn, Emma, Freja, Line, Merle og Laura (beklager hvis navnene skulle stå forkert)
Kanon flot spillet, piger – og kæmpe tillykke med guldet, suverænt !

Info: Indendørs træning starter igen efter nytår fredag 4/1 for U12+U11 og U14+U13, hvis ikke 
andet meddeles af trænere på FB siderne.

På gensyn i det nye år.

/Hjerm FIF Fodbold
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E l  i n s tal l ati o n er
b o l i g ,  erh v erv  &  i n d u s tri

M as ki n  i n s tal l ati o n er
V armep u mp er

V en ti l ati o n
S erv i c eC h ri s ti an s b o rg v ej  1 0  -  7 5 6 0  H j erm

el - c en ter- v es t. d k -  p o s t @ el - c en ter- v es t. d k

T :  9 7  4 6  4 3  0 0

D I N  L O K A L E  E L - I N S T A L L A T Ø R

El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
Service

Christiansborgvej 10 - 7560 Hjerm
el-center-vest.dk - post@el-center-vest.dk

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

Kirkegade 3
7600 Struer

www.sparv.dk

Sund fornuft
Møllevangsvej 10, DK-7560 Hjerm
Tlf. 97 85 49 36 - Fax 97 84 01 33

www.decotech.dk
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Hej alle beboere i Hjerm. 

 
Vi vil lige endnu engang gøre jer allesammen opmærksomme på at 

det, der engang var en støtteforening for Dagtilbuddet, nu  
dækker hele landsbyordningen. 

I kan finde os på Facebook under navnet: 
”Støtteforeningen for Hjerm Landsbyordning” 

Formålet med støtteforeningen er, at støtte børnene i Hjerm Landsbyordning med 
midler, der ligger udover de normale økonomiske rammer. 

I vores forsøg på at samle lidt midler ind, deltager vi i forskellige arrangementer i Hjerm og omegn. 
F.eks. fastelavnsfest, forårsmesse på Ausumgaard, optog ifm. Hjerm Byfest, julemesse i Hallen, 

Juletræsfest, Naturens Dag, Koncert i Byparken, Open by Night i Struer. 
Vi vil også gerne deltage i arrangementer i forbindelse med skolen i fremtiden. 

I den seneste tid har vi bl.a. sponsoreret: 
El-ladcykler (DP/VS), bord/bænke-sæt (DP), rutchebaner (DP), vipper (DP) 

gyngestativer (DP), højbede (DP/BHV), bustur til strand og skov(BHV), 10,000,- til legetøj (BHV), 
Spilloppen/bussen (ALLE). 

Vi mangler desværre ofte lidt hænder til at hjælpe til div. Arrangementer, vi deltager i. 
Så hvis du gerne vil hjælpe, men ikke lige ved hvordan du kommer i kontakt med os, 

så er du altid velkommen til at kontakte formanden (Henning Villadsen)  
på tlf. 51 22 78 73, mail: henningbmw@hotmail.com eller PB på Facebook. 

Du behøver ikke melde dig til et bestemt arrangement, men bare give besked om at du gerne vil 
kontaktes, hvis vi mangler hjælp. 

Vi vil i anledningen af, at vi nu er kommet godt i gang med landsbyordningen give forældrene 
chancen for at blive medlem af Støtteforeningen. Det koster 100kr i kontingent at blive medlem. 

(Det er selvfølgelig altid OK at donere mere eller mindre!). 
Konto nr. 7602 1082698 eller Mobile Pay 51227873 

M.v.h. Støtteforeningen for Hjerm Landsbyordning. 

 
Hej alle beboere i Hjerm. 

 
Vi vil lige endnu engang gøre jer allesammen opmærksomme på at 

det, der engang var en støtteforening for Dagtilbuddet, nu  
dækker hele landsbyordningen. 

I kan finde os på Facebook under navnet: 
”Støtteforeningen for Hjerm Landsbyordning” 

Formålet med støtteforeningen er, at støtte børnene i Hjerm Landsbyordning med 
midler, der ligger udover de normale økonomiske rammer. 

I vores forsøg på at samle lidt midler ind, deltager vi i forskellige arrangementer i Hjerm og omegn. 
F.eks. fastelavnsfest, forårsmesse på Ausumgaard, optog ifm. Hjerm Byfest, julemesse i Hallen, 

Juletræsfest, Naturens Dag, Koncert i Byparken, Open by Night i Struer. 
Vi vil også gerne deltage i arrangementer i forbindelse med skolen i fremtiden. 

I den seneste tid har vi bl.a. sponsoreret: 
El-ladcykler (DP/VS), bord/bænke-sæt (DP), rutchebaner (DP), vipper (DP) 

gyngestativer (DP), højbede (DP/BHV), bustur til strand og skov(BHV), 10,000,- til legetøj (BHV), 
Spilloppen/bussen (ALLE). 

Vi mangler desværre ofte lidt hænder til at hjælpe til div. Arrangementer, vi deltager i. 
Så hvis du gerne vil hjælpe, men ikke lige ved hvordan du kommer i kontakt med os, 

så er du altid velkommen til at kontakte formanden (Henning Villadsen)  
på tlf. 51 22 78 73, mail: henningbmw@hotmail.com eller PB på Facebook. 

