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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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NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO

1000 TAK 
FOR OPBAKNINGEN

TIL JULEMARKED
PÅ AUSUMGAARD

www.ausumgaard.dk
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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 
 

Støt vore annoncører
– de støtter os!

Aktivitetskalender
DATO ARRANGEMENT FORENING

Januar 2019:

22. Foredrag med Agnete Odgaard Jensen Familie & Samfund
 ”Køkkenskriver og Forfatter”

Februar 2019:

20. Besøg på B&O Museet, Struer Familie & Samfund

Marts 2019:

1. Hjerm Tartelet Festival Tarteletudvalget
 i Hjerm Hallen Hjerm FIF

10. Loppemarked i Hjerm Hallen Håndbold
  Hjerm FIF

April 2019:

12.-14. LANparty i Hjerm Hallen eSport 
  Hjerm FIF

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

Aktivitetskalenderen redigeres uafhængigt af Hjerm Posten. 

 

 

 

  

NYT REJSEKATALOG 2019 
Mange spændende nye dagsture – besøg f.eks. flere af de 
danske øer. Flere klassiske rejser. Ring og bestil kataloget. 

Tlf. 9786 8100 
www.venorejser.dk 
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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

AUTO- & INDUSTRILAKKER

LAK Grossisten A/S

JOACHIM WELLERS VEJ 3 · DK-7500 HOLSTEBRO

TLF. 97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22

Vi glæder os 
til samarbejdet!

Bertil ChristineUllaLars

Jeppe Schous Gade 6 – 7500 Holstebro – 9676 4450

MathildeMartin K. Martin N.

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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Hjerm Borgerforening

Tak for en hyggelig eftermiddag i Skolens Aula.

Hilsen Menighedsrådet, Hjerm FIF’s forældreforening og Hjerm 
Borgerforening

JULETRÆSFEST 
 

Søndag den 2. december i Skolens Aula 
 

14.30-15.00 Familiegudstjeneste ved Jonas 

15.00-16.30  Juletræsfest 

 

Sang og dans om juletræet. 

Julemanden kommer med godteposer. 

Gratis æbleskiver og saft til børnene. 

Voksne kan købe kaffe og æbleskiver. 

 

 

Alle er velkomne. 

Håber at vi ses! 
 

 

 

 

 

 

Hilsen 

Menighedsrådet  
Hjerm FIF’s Forældreforening, 
og Hjerm Borgerforening 
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Hjerm Borgerforening
Borgermødet den 29. november 

 
Omkring 250 borgere var mødt op, da Borgerforeningen havde inviteret til informationsmøde. 
Tanken var, at vi alle kunne få et overblik over, hvordan det går, og hvad de forskellige foreninger 
og grupper går og arbejder med. 

Borgmester Niels Viggo Lynghøj lagde ud, og fortalte om nogle af de nye tiltag Struer Kommune 
har lavet, bland andet for at promovere sig som ”Lydens By”. Borgmesteren fik også stillet 
spørgsmål om Struers bosætningsstrategi og eksekvering, digitalisering i landdistrikterne og hvor 
langt projektet om en cykelsti til Holstebro er nået. Flere borgere havde også spørgsmål til 
fjernvarmesagen. 

 
Lederen af Hjerm Landsbyordning Anders Aagaard, fortalte om hvordan det første år med 
Landsbyordningen er gået. Vi fik et indblik i dagligdagen, samt de tanker og værdier ledelse, 
personale og bestyrelsen arbejder ud fra. Vi fik et indtryk at, at der virkelig er kommet en klar 
vision og at der er kommet styr på økonomien. 

Iza Mikkelsen repræsenterede Hjerm FIF, og fortalte blandt andet om klubbens opbygning samt 
omkring nogle af de arrangementer, der afholdes i årets løb. 

Fra Hjerm Fitness var det Claus Damgaard der fortalte om, hvordan det står til med Fitness, som 
netop opstod efter sidste Borgermøde. 

Anne Mette Hjørnholm mødte op fra Sti-gruppen, som også blev til under sidste Borgermøde. Der 
arbejdes på at få stierne etableret. På efterfølgende side kan kortet over de planlagte ruter ses.   

Multihus-gruppens arbejde skrider også fremad, Erik Jensen havde taget kort med, og fortalte om de 
visioner, der er lavet for projektet. Der er nu ansat en fundraiser, som skal hjælpe med at søge 
midler til projektet. De er ligeledes indgået et samarbejde med Struer Boligforening omkring 
etablering af flere lejeboliger i kanten af den gamle plejehjemsgrund, overfor de eksisterende.  

 
Der blev ytret ønske om, at Borgermødet fremadrettet vil blive afholdt én gang om året, hvilket vi 
vil tage til efterretning. 

Alle de skønne billeder Thomas Boesdal tager til mange af de arrangementer, der sker i byen, kan 
ses på www.hjerm.dk. 
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Hjerm Borgerforening
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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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BILLETTER KAN KØBES HOS:
• Hjerm Hallen
• Min Købmand, Hjerm
•  Eller betales via MobilePay 80379 

BORDRESERVATION:
•  Johan Daasbjerg – Bjerregårdsparken 26 

– mobil 5174 4030

Sponsorer:

Pris pr. person

175,-
Billetter kan købes 

frem til 15. februar

Med stemme, udseende og 
 gesti kulering,  rammer Lune Carlsen,  
Kim Larsens fans, som var det 
 mesteren selv, der optrådte. 

Lune Carlsen

Torben Lendager og The Rooster 
(nogle tidligere medlemmer af Walkers)

Levende musik 
når det er  allerbedst. 

