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Byggelån
….Vi giver dig en håndsrækning

Nybyg, ombyg, tilbyg
fra kun…

1,75% p.a.
Borbjerg Sparekasse
Bukdalvej 5, Borbjerg
telefon 97 46 14 22
www.borbjergsparekasse.dk
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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 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.
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NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO

www.ausumgaard.dk

Velkommen i gårdbutikken
på Ausumgaard

I vores lille butik finder du kød fra velfærdsgrise og mel af korn
fra vores egne marker. Her er også oksekød fra Vesterhavsoksen
og et udvalg af kolonialvarer og grøntsager.
Vi har åbent hver dag fra kl. 10-18. Parkering lige ved døren.

Alt kød i butikken er fra dyr, der lever med
masser af velfærd og er anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse.
Se mere på www.ausumgaard.dk eller
mød os på facebook.com/ausumgaard
Ausumgaard - Holstebrovej 101, 7560 Hjerm - tlf. 97464411
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Aktivitetskalender
DATO

ARRANGEMENT

FORENING

Juni 2018:
12.

Holstebro Gospelkor i Hjerm Vestre kirke Hjerm Menighedsråd

23.

Sankt Hans for ALLE i Hjerm Bypark

Hjerm Borgerforening
Hjerm Menighedsråd
og FDF Hjerm

Juli 2018:
22.

Pilgrimsvandring – Vestre kirke til Østre

Hjerm Menighedsråd

August 2018:
17.

Sensommerkoncert i Hjerm Bypark

Hjerm Borgerforening

September 2018:
6.

Babysalmesang opstart

Hjerm Menighedsråd

11.

Jacob Svendsen, Standupkomiker

Hjerm Menighedsråd

18.

Orienterings- og opstillingsmøde
i Sognegård

Hjerm Menighedsråd

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.

Hjerm Posten ønsker alle en god sommer
– på gensyn i september!
Husk indlevering senest 15. august!

REJSER OG DAGSTURE

Holland ∙ Bornholm ∙ Mosel ∙ Cirkusrevy
Samsø ∙ Læsø ∙ Sprogø ∙ Mandø ∙ Rømø og Sild
Tirpitz ∙ Bakken ∙ Korsbæk

Tlf. 9786 8100

www.venorejser.dk
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Hjerm Borgerforening

  

    
      

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.  
    
  
  
  
  

Naturhuset  ,  Skolevej  9,  7560  Hjerm  
  

Priser  for  leje  af  Naturhuset  gældende  pr.  01.05.2015:  
Halvdagsarrangement    

300  kr.  

  

Heldagsarrangement  

600  kr.  

  
  

Kontakt  Inga  Bertelsen,  Hjerm  Borgerforening  på  
telefon  2037  2908  for  mere  information  og  booking.  
    

Lejes  ikke  ud  til  ungdomsfester.  
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Hjerm  Borgerforening  

Hjerm Borgerforening

IGEN I ÅR AFHOLDES DER SENSOMMERKONCERT I BYPARKEN.
IGEN I ÅR AFHOLDES DER SENSOMMERKONCERT I BYPARKEN.
FREDAG DEN 17.08.2018.
FREDAG DEN 17.08.2018.
HOLD ØJE MED PLAKATERNE OG FACEBOOK FOR NÆRMERE INFORMATION
HOLD ØJE MED PLAKATERNE OG FACEBOOK FOR NÆRMERE INFORMATION

MUSIKKEN I ÅR ER:
MUSIKKEN I ÅR ER:

JUST CRUISIN´
JUST CRUISIN´

Med venlig hilsen
Med venlig hilsen

HJERM BORGERFORENING
HJERM BORGERFORENING
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DLG
DLG
TeleTele

Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
og tilbehør:
Foder
tilbehør:
Foder og
ogFoder
tilbehør:

Telefoni
Telefoni
til hele
til hele
familien
familien

HUND
HUND
FUGL
FUGL
HEST
HEST
KVÆG
KVÆG

HUND
FUGL
HEST
KVÆG

KAT
KAT
KAT
GNAVER
GNAVER
GNAVER
FÅR
FÅR
FÅR
SVIN
SVIN SVIN

. 1542 74 Kig
.
Mads Bjerresvej
2 . Holstebro
15 forbi
og udvalget.
se selv udvalget.
Mads
2
og
se
.. 97
Mads Bjerresvej
Bjerresvej
2 . Holstebro
Holstebro
97
42
74
15
Kig
forbiKig
og forbi
se selv
selv
udvalget.
33 42
68 74
7097
65
.
.
.
Geddalvej
22
Ejsing
97
44
60
87
Det sig
betaler sig
Geddalvej
Det
Geddalvej 22
22 . Ejsing
Ejsing . 97
97 44
44 60
60 87
87
Det betaler
betaler
sig

AUTO& INDUSTRILAKKER
AUTO- & INDUSTRILAKKER
LAK Grossisten A/S
JOACHIM
JOACHIM WELLERS
WELLERS VEJ
VEJ 33 ·· DK-7500
DK-7500 HOLSTEBRO
HOLSTEBRO
TLF. 97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22

Team Holstebro
9676 4450

Bertil

Simone

Ulla

Jeppe Schous Gade 6, 7500 Holstebro
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Lars

Mathilde

www.sparekassenballing.dk

TLF. 97 46 41 10 · FAX 97 46 48 22

Hjerm Borgerforening
Medlemskab  af  Hjerm  Borgerforening  2018  
Medlemskab  af  Hjerm  Borgerforening  2018  
Medlemskab  af  Hjerm  Borgerforening  2018  
  
  

Er  du/I  medlem  af  Hjerm  Borgerforening  eller  ønsker  du/I  at  blive  det,    
  
Er  du/I  medlem  af  Hjerm  Borgerforening  eller  ønsker  du/I  at  blive  det,    
så  er  det  tid  til  at  betale  medlemskabet  nu.  
så  er  det  tid  til  at  betale  medlemskabet  nu.  
Er  du/I  medlem  af  Hjerm  Borgerforening  eller  ønsker  du/I  at  blive  det,    
  
  
så  er  det  tid  til  at  betale  medlemskabet  nu.  
  