Du behøver ikke melde dig til et bestemt arrangement, men bare give besked om at du gerne vil 
kontaktes, hvis vi mangler hjælp. 

Vi vil i anledningen af, at vi nu er kommet godt i gang med landsbyordningen give forældrene 
chancen for at blive medlem af Støtteforeningen. Det koster 100kr i kontingent at blive medlem. 

(Det er selvfølgelig altid OK at donere mere eller mindre!). 
Konto nr. 7602 1082698 eller Mobile Pay 51227873 

M.v.h. Støtteforeningen for Hjerm Landsbyordning. 
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Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENFOR HELE FAMILIENElite
Salonen

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26

www.hjermsmedeogvvs.dk
v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm

TELTE
5,6 og 9 meter bredde og op til 75 meter lange

POLSTREDE STOLE OG BORDE 
(cafe, runde og rektangulære)

GULVE, LYS OG TOILETVOGN
SERVICE UDLEJNING

www.vadskaergaard-teltudlejning.dk
. .

ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen

Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c

S

Bjerrum 

Biler

�

 Biler til "Gør-det selv"

�

 Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm

Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

�

 Service

�

 Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21

7560 Hjerm

Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK

Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:

Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

E-mail: gkmadsen@mail.dk

www.hjermvand.dk

Kontakt: Svend Erik Toft - tlf. 51 77 15 04
E-mail: info@hjermvand.dk

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

Vedr. opkrævninger:
Revisor FDR Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

. .

ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn
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Tlf. 97 46 45 89

c

S

Bjerrum 

Biler

�

 Biler til "Gør-det selv"

�

 Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm

Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

�

 Service

�

 Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21

7560 Hjerm

Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK

Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:

Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

E-mail: gkmadsen@mail.dk

www.hjermvand.dk
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H J E R M  V A N D V Æ R K

Hjerm Vandværk afholder Ordinær Generalforsamling 

Onsdag, d. 28. februar 2018 kl. 19.30 

i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter 

 

 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere 

3. Beretning ved formanden 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

5. Budget - takstblad for det/de kommende år godkendes 

6. Behandling af indkomne forslag      Jvf. Vedtægterne skal forslag, der ønskes    
    behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde inden 15. januar  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

     Afgående:  Anders Wulff 
                        Klaus Halkjær 
                                                                                                                                                                         
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                   

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

NB! De der ønsker et eksemplar af regnskabet, kan få det  
udleveret ved henvendelse til formanden på tlf.: 5177 1504 

Bestyrelsen  

Hjerm Vandværk afholder Ordinær Generalforsamling 

Onsdag, d. 28. februar 2018 kl. 19.30 

i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter 

 

 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere 

3. Beretning ved formanden 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

5. Budget - takstblad for det/de kommende år godkendes 
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7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

     Afgående:  Anders Wulff 
                        Klaus Halkjær 
                                                                                                                                                                         
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                   

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

NB! De der ønsker et eksemplar af regnskabet, kan få det  
udleveret ved henvendelse til formanden på tlf.: 5177 1504 

Bestyrelsen  

Hjerm Vandværk afholder Ordinær Generalforsamling 

Onsdag, d. 28. februar 2018 kl. 19.30 

i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter 

 

 

Dagsorden : 
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2. Valg af protokolfører og stemmetællere 
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    behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde inden 15. januar  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

     Afgående:  Anders Wulff 
                        Klaus Halkjær 
                                                                                                                                                                         
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                   

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

NB! De der ønsker et eksemplar af regnskabet, kan få det  
udleveret ved henvendelse til formanden på tlf.: 5177 1504 

Bestyrelsen  
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v/Henrik Andersen

Klosterhedevej 2
7600 Struer

Tlf. 97 85 29 89 . Mobil 40 92 72 19
- altid et penselstrøg bedre

WESTERGAARD
S T E N  O G  B I L L E D H U G G E R I

Bredgade 40 . Struer . Tlf. 97 85 06 73

Stort udvalg i smukke og spændende natursten
Fagfolk igennem 3 generationer

Firmaet etableret i Lemvig i 1923
Frit leveret over hele landet

HVAM SMEDE-

OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

Skivevej 189 - 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!

HUND KAT

FUGL GNAVER

HEST FÅR

KVÆG SVIN

Kig forbi og se selv udvalget.

. .

Mads Bjerresvej 2  Holstebro  97 42 74 15

Det betaler sig

. .

Geddalvej 22  Ejsing  97 44 60 87

DLG Tele

Telefoni

til hele

familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:

Østergade 18A

97 85 21 00

Tipsmark

Maskinstation

K. Loftager

Landbrugs- og entreprenør-

arbejde samt kloakering og

spuling af rør udføres

Aut. kloakmester

Tlf. 97 46 45 88

Biltlf. 40 46 45 88

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 

OG TRYKSAGSLEVERANDØR

SKANDERBORGVEJ  1  .  HUMLUM  .  7600 STRUER

TEL. 9786 2120 . FAX 9786 2125

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

Erik Loftager Garant Holstebro 
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu

Hjerm Hallen
Tlf. 2223 9190 • post@hjerm-hallen.dk

www.hjerm-hallen.dk
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Håndbold

Loppe-‐marked  

  

  
  

Kom  og  sælg  dine  ”lopper”  på    indendørs  marked,  i  Hjerm  hallen  

  

SØNDAG  den.  11.  marts  kl.  10.30-‐15.00  

Der  er  gratis  entré  

  

Info  og  bestilling  af  stand  er  senest  den.  1.marts  hos:  

Tina  Jensen:    tina@skovgaardjensen.dk    og    

Bettina  Lykke  tlf.  22303363.  

