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

Vores allesammens nye købmand er nu kommet tættere på. 
 

Stor lokal opbakning, anpartstegninger, pantindsamling, 
loppemarked osv. har gjort det muligt. 

 
Vi i Hjerm fif vil også være med og donerer 40.000 kr. 

 
Vi ser frem til et godt samarbejde med vores nye købmand 

og glædes over vores fælles aktiviteter 
og sammenhold i vores lille by. 

 
Hjerm fif hovedbestyrelse. 
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Desværre blev alle vore arrangementer i foråret aflyst på 
grund af Covid 19. 

Arrangementet på Sevel Kro, som vi udsatte, med håb om det kunne 
gennemføres sidst i maj, har vi også været nødt til at aflyse. Sevel Kro er 
åben igen, men ikke for forsamlinger over 10 personer, og da mange af 
jer havde givet tilsagn om, at afslutte sæsonen sammen med os, ja, så var 
vi for mange til at kunne opfylde kroens restriktioner. 

Vi vil gerne sende en tak til jer alle for en god sæson 2019/2020. En sæ-
son, som blev helt anderledes, end vi havde planlagt. Tak fordi i er mødt 
op til vore arrangementer og for jeres hjælp i forbindelse med vores jule-
messe-cafè. 

Også tak til jer, som allerede har fornyet jeres medlemskab for sæsonen 
2020/2021 – vi har mange gode ideer til arrangementer i det kommende 
år, og inden længe påbegynder vi arbejdet med at få sammensat et 
spændende og varieret program, så håber i alle har lyst til at forny jeres 
medlemskab til foreningen. 

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

Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag d. 5.november 2020 – koncert 
med Thomas Kjellerup i Lemvig Idræts- & Kulturcenter. Nærmere op-
lysninger i Hjerm Posten, september 2020. 

 

Vi glæder os til endnu en sæson sammen med jer og vil 
ønske alle en rigtig god sommer  
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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

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

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

33 68 70 65



HJERM POSTEN  I 10.2020 9

Hjerm FIF søger  
2 personer  

til sponsor udvalget

Hjerm FIF søger 2 personer som kan hjælpe med at tegne 
sponsorer til Hjerm FIF.
Vi søger 2 personer som virkelig kan hjælpe udvalget med at 
få tegnet kontrakter med vores sponsorer samt evt. få nye 
aftaler i hus.

Vi sætter meget stor pris på vores sponsorer og vil gerne blive 
ved med at have mange i FIF, da de gør en stor forskel, så 
vi kan gøre mange ting for vores børn og unge mennesker. 
Sådan vi kan holde gang i foreningslivet i Hjerm, hvilket vi 
sætter meget stor pris på.

Kunne du tænke dig at hjælpe udvalget, så kontakt gerne 
Hovedbestyrelsen i Hjerm FIF.
Michael Bach Pedersen 2811 5348 eller  
Søren Silkjær 2440 7282, så vil vi sende jer videre til udvalget.

Støt vore sponsorer, de støtter os.

Hjerm FIF
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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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H E L I O S  H J E R M

Og så blev der indsigt til plejehjemsgrunden.

Så er arbejdet med etableringen af aktivitetsområdet på 
den tidligere plejehjemsgrund for alvor gået i gang.

På arealet tættest på Vestre Hovedgade bliver der etab-
leret en Pump Track (cykelbane), og tættest på hallen 
bliver der etableret nye beachvolley baner. Disse baner 
kan samtid bruges til strand/sand fodbold eller håndbold.

Pavillonerne fra Solglimt bliver opsat i forbindelse med 
et gangareal mellem Pump Track og beachvolley, og her 
får man mulighed for en pause mellem aktiviteterne eller 
sidder som tilskuer.



HJERM POSTEN  I 10.2020 13

H E L I O S  H J E R M

Der gøres klar til løbebane langs skolen. Der skal fjernes ca. 
halvdelen af asfalten.
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H E L I O S  H J E R M

Løbebanen tager form. Men der mangler lige ”det sidste”.
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H E L I O S  H J E R M

Rundt om hele arealet og i sammenhæng med hal og 
skole kommer der en løbebane.