  

  

I  den  kommende  tid,  vil  vi  gå  rundt  til  de,    
I  den  kommende  tid,  vil  vi  gå  rundt  til  de,    
som  ikke  har  indbetalt  medlemskab  for  2018  
I  den  kommende  tid,  vil  vi  gå  rundt  til  de,    
som  ikke  har  indbetalt  medlemskab  for  2018  
  
som  ikke  har  indbetalt  medlemskab  for  2018  
  
Hvis  I  allerede  har  betalt  jeres  kontingent,    
  
Hvis  I  allerede  har  betalt  jeres  kontingent,    
beklager  vi  at  det  har  krydset  hinanden.  
Hvis  I  allerede  har  betalt  jeres  kontingent,    
beklager  vi  at  det  har  krydset  hinanden.  
beklager  vi  at  det  har  krydset  hinanden.  
  

  
  

  

  
  
Medlemskabet  fornyes  /  tegnes  ved  at  overføre:  
Medlemskabet  fornyes  /  tegnes  ved  at  overføre:  
  
  
  
Medlemskabet  fornyes  /  tegnes  ved  at  overføre:  
150  kr.  pr.  husstand  /  75  kr.  for  enlige  
150  kr.  pr.  husstand  /  75  kr.  for  enlige  
  
150  kr.  pr.  husstand  /  75  kr.  for  enlige  
MobilePay  til  43418    
MobilePay  til  43418    
eller  overførsel  til  reg.nr.  7500,  kontonummer  7012380  
MobilePay  til  43418    
eller  overførsel  til  reg.nr.  7500,  kontonummer  7012380  
HUSK  at  skrive  din  adresse  i  beskeden  til  modtager!  
eller  overførsel  til  reg.nr.  7500,  kontonummer  7012380  
HUSK  at  skrive  din  adresse  i  beskeden  til  modtager!  
  
  
HUSK  at  skrive  din  adresse  i  beskeden  til  modtager!
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

Tak  for  støtten!  
  
Tak  for  støtten!  
  
Tak  for  støtten!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Borgerforeningen  står  for  Byparken  og  Naturhuset  og  er  bl.a.  med  til  følgende  
  
Borgerforeningen  står  for  Byparken  og  Naturhuset  og  er  bl.a.  med  til  følgende  
arrangementer/aktiviteter:  
Borgerforeningen  står  for  Byparken  og  Naturhuset  og  er  bl.a.  med  til  følgende  
arrangementer/aktiviteter:  
  
arrangementer/aktiviteter:  
  
Sankt  Hans  i  Byparken  
  
Fastelavnsfesten    
  
Sankt  Hans  i  Byparken  
  
Fastelavnsfesten    
Fællesspisning     
  
Koncert  på  scenen  i  Byparken  
Sankt  Hans  i  Byparken  
  
Fastelavnsfesten    
Fællesspisning  
  
Koncert  på  scenen  i  Byparken  
Ren  by  
  
  
Juletræsfesten  
  
Fællesspisning  
  
Koncert  på  scenen  i  Byparken  
Ren  by  
  
Juletræsfesten  
  
Naturens  dag  
  
  
Hele  Hjerm  fester  
  
Ren  by  
  
  
Juletræsfesten  
  
Naturens  dag  
Hele  Hjerm  fester  
Foredragsaftener    
  
Julebelysning  og  udsmykning  
Naturens  dag  
  
Hele  Hjerm  fester  
  
Foredragsaftener      
Julebelysning  og  udsmykning  
Julemessen  
Foredragsaftener    
  
Julebelysning  og  udsmykning  
Julemessen  
Førstehjælpskurser  og  vedligehold  af  hjertestarterne
Julemessen  
Førstehjælpskurser  og  vedligehold  af  hjertestarterne
Førstehjælpskurser  og  vedligehold  af  hjertestarterne
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Lad os gøre noget ved det!

Vil du

trække
din tømrer
fra i skat

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

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

Håndværkerfradrag 2013-2014
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HJERM SKOLE
Projekt ”Red bierne” i 2.klasse

Børnene i 2.klasse på Hjerm skole arbejder i
øjeblikket med projektet ”Red bierne”, som er et
samarbejde med Hjerm Borgerforening og Hjerm
Jagtforening. Børnene er i gang med at lave deres
eget bihotel, så bierne har et hjem. I naturparken
får bierne nu rig mulighed for mad, eftersom
Borgerforeningen hjalp med klargøring af jorden,
så Hedeselsskabet sammen med Jagtforeningen
kunne komme at så blomsterne. Børnene har også
fået deres eget stykke jord, hvor de selv med
håndkræft kunne så blomsterne. Sidste del af
projektet er, at børnene skal lave deres egen
bibog. Vi vil gerne takke Hjerm Jagtforening og
Hjerm Borgerforeningen for et fantastisk
samarbejde, som er med til at skabe læring for
børnene. Åben skole kan mange ting, når vi gør
tingene sammen.
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HJERM SKOLE
STOR OPBAKNING OG FANTASTISK
STEMNING
TIL SKOLEFESTEN 2018
Stor  opbakning  og  fantastisk  stemning  til  skolefesten  2018.    
-‐ Skolefesten  og  den  tilhørende  emneuge  stod  i  år  i  tidsperiodernes  tegn.    
Eleverne  har  arbejdet  med  forskellige  tidsperioder  gennem  hele  uge  20  og  det  var  tydeligt,  at  
dette  emne  både  havde  optaget  eleverne  og  fået  tankerne  i  gang.  ”Tænk  at  de  gik  i  sådan  noget  
tøj,  det  ville  jeg  aldrig  have  gjort”  var  en  af  bemærkningerne  da  eleverne  blev  præsenteret  for  
bilder  af  60’ernes  Flower  Power  bevægelse  eller  ”var  der  virkelig  ikke  Ipads  i  1985”  forundringerne  
var  mange  hos  eleverne  gennem  hele  ugen.  

