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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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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 bedste for, at der ikke sker fejl. 
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks kontakte undertegnede.

Dan Søgård, tlf. 2835 3129 og Charlotte Søgård, tlf. 4093 2629, Haubovænget 12, 7560 Hjerm.

Omdeling af Hjerm Posten
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NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO

MADSAMLING
AUSUMGAARD
MADSAMLING

TILMELD DIG PÅ MADSAMLING.DK
BESTIL LÆKRE, LOKALE VARER

MØD OP OG AFHENT DINE INDKØB DEN 
EFTERFØLGENDE TORSDAG KL. 15.30-17.30

Du finder produkter fra bl.a.:

Venølam
Forbæk økogrønt
Stårup Håndbryg

Ostemesteren 
Honningdrengene

Fish & Moore
Hveddegaard
Ausumgaard 
Modavi vin

Bageriet Max
Venø Seafood

Westjysk Smag
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REJSER OG DAGSTURE  
Holland ∙ Bornholm ∙ Mosel ∙ Cirkusrevy 

Samsø ∙ Læsø ∙ Sprogø ∙ Mandø ∙ Rømø og Sild  
Tirpitz ∙ Bakken ∙ Korsbæk 

                          Tlf. 9786 8100 
www.venorejser.dk 
 

Aktivitetskalender
DATO ARRANGEMENT FORENING

April 2018:

  9. Krocket på Sportspladsen kl. 9.00

10. Ladies Fiti Hjerm Fitness                      Hjerm Fitness

16. Ren by i Hjerm                                    Hjerm Borgerforening

25. Ordinær generalforsamling

 i Aktivitetshuset                                  Kridthaven

29. KONFIRMATION

Maj 2018:

  6. Standerhejsning kl. 10.00 Hjerm Tennis

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.

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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LAK Grossisten A/S

JOACHIM WELLERS VEJ 3 · DK-7500 HOLSTEBRO

TLF. 97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22

Bertil Simone Ulla Lars Mathilde

Team Holstebro
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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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Tak for IGEN en fantastisk opbakning til

HJERM TARTELET FESTIVAL
Hjerm Hallen var rammen om mere end 400 festglade mennesker, der 
forstod at værdsætte god musik og en menu, som naturligvis 
bestod af tarteletter ad libitum men også 
desserten var lavet af denne specialitet 
- med sukker, chokolade, 
creme og friske frugter 
i en tartelet.

Sæt allerede nu kryds
i kalenderen til næste års

Tartelet Festival
den 1. marts 2019

- du bliver ikke skuffet
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Uden de mange frivillige kunne sådan et 
arrangementet dog ikke gennemføres. 
Det er imponerende at mærke 
den store opbakning, der altid 
�ndes i Hjerm, så vi kan ikke takke 
de frivillige nok.
Der er ikke billeder af alle de mange 
frivillige - de var nok travlt beskæ�iget 
andet sted.

Tusind tak for hjælpen
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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
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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? 
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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

 

  

    
BYFEST - BØRNEDISCO 

 
Fredag d. 1. juni er der børnedisco i byfestteltet, 
og der er INGEN ADGANG FOR VOKSNE! 
Aldersgruppen er: 0.-6. klasse 
Det starter kl. 19.30-21.30 - efter cykelløbet.  
Der kommer en DJ med fed musik, discolys, 
røgkanon og i baren kan du købe sodavands-
drinks/chips og slik. 
Det koster 25 kr at komme ind, og så får du 5 
drinks/chips billetter med. 
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Hjerm Fitness tilbyder et 10 ugers forløb, der hjælper dig på vej med 
ændring af livsstil.

Her er ikke tale om en kur, men det, der virker; en ændring af vaner. Det 
kan jo være svært nok, så derfor behøver du ikke at gøre det alene! 

Vi starter et hold op tirsdag d. 10. april kl. 19.00 
i Hjerm Fitness. 

Vi har følgende forløb:
-  Første og sidste tirsdag i forløbet, måling af fedtprocent, Body Age m.m.
-  Hver 3. tirsdag måling med målebånd (mere pålidelig end badevægten)
-  Kostplan ud fra ”De nordiske kostråd” (altså almindeligt mad)
-  Træningsprogram (tilpasset dig)
-  Hver tirsdag og torsdag træner vi i centeret fra kl. 19.00
-  I kan også træne individuelt (eller I aftaler selv indbyrdes at mødes) en 

gang i ugen, fx en times rask gåtur)
-  Vi udveksler gode råd, samt tip til mere bevægelse i dagligdagen
-  Hvis, du går ALL IN, vil du tabe dig mindst 5kg!

Det koster kun – at være medlem af Hjerm Fitness! Begrænset pladser…

Hvis du har lyst, så kontakt

Tina Jensen tlf.: 28 45 81 10
eller Susanne Salling tlf.: 51 88 80 22

Ladies Fit    

Hjerm Fitness tilbyder et 10 ugers forløb, der hjælper dig på vej med ændring af livsstil. 

Her er ikke tale om en kur, men det, der virker; en ændring af vaner. Det kan jo være svært nok, så 
derfor behøver du ikke at gøre det alene!  

Vi starter et hold op tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 18.30 i Hjerm Fitness.  

Vi har følgende forløb 

- Første og sidste tirsdag i forløbet, måling af fedtprocent, Body Age m.m. 
- Hver 3. tirsdag måling med målebånd (mere pålidelig end badevægten) 
- Personlig kostplan (beregnet præcis til dig) ud fra ”De nordiske kostråd” (altså almindeligt 

mad) 
- Træningsprogram (tilpasset dig) 
- Hver tirsdag har vi en opfølgende fælles snak (hvad motiverer os, og hvornår/hvorfor er det 

svært) 
- Hver tirsdag træner vi i centeret fra kl. 19.00 
- Hver torsdag mødes I/vi til træning i centeret  
- I træner individuelt (eller I aftaler selv indbyrdes at mødes) en gang i ugen, fx en times rask 

gåtur 
- Vi udveksler gode, lækre og sunde opskrifter,samt tip til mere bevægelse i dagligdagen 
- Hvis, du går ALL IN, vil du tabe dig mindst 5kg! 

Det koster kun -  at være medlem af Hjerm Fitness! Begrænset pladser… 

Hvis du har lyst, så kontakt 

Tina Jensen tlf.: 28 45 81 10 

Susanne Salling tlf.: 51 88 80 22 
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- Vi udveksler gode, lækre og sunde opskrifter,samt tip til mere bevægelse i dagligdagen 
- Hvis, du går ALL IN, vil du tabe dig mindst 5kg! 

Det koster kun -  at være medlem af Hjerm Fitness! Begrænset pladser… 

Hvis du har lyst, så kontakt 

Tina Jensen tlf.: 28 45 81 10 

Susanne Salling tlf.: 51 88 80 22 

 

 

 

10 UGER,  DER KAN ÆNDRE DIT  L IV

 
 

Hjerm fitness  
holder 

Åbningsfest lørdag den 3/10-15 
Borgmesteren kommer og klipper snoren 

kl. 11.00, alle er velkomne !  
 

 
 

Mød op og se vores allesammens nye 
fitnesscenter. 

 
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside 
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15. 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503 
eller kasserer Tina Jensen 28458110. 
 
  

Ladies Fit      10  uger,  der  kan  ændre  dit  liv  

Hjerm  Fitness  tilbyder  et  10  ugers  forløb,  der  hjælper  dig  på  vej  med  ændring  af  livsstil.  

Her  er  ikke  tale  om  en  kur,  men  det,  der  virker;  en  ændring  af  vaner.  Det  kan  jo  være  svært  nok,  så  derfor  
behøver  du  ikke  at  gøre  det  alene!    

Vi  starter  et  hold  op  tirsdag  d.  10.  april  kl.  19.00  i  Hjerm  Fitness.    

