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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

Nyt fra gårdbutikken på Ausumgaard
Vi har installeret et nyt låsesystem, som betyder at vi kan udvide åbningstiderne  

og samtidig forhåbentlig forebygge tyveri i vores lille, selvbetjente butik.  
Døren er nu altid låst - og man skal så sende en SMS for at lukke op.  

Det er meget nemt og ligetil - instruktionen står på døren.  

Tusind tak for opbakningen til 10 års jubilæum
Tak til alle, der besøgte årets forårsmarked og en særlig tak for hjælpen til  

Hjerm Borgerforening, Hjerm FDF og Støtteforeningen for Hjerm Landsbyordning
Se masser af billeder fra forårsmarkedet på facebook.com/ausumgaard

www.ausumgaard.dk

Husk - alt kød i 

butikken er anbe-

falet af Dyrenes 

Beskyttelse. 

Åben hver dag  kl. 10-20



HJERM POSTEN  I 10.2019 5

Aktivitetskalender
DATO ARRANGEMENT FORENING

Juni 2019:

11.-14. Hjerm Landsbyordning
 inviterer til kulturfest

23. Sankt Hans for alle Hjerm Borgerforening,
  Hjerm Menighedsråd,
  FDF Hjerm

August 2019:

16. Sensommerkoncert i Hjerm Bypark Hjerm Borgerforening

September 2019:

11. Foredrag med helbredelses-prædikant
 Hans Berntsen i Hjerm Vestre kirke Hjerm Menighedsråd

13.-14. Naturens dag 2019 & Flagermussafari Hjerm Borgerforening
  & Thomas Boesdal  

26. Menighedsmøde i Naturhuset Hjerm Menighedsråd

Oktober 2019:

3. Hjerm-Aftenen, Ivar Brændgaard Hjerm Menighedsråd,
 i sognegården Borgerforening og
  Familie & Samfund

26. Oktoberfest i Hjerm Hallen Hjerm Hallen, Hjerm FIF,
  Hjerm Borgerforening

November 2019:

7. Tamra Rosannes Trio i
 Lemvig Idræts- og Kulturcenter Familie & Samfund

December 2019:

10. Julekoncert med Willy Egemose
 og Tina Lynderup 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.
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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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Forældreforeningen Hjerm FIF

Med venlig hilsen
Hjerm Hallen / Hjerm Borgerforening / Hjerm FIF

”Hele Hjerm fester” 
fl ytter datoen

I stedet for november fest, 
holder vi i år

Sæt kryds i kalenderen 
lørdag d. 26. oktober
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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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Hjerm Borgerforening

Medlemskab af Hjerm Borgerforening 2019

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 2019

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

�����������������������
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Hjerm Borgerforening

FLOT fremmøde til  
dobbeltforedrag i Hjerm! 

Tirsdag den 7. maj blev der afholdt dobbeltforedrag i naturens tegn, 
hvor ca. 300 betalende gæster havde fundet vej til Hjermhallen.

Aftenens programmet lagde ud med Jørgen Skoubou, kendt fra DR 
og en stribe udsendelser omhandlende naturen og friluftsliv, – men 
det var med afsæt i programmet ”Næk og Æd” at Jørgen med sin 
passion, anekdoter og sjove vinkler, underholdt og tog publikum en 
tur med bag om TV udsendelsen og de tanker og ideer som gik forud 
optagelserne.

Efter pausen indtog vores egen Thomas Boesdal scenen, og nu hand-
lede det om ulven og dens indtog i Danmark, herunder vores region. 
Med afsæt i fakta, kom Thomas omkring observationer, viden og 
erfaringer med ulven i bl.a. Europa og dermed også et fingerpeg om, 
hvad vi kan forvente vil ske i tiden frem med ulven som en del af den 
danske natur.

I og omkring begge indslag, kunne publikum opleve og nyde Vestjysk 
Jagthornblæserlaug, som på flot vis blæste signaler og stykker, kendt 
fra Jagtens verden. Hvidesande Bryghus havde sikret, at deres special-
øl ”Ulven kommer” kunne smages på aftenen – en særdeles god øl, 
som da også blev udsolgt. 

Snakken gik livligt blandt de fremmødte, både inden og efter 
 arrangementet og naturligvis også i pausen. De var mange positive 
tilkende givelser, og også opfordringer til flere foredrag og arrange-
menter, så det må Borgerforeningen nu hjem og kigge på. 

Som altid i Hjerm, så sikrede er stort opbud af frivillige, at alt 
 klappede og hele arrangementet forløb glat. 

STOR tak til Jørgen Skouboe, Thomas Boesdal, alle fremmødte og ikke 
mindst alle frivillige!

På vegne af Hjerm Borgerforening
Tim Pindstofte
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Hjerm Borgerforening



HJERM POSTEN  I 10.2019 12

Hjerm Borgerforening
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Hjerm Borgerforening
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Hjerm Borgerforening
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SPILDEVANDSRENSNING 
I DET ÅBNE LAND

HAR DU FÅET PÅBUD FRA KOMMUNEN?

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

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

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

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

Kobberbrovej 4
7560 Hjerm

Kontakt:
2013 6880 

eller 9746 4680

Kom til julemesse Søndag 29.11 2009 

i HJERM HALLEN. 

Her vil jeg  have modeller af forskellige anlæg til 

 spildevandsrensning i det åbne land. 

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

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

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

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

Vandet er så rent at der ikke skal 

tages vandprøver. 

 

Minirenseanlæg   

Nedsivningsanlæg 

 Bestil på messen og få 10% på rør og brønde  

 KD ENTREPRENØR, Kobberbrovej 4 7560 Hjerm 

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

Ellers ring 20136880 og hør nærmere.                 

