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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

FORÅRSMARKED 
PÅ AUSUMGAARD 

5.-6. MAJ 2018 

FORÅRSMARKED 
PÅ AUSUMGAARD

5.-6. MAJ 2018

KUNST,   
HÅNDVÆRK 

MODE, HOBBY 
OG MEGET 

MERE
MADPAKKE-

MESTER! 
WORKSHOP  
FOR BØRN 

KØB BILLET PÅ  
ausumgaard.dk

SKØN  
FORÅRS- 

STEMNING

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

Maj 2018:

5.-6. Forårsmarked Ausumgård

6. Standerhejsning Hjerm FIF

  Tennis

22. Indvielse af vores nye bålhus FDF Hjerm

24. Bustur til Fur Bryghus Familie & Samfund

26. Familie FDF-Hjerm FDF Hjerm

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

AUTO- & INDUSTRILAKKER

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

9676 4450
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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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Hjerm Borgerforening

Tak for hjælpen ved Ren by
Mandag den 16. april 2018 var der Ren By. Igen i år havde mange fundet vej til 

Naturhuset, hvorfra ruterne blev fordelt. 

Hjerm Landsbyordning havde i løbet af dagen været rundt i byen, og sluttede herefter af med en velfortjent is. Det var 
derfor vejene udenfor byen, som blev renset. 

Efterfølgende var der grillpølser med brød samt kaffe, kage og is til de dygtige indsamlere. 

Vi siger mange tak for hjælpen. 

Borgerforeningen 

TAK FOR HJÆLPEN 
VED REN BY

Mandag den 16. april 2018 var der Ren By. Igen i år havde mange fundet vej 
til Naturhuset, hvorfra ruterne blev fordelt.

Hjerm Landsbyordning havde i løbet af dagen været rundt i byen, og sluttede 
herefter af med en velfortjent is. Det var derfor vejene udenfor byen, som 
blev renset.

Efterfølgende var der grillpølser med brød samt kaffe, kage og is til de 
dygtige indsamlere.

Vi siger mange tak for 
hjælpen.

Borgerforeningen
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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



HJERM POSTEN  I 9.2018 10

Fodbold

Nyt udstyr til fodbold 
 

Vestas sponsorat 

Vi fik i efteråret 2017 et sponsorat fra Vestas til udstyr, som nu er kommet i brug hos vores trænere og 
ungdomsspillere her i foråret 2018. 

Udstyret er skudtræningsfigurer og bolde, der kommer vores unge spillere til gode i deres træning. 
Figurerne giver vores trænere flere muligheder for at arrangere træningen i mindre hold og træne 
specifikke øvelser, som for eksempel frisparkssituationer eller skud på mål med opdækning. De nye bolde 
bruges også til stationstræningen, og selvfølgelig til alt i træningen. 

På billederne har vores stolte U10 spillere fået lov til at præsentere udstyret, som de var meget glade for at 
prøve af, også selv om figurerne kan være lidt svære at skyde over - endnu 😊😊😊😊 

Mange tak til Flemming Lysgaard for indstillingen og modtagelsen.  

Tusind tak til Vestas! 

 

//Hjerm FIF Fodbold 
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Fodbold

Fodboldstævne for U12 
 

Staby Cup 

U12 drengene deltog den 7. april i et træningsstævne på Staby Efterskole, arrangeret af efterskolens 10. 
klasse elever.  

Rigtig godt arrangeret stævne, hvor der efter hver runde blev kåret rundens spiller fra hvert hold – med 
fotos og interviews, pauseaktiviteter med klatring, bål, multibanebold mv., spisning og til slut en lille gave. 
Så der blev også hygget maks.  

Holdet var i pulje med Lemvig 1 og 2, Måbjerg og Broager (Sønderjylland) i en blandet række B/C. 

 
Resultaterne fra de 4 kampe blev 0-3, 0-3, 0-4 og 0-6. Drengene kæmpede alle rigtig godt, men selv om 
intentionerne var gode, og holdet normalt ligger i bedre halvdel af række C, skal der nu arbejdes lidt på at 
pudse formen og spillestilen af til turneringen. 

Tak til Forældreforeningen for støtte til turen. 