Vi  har  følgende  forløb  

-‐ Første  og  sidste  tirsdag  i  forløbet,  måling  af  fedtprocent,  Body  Age  m.m.  
-‐ Hver  3.  tirsdag  måling  med  målebånd  (mere  pålidelig  end  badevægten)  
-‐ Kostplan  ud  fra  ”De  nordiske  kostråd”  (altså  almindeligt  mad)  
-‐ Træningsprogram  (tilpasset  dig)  
-‐ Hver  tirsdag  og  torsdag  træner  vi  i  centeret  fra  kl.  19.00  
-‐ I  kan  også  træne  individuelt  (eller  I  aftaler  selv  indbyrdes  at  mødes)  en  gang  i  ugen,  fx  en  times  rask  

gåtur)  
-‐ Vi  udveksler  gode  råd,  samt  tip  til  mere  bevægelse  i  dagligdagen  
-‐ Hvis,  du  går  ALL  IN,  vil  du  tabe  dig  mindst  5kg!  

Det  koster  kun  -‐    at  være  medlem  af  Hjerm  Fitness!  Begrænset  pladser…  

Hvis  du  har  lyst,  så  kontakt  

Tina  Jensen  tlf.:  28  45  81  10  

Susanne  Salling  tlf.:  51  88  80  22  
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Hjerm fitness  
holder 

Åbningsfest lørdag den 3/10-15 
Borgmesteren kommer og klipper snoren 

kl. 11.00, alle er velkomne !  
 

 
 

Mød op og se vores allesammens nye 
fitnesscenter. 

 
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside 
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15. 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503 
eller kasserer Tina Jensen 28458110. 
 
  

Teen-Fit Hjerm 
Vil du  

-  Ha’ det sjovt samtidigt med, at du 
kommer i god form 

-  Så kom til Teen – Fit Hjerm 
-  Sammen vil vi træne og hygge helt skørt 

Vi mødes én gang ugentligt 

Opstart tirsdag d. 5. april kl. 17.00 – 18.00 i Hjerm Fitness 
Dette forløb koster 200kr. Beløbet betales til Tina på mobilpay 28458110 

Vi afslutter d. torsdag 14. juni 2018 

 

 

Ses vi?  

Tilmelding til 

Tina Jensen  28458110 eller Susanne Salling 51888022     

Vi har fået ny instruktør, Jimmy Pedersen, der har stor erfaring med Teen Fit – 
så det bliver godt. Tina og Susanne er med ved opstart.         
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så det bliver godt. Tina og Susanne er med ved opstart.         
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E l  i n s tal l ati o n er
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V en ti l ati o n
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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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H J E R M  S K O L E

NATUR OG TEKNIK
5. ÅRGANG

5. årgang har i Natur og Teknik kiggede på skeletter af dyr og prøvede at 
save et hoved fra en ræv over. 

Her blev der kikket på opbygningen og snakket om hvordan de 
forskellige dele af et hoved virker og hænger sammen.
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Sker i Hjerm Hallen

April:
07. Volleyball 2. Div Damer kl. 10.00

STRUER BOGFØRINGSCENTRAL
Revisor FDR I. Madsen

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

Krocket
Starter op igen på Sportspladsen 
– første gang mandag d. 9 april.

Vi mødes kl. 9.00 – præcis – ved FIFs 
omklædningsrum.
(Nordsiden af Hjerm Hallen)

Kom og prøv, og lad os få en snak… ¶

Yderlige oplysninger kontakt:
Svend Refsgaard, tlf. 9746 4025
eller Arne L. Nørskov, mobil 2985 9746.
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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

. .
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Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:

Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72
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Der afholdes
ordinær generalforsamling

i 

”Kridthaven”

Onsdag den 25. april 2018 kl. 19.30

i Aktivitetshuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

     1  Valg af diregent
     2  Beretning ved formand
     3  Regnskab
     4  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Anine Kaag
  og Kurt Henriksen
     5 Valg af suppleanter
     6 Indkomne forslag
     7 Evnt.

ØNSKES LEJE AF HAVE:

Henvendelse til Kurt Henriksen

Tlf. 9746 4821 – Mobil 2615 4821

Struer Tekniske forvaltning 

Tlf. 9684 8402
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Resume af Generalforsamling i Hjerm Vandværk, 
afholdt onsdag d. 28. februar 2018

Beretning
Hjerm Vandværk har 756 forbrugssteder. Der er sidste år udpumpet i alt 117.835 m3 
vand sep. – aug., et fald på 1.918 m3 . Der er solgt 115.818 m3 m3, og det giver et 
vandspild på 3,6%, hvilket er 1,3% mere end sidste år, men stadigvæk et ganske 
fornuftigt resultat. Der er brugt 78.058  kWt, hvilket giver et strømforbrug på 
0,66 kWt pr m3. En 3-årig aftale med Jysk Energi gav en besparelse på 11,78 øre/
kWt. En ny aftale med TDC gav en besparelse på 40%.
Der har været 8 ledningsbrud før målere, og 1 utætheder efter måler, der er af-
sløret vha. radiomodulerne.
Flere stophaner er skiftet, fordi de ikke virkede eller var af dårlig kvalitet og i f.m.  
med omlægning af indkørsel. Således en af årsagerne til det øgede vandspild. 
En revne i vandværks-gulvets overflade er repareret ved injektion med akryl for 
at sikre, at vi ikke får en forurening. Måleren for udpumpet vand har været til det 
6-årlige kontrol og kalibreringseftersyn – uden bemærkning.
Året er endt med et overskud til trods for et budgetteret underskud. Det skyldes 
hovedsagelig at vi har udskudt planlagte investeringer til 2018, bl.a. en sektions-
brønd og SRO anlæg; se nedenfor.

BAM
De obligatoriske prøver viser at BAM indholdet fortsat viser en svagt faldende 
tendens på omkring 1/3 af grænse-værdien. Nitrat er under 40% af grænsevær-
dien og jern er mindre end 5% af grænseværdien. Hårdheden på vandet ligger 
på 150dH.
Det omtalte restprodukt Desphenyl-chloridazon er ikke fundet i vores drikkevand.

Tiltag for sikring af vandforsyning
I 2017 er der foretaget hovedeftersyn af vore boringer. Stigrør er taget op og ud-
skiftet, hvor det var nødvendigt. Afværgepumper er demonteret, og pumperne 
i to af boringerne er flyttet til toppen af boringen for at få en bedre udskiftning 
af vandet i boringen. En pumpe i den tredje boring blev taget op pga. faldende 
ydelse. Efter eftersyn og rensning gav den igen fuld ydelse. 
Vi får fortsat erstattet de radiomoduler, der fejler selvom garantiperioden er 
overskredet. Der er opsat endnu en sektionsmålerbrønd i Ø. Hjerm og vi har pla-
ner om endnu en.
Kommunen har fornyet vores vandindvindingstilladelse frem til 30. august 2047, 
og den ny kildeplads er godkendt til vandindvinding. Vi har nord og øst for den 
ny kildeplads købt jord, så vi selv kan beskytte området ud til 25 m beskyttelses-
zonen. Syd for kildepladsen klarer vi sandsynligvis med afgrødeerstatning.
Regionen har undersøgt en forurening på grunden ved Møllevang og konklude-
ret, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet.
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Fremtid
Den nye Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyning betyder 
bl.a. at vandprøver skal tages på forbrugssteder og som straks-prøver, hvor det 
tidligere oftest har været prøver taget på vandværket og efter at vandet har 
løbet i 5 min. Ved overskridelse af grænseværdier eller fund af kim eller coli får 
vandværket øgede omkostninger til omprøver. Endvidere øges informationskra-
vet. Så vi opfordrer til, at alle forbrugere tilmelder sig SMS varslingssystemet.
Vandværkets styrings-, regulerings- og overvågningssystem (SRO) kan ikke op-
graderes. Endvidere er vore installationer og pumpereguleringer mv. forældede 
og sårbare, hvorfor vi har bedt om tilbud på en samlet løsning fra 3 relevante 
leverandører, der også omfatter transientbeskyttelse o.lign. Bestyrelsen arbejder 
på at finde det tilbud, der er mest fornuftigt og fremtidssikret. 
Et nødstrømsanlæg er pt. udskudt til 2019. Desuden må vi forudse udskiftning af 
udpumpningspumper indenfor en overskuelig horisont.