Musikken spænder over 
alle hits fra 

Walkers tiden. 

HJERM 
TARTELET
FESTIVAL

Fredag den 1. marts 2019
kl. 18.30 i Hjerm Hallen

EN HYLDEST TIL DEN LÆKRE SPRØDE TARTELET!
Kom og oplev et fl ot musikprogram og spis tarteletter ad libitum 
– dørene åbner kl. 18.00.
Også i år kan I glæde jer til en dessert tartelet

Ugler i Mosen
UGLER I MOSEN  – profes-
sionel under holdning og 
spilleglæde når det er bedst.

Marius Grønkjær  
underholder under spisningen

Når Marius indtager scenen med sit en-mands-band, 
en guitar og en stemme, er der dømt råhygge 

udover alle grænser.
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eSport
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LANparty
12-14 april 2019
Hjerm Hallen

LANparty – måske Danmark hyggeligste 
Kom til LANparty i Hjerm Hallen den 12 april til 14 april 2019. 

Turneringer i Fortnite, CS-GO og Minecraft med FEDE præmier.

Events og konkurrencer

Natovernatning i hal ”next door”

Mulighed for tilkøb af (hjemmelavet) mad

1000/1000 Mbit Internet

VIP gæster

Besøg hos på Facebook, www.hjerm-fif.dk eller www.hjerm.dk/eSport

SES VI?
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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?

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.
Fylder kun 16 m2

Minirenseanlæg
Efter etablering  
er der kun et dæksel synlig

Nedsivningsanlæg

10% på rør og brønde

Jeg kommer gerne forbi, så vi sammen  
kan finde en løsningsmodel, der passer
til  jer.
Der er mulighed for at se de forskellige anlæg , som vi har etableret.

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

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. 
Fylder kun 16 m2 

Minirenseanlæg 
Efter etablering  
er der kun et dæksel synlig 
 

Nedsivningsanlæg 

10% på rør og brønde 

Jeg kommer gerne forbi, så vi sammen  
kan finde en løsningsmodel, der passer 
til  jer. 
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

STRUER BOGFØRINGSCENTRAL
Revisor FDR I. Madsen

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

Er du tæt på dit forsikringsselskab?
Hvis svaret er ”Nej” – så er det måske et godt 
tidspunkt at få tjekket dine forsikringer. 

tæt på Jørn F. Nielsen, 
assurandør i Hjerm

96 94 96 94

HjermFIF_125X41.indd   1 19-11-2018   13:48:56
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El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
ServiceChristiansborgvej 10 - 7560 Hjerm

el-center-vest.dk - post@el-center-vest.dk

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

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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                                På besøg på Politigården i Holstebro 

Den 19. november var Hjerm skoles 1. klasse i Holstebro. Vi tog 
Arriva fra Hjerm til Holstebro, og for nogle af børnene var det en 
oplevelse at køre med tog. 

I Holstebro havde vi lavet en aftale med Søren, som er politibetjent, 
om at vise os rundt i ”huset” og fortælle om en politimands arbejde. 
Søren var rigtig god til at finde og fortælle om lige det som var 
spændende for børn i 1. klasse at høre om. Hjemmefra havde 
børnene forberedt en masse gode spørgsmål som de havde lyst til at 
få svar på. 

Vi fik en masse at vide om politihundene og set hvor de opholder sig 
når de er ”på arbejde”. Vi blev vist rundt på Detentionsgangen og 
hørte hvordan det foregår, når der er folk som bliver nødt til at 
tilbringe noget tid der. Vi så og hørte også en masse om deres biler 
og motorcykler. 

Det var en spændende og lærerig tur, og både voksne og børn synes 
at vi havde en rigtig dejlig tur til Holstebro. 
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og motorcykler. 

Det var en spændende og lærerig tur, og både voksne og børn synes 
at vi havde en rigtig dejlig tur til Holstebro. 

   

 

 

                                 

 

 

 
 

 

 

                                På besøg på Politigården i Holstebro 

Den 19. november var Hjerm skoles 1. klasse i Holstebro. Vi tog 
Arriva fra Hjerm til Holstebro, og for nogle af børnene var det en 
oplevelse at køre med tog. 
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når de er ”på arbejde”. Vi blev vist rundt på Detentionsgangen og 
hørte hvordan det foregår, når der er folk som bliver nødt til at 
tilbringe noget tid der. Vi så og hørte også en masse om deres biler 
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Vi prøver at være i detentionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heldigvis kom der lige en motorcykelbetjent kørende, så vi kunne se ham 
tæt på.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vi prøver at være i detentionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heldigvis kom der lige en motorcykelbetjent kørende, så vi kunne se ham 
tæt på.  
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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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Som en tidlig julegave, inviterede Hjerm Lands-
byordning d 4. december, alle forældre fra dag-
pleje, vuggestue, børnehave og skole til den 
landskendte familievejleder Lola Jensen fore-
drag ”Familien Danmarks hverdag sat på en 
humoristisk spids”.

Godt 225 forældre og medarbejdere valgte at 
takke ja til tilbuddet. De fi k en aften med gode 
grin, øjenåbnere og ”kan du se hvad jeg sagde” oplevelser. Alt fra madpakker, 
hjernes funktionsevne til familielivet og turen i svømmehallen fi k en tur med den 
store pensel. 

Få kan, som Lola Jensen, ramme de ømme punkter og samtidig give realistiske 
bud på, hvordan tingene kan ændres til det bedre. 

