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Ejendomsgruppen

Det er ikke kun dig, 
der synes, din bolig 
er noget særligt

Hos EDC Ejendomsgruppen Struer 
gør vi en ekstra indsats for at få solgt din bolig

1. Ringeaften hver 2. torsdag
    Hvor vi bl.a. laver sælgeropfølgninger, og kontakter potentielle kunder til din bolig
2. Fremviser i weekenderne og på helligdage - med altid minimum 2 på arbejde
3. Løbende kompetenceudvikling
     Så mæglerne får de bedst mulige værktøjer til at sælge din bolig
4. Morgenmøder - hver morgen 
     Her drøfter vi hvad der sker på kontoret, så alle mæglere er opdateret på dit hussalg
5. Mæglerrunder
     Det er nemmere at sælge et hus man har set. Derfor tager mæglerne ud og ser alle
     husene løbende, som de ikke i forvejen har set
6. Åbent hus med tilmelding 
     Så potentielle købere nemt kan bestille en fremvisning hjemme foran computeren
7. EDC Effekt pakker
    EDC Effekt er en prisvindende, digital markedsføringsplatform, som sikrer vores kunder 
    op til 50% flere fremvisninger
8. Eksklusivt boligmagasin - som også indeholder din bolig
     Boligmagasinet bliver postomdelt til ca. 20.000 husstande i Holstebro, Struer og 
     Thyholm
9. Annoncering i avis og på Facebook
    Din ejendom kommer i avisen mindst én gang, og annonceres løbende på Facebook
10. Landets største køberkartotek og største mæglerhjemmeside
     Mere synlighed på din bolig, betyder potentielt flere kunder

Det handler om at gøre sig ekstra umage

...dette gør os bl.a. til den bedst sælgende ejendomsmægler i Struer kommune*

*Kilde: Boligsiden.dk - Find mægler - Struer Kommune - Februar 2020 97 85 19 00
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Hjerm Postens redaktion:
Jan Kristensen 40 40 45 20
Johan Daasbjerg 51 74 40 30
Tage Møller 41 58 46 59

HJERM posten
posten@hjerm-fif.dk
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I lighed med tidligere år har vi igen valgt at lade 6. klasserne på Hjerm Skole  
stå for omdelingen af Hjerm Posten.

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

Anita Rasmussen, tlf. 60 15 49 10, Stationsvej 8, 7560 Hjerm.

Omdeling af Hjerm Posten

Brug vore sponsorer
– de støtter os!



HJERM POSTEN  I 9.2020 4

Holdbart er en videreudvikling 
af vores traditionelle forårsmarked - med 
fokus på bæredygtighed. 
Desværre er vi nødt til at aflyse det første 
Holdbart. Men vi vender stærkt tilbage i 2021.

 

Vi håber og satser på, at vi kan åbne 
dørene til vores store, hyggelige julemarked 
den 11.-13. december 2020.  

HOLDBART PÅ AUSUMGAARD
ER DESVÆRRE AFLYST I 2020

GÅRDBUTIKKEN  
ER ÅBEN HVER DAG
FRA KL. 8-22

 
  

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

Garant Holstebro 
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu

. .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/merkonom Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72
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Støt Hjerm Butikshus
Vi vil gerne opfodre alle Hjermborgere til at kigge efter, 
om ikke I kan finde økonomi til køb af lidt flere anparter. 
Det er ganske enkelt blevet undervurderet hvor mange 

Hjermfolk som har købt 1 eller 2 anparter.

Kunne vi få ALLE i Hjerm, uanset hvor mange anparter  
vi har købt, til at købe bare 1 eller 2 anparter mere,  

– så er projektet meget tæt på at være i mål.

Vidste du; at du kan finansiere 4 anparter hos Borbjerg 
Sparekasse for kr. 101,25 pr. måned, det er stort set det 
samme som et Netflix abonnement – så vi vil opfordre 
til, at overveje at gøre brug det attraktive tilbud om 
 finansiering via Borbjerg Sparekasse, og samtidigt  

højner værdien af din egen bolig. 

Sammen når vi i mål.

Hjerm Hallen v. Erik Jensen
Hjerm FIF v. Michael Bach Pedersen

Hjerm Borgerforening v. Tim Pindstofte
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Forårstur til Sevel Kro  

Onsdag d. 27. Maj kl. 18.00 

 

Vi mødes på Sevel Kro kl. 18.00. Vi har bestilt en 2-retters forårsmenu, 
som vi skal nyde sammen. 

Efter maden vil Hans Kurt Nielsen fortælle om kroen, og måske får vi 
også en af hans ”røverhistorier”.                                                                                                           

Pris for aftenens middag, drikkevarer, kaffe og fortælling med ”et glimt i 
øjet” af Hans Kurt Nielsen har vi fastsat til 250,- kr. 

Bemærk : vi har flyttet arrangementet til sidst i maj, da vi har et håb 
om, at vi vil have mulighed for at mødes på det tidspunkt, og dermed 
få en god afslutning på vores sæson 2019/2020. 

 

Bindende tilmelding til Else Mogensen på telefon 40384776 eller mail 
elsehans@mvbmail.dk. 