Vandråd og region
Vi har deltaget i kurser udbudt via Vandrådet i Persondataforordning og desuden 
ErFa møde. Endvidere generalforsamling i Vandrådet og Region Nord.

- - - -

Ovenstående, der er en del af beretningen, blev godkendt. Ligeledes blev det 
reviderede regnskab fremlagt og godkendt. Budget og takstblad blev fremlagt 
og godkendt. Priser er uændrede.
Vandværksbestyrelsen havde erfaret at vedtægterne ikke helt svarede til vores 
forventning om at være registreret som et A.m.b.a. hvorfor den foreslog ændrin-
ger af vedtægten. Ændringerne omfattede desuden, som følge af udviklingen 
i vandsektoren, nogle få tekniske tilretninger. Disse blev gennemgået og hver 
enkelt ændring blev sat til afstemning af dirigenten. Alle ændringer blev enstem-
migt godkendt. Da der ikke var mødt 2/3 af forbrugerne op, vil vedtægtsændrin-
gerne blive behandlet til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalfor-
samling onsdag d. 28. marts 2018, kl. 19.30 i aktivitetshuset jvf. Hjerm Posten i 
februar

På valg var Anders B. Wulff og Klaus Halkjær, der blev foreslået og genvalgt. Som 
suppleanter valgtes: Søren Balling og Brian Nonbo Nielsen i nævnte rækkefølge. 
Som revisor var der genvalg til Svend Erik Thiel; Søren Holst var ikke på valg. Sup-
pleanter herfor blev Claus N Pedersen genvalgt.  

Se hele referatet på: www.hjermvand.dk
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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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VINDERNE
I FIF-FORÆLDREFORENINGENS 

PRÆMIESPIL 
4. trækning:
2 billetter til Byfesten lørdag i uge 22
Hjermvej 98 

2 billetter til Byfesten lørdag i uge 22
Vester Hovedgade 34, A1 

Gavekort til ”Min Købmand”, Hjerm på 300,-
Sofi enlundvej 20
Bjerregårdsparken 118
Bjerregårdsparken 128

Gavekort til ”Min Købmand”, Hjerm på 150,-
Bjerregårdsparken 126
Jernbanevej 10

Gavekort til ”Øster Hjerm Bygningsartikler” på 200,-
Haubovænget 13, A1

Gavekort til ”Hjerm Pizza og kebabhouse” 
på familiepizza og pommes
Haubovænget 3
Jegbjergvej 20
Skarbyvej 1B 

Gavekort til ”Gårdbutikken”- Ausumgaard
Vester Hovedgade 9 st.                        

Kød fra ”Vesterhavsoksen” - Hjerm 
Volstrupby 2

1 nyt lod til præmiespil 2018
Højgårdsparken 114
Østervang 20

VINDERNE I FIF-FORÆLDREFORENINGENS PRÆMIESPIL 
– ANDEN TRÆKNING:  

2 x Billetter til ”Hele Hjerm fester” – julefrokost 
Gartnervej 5 – Lod A 
Vester Hovedgade 16 – Lod A  

Gavekort til ”Min Købmand”, Hjerm på 300,- 
Hummelmosevej 4, lod A  
Højgårdsparken 74, lod A  
Gavekort til ”Min Købmand”, Hjerm på 150,- 
Hjortborgvej 4, lod A 
Jegbjergvej 7, lod A  
Gavekort til ”Øster Hjerm Bygningsartikler” på 200,- 
Bjerregårdsparken 10 -  Lod B 
Gavekort til ”Hjerm Pizza og kebabhouse” på familiepizza og pommes 
Langelinje 29C – Lod A 
Villemosevej 16 – Lod A  
Bjerregårdsparken 120 – Lod A 
Gavekort til ”Gårdbutikken”- Ausumgaard 
Skarbyvej 3 – Lod A 
Kød fra ”Vesterhavsoksen” - Hjerm  
Volstrupvej 9 – Lod A 
Gavepakke til Hjerm Auto  
Øster Hovedgade 6 – Lod A 
 

VI SIGER TAK TIL DE MANGE SPONSORER, SOM GJORDE DET MULIGT AT 
TRÆKKE SÅ MANGE VINDERE & TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE 

 
Næste trækning bliver til januar 2018 og bliver offentliggjort her i Hjerm Posten. 
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Hjerm Borgerforening

Generalforsamling i Borgerforeningen
Den 27. februar blev der afholdt Generalforsamling i Borgerforeningen. 
Forinden generalforsamlingen var omkring 75 personer samlet til fællesspisning, 
hvor der var flæskesteg af Ausumgaard-grise på menúen. Til generalforsamlin-
gen var vi omkring 60 personer. Tak til de fremmødte.

Tine Juhl Larsen fremlagde bestyrelsens beretning, der her kan læses i 
en forkortet udgave:

2017 var igen et travlt år for Borgerforeningen.

I februar måned var vi med til sammen med Menighedsrådet, FDF Spejderne 
og Forældreforeningen Hjerm FIF med til at holde fastelavnsfest. En rigtig fin 
eftermiddag med god opbakning, og mange flotte udklædninger.

Sidst i februar afholdtes den årlige Generalforsamling. Vi startede med fælles-
spisning og omkring 60 var mødt op til generalforsamlingen. Tak til Anne Mette 
og Kristian Hjørnholm, for den lækre mad de gang på gang i samarbejde med 
Inga laver til os, samt til jer andre frivillige som hjælper i køkkenet og med 
borddækning m.m.

I april afholdte vi ”Ren By”. Igen i år havde mange fundet vej til Naturhuset, 
hvorfra ruterne blev fordelt. Efterfølgende var der grillpølser m.m. til de dyg-
tige indsamlere.
Det var glædeligt, at der blev samlet mindre affald end de sidste par år.
En stor tak til de, som hjælper med at rydde op efter andre og også en stor tak 
til Hjerm Landsbyordning, som hjælper inden for bygrænsen.

I maj havde vi en arbejdsaften, hvor vi fik lavet en lille rampe for de sidste 
penge der var tilbage fra ”Jem og Fix”. Den store rampe er nu færdig, men 
mangler stadig at blive malet. Der skulle egentlig gerne laves en mere, men det 
har haltet lidt med at finde tid og frivillige til at hjælpe.

Vi havde ligeledes arrangeret en arbejdsdag i Byparken i juni måned. Der kom 
et par hjælpere ud over bestyrelsen. Vi fik taget dunhammer op af søen og fik 
gjort rent på og omkring scenen, så den var klar til Sct. Hans og sensommerkon-
certen.

Jonas var klar med gudstjeneste på scenen til Sct. Hans med Kaleb på maven. 
Mange valgte at trodse regnen og var mødt op i Byparken. Efterfølgende blev 
der tændt bål på søen og der kunne købes kaffe og kage. Sct. Hans holdes i 
samarbejde med Hjerm Menighedsråd & FDF Hjerm.
Fredag i uge 33 var der igen sensommerkoncert i byparken.
Vi havde opgraderet med is til drikkevarerne, sandwich og toiletvogn.
Desværre holdt vejguderne ikke deres del af aftalen, så vi er glade for, at så 
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Hjerm Borgerforening

mange af jer dukkede op, og særlig til de af jer som trodsede regnen, og blev så 
længe. Humøret var til gengæld i top hos de fremmødte.
Støtteforeningen for Hjerm Dagtilbud var mødt frem, og stod med aktiviteter 
som flødebollekaster, snobrød og popcorn som børnene kunne hygge sig med. 
Tak til Henning og Rasmus for at holde børnene aktiveret i regnen.
Tak til Mads Hovgaard og Bundgaard Nielsen’s Boogiestue for god underhold-
ning, om end det blev en lidt våd fornøjelse. 
Vi siger også en stor tak for hjælpen til de frivillige og til vores trofaste sponso-
rer, uden dem – ingen koncert!