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

  

Minirenseanlæg
  

Nedsivningsanlæg

10% på rør og brønde

  

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

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

          
         

         
               

   
       

Minirenseanlæg 
    

           
 

Nedsivningsanlæg 

10% på rør og brønde 

              
           

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

 

 

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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Tak for hjælpen  
arrangement 

Som tak for hjælpen ved årets Tarteletfestival, har vi haft hjælperne 
med til håndboldkamp i Gråkjær Arena.

Aftenen startede med spisning inden vi skulle se kampen mellem TTH 
og Ålborg.

Vi havde en hyggelig aften med deltagelse af 53 hjælpere.

Endnu engang tak for hjælpen.

Hjerm Tarteletudvalg 
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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 
 

 

 

 

 

  

N Y T  R E J S E K A T A L O G  2 0 1 9  
M a n g e  s pæn d e n d e  n y e  d a g s tu r e  –  b e s ø g  f . e k s .  f l e r e  a f  d e  
d a n s k e  ø e r .  F l e r e  k l a s s i s k e  r e j s e r .  R i n g  o g  b e s ti l  k a ta l o g e t.  

T l f .  9 7 8 6  8 1 0 0  
w w w . v e n o r e j s e r . d k  

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

Find os 
på face- 

book

Telefon 
40266388

Telefon 
20281690

  

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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Fodbold

Fodbold – ny sæson

Tilmelding
Til den nye udendørssæson 2019-2020 kan kontingentet i uge 22-23 fornys med lidt byfestrabat:

Hold: Tilbud uge 22-23, kr.:       Efter uge 23, kr.:
Drenge & piger 2013-2015 350 450
Drenge & piger 2010-2012 450 550
Drenge & piger 2008-2009 550 650
Drenge & piger 2006-2007              650 750

Gå ind på hjemmesiden hjerm-fif.dk og gå til sportsgren Fodbold og dernæst Tilmelding. Tryk på knappen 
”Tilmeld” på den korrekte årgang for spilleren og sæson 2019-20. Der betales med kort. Hvis I ikke har kort, 
kontakt vores kasserer Ann Nørbygaard på mail ann@parsberg-dorow.dk eller mobil 26378510.
Note: Når tilmeldt som helt ny spiller, vil man senere få en mail fra DBU ang. oprettelse af spillerpas, som 
alle spillere skal have oprettet iht. overholdelse af GDPR-loven.

Kontingentet er inklusiv brug af Hjerm FIFs gratis spillerdragt, dvs. trøje, short og strømper. Specielt for 
spillere på samarbejdsholdene Hjerm-Linde, dvs. kommende U12 drenge, U11 drenge og U12 piger, kan der 
dertil købes Linde Boldklubs lilla spillerdragt for kr. 150 via mobilepay på 13122 og derefter bestilles/prøves 
hos Sport24 Struer.

Hermed vil vi ønske alle spillere en rigtig god sommerferie - og på gensyn til gamle og nye i august 😊😊😊😊

Trænere søges!
Vi søger 4-6 nye trænere/forældretrænere for følgende hold, nuværende årgange:

U6 mix 1 træner
U10 drenge 1 træner (træner sammen med en træner fra Linde)
U11 drenge 1 træner el. hjælpetræner (træner sammen med to trænere fra Linde)
U11 piger 1 træner (træner sammen med en træner fra Linde)
Kommende U5-U6 Gerne 2 forældretrænere og 1 ungtræner (årgang 2015-2016)

for at bibeholde samme tilbud om hold og niveau som nu – og dermed også at kunne opretholde
Hjerm-delen af samarbejdsholdene, da 4 af holdenes gode trænere desværre har valgt at stoppe / 
holde pause med trænergerningen efter lang og tro tjeneste.

Kontakt venligst Birthe på 21276650 for nærmere information og for mulighed for at snakke med 
de nuværende trænere / hold inden udgangen af juni.
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Fodbold

Opstart i august 
Vi er ved at få alle opstarter på plads i øjeblikket – og vær opmærksom på, at der kan komme ændringer, 
også pga. evt. nye trænere.  
Som udgangspunkt er alle opstarter i uge 32-33, samme dage og tider som nu (husk U6 bliver U7 etc.): 

U5-U6 (2015-2016) Onsdag kl. 16:30-17:30 Måske onsdag 14. august 

U7-U8 drenge Onsdag kl. 16:30-17:30 Onsdag 14. august 

U9-U10 drenge Mandag og torsdag kl. 17:00-18:00 Måske mandag 12. august 
U11 drenge Mandag og onsdag kl. 16:45-18:00 Mandag 5. august i Hjerm 

U12 drenge Mandag og onsdag kl. 16:45-18:00 Mandag 5. august i Hjerm 

U12 piger Mandag og torsdag 16:45-18:00 Måske mandag 5. august i Hjerm 

U14-U13 drenge Tirsdag og torsdag 17:30-19:00 Måske tirsdag 6. august 

Serie 6 Herrer Ikke afklaret endnu Ikke afklaret endnu 

Hold øje med opslag og hjemmeside og FB-holdgrupper for evt. opdatering. 
 

 

Kampe på Hjerm Stadion 
Dag  Dato  Tid  Hold  Hjemme  Udehold 

mandag  27052019  19:00  Oldboys  Hjerm FIF  Nr. Felding OB 

fredag  31052019  19:00  Oldboys  Hjerm FIF  HB Old Boys 1 

lørdag  08062019?  11:00?  U13 Drenge  Hjerm FIF  Herning KFUM 

mandag  10062019  15:00  Serie 6 Herrer  Hjerm FIF  NaurSirKrunderup 

lørdag  15062019  11:00  U13 Drenge  Hjerm FIF  Vinderup IK 
 

Ikke alle holds kampe er med endnu pga. manglende information efter ombrydning. 