  
  
Skolens  6.  klasse  opførte  traditionen  tro  skuespil  for  alle  forældre  og  søskende  i  hallen.  
Forestillingen  gik  over  al  forventning,  og  der  blev  grinet  godt  i  salen.  Forestillingen  i  år  hed  
  ”Vær’  du  bare  dig  selv  Kjeld”  den  tog  netop  udgangspunkt  i  det  klassiske  tema,  at  ungdommen  til  
en  hver  tid  er  på  afveje,  og  hellere  skulle  være  som  i  gamle  dage,  -‐  ja  hvis  man  spørger  forældrene  
altså.  

    
  
Rundt  på  skolen  var  der  forskellige  værksteder,  hvor  forældrene  kunne  se  udstillinger  fra    
forskellige  tidsperioder.  Der  blev  sunget  sange  af  Beatles,  60’ernes  største  band  og  lavet  
modeshow  i  bedste  80’er  stil,  og  danset  breakdance,  mens  andre  elever  gav  et  bud  på  både  
påklædning  og  ny  mad  med  insekter,  i  værkstedet  for  år  2040  
”-‐  Det  er  bare  en  helt  igennem  hyggelig,  spændende  og  humørfyldt  aften,  man  glæder  sig  allerede  
til  næste  år”  Var  én  forælders  bemærkning  på  vej  ud  af  døren.  Mens  ”-‐  nu  må  vi  se  hvad  de  finder  
på  til  næste  år,  det  her  var  bare  sjovt”  sagde  en  anden.  Så  nu  må  vi  se…hvad  bliver  næste  års  
tema?  Der  er  store  forventninger  og  noget  at  leve  op  til..  
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Kom til julemesse Søndag 29.11 2009
i HJERM HALLEN.

SPILDEVANDSRENSNING
I DET ÅBNE LAND

Her vil jeg have modeller af forskellige anlæg til
spildevandsrensning i det åbne land.

HAR DU FÅET PÅBUD FRA KOMMUNEN?

Har du fået påbud omkring spildevandrensning fra kommunen? Ellers vil
du få det..
Der er krav om at dette skal laves inden år 2013.

Rens dit spildevand med beplantet filter. Der er ingen vedligeholdelse og samtidig et lavt energiforbrug. Vandet er så rent,
Rens dit Spildevand med beplantet
at der ikke skal tages vandprøver. Fylder kun 16 m2.
filter. Der er ingen vedligeholdelse
Jeg kommer gerne forbi så vi kan finde en løsningsmodel sammen.

og samtidig et lavt energiforbrug.

MINI-RENSEANLÆG
SPILDEVANDSRENSNING
I DET ÅBNE LAND
SPILDEVANDSRENSNING
tages vandprøverEfter
.
etablering er der
kun et dæksel synligt.I DET ÅBNE LAND

Vandet er så rent at der ikke skal

HAR
DU FÅET FRA
PÅBUD
FRA KOMMUNEN?
HAR DU FÅET
PÅBUD
KOMMUNEN?
10% på rør

ens dit spilde and ed beplantet
NEDSIVNINGS-ANLÆG
Minirenseanlæg ens dit spilde and ed beplantet
filter. er er ingen edligeholdelse
Jeg kommer gerne
forbi, så vi
og
sa tidig et la t energiforbrug.
filter.
er
er
ingen
edligeholdelse
Nedsivningsanlæg
sammen kan findeVandet
ener såløsningsrent at der ikke skal
og
sa10%
tidig
et la
energiforbrug.
Bestil på messen
og få
påpasser
rør
og tbrønde
tages
model,
der
til
jer.andprø er.

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252
www.boligone.dk/holstebro

og brønde

Vandet er så rent atylder
derkun
ikke
16 skal
2
tages andprø er. Minirenseanlæg

KD ENTREPRENØR, Kobberbrovej 4 7560 Hjerm

er mulighed
for atsese de forKlik også ind påDer
www.kd
entreprenoer.dk
ylder kun
16 2 fterogetablering
anlæg,
somer der
vi har
hvad jeg ellers skellige
laver.
kun etetableret.
dæksel synlig
Minirenseanlæg
fter etablering Nedsivningsanlæg
Ellers ring 20136880
og hør
nærmere.
10%synlig
på rør og brønde
er der
kun
et dæksel

Kobberbrovej 4
7560 Hjerm
Der er mulighed for at se de forskellige anlæg , som vi har etableret.
Kontakt:
10% på rør og brønde
2013 6880
eller 9746 4680
Jeg ko er gerne forbi så i sa en
Jeg ko er gerne forbi så i sa en
kan finde en løsnings odel der passer

Nedsivningsanlæg til jer.

kan finde en løsnings odel der passer
til jer.
Der er mulighed for at se de forskellige anlæg , som vi har etableret.