Hjerm Landsbyordning takker for den store opbakning og ønsker alle en rigtig 
glædelig jul. 
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KÆRE ALLE 
Tiden siden sidste julebrev er fl øjet afsted, det føles helt underligt og det er svært 
for mig at forstå, at der ér gået et helt år. Men kalenderen lyver ikke, vi er nu i 
december og  julefreden sænker sig over Hjerm Landsbyordning og det ér igen 
blevet tid til et julebrev, så her kommer det.

Der er kommet vind i sejlene  
I sidste julebrev var der fokus på den rejse vi lige var begyndt på. Vi vár nu en 
landsbyordningen og første opgave var, at styrke fællesskabsfølelsen og sætte 
kursen for et godt samarbejde mellem dagpleje, dagtilbud, SFO og skole. Det kan 
jo lyde lige til, men alle der har prøvet at blive kastet ud i store forandringer, ved 
at det kræver kræfter og engagement, hvis det skal lykkedes. Herfra skal lyde en 
kæmpe stor tak til hele personalet i landsbyordningen. Et personale som med gå 
på mod og stort engagement har kastet sig ud i opgaven. Det er min oplevelse, at 
vi siden sidste julebrev, har taget syvmileskridt mod et fælles ståsted. 
Oftere siges der ”vi” end ”dem” om de andre, hvilket for mig er det tydelige be-
vis på, at personalet føler sig mere som del af en fælles landsbyordning, end da 
sidste julebrev blev skrevet. Det nye fælles logo har været med til at understrege 
fællesskabet. I dag mødes forældre af det samme logo, det samme slogan og den 
samme hjertevarme tilgang til børnene, uanset om de kommer til dagplejen, dag-
tilbuddet, Sfo’en eller skolen. Vi ér en enhed, med ét fælles mål, vi er: ”-Et trygt 
sted at være, -et godt sted at lære”. 

Mange skibe er kommet i søen
I sidste julebrev var de fl este skibe knap kommet ud 
af havnen. Nu et år senere er fl ere skibe for længst 
forsvundet i horisonten, nogle ér kommet i havn og 
andre er godt på vej. Det betyder ikke, at det bare 
er gået uden små og store storme ind i mellem. Det 
at navigere skib på åbent hav, er bestemt fortsat en 
udfordring. Bestyrelsen i landsbyordningen er gået 
til opgaven med stort engagement og energi. 
Der bliver lagt mange gode kræfter i at fi nde og hol-
de kursen. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til et 
stort ”O-HØJ” for et fl ot stykke arbejde. Med afsæt i 

det gode arbejde bestyrelsen gør, ser jeg med stor fortrøst-ning på de storme og 
oprørte vande der måtte komme i det nye år. 

Det er jo ingen sag at sætte storsejl, når man er mange om det. 
En stor tak til jer forældre og bedsteforældre for det fantastisk fl otte fremmøde 
til vores arrangementer, ikke mindst til vores årlige sommerfest i dagtilbuddet, 
skolefest og juleklippedag på skolen. Det kan ikke siges tydeligt nok, det bety-

Julebrev til alle 
i og omkring Landsbyordningen
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der uendeligt meget for både børn, elever og personalet i 
landsbyordningen, at der er opbakning fra jer alle. 
En særlig tak skal lyde til dem der velvilligt stillede op til ar-
bejdsdag i dagtilbuddet, kom og gravede ud til legeplads, 
eller forskønnede vores landsbyordning ved at male stakit. 
En stor tak skal også lyde til bedste-banden og støttefor-
eningen, I gør et fantastisk stykke arbejde alle sammen, 
mange TAK.

Et kort tilbageblik i logbogen
Ser man tilbage i logbogen, vidner det om et travlt år i landsbyordningen. Nye 
møbler i indskolingen, ny legeplads og i skrivende stund er en ny multibane ved 
at tage form i skolegården. Vi har startet kor i 1.-3. klasse, kirkekor i 4.-6. klasse 
samt valgfaget innovation er kommet på skemaet. Vi har været på jagttur i ind-
skolingen, besøgt juletræsplantage. Dagtilbuddet har været i kalkminen og i tea-
teret osv.. 
Mange af de gode oplevelser vi kan give til børn og elever, er kun mulige fordi 
en lang række af lokale virksomheder og andre organisationer velvilligt stiller 
sig til rådighed. Dette er ikke nogen selvfølge, hvorfor vi gerne vil sige tak, for 
de mange gode oplevelser og håber, at vi kan ses igen til næste år. Det er ofte 
disse oplevelser der brænder sig fast i mindet og skaber grobund for megen god 
læring efterfølgende. 
Traditionen tro slutter vi af i Kirken med årets julegudstjenester for både dagtil-
bud og skole. Igen i år glæder vi os meget, der er noget ganske særligt ved, at 
sige god juleferie på denne måde. Der er en helt særlige stemning, som kun kan 
skabes i kirkerummet –  en blandning af ro, forventning og sprudlende livsglæde 
på en og samme tid. Helt perfekt bliver det, hvis sneen daler sagte ned fra himlen, 
når vi vandre til og fra kirken. Men uanset vejret bliver det som altid noget sær-
ligt, hvilket vi kan takke Jonas for, som igen i år har sagt ja til at være en bærende 
del af vores juleafslutning. ”TAK” 

Afslutningsvis vil jeg til eleverne på skolen sige, at vi ses igen den 3. januar fyldt 
med ny energi, og spis nu ikke alt for meget juleslik. I får bare ondt i mavsen…. 