Kampe på Langhøj Stadion 
Dag  Dato  Tid  Hold  Hjemme  Udehold 

tirsdag  04062019  17:30  U11 Piger  HjermLinde  Lemvig GF 1 

tirsdag  04062019  18:50  U11 Piger  RLK  HjermLinde 
 

*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 
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Fodbold

Fodboldafslutning 
 

Årets udendørsafslutning for ungdomsafdelingen inkl. samarbejdsholdspillere fra Linde Boldklub 
og deres trænere vil dette år blive en fællestur til Sørvad Fodboldgolf (nu Fonagergaard). 

 

Søndag den 23. juni kl. 10:30 – ca. 14:30 

Frist for tilmelding og betaling senest 8/6 – gerne før 😊😊😊😊 

Der er udover fodboldgolf også mulighed for at spille bumper ball, køre MTB, spille double-
trouble, lege i legehus, spille alm. fodbold, lave tovtrækning, kongespil og meget andet. Der er 
lokaler til spisning og grill til afbenyttelse.  

Der vil selvfølgelig være medaljeoverrækkelse og gaveuddeling, som vi plejer. Forældre og 
søskende er også velkomne til at deltage. Se detaljer på Facebook og opslag.  

Vi håber, rigtige mange kan komme, og at vi får en dejlig dag med spil og hygge. 

 

 

Inden vi går på sommerferie… 
Vi er rigtig glade for at kunne fortælle, at klubben har haft lidt vokseværk, og igen lidt om nye tiltag til 
aktiviteter, siden efteråret. 

Her i foråret har der været fin tilgang på alle hold, og et hold unge knægte har sågar fundet tilbage til 
klubben efter ungdomsårene og dannet et Serie 6 hold. Det er dejligt at se, at foråret trækker flere på græs, 
og at spillerne får dyrket det sociale samvær i højere grad og bliver bedre til fodbold sammen. Vi håber 
selvfølgelig på samme opbakning til alle hold til august i den nye sæson, og til efteråret med aftalte overlap 
til andre vintersportsgrene (måske halvt-halvt) og overgang til indendørs eller måske vinterfodbold. 
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Fodbold

De tiltag vi har forsøgt her i foråret, har alle været slået op her i Hjerm Posten og på vores Facebook side. 
Nogle er lykkes og andre desværre ikke - endnu. Nye ting kan tage tid – som vi siger i Vestjylland  

Kvindefodbold 5-mands og motionsfodbold 60+ var der ikke nok tilmeldinger til, men vi vil meget gerne 
forsøge igen – og hvis man skulle have interesse for dette eller andre hold og gerne hjælp til disse hold, 
kontakt formanden på 21276650. Motionsfodbold skal måske også være for yngre end 60 – så vi er lydhøre 
overfor input. I uge 36 vil vi evt. være en del af en Bevæg-dig-for-livet kampagne. 

 

Hen over foråret har vi haft besøg af en DBU-instruktør, som har givet mange gode fifs og trænet vores 
spillere sammen med trænerne. Afslutningsvis er der blevet afholdt et DBU-trænerkursus, som trænerne 
kan bygge videre på med flere kurser. For nye trænere vil vi også tilbyde kurser. 

Ellers kan vi fortælle om turneringerne, at alle hold nu går i gang med sidste måned af sæsonen – og lige er 
gået i gang med 2. del efter ombrydning eller matching niveau, altså nye puljer med nye kampe. Det vil sige, 
at i skrivende stund er kampene til denne 2. del ikke helt på plads endnu, undtaget U11 drenge og piger. 

Alle hold har kæmpet godt i rimeligt lige puljer indtil nu med både vundne, uafgjorte og lidt tabte. Men U11 
pigerne er dog rykket fra C til B række med overvejende vundne kampe – flot! 

 

/Hjerm FIF Fodbold 

De tiltag vi har forsøgt her i foråret, har alle været slået op her i Hjerm Posten og på vores Facebook side. 
Nogle er lykkes og andre desværre ikke - endnu. Nye ting kan tage tid – som vi siger i Vestjylland  

Kvindefodbold 5-mands og motionsfodbold 60+ var der ikke nok tilmeldinger til, men vi vil meget gerne 
forsøge igen – og hvis man skulle have interesse for dette eller andre hold og gerne hjælp til disse hold, 
kontakt formanden på 21276650. Motionsfodbold skal måske også være for yngre end 60 – så vi er lydhøre 
overfor input. I uge 36 vil vi evt. være en del af en Bevæg-dig-for-livet kampagne. 

 

Hen over foråret har vi haft besøg af en DBU-instruktør, som har givet mange gode fifs og trænet vores 
spillere sammen med trænerne. Afslutningsvis er der blevet afholdt et DBU-trænerkursus, som trænerne 
kan bygge videre på med flere kurser. For nye trænere vil vi også tilbyde kurser. 

Ellers kan vi fortælle om turneringerne, at alle hold nu går i gang med sidste måned af sæsonen – og lige er 
gået i gang med 2. del efter ombrydning eller matching niveau, altså nye puljer med nye kampe. Det vil sige, 
at i skrivende stund er kampene til denne 2. del ikke helt på plads endnu, undtaget U11 drenge og piger. 

Alle hold har kæmpet godt i rimeligt lige puljer indtil nu med både vundne, uafgjorte og lidt tabte. Men U11 
pigerne er dog rykket fra C til B række med overvejende vundne kampe – flot! 

 

/Hjerm FIF Fodbold 
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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 Posten
ønsker alle en god sommer 
– på gensyn i september!