Vi har fjernet hækken ud mod Vestre Hovedgade fordi, 
at der skal være god indsigt til de forhåbentlig mange 
aktiviteter, der kommer på området. Birketræerne for-
venter vi bliver stående.

Planen er nu, at vi skal have drænet området, hvorefter 
Pump Track og beachvolley baner skal etableres, og den 
del af løbebanen, som er på plejehjemsgrunden, skal 
færdiggøres.  Til sidst skal vi have arealet gjort pænt igen 
– på en nem og mere eller mindre vedligeholdelsesfri 
måde.

Vi har modtaget et sponsorat fra Struer Energi til etab-
lering af lys på området, hvilket vi er meget glade for og 
gerne vil sige mange tak for.

Med venlig hilsen 

Arbejdsgruppe omkring Helios Hjerm
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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



eSport
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LANparty 
9-11 oktober 2020 
Hjerm Hallen 

 

 

 

 

 

LANparty – måske Danmark hyggeligste  
Kom til LANparty i Hjerm Hallen den 9 til 11 oktober 2020.  

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

Events og konkurrencer 

Natovernatning i hal ”next door” 

Mulighed for tilkøb af (hjemmelavet) mad 

1000/1000 Mbit Internet 

VIP gæster 

Besøg hos på Facebook eller www.hjermesport.dk 

SES VI? 
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I HJERM Står vi sammen. 

Tak for den store opbakning til 

anpartstegning 

Vi forsætter arbejdet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arbejdsgruppen Hjerm Butikshus 

Nyt fra Hjerm Butikshus 

 

Efter det er lykkedes at nå i mål med anpartsindsamlingen, har vi i de sidste 
uger haft møder med lokale håndværkere og mulige sponsorer. Der har 
været god stemning til møderne, og vi vil i den kommende tid afholde flere 
af disse møder. 

Som tidligere skrevet, er det en kæmpe udfordring at komme videre med 
stiftelse af anpartsselskabet, da den nuværende situation mht. 
forsamlingsforbud over 10 personer umuliggør, at vi afholder en stiftende 
generalforsamling. Vi har derfor haft kontakt til advokat Karsten Hjort fra 
Struer, for at søge sparring ang. mulighederne. Vi er i fællesskab kommet 
frem til, at den bedste løsning her og nu, er følgende: 

•  Den nuværende arbejdsgruppe indskyder kapital, så et 
anpartsselskab kan stiftes. Gruppen indtræder som midlertidig 
bestyrelse. Vi kan herefter komme i gang med at søge fonde, få 
tegninger på plads og få tilbud på byggeriet.  
 

•  Anpartskapitalen forhøjes efterfølgende ved indskud af kapital fra 
alle, der har ønsket at tegne anparter. 
 

•  Lige så snart at det er muligt, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor den midlertidige bestyrelse træder tilbage, 
og alle anpartshavere kan vælge den fremtidige bestyrelse. 
 

Vi tager dette skridt for at processen ikke bliver yderligere forsinket. 
Måtte der være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse 
til: butikshus@hjerm.dk  
Søren Holst på 20164169 eller Jens Ove Andreassen 20445201 
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Vi forsætter arbejdet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arbejdsgruppen Hjerm Butikshus 

Nyt fra Hjerm Butikshus 

 

Efter det er lykkedes at nå i mål med anpartsindsamlingen, har vi i de sidste 
uger haft møder med lokale håndværkere og mulige sponsorer. Der har 
været god stemning til møderne, og vi vil i den kommende tid afholde flere 
af disse møder. 

Som tidligere skrevet, er det en kæmpe udfordring at komme videre med 
stiftelse af anpartsselskabet, da den nuværende situation mht. 
forsamlingsforbud over 10 personer umuliggør, at vi afholder en stiftende 
generalforsamling. Vi har derfor haft kontakt til advokat Karsten Hjort fra 
Struer, for at søge sparring ang. mulighederne. Vi er i fællesskab kommet 
frem til, at den bedste løsning her og nu, er følgende: 

•  Den nuværende arbejdsgruppe indskyder kapital, så et 
anpartsselskab kan stiftes. Gruppen indtræder som midlertidig 
bestyrelse. Vi kan herefter komme i gang med at søge fonde, få 
tegninger på plads og få tilbud på byggeriet.  
 