Jeg vil slutte dette års julebrev, hvor jeg startede 
det. At der ér gået et helt år siden sidste julebrev, er 
mig fortsat en gåde. Men når jeg tænker rigtig ef-
ter, så ved jeg godt at tiden fl yver afsted, hvis man 
enten er meget optaget af det man laver, eller er i 
rigtig godt selskab. I det år der ér gået, har jeg op-
levet at være begge dele, så stor tak til alle jer der 

gennem jeres engagement og smittende humør, gør hverdagen så spændende 
for mig, at tiden bare fl yver afsted. Måske er det godt nok, at der snart kommer 
en juleferie, hvor jeg lige kan få tid til, at kede mig lidt en gang i mellem…..   

De varmeste julehilsner til jer alle, med ønsket om at I må få
En rigtig glædelig jul og et godt nytår

Anders Jonasen Aagaard

næste år. Det er ofte disse oplevelser der brænder sig fast i mindet og skaber grobund for megen 
god læring efterfølgende.  
Traditionen tro slutter vi af i Kirken med årets julegudstjenester for både dagtilbud og skole. Igen i år 
glæder vi os meget, der er noget ganske særligt ved, at sige god juleferie på denne måde. Der er 
en helt særlige stemning, som kun kan skabes i kirkerummet - en blandning af ro, forventning og 
sprudlende livsglæde på en og samme tid. Helt perfekt bliver det, hvis sneen daler sagte ned fra 
himlen, når vi vandre til og fra kirken. Men uanset vejret bliver det som altid noget særligt, hvilket vi 
kan takke Jonas for, som igen i år har sagt ja til at være en bærende del af vores juleafslutning. 
”TAK”  
 
Afslutningsvis vil jeg til eleverne på skolen sige, at vi ses igen den 3. januar fyldt med ny energi, og 
spis nu ikke alt for meget juleslik. I får bare ondt i mavsen….  
 
Jeg vil slutte dette års julebrev, hvor jeg startede det. At der ér gået et helt år siden sidste julebrev, 
er mig fortsat en gåde. Men når jeg tænker rigtig efter, så ved jeg godt at tiden flyver afsted, hvis 
man enten er meget optaget af det man laver, eller er i rigtig godt selskab. I det år der ér gået, har 
jeg oplevet at være begge dele, så stor tak til alle jer der gennem jeres engagement og smittende 
humør, gør hverdagen så spændende for mig, at tiden bare flyver afsted. Måske er det godt nok, at 
der snart kommer en juleferie, hvor jeg lige kan få tid til, at kede mig lidt en gang i mellem…..    
 
 
  
De varmeste julehilsner til jer alle, med ønsket om at I må få 
En rigtig glædelig jul og et godt nytår 
Anders Jonasen Aagaard 

Julebrev til alle i og omkring Landsbyordningen.

Kære alle
Tiden siden sidste julebrev er fløjet afsted, det føles helt underligt og det er svært for mig at forstå, 
at der ér gået et helt år. Men kalenderen lyver ikke, vi er nu i december og julefreden sænker sig 
over Hjerm Landsbyordning og det ér igen blevet tid til et julebrev, så her kommer det.

Der er kommet vind i sejlene  
I sidste julebrev var der fokus på den rejse vi lige var begyndt på. Vi vár nu en landsbyordningen og
første opgave var, at styrke fællesskabsfølelsen og sætte kursen for et godt samarbejde mellem 
dagpleje, dagtilbud, SFO og skole. Det kan jo lyde lige til, men alle der har prøvet at blive kastet ud i 
store forandringer, ved at det kræver kræfter og engagement, hvis det skal lykkedes. Herfra skal 
lyde en kæmpe stor tak til hele personalet i landsbyordningen. Et personale som med gå på mod og 
stort engagement har kastet sig ud i opgaven. Det er min oplevelse, at vi siden sidste julebrev, har
taget syvmileskridt mod et fælles ståsted. 
Oftere siges der ”vi” end ”dem” om de andre, hvilket for mig er det tydelige bevis på, at personalet 
føler sig mere som del af en fælles landsbyordning, end da sidste julebrev blev skrevet. Det nye
fælles logo har været med til at understrege fællesskabet. I dag mødes forældre af det samme logo, 
det samme slogan og den samme hjertevarme tilgang til børnene, uanset om de kommer til 
dagplejen, dagtilbuddet, Sfo’en eller skolen. Vi ér en enhed, med ét fælles mål, vi er:   ”-Et trygt 
sted at være, -et godt sted at lære”.

Mange skibe er kommet i søen.
I sidste julebrev var de fleste skibe knap kommet ud af havnen. Nu et år senere er flere skibe for 
længst forsvundet i horisonten, nogle ér kommet i havn og andre er godt på vej. Det betyder ikke, at 
det bare er gået uden små og store storme ind i mellem. Det at navigere skib på åbent hav, er 
bestemt fortsat en udfordring. Bestyrelsen i landsbyordningen er gået til opgaven med stort 
engagement og energi. 
Der bliver lagt mange gode kræfter i at finde og holde kursen. Jeg vil gerne benytte lejligheden her
til et stort ”O-HØJ” for et flot stykke arbejde. Med afsæt i det gode arbejde bestyrelsen gør, ser jeg 
med stor fortrøst-ning på de storme og oprørte vande der måtte komme i det nye år. 