Betaling for aftenen vil først blive opkrævet på Sevel Kro. 
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Aflysninger i forbindelse med Corona-situationen: 

Besøget hos VW & Retro Museum, Ulfborg d. 23. april blev aflyst, 
måske vil vi prøve at finde en ny dato i næste sæson. 

Vores generalforsamling, som var fastsat til tirsdag d. 24. marts, blev 
også aflyst. – Vi i bestyrelsen er nået frem til, at der ikke vil blive afholdt 
en generalforsamling før i marts 2021. Det ser vi ikke som et problem, da 
de fem bestyrelsesmedlemmer, de to suppleanter og foreningens revisorer 
alle har indvilget i at tage et år mere i foreningen. 

Derfor vil vi også bede jer om, at indbetale kontingent for 2020/2021. 

Vi håber, i har været tilfredse med årets program, og vil forny jeres 
medlemskab for perioden 1.5.2020 – 30.4.2021. 

Nye medlemmer vil være meget velkomne, så kom og vær med i en 
forening, hvor der lægges stor vægt på spændende virksomhedsbesøg og 
hyggeligt samvær. 

Kontingent er uændret  kr. 200,- . Beløbet kan overføres til konto 7182-
1076420, eller betales kontant til Else Mogensen inden d. 1.6.2020. 

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

 

Bestyrelsen i Familie & Samfund for året 2020/2021: 
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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.                 

Kobberbrovej 4
7560 Hjerm
2013 6880
9746 4680

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! 

Lars Christine Mathilde 

Jeppe Schous Gade 6 – 7500 Holstebro – 9676 4450 

Ulla Martin 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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Formand:                  Hanna Lauridsen 

Næstformand:           Ruth Løvig 

Kasserer:                   Else Mogensen 

Sekretær:                   Karen Marie Laursen 

Bestyrelsesmedlem:  Jytte Pedersen 

 

Suppleanter:              Kirsten Thusgaard og Anine Kaag 

Revisor:                     Birgit Risom og Bente Rønberg                         

 

 

 

 

 

Aflysninger i forbindelse med Corona-situationen: 

Besøget hos VW & Retro Museum, Ulfborg d. 23. april blev aflyst, 
måske vil vi prøve at finde en ny dato i næste sæson. 

Vores generalforsamling, som var fastsat til tirsdag d. 24. marts, blev 
også aflyst. – Vi i bestyrelsen er nået frem til, at der ikke vil blive afholdt 
en generalforsamling før i marts 2021. Det ser vi ikke som et problem, da 
de fem bestyrelsesmedlemmer, de to suppleanter og foreningens revisorer 
alle har indvilget i at tage et år mere i foreningen. 

Derfor vil vi også bede jer om, at indbetale kontingent for 2020/2021. 

Vi håber, i har været tilfredse med årets program, og vil forny jeres 
medlemskab for perioden 1.5.2020 – 30.4.2021. 

Nye medlemmer vil være meget velkomne, så kom og vær med i en 
forening, hvor der lægges stor vægt på spændende virksomhedsbesøg og 
hyggeligt samvær. 

Kontingent er uændret  kr. 200,- . Beløbet kan overføres til konto 7182-
1076420, eller betales kontant til Else Mogensen inden d. 1.6.2020. 

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

 

Bestyrelsen i Familie & Samfund for året 2020/2021: 

 Formand:                  Hanna Lauridsen 

Næstformand:           Ruth Løvig 

Kasserer:                   Else Mogensen 

Sekretær:                   Karen Marie Laursen 

Bestyrelsesmedlem:  Jytte Pedersen 

 

Suppleanter:              Kirsten Thusgaard og Anine Kaag 

Revisor:                     Birgit Risom og Bente Rønberg                         
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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.

Brug vore sponsorer
– de støtter os!
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NY FORHANDLER I HJERM

Gevinster fra tidligere trækninger er overført 
og nye lodsedler sælges.
Vi glæder os til at se dig 

Ø. Hjerm Bygningsartikler
Ø. Hjermvej 19 - Ø. Hjerm
TLF.: 97464511 - mail@hjerm-byg.dk

Støt vore 
annoncører

 – de støtter os!
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Støt vore 
annoncører

 – de 
støtter os!

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro

STRUER BOGFØRINGSCENTRAL
Revisor/merkonom Ingrid 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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Hjerm Borgerforening
Ren By i Hjerm 

 
 
 
 

Under normale omstændigheder ville der blive afholdt Ren By i april måned. 
 
 

De udmeldte restrektioner pga. Corona-virus, gør det ikke  
muligt at gennemfører dette arrangement. 

 
 

Vi afventer myndighedernes udmelding i forhold til afholdelse af  
andre arrangementer efter den 10. maj 2020 

 
 
 

Hold øje med Facebook, Hjerm Posten, Hjerm.dk og opslag. 
 
 
 

Vi vil gerne opfordre jer alle til løbende at give et nap med,  
så vi kan holde byen ren og fin  

 
 

Hilsen Hjerm Borgerforening 
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Hjerm Borgerforening
Medlemskab af Hjerm Borgerforening 2020 

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

så er det tid til at betale medlemskabet nu. 

 
 

Medlemskabet fornyes / tegnes ved at overføre: 
 

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

MobilePay til 43418 

eller overførsel til reg.nr. 7500, kontonummer 7012380 

HUSK at skrive din adresse i beskeden til modtager! 