//Hjerm FIF Fodbold 
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Fodbold

Fodboldkampe i byfestugen 
 

”MATCH DAYS” PÅ HJERM STADION 

I forbindelse med byfestugen i uge 22 er der fastlagt et par ungdomskampe i de første par dage, som også 
ses i oversigten forårskampe. 

Mandag 28/5:  U10 drenge mod Tangsø/Bøvling og Harboøre kl. 18 og 18.40. 

Tirsdag 29/5:  U12 drenge 8-mandskamp mod Mejdal-Halgård kl. 18. 

Vi ser frem til hyggelige fodboldaftener, ”Match Days” –  

kig over og støt vores spillere. 

 

FC Midtjylland skrabelodder 
I maj måned vil vores U12 drenge komme rundt i Hjerm by for at sælge FCM skrabelodder til kr. 25/stk.  

Præmierne spænder fra rejsegavekort, sommerhusgavekort, gavekort til gardinbutik, billetter til WOW 
park, Jyllands Park Zoo, gavekort til Bones, Thiele, McDonalds og til FCM Ulveshoppen.  

Pengene går bl.a. til FCM Klubsamarbejdets ungdomsarbejde, som Hjerm FIF Fodbold er en del af sammen 
med 136 andre klubber, og som klubbens ungdomsspillere og trænere får tilbud og billetter fra. En andel 
tilfalder klubben til vores eget ungdomsarbejde og giver klubbens medlemmer en række fordele hos FCM. 

Tag godt imod de unge spillere – og støt gerne ungdomsarbejdet i klubben og FCM.  
Evt. resterende lodder sælges ved byfesten i uge 22. 

//Hjerm FIF Fodbold 
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Fodbold

Forårskampe på Hjerm Stadion 
Tid Række Hold Modstander 
01-05  18:00 U12 Hjerm FIF Måbjerg IF (3) 

02-05  19:00 Old Boys Hjerm FIF Lemvig GF 

08-05  18:00 U12 Hjerm FIF Aulum IF 

16-05  17:30 U10 Piger Hjerm/Linde Struer B 

16-05  18:10 U10 Piger Struer B Holstebro B 

16-05  18:50 U10 Piger Holstebro B Hjerm/Linde 

16-05  19:00 Old Boys Hjerm FIF Mejdal-Halgård 

28-05  18:00 U10 Drenge Hjerm FIF  Harboøre IF 

28-05  18:00 U10 Drenge  Linde B Tangsø/Bøvling 

28-05  18:40 U10 Drenge Tangsø/Bøvling Hjerm FIF 

28-05  18:40 U10 Drenge Harboøre IF Linde B 

29-05  18:00 U12 Hjerm FIF Mejdal-Halgård Fodbold (2) 

04-06  18:00 U12 Hjerm FIF Mejrup GU (3) 

06-06  19:00 Old Boys Hjerm FIF Måbjerg IF 

14-06  17:30 U10 Drenge Hjerm FIF Struer B (2) 

14-06  18:10 U10 Drenge Struer B (2) Harboøre IF 

14-06  18:50 U10 Drenge Harboøre IF Hjerm FIF 

27-06  18:00 U12 Hjerm FIF Hodsager UF 
*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

Forårskampe på Linde B. Stadion 
Tid Række Hold Modstander 
22-05  17:30 U8 Hjerm/Linde Vemb FS 

22-05  18:00 U8 Hjerm/Linde Tangsø/Bøvling 
*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

 

HUSK: Det er ikke for sent at møde op til træning for foråret. HUSK også tilbud på kontingent, uge 22-23. 

//Hjerm FIF Fodbold 
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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 
fter 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 
fter 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

Støt
vore annoncører
– de støtter os!
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Bustur  til  Fur  Bryghus  

  

  

  

Torsdag  d.  24.  maj  2018  kl.  17.30  

Vi  mødes  ved  Hjerm  Hallen  kl.  16.00,  her  kommer  Venø  Bussen  
med  chauffør,  som  vil  køre  os  til  Fur  Bryghus,  Knudevej  3,  Fur.  
  
Middag  kl.  17.30:  Dansk  Bøf  og  Citronfromage  
Rundvisning  kl.  19.30:  Rundvisningen  tager  ca.  5  kvarter,  
2  etager  og  kun  trapper.  
  