Husk indlevering 
senest den 15. august!
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Landsbyordningen 
inviterer til kulturfest 

– projekt under temaet:
FRA KALKGRAV TIL MOTORVEJ 
– EN LANDSBY I BEVÆGELSE 

Med kalkgraven som en betydningsfuld arbejdsplads i Hjerms historie, 
og frem til i dag hvor kalkgraven mest tjener som hjemsted for et oste-
lager, og hvor etableringen af den nye motorvej, nu synes at være det 
stærkeste kort for Hjerm bys fremtid. 

Vil vi sætte fokus på de forandringer, forretnings- og erhvervslivet samt 
skole og ungdomslivet har gennemgået. Et kulturelt tilbageblik på 
byen og et bud på den fremtid der venter. I løbet af dagene fra den 11. 
juni til den 14. juni deltager landsbyordningen i et kulturprojekt under 
region Midtjylland, hvor der vil blive mulighed at deltage i en række 
forskellige arrangementer.

Tirsdag den 11. juni 
Arrangeres der byvandring med fokus på den historiske udvikling i er-
hvervs- og forretningslivet i Hjerm by. Der er mulighed for deltagelse 
ved at kontakte skolen, senest fredag den 07. juni. 

Kl. 12.00 (Der vil være byvandringer, af varierende længde.)
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Onsdag den 12. juni
Åbnes kalkgraven for besøgende mellem kl. 18.00 – 20.00 Der vil være 
udstilling af kalkmalerier, som Landsbyordningen har lavet, og skolens 
kor vil skabe stemningen i kalkgraven, ved at synge et par sange. Der 
vil være mulighed for en kop kaffe i området uden for indgangen til 
kalkminen. (Husk praktisk fodtøj og en varm bluse, der er koldt i kalk-
graven.)

Fredag den 14. juni – Kulturfest i byparken
Her kulminerer det hele med en ”kulturfest” i Byparken i Hjerm. Ele-
verne åbner festen kl. 15.00 med sang, hvorefter der vil være forskel-
lige indslag frem til kl. ca. 19.00 denne aften. Alle er meget velkomne 
til at deltage. 

Her vil Hjerms historiske udvikling og fremtid blive formidlet af lokale 
kræfter samt børnene fra Hjerm landsbyordning. I samarbejde med 
borgerforeningen, vil der blive fernisering af en ny infostand med hi-
storisk materiale der opstilles permanent i byparken. 

I løbet af arrangementet vil der være forskellige kulturelle indslag, bl.a. 
musik med fl ere lokale musikere der løbende vil sørge for stemningen.

Der vil være mulighed for køb af pølser og sodavand, samt kaffe og 
kage. 

Vel mødt til alle der har lyst til at mødes i kulturens tegn.
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Innovationsholdet på virksomhedsbesøg. 

Hjerm skole har i år et valgfag ved navn Innovation. Holdet består af 20 
elever fordelt på 4-6.klassetrin. I årets løb har de arbejdet med at 
opbygge en teknologisk forståelse af, hvordan man kan kode en robot 
til at udføre en bestemt opgave f.eks. at køre lige frem, at køre tilbage 
og at dreje med robotten.  Den teknologiske forståelse har vi bygget 
videre på ved at inddrage den virkelige verdens brug af teknologi i 
erhvervslivet. Vi har været på besøg på Humlum Tarteletter i Hjerm, 
hvor fabrikken benytter sig af mange teknologiske løsninger, såsom 
robotter i det daglige arbejde på fabrikken. Vi var så heldige at 
Humlum Tarteletter skal ud og investere i en ny robot, som bliver lavet 
af firmaet Bila på Mors. Så efter at have været på besøg hos Humlum 
Tarteletter tog vi på virksomhedsbesøg på Bila, hvor vi fik indsigt i, 
hvordan den nye robot til Humlum Tarteletter bliver lavet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores tur til Mors blev også brugt til at besøge Hama fabrikken, som 
producere perler. Det var en stor oplevelse for børnene at få lov til at 
røre og se, hvordan man fremstiller perle og perleplader. Hjerm skole 
er så heldige, at vi har en lærer, som er frivillig hjælper i biografen på 
Mors, så vi var i biografen og se filmen ”Hacker”, som passede perfekt 
til vores tur.  

 

 

 

 

Alt i alt blev turen til et besøge ude i erhvervslivet, som giver stort 
indblik i de arbejdsprocesser, vi benytter os af på valgholdet. I 
valgfaget arbejder børnene med forskellige projekter f.eks. små film, 
nudging, fugtighedsmåler, talende knagerække, Mindstorm baner og 
sorteringsmaskiner. I selve arbejdsprocessen oplever de, at tingene 
måske ikke altid virker efter hensigten, så man må lave om på tingene 
indtil det fungere. 

Hilsen Innovationsholdet Hjerm skole. 
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erhvervslivet. Vi har været på besøg på Humlum Tarteletter i Hjerm, 
hvor fabrikken benytter sig af mange teknologiske løsninger, såsom 
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Innovationsholdet på virksomhedsbesøg. 