  
 
 
 
 
 

Borgerforeningen står for Byparken og Naturhuset og er bl.a. med til følgende 
arrangementer/aktiviteter: 

 
Sankt Hans i Byparken  Fastelavnsfesten  
Fællesspisning   Koncert på scenen i Byparken  
Ren by   Juletræsfesten   
Naturens dag   Oktoberfesten  
Hjerm-aftener med foredrag  Julebelysning og udsmykning 
Julemessen 

 Vedligehold af hjertestarterne 
 

Vinderne af 1 stk. familiepizza fra Hjerm Pizza & Kebab House 
 

Flemming Skov, Højgårdsparken 25 
Joan Boysen, Højgårdsparken 12 

Anders Offersen, Vestre Hovedgade 29 
Præmien kan indløses ved at kontakte Hjerm Pizza & Kebab House 
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Hjerm Borgerforening

Bestyrelsen for Hjerm Borgerforening 
 
 

Formand:    Referent: 
 
Tim Pindstofte   Rikke Hald 
 
 
 
Medlem:    Kassér: 
 
Inga Bertelsen   Brian Gøtzsche 
 
Thithan Sivanathan 
 
Bertel Jensen 
 
Jakob Mølhus Jørgensen 
 
 
 
Suppleant: 
 
Helene Bylov 
 
Steffen Vith Damsgaard 
 
 
 

 
 

Borgerforeningen kan kontaktes på hjermborger@gmail.com 
 

eller tlf: 20 37 29 08 (Inga). 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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SPROGØ – 23/10/2019 
Spændende bustur til Sprogø midt i Storebælt. Vi får en 
guidet tur på øen, der ellers er lukket for offentligheden. 

Tlf. 9786 8100 
www.venorejser.dk 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VENØ BUSSEN & VENØ REJSER 
∙ Moderne turistbusser fra 10 til 80 personer 
∙ Spændende rejser og dagsture  
      Tlf. 9786 8100 
     www.venobussen.dk 

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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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 FAMILIENElite
Salonen

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

v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26

www.hjermsmedeogvvs.dk
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Mogens Christensen, Direktør Borbjerg Sparekasse 

Eksempel 

- 4 anparter – koster kr. 10.000 

- Lån – kr. 10.000 
(omkostninger kr. 0,00) 

- Lån afvikles over 10 år 

- Ydelse kr. 101,25 pr. måned 
før skat 

 

 

 

Borbjerg Sparekasse bakker op om købmandsprojektet i Hjerm, ved at tilbyde 
de enkelte borgere et favorabelt lån til dets etablering i Hjerm.  

Hvorfor støtte projektet?  

• Styrker lokalområdet  

• Øget bosætningslyst, hvilket 
styrker skole, SFH, børnehus og 
hallen 

• Det vil styrke boligernes værdi, 
samt belåningsmuligheder i jeres 
huse, og dermed give bedre 
msættelighed på husene 

• Man skal ikke køre til andre byer 
for at handle (= sparede 
transportudgifter og ikke mindst tid) 

Generelt om lånet i Borbjerg 

Sparekasse 

- Ingen etableringsomkostninger 

- Rente p.t. 4% p.a. (ÅOP 4,06%) 

- Lang afvikling – op til 10 år 

- Lempelig kreditvurdering 

- Sparekassen indberetter 
renteudgiften på lånet 

Borbjerg Sparekasse 
Bukdalvej 5, Borbjerg 

telefon 97 46 14 22              
www.borbjergsparekasse.dk 
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Nyhedsbrev nr. 1 

Arbejdsgruppen bag den ny købmandsbutik i Hjerm vil gerne 
 informere om status på arbejdet, om hvad der er sket siden 
 Borgermødet i februar. Indledningsvis vil vi gerne sige tak for 
den store opbakning og hjælp, der på mange måder har været til 
 projektet – men vi er langt fra i mål endnu.

•  Der har været stor aktivitet med tegning af anparter i  selskabet 
der skal bygge butikshuset. Der har været udfordringer med 
Corona situationen, så det har ikke været muligt at lave en 
 husstandsindsamling. Vi har haft stor hjælp af lokale ”telefon-
sælgere”, og mange har på den måde købt anparter. Vi vil 
gerne opfordre til at de sidste, der har tilkendegivet i forbin-
delse med telefonsalget at vil købe, også får afleveret tegnings-
blanketterne.

•  Der er modtaget underskrevne tegningsblanketter på køb af 
1.040 anparter, målet er at vi får solgt mindst 1.280 anparter. 
Vi er nødt til at få solgt flere anparter, da vi ganske enkelt ikke 
har økonomi til både at købe grund og få bygget huset. Det 
dur selvfølgelig ikke, så det er nu, de der ikke har købt skal 
ud af busken, og det er nu du skal øge antallet af de anparter 
du allerede har lovet at købe. Husk mulighed for fordelagtig 
fi nansiering ved køb af mindst 4 anparter. Ydelse kun ca. kr. 
100,- pr.  måned i 10 år, og du har en købmand i fremtiden.

•  Når vi vurderer at der ikke kan sælges flere anparter, vil der 
blive indkaldt til en stiftende generalforsamling, dette vil kun 
ske hvis vi i arbejdsgruppen vurderer, at der er solgt så mange 
anparter, at det er forsvarligt at gå videre med projektet. Når 
først selskabet er stiftet, vil der ikke være mulighed for at sikre 
sig yderligere anparter i selskabet. 