Prisen  for  denne  aften  er:  300  kr.  for  medlemmer,  400  kr.  for  
ikke  medlemmer.  
Bussen  og  færgeoverfart  betales  af  Familie  og  Samfund.  
  
Bindende  tilmelding  senest  d.  8.  maj  til  Ruth  Løvig  
Mail:ruhe@mail.tele.dk  eller  telefon  30139408.  
  
Mandag  d.  26.  november  i  Lemvig  Idræts  og  Kulturcenter  
Julekoncert  med  Marie  Carmen  Koppel  
Billetter  kan  allerede  nu  købes  hos  Else  Mogensen  
Mail:  elsehans@mvbmail.dk  eller  telefon  40384776  
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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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Den 6 oktober 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Den 6 oktober 2018 
 
 

B O W L I N G
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Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENFOR HELE FAMILIENElite
Salonen

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26

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

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

POLSTREDE STOLE OG BORDE 
(cafe, runde og rektangulære)

GULVE, LYS OG TOILETVOGN
SERVICE UDLEJNING

www.vadskaergaard-teltudlejning.dk
. .

ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen

Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c

S

Bjerrum 

Biler

�

 Biler til "Gør-det selv"

�

 Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm

Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

�

 Service

�

 Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21

7560 Hjerm

Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK

Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:

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

E-mail: gkmadsen@mail.dk

www.hjermvand.dk

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

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

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

. .

ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

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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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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Hjerm Borgerforening

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!  

     

Tak  for  støtten!  

  

  

  

  

  

  

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     

Foredragsaftener        Julebelysning  og  udsmykning  

Julemessen  

   Førstehjælpskurser  og  vedligehold  af  hjertestarterne 

  

  

I  den  kommende  tid,  vil  vi  gå  rundt  til  de,    
som  ikke  har  indbetalt  medlemskab  for  2018  

  
Hvis  I  allerede  har  betalt  jeres  kontingent,    
beklager  vi  at  det  har  krydset  hinanden.  
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Hjerm Borgerforening

Sensommerkoncert i Hjerm 
Bypark 

  

Sæt kryds i kalenderen allerede nu 

 

Fredag den 17.08.2018 

 

Vi håber på stor opbakning 

 
 

Med venlig hilsen 

Hjerm Borgerforening                                      



HJERM POSTEN  I 9.2018 22

   
   

I Hjerm Bypark ligger byens Naturhus, hvorfra 
der er udsigt til sø, legeplads og shelters. 

Naturhuset er indrettet til natur/teknik- og 
miljøundervisning i dagtimerne. 

Du/I har mulighed for at leje huset til en mindre 
fest. (Max 42 personer) 

Huset er indrettet således, at der fra entréen er 
indgang til fest-/undervisningslokalet samt et 
handicapvenligt toilet. I forbindelse med lokalet 
er et lille anretterkøkken. 

Lejeindtægten går udelukkende til driften af 
Naturhuset og Byparken. 

  
 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr. 01.05.2015: 

Halvdagsarrangement  300 kr. 
 

Heldagsarrangement 600 kr. 
 

Kontakt Hjerm Borgerforening for mere information 
og booking. 

Telefon: 9746 4682 
Mobil:     2037 2908 
 
Lejes ikke ud til ungdomsfester. 
   
 

                             Hjerm Borgerforening 

 

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

MAJ 2018

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.30-19.00 i Kridthuset 

Tirsdag d. 1. Årets mælkebøttesandwich 

Tirsdag d. 8. Vi kigger på dyrelivet i søen i naturparken  
– vi mødes og slutter ved Naturhuset

Tirsdag d. 15. Tine og Co`s aften   

Tirsdag d. 22. Familieaften med bålmad kl. 17.15 – 20.00 
(nærmere info)

Tirsdag d. 29. Vi tager på landet og besøger Torben

TIL KALENDEREN: SOMMERLEJR 30/6 – 3/7 

Ledere:  Lotte Brander tlf. 22 38 34 01
 Line Henriksen tlf. 20 71 97 14
 Britta Madsen
 Tine Hebsgaard
 Rikke C. og Katrine G.