Hjerm skole har i år et valgfag ved navn Innovation. Holdet består af 20 
elever fordelt på 4-6.klassetrin. I årets løb har de arbejdet med at 
opbygge en teknologisk forståelse af, hvordan man kan kode en robot 
til at udføre en bestemt opgave f.eks. at køre lige frem, at køre tilbage 
og at dreje med robotten.  Den teknologiske forståelse har vi bygget 
videre på ved at inddrage den virkelige verdens brug af teknologi i 
erhvervslivet. Vi har været på besøg på Humlum Tarteletter i Hjerm, 
hvor fabrikken benytter sig af mange teknologiske løsninger, såsom 
robotter i det daglige arbejde på fabrikken. Vi var så heldige at 
Humlum Tarteletter skal ud og investere i en ny robot, som bliver lavet 
af firmaet Bila på Mors. Så efter at have været på besøg hos Humlum 
Tarteletter tog vi på virksomhedsbesøg på Bila, hvor vi fik indsigt i, 
hvordan den nye robot til Humlum Tarteletter bliver lavet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores tur til Mors blev også brugt til at besøge Hama fabrikken, som 
producere perler. Det var en stor oplevelse for børnene at få lov til at 
røre og se, hvordan man fremstiller perle og perleplader. Hjerm skole 
er så heldige, at vi har en lærer, som er frivillig hjælper i biografen på 
Mors, så vi var i biografen og se filmen ”Hacker”, som passede perfekt 
til vores tur.  

 

 

 

 

Alt i alt blev turen til et besøge ude i erhvervslivet, som giver stort 
indblik i de arbejdsprocesser, vi benytter os af på valgholdet. I 
valgfaget arbejder børnene med forskellige projekter f.eks. små film, 
nudging, fugtighedsmåler, talende knagerække, Mindstorm baner og 
sorteringsmaskiner. I selve arbejdsprocessen oplever de, at tingene 
måske ikke altid virker efter hensigten, så man må lave om på tingene 
indtil det fungere. 

Hilsen Innovationsholdet Hjerm skole. 
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E l  i n s tal l ati o n er
b o l i g ,  erh v erv  &  i n d u s tri

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

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

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

T :  9 7  4 6  4 3  0 0

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

El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
Service

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

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

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

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

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

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

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

Kirkegade 3
7600 Struer

www.sparv.dk

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

www.decotech.dk
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Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.00-17.00 / Lørdag kl. 8.00-12.00
Øster Hjermvej 19 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 11 - et godt sted at handle!Øster Hjermvej 19 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 11 
- et godt sted at handle!

www.hjerm-byg.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 7-17 - Lørdag 8-12

SIKA TRÆSKO 
med/uden hælkap

FRIT VALG

250,-

BYGGE OM 
ELLER BYGGE TIL
Vi har alt til byggeriet - spørg os, det betaler sig

SALG OG LEVERING TIL 
KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Hos os er god service og 
professionel vejledning en selvfølge...

100 ÅRS

Tirsdag den 2. juli 2019 har 
ØSTER HJERM BYGNINGSARTIKLER

eksisteret i 100 år.

Det har vi tænkt os at fejre.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for at 
være med til at gøre dagen festlig.

Nærmere herom senere - hold øje med 
postkassen i juni måned.
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Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENFOR HELE FAMILIENElite
Salonen

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26

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

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

POLSTREDE STOLE OG BORDE 
(cafe, runde og rektangulære)

GULVE, LYS OG TOILETVOGN
SERVICE UDLEJNING

www.vadskaergaard-teltudlejning.dk
. .

ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen

Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c

S

Bjerrum 

Biler

�

 Biler til "Gør-det selv"

�

 Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm

Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

�

 Service

�

 Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21

7560 Hjerm

Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK

Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:

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

E-mail: gkmadsen@mail.dk

www.hjermvand.dk

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

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

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

. .

ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen

af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn
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Tlf. 97 46 45 89

c

S
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�

 Biler til "Gør-det selv"
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Tlf. 3055 1840 . 9746 5353
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�

 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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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. 
01.03.2019: 

Halvdagsarrangement  400 kr. 
 

Heldagsarrangement 700 kr. 
 
 

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

Lejes ikke ud til ungdomsfester. 
   
 

                             Hjerm Borgerforening 
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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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HUSK at få serviceret bilens aircon-/klimaanlæg inden ferien!
Skal bilen serviceres eller udskiftes før sommerferien?
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• Salg/leasing af biler
• Autoværksted med rep. af alle 

biler uanset mærke og årgang...

. .

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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Sankt Hans for ALLE
I Hjerm Bypark

Søndag d. 23. juni 2019

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 
Lene Vestergaard

KOM OG VÆR MED

Arr: Borgerforeningen, Hjerm Menighedsråd og FDF Hjerm
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      grunde til at vælge 
edc ejendomsgruppen

1. Vi sælger flest huse i 7600

2. Vi er i kontakt med flest købere

3. Vi har Danmarks mest besøgte bolighjemmeside

4. Vi har vores helt eget eksklusive boligmagasin

5. EDC Effekt

6. Vi arbejder primært i Struer og omegn

I 2018 solgte vi 131 ejendomme. Det er 50 % flere end nærmeste konkurrent. 
Allerede nu tegner 2019 sig også til at blive et godt salgsår, og du har 
muligheden for at være med, når vi (igen) går efter at sætte salgsrekord. 

Fordi flere end 200 har valgt os til at sælge deres hus, er vi i kontakt med rigtig 
mange købere. For dig betyder flere købere en forhøjet mulighed for, at få 
solgt din bolig. 

Mere synlighed på din bolig, betyder potentielt flere kunder. Flere kunder 
betyder en bedre handel for dig. Hos os fremhæver vi din bolig intensivt på 
flere måder, bl.a. med avis, Facebook og boligmagasin. Det er inkluderet i 
vores markedsføringspakke. 

Vi sørger for, at din ejendom bliver præsenteret på en bedst mulig måde. En 
af de ting vi gør er, at lave et eksklusivt boligmagasin i høj kvalitet, som både 
inspirerer og motiverer købere, når den postomdeles til ca. 18.000 husstande i 
Holstebro, Struer og Thyholm.