Naturens Dag i september var igen en stor succes.
Fredag var der ca. 300 der så flagermusene jage i kalkminerne. Undervejs kunne 
børnene lytte til flagermusenes lyde på de udleverede flagermuse detektorer, 
alt imens Borgerforening sørgede for kage, kakao og kaffe. Efterfølgende var 
der mulighed for at komme i klakminen hvor der var tændt levende lys. Her så 
vi også en flagermus der sad og sov.

Lørdag startede med rundstykker og kaffe i anledning af Borgerforeningens 115 
års jubilæum. Herefter var der konkurrencer og smagsprøver hele dagen. Der 
var utrolig mange fine aktiviteter og udstillere. Med udstiller nåede vi næsten 
op på 500 besøgende.
Tak til Inga, Kim og Thomas Boesdal, der igen i år var primus motor for dagene, 
tak til Christian Refgaard som lader os komme ved kalkminen og til alle vores 
hjælpere og udstillere, som er med til, at vi kan lave et så flot program.

I oktober blev der holdt Sogneaften, sammen med Familie & Samfund samt 
Menighedsrådet. 
Omkring 115 spændte tilhørere havde valgt at komme i Hjerm Sognegård for at 
høre tidligere chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, Per Larsen fortælle om 
sit liv og sin lange karriere. Per fortalte meget levende og personligt om sin tid 
i politiet med bl.a. sagen om Blekingebanden. Per Larsen kom også omkring sin 
egen kræftsygdom.
Fremover vil foredragsarrangementet hedde ”Hjerm Aften”.

I november måned valgte Borgerforeningen at være vært ved en valgaften i 
Sognegården, hvor de opstillede kandidater fra Hjerm var blevet inviteret til at 
deltage.
Det blev en stor succes. Erik Jensen styrede slagets gang, og sørgede for at de 
alle fik taletid. Vi blev positivt overraskede over det store fremmøde, og måtte 
til at sætte flere stole op. Heldigvis slog kagen til.

Sidst i november sættes julebelysningen op. Vi har en fantastisk gruppe som 
klarer dette hvert år, mod lidt forplejning som Inga sørger for til dem. En stor 
tak for den indsats. 
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Julemarkedet afholdes ligeledes den sidste søndag i november. Der var et flot 
fremmøde og en rigtig hyggelig stemning. Der blev vist mange spændende ting 
frem, og dagen sluttede af med luciaoptog. Vi takke alle sponsorer af gevinster 
til tombolaen.
Først i december afholdes der juletræsfest. En hyggelig eftermiddag først med 
gudstjeneste ved Jonas og så efterfølgende dans om juletræet. En hyggelige 
eftermiddag, men desværre var opbakningen ikke så stor i år. 

Herudover hjælper vi til Forårsmessen og Julemessen på Ausumgaard.

Borgerforeningen, herunder også Naturhuset/Byparken, har lavet et overskud 
på godt 40.000 kr.
 
Der har i år været ca. 247 medlemmer, hvor der i 2016 var 279 husstande med-
lem, og ca. 181 stk. i 2015. Det kan stadig godt blive bedre, men vi håber meget 
på, at vi kan opnå et større antal medlemmer næste år.
 
Vi har fået oprettet MobilePay og har sparet dankortterminalen væk. Vi håber, 
at folk så vil have nemmere var at lave en overførsel.
Det er blandt andet penge fra kontingenter, som sikre, at vi kan afholde vores 
aktiviteter.

En stor tak til alle jer frivillige, som hjælper os i Borgerforeningen ved vores ar-
rangementer, med arbejdet i Byparken og på Ausumgaard.
Også en stor tak til de sponsorer som vælger at støtte op om vores arbejde. 

Vi siger tak for samarbejdet, og håber at vi kan fortsætte med dette, så vi kan 
holde gang i vores by og samtidig være stolte af den. 

Tak til alle jer andre for at møde op og bakke op om de aktiviteter vi laver!

Har I forslag eller input, så tag fat på en af os medlemmer af bestyrelsen.

Eventuelt:
-  Drøftelse omkring evt. indkøb af nyt til julebelysningen
-  Forslag om, at politikerne inviteres til Hjerm for at mødes med borgerne
-  Drøftelse omkring manglende/ønsket belysning ved Jegbjergvej/Bjerregårds-

parken samt stien ved Lindevænget
-  Drøftelse omkring belægning på stien ved Byparken/El Center Vest
-  Drøftelse omkring parkering i hovedgaden. Der er aftalt et møde herom
-  Drøftelse omkring parkering på humpet ved indgangen til Sognegården
-  Drøftelse omkring stisystemer. Anne Mette Hjørnholm fortalte omkring 

 gruppens arbejde
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Borgerforeningens bestyrelse:

Hjerm Borgerforening
Mail: Hjermborger@gmail.com

Formand:    Kasser:
Tine Juhl Larsen   Inga Bertelsen
Tlf.: 25 32 09 49   Tlf.: 20 37 29 08
Mail: tinelarsen39@gmail.com Mail: hjerm01@live.dk

Presseansvarlig:    
Michael Larsen   Bertel Jensen 
Tlf.: 26 36 93 86   Tlf.: 40 76 80 30
Mail: miclarsen@msn.com  Mail: lastbiler77@hotmail.com

Leif Lauridsen   Tim Pindstofte
Tlf.: 40 17 22 13   Tlf.: 30450088
Mail: hannaogleif@gmail.com tim.pindstofte@hotmail.com

Suppleanter:
Helene Bylov Tanderup  Thithan Sivanathan
Tlf.: 29871688   Tlf.: 81749119
Mail: helenebylov@gmail.com shiva24me@gmail.com
  

Fra venstre ses Michael, Tim, Helene, Inga, Tine, Leif, Bertel og Thithan

Formand:    Kasser: 
Tine Juhl Larsen   Inga Bertelsen 
Tlf: 25 32 09 49   Tlf: 20 37 29 08 
Mail: tinelarsen39@gmail.com  Mail: hjerm01@live.dk 

 
Presseansvarlig:     
Michael Larsen   Bertel Jensen  
Tlf: 26 36 93 86   Tlf: 40 76 80 30 
Mail: miclarsen@msn.com   Mail: lastbiler77@hotmail.com 

 
Leif Lauridsen   Tim Pindstofte 
Tlf: 40 17 22 13   Tlf: 30450088 
Mail: hannaogleif@gmail.com  tim.pindstofte@hotmail.com 
 
 
Suppleanter: 
 
Helene Bylov Tanderup   Thithan Sivanathan 
Tlf: 29871688   Tlf: 81749119 
Mail: helenebylov@gmail.com  shiva24me@gmail.com 
   
 

 
Fra venstre ses Michael, Tim, Helene, Inga, Tine, Leif, Bertel og Thithan 
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Ren By i Hjerm 
 
 
 
 

Mandag den 16. april 2017 fra kl. 16.30-18.00 
 
 

Så er det igen blevet tid til at gøre byen ”ren”. 
Vi mødes ved Naturhuset, hvor der vil blive udleveret  

poser, handsker, veste og ruter. 
 

Medbring gerne bil, da det primært er udenfor byen vi skal rundt,  
da Hjerm Landsbyording går i byen. 

 
Når vi færdig vil der blive serveret pølser og brød i Naturhuset. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom og hjælp så vi kan være stolte af vores by. 
 

 
Hilsen Hjerm Borgerforening 

Ren By i Hjerm 
 
 
 
 

Mandag den 16. april 2017 fra kl. 16.30-18.00 
 
 

Så er det igen blevet tid til at gøre byen ”ren”. 
Vi mødes ved Naturhuset, hvor der vil blive udleveret  

poser, handsker, veste og ruter. 
 

Medbring gerne bil, da det primært er udenfor byen vi skal rundt,  
da Hjerm Landsbyording går i byen. 

 
Når vi færdig vil der blive serveret pølser og brød i Naturhuset. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom og hjælp så vi kan være stolte af vores by. 
 

 
Hilsen Hjerm Borgerforening 

Ren By i Hjerm
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I  forbindelse  med  konfirmation  i  Hjerm  søndag  den  29.  april,  vil  vi  gerne  

opfordre  alle  til  at  hejse  flaget  for  vore  konfirmander.  