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

MAJ 2018

Tirsdage 18.30-20.00 i Kridthuset

Tirsdag d. 1. Cykelmærket. Medbring cykel og cykelhjelm

Tirsdag d. 8. Den store bålbagedyst 

Tirsdag d. 15. Fotoløb – hus mobil

Tirsdag d. 22. Familieaften med bålmad kl. 17.15-20.00 
(nærmere info)

Tirsdag d. 29. Naturmærket

TIL KALENDEREN: SOMMERLEJR 30/6 – 3/7 

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

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

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

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

MAJ 2018

Tirsdage 19.15-20.45 i Kridthuset

Tirsdag d. 1 Lave knive / spille

Tirsdag d. 8. Se Harry Potter film

Onsdag d. 9.- Væbnermesterskab i København
Søndag d. 13.

Tirsdag d. 15. Lave knive

Tirsdag d. 22. Familieaften med bålmad kl. 17.15-20.00 
(nærmere info)

Tirsdag d. 29. Kort & kompas

TIL KALENDEREN: SOMMERLEJR 30/6 – 3/7 

Ledere: Carsten Kjær Jørgensen tlf. 21 96 25 35
 Lars Hebsgaard tlf. 24 47 20 11  
 Lone Balle tlf. 22 91 07 13
 Louise Christensen tlf. 20 73 32 17 
 Mathias

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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Hele Hjerm inviteres 
til indvielse af bålhus 
og ”lav-selv” bålmad 
 
Hej alle i Hjerm. 
I inviteres hermed til INDVIELSE af vores nye bålhus og fællesspisning ved 
Kridthuset tirsdag d. 22. maj kl. 17.15-20.00 
Mange har set og hørt om forløbet med det nedbrændte bålhus og opførelsen af 
et nyt. Derfor inviterer vi alle interesserede.  
Vi vil ud over indvielsen sammen lave lækre retter over bål og pimpe maden med 
naturens lækkerier lige nu. 
Kom til en hyggelig eftermiddag/aften med fællesskab,  
oplevelser og røg ! 
Medbring bestik, tallerkner, kop samt evt. tæppe og klæd jer 
på passende til vejret. Vi tilstræber at være ude til hele 
arrangementet. 
 
Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding på tlf. eller sms 
senest torsdag d. 17. maj til: Lars 2447 2011, Birgit 2128 
5108 eller Carsten 2196 2535 
Det koster 20,- for voksne og 10,- for børn  
 
De bedste FDF Hilsner fra bestyrelse og ledere. 
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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.26.maj  Kl.  10  -‐  13    

Tema:  Fødselsdag  

  

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    
        
                  MAJ  
  
Tirsdag     .  kl.  19.30   Møde  i  Struer  IM.  Taler:  sognepræst  Simon  
         lesen,  Borris.       ælleskørsel  kl.  19.00  Kr.    
           
To     søn:  10.-‐13.   Himmel art  Camping   or  alle  og  spe ielt   or  
         Bedste orældre børnebørn  i  Jens  Jensens  Anlæg,  
         Haderup.    Program   ås  
         Se  mere  på  haderup amping.dk      
  
Tors.  17.      kl.  19.30   Samtalemøde.  Tekst:  Matt  24.  
  
Lør-‐man  19-‐21.   Pinse amping  i  Jens  Jensens  anlæg,  Haderup.  
         Program   ås.  
  
L .-‐S .  26-‐27.     FAMILIELEJR  P    MM ST A   
         Tema:  Guds  kærlighed  gør  dig   ri  ..   
         Kom  med  til   estlige  dage  
                                Program   ås  
         Sidste  tilmelding  1   
  
     
Mand.    2 .  kl.  19.30   Kredsens  sommermøde  i   inderup  kirke-‐  og  
         kulturhus,  Søndergade  31B,  7 30   inderup.  
           Tale  v.  Lasse  Iversen,  Bibellæserringen.  
        

Alle  er  hjertelig  velkommen  
  

    Hvis  ikke    andet  er  an ørt,  er  møderne  i  missionshuset  Bethel,   estre  Hovedgade  4  
Kontaktperson:  Aase  Stoltenberg  9746 0 2 4026997       aaserobert gmail. om  

Program  kan  ses  på   .hjermkirker.dk voksneogældre IndreMission    
     

i   inderup  kirke og  
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   Bibelkreds    

  
Maj  

  
   Kreds  1:    Torsdag  den  3.  maj    kl.  14.30  
              Hos:      Martha  Henriksen  
             Lindevænget  20.  
                 Tekst:  ApG.  16.  
    