Markedets mest alsidige og effektive markedsføring, som giver dig 
muligheden for, at bestemme lige den markedsføring du ønsker.
Fleksibelt og nemt - direkte fra din egen PC, Tablet eller smartphone - 24/7/365

Struer og omegn er vores passion. Vi brænder for vækst og fremgang i 
området og oplandet. Derfor er vi dybt koncentreret om markedet - nemlig dit!

6

Kontakt os på 97 85 19 00

Eller besøg os i butikken på Mundbergs Allé 1A, Struer

Kontakt os på 97 85 19 00

Eller besøg os i butikken på Mundbergs Allé 1A, StruerEller besøg os i butikken på Mundbergs Allé 1A, StruerEller besøg os i butikken på Mundbergs Allé 1A, Struer

Gitte Lund 
Ellebæk

Patrick Krarup 
Rasmussen

Gitte Bjørkman
Lehbert

Joan
Pedersen

Malene 
Kirkegaard
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Vi er i fuld gang med planlægning af vores program for 2019/2020, og 
der vil være mange spændende arrangementer, så håber stadig I har lyst 
til at møde op, og være sammen med os, i den nye sæson.

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
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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 forbi, hvis I er til  

Rock i Holstebro den 20. juni.  

Her slår hovedbestyrelsen et festligt tartelettelt op og håber på gode indtægter til 
det kommende års aktiviteter i vores forening.  

Kig forbi og snup lige en tartelet til 

 

Mange sommerhilsener  

Hjerm FIF Hovedbestyrelsen 

 

Hjerm FIF

HJERM FIF ØNSKER 
GOD SOMMER!

Hjerm FIF hovedbestyrelse vil gerne ønske en rigtig dejlig sommer 
for alle vores aktive medlemmer og vores sponsorer. 

Vi har haft endnu en skøn forårssæson og ser frem til en super 
Byfest lige om lidt.

Mange sommerhilsener

Hjerm FIF Hovedbestyrelsen
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Naturens dag 2019  
& Flagermusesafari 

Hele Hjerm inviteres til Naturens dag 2019
Vi afholder fredag d. 13. september årets flagermusesafari, og lørdag 
d. 14. september holder vi Naturens dag i Hjerm Bypark.

Du kan få lov at opleve masser af spændende arrangementer, når alle 
i Hjerm sætter naturen på dagsordenen.
Du kan bl.a. få lov at møde Jesper som laver aktiviteter omkring insek-
ter, kakerlakker og græshopper.

Du kan få lov at fange en levende fisk eller en krebs og partere og 
grille den.

Du kan få lov at være med til at partere et dådyr og høre jægerne 
fortælle om den og bagefter griller vi den.

Skolen og Hjerm Landsbyordning laver aktiviteter i ugen op til, som 
du kan komme og være med til.
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Morten kommer med sin Falk, og planen er at han lader den flyve 
nede i Byparken, så du kan komme helt tæt på en stor rovfugl.

Der vil være masser af konkurrencer og aktiviteter for børn og familer 
på pladsen.

Der vil være smagsprøver som du aldrig har smagt før.

Du kan også være med til at bygge Struer Kommunes største insekt-
hotel.

Du kan også få lov at være med til af aflive høns, som vi bagefter 
parterer og griller.

Herud over vil der være masser af andre aktiviteter, så du hele tiden 
kan hygge dig uden at skulle stå i kø.

Vi glæder os til at se dig.

Detaljeres program udkommer i August

Men sæt allerede nu datoerne af i din kalender.

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

JUNI 2019

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.30-19.00 i Kridthuset 

             

                      
         

     

           
 

Ny sæson starter tirsdag d. 20/8

Ledere:              
             
   
     
 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

JUNI 2019

Tirsdage 18.30-20.00 i Kridthuset

             

Tirsdag d. 11. Løb

               

           

     
 

Ny sæson starter tirsdag d. 20/8

Ledere:              
                 
             
   
     
 

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)

JUNI 2019

Tirsdage 19.15-20.45 i Kridthuset

             

         

             
Lørdag d. 15. 

Tirsdag d. 18. Løb

           

     

       

Ny sæson starter tirsdag d. 20/8

Ledere:                
             
               
   

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.

Juni 2019  
                        

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

         d. 03.  Stratego
          d. 10.  Pinse – vi holder fri ☺
          d. 17.  Sommerafslutning.

         Noter: Opstart efter sommerferien d.26.August.                 

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, Peter og Anders
Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                              
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Indre mission  
    
          JUNI 
  
Tors. 13 kl. 19.30 Møde v. pastor Carsten Riis Jensen, Møborg. 
   Bedemøde kl. 19. Vi får besøg af Struer IM.  
 
Tors.  20 kl. 19.30 Samtalemøde. Tekst: Mark 5. 
 

JULI 
Tors. 25/7 – lør.3/8    Bibelcamping i Jens Jensens anlæg, Haderup. 
    
 

AUGUST 
Lør.   17.  kl.    9.00 Fælles hovedrengøring i Bethel.  
   Kaffe  og rundstykker undervejs. 
 
Fred. 23. kl. 17.30      Fællesspisning. Tilmelding til Gurli Clausen 
              40433286 eller gurliclausen@hotmail.com   
              senest  21/8. 
 
     Kl. 19.00 Sensommerfest for hele familien med fritidskons. 
   I DFS  Lene Bøndergaard, Vildbjerg. 
   Desuden fejrer vi 30 års jubilæum for Klub ½7 –  
   Det bliver virkelig en festaften !! 
 
Tors. 30 kl. 19.30 Samtalemøde. Tekst: Mark 6. 
 