Stand  str.  2  x  2  m.  (  inklusiv  bord  på  1  x  2  m.)  pris  pr.  stand  er  150,-‐kr.  

Mulighed  for  køb  afkaffe/kage  ,  og  mad  i  hallens  cafeteria.  

  

Vi  håber  at  se  hele  Hjerm  –  alle  er  velkomne  

Med  venlig  hilsen  fra  håndbold-‐udvalget.  

Loppe-‐marked  

  

  
  

Kom  og  sælg  dine  ”lopper”  på    indendørs  marked,  i  Hjerm  hallen  

  

SØNDAG  den.  11.  marts  kl.  10.30-‐15.00  

Der  er  gratis  entré  

  

Info  og  bestilling  af  stand  er  senest  den.  1.marts  hos:  

Tina  Jensen:    tina@skovgaardjensen.dk    og    

Bettina  Lykke  tlf.  22303363.  

Stand  str.  2  x  2  m.  (  inklusiv  bord  på  1  x  2  m.)  pris  pr.  stand  er  150,-‐kr.  

Mulighed  for  køb  afkaffe/kage  ,  og  mad  i  hallens  cafeteria.  

  

Vi  håber  at  se  hele  Hjerm  –  alle  er  velkomne  

Med  venlig  hilsen  fra  håndbold-‐udvalget.  
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STRUER BOGFØRINGSCENTRAL
Revisor FDR I. Madsen

Skarbyvej 6 . 7560 Hjerm . Tlf. 97 46 42 72 . Mobil 41 41 82 72

Sker der overhovedet noget med det der Multihus, eller er det gået helt i stå?

Arbejdet omkring Multihuset er bestemt IKKE gået i stå, men vi må også 
konstatere, at ting tager tid, og nogle ting tager længere tid end hvad vi 
har regnet med.

I 2017 har vi brugt meget tid på Solglimt. Først på at få formaliteterne 
omkring købet på plads, dernæst på salg af inventar og bygningsdele, 
herefter miljøundersøgelser og sidst på året har vi været i tæt dialog 
med Struer Kommune med hensyn til, at få nedrivningen af Solglimt 
med i kommunens nedrivningspuljer. Vi har et godt og tæt samarbejde 
med Struer Kommune, men på trods af dette må vi konstatere, at vi ikke 
komme med i nedrivningspuljerne. Dette medfører, at vi skal have finan-
sieret nedrivningen på anden vis, og dette arbejde har vores fulde fokus 
lige nu. Herunder er vi ved at indhente tilbud på nedrivningen fra en 
række lokale virksomheder. At vi ikke har indhentet konkrete tilbud på 
dette tidligere skyldes, at hvis vi var kommet med i en nedrivningspulje, 
så havde dette ikke været relevant.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med en fundraiser, som skal hjælpe os 
med fremskaffelsen af de nødvendige midler til realiseringen af Multihu-
set. Vi er sikre på, at vi har fundet en god mand at arbejde sammen med, 
og dette arbejde kommer vi til at give gas i 2018.

Jeg skal her rette en stor tak til Egon Andersen og Johan Johansen, som 
har passet haven ved Solglimt for og i 2017 – tak for jeres indsats.

Vi klør på med krum hals i arbejdsgruppen, og vi er faste i vores overbe-
visning omkring projektet.

God jul og godt nytår til jer alle.

På Multihus gruppens vegne 
Erik Jensen

Hvad sker der i 
Multihus gruppen?
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Senioridræt
                        Hjerm Senior-idræt. 
 
Tak til deltagerne for første del af vores vintersæson med god 
motion, social samvær og en hyggelig juleafslutning. 

Alle ønskes et godt nytår. 

Vi starter igen mandag d. 8 januar 2018  kl. 9.30 som sædvanlig 
med kaffe og rundstykker, derefter en halv times opvarmning 
med lette gymnastik øvelser, efter opvarmningen  kan man 
deltage i  rygøvelser, hockey, bowls, bob, tæppecurling m.m. 

Det er en formiddag med både god  motion og hyggelig samvær. 

Har du ikke deltaget før så prøv at være med. 

Vi holder afslutning d. 19 marts. 

Prisen er kr. 250,00 for 10 gange. 