•  Anpartskapitalen forhøjes efterfølgende ved indskud af kapital fra 
alle, der har ønsket at tegne anparter. 
 

•  Lige så snart at det er muligt, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor den midlertidige bestyrelse træder tilbage, 
og alle anpartshavere kan vælge den fremtidige bestyrelse. 
 

Vi tager dette skridt for at processen ikke bliver yderligere forsinket. 
Måtte der være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse 
til: butikshus@hjerm.dk  
Søren Holst på 20164169 eller Jens Ove Andreassen 20445201 
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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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Hjerm Posten
ønsker alle en god sommer 
– på gensyn i september!

Husk indlevering  
senest den 15. august!
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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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Hjerm Borgerforening

Nyt fra bestyrelsen
Efterfølgende generalforsamlingen 27. februar 2020, blev der 
afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 21. april 2020 – 
det var desværre var senere end normalt og pga restriktioner 
som følge af Corona virus.

Den 15. maj mødtes den ny bestyrelse så igen, – og afholdt 
dermed sit første ordinære bestyrelsesmøde med en lang dags-
orden, hvorfra vi i reduceret form kan berette følgende:

Aktiviteter og arrangementer
Vi vil naturligvis gerne påbegynde de kendte aktiviteter og ar-
rangementer, så snart det er muligt, sundhedsmæssigt forsvar-
ligt og selvfølgelig indenfor de til enhver tid gældende anbefa-
linger og restriktioner. Vi følger derfor løbende udmeldingerne 
fra regering og myndigheder, og vil når det igen er muligt 
koordinere og planlægge de arrangementer og aktiviteter som 
det fortsat vil være muligt at gennemføre efter en genåbning. 
Vi har i bestyrelsen også taget hul på, at kigge ind i flere og 
anderledes arrangementer da vi gerne vil fornyelse, men også 
gerne holde fast i gode traditioner og kendte arrangementer – 
igen er vi nødt til at forholde os til Corona situationen.

Legepladser under Borgerforeningens ansvar
Der er kommet nye regler og krav ift legepladser, og dem skal 
vi naturligvis efterleve – der er derfor besluttet, at indsatsen 
og økonomien bliver fokuseret om legepladsen i Byparken. Vi 
skal nu finde en certificeret leverandør der kan hjælpe os med 
at få en legeplads etableret indenfor nævnte krav, retnings-
linjer og tidsramme som myndighederne har udstukket.
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Hjerm Borgerforening

Broen i byparken
Broen trænger til et eftersyn, da den begynder at være ”træt” 
her og der – vi får nu undersøgt hvad der skal til ift en større 
eller mindre renovering og økonomien i samme.

Skiltning og markedsføring af byggegrunde i Hjerm
Vi er i tæt dialog med Struer Kommune, og der er spændende 
ting på vej i den henseende – vi håber indenfor kort tid at 
kunne informere mere herom, – men i skal vide, at vi ER i 
gang.

Hjerm Butikshus – Ny Købmand
På bestyrelsesmødet i går, tog den ny bestyrelse en beslutning 
om, at donere 60.000,- kroner til den ny købmandsbutik. Må-
ske der vil være delte meninger om denne donation, og vi vil 
derfor gerne dele på rationalet bag beslutningen.

Vi mener, at dette projekt er af så stor og kritisk betydning 
for Hjerm, Hjerms nuværende borgere i alle aldre samt hus-
priserne i Hjerm, og sidst men ikke mindst, – muligheden for 
at tiltrække nye beboere til Hjerm. Borgerforeningen køber 
således IKKE anparter, her er alene tale om en donation / et 
sponsorat.

Vi har kigget ind i borgerforeningens egenkapital; og har delt 
summen som følger; 50% i kassen til drift, vedligehold og for-
pligtelser, 25% til kommende arrangementer & aktiviteter, og 
25% til omtalte donation til vores kommende købmandsbutik.