Det er jo ingen sag at sætte storsejl, når man er mange om det. 
En stor tak til jer forældre og bedsteforældre for det fantastisk flotte fremmøde til vores 
arrangementer, ikke mindst til vores årlige sommerfest i dagtilbuddet, skolefest og juleklippedag på 
skolen. Det kan ikke siges tydeligt nok, det betyder uendeligt meget for både børn, elever og 
personalet i landsbyordningen, at der er opbakning fra jer alle. 
En særlig tak skal lyde til dem der velvilligt stillede op til arbejdsdag i dagtilbuddet, kom og gravede
ud til legeplads, eller forskønnede vores landsbyordning ved at male stakit. En stor tak skal også 
lyde til bedste-banden og støtteforeningen, I gør et fantastisk stykke arbejde alle sammen, mange 
TAK.

Et kort tilbageblik i logbogen
Ser man tilbage i logbogen, vidner det om et travlt år i landsbyordningen. Nye møbler i indskolingen, 
ny legeplads og i skrivende stund er en ny multibane ved at tage form i skolegården. Vi har startet 
kor i 1.- 3. klasse, kirkekor i 4. – 6. klasse samt valgfaget innovation er kommet på skemaet. Vi har 
været på jagttur i indskolingen, besøgt juletræsplantage. Dagtilbuddet har været i kalkminen og i 
teateret osv.. 
Mange af de gode oplevelser vi kan give til børn og elever, er kun mulige fordi en lang række af 
lokale virksomheder og andre organisationer velvilligt stiller sig til rådighed. Dette er ikke nogen 
selvfølge, hvorfor vi gerne vil sige tak, for de mange gode oplevelser og håber, at vi kan ses igen til 
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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
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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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Fodbold
Fodbold

Trænere / assistenter & udvalgsmedlemmer søges – er det dig?

Når vi starter sæsonen op i februar-april, mangler vi 2 trænere samt 1-2 assistenttrænere.
Trænere må gerne have lidt erfaring fra fodbold eller anden sport.
Desuden ville holdledere på vores hold - eller dommere på turnus, være fantastisk.
Kurser tilbydes, specielt i januar-marts, før sæsonen fortsætter.

Vi søger 2-3 medlemmer til vores bestyrelsesarbejde. Som vi siger, flere hænder – flere mulige 
oplevelser til vores spillere, vi godt kunne tænke os at have hænder til i den kommende sæson. 
Herunder kan nævnes FCM aktiviteter, aktivitet også for ikke-fodboldspillere, stævne og andre 
opgaver, der ikke kræver fodbold-kunnen, men interesse for foreningsarbejdet og glæden ved at 
kunne give vores medlemmer her i Hjerm gode oplevelser. Kurser tilbydes. 

Trænere/assistenter & bestyrelse mv.: 

Skriv eller ring til Birthe Lystlund på 21276650 for nærmere information.

Se også Hjerm FIF Fodbold på Facebook.

/Hjerm FIF Fodbold

Trænere/assistenter & bestyrelse 
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Håndbold

Loppe – marked

I Hjerm Hallen 

Sæt allerede NU kryds X i din kalender 

Loppemarkedet holdes 

Søndag den 10. marts 2019 

Tøm dit pulterkammer, din kælder, loftet og kig bagerst i 
dine skabe – find alt dét som samler støv frem. 

Kom og sælg alle dine ”lopper” på indendørs loppemarked i 
Hjerm Hallen denne dag. 

Mere info.følger senere. Mvh. Håndbold.
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SENIOR-IDRÆT
Tak ti l deltagerne for første del af vores vintersæson med god 
moti on, social samvær og en hyggelig juleafslutning.

Alle ønskes et godt nytår.

Vi starter igen mandag d. 7. januar 2019 kl. 9.30 som sædvanlig 
med kaff e og rundstykker, dereft er en halv ti mes opvarmning med 
lett e gymnasti k øvelser. Eft er opvarmningen kan man deltage i  
rygøvelser, hockey, bowls, bob, tæppecurling m.m.

Det er en formiddag med både god moti on og hyggelig samvær.

Har du lyst så prøv at være med et par gange, inden du betaler for 
hele sæsonen.

Vi holder afslutning d. 25 marts.

Prisen er kr. 275,- for 11 gange.

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

Gunhild og Jens Carl Bjerre
Adolf Nielsen og Erik Skallebæk
Karen og Jens Peter Pedersen
Eva og Egon Andersen
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TIRSDAG D. 22. JANUAR KL.19.00

EN AFTEN I HJERM SOGNEGÅRD

MED BESØG AF AGNETE ODGAARD-JENSEN

Vi får besøg af Agnete Odgaard-Jensen, som vil holde sit foredrag 
”Køkkenskriver og Forfatter”.

Agnete Odgaard-Jensen har bl.a. udgivet to kogebøger, en præstation, da 
hun er blind. Hun mistede synet som 25-årig på grund af diabetes. Måske 
har I set hende på TV Midt Vest, hvor man fulgte hende i køkkenet, i 
forbindelse med udgivelsen af kogebogen ”Sund mad uden stress”. 

Så mød op til en spændende aften med en meget positiv og engageret 
foredragsholder.

Pris incl. kaffe og brød : medlemmer 80,- kr. – ikke medlemmer 160,- kr.