   Kreds  2:    Torsdag  den  3.    maj    kl.  19.30  
                                     Hos:      Gurli  og  Preben  Christensen    
                                                           Højgårdsparken  92.  
           Tekst:  7.  samling.  
     
   Kreds  3:    Torsdag    den  3.    maj  kl.  19.30  
              Hos:  Inger  Møller  
                                Stationsvej  1.  
                                  Tekst:    Joh  17,1-‐11    

  
   Kreds  4:    Torsdag    den  3.    maj  kl.  19.30  
              Hos:  Gurli  og  Peder  Clausen  
                                Kongsgårdvej  2.  
                                Tekst:      Joh  17,1-‐11    

  
  

”Den  Gud,  der  skabte  lyset,  
Han  skabte  også  dig  

Og  lagde  lys  og  varme  
I  dine  øjnes  leg.  

Hver  gang  du  se  på  andre  
Og  slipper  lyset  ud,  

Så  glæder  du  din  skaber,  
Så  priser  du  din  Gud.” 
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Klub Halv Syv!Klub Halv Syv! 
         Hjerm Juniorklub 

Hej med dig der går i 3. 4. 5. 6. eller 7. kl.  
Klub½ 7 har et godt tilbud til dig 

hver mandag kl. 18.30-20.00 
Vestre Hovedgade 4 

 
 Maj 2018                            

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

 
 

          d. 07. Terningeløb.  
          d. 14. Gæt og grimasser. 
          d. 21. FRI da det er pinse. 
          d. 28. Vi bager. 
           

 
Vi glæder os til at se dig  

 
Lederne i klub½ 7, Erik, Esben og Anders 

Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                                              
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Hjerm Børneklub
  
                  

           Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

 
Maj 

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

  
Hver onsdag kl. 16.15 - 17.30 

hos Gurli Højgårdsparken 92 
mobil 21405005 

 
 

 
 

Vi holder fri d. 9.  
Vi får besøg af Randi og Kloge Åge d. 16. 

 
 
 

Glæder os til at se dig.  
 

 
 
 
 
 
             Kærlig hilsen 
Annemarie, Bente og Gurli 
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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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Hjerm  Landsbyordning  har  fået  nyt  fælles  logo.  

  

Logoet  blev  indviet  i  forbindelse  med  Æggetrilningsarrangementet  fredag  d.  23/3  2018.    

Det  er  bestyrelsen  for  Hjerm  Landsbyordning  der  sammen  med  en  grafiker  har  udarbejdet  det  nye  logo.  

I  logoet  er  der  taget  udganspunkt  i  Landsbyordningens  slogan:  ”Et  trygt  sted  at  være,  et  godt  sted  at  lære”.  
Logoet  symboliserer  således  tryghed  i  form  af  de  omfavnende  arme  (grene)  på  træet,  de  store  og  små  
blade  (børn)  imellem  hinanden  og  indlæring  i  form  af  bogen,  hvorfra  træet  spirer.  

Fundamentet  (bogen)  leder  også  tankerne  hen  på  statuen  ved  indfaldsvejen  mod  syd,  som  på  mange  
måder  er  Hjerms  kendetegn.    

Bladene  er  formet  som  små  og  større  mennesker,  der  symboliserer  børnene  fra  0-‐14  år.  Træet  er  også  
symbol  på,  at  vi  er  udeskole.  Hjertet  symboliserer,  at  her  er  liv,  hjerterum  og  trygt  at  være.  
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HJERM LANDSBYORDNING 
HAR FÅET NYT FÆLLES LOGO

H J E R M  S K O L E
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Åben skole 

Hjerm  skole  var  sidste  år  med  i  et  landsdækkende  projekt  omkring  
udeskole.  Vi  brugte  sidste  år  på  at  få  lagt  en  struktur,  som  passede  til  
Hjerm  skole.  I  arbejdet  med  udeskole  var  Åben  skole  en  af  
delelementerne,  hvor  vi  i  højere  grad,  gerne  vil  inddrage  
lokalsamfundet  i  den  daglige  undervisning,  hvor  det  giver  mening  set  i  
forhold  til  læring.  
Det  er  her,  I  som  lokalsamfund  kommer  ind  i  billedet,  hvor  vi  er  meget  
interesseret  i  et  samarbejde  med  Jer  omkring  relevante  besøg  eller  
arrangementer  for  børnene  på  Hjerm  skole,  som  er  med  til  at  oplyse  
og  uddanne  børnene.  Vores  kontakt  person  er  Lilian  Mejdal  Skov,  som  
kan  træffes  på  mail  ls@hjerm-‐skole.dk  eller  telefon  40331819.    