  

Vi  ønsker  jer  alle  STORT  TILLYKKE!  

  

Hjerm  Borgerforening  
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Hjerm  Borgerforening  

  

  

  

Konfi rmation 
søndag den 29. april
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Medlemskab  af  Hjerm  Borgerforening  2018  

  
Er  du/I  medlem  af  Hjerm  Borgerforening  eller  ønsker  du/I  at  blive  det,    

så  er  det  tid  til  at  betale  medlemskabet  nu.  
  

  
Medlemskabet  fornyes  /  tegnes  ved  at  overføre:  

  
150  kr.  pr.  husstand  /  75  kr.  for  enlige  

  

MobilePay  til  43418    

eller  overførsel  til  reg.nr.  7500,  kontonummer  7012380  

HUSK  at  skrive  din  adresse  i  beskeden  til  modtager!  

     

  

  

  

  

  

  

Borgerforeningen  står  for  Byparken  og  Naturhuset  og  er  bl.a.  med  til  følgende  

arrangementer/aktiviteter:  

  

Sankt  Hans  i  Byparken      Fastelavnsfesten    

Fællesspisning         Koncert  på  scenen  i  Byparken     

Ren  by         Juletræsfesten        

Naturens  dag         Hele  Hjerm  fester     

Hjerm-‐aftener  med  foredrag      Julebelysning  og  udsmykning  

Julemessen  

   Førstehjælpskurser  og  vedligehold  af  hjertestarterne 

  

De  3  heldige  vindere  af  hver  1  stk.  familiepizza  fra  Hjerm  Pizza  er:  
  

Gitte  Agerholm,  Vestre  Hovedgade  16  

Anja  Hingebjerg,  Jegbjergvej  3  

Anders  Fredenslund,  Højgårdsparken  42a 

 

Medlemskab af Hjerm Borgerforening 2018
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Den 6 oktober 2018 
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    Aktiviteter i Hjerm Tennisklub i 2018 
 

 
Standerhejsning søndag den 6. maj kl. 10.00 

• Vi hejser flaget og synger en sang. 
• Der bliver serveret rundstykker, kaffe og sodavand til 

børnene. 
• Tilmelding til den nye sæson (samt udlevering af 

nøgler), Husk dankort. 
• Vi spiller også lidt tennis, hvis foråret er kommet.                      

        
 
 
Ungdomstræning 2. 3. og 4. klasse (drenge og piger) 
Træningen vil foregå hver onsdag fra kl. 16.00 til 17.00. Fra først i maj 
til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjere kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem. Medlemspris 175,-.(for hele 
sæsonen) 
 Første gang er onsdag den 9. maj  
Kontaktperson: Flemming Jørgensen 30 52 76 40 
 
 
Ungdomstræning 5. klasse og opefter (drenge og piger) 
Træningen vil foregå hver onsdag fra kl. 17.00 til 18.00. Fra først i maj 
til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjere kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem. Medlemspris 175,-.(for hele 
sæsonen) 
 Første gang er onsdag den 9. maj  
Kontaktperson: Jørn Rysgaard på 22 32 87 54 
                               
                                                                                     
Senior Mix-træning 
Træning vil foregå hver torsdag fra 18.00 til 19.00. Træning er for alle uanset 
styrke. Har du ikke udstyret i orden, så kom og få råd og vejledning til indkøb. 

Ketsjer kan lånes. Pris for træningen er 150 kr. + medlemskab (for hele 
sæsonen) 
Første gang er torsdag den 10. maj  
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 
 
Klubmesterskab 
1. september afholdes det årlige klubmesterskab. 
Alle medlemmer og ikke medlemmer kan deltage denne dag.  
Der spilles både single og double fra 10.00 til 18.00 
Yderligere information og tilmelding ses på opslag i klubhuset. 
 
Turneringer og stævner 
Der vil blive mulighed for at deltage i DGI`s stævner. 
Der vil også blive mulighed for at deltage i lokale stævner. 
Kontaktperson: 
Flemming Jørgensen 30 52 76 40 
 
 
 
Individuel Træning 
Vi tilbyder træning enkeltvis eller i grupper.  
Kontakt os og aftal et tidspunkt: 

 Lettere øvede: Kontakt Jørn Rysgaard på 22 32 87 54 
 Nybegyndere: Kontakt Flemming Jørgensen på 30 52 76 40 

Kontakt os for aftale om tidspunkt og betaling. 
 
 
DGI tennisarrangementer 
DGI afholder mange forskellige arrangementer, som alle medlemmer kan 
deltage i. Se opslag i klubhuset, eller klik ind på www.dgi.dk/vestjylland/tennis   
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Træningen vil foregå hver onsdag fra kl. 16.00 til 17.00. Fra først i maj 
til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjere kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem. Medlemspris 175,-.(for hele 
sæsonen) 
 Første gang er onsdag den 9. maj  
Kontaktperson: Flemming Jørgensen 30 52 76 40 
 
 
Ungdomstræning 5. klasse og opefter (drenge og piger) 
Træningen vil foregå hver onsdag fra kl. 17.00 til 18.00. Fra først i maj 
til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjere kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem. Medlemspris 175,-.(for hele 
sæsonen) 
 Første gang er onsdag den 9. maj  
Kontaktperson: Jørn Rysgaard på 22 32 87 54 
                               
                                                                                     
Senior Mix-træning 
Træning vil foregå hver torsdag fra 18.00 til 19.00. Træning er for alle uanset 
styrke. Har du ikke udstyret i orden, så kom og få råd og vejledning til indkøb. 

Ketsjer kan lånes. Pris for træningen er 150 kr. + medlemskab (for hele 
sæsonen) 
Første gang er torsdag den 10. maj  
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 
 
Klubmesterskab 
1. september afholdes det årlige klubmesterskab. 
Alle medlemmer og ikke medlemmer kan deltage denne dag.  
Der spilles både single og double fra 10.00 til 18.00 
Yderligere information og tilmelding ses på opslag i klubhuset. 
 
Turneringer og stævner 
Der vil blive mulighed for at deltage i DGI`s stævner. 
Der vil også blive mulighed for at deltage i lokale stævner. 
Kontaktperson: 
Flemming Jørgensen 30 52 76 40 
 
 
 
Individuel Træning 
Vi tilbyder træning enkeltvis eller i grupper.  
Kontakt os og aftal et tidspunkt: 

 Lettere øvede: Kontakt Jørn Rysgaard på 22 32 87 54 
 Nybegyndere: Kontakt Flemming Jørgensen på 30 52 76 40 

Kontakt os for aftale om tidspunkt og betaling. 
 
 
DGI tennisarrangementer 
DGI afholder mange forskellige arrangementer, som alle medlemmer kan 
deltage i. Se opslag i klubhuset, eller klik ind på www.dgi.dk/vestjylland/tennis   
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Besøg hos Jydske Dragonregiment 

 
 

Tirsdag d. 24. april kl. 19.00 
Vi mødes ved Hjerm Hallen kl. 18.30, og fylder bilerne op. 

På kasernen bliver vi modtaget af Dan Søgård. Han vil give os en rundvisning 
og give os et indblik i sin daglige arbejdsplads. 

Der vil blive serveret kaffe og kage 

Pris : 40,- kr. for medlemmer – 80,- kr. for ikke medlemmer 

Da der max kan deltage 50 personer er bindende tilmelding efter ”først-
til-mølle” princippet. 

Tilmelding senest d. 18. april til Karen Marie Laursen telefon 20623125 
eller mail km-hj@mvb.net 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 14. marts kl. 18.30 i Naturhuset, Hjerm 

Aftenen starter med besøg af stylist Rikke Dyrberg Nielsen fra 
Afrodite, Struer. – Efter Rikke har gjort os lidt klogere på farver, 
former og make-up, er foreningen vært ved et let traktement. – Og 
derpå generalforsamling: 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og foreningens fremtid 

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag (Ingen forslag fra medlemmer) 

5. Valg af bestyrelse 

På valg er: Lisbeth Damtoft Madsen (modtager ikke genvalg) 

                   Ruth Løvig (modtager genvalg) 

                   Hanna Lauridsen (modtager genvalg) 
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Kontingentopkrævning 
 

Så er denne sæson ved at være slut, og tiden for indbetaling af næste års 
kontingent nærmer sig. 