Vil du vide  mere så spørg en fra udvalget som består af: 

Gunhild og Jens Carl Bjerre 
Inga Brøndum og Erik Skallebæk 
Ellen og Verner Poulsen 
Inga og Svend Kjær 
Eva og Egon Andersen 
 
 
 

 

Hjerm Senior-idræt
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JANUAR 2018

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.30 – 19.00 i Kridthuset 

Tirsdag d. 2. Fri

Tirsdag d. 9. Nytårssnobrød

Tirsdag d. 16. Kristendomsmærke

             

Tirsdag d. 30. Forberede Total-Sjov + leg

Ledere:              
             
             
   
 Tine Hebsgaard
 Rikke C.

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JANUAR 2018

Tirsdage 18.30 – 20.00 i Kridthuset

Tirsdag d. 2. Fri

                   

Tirsdag d. 16. Løb og leg – måske sneboldkamp?

             

             

Ledere:             
                 
             
 Rikke Jørgensen
   
 Karoline

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.

Pilte (3.+4. klasse)
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

JANUAR 2018

Tirsdage 19.15 – 20.45 i Kridthuset

Tirsdag d. 2. Fri

     

         

         

         

Ledere:                  
                 
                 
   
       

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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FDF Total-Sjov 
 

Fredag d.2.februar 2018 
Kl.16 – 21.30 i Sognegården 

 
Så er der igen fest for alle, 

- børn, forældre, søskende, bedsteforældre, nuværende og gamle FDFére og alle der 
ellers har lyst til at deltage. Alle er velkommen! 

 
Programmet vil være nogenlunde som flg.: 

 
16.00  Tombolaen mm. åbner (også for de der ikke er tilmeldt 
  festen) 
18.00  Dørene lukkes og selve festen begynder. 
  Ta´ selv bord 
  Kort generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægter. ( - og lad 
  ikke det holde dig væk, - vi finder nogen der stiller op på  
  forhånd) 
19.30  Underholdning på scenen ved FDFérne  
20.30 Kaffe, sodavand og kagebord. Tombolaen åben igen, - hvis der 

er mere tilbage! 
Afslutning  
 

Af hensyn til maden har vi brug for bindende tilmelding på forhånd. 
Pris for voksne 70 kr. og børn under 14 år 30 kr. Under 2 år gratis. 
Drikkevarer kan købes. 
 
Tilmelding senest tirsdag d.23.januar til lederne  
eller til Birgit Gøtzsche (97465136/21285108) eller Karl Henriksen (61355732) 
 
Gevinster til tombola modtages med tak af lederne i Kridthuset eller hos Elsebeth 
Kristensen, Højgårdsparken 66. 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange til årets fest! 
 

 
FDF HJERM 
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         Indre mission  

Januar  
 

  
T i.- f re. 9 - 1 2 .   kl. 1 9 .3 0 E v angelisk alliance bedeuge. 
    T ema:   P å  v ej  –  som pilgrim, f remmed og 
    f ly gtning. 
 
T orsdag 1 8 .      kl. 1 9 .3 0 Samtalemø de med bedemø de f or  
    missionsugen. T ekst:  Matt 2 2  
 
    MISSIONSUGE: (se program andet sted) 
    Mulighed for fællesskab i bøn kl. 19.00  
    hver aften. 
 
Mandag  22.  kl. 19.30 Møde v. gideonitterne. Mission med bibler. 
    v Lars Brixen, Skjern  
     
Tirsdag  23.  kl. 19.30 Israelsmissionens unge v. Esben Munk Jensen 
    Og Tabita Tambjerg m.fl.   
   
Onsdag  24.   ingen møde 
 
Torsdag 25..  kl. 19.30 Fritidsfork. Thue Thomsen, Hvide Sande 
    
Fredag  26. kl. 19.30 Koret Shine On medvirker hele aftenen med 
                 I ord og sang.  
 
 
  Alle er hjertelig velkommen 

 
       Hvis ikke  andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4. 

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 97465052 

Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission  
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 Bibelkreds 1 ,2  og 3  

 
 

I ngen bibelkreds- af ten i j anuar.  
 
 

Har du / I  lyst til at vide mere eller være med,  
så kontakt gerne Hans Jørgen Nielsen 97464727 

Med ønsket om en glædelig jul 
samt et godt nytår, 
vil vi gerne sige tak 

for samarbejdet i 2017.

HJeRM POSTEN
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  VELKOMMEN TIL  
 

MISSIONSUGE 2018 
    
Mandag  22.  kl. 19.30  Mission  med  bibler.  Møde  v.  gideonitterne  
      v  Lars  Brixen,  Skjern     
                    
Tirsdag  23. kl. 19.30 Israelsmissionens  unge  v.  Esben  Munk  Jensen  
      Og  Tabita  Tambjerg  m.fl.       
         
Onsdag 24. kl. 19.30 inge møde 
                                  
Torsdag 25. kl. 19.30 Fritidsfork.  Thue  Thomsen,  Hvide  Sande    
 
Fredag  26. kl. 19.30 Koret  Shine  On  medvirker  hele  aftenen  med  
      i  ord  og  sang.    
  
  

Kom og vær med i fællesskabet  
Der er mulighed for samtale, spørgsmål m.m. 

  
 

************************************* 
    
   Møderne er i missionshuset Bethel, Vestre Hovedgade 4   kl. 19.30 
   Mulighed for bønsfællesskab kl. 19.00  på 1. sal. 
 