HJERM  BUTIKSHUS
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•  Vi har indgået en betinget aftale med Finn Johansen om køb 
af grunden på Øster Hovedgade 36. Vi vurderer, at  denne 
 placering er optimal, men er stadig i dialog med Struer 
 Kommune omkring en alternativ placering af butikken på den 
gamle sportsplads, såfremt økonomien ikke giver mulighed for 
at købe grunden på Øster Hovedgade 36.  

•  Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at søge fonds-
midler til projektet, men endelig ansøgning afventer at vi får 
stiftet selskabet. Er der lokale, som har erfaring og kendskab til 
relevante fonde, og vil hjælpe med ansøgning, er I meget vel-
komne til at kontakte arbejdsgruppen.

•  Der er møde med arkitekt og indretningskonsulent fra 
 DAGROFA den 29/4.

•  Vi inviterer de lokale erhvervsdrivende til et møde den 11/5 (hvis 
situationen tillader det) Emnet for mødet er at drøfte, hvordan  
de lokale håndværkere og entreprenører kan inddrages i 
 byggeriet, samt orientere om mulighed for at sponsere projektet.

•  Dette nyhedsbrev udsendes også på mail til de husstande der 
har købt anparter. Modtager du ikke denne en mail, har vi ikke 
registreret din mail adr. korrekt, og vi vil bede dig sende en be-
sked til Butikshus@hjerm.dk.

•  Arbejdsgruppen kan altid kon-
taktes på Butikshus@Hjerm.dk. 
Vedr. byggeri Jens Ove Andrea-
sen 20445201, vedr. økonomi og 
anpartstegning Søren Holst tlf. 
20164169.

HJERM  BUTIKSHUS
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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

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

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

www.hjerm-hallen.dk

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro
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El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
ServiceChristiansborgvej 10 - 7560 Hjerm

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

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
Service

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

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

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

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

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

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

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

Tegltorvet 1  .  7600 Struer  .  tlf. 82 22 97 30

www.sparv.dk

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

www.decotech.dk
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Tennis  
 

    
 

 
 
 
 

o Klubhus og toilet må ikke benyttes.⛔  
o Man må ikke samles flere end 10 personer. 
o Man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.  
o Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne – medbring selv 

håndsprit. 
o Det anbefales, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter som fx 

ketsjer. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed 
på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen 
af en rekvisit. 

o Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.🤧🤧  
o Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, 

muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.🤒🤒  
o Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af 

Sundhedsstyrelsen. 
 

Gode råd til tennisspillere fra DGI og sundhedsmyndigheder 
o Spil foregår i enten single- eller doublespil.👬👬  
o Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. 
o Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét 

sæt bolde.🎾🎾  
o Rør ikke ved bænke, netstang, nettet eller andet materiale på og uden for 

banen.🦠🦠  
o Medbring alle drikkevarer hjemmefra.🧃🧃  
o Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr. Husk 

god håndhygiejne før, under og efter spil.🧼🧼  
o Spil bør foregå med spillere fra samme husstand eller faste spillemakkere. 
o Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og 

efter spil. 
o Arrangementer som standerhejsning, klubaftner og lignende bør fortsat 

aflyses. 

Ovenstående forholdsregler, krav og gode råd vil løbende blive opdateret på 
www.hjerm-fif.dk og på opslag i tennisklubben. 

Tenniskontingent	til	halv	pris,		
hvis	du	betaler	før	1.	juni	🎾🎾 😃😃 	

 
Kontingent	betalt	
før	1.	juni	2020	

Pris	 	 Kontingent	betalt	
efter	1.	juni	2020	

Pris	

Børn	(til	og	med	
15	år)	

175,-	
kr.	

	 Børn	(til	og	med	
15	år)	

175,-	
kr.	

Voksne	 300,-	
kr.	

	 Voksne	 600,-	
kr.	

	
	

 
Hvis du har spørgsmål kan du altid ringe til os i bestyrelsen: 
Flemming Jørgensen 3052 7640  Anders Offersen 2013 6894 
Jørn Rysgaard 2232 8754 Teis Risom Pedersen 2617 4630 
Michael Rahbek 2680 4201 Claus Westphal 2810 4345 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen for Hjerm Tennisklub 

Som det ses på de øvrige tennissider i Hjermposten 
er træning, standerhejsning og klubarrangementer 
udsat på ubestemt tid. 
 
Det kan dog lade sig gøre at spille tennis i Hjerm fra 
2. maj 2020 under de retningslinjer, der er beskrevet 
på foregående side.  
 
Vi opfordrer til, at du allerede nu betaler kontingent.  
Kontingent betales på www.hjerm-fif.dk 
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   	Aktiviteter	i	Hjerm	Tennisklub	2020	
 

  

Tennissportens	Dag	/	Standerhejsning		
Lørdag	den	2.	maj	kl.	10.00	–	14.00	
Vi hejser flaget, synger en sang og åbner banerne. 
Der bliver serveret rundstykker og kaffe samt sodavand til 
børnene. 
Tilmelding til den nye sæson (samt udlevering af nøgler). 
Vi spiller også lidt tennis, hvis foråret er kommet.                      
        