Vi håber, I har været tilfredse med årets program, og vil forny medlemskabet 
for perioden 1.5.2018-30.4.2019. 

Kontingentet er uændret kr. 200,-. Beløbet kan overføres til konto 7182-
1076420, eller betales kontant til Else Mogensen inden d. 1.5.2018. 

Husk at oplyse jeres navn, hvis I overfører via bank. 

Medlemskort udleveres til de medlemmer, der betaler kontant. Ved 
indbetaling via bank er kvittering for indbetalingen gyldig som medlemskort. 

Tak for året der gik, og på gensyn til et nyt og spændende år. 

 Else, Ruth, Karen Marie, Jytte og Hanna 

 

Husk at sætte x Torsdag d. 24. maj 
Denne aften har vi arrangeret bustur til Fur Bryghus 

Nærmere oplysninger i næste nummer af Hjerm Posten 

                                                                               

  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 14. marts kl. 18.30 i Naturhuset, Hjerm 

Aftenen starter med besøg af stylist Rikke Dyrberg Nielsen fra 
Afrodite, Struer. – Efter Rikke har gjort os lidt klogere på farver, 
former og make-up, er foreningen vært ved et let traktement. – Og 
derpå generalforsamling: 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og foreningens fremtid 

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag (Ingen forslag fra medlemmer) 

5. Valg af bestyrelse 

På valg er: Lisbeth Damtoft Madsen (modtager ikke genvalg) 

                   Ruth Løvig (modtager genvalg) 

                   Hanna Lauridsen (modtager genvalg) 
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Hjerm Borgerforening
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Fodbold

Fodbold 
 marts og april har jerm  odbold i samarbejde med jerm kole og imfjordsskolen tr er  

fået en fantastisk m lighed for at afholde fagdage i et nyt forenings skolekon ept  ovedet  
roppen  l bben  der er dviklet af D  og ompan. 

Vi synes  det er et fedt kon ept  der i en r d tråd  får inddraget både skoler og kl b i et 
samarbejde  hvor skolernes elever og lærere med deres engagement får et forl b med både 
so ialt  s ndheds  og kl bmæssigt indhold. 

Der er  dele i kon eptet  der består af en rivsel  en ndhed og en ben kole del.  

 

De  f rste dele vil blive gennemf rt i skolernes eget regi  med henholdsvis indskolingen og 
dskolingen i de  skoler. Den sidste del  ben kole  vil foregå på jerm tadion med jerm  
odbold. 

rivsels  og ndheds delen består af  mod ler. or jerm kolens . . klasser gennemgås 
disse . april. or imfjordsskolens .  . klasser afholdes mod lerne hen over marts og 
begyndelsen af april i fodbold  og idrætsvalgfagenes timer. 

Den sidste del k lminerer i kl bben den . april  hvor alle elever og lærere samles til en dag med 
frisk l ft  fælles velser  kl bliv og sjov sammen med  D instr kt rer. 

Vi glæder os meget til dette projekt  og vi håber også  at eleverne får noget godt d af det  

Der skal allerede lyde stort tak til skolerne og deres lærere for at ville være med! 

Vi vil vende stærkt tilbage med en beretning fra projektet og forhåbentlig gode billeder. 

 
/Hjerm FIF Fodbold 
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Fodbold

Hjerm FIF Fodbold      r der de d r  or r  
Hold r  r ere/ o  r d  r  
          

  
 

rgang 
 im . ller nsdag kl. . .   r l 

m d     r er e      
            
          
          

 rgang 
 hristina ristensen  inde  andag kl. . .  Asp 9. april 

5-mands,     efter behov i jerm  & 
Linde-
Hjerm     Lør.24. marts, tid på FB gruppen -> 24. marts 

          
          
U10 (+U9) 
drenge 

rgang 
 artin rensen ndend rs  gange onsdag kl.  7. marts 

5-mands       den bander  & 
      irsdag kl. . .  3. april 
      orsdag kl. . .    
          
          

U10 piger rgang 
 ars lrik ensen  jerm andag kl. . .  Hjerm 5. april 

5-mands,   eif ortensen  inde  orsdag kl.  Asp & 
Hjerm-
Linde     Lør.24. marts, tid på FB gruppen -> 24. marts 

          
          
U12 
(+U11) 
mix 

rgang 
 enrik ristensen irsdag kl. .  13. marts 

8-mands   1 Træner søges! orsdag kl. .    
           
          
          
Oldboys  ontakt en  ortensen k n kampe  træner efter behov    
    eller la s ind     
          
          
Andre 
hold  envendelse til kl bben           

        
          
Forbehold for ændringer. Følg med på hjerm-fif.dk under menupunktet "Fodbold" og Udendørs 
 
Husk lige at få benskinnerne med - både til træning og kamp! 
Vi har evt. br gte fodboldst vler på lager.  

lige trænere og hjælpetrænere er velkommen til at henvende sig til formanden. e kontakter på 
hjemmesiden. ye tilmeldinger på jerm s hjemmeside i men en ilmelding odbold  på det hold og 
årgang  spilleren tilh rer forår. ælder også spillere på jerm inde hold.  
Nye spillere - meddel venligst navn, adresse, telefon, fødselsdagsdato til træneren 
/Hjerm FIF Fodbold 
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

APRIL 2018

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.30-19.00 i Kridthuset 

Tirsdag d. 3. Påskesjov 

             

                     

               
 

     

 

Ledere:  Lo            
             
             
   
   
 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

APRIL 2018

Tirsdage 18.30-20.00 i Kridthuset

     

         

       
       

     

     

 

Ledere:              
                 
             
 Rikke Jørgensen
   
 

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)

APRIL 2018

Tirsdage 19.15-20.45 i Kridthuset

     

Tirsdag d. 10. Lave knive

     

     

Ledere:                
             
               
 Mathias

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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          Familie  FDF  –  Hjerm  
  

  

Familie  FDF  er  et  tilbud  til  alle  familier  der  har  lyst  til  at  få  en  
god  oplevelse  sammen  i  naturen  og  i  FDF-‐regi.  

Aktiviteterne  er  målrettet  3  årige  til  0.kl.  med  voksne  ved  siden,  men  andre  
søskende,  både  ældre  og  yngre  er  også  meget  velkomne.  Møderne  vil  ofte  være  
bygget  op  omkring  et  tema.  Vi  slutter  af  med  frokost,  -‐  gerne  i  det  fri,  -‐  og  med  
Fadervor.  

Hvorfor  familie  FDF?  Fordi  naturen  er  en  fed  legeplads  og  sjove  oplevelser  
med  familien  giver  overskud!  

  

Næste  gang:  

Lørdag  d.  14.april  Kl.  10  -‐  13    

Tema:  AGENTER  

  

Vi  glæder  os  til  at  være  sammen  med  dig,  dine  
søskende  og  forældre!  

(Husk  lige  at  tilmelde  senest  onsdagen  før  !)  

Kontakt  person:  Line  27  14  69  50   

Pris:  50,-‐  kr.  pr.  familie  og  10,-‐  kr.  pr.  næse  for  frokost   

Vi  mødes  i  Kridthuset,  Jernbanevej  32,  Hjerm  

Hilsen  Line  og  Birgit  
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Indre mission 

  
April 

 
  

                             Glædelig påske  
 
 
  
 T orsdag d. 1 2 . kl. 1 9 .3 0 Sangaf ten v . organist Susanne Madsen.  
    V i sy nger ny e og  
    gamle sange sammen. 
 

  
T orsdag  d. 1 9 .  kl. 1 9 .3 0 Mø de v ed murer og miss. 
     Simon N ielsen, Hv ide Sande. 
    Bedemø de kl. 1 9 .00 
 
     
  T orsdag d. 2 6 kl. 1 9 .3 0 Samtalemø de. T ekst:  Matt 2 3 . 
 