  
Der kan købes kaffe/te/sodavand og kage á  20 kr. 

 
 
 

  VEL MØDT 
 

Arr. :  Indre Mission, Hjerm 

 

VELKOMMEN TIL
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Klub Halv Syv!Klub Halv Syv! 
         Hjerm Juniorklub 

Hej med dig der går i 4. 5. 6. eller 7. kl.  
Klub½ 7 har et godt tilbud til dig 

hver mandag kl. 18.30-20.00 
Vestre Hovedgade 4 

 
 Januar 2018                            

Vi skal rigtig hygge os med sjove aktiviteter  
og høre nogen af de spændende fortællinger fra bibelen. 

 
 

          d. 08. Krabsebold. 
          d. 15. Skumfiduser. 
          d. 22. Vi besøger Anders. 
          d. 29. Papirkøllebold. 
 

 
Vi glæder os til at se dig  

 
Lederne i klub½ 7, Erik og Anders 

Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                                              
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Hjerm Børneklub
  
                  

           Hjerm 
Børneklub 

for dig 
                                          der er 3-9 år 

 

Januar 
 

 hygge omkring køkkenbordet 
 sange med bevægelse, trosbekendelsen, fadervor 
 spændende bibelfortælling 
 fri leg ude eller inde 

  
Hver onsdag kl. 16.15 - 17.30 

hos Gurli Højgårdsparken 92 
mobil 21405005 

 
 

Vi begynder igen d. 10. 
Her får vi besøg af 

Christiane, som fortæller 
mere om børn i Afrika. 

Vi hørte hende til basar. 
GLÆD DIG. 

 
Ons. d. 17. 

pizzagudstjeneste. 
Hjerm vestre kirke 

 
Glæder os til  

at se dig igen,  
tag gerne en ven med. 
 

Kærlig hilsen  
Anne Marie, Bente og Gurli 
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Åben skole på Hjerm skole. 
 
Onsdag den 22. november tog 2.klasse og 
3.klasse fra Hjerm skole på besøg hos Søren 
Holsts juletræsplantage. Vi havde inden besøget 
skrevet til Søren, hvilke ting vi gerne vil vide om 
juletræet og hvordan man passer en 
juletræsplantage. Hos Søren havde de lavet et 
program for dagens forløb. Søren viste rundt på 
plantagen og fortalte om arbejdet med juletræerne. 
Sørens datter Kathrine lavede et nissehueløb, 
hvorefter hver klasse måtte vælge og fælde deres 
eget juletræ til klassen. Dagen sluttede af med en 
quiz om juletræsplantagen. Sørens kone Ida 
serverede æbleskiver, som gav god energi til 
hjemturen, hvor der var højt humør med sang. 
Hjerm skolen vil gerne takke for et fantastisk 
besøg, hvor oplevelser og læring går hånd i hånd. 
 
 

 

Åben skole på Hjerm skole. 
 
Onsdag den 22. november tog 2.klasse og 
3.klasse fra Hjerm skole på besøg hos Søren 
Holsts juletræsplantage. Vi havde inden besøget 
skrevet til Søren, hvilke ting vi gerne vil vide om 
juletræet og hvordan man passer en 
juletræsplantage. Hos Søren havde de lavet et 
program for dagens forløb. Søren viste rundt på 
plantagen og fortalte om arbejdet med juletræerne. 
Sørens datter Kathrine lavede et nissehueløb, 
hvorefter hver klasse måtte vælge og fælde deres 
eget juletræ til klassen. Dagen sluttede af med en 
quiz om juletræsplantagen. Sørens kone Ida 
serverede æbleskiver, som gav god energi til 
hjemturen, hvor der var højt humør med sang. 
Hjerm skolen vil gerne takke for et fantastisk 
besøg, hvor oplevelser og læring går hånd i hånd. 
 
 

 

Onsdag den 22. november tog 2. klasse og 3. klasse fra Hjerm skole på besøg 
hos Søren Holsts juletræsplantage. 

Vi havde inden besøget skrevet til Søren, hvilke ting vi gerne vil vide om jule-
træet og hvordan man passer en juletræsplantage. Hos Søren havde de lavet 
et program for dagens forløb. 

Søren viste rundt på plantagen og fortalte om arbejdet med juletræerne. 
Sørens datter Kathrine lavede et nissehueløb, hvorefter hver klasse måtte 
vælge og fælde deres eget juletræ til klassen. Dagen sluttede af med en quiz 
om juletræsplantagen. 

Sørens kone Ida serverede æbleskiver, som gav god energi til hjemturen, hvor 
der var højt humør med sang. 

Hjerm skolen vil gerne takke for et fantastisk besøg, hvor oplevelser og 
 læring går hånd i hånd.

Åben skole 
på Hjerm skole
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EDC Ejendomsgruppen er den bedst sælgende ejen-
domsmægler i Struer. 
Vi er der, hvor boligerne er – og vi kender det lokale bo-
ligmarked i Struer og omegn bedre end nogen andre. 
Vil du vide, hvad din bolig er værd. Så kontakt os for et 
gratis Salgstjek. 