STRUER BOGFØRINGSCENTRAL
Revisor FDR I. Madsen

Skarbyvej 6 . 7560 Hjerm . Tlf. 97 46 42 72 . Mobil 41 41 82 72
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Drone Foto - Inspektion
Inspire 2 prof, med et af de største Drone kamera.

Godkendt af

Til flyvning i bymæssigt område
Registreringsnummer 11464

Inspektion foto :
Fleksibelt alternativ til lift/stillads. Få
Detaljeret video og still-billeder med i
Beslutningsprocessen
Byggeri og arkitektur:
Visualiser dine idèer til et område eller en
Aktuel byggeproces
Ejendomsmæglere:
Nye attraktive muligheder for at vise
liebhaveri,
Landejendomme, erhvervsejendomme.
Turisme:
Præsenter et område, by eller
turistattraktion fra en ny vinkel

Fotograf:
Erling Simonsen
Østre Hovedgade 21,
7560 Hjerm
Tlf.: 23 45 94 24 e-mail: ducan-foto@mvb.net
CV 18410575
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DIN LOKALE EL-INSTALLATØR
T: 97 46 43 00
El installationer
bolig, erhverv & industri
Maskin installationer
Varmepumper
Ventilation
Christiansborgvej
Christiansborgvej 10
10 -- 7560
7560 Hjerm
Hjerm
Service
el-center-vest.dk
el-center-vest.dk -- post@el-center-vest.dk
post@el-center-vest.dk

Møllevangsvej 10, DK-7560 Hjerm
Tlf. 97 85 49 36 - Fax 97 84 01 33
www.decotech.dk

Sund fornuft

Kirkegade 3
7600 Struer
www.sparv.dk

Linde
Tlf. 2346
www.mu

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm
Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
v/ Claus Jakobsenwww.murercj.dk . info@murercj.dk

Lindevænget 51 . 7560 Hjerm
Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
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Skal du til Rock i
Holstebro og bliver
sulten?
Så kom og støt Hjerm FIF ved
køb af tarteletter i
Tartelet Teltet
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Elite
Salonen

Holstebro
Dyrehospital

FOR HELE FAMILIEN

Ulla Pedersen

c
c

S
S

et

k
dag luk n
Lauhedevej 28
Manbiler
Søndergade
30
Køb
og
salg
af
brugte
Køb og salg af brugte dbiler
med de re
Ste et "Gør-det
7600 Struer

Tlf. 97 42 17 99
Biler
Service


Bilerelitil
til
selv"
Service
asmosfæ selv"
ge"Gør-det
g


g
Tlf.
9785
0177
Alufælge
Periodiske
syn
y
h

Alufælge til
til lavpris
lavpris
Periodiske syn
www.hhd.dk 

Bjerrum
Biler

Sofienlundvej
Sofienlundvej 7
7 .. 7560
7560 Hjerm
Hjerm
Tlf.
3055
1840
.
9746
Tlf. 3055 1840 . 9746 5353
5353
www.bjerrumbiler.dk
www.bjerrumbiler.dk

v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26
www.hjermsmedeogvvs.dk

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

ANDELSSELSKABET
ANDELSSELSKABET

HJERM
VANDVÆRK
HJERM
VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Formand
Gustav
Kontakt:
Svend
Erik
Toft -Madsen
tlf. 51 77 15 04
Tlf.
97
Tlf. info@hjermvand.dk
97 46
46 40
40 82
82
E-mail:
Vedr.
Vedr. opkrævninger:
opkrævninger:
Hjemmeside:
www.hjermvand.dk
Reg.
Reg. revisor
revisor Ingrid
Ingrid Madsen
Madsen -- Tlf.
Tlf. 97
97 46
46 42
42 72
72
Vedr.
opkrævninger:
E-mail:
gkmadsen@mail.dk
E-mail:
gkmadsen@mail.dk
Revisor FDR
Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72
www.hjermvand.dk
www.hjermvand.dk
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Vi er i fuld gang med planlægning af den nye sæson 2018/2019, og der
vil være mange spændende arrangementer på programmet.
Der er stadig plads til flere medlemmer, så hvis du er interesseret, så
henvend dig til Else Mogensen: mail elsehans@mvbmail.dk eller telefon
40384776.

Vi ønsker alle en god sommer og på gensyn til en ny sæson
Formand:

Hanna Lauridsen

Næstformand:

Ruth Løvig

Kasserer:

Else Mogensen

Sekretær:

Karen Marie Laursen

Bestyrelsesmedlem:

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

Tipsmark
Maskinstation

DERES REKLAMEOG
TRYKSAGSLEVERANDØR
Garant Holstebro

Erik
Loftager
K. Loftager
Landbrugs- og entreprenørarbejde samt kloakering og
spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
- when you go for attention...
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu
SKANDERBORGVEJ 1 . HUMLUM . 7600 STRUER

VILLY's BOGTRYK

Tlf. 97 46 45 88

TEL. 9786 2120 . FAX 9786 2125

Biltlf. 40 46 45 88
www.tipsmarkmaskinstation.dk
Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

WESTERGAARD
STEN OG BILLEDHUGGERI
Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

Bredgade 40 . Struer . Tlf. 97 85 06 73

v/Henrik Andersen

Stort udvalg i smukke og spændende natursten
Fagfolk igennem 3 generationer
Firmaet etableret i Lemvig i 1923
Frit leveret over hele landet

Klosterhedevej 2
7600 Struer
Tlf. 97 85 29 89 . Mobil 40 92 72 19

- altid et penselstrøg bedre
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Sankt Hans for ALLE
I Hjerm Bypark
Lørdag d. 23. juni 2018
Aftenen starter med en kort familievenlig
gudstjeneste på friluftscenen kl. 19.15
Derefter er der mulighed for at bage snobrød og købe
kaffe og kage, øl og sodavand.
Ca. kl. 20.00 tændes Sankt Hans bålet.
Båltalen holdes af
Anders Jonasen Aagaard,
Leder for Hjerm Landsbyordning
KOM OG VÆR MED