Bindende tilmelding senest d. 15. januar til Hanna Lauridsen– mail 
hannaogleif@gmail.com eller telefon 51242043
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Besøg på B&O Museet, Struer

Hvis du ikke vil gå glip af denne aften, så sæt X i kalenderen onsdag d. 
20. februar kl. 19.00

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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Nyt fra Natur- og stigruppen i Hjerm
Der har længe været stille omkring de planlagte stier i Hjerm, som gruppen har 
arbejdet på siden 2015. Arbejdet blev ekstra forsinket pga. nogle manglende 
tilladelser fra kommunens side til at starte fritlægningen af Hjerm Bæk og etab-
lering af et regnvandsbassin bag foderstoffen, og efter at vi indgik i et samar-
bejde med Geopark Vestjylland. Nu har praktikant Oskar dog arbejdet ihærdigt 
på at få ansøgningerne på plads, så vi vil gerne lette sløret for vore planer.

Sammenfatning af projektet
Borgerforeningen i Hjerm lavede i 2015 en helhedsplan for udviklingen i Hjerm. 
Som led i dette arbejde blev der nedsat en Naturgruppe, der udarbejdede et 
forslag til sti-projekt med titlen På sporet af Hjerm. Naturgruppen indgik i 
2016 samarbejdsaftale med Geopark Vestjylland, som beskrev intentionen om 
at forbedre adgangen til naturen omkring Hjerm med tilhørende faciliteter og 
information og gerne med et undervisningsaspekt. I 2017 blev dette fulgt op 
med en konkret henvendelse til Spor i Landskabet om støtte til oprettelse af 
et Skolespor, og Geopark Vestjylland blev involveret i udviklingen af et samlet 
projekt.

Projektet omfatter etablering af to afmærkede spor ved henholdsvis Hjerm 
Bæk og Hjerm Kalkmine. Sporene etableres som trampespor med tilhørende 
information, trappeforløb og bro på relevante steder. Der laves informations- 
og undervisnings-shelters i tilknytning til begge sporforløb. Sporene tænkes 
desuden knyttet op på undervisningsforløb som en del af Geoparkens under-
visningsprogram i samarbejde med Hjerm Skole.

Kalkminesporet – længde ca. 1,3 km
Hjerm kalkmine rummer en stor del 
af den lokale kulturhistorie samti-
digt med, at den giver et direkte 
indblik i en væsentlig del af Geopar-
kens geologiske fortælling om un-
dergrunden, som knytter direkte an 
til Thise Mejeris fortælling om minen 
som hjemsted for deres grubeost. 
Kalkminen er desuden hjemsted for 
en bestand af vandflagermus og den 
overjordiske del rummer en rig flora.
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Hjerm bæk sporet – længde ca. 3,5 km
Denne rute vil omfatte formidling af vildtlevende dyrs adfærd, vandløb, is-
tidslandskab og klimaproblematikker. I 2019 vil der ved starten af sporet blive 
åbnet et regnvandsbassin, med fast vandspejl som skal aflaste vandløbene i 
tilfælde af store mængder nedbør.
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Håndbold

Loppe –  marked

K o m  o g  s æ l g  d i n e  ” l o p p e r ”  p å  i n d e n d ø r s  m a r k e d ,  i  H j e r m  h a l l e n  

Søndag den 10. marts kl.10.30 –  15.00 

D e r  e r  g r a t i s  e n t r é

M u l i g h e d  f o r  k ø b  a f  m a d ,  k a f f e /  k a g e  i  H j e r m  h a l l e n s  c a f e t e r i a .

I n f o  o g  b e s t i l l i n g  a f  s t a n d e r  s e n e s t  d e n .  0 8 . m a r t s h o s :

B e t t i n a  L y k k e :  b e t t i n a l y k k e @ o u t l o o k . d k e l l e r  p å  m o b i l  2 2 3 0 3 3 6 3  

Stand str.2x 2 m(  i n k l u s i v  b o r d  p å  1 x 2  m )  p r i s  p r .  s t a n d  e r  1 5 0 , -  k r .

V i  h å b e r  a t  s e  h e l e  H j e r m  –  a l l e  e r  v e l k o m n e

M e d  v e n l i g  h i l s e n  f r a  h å n d b o l d -  u d v a l g e t
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JANUAR 2019

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.30-19.00 i Kridthuset 

Tirsdag d. 8. Nytårsbål med årets første snobrød og leg
 
Tirsdag d. 15. Fri pga. ledermøde 

Tirsdag d. 22. Lære Zebrasamba sangen gipsmasker og leg 
udenfor / bål 

Tirsdag d. 29. Male gipsmasker

Ledere:  Lotte Brander tlf. 22 38 34 01
 Ane Gøtzsche tlf. 30 29 03 27
 Line Henriksen tlf. 20 71 97 14
 Katrine Grøn
 Britta Madsen
 Freja

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 2019

Tirsdage 18.30-20.00 i Kridthuset

Tirsdag d.  8. Godt nytår og årets første snobrød

Tirsdag d. 15. Fri – lederaften

Tirsdag d. 22. Refleksløb
 
Tirsdag d. 29. Kommunikationsmærket

Ledere:  Birgit Gøtzsche tlf. 21 28 51 08
 Jesper Andersen tlf. 23 66 69 13  
 Kirsten Vittrup tlf. 26 82 54 28
 Mathilde Brander
 Jesper J.
 Karoline

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

Pilte (3.+4. klasse)



HJERM POSTEN  I 5.2018 34

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 2019

Tirsdage 19.15-20.45 i Kridthuset

Tirsdag d. 8. Årets første snobrød og lege 

Tirsdag d. 15. Fri – lederaften

Tirsdag d. 22. Fotoløb

Tirsdag d. 29. Togtema:  
Flexitracks, Brio, Duplo og Thomas Tog  
  

Til kalenderen: Sommerlejr i Østrig 6. – 14. juli

Ledere: Lars Hebsgaard tlf. 24 47 20 11  
 Louise Christensen tlf. 20 73 32 17
 Lone Balle tlf. 22 91 07 13 
 Mathias

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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Klub  ½   7 Klub  ½   7 !!
         Hjerm Juniorklub
For alle fra 4. til og med 7.kl. 