	
Ungdomstræning	fra	3.	klasse	og	op,	drenge	og	piger	
Træningen vil foregå onsdage kl. 16.30 til 17.30.  
Fra først i maj til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjer kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem.  
Medlemspris 175,- (for hele sæsonen) 
Startdato er udsat pga COVID-19 situationen, ny dato meldes 
ud på hjerm-fif.dk snarest muligt. 
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 
                      
                    

Senior	træning	
Træningen vil foregå torsdage kl. 18.00 til 19.00.  
Er for alle uanset styrke.  
Har du ikke udstyret i orden, så kom og få råd og vejledning til 
indkøb. Ketsjer kan lånes.  
Pris for træningen er 150 kr. + medlemskab (for hele sæsonen) 
Startdato er udsat pga COVID-19 situationen, ny dato meldes 
ud på hjerm-fif.dk snarest muligt. 
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 

  
	
Klubmesterskab	
Efter sommerferien afholdes det årlige klubmesterskab. 
Både medlemmer og ikke medlemmer kan deltage denne dag.  
Der spilles både single og double fra kl. 10.00 til 18.00 
Yderligere information og tilmelding ses på opslag i klubhuset. 
 
	
	
Turneringer	og	stævner	
Der er mulighed for at deltage i DGI`s stævner. 
Det er også muligt at deltage i lokale stævner. 
Kontaktperson: Flemming Jørgensen 30 52 76 40 
 
	
	
Klubaftener	
Mandag og torsdag er banerne reserveret til fællesspil. 
Alle er velkommen, uanset om man har trænet meget eller lidt.  
Vi skiftes til at spille mod hinanden og alt efter, hvor mange der 
kommer, spilles der single eller double.  
Første mandag i måneden hygger vi med pølser på grillen. 
Startdato er udsat pga COVID-19 situationen, ny dato meldes 
ud på hjerm-fif.dk snarest muligt. 
 
Mandage ca. kl. 18.30 til 21.00 
Torsdage ca. kl. 19.00 til 21.00 

AFLYST 
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   	Aktiviteter	i	Hjerm	Tennisklub	2020	
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børnene. 
Tilmelding til den nye sæson (samt udlevering af nøgler). 
Vi spiller også lidt tennis, hvis foråret er kommet.                      
        
	
Ungdomstræning	fra	3.	klasse	og	op,	drenge	og	piger	
Træningen vil foregå onsdage kl. 16.30 til 17.30.  
Fra først i maj til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjer kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem.  
Medlemspris 175,- (for hele sæsonen) 
Startdato er udsat pga COVID-19 situationen, ny dato meldes 
ud på hjerm-fif.dk snarest muligt. 
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 
                      
                    

Senior	træning	
Træningen vil foregå torsdage kl. 18.00 til 19.00.  
Er for alle uanset styrke.  
Har du ikke udstyret i orden, så kom og få råd og vejledning til 
indkøb. Ketsjer kan lånes.  
Pris for træningen er 150 kr. + medlemskab (for hele sæsonen) 
Startdato er udsat pga COVID-19 situationen, ny dato meldes 
ud på hjerm-fif.dk snarest muligt. 
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 
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Vi skiftes til at spille mod hinanden og alt efter, hvor mange der 
kommer, spilles der single eller double.  
Første mandag i måneden hygger vi med pølser på grillen. 
Startdato er udsat pga COVID-19 situationen, ny dato meldes 
ud på hjerm-fif.dk snarest muligt. 
 
Mandage ca. kl. 18.30 til 21.00 
Torsdage ca. kl. 19.00 til 21.00 

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

MAJ 2020

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

 
Maj 2020 

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

 
Tumlinge (1. + 2. klasse) 
Pilte (3. + 4. klasse) 
Væbnere (5. + 6. klasse)  
Seniorvæbnere (7. + 8. klasse) 
Seniorer (9. klasse og opefter)  
 
Kære alle FDF´ere 
 
Vi savner jeg helt vildt, men ved ikke på 
nuværende tidspunkt hvornår vi igen kan få 
lov at mødes med jer, - det må vi lade 
statsministeren bestemme. 
Men når det sker, så er vi klar, og melder 
program ud på SMS og i Facebookgruppen, 
FDF Hjerm. 
 
På snarlig gensyn! 
 
FDF lederne 
 

 
Maj 2020 

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

 
Tumlinge (1. + 2. klasse) 
Pilte (3. + 4. klasse) 
Væbnere (5. + 6. klasse)  
Seniorvæbnere (7. + 8. klasse) 
Seniorer (9. klasse og opefter)  
 
Kære alle FDF´ere 
 
Vi savner jeg helt vildt, men ved ikke på 
nuværende tidspunkt hvornår vi igen kan få 
lov at mødes med jer, - det må vi lade 
statsministeren bestemme. 
Men når det sker, så er vi klar, og melder 
program ud på SMS og i Facebookgruppen, 
FDF Hjerm. 
 
På snarlig gensyn! 
 