 
 
  

- sælger Hjerm 

endomsgruppen er den bedst sælgende 
ægler i Struer.
r, hvor boligerne er – og vi kender det loka
ed i Struer og omegn bedre end nogen andre
de, hvad din bolig er værd. Så kontakt os

 Hjerm 

 e d ru e   tr d e e  1  7 00 truer          97851900         705@ed d  
 

Kom godt videre 

00        77770777777777777777777 5@edtruer         9785

dere

190

Vi siger ikke, vi er bedst 
Vi siger bare, at vi sælger mest 
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ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen

Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c

S

Bjerrum 

Biler

�

 Biler til "Gør-det selv"

�

 Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm

Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

�

 Service

�

 Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21

7560 Hjerm

Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK

Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:

Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

E-mail: gkmadsen@mail.dk

www.hjermvand.dk

Østergade 23 . 7600 Struer
97 85 00 25

Vestre Hovedgade 1, Hjerm

Tlf. 9746 4008

Åbent alle dage 7.30-21.00

B A S T R U P G A A R D V E J  1  .  7 5 0 0  H O L S T E B R O  .  T L F.  9 7  4 2  3 4  1 1

.

Ø. HJERMVEJ 19  TELEFON 97 46 45 11

Besøg os på vores hjemmeside: www.hjerm-byg.dk

Vi kommer overalt  - giver tilbud på alt

VVS  OG

FJERNVARME

TLF. 97 46 11 00

FLENGVEJ 15

HVAM

7500 HOLSTEBRO

BILTLF. 51 22 62 35

SMEDEGADE 53, 7600 STRUER, TLF. 97 85 04 88

www.fricykler-struer.dk

97 85 04 88

HENNING SØRENSEN

Omdeling af Hjerm Posten

I lighed med tidligere år har vi igen valgt, at lade 6. klasserne på Hjerm 

Skole stå for omdelingen af Hjerm Posten.

Børnene vil naturligvis gøre deres yderste for, at der ikke sker fejl.

Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks 

kontakte undertegnede.

Lone Søndergaard

Kærgårdmark 7 . 7560 Hjerm

Tlf. 9746 4914

TØMRERFIRMAET

A
p

S

ØSTER HJERMVEJ 17 . 7560 HJERM.

97 46 42 08 30 51 86 84

Tlf. 21 79 19 26

Bosch Car Service Struer 
Tlf. 9746 5353

Bødkervej 4 - 7600 Struer

Køb/salg af biler, klargøring af biler til syn, service, 
rudeskift/rep., m.m. af alle bilmærker uanset årgang
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TIRSDAG D. 16. JANUAR KL.19.30 

 
EN AFTEN OM JEPPE AAKJÆR 

Vi får besøg af Hans Frederiksen, som er en fabelagtig oplæser og 
fortæller, og som på sin lune og humoristiske måde vil fortælle om og 
læse nogle af Jeppe Aakjærs tekster på jysk, og selvfølgelig skal vi synge 
Aakjær-sange. 

Så mød op til en hyggelig aften, hvor vores kendskab til Jeppe Aakjær 
har mulighed for at bliver udvidet. 

Pris incl. kaffe og brød : medlemmer 75,- kr. – ikke medlemmer 150,- kr. 

Bindende tilmelding senest d. 10. januar til Hanna Lauridsen– mail 
hannaogleif@gmail.com eller telefon 51242043 
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Maleworkshop for alle hos ”TjillerTjaller” 

 
Hvis du ikke vil gå glip af denne aften, så sæt X i kalenderen d. 19. eller 
20. februar. 

Nærmere program i næste nummer af Hjerm Posten. 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 
med tak for gode timer sammen med jer i 

året, der snart er omme 
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Hjerm Borgerforening

Julemesse  
  

Tak  til  alle  de  som  besøgte  årets  julemesse  2017.  
  
Tak  til  udstillere,  frivillige  og  de  som  købte  lodder  i  Borgerforeningens  tombola.  
  
En  særlig  stor  tak  til  alle  vores  sponsorer.    
  
Da  gevinsterne  ikke  alle  blev  trukket  i  tombolaen,  valgte  vi  at  udlodde  gevinsten  fra  MTSkovning  
samt  Ausumgaard  via  en  Facebook  konkurrence.  De  heldige  vindere  blev  Helle  Støve  og  Kathrine  
Mortensen.  

Hilsen  Hjerm  Borgerforening  

      

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

Julemesse  
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Da  gevinsterne  ikke  alle  blev  trukket  i  tombolaen,  valgte  vi  at  udlodde  gevinsten  fra  MTSkovning  
samt  Ausumgaard  via  en  Facebook  konkurrence.  De  heldige  vindere  blev  Helle  Støve  og  Kathrine  
Mortensen.  