Hilsen  Hjerm  skole    

    

H J E R M  S K O L E
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Kontingent før    
6. maj 

Pris  Kontingent efter 
6. maj 

Pris 

Børn (til og med 15 år) 175,- kr.  Børn (til og med 15 år) 175,- kr. 
Voksne 300,- kr.  Voksne 600,- kr. 

 
Kontingent betales på en af følgende måder: 
• Med dankort på hjemmesiden www.hjerm-fif.dk – vælg ”tilmelding 

og betaling” – vælg ”Tennis” – derefter er der vejledning i hvad du 
skal gøre.  

• Betaling ved standerhejsning, hvor vi har computer med og kan 
hjælpe dig med betalingen, hvis du medbringer dit dankort. ! 
 

Hvis du har spørgsmål kan du altid ringe til os i bestyrelsen: 
Flemming Jørgensen 3052 7640  Anders Offersen 2013 6894 
Jørn Rysgaard 2232 8754 Teis Risom Pedersen 2617 4630 
Michael Rahbek 2680 4201 Claus Westphal 2810 4345 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen for Hjerm Tennisklub 
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Har du tidligere spillet tennis og gerne vil have gang i 
dit tennisspil igen er dette lige noget for dig. Der spil-
les på flere niveauer. Vi 
spiller single, double og 
forskellige spil alt efter 
hvor mange vi er.  
Så hvis du har lyst til at 
spille tennis, men bare 
mangler en at spille med 
er dette et godt tilbud til 
dig. 
 
Har du spørgsmål så ring 
til en os der er plejer at 
spille torsdagstennis: 
 
Teis Pedersen 2617 
4630 Frank Andersen 2332 7079 
Jørn Rysgaard 2232 8754 Søren Silkjær 2440 7282 
Michael Rahbek 2680 4201 Claus Westphal 2810 4345 
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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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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 

Kirkelig vejviser 
 

 
  

    
     

  
 

 
  

    
     

  
 

 
  

     
  

     
 

 
  

     
 

 
Egon Bech-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, 
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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P 
 
De har gjort det igen!  
Altså min købmand.  
De har ladet mig vinde i en af årets vig-
tigste konkurrencer:  
Et gigantisk påskeæg på 1,8 kg - og de 
1,8 kg er vigtige i denne sammenhæng, 
for det var vægten man skulle gætte.  
Jeg elsker Min Købmand! Ja, jeg siger 
det bare.  
Og tro det eller lad være, jeg har ikke 
sådan en særlig aftale med Søren.  
Jeg er blot heldig, - eller velsignet?  
Især da jeg fik et tip undervejs:  
Da jeg stod nede hos købmanden, var 
der en flink dame, (engel?), som hvi-
skede til mig: prøv at skrive 1,8 kg. Det 
lød jo som sådan et rimeligt bud, så jeg 
sammenlignede hurtigt med to af køb-
mandens økologiske letmælk, og skrev 
1,8 kg på sedlen.  
O lykke at få en sms 
fra Søren nogle dage 
senere!  
 
Sådan et påskeæg er 
et tussegammelt kri-
stent symbol. Det 
symboliserer den 
grav, som Jesus blev 
lagt i. Et æg kan se 
dødt og livløst ud på 
skallen. Men indefra 
kan livet bryde frem, 
skallen knække, en 
kylling kigge frem og 
livets mirakel ske.  
 

 
 
Kristus brød dødens og gravens magt, 
og liv bryder frem. De fleste chokola-
depåskeæg er hule inden i, ligesom 
graven nu er tom, men de smager godt 
af chokolade. Det gør livet med Kristus 
også, eller måske ikke altid af chokola-
de, men af mere. Det ser måske ikke 
altid ud af meget, men hos ham er der 
liv, ja liv i overflod! Hvis vi søger ham, 
lader han os smage på påskens virkelige 
påskeæg, graven der er tom, liv i over-
flod, og det smager godt. Han har vun-
det ægget, men han deler med alle, der 
vil tage imod. Måske burde jeg også 
dele af mit æg?  
 