 

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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 Bibelkredse  

Juni 
  Torsdag den 6. kl. 19.30  
 Kreds 1:  Hos: Inger Pasgård, Skolevej 16   KL .14.30     
                         Tekst: ApG. 27 
 Kreds 2  Hos: Birgitte og Anders Jensen, Jegbjergvej 6. 
                          Emne: ”Martha Maria Kristensen.” 
              Kreds 3:Hos:  Aase og Robert Stoltenberg, Højgårdsparken 90 
                          Emne: Joh 14,22-31 
 Kreds 4: Hos: Nicole og Rasmus Aa.Kristensen,Højgårdsparken 4 
              Emne: Joh 15,26-16,4      
                 
             Torsdag den 27. kl. 19.30 
              Kreds 4:   hos:  Gurli og Peder Clausen, Kongsgårdvej 2 
                             Emne: Luk 14,16-24. 
 
                     Juli  
  Torsdag den 4. kl. 14.30 
  Kreds 1:  Hos: Martha Henriksen, Lindevænget 20 
                   Tekst: ApG. 28 
 
              Ingen bibelkreds i  2, 3 og 4. 

        

     August 
                       Ingen bibelkreds i  1 og 4. 

 
 Torsdag den 15. kl. 19.30 
 Kreds 2:   Hos: Gurli og Preben Christensen, Højgårdsparken 92   
               Emne: ”Mine byrder og dem, der ikke er mine” 
 Kreds 3:   Hos: Inger Møller, Stationsvej 1 
   Emne: Luk 16,1-9. 
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Hjerm Børneklub
                  

   Hjerm
Børneklub

for dig
der er 3-9 år

Juni

 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

Lør. d. 1. er vi med på pladsen til Byfesten.
Vi holder fri d. 5.

Vi ses også d. 12. og d. 19. inden sommerferien.
Husk badetøj og håndklæde til vandkampen d. 19.

      Rigtig god sommer

             Vi begynder igen 
                 d. 21. aug.

                        Kærlig hilsen
         Ali, Annemarie, Bente og Gurli
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 

Kirkelig vejviser 
 

 
onas SernerPedersen 
Kir evej 9  7560 Hjerm 
tlf. 97 46 41 14 
mail: jjs m.d  
 

 
Robert Stoltenberg 
Højg rdspar en 90  7560 Hjerm 
tlf. 97 46 50 52 
mail: robertstoltenberg90 gmail. om 
 

 
Va ant 
 
 

 
Niels  unget 
tlf. 40 63 06 43 
 

 
gon Be -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 
 
 
 
 
 
 
 

I sognepræstens ferie og 
friweekender passes 
embedet af sognepræst 
Charlotte Rønhoff, Gimsing.  
Træffes på tlf. 23 63 90 70  
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     som har opfundet Alphakurset, som vi holder til sep-

tember (se en af de næste sider). Det første man møder, når man træder ind i kir-
kesalen, er en stor væg med slik. Og så er man ellers velkommen til at forsyne sig, 
inden gudstjenesten går i gang, ganske gratis. Se det er, hvad jeg kalder gæstfrihed. 
Med stor begejstring ventede jeg tålmodigt, til det blev min tur, fik fat i en pose og 
begyndte så ellers at fylde op. Jeg gik målrettet efter bolsjer med lakridssmag, men 
så så jeg glasset med engelske vingummier og tænkte, at det var jo en lokal specia-
litet, som ville være rigtig god at 
smage. Sekunder efter havde jeg 
fået væltet vingummiglasset på 
gulvet, og der lå engelske vin-
gummier ud over det hele. Jeg 
skulle til at rydde op efter mig, 
men nåede dårligt at bevæge 
mig, før frivillige fra menighe-
den klarede ærterne for mig. 
Vingummierne kunne selvfølge-
lig ikke serveres igen, så jeg var 
en af de få, der kunne nyde dem 
på min plads bagefter.  
 
Sådan er det i Guds Rige. Der er man velkommen til at smage alt det, man vil. Og 
der er mange godter. Men måske er man lidt genert, måske ved man godt, at man 
ikke er god nok. Måske er man endda kommet til at vælte et glas med vingummier 
på gulvet. Men fat mod! Jesus har meldt sig til at rydde op efter os. Og han rækker 
os godterne igen og igen. Gæstfriheden har ingen grænse. Gavmildheden har ingen 
grænse. Nåden har ingen grænse. Se, du må også smage! Det er til dig! Og der er 
nok! Det er ganske gratis. Hos ham er det ikke lakridsbolsjer og vingummier. Men 
åndeligt gods. Kom og smag at Herren er god.  
Måske vi også skulle have sådan en væg hos os?  
 
Glædelig sommer,  
-Jonas  
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Afgang med bus fra Hjerm Hallen kl. 8.30 
 
Vi kører til Hansted kirke, hvor vi drikker en 
kop kaffe, som udvalget har med.  

Vi får en guidet tur rundt i Hanstholm, hvor vi 
blandt andet ser det nye havnebyggeri og den 
gamle havn.  

 
Middagen spiser vi på 
”Det gamle Røgeri”. 

 
Derefter kører vi til Bunkermuseet,  
hvor der også er guidet rundvisning.  
HUSK EN JAKKE 

 
Inden turen igen går mod 
Hjerm, drikker vi vores  
eftermiddagskaffe.  

 
Vi forventer at være i Hjerm kl. 17.30. 

Pris for hele turen: 250 kr. pr. person – inkl. 1 øl eller 1 vand til middagen. 
Husk at oplyse, hvis du er diabetiker.  
 

            
Gurli Clausen  tlf. 97 46 44 90 eller 40 43 32 86 
  Mail: gurliclausen@hotmail.com
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Velkommen til alle her fra Hjerm – kom og vær med!  
 