Hilsen  Hjerm  Borgerforening  

      

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

Julemesse
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 

Kirkelig vejviser 
 

e r t  
  

    
     

  
 

e ed r d r d  
  

    
     

  
 

e ret r  
  

     
  

     
 

r t  
   

 
 

r e ere  
Egon Bech-Pedersen 
tlf. 30 96 24 84 
 
Bjarne Aarkrogh  
tlf. 40 86 45 06 

 
 
 
 

 
 
 
 

er  e tre r e 
r er  r et e er  

Morten Gert Hansen 
Kirkevej 18, 7560 Hjerm  
tlf. 21 20 27 43 
mail: hjermvkirkegaard@gmail.com  
 

er  tre r e 
r er  r et e er  

Diana Vejrsø Kruse 
Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm 
tlf. 21 20 20 45 
mail: graverhjermoestre@gmail.com 

            
e e de  

er r er d  
Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.  
 

ed t  
Robert Stoltenberg, Käthe Møller, 
Jonas Serner-Pedersen 
og Britta L. Sunesen 
 
 
 
 
 
 

I sognepræstens ferie og 
friweekender passes 
embedet af sognepræst 
Charlotte Rønhoff, Gimsing.  
Træffes på tlf. 23 63 90 70  
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
 
 

        
       

      
        

       
      

     
      
      

       
     

          
       

          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
        

     
        

     
        
       
       
       

       
       

     
       

 
 

         
      

      
       

        
         

         
        

         
      

        
      

  
 

        
         

       
       

        
          

         
        

         
        

       
      

 
      
  

 

Sne 
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
  

 
Onsdag den 3. januar 2018 kl. 14.30  
Vi begynder det nye år med en rejse ud i verden 
sammen med Johan Johansen her fra Hjerm. 
 
Johan vil fortælle om oplevelser fra nogle af hans og 
Inger Maries rejser, fra Norge i nord til Australien i 
syd, og fra Canada i vest til Thailand i øst.  
Johan vil også komme omkring de mange europæiske lande, de har besøgt, det 

være sig det fattige Rumænien og det rige Monaco, den 
barske færøske natur, og Toscanas blide frodighed. 
Han vil også komme omkring nogle af Europas storby-
er incl. Rom’s imponerende gamle bydel, og mange 
andre steder, kort sagt en mosaik af oplevelser og bil-
leder set gennem kameraets linse. 
                                                                                     

                
                 Alle er velkommen!                           Pris: 30 kr. for kaffebord 
 
Man kan blive afhentet, hvis man retter henvendelse  
til Maja og Tage Vestergaard, tlf. 97 46 41 86   
eller 29 25 96 91 inden kl. 12 på dagen. 
 
Onsdag den 7. februar kl. 14.30 
Foredrag om de ukendte ofre. 
Lone Hansen, Viborg, fortæller om ”Vejen til minde rødder”. 
 
Unge drenge blev sendt i krigstjeneste, unge piger i besatte lande så frygten og 

sorgen i de unge drenges øjne. Det kunne udvikle sig 
til kærlighedsforhold. 
Moralens fordømmelser kunne være ubønhørlige og 
hos nogle føre til et livsvarigt psykisk traume. 
 
Lone Hansen er en naturlig fortæller, der er værd at 
lytte til. 

Klub 86 - Sogneeftermiddag 
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
 

Pizza-            
gudstjeneste 

 
- for hele familien 

 
             

Onsdag den 17. januar kl. 17 
              Hjerm Vestre kirke 

 
  Friske sange m. bevægelse, 

bibelfortælling, fadervor 
 og Guds velsignelse 

 
 

 
Bagefter spiser vi pizza 

   i skolens aula. 
Børn u/14 år gratis – 

voksne 30 kr. 
 

   Aftenen slutter ca. 18.45 
 

Tilmelding: Birgitte: 42 97 68 37                                   
Abcdef.jensen@gmail.com 
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S n  en  n    er der 
gudstjeneste i Hjerm Østre kirke.  
Konfirmanderne skal i denne weekend på 
lejr, hvor de blandt meget andet forbere-
der søndagens gudstjeneste.  
Det bliver en familiegudstjeneste, hvor 
alle kan være aktivt med.  
Alle er velkomne – forældre, søskende,  
onkler og tanter og alle andre.  

 
 
 
 

e  en  e     e e e 
I år vil vi igen markere Kyndelmisse ved en stille meditativ aftengudstjene-
ste med musik og mulighed for lystænding.  
Kyndelmisse er en gammel kirkelig skik som 
gled ud for 200 år siden, men som nu så småt 
vokser frem igen. Det er den dag, halvdelen af 
vinteren er gået, og det er præcis 40 dage efter 
Juleaften.  
Find også ud af hvem Kjørmes Knud er, og 
om han kommer.  
 
 

 

                                          en  n    –  
Velkommen i præstegårdens konfirmandstue til en 
glad aften med fællessang og samvær.  
Vi synger efter højskolesangbogen årstidens sange 
og salmer. Alle kan være med til at sammensætte 
aftenens program.  

                                         Kaffepause undervejs.        

n n e ne e  ene e   

n e e ene e 

e n en  



HJERM POSTEN  I 5.2018 44

Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
 

 
 

RAP i Kirken! 
 

Kom til koncert med ELO i Hjerm Vestre 
Kirke tirsdag den 16. januar kl. 19.00 
Siden han var 10 år gammel har ELO el-
sket rap! Han er super dygtig og formår at 
skabe en fest på en scene, så målgruppen 
er jer, der ikke er bange for, at der er gang i den. Han har på det sidste var-
met op for navne som Elly og Carpark North. Ud over Elo selv består bandet 
af en trommeslager, en DJ og en danser. 
Tjek hans musik ud på Youtubekanalen EloMusicTV, fx numrene I am ali-
ve, Illuminate og Revolution.  
Det er for at sige det på godt jysk: Virkelig fedt!  
                                                                              ALLE er velkomne!  
                                                                              Fri entré.  
 