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  

  
                                  Sæt  X ved den 26-27. maj 

                                        
                                  FAMILIELEJR….!!!!!  
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 Bibelkredse i A pril 
   
 Bibelkreds 1: 
 
 Torsdag den 5. kl. 14.30  
 Hos: Børge Pedersen, Skovgårdsvej 20,3,3 
 Tekst:  ApG 14. 
 
 Bibelkreds 2: 
 
 Torsdag den 5. kl. 19.30 
 Hos: Louise og Peder Hilligsø, Hjermvej 63 
 Tekst: 7. Samling : helligelsen 
 
 Bibelkreds 3: 
 
 Torsdag den 5. kl. 19.30 
 Hos: Bente og Svend Otto Kristensen, Gartnervej 4 
 Tekst: 7. Samling. 
 
 
 Bibelkreds 4. 
 
 Torsdag den 5. kl. 19.30 
 Hos:Ulla og Hans Jørgen Nielsen, Bjerregårdsparken 60 
 Tekst: 7. Samling 
 
    
 
 

    Har du / I  lyst til at vide 
              mere eller være med, 

       så kontakt gerne 
     Hans Jørgen Nielsen 97464727 
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KKlluubb  HHaallvv  SSyyvv!!          

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 
 

 April 2018                            
Vi skal rigtig hygge os med sjove aktiviteter  

og høre nogen af de spændende fortællinger fra bibelen. 
 
 

d. 02. Påskeferie. 
d. 09. PIZZA spisning og krabsebold. 
d. 16. Squarebold. 

         d. 23. Cirkelløb. 
d. 30. Rekordbog. 

 
Vi glæder os til at se dig  

 
Lederne i klub½ 7, Erik og Anders 

Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                  
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GRATIS  PIZZA  
KLUB  ½  7  INVITERER  

MANDAG  D.9.APRIL  ALLE  I  3  –  6  KL.  
PÅ  AFTENSMAD  FRA  KL.18.30.  

Aftenens  program:  

1.  Vi  spiser  pizza  m.m.  

2.  Aktivitet  –  krabsebold  !  

3.  Afslutning  kl.  20.00.  

KOM  OG  DELTAG  I  EN  FESTLIG  AFTEN,  
HVOR  DER  ER  PLADS  TIL  ALLE  !   

Hvor:  Vesterhovedgade  4  (overfor  købmanden)  i  
vores  eget  klublokale.                                                                                                      
Mere  info:  www.hjermkirker.dk                                                                  
Eller:  Anders  mobil.  21242246    
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Hjerm Børneklub
  

                  

           Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

April 
 

 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 

 
 
Ons. d. 11. Årsfest  
Vi holder fri d. 25. 

 
 

Duft af jord og muntre fuglesang, 

blomster og blade. 
Solen skinner dagen bliver så lang, 
og vi bliver alle sammen glade. 
 
Forår, forår  
Skynd dig nu og kom. 

 
 

 
 

Glæder og til at se dig. 
 

                       Kærlig hilsen Bente og Gurli 
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Volleyball

Lørdag  den  10.  marts  blev  årets  sidste  stævne  i  mix  volleyball  hos  Midtjysk  Volleyball  kreds  nord  afholdt.  
Det  fandt  sted  på  Mors.  Hjerm1  fra  Hjerm  FIF  Volleyball  var  allerede  sikret  en  1.  plads  for  andet  år  i  træk  
efter  6  sejre  og  en  2.  plads  i  sæsonens  7  stævner.  I  år  havde  holdet  været  meget  stabilt,  og  det  betyder  
meget  i  volleyball,  hvor  det  er  vigtigt  at  vide,  hvor  man  har  sine  medspillere.  Hjerm2  endte  som  bedst  
placerede  2.  hold  på  en  samlet  9.  plads.  

Hjerm1  vandt  også  sidste  stævne  sikkert  og  cementerede  dermed  den  samlede  1.  plads  og  kunne  tage  
pokalen  med  hjem.    

Hjerm1  skal  nu  som  eneste  hold  fra  nord  videre  til  finalestævne  i  Tjørring  24.  marts  mod  hold  fra  øst  og  syd.    

  

  

  

Lørdag  den  10.  marts  blev  årets  sidste  stævne  i  mix  volleyball  hos  Midtjysk  Volleyball  kreds  nord  afholdt.  
Det  fandt  sted  på  Mors.  Hjerm1  fra  Hjerm  FIF  Volleyball  var  allerede  sikret  en  1.  plads  for  andet  år  i  træk  
efter  6  sejre  og  en  2.  plads  i  sæsonens  7  stævner.  I  år  havde  holdet  været  meget  stabilt,  og  det  betyder  
meget  i  volleyball,  hvor  det  er  vigtigt  at  vide,  hvor  man  har  sine  medspillere.  Hjerm2  endte  som  bedst  
placerede  2.  hold  på  en  samlet  9.  plads.  

Hjerm1  vandt  også  sidste  stævne  sikkert  og  cementerede  dermed  den  samlede  1.  plads  og  kunne  tage  
pokalen  med  hjem.    

Hjerm1  skal  nu  som  eneste  hold  fra  nord  videre  til  finalestævne  i  Tjørring  24.  marts  mod  hold  fra  øst  og  syd.    
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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

Bosch Car Service Struer 
Tlf. 9746 5353

 Bødkervej 4 - 7600 Struer

Bosch Car Service Struer 
Tlf. 9746 5353

 Bødkervej 4 - 7600 Struer

Salg / leasing / køb af biler, klargøring af biler til syn,  
service, rudeskift/rep., m.m.  

af alle bilmærker uanset årgang
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Gymnastik

Gymnastikopvisning  

  

Fredag  den  16.  marts  var  der  gymnastikopvisning  i  hallen.  De  dygtige  gymnaster  havde  øvet  sig  hele  
sæsonen,  og  de  leverede  alle  deres  aller  bedste.  

Årets  håndgangsmester  blev  også  kåret,  i  år  blev  der  fundet  en  vinder  både  hos  børn  og  hos  de  voksne.  

Omkring  500  mennesker  var  der  samlet  i  hallen  i  løbet  af  aftenen.  

En  stor  tak  til  alle  kagebagere,  der  bidrog  til  det  store  kagebord,  til  alle  gymnaster  og  til  alle  jer  der  mødte  
op.  Også  en  stor  tak  til  Min  Købmand  for  at  sponsorere  chips  og  frugt  til  Lomborg  Idrætsefterskole.    

Vi  ses  til  efteråret  til  en  ny  sæson.  

Hilsen  gymnastikudvalget  

  

Gymnastikopvisning
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Gymnastik
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Gymnastik

  

    

Tak for denne sæson  
– på gensyn!
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Bumper  Ball  
  

  

  

Skal  dit  firma  eller  dig  selv  være  med  til  at  skabe  en  fed  oplevelse  
for  borgerne  til  Hjerm  Byfest  2018    !!!!!!!!  

  

Så  sponsorer  en  bold  og  være  med  til  at  støtte  op  om  Bumper  
Ball  turneringen  lørdag  eftermiddag  på  pladsen.  

  

  Dit  firmanavn/navn  vil  indgå  i  alt  materiale  og  omtale  omkring  
Bumper  Ball  turneringen.  

  

Kommenterer  på  Hjerm´s  Facebookside  eller  kontakt  en  fra  
Byfestudvalget,  hvis  du/I  er  interesseret.  

    

Med  venlig  hilsen  

Byfestudvalget  
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p r a   

00  kr.  

p r a   

00  kr.  

p r a   

00  kr.  

p r a   

00  kr.  

    

p r a   

00  kr.  
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TIL SALG 

ÅBENT
HUS 

SOLGT 

 

 

Ejendomsgruppen 

EDC Ejendomsgruppen 

En del af byens liv 

Ejendomsgruppen

 

Sæt til salg nu og vær med, når vi i påsken holder 
LANDSDÆKKENDE ÅBENT HUS! 