Rigtig glædeligt forår alle sammen.  
-Jonas  

Påskeæg 
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kaldes for ’Limfjordens hjerte’. Med ansigtet rettet mod Venø Bugt, forh  
           
           og ”hør himme

sus i tredje time”, når himlen møder jorden. 
           

   –         
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     – både nye og ”gamle” sangere. 
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Der indbydes hermed til Byfestkoncert  
i Hjerm Vestre Kirke den 29. maj. 
Klokken 19.00 åbner vi byfesten  

med sommersange fremført af voksenkor,  
lokale kræfter unge som gamle,  

kirkens organist  
og med jeres hjælp fællessange. 

 
Med venlig hilsen 

Niels Junget 
Organist 
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KOM til årets festlige byfest-familiegudstjeneste! 
Her vil være sang og glæde 

Vi vil slutte byfesten af med manér 
Der vil være kaffe bagefter 

Sted: Det store telt 
Tid: Søndag den 3. juni kl. 14:00 

 

  s e k ke     
   ld   l de o er li e  nder  

  es e k ke med e  n ød  rn i ore h nder  
   ommer i il di  om  o  li e . 

 g eg e   ed iden  r n e le er or  
   dine lø eord ed dø e on en  

   då en  l  er nd  når li e  l e . 
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Pinsedag den 20. maji fejrer vi kirkens fødselsdag.  
Vi skal høre pinsens budskab og synge vore dejlige  
pinsesalmer. 
Efter gudstjenesterne serverer menig-
hedsrådet vin og kransekage. 
Der er gudstjeneste i  
Hjerm Vestre kirke kl. 9.00 og i  
Hjerm Østre kirke kl. 10.30. 
 

Mission med hjerte, mund og hæn-
der, det er fortsat Promissio’s vision 
for arbejdet. 
Promissio er en selvstændig organi-
sation inden for Den Danske Folke-
kirke, der varetager en del af kirkens 
globale missionsopgave og ansvar. 
Promissio vil være en ressource for kirkernes liv, vækst og fornyelse - både i 
vores samarbejdslande og i Danmark. 
Promissio støtter kirkerne i de afrikanske lande Etiopien, Liberia, Botswana 
og Guinea. Promissio yder også bistand til bl.a. udsatte grupper som foræl-
dreløse børn i storbyen Addis Ababa, kvindegrupper i Etiopien, samt støtter 
genopbygning af kirkens klinikker og sygehuse i Liberia. 

 
Lokalt afholdes der en festlig basar i novem-
ber, hvor de indsamlede penge går til Promis-
sio. 
I kirkerne samler vi ind til Promissio i maj må-
ned. 
Se mere på www.promissio.dk  
      

s g  P ss  
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Gudstjenester 
i Vestre- og Østre kirke
 Dato  Vestre  Østre

 
                                                                               

   
    

Bededag 
  

Vagn Ove Høgild 
Søndag den   
4. søndag efter påske 

 
Konfirmation 

 
Konfirmation 

Søndag den   
5. søndag efter påske 

  

Torsdag den   
Kristi Himmelfarts dag 

  

Søndag den   
6. søndag efter påske 

  

Søndag den   
Pinsedag 

      

Mandag den   
2. pinsedag 

     Friluftsgudstjeneste for Struer  
                 provsti ved Venø Efterskole 

Søndag den   
Trinitatis søndag 

 
Charlotte Rønhoff 

 

Søndag den   
1. søndag efter trinitatis 

     Byfest-familiegudstjeneste 
                 i teltet ved hallen 

Søndag den   
2. søndag efter trinitatis 

  

Søndag den   
3. søndag efter trinitatis 

 
Charlotte Rønhoff 

 

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

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

 
Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
i denne skønne sommertid 
Guds underfulde gaver! 
Se, hvor hvert lille blomsterpar 
sig yndefuldt nu smykket har 
på marker og i haver!  
 
 

 
Ak, tænker jeg, er der så stor 
en skønhed på den faldne jord 
for syndere at finde, 
hvor skal vi da vel frydes ved 
al glansen af Guds herlighed, 
som er i Himlen inde! 
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