 
 
Cafeen åbner igen onsdag den 10. januar 2018 kl. 14 – 16 i Sognegården. 
Derefter mødes vi anden og fjerde onsdag i hver måned, det vil sige 
24. januar – 14. og 28. februar og 14. og 28. marts. 
Vi synger, en fortæller lidt, vi drikker kaffe, vi spiller forskellige spil eller 
bare snakker sammen. 
Hvis nogen har problemer med transport, så henvend jer, og vi vil forsøge at 
hjælpe jer. 
                                    Lilly Pedersen, Estrid Refsgaard og Hanna Lauridsen. 
  
 
 

 

                                               Død og begravet  
                                               Erland Blaabjerg Larsen 

Seniorcafe 

Koncert med ELO 

Siden sidst 
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Fyraftensbøn er en tid til at be’ for Hjerm og os der bor her. Vi er overbev   
at bøn gør en forskel, og at Gud handler, når vi be’r.  
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Ober-hvad-for-noget?!  
Det er en helt unik chance for en kæmpe oplevelse. Skuespillet i Oberammergau 
bliver kun fremført hvert 10’ende år, så man skal slå til, når chancen er der. En hel 
landsby fremfører nemlig hvert 10’ende år hele påskeberetningen i en storslået 
verdensberømt kæmpe opsætning. Det er først i år 2020, men det er nu man skal 
melde sig til, for billetterne bliver udsolgt flere år før.  
 
Historien om Passionsspilllene i Oberammergau går helt tilbage til 1633. Under 
trediveårskrigen var der mange, der led, og mange døde af pest. Indbyggerne i 
Oberrammergau lovede Gud, at hvis pesten gik dem forbi, ville de hvert 10. år 
opføre et skuespil, som fremstiller Jesu lidelse, død og opstandelse. Så da pesten 
mirakuløst gik deres landsby forbi, er det i 2020 42. gang, landsbyen opfører spil-
let; en unik kontinuitet for denne oplevelse i verdensklasse. Mere end 2.000 men-
nesker bringer historien om Jesus fra Nazaret til publikums øjne og ører i løbet af 
denne fantastiske fem timer lange forestilling. Alle medvirkende skal enten være 
født i Oberammergau eller have boet i landsbyen i mindst 20 år. Omkring halvde-
len af landsbyens indbyggere spiller med stor indlevelse historien om Jesus, som 
giver millioner af 
mennesker håb og 
styrke.  
 
Turen arrangeres af 
Venø Bussen og 
Venø Rejser, som 
har kombineret denne særlige oplevelse med en oplevelsesrig rejse i naturskønne 
oplevelser: Først 4 dage i ”Rødhætteland” i det hessiske bjerglandskab med byerne 
Rotenburg og Fulda og herefter 4 dage ved Oberammergau med Passionspillet som 
rejsens absolutte højdepunkt.  
 
Vores præst Jonas vil sammen med andre præster i provstiet virke som rejseleder 
på turen. Der bliver to ture, og vi har til os i Hjerm fået reserveret et antal pladser 
indtil februar (indtil videre) til den sene tur, det vil sige fra d 28/7 til den 4/8 2020.  
Pris pr. person i dobbeltværelse: Kr. 9850,- med stort set alt inklusiv.  
Se det fulde program, og hvordan man tilmelder sig på kirkens hjemmeside: 
www.hjermkirker.dk  
 
Turen vil være for alle i Hjerm, og andre som har lyst.  

e e  e e   –  e  e  
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Gudstjenester 
i Vestre- og Østre kirke
 Dato  Vestre  Østre

dag den  n  
Nytårsdag 

  

Søndag den  n
1. s. efter hellig tre konger 

_  
Charlotte Rønhoff 

Søndag den  n
2. s. efter hellig tre konger 

  

Onsdag den  n
Pizza-gudstjeneste 

     _ 

Søndag den  n
3. s. efter hellig tre konger 

     

Søndag den  n
Septuagesima søndag 

 

Torsdag den  e
Kyndelmisse 

     _ 

Søndag den  e
Seksagesima søndag 

  

Søndag den  e
Fastelavn 

e  en 
e e  

 

Onsdag den  e
Askeonsdag 

  

* Se nærmere omtale inde i bladet.                 
Hvis intet andet er nævnt, prædiker Jonas Serner-Pedersen. 

Alle, som har problemer med transport til og fra kirkens gudstjenester samt 
gudstjenester og hyggestunder på Solglimt, er velkomne til at benytte 
kirkebilen, som bestilles dagen forinden på tlf. nr. 97 87 80 80.

              

Vær velkommen, Herrens år,  
Og velkommen herhid! 
Sandheds Gud! Lad dit hellige ord 
oplive, oplyse det høje Nord! 
Velkommen, nytår, og velkommen her! 
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