FDF lederne 
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

MAJ 2020

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

 
Maj 2020 

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

 

 
 
 
Ledere:  Lotte Brander  tlf. 22 38 34 01 
  Line Henriksen tlf. 20 71 97 14 
  Katrine Grøn 

Tine Hebsgaard 
Jesper Gulev 

  Freja og Julie C 
 
Ledere:  Birgit Gøtzsche tlf. 21 28 51 08 
  Jesper Andersen tlf. 23 66 69 13
  Kirsten Vittrup tlf. 26 82 54 28 
  Rikke Kjær Jørgensen 
  Thorbjørn Jørgensen 

Karoline 
 

Ledere:  Lars Hebsgaard       tlf. 24 47 20 11  
  Louise Christensen       tlf. 20 73 32 17         

Mathias Balling 
Tine Hebsgaard 
Jesper Jensen  
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Østergade 23 . 7600 Struer
97 85 00 25

Vi sælger også til private!

• Foder
• Gødning
• Havekalk
• Alt til hus, hobby og have

Lindeborgvej 7 • 7560 Hjerm • Tlf. 9746 4200

Vi ses på...

.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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Tlf. 9746 5353
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Tlf. 9746 5353

 Bødkervej 4 - 7600 Struer

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

af alle bilmærker uanset årgang

HUSK at få serviceret bilens aircon-/klimaanlæg inden ferien!
Skal bilen serviceres eller udskiftes før sommerferien?
Kig ind til Bjerrum Biler, vi står klar til at hjælpe dig!
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. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

� Biler til "Gør-det selv"
� Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:
Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

E-mail: gkmadsen@mail.dk
www.hjermvand.dk
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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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Hjerm Juniorklub 
For alle fra 4. til og med 7.kl.  

Hver mandag kl. 18.30-20.00 
Vestre Hovedgade 4 

 
 Maj 2020   

                          
Vi skal rigtig hygge os med sjove aktiviteter  

og høre nogen af de spændende fortællinger fra bibelen. 
 

          d. 04.  Ingen klub. 
          d. 11.  Postløb. 
          d. 18.  Årsfest – vi spiser pizza. 
          d. 25.  Sjove lege.         
                                             

 
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, Peter og Anders 

Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                                              
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Indre mission  
    
       MAJ 
 
  
 
Lør-søn 16-17  FAMILIELEJR  
   for hele familien 
   ER FLYTTET 

TIL DEN 10. OG 11. OKTOBER 
Sæt X  i kalenderen…. Det bliver rigtig godt !  

 
Øvrige møder og arrangementer er aflyst til og med den 10. 

maj eller når forsamlingsforbuddet over 10 personer ophæves. 

 
  Hvis ikke  andet er anført, er møderne i missionshuset Bethel, Vestre Hovedgade 4 

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 97465052/40269978   aaserobert@gmail.com 
Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission  

  

   
 Bibelkreds  

     
Alle bibelkredse i maj måned er aflyste 

 
 

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

Og lagde lys og varme 
I dine øjnes leg. 

Hver gang du se på andre 
Og slipper lyset ud, 

Så glæder du din skaber, 
Så priser du din Gud.” 
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Hjerm Børneklub
 

 

Hjerm Børneklub 
Maj 

  er du mellem 3-9 år, 
  har du lyst til at høre de gode og spændende bibelske 

fortællinger om Daniel, der sov sammen med løver, uden 
at blive ædt, om Jonas, der blev slugt at et kæmpe  stort 
havdyr og overlevede, 

  kan du li´ at se dukketeater, 
  kan du lide at synge, lege, spille fodbold, gynge,   
  kan du li` at slappe a´ og hygge dig, 

 
Så er det her lige noget for dig 

 
Vi mødes under hjemlige forhold 
       Hver onsdag kl. 16.15 - 17.30 
   hos Gurli, Højgårdsparken 92, 

mobil 21405005 
 

Hygge omkring køkkenbordet 
  Sang m. bevægelse, 

trosbekendelsen og Fadervor 
  Spændende bibelfortælling 
  Fri leg ude/inde 

 
       Kærligst Annemarie, Bente og Gurli 

 
Vi følger selvfølgelig regeringens råd om, 

hvornår vi må mødes igen Se hjemmesiden 
                             www.hjermkirker.dk/børn 
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Hjerm Børneklub
  

Kære Forældre 
 
      Der er mange sunde og gode aktiviteter for børn i Hjerm. 
 

Børneklubben er en af dem. 
 

Vore børn er værdifulde for os, og vi 
vil gerne give dem de bedste 

muligheder her i livet. 
 

Derfor har vi måske også valgt at lade 
vores barn døbe, og kan se tilbage på 

en minde rig dag. 
 

 
Børneklubben ser også barnedåb som værdifuldt. 

 
Det ansvar vi alle påtog os om oplæring i den kristne tro, kan vi på den 

måde stå sammen om at give børnene. 
 

     , 
Derfor går vi 

  på opdagelse i bibelen, 
  lærer børnene fadervor og 

trosbekendelsen. 
  viser hen til kirken ved at deltage i 

dåbstræf,/pizza-gudstjeneste. 
 

 
ALLe børn – døbte og ikke døbte er 

HJERTELIG VELKOMMEN til at være med i et godt fællesskab under 
hjemlige forhold 

 
 

Har du lyst til at se, hvad det er, 
 er du velkommen 

 til at tage dit barn med og kigge indenfor. 
 