Hver mandag kl. 18.30-20.00
Vestre Hovedgade 4, lige over for købmanden.

Januar 2019  
                        

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

         
         d. 07. Motionsbanko. 
          d. 14. Gæt og grimasser.
          d. 21. Vi får besøg af en spændende gæst. 
         d. 28. Spilleaften.                          

Vi glæder os til at se dig 
Du er altid velkommen til at kigge ind

og se om det er noget for dig ☺

Lederne i klub½ 7, Erik og Anders
Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                                        
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Indre mission

J a n u a r

T i . - f r e . 8 - 1 1 .    k l .  1 9 . 3 0 E v a n g e l i s k  a l l i a n c e  b e d e u g e .
T e m a :  Å n d e l i g t  v e n s k a b

T o r s d a g  1 7 .       k l .  1 9 . 3 0 S a m t a l e m ø d e  m e d  b ø n f o r  h j e r t e u g e n .  
T e k s t :  M a r k  1

- U G E :

Mandag 21. kl. 19.30 Møde  v. Simon Nielsen og Heri Elttør

Tirsdag  22. kl. 19.30 Møde v. Simon Nielsen og Heri Elttør

Onsdag 23.      kl. 19.30 Café – aften med indhold

                                    ---------------------

Fredag 25. kl. 19.00 Sang og musik for HELE familien v. Trio West

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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 B i b e l k r e d s  1 , 2 , 3  o g  4   

 
 
 

I n g e n  b i b e l k r e d s - a f t e n  i  j a n u a r  
 
 

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

Støt
vore annoncører
– de støtter os!
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Velkommen til

- uge
Måske tænker du kost og motion, når der står hjerteuge på programmet…Det 
er heller ikke helt ved siden af ☺- - men her tænkes på hjerte, som navn for 
det ”sted”, hvor sindet og tankerne bor. I bibelen står der meget om det: Hjertet 
kan være uroligt, skælvende, knust, genstridigt, brændende, hårdt, delt, 
bedragerisk, glad osv. 

Hvordan er Guds hjerte ? – og hvad vil han mig og mit hjerte ? Her skal focus 
være i denne uge. Det bliver spændende. Kom og vær med !

Mandag  21. kl. 19.30 Møde og samtale v. Simon Nielsen og Heri Elttør  

Tirsdag  22. kl. 19.30 Møde  og samtale v. Simon Nielsen og Heri Elttør

Onsdag 23. kl. 19.30 CAFÈ –aften med indhold
                              

**********************
Fredag 26. kl. 19.00 Sang og musik aften  for 

HELE FAMILIEN v. Trio West. 

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

Tirsdag d. 22 kl. 16-18  og onsdag d. 23. kl. 10-12 er der Åben Missionhus.
Simon eller Heri vil være tilstede. Du er velkommen til at kigge ind og få en snak / 

stille et par spørgsmål eller bare få en kop kaffe ☺
********

Møderne er i missionshuset Bethel, Vestre Hovedgade 4     
Der kan købes kaffe/te/sodavand og kage á  20 kr. til aftenarrangementerne

VEL MØDT
Arr. :  Indre Mission, Hjerm
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TAK !!   
 

Vi vil hermed gerne sige en stor TAK til alle, som har sponsoreret, hjulpet 
og på anden måde bidraget til  Promissio´s   BASAR .  

 Den store lokale opbakning er vi meget taknemmelige for. 

Tak for stor velvillighed. 

Basaren blev afholdt fredag den 23. nov. 2018 i missionshuset, Bethel og 
var rigtig godt besøgt. Tak til alle, som kom og kiggede ind eller var med 
hele aftenen. Det er simpelthen så hyggeligt ! 

Der er sendt 21.464 kr. afsted, hvilket er et rigtig stort og flot beløb. 

På udvalgets vegne: 

Birgit Gøtszche, Gurli Clausen, Inger Møller og Aase Stoltenberg. 

 

 

 

Støt
vore annoncører
– de støtter os!
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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 415005 
 

Vi begynder igen d. 9. 
 

 16. Besøg af vores præst Jonas. 
 23. Oplevelse i missionshuset, 
       - se ekstra program. 
 30. Pizzagudstjeneste i Vestre Kirke. 

 
 Vi glæder os – 

kom og vær med!      
 

Kærlig hilsen 
    Laura, Amalie, Anne Marie,   

Bente og Gurli  
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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
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• Salg/leasing af biler
• Autoværksted med rep. af alle 
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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
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Generalforsamling tirsdag den 7/3-2017  
kl. 19.30 i aktivitetshuset. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Beretning ved formanden. 
4. Godkendelse af revideret regnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse). 

7. Fremlæggelse af budget. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 

suppleant, revisor. 
9. Evt. 