– gratis
uforpligtende…

– –
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 

Kirkelig vejviser 
 

o e r  
onas erner edersen 
irkevej   jerm 

tlf.     
mail  jjs km.dk 
 

e ed r d orm d  
obert toltenberg 

jgårdsparken   jerm 
tlf.     
mail  robertstoltenberg gmail. om 
 

e re r  
ritta nesen 

tlf.     
mail  bls km.dk 

ontortid  orsdag kl.  .  
 

r  
iels nget 

tlf.     
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
Hjerm e re r e 

r er o  r e je er  
Morten Gert Hansen 
Kirkevej 18, 7560 Hjerm  
tlf. 21 20 27 43 
mail: hjermvkirkegaard@gmail.com  
 
Hjerm re r e 

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

            
Hjemme de  

jerm r er d  
Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.  
 

ed o  
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

 
P 

Den anden dag havde jeg fødselsdag, 
det sker sådan en gang imellem. I år 
tilbragte jeg den med 8 timer i Nairobis 
lufthavn, Kenya, hvor jeg mellemlande-
de på vej hjem fra de varme lande. Her 
genlæste jeg Hitchhiker's guide to the 
galaxy, hvor det forklares, at svaret på 
det endelige spørgsmål om meningen 
med Livet, Universet og Alt det der, er: 
42. Ved et ufatteligt sammentræf er det 
nu også min alder. Derfor forventer jeg, 
at jeg i det kommende år vil vandre i 
totalt klarsyn og indsigt.  
Da jeg dagen efter endelig ankom i Bil-
lund, stod Maria klar med uvurderlig 
omsorg og forkælelse. Ikke mindst for-
ærede hun mig denne flotte t-shirt, hvor 
det endelige svar så flot er trykt.  

I øvrigt forklarer bogen, at den nemme-
ste måde at lære at flyve er at kaste sig 
mod jorden og ramme ved siden af, og 
at den vigtigste rekvisit, hvis man rejser 
i rummet, er et håndklæde. For hvis 
man har overskud nok til at huske sit 
håndklæde, vil folk tænke, at man nok 
har styr på livet og er én, man kan regne 

 
 
med. Der udover er Don't Panic det 
vigtigste råd bogen giver.  
 
Jesus siger, at det vigtigste at huske er 
at elske! At elske Gud og at elske men-
nesker! At elske! Meningen med Livet, 
Universet og Alt det der er at vide og 
opleve at man er Guds barn.  
At Gud er 
vores Far og 
leve i den 
frihed og 
tryghed, som 
den åbenba-
ring giver. 
Hvis man 
kaster sig ud i 
livet i hans 
favn, vil han 
gribe os, selvom vi rammer ved siden 
af. Hvis man husker kærligheden i rej-
sen gennem livet, vil folk opdage, at her 
er der noget, som holder, her er der en 
Gud, som man kan regne med. For vi 
elsker, fordi han elskede os først! Og så 
er der ingen grund til at gå i panik, for 
man ved, at uanset hvad man møder, så 
gør man det ikke alene, men sammen 
med en Gud, som elsker.  
 
Rigtig glædeligt forår alle sammen.  
-Jonas  
 
 
 
  

42 
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
 
 
 

  2        
Jack Thagaard Lildholdt, Christiansborgvej 4, Hjerm 
Mikkel Juul Lysgaard, Tellingvej 1, Hjerm 
Ninna Dybdahl Nielsen, Haubovænget 13, Hjerm 
Josefine Mejdal Skov, Højgårdsparken 25, Hjerm 
Kasper Nygaard Østergård, Vinderupvej 21, Hjerm 
 

  2        
Christina Damgaard Andreasen, Bjerregårdsparken 34, Hjerm 
Simon Kudsk Boesdal, Bjerregårdsparken 134, Hjerm 
Marie Sander Bærentzen, Haubovænget 3, Hjerm 
Caroline Christensen, Vestre Hovedgade 33, Hjerm 
Mathilde Dalsgaard, Haubovænget 17, Hjerm 
Line Byskov Damgaard, Skarbyvej 10, Hjerm 
Amalie Tandrup Frederiksen, Vestre Hovedgade 31, Hjerm 
Laura Klit Gade, Vestre Hovedgade 32, Hjerm 
Tobias Thrane Harregaard , Bjerregårdsparken 38, Hjerm 
Henriette Hestbæk Henriksen, Højgårdsparken 96, Hjerm 
Nikolai Ørts Jakobsen, Lindevænget 51, Hjerm 
Jacob Kvistgaard, Niels Ebbesens Vej 14, Holstebro 
Robert Hodde Lillelund, Skolevej 4, Hjerm 
Julie Rejnholdt Loftager, Hjermvej 96, Hjerm 
Sofie Impgaard Madsen, Vestre Hovedgade 43, Hjerm 
Mike Bugtrup Nielsen, Øksenbjergvej 9, Hjerm 
Victor Mosegaard Pedersen, Kirkevej 1B, st.  th., Hjerm 
Freja Kornerup-Bang Rasmussen, Stationsvej 8, Hjerm 
Jannick Hedegreen Rasmussen, Sofienlundvej 5, Hjerm 
Peter Lystlund Steenberg, Bjerregårdsparken 64, Hjerm 
Marie Balle Thorup, Åparken 88, Struer 
Josefine Olesen Øgendahl, Haubovænget 14, Hjerm 
 

ele rammer, aver m.m. til konfirmanderne kan afleveres inden o  under 
udst enesten i v benhuset i Østre irke o  i raverhuset ved Vestre irke. 

Eventuelle hilsner til konfirmanderne i Vestre kirke, som afleveres i Østre  
kirke, vil blive sendt videre til Vestre – men ikke omvendt. 

  

Hjertelig 
tillykke 
og god 
festdag 
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
  
 
 Onsdag den 4. april kl. 14.30 med Carl Erik Lundgaard 

      
  ”   ”  

 
            

        
        

         
         

        
         

                
           

 
       –      

           
     

 
                     Alle er velkommen!  
 

         
            

          
 

     
 
 
 
Tirsdag den 17. april kl. 19.00 – 21.00 
    
 
             
            
           
                  

Klub 86 - Sogneeftermiddag 

Højskolesangaften 
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   , vi skal mødes og synge sammen. 

Tag endelig kaffe (og kage) med til pausen. 

    4    4    
  
 
 Mange musikalske hilsner til jer alle 
 Niels Junget, organist 

 
 

                       
Kristine Mose Bertelsen                Ellen Kirstine Appel 

                 Lis Lægaard 
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

Gudstjenester 
i Vestre- og Østre kirke
 Dato  Vestre  Østre

 
                                                                               

 Vestre stre 
  2   

Skærtorsdag 
  

Fredag den   
Langfredag 

  

Søndag den   
Påskedag 

  

Mandag den 2   
2. påskedag 

  

Søndag den   
1. søndag efter påske 

 
Vagn Ove Høgild 

 

Søndag den   
2. søndag efter påske 

  
Charlotte Rønhoff 

Søndag den 22   
3. søndag efter påske 

 
Carsten Hoffmann 

 

Fredag den 2   
Bededag 

  
Vagn Ove Høgild 

Søndag den 2   
4. søndag efter påske 

 
Konfirmation 

 
Konfirmation 

Søndag den   
5. søndag efter påske 

  

Hvis intet andet er nævnt, prædiker Jonas Serner-Pedersen. 
 

Alle, som har problemer med transport til og fra kirkens gudstjenester, er velkomne 
til at benytte kirkebilen, som bestilles dagen forinden på tlf. nr. 97 87 80 80.             
 
 
Krist stod op af døde 
i påske-morgenrøde! 
Thi synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad: 
Ære være Gud i det høje! 
 
Krist stod op af døde, 
afsonet er vor brøde! 
Thi synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad: 
Ære være Gud i det høje! 

 
 
             Krist stod op af døde, 
             i Himlen vi ham møde! 
             Thi synger lydt og sjæleglad 
             hans menighed i allen stad: 
             Ære være Gud i det høje! 
 
             Halleluja! 
             Halleluja! Halleluja! 
             Thi synger lydt og sjæleglad 
             hans menighed i allen stad: 
             Ære være Gud i det høje! 
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