                             www.hjermkirker.dk/børn  



Kirkeblad

for Hjerm Sogn

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Jonas Serner-Pedersen

Kirkevej 9, 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 41 14

Mail: jjs@km.dk

 

Menighedsrådsformand

Birgitte Munk Jensen

Jegbjergvej 6, 7560 Hjerm

Tlf. 42 97 68 37 

Mail: abcdef.jensen@gmail.com

 

Hjerm Vestre Kirke

Graver og kirketjener:

Morten Gert Hansen

Kirkevej 18, 7560 Hjerm

Tlf. 21 20 27 43

Mail: hjermvkirkegaard@gmail.com

 

Hjerm Østre Kirke

Graver og kirketjener:

Diana Vejrsø Kruse

Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm

Tlf. 21 20 20 45

Mail: graverhjermoestre@gmail.com

Kirkesangere

Egon Bech-Pedersen

Tlf. 30 96 24 84

Bjarne Aarkrogh

Tlf. 40 86 45 06

 

Sekretær

Maria Serner-Pedersen

Tlf. 97 46 41 14

Mail: mssp@km.dk

Kontortid: Torsdag kl. 11-13

 

Redaktion

Robert Stoltenberg, Käthe Møller,

Dorte Ebey Lind, Jonas Serner-

Pedersen og Maria Serner-

Pedersen

 

Organist

Anders Slot Sørensen

Tlf. 30 23 75 65

Mail: andersslot.s@gmail.com

 

Hjemmeside

www.hjermkirker.dk

I sognepræstens ferie og fri-weekender passes embedet af sognepræst Charlotte

Rønhoff, Gimsing. Tlf. 23 63 90 70



Kirkeblad

”Jonas, du skal køre Kaleb en tur på

hospitalet”, sagde Maria en morgen. Det var

nok ikke så slemt, men han havde noget

udslæt på kroppen og et sår på læberne. Vi

ville nok være hurtigt hjemme igen.

Søvndrukken væltede jeg ud af sengen. Jeg

åbnede døren ind til Noas værelse: ”Noa, jeg

kører lige med Kaleb. Vi er nok hjemme igen,

inden du står op”. 

 

Det var vi ikke. 

 

Vi blev hentet på parkeringspladsen af en

dame i rumdragt. HAPS! 12 dage beholdt de

os! Tolv dage. Det var ikke lige den All

Inclusive, jeg havde forestillet mig i min ferie,

men forplejningen var god og sundheds-

personalet meget venligt. Vi havde ikke

corona, men var alligevel i isolation. Det

betød, at vi ikke måtte gå ud af stuen, og at

vi ikke måtte få besøg. 

 

Kalebs udslæt og sår blev hurtigt meget

værre. Han fik mad via sonde og væske via

drop. Ikke engang Maria måtte besøge os.

Det er mange dage for et moderhjerte at

være væk fra sit syge 3-årige barn. 

 

Men efter en uge skete der et lille mirakel:

Maria fik allernådigst lov til at besøge Kaleb

en eftermiddag. Det var det bedste, der

kunne ske! 

Hun lagde sig op til Kaleb i sengen, og tårer

trillede ned ad hendes ansigt. De endte i dråber

på hendes næsetip, som Kaleb ømt tørrede væk,

som det ses på billedet. Besøget gav nyt

overskud, nyt håb og ny energi til os alle

sammen. Så kunne vi overskue at være på

hospitalet lidt endnu.

 

I Bibelen står der, hvordan Gud vil tørre hver tåre

af vores øjne i evigheden. Hverken død, sorg,

skrig eller pine skal være mere, for han gør alting

nyt. Vi lever i en usikker tid og i en verden, som

er plaget af sygdom. Vi ved ikke, hvad

morgendagen bringer. Men allerede her kan

man finde tryghed i, at Gud er nær. Allerede her

kan man opleve, hvordan han tørrer tårer af

vores øjne og næsetipper. Selv når tilværelsen er

mørk og rystet. Selv når man er på hospitalet,

eller når ens liv falder sammen. Selv når man er

ensom. Så vil han drage nær til os og tørre tårer,

hvis vi vil lade ham. Når han er nær, er der en

besynderlig tryghed og fred, uanset hvad der

ellers sker omkring en. Så kan man overskue at

være i tilværelsen lidt endnu, for der er håb.

 

Glædeligt forår,

- Jonas

Trøst



Han vil tørre hver tåre
af deres øjne, og døden
skal ikke være mere, ej

heller sorg, ej heller
skrig, ej heller pine skal

være mere. 
Thi det, der var før, er

forsvundet. Og han, der
sidder på tronen, sagde:
»Se, jeg gør alting nyt!«

Joh. Åbenbaring kapitel 21 vers 4-5

Kirkeblad



FDF, Børneklubben og Klub Halv Syv! Vi er taknemlige for det store

arbejde der gøres til glæde for børn og unge i Hjerm sogn. Mange

frivillige ledere bruger tid her uge efter uge, år efter år. TAK for det! I maj

måned samler vi derfor ind til dette lokale kirkelige arbejde med børn og

unge. Se mere på www.hjermkirker.dk og www.fdf.dk/hjerm/

 

Husk, særligt i denne tid med få gudstjenester, at I altid kan støtte via

MobilePay på nr. 12885. 

 

Tak for en god gave!