Arr: Borgerforeningen, Hjerm Menighedsråd og FDF Hjerm
HJERM POSTEN
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Fodbold
Hovedet Kroppen Klubben
DBU ”Åben Skole” projekt
Onsdag den 18. april var en rigtig god dag.
Der afholdte vi sammen med Limfjordsskolen Struers 7.-9.
klasse idrætsvalgfag og Hjerm Skoles 0.-3. klasse ”Åben Skole”
dagen på stadion og i hallen. Sikke en oplevelse!
Der kan læses mere om hele projektet og dagen i artiklen
”Fodboldklub og skoler i de sunde frugters tjeneste” i Ugeavisen på dette link:
http://www.ugeavisen-struer.dk/ugeavisenstruer/Fodboldklub-og-skoler-i-de-sunde-frugterstjeneste/artikel/351754.
Den kan også ses på Facebook på siden Hjerm FIF Fodbold.
Her bringer vi en billedkavalkade fra dagen:
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Fodbold
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Fodbold

Stor tak til sponsorstøtte fra forældreforeningen, Min Købmand Hjerm, Rema 1000, Borbjerg Sparekasse og
Stor tak til sponsorstøtte
fra forældreforeningen, Min Købmand Hjerm, Rema 1000, Borbjerg Sparekasse og
Limfjordsskolen
til bustransport.
Limfjordsskolen til bustransport.
Tusind tak til eleverne og lærerne fra skolerne og DBU-instruktørerne for et supergodt samarbejde og en
Tusind tak
eleverne
og lærerne
skolerne
og DBU-instruktørerne
for et supergodt samarbejde og en
fantastisk
dagtilpå
Hjerm Stadion,
somfragerne
gentages
i fremtiden.
fantastisk dag på Hjerm Stadion, som gerne gentages i fremtiden.
Husk: Der er altid mulighed for at komme og prøvetræne, om fodbold er noget for dig – se tiderne ved
Husk: Dereller
er altid
mulighed forwww.hjerm-fif.dk
at komme og prøvetræne,
om fodbold er noget for dig – se tiderne ved
klubhuset
på hjemmesiden
under Fodbold.
klubhuset eller på hjemmesiden www.hjerm-fif.dk under Fodbold.
//Hjerm FIF Fodbold
//Hjerm FIF Fodbold
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Fodbold
Trænere & Udvalgsmedlemmer
Vi søger til næste sæson 2-3 trænere, gerne med lidt erfaring og 1-2 assistenttrænere / holdledere.
Desuden søger vi 2 medlemmer i vores bestyrelse.
Flere hænder – flere mulige oplevelser for spillerne – og færre opgaver pr. person. Der er mulighed for at
starte op i juni inden sommerferien.
Skriv eller ring til Birthe Lystlund på 21276650 for nærmere information.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fodboldkampe i byfestugen

”MATCH DAYS” PÅ HJERM STADION
I forbindelse med byfestugen i uge 22 er der fastlagt et par kampe, 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 mod Mejdal-Halgård kl. 18.

Fredag 1/6:

Oldboys mod Tvis kl. 19
Vi ser frem til hyggelige fodboldaftener, ”Match Days” –
kig over og støt vores spillere.

//Hjerm FIF Fodbold
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Fodbold
Kontingent ungdom
– ny fodboldsæson
E fter sommerferien starter en ny fodboldsæson udendørs,
og vi skal tilmelde holdene senest 10. juni.
Udendørssæsonen er fra august 2018 til juni 2019.
Derfor har vi brug for at vide, hvor mange fodboldbørn vi
har på de forskellige årgange.
Giv gerne besked inde på holdenes FB sider eller til
træneren direkte – eller tilmeld barnet næste sæson ->

Spar 100 kr.
G å ind og tilmeld spilleren og betal med kort via Hjerm FIFs hjemmeside, under menuen
”Tilmelding og betaling”, vælg Fodbold og så det hold/årgang, spilleren skal spille med. Der
betales med kort ( se ellers vejledning på siden i menuen) .
Betaling:

Tilbud uge 22-23:

Drenge/piger 2011-2014

350,-

450,-

Drenge/piger 2008-2010

550,-

650,-

Drenge/piger 2006-2007

650,-

750,-

E fter uge 23:

Andre årgange – spørg udvalget (kontakter på hjemmesiden).
HUSK at angive spillerens fulde navn, adresse, fødselsdato, e-mail og mobilnummer.
( Eksisterende brugere: Tjek venligst at oplysninger er ok) .
Husk at tjekke at barnets årgang stemmer med årgangen på holdet!
Skulle holdet af en eller anden årsag, f.eks. pga. manglende tilmelding, ikke blive til noget, får I
selvfølgelig pengene retur.
P S Der er ikke muligt at betale kontant eller med Mobilepay ved byfesten.
I ønskes alle en rigtig god sommerferie – og på gensyn i august !
//Hjerm FIF Fodbold
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Fodbold
Forårskampe på Hjerm Stadion
Tid

Række

Hold

Modstander

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)

01-06 19:00

Old Boys

Hjerm FIF

Tvis

04-06 18:00

U12

Hjerm FIF

Mejrup GU ( 3)

06-06 17:30

U7 Mix

Hjerm FIF

Måbjerg ( 2)

06-06 17:45

U7 Mix

Hjerm FIF

Resen/Humlum

06-06 18:00

U7 Mix

Struer b ( 2)

Hjerm FIF

06-06 19:00

Old Boys

Hjerm FIF

Måbjerg IF

13-06 18:00

U10 P iger

Hjerm/Linde

RLK

13-06 18:00

U10 P iger

Lemvig

Struer

13-06 18:40

U10 P iger

Struer

Hjerm/Linde

13-06 18:40

U10 P iger

RLK

Lemvig

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
//Hjerm FIF Fodbold
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JUNI 2018

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

Tumlinge

(1.+ 2. klasse)

Tirsdage 17.30-19.00 i Kridthuset
Lørdag d. 2. + Byfest
Søndag d. 3.
Tirsdag d. 5.