Velkommen til alle fra nær og fjern! 
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Arrangeret i samarbejde med FDF og  
Borgerforeningen. 
 

Fyraftensbøn er en tid til at be’ for Hjerm og 
os der bor her. Vi er overbeviste om, at bøn 
gør en forskel, og at Gud handler, når vi be’r.  
Dette er for dem af jer, der kan være i fri bøn, 
hvor der er mulighed for at man beder højt.  
Det foregår ganske simpelt. Der vil ikke være 
andagter, eller miniprædikener, men blot nogle 
få sange og så ½ times bøn.   
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Søndag den 2. juni kl. 14.00 

KOM til årets festlige  
byfest-familiegudstjeneste 
i byfestteltet! 

Her vil være sang og glæde 
Der vil være kaffe bagefter 

         Salmer, friske sange  
         med bevægelse, 
         bibelfortælling,  
         bøn og velsignelsen! 

       
 vi gerne invitere til Alsang 

i præstegårdshaven. 
Vi vil den aften synge mange af de 
gode sommersange, som står i  
højskolesangbogen.  
Tag en klapstol og eventuelt et tæppe 
med, da vi håber på godt vejr og en 
dejlig sommeraften. 
Der vil serveret kaffe i løbet af aftenen.  
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi inden for. 

Alle er velkommen! 

Alsang i præstegårdshaven 

Byfestgudstjeneste 
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hvor vi vil synge fra ”100 salmer.” 
         

     
KOM OG SYNG MED i KONFIRMANDSTUEN 

        
 

På gensyn!   
 

                                     
 
Menighedsrådet indbyder til menighedsmøde i Naturhuset torsdag den 26. 
september kl. 19.00 – 21.30. 
Der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde i det seneste år og om 
fremtidige opgaver.  
Nærmere oplysninger og dagsorden i næste nummer af Hjermposten. 
 
 
 

     Sæt allerede nu  X   i kalenderen til efterårets højskolesang- 
     aftner i konfirmandstuen. 
 Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 
 Torsdag den 21. november kl. 19.00   
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Alle børn og deres forældre, bedsteforældre, søskende 
og alle andre interesserede inviteres til en gudstjene-
ste i børnehøjde. 
 
Børneklubben medvirker og der bliver 
fortælling, sange og bevægelse. 
  

Efter gudstjenesten er der kaffe,  
saft og kagemand. 
 

Kom og vær med –  
       det bliver festligt  
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ALTID med et smil og med et smittende glimt i øjet. AL-
TID med stor fleksibilitet. ALTID med høj professionalisme 
og viden. Og ALTID med en parathed til at hjælpe.  
Nok har Britta ikke været så synlig, men uden hende var der 
meget, der ikke havde fungeret lige så godt, som det rent 
faktisk gør i dag.  
Desværre stopper hun nu hos os, da hun har fået arbejde tættere på sin bopæl.  
Hun vil i den grad blive savnet!  
STOR tak fra både menighedsråd og præst.  

    

Afsked med Britta Sunesen 
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Alle er velkomne!  
Uanset overbevisning eller viden, blot man er nys-
gerrig.  
Her kan man komme og spise, høre et oplæg og 
dele sine tanker om livet med hinanden – i en af-
slappet atmosfære.  
 
Tre elementer: ,  og .  
 
Alpha er for alle. Om man er vant til kirke eller ej. Om man ved en hel del, eller 
ganske lidt. Her er der plads til at stille spørgsmål og være nøjagtig, som man er.  
 
Datoer: 11 tirsdage fra den 17/9 til den 17/12 (ikke uge 41,42,48 + 50)  
             + søndag den 10/11.  
Klokkeslæt: 18.30 til præcis 21.15.  
Sted: Konfirmandlokalet, Kirkevej 9, 7560 Hjerm.  
Pris: Gratis inkl. aftensmad.  
 

Man kan hoppe fra når som helst  
og er ikke forpligtet mere, end man selv ønsker.  
Følg med på www.hjermkirker.dk og  
kirkens Facebookside.  
 
Tilmelding og info:  
Sognepræst Jonas Serner-Pedersen  
2628 6989  
jjs@km.dk  

 
 

Alpha 



HJERM POSTEN  I 10.2019 62

Kirkeblad
for Hjerm Sogn

 
 
 

     
                

             
            

             
               

               
               

               
      

    

 
Juli indsamling til Alpha Danmark 
Alpha                 

                    
følgende samtale. Alpha holdes stort set over hele verden, og alle er velkomne. Det holdes 
f.eks. på cafèer, i kirker, på universiteter, aftenskoler 
eller i private hjem. Ikke to Alpha kurser er ens, men 
generelt har de tre ting til fælles: Mad, et oplæg og 
en god samtale. Der samles ind til Alpha kursusma-
terialer, som stilles gratis til rådighed for alle. 
 
Se mere på www.danmark.alpha.org  
 
 
August indsamling til KFUM og KFUK i Danmark 
KFUM og KFUK i Danmark er en bred, folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, der 
er med til at løfte den store opgave, det er at give børn og unge kendskab til kristendom-
men. 
KFUM og KFUKs mange frivillige ledere møder børn og unge over hele landet gennem 
klubber, lejre og store festivaler. De skaber trygge fællesskaber og brænder for at gøre kri-
stendommen levende og vedkommende for nutidens børn og unge.  
Lokalt er der KFUM og KFUK foreninger i Holstebro og Struer.  
I kirkerne samler vi ind til KFUM og KFUK i Danmark  
i august måned. 
Tak for en god gave. 
 
Se mere www.kfum-kfuk.dk  

Sommerens indsamlinger i kirkerne 
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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 forinden på tlf. nr. 97 87 80 80.   
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