 

Kirkeblad

Hjerm Kirkers aktiviteter for �yens �ørn og +nge

Indsamling i maj



 

Vi lever i en underlig tid. Samfundet lukkes ned, vi skal holde os for os selv, holde

afstand og alt det der. Der er stille på vejene. Men samtidig er der også en

besynderlig fornemmelse af fællesskab og samhørighed. Sådan oplever jeg det i

hvert tilfælde. 

 

Døren indtil kirkebygningerne er låst, og der bliver ikke holdt gudstjenester derinde.

Men Kirken er ikke lukket ned. Guds menighed er sprællevende. Midt i alt dette har

vi haft påske: Kristus er opstanden, ja sandelig opstanden! Kirken består ikke af de

gamle sten, men af dem der følger Jesus. Vi er nu blot kirke på en anden måde, for

en stund. 

 

Alle aktiviteter i kirken er indtil videre aflyst. Gudstjenester, konfirmander,

minikonfirmander, klub86, babysalmesang, børne/teenkor, lejlighedskor,

højskolesang, fyraftensbøn mm. Til gengæld har vi lavet nogle små

videogudstjenester, som alle er velkomne til at se. Vi syntes, at vi ville bruge

anledningen til at filme dem andre steder end i kirkerummet. For Jesus er nemlig

ikke kun i kirken, han er der, hvor mennesker er! Blandt dig og mig. 

 

Vi håber, at gudstjenesterne i kirken begynder igen her i maj, og at øvrige

aktiviteter begynder igen efter sommerferien. Følg med på hjemmesiden og

facebook.

 

Og jeg står til rådighed! Hvis man tænker, det ville være rart med en snak, kommer

jeg gerne forbi på et havebesøg. Selvfølgelig med lidt afstand, så jeg ikke risikerer

at bære smitte med til jer. Ring til mig eller skriv på mail, så kommer jeg forbi. Vi

kan også gå en tur, snakke over telefonen eller mødes i præstegårdens have.

 

Kærligst, 

-Jonas

Hjerm Kirker i coronatiden

Kirkeblad
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Menighedsmøde og orientering om valg til menighedsråd i Hjerm 

Mødet er flyttet til TIRSDAG DEN 9. JUNI kl. 19.00 i Sognegården. Hvis

myndighederne tillader forsamlinger over 10 personer, vil vi holde vores

årlige menighedsmøde. Denne aften kan du høre om menighedsrådets

arbejde, stille spørgsmål til rådet og høre om rådets planer fremover. Vi

skal også høre om sogneturen til Tanzania ved lokale fra Hjerm. Endelig

vil vi også orientere om den nye valgform til menighedsrådsvalg, der i år

er den 15. september. Program følger i næste kirkeblad og på

hjemmesiden.

 

Menighedsmøde

Tirsdag d. 12. juni kl. 19 i Sognegården



Kirkeblad

Pinsedag d. 31. maj fejrer vi kirkens fødselsdag. Vi skal igen lytte til

pinsens budskab om Helligåndens nærvær i vores liv, og vi skal synge de

glædesfyldte pinsesalmer. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet

mousserende vin og kransekage. 

 

Det er selvfølgelig med forbehold for at myndighedernes retningslinjer giver tilladelse til det, så

følg med på www.hjermkirker.dk og på Facebook.

Velkommen

kl. 09.00 i Vestre Kirke 

kl. 10.30 i Østre Kirke 

 

Desværre er provstiets traditionelle store friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

aflyst. Sidste år var vi jo flere end 500 i Hjerm Kalkgrav, hvorfra billedet er

taget. Men i stedet vil vi afholde vores egen stemningsfulde

friluftsgudstjeneste her i Hjerm; i Præstegårdshaven. 

Kom og vær med! 

 

Det er selvfølgelig med forbehold for at myndighedernes retningslinjer giver tilladelse til det, så

følg med på www.hjermkirker.dk og på Facebook. 

 

 

Medbring egen havestol

Dato: Mandag d 1. juni 

Tidspunkt: kl 10:30 

Sted: Præstegårdshaven, Kirkevej 9

Pinsedag - kirkens fødselsdag!

Pinse

2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste i 'ræstegårdshaven

 



Gudstjenesteliste

10.30

 

 

-

 

 

10.30

 

 

09.00

 

 

10.30 

i præstegårdshaven

 

10.30

 

VESTRE ØSTRE

Søndag d. 17. maj

5. s. e. påske

 

Torsdag d. 21. maj

Kristi himmelfarts dag

 

Søndag d. 24. maj

6. s. e. påske

 

Søndag d. 31. maj

Pinsedag *

 

Mandag d. 1. juni

Anden pinsedag *

 

Søndag d. 7. juni

Trinitatis

 

 

DATO

09.00

 

 

10.30

 

 

-

 

-

10.30

 

 

-

 

 

09.00

* Se nærmere omtale i bladet. 

Hvis intet andet er nævnt, prædiker Jonas Serner-Pedersen

Kirkebil - Alle, som har problemer med transport til og fra

kirkens gudstjenester, er velkomne til at benytte kirkebilen,

som bestilles dagen før på tlf. 97 87 80 80.

FORBEHOLD FOR CORONA-AFLYSNINGER 

FØLG MED PÅ HJEMMESIDE OG FACEBOOK

Kirkeblad
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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.