Fri – Grundlovsdag

Tirsdag d. 12.

Sæsonafslutning

Lørdag d. 23.

Skt. Hansaften i Byparken

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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JUNI 2018

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

Pilte

(3.+ 4. klasse)

Tirsdage 18.30-20.00 i Kridthuset
Lørdag d. 2. + Byfest
Søndag d. 3.
Tirsdag d. 5.

Fri – Grundlovsdag

Tirsdag d. 12.

Sommerløb

Tirsdag d. 19.

På tur

Lørdag d. 23.

Skt. Hansaften i Byparken

Tirsdag d. 26.

Sæsonafslutning – leg og bålhygge

TIL KALENDEREN: SOMMERLEJR 30/6 – 3/7
Ledere:

Birgit Gøtzsche
Jesper Andersen
Kirsten Vittrup
Mathilde Brander
Karoline

tlf. 21 28 51 08
tlf. 23 66 69 13
tlf. 26 82 54 28

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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JUNI 2018

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)
Tirsdage 19.15-20.45 i Kridthuset
Lørdag d. 2. +
Søndag d. 3.
Tirsdag d. 5.
Tirsdag d. 12.
Fredag d. 16. Lørdag d. 17.
Tirsdag d. 19.
Lørdag d. 23.
Tirsdag d. 26.

Byfest
Fri – Grundlovsdag
Bålteknik
Overnatning et eller andet sted
Kodeløb
Skt. Hansaften i Byparken
Sæsonafslutning

TIL KALENDEREN: SOMMERLEJR 30/6 – 3/7
Ledere:

Carsten Kjær Jørgensen
Lars Hebsgaard
Lone Balle
Louise Christensen
Mathias

tlf. 21 96 25 35
tlf. 24 47 20 11
tlf. 22 91 07 13
tlf. 20 73 32 17

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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BOWLING FOR ALLE!
Bowling  for  ALLE!  

IGEN  I  ÅR  –  bowling  for  idrætsudøvere  i  Hjerm  FIF.  Datoen  er  fastsat  til:  

Lørdag  d.  6.  oktober  2018  
Som  en  tilbagevenden  event  i  Hjerm  FIF  laver  vi  igen  i  år  sponsorbowling  –  en  dag  i  
bowlingcentret  med  hygge,  socialt  samvær  og  god  mad.  
Kort  fortalt  om  konceptet  og  planerne:  
Idrætsudøver  i  Hjerm  FIF  finder  personer,  som  vil  sponsorere  dem  med  pris  pr.  kegle  eller  et  
éngangsbeløb  –  a  la  cykelløbet.  
Der  er  booket  bowlingbaner  i  Holstebro  Bowlingcenter  hele  dagen.  
De  mindste  starter  først  på  dagen.  Årgangene  bowler  sammen  og  de  ældste  slutter  med  
”diskobowling”  om  aftenen.  Der  bowles  1  time  pr.  årgang.  
Alle  bowlere  får  mad  og  drikke,  enten  før  eller  efter  bowling.  Alle  har  lov  til  at  blive  i  
bowlingcentret  så  længe  de  har  lyst,  for  at  heppe  på  de  andre  bowlere  eller  benytte  
legerummene.  Forældre,  søskende  og  bedsteforældre  er  selvfølgelig  velkomne  til  at  tage  med  
og  heppe  på  ”bowlerne”.  
Dagen  er  sponsoreret  af  erhvervslivet  i  og  omkring  Hjerm  og  overskuddet  fra  de  indsamlede  
sponsorpenge  går  ubeskåret  til  ungdomsholdene  i  Hjerm  FIF.    
Der  kommer  mere  information  om  arrangementet  senere  –  nu  har  I  datoen  og  kan  sætte  kryds  i  
kalenderen  så  vi  alle  kan  få  en  hyggelig  dag.  
Ved  spørgsmål  kontakt  til    
Mads  Juhl:  2422  2703  eller  Kristian  Dybdahl:  3066  4631.  
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Fre - søn. 1-3.

JUNI
Årsmødefestival på Mørkholt camping.

Tors. 14. kl. 17.30
Kl. 19.00

Fælles aftensmad – fællesspisning.
Møde v. pastor Erik Bro Laudal, Vejrum.

Tors. 21 kl. 19.30

Samtalemøde. Tekst: Matt 25.
JULI
Bibelcamping i Jens Jensens anlæg, Haderup.

lør. 21. – lør. 28

( tirsdag den 24/7 står vi for kaffe)

AUGUST
Tors. 23. kl. 19.30

Samtalemøde. Tekst: Matt 26.

Lør. 25. kl. 9.00

Fælles hovedrengøring i Bethel.
Kaffe og rundstykker undervejs.