 

 
 
PROGRAM 2019 
 

 

 

 

Holdtræning i Hjerm Fitness 2019: Medlemmer af Hjerm Fitness 
 Aktivitet Klokken Opstart d. Kontakt 

MANDAG Teen Fit  
fra 5. klasse 

17.00 – 18.00 7. januar Louise Haug  
Tlf.: 60 38 31 69 
 

TIRSDAG Spinning  18.00 – 19.00  Tilmelding: 
Facebook 
HjermFitness 
Cykling 

TRX/funktionel 
træning 

19.30 – 20.30 8. januar Maria Sommer 
Tlf.: 61 76 46 27 
 

ONSDAG Boot Camp 
5 uger 

18.30 – 20.00 9. januar Claus Damgaard 
29 91 45 03 el. 
Facebook Hjerm 
Fitness 

TORSDAG Spinning 
 
 

18.00 – 19.00 
 

3. januar 
 
 
 

Tilmelding: 
Facebook 
HjermFitness 
Cykling 

Ladies Fit 
10 uger 

19.15 10. januar Tilmelding KUN 
SMS: 
Tina 28 45 81 10 

BEGYNDER 
Spinning 

19.15 – 20.45 17. januar Susanne Bek 
Tlf.: 20 14 45 65 

FREDAG Senior Fitness 
10 uger 

Hold 1:  
8.30 – 9.30 
Hold 2:  
9.45 – 10.45 

4. januar Berit M 
Kristensen 
Tlf.: 26 95 05 87 

 

Se flere informationer om holdene på Facebook – Hjerm Fitness og Hjermfitness Cykling 

Tilmelding på Hjerm FIF – Tilmelding og betaling – Hjerm Fitness 

PROGRAM 2019
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Generalforsamling tirsdag den 7/3-2017  
kl. 19.30 i aktivitetshuset. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Beretning ved formanden. 
4. Godkendelse af revideret regnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse). 

7. Fremlæggelse af budget. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 

suppleant, revisor. 
9. Evt. 

 

Vi har været så heldige at få en ny toptunet spinningsinstruktør. 
Niels Thomsen som også bor her i vores dejlige by. 

Vi spinner hver tirsdag og torsdag fra 18-19. 
Hvis der er nogle som kunne tænke sig at prøve 10x30 min’s  

begynderspinning – så er vi også klar til det.  
Tilmelding til Susanne Bek 2014 4565. 

                                                                                

Igen i år har vi 2 timers nytårsspinning  
d. 31/12 fra 10-12 + lidt hygge bagefter hvis man har lyst. 

Først til mølle princip. 
Man kan også deles om en cykel hvis man har lyst. 

Det er mega hyggeligt  
og det er tilladt at have hat på den dag.         

God jul og godt nytår fra os.

SPINNING
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Er du i fuld gang med at 
bytte julegaver?

Hvad med at bytte din bolig?

Kontakt os på 97 85 19 00 
Så finder vi det perfekte match til dig.
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 

Kirkelig vejviser 
 

 
  

    
     

  
 

 
  

    
     

  
 

 
  

     
  

     
 

 
  

     
 
 

 
 -Pedersen 

tlf. 30 96 24 84 
 
Bjarne Aarkrogh  
tlf. 40 86 45 06 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
   

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

   
   

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

            
 

 
Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.  
 

 
Robert Stoltenberg, Käthe Møller,  
Dorte Ebey Lind, 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

 
 
 

        
      

       
     
      

     
        

       
       

       
         

        
         

         
 
        

      
       

        
         
    

”Prøv lige den her” sagde Malene og 
viste mig en gele til håret. ”Der er for-

         
trækker kvinder”. Og så satte hun mit 

       
         
     

        
      

       
    

    
”Den er fin” svarede 

      
   

   
 

 
 

        
       

      
        
        
         

         
       

         
     
          

      
   er      

         
      

        
     

        
net, og i livet. Også kl 21:30. ”Prøv lige 
den her” vil       
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
  

 
         

        
      
      

       
      

  
     
       

     
i Amritsar og på trekking i Hima-
laya op i 3800 meters højde.   
                                                                                     
                
                 Alle er velkommen!                        Pris: 35 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 6. februar kl. 14.30 
Lars Novrup Frederiksen fra Sevel kommer og 
fortæller om sin debutroman Kirstine. 
Inspirationen har han fra den gådefulde kloster-
ruin, som ligger på en lille holm i Stubbergaard 
sø. 
Kirstine er ud af en magtfuld adelig familie, 
Hvideslægten. 
Handlingen foregår 1275 til 1287. 
 

Klub 86 - Sogneeftermiddag 
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

Kirkeblad
for Hjerm Sogn

Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
 

Pizza-            
gudstjeneste 

 
- for hele familien 

 
             

Onsdag den 30. 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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Alle er velkomne – forældre, søskende,  
onkler og tanter og alle andre.  

 
 
 
 

         
Vi fejrer, at det er Kyndelmisse ved en stille 
meditativ aftengudstjeneste 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.  
 
 

 

                                               –  
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.        
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RAP i Kirken! 
 

      Hjerm Vestre 
Kirke tirsdag den 15. januar kl 19.00.  

         
        
    

               
                

                  
             
    

           
              

  
ALLE er velkomne!  

                                                                     Fri entré.  

Cafeen åbner igen onsdag den 9. januar 2019 kl. 14 – 16 i Sognegården. 
Derefter mødes vi anden og fjerde onsdag i hver måned, det vil sige 
23. januar – 13. og 27. februar og 13. og 27. 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. 
Vi glæder os til endnu en sæson. 

Lilly Pedersen tlf. 28 97 84 49 
           Estrid Refsgaard tlf. 23 25 60 54  

Hanna Lauridsen tlf. 51 24 20 43 
 

                                                

Seniorcafe 

Koncert med ELO 
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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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Gudstjenester 
i Vestre- og Østre kirke

Dato  Vestre  Østre
   

      

   
  

   
     

   
     

   

   
     

      

      

   
     

   
      

   
  
   
 

         

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