Fred. 31. kl. 17.30

Kl. 19.00

Fællesspisning. Tilmelding til Gurli Clausen
40433286 eller gurliclausen@hotmail.com
senest 29/8.
Sensommerfest for hele familien v. MAF ( Mission
Aviation Fellowship). MAF har fly og piloter og flyver med
hjælp iforb. Med nød, udvikling og fred. De bringer bl.a
medicin, nødhjælp, læger, sygeplejersker,
missionærer til vanskeligt tilgængelige steder.
Kom og vær med til en spændende aften !!
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Bibelkredse
Juni

Kreds 1: Torsdag den 7. kl. 14.30
Hos: Christen Jacobsen, Vestervang 12
Tekst: ApG. 17
Kreds 2, 3 og 4: Torsdag den 7. kl. 19.30
Kreds 2 Hos: Birgitte og Anders Jensen, Jegbjergvej 6.
Emne: Frelsens mur er et værn mod fjenderne
Kreds 3: Hos: Aase og Robert Stoltenberg, Højgårdsparken 90
Emne: Luk 14,25-35
Kreds 4: Hos: Jette og Carl Kristensen, Bachsvej 122, Ho
Emne: Luk 14,25-35

Juli

Kreds 1: Torsdag den 5. kl. 14.30
Hos: Inger Pasgård, Skolevej 16
Tekst: ApG.18
Ingen bibelkreds i 2, 3 og 4.








August



Ingen bibelkreds i kreds 1.

Kreds 2, 3, 4: Torsdag den 16. kl. 19.30
Kreds 2: Hos: Louise og Peder Hilligsø, Hjermvej 63
Emne: Guds gode hånd var over mig.
Kreds 3: Hos: Margrethe og Vagner Jensen, Østervang 21
Emne: Matt 12,31-42
Kreds 4: Hos: Ulla og Hans Jørgen Nielsen, Bjerreg.parken 60
Emne: Matt 12,31-42
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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

Juni og August 2018
Vi skal rigtig hygge os med sjove aktiviteter
og høre nogen af de spændende fortællinger fra bibelen.

d. 04. Tampen brænder.
d. 11. Quiz aften.
d. 18. Sommer afslutning, vi hygger.
VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE…
d. 20/8. Opstart efter sommerferien, krabsebold
d. 27/8. IQ - leg.
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

Juni
x
x
x
x

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 ses til byfesten d. 2., hvor vi er med.
Sommerferie-afslutning er d. 13., hvor vi tager den årlige
vandkamp – husk badetøj/håndklæde

God sommer
Ses igen
22. august.

Kærlig hilsen Annemarie, Bente og Gurli
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Hjerm FIF

Hjerm FIF ønsker god sommer!

HJERM FIF ØNSKER
GOD SOMMER!

Hjerm FIF hovedbestyrelse vil gerne ønske en rigtig dejlig sommer for alle vores
aktive medlemmer. Vi har haft endnu en skøn forårssæson og ser frem til en super
Byfest lige om lidt. Inden vi lukker helt ned før ferien, vil vi gerne opfordre jer til at
kigge
hvis god
I er til
Hjerm
FIFforbi,
ønsker
sommer!
Rock
den 20. juni.
Hjerm
FIFi Holstebro
hovedbestyrelse
vil gerne ønske en rigtig dejlig sommer for alle vores
Her
slår
hovedbestyrelsen
et
tartelettelt
og håber påog
gode
til super
aktive medlemmer. Vi har haftfestligt
endnu
en skøn op
forårssæson
serindtægter
frem til en
det
kommende
års
aktiviteter
i
vores
forening.
Byfest lige om lidt. Inden vi lukker helt ned før ferien, vil vi gerne opfordre jer til at
kigge
hvis
I erlige
til en tartelet til
Kigforbi,
forbi og
snup

16. juni.
Rock i Holstebro den 20.
sommerhilsener
HerMange
slår hovedbestyrelsen
et festligt tartelettelt op og håber på gode indtægter til
FIF Hovedbestyrelsen
det Hjerm
kommende
års aktiviteter i vores forening.

Kig forbi og snup lige en tartelet til
Mange sommerhilsener
Hjerm FIF Hovedbestyrelsen
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Vestre Hovedgade 1, Hjerm

TØMRERFIRMAE
Tlf. 9746 4008

Åbent alle dage 7.30-21.00

HJERMVEJ 19

. TELEFON 97 46 45 11

97 46 42 08

Kirkevej 21

jemmeside:
www.hjerm-byg.dk
Hjerm
B A S T R U P G A7560
ARDV
EJ 1 . 7500

H O L S T E B R O . . T L F. 9 7
42 34 11
.

ØSTER HJERM

ØSTERVANG 19 7560 HJERM TLF. 97 46 49 44

Tlf. 97 46 42 24

88

Hjerm Autoservice
Alt i reparationer og serviceeftersyn
Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 45 89

SEN

5 04 88
Tilslutt et Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Tlf. 21 79 19 26
Tlf. 9746 5353

Bosch Car ServiceOmdelin
Struer

FLENGVEJ 15
HVAM
7500 HOLSTEBRO
BILTLF.
51 22
62 35
Østergade
23 . 7600
Struer
97 85 00 25

I lighed med tidligere år har vi i
4 - 7600 Struer
Skole ståBødkervej
for omdelingen
af Hje
Tlf.
9746
5353
Børnene vil naturligvis gøre der
Hvis
du/I mod
forventning ikke
Bosch Car
Service
Struer
Salg / leasing / købkontakte
af biler, klargøring
af biler til syn,
undertegnede.
service, rudeskift/rep., m.m.
af alle bilmærker uanset årgang

Bødkervej 4 - 7600 Struer

overalt - giver tilbud på alt
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Kirkelig vejviser
J n s e ne e e sen
i e e
60 e
tlf.
46 4 4
il s
.

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

e t t lten e g
g s
en 0
60 e
tlf.
46 0
il
e tst lten e g 0 g il.
itt
unesen
tlf. 0
3 3
il lsu
.
nt ti
s g l.

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

Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.

.30

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

Niels Junget
tlf. 40 63 06 43
Egon Bech-Pedersen
tlf. 30 96 24 84

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

Bjarne Aarkrogh
tlf. 40 86 45 06
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Kornbad

For her mødte vi ”Landbruget
en”.
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d

dK b

b r

r da o n

Afgang med bus fra Hjerm Hallen kl. 8.30
Vi kører til Fonnesbæk kirke.
Her drikker vi en kop kaffe, som udvalget
har med.
Derefter får vi fortalt om kirken, det er en
nyere kirke opført 1994.
Kirkens vartegn er de to Himmelstiger.
Så kører vi til Westergaards Hotel, hvor
vi får en 2 retters menu.
Derfra går turen til Hostahaven v. Ringkøbing.
De har over 1.000 forskellige hostaer,
i alle størrelser, farver og faconer.
Dagen slutter på Anker Fjord Hospice,
hvor vi drikker eftermiddagskaffe, og
får historien om Anker Fjord.
Vi forventer at være i Hjerm kl. 17.30.
Pris for hele turen: 230 kr. pr. person - drikkevarer for egen regning.
Hvis man ønsker diabetesmad, bedes det oplyst ved tilmelding.
dn
r
Maja Vestergaard
Ane-Marie Henriksen

rn
n d n
b r
tlf. 29 25 96 91
tlf. 97 46 48 21 mobilnr. 26 12 48 21
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Oplev en skøn sommerkoncert
med et stort kor med sangglade entusiaster

TIRSDAG D 12/6 kl. 19.00 I HJERM VESTRE KIRKE

De får musikken til at bruse af livsglæde og ren energi.
Holstebro Gospelkor synger et bredt repertoire lige fra energiske gospelsange,
til eftertænksomme, stille og smukke sange indenfor gospelgenren.
Dirigent: Henning Busted

En stor oplevelse for hele familien
ENTRE: 50 kr. Børn under 12 år gratis.
Billetter sælges ved døren
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raftensbøn er en tid til at be’ for Hjerm og
skel, og at Gud handler, når vi be’r.

r Kr

or da d n
or da d n
HJERM POSTEN

o d n
n
o r da d n

I 10.2018

44

a

Kirkeblad
for Hjerm Sogn
an

an a

n

rda d n
n
indbydes der til en
kort familiegudstjeneste i Hjerm Bypark.
Bålet tændes kl. 20.15. Der er båltale, og man kan
bage snobrød, købe pølser, kaffe m.m.
Arrangeret i samarbejde med FDF og Borgerforeningen.

Kr

a

Har du tid og lyst til en kop kaffe og lidt hyggeligt samvær i forbindelse med gudstjenesten, så bliver der igen mulighed for det i sommer.
I
r
r indbydes der til kaffe og fælles samvær efter
højmessen den 15. juli.
I
r
r er der kaffe efter højmessen
kl. 10.30 den 29. juli.
od or n nda
Den 19. august kl. 9.30 bydes der på kaffe, juice og rundstykker i
konfirmandstuen, inden vi følges til gudstjenesten kl. 10.30.

b n

r

rd n

Da vi skal døbe vores lille prinsesse,
Kesia, vil vi gerne invitere til åbent hus
i præstegården efter gudstjenesten den
8. juli kl. 10.30 i Vestre Kirke.
Der vil blive serveret en let frokost,
drikkevarer, kaffe og kage.
ALLE er velkomne!
Kærligst,
Maria & Jonas, Noa, Kaleb og Kesia
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a
får vi fornemt besøg,
da vores biskop, Henrik Stubkjær,
kommer til Hjerm.
Biskoppen vil deltage i
festgudstjeneste i
r
r Kr
Kom og vær med.
Alle er velkomne!

n

a

r

Konfirmandstuen tilbyder.
or da d n
a
Kom op og lad os sammen få et indblik i de
100 nye salmer,
som er kommet som tillæg til vores salmebog.
Vi håber at se rigtig mange.
Bjarne, Egon, Nicole,
Susanne og Niels

o

an a

n

r da d n
b r
–
Velkommen til efterårets første højskolesangaften i præstegårdens
konfirmandstue. Vi synger årstidens salmer og sange.
Kaffepause undervejs.

d n d
b
r
r
Kaja Emilie Blumensaat Johansen
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Hej alle unge mennesker i Hjerm by og omegn.

and

d
d
r
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r
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Juli indsamling til Alpha Danmark

Alpha startede som et introduktionskursus i den kristne tro i en kirke i det centrale
London. Alpha blev hurtigt meget populært, og i begyndelsen af 1990'erne spredte
det sig udover verden, heriblandt til Danmark i omkring 1995. Alpha bliver i dag
brugt i 169 lande på 112 sprog.
Alpha består typisk af 10 sessioner og inkluderer mad, oplæg og gruppesamtale,
hvor du kan dele dine tanker. Oplæggene er designet til at skabe debat og for at
give mulighed for at udforske den kristne tro på en behagelig og troværdig måde.
Se mere på www.danmark.alpha.org

August indsamling til FDF

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne.
I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet.
FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortæ llinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance,
tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et
krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er
vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.
FDF et godt afsæt i livet. FDF giver børn og unge
en ballast og et ståsted at møde verden fra.
Se mere på: www.fdf.dk
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Gudstjenester
i Vestre- og Østre kirke
Dato
nda d n

n

nda d n

n

nda d n

n

rda d n
an
an
nda d n

n

Vestre
est e

Østre
st e

n

nda d n
nda d n
nda d n
nda d n
nda d n
nda d n

a

nda d n

a

nda d n

a

nda d n

a
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