Vidste du iøvrigt, at borgerforeningen formålsparagraf som 
beskrevet i vedtægterne er; §1 Foreningens formål er at virke 
til gavn for alle borgere i Hjerm sogn, at være kontaktled til 
kommunen, at fremme fællesskab og trivsel i Hjerm.
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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
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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
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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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• Salg/leasing af biler
•  Autoværksted med rep. af alle 
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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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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.

Mange sommerhilsener

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

JUNI 2020

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

 
Juni 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 
 
De store FDF´ere er begyndt at mødes igen, - med en masse 
restriktioner, men det klarer de flot! 
 
Nu må der da snart ske noget, så resten af os også kan 
komme igang, - glæder os vildt meget til at se jer igen! 
Vi håber at kunne komme i gang efter d. 8. juni, og er det 
tilfældet, så hører I fra os på SMS og i Facebookgruppen.  
 
Og hvor vil det være fedt hvis vi som planlagt kan komme på 
lejr d. 27. - 30. juni, - vi håber! 
 
Vi ses, - forhåbentlig lige om lidt ... 
 
FDF Lederne 
 
 

 

 
Juni 2020 

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

 
Tumlinge (1. + 2. klasse) 
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Vi håber at kunne komme i gang efter d. 8. juni, og er det 
tilfældet, så hører I fra os på SMS og i Facebookgruppen.  
 
Og hvor vil det være fedt hvis vi som planlagt kan komme på 
lejr d. 27. - 30. juni, - vi håber! 
 
Vi ses, - forhåbentlig lige om lidt ... 
 
FDF Lederne 
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JUNI 2020

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

 
Juni 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 
Louise Meldgaard 

  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 
  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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Indre mission  
    
               JUNI og JULI 

 
Da vi i skrivende stund ikke kender forsamlingsantallet, har vi valgt at 
vente med at afholde møder til august.  Derfor ingen møder i juni og 

juli. 
 

Vi ser an, følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og håber at 
flg. Program kan gennemføres �:  

    
 

AUGUST 
Lør.   15.  kl.    9.00 Fælles hovedrengøring i Bethel.  
   Kaffe  og rundstykker undervejs. 
 
Tors 20. kl. 19.30 Samtalemøde. Tekst: mark 9 
 
Fred. 28. kl. 17.00       SENSOMMERFEST FOR HELE FAMILIEN 

Fællesspisning. Tilmelding til Gurli Clausen                  
40433286 eller gurliclausen@hotmail.com             
senest  24/8. 

 
Kl. 18.30 Festaften med børnekonsulent i  DFS Karen 

Markussen, Herning 
   Desuden fejrer vi jubilæum for børneklubben. 
   I 130 år har der været børneklub/søndagsskole i  
   Hjerm ! ( ikke de samme ledere hele tiden �) 
   Det bliver virkelig en festaften !! 
 

AAllllee  eerr  hhjjeerrtteelliigg  vveellkkoommmmeenn 
       Hvis ikke andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4. 

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 

Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission  
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 Bibelkredse  
 

Juni   Juli  
   
              Ingen bibelkreds i kreds 1, 2, 3 og 4. 

        

     August 
  
     Hver kreds aftaler selv om man mødes torsdag den 13.  samt hvor. 
 
 Har du lyst til at være med i en bibelkreds eller blot læse   
 i bibelen sammen med en anden, så kontakt endelig enten 
 Hans Jørgen Nielsen  97464727 eller Aase  40269978 

Aktivitetskalender
DATO ARRANGEMENT FORENING

August 2020:

18. Orienterings- og Menighedsmøde
 i Sognegården Hjerm Menighedsråd

September 2020:

15. Valgforsamling, valg til Hjerm Hjerm Menighedsråd
 Menighedsråd i Sognegården 

Oktober 2020:

9.-11. LAN Party i Hjerm Hallen Hjerm FIF eSport

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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Hjerm Juniorklub 
For alle fra 4. til og med 7.kl.  

Hver mandag kl. 18.30-20.00 
Vestre Hovedgade 4 

 
 Juni 2020   

                          
Vi skal rigtig hygge os med sjove aktiviteter  

og høre nogen af de spændende fortællinger fra bibelen. 
 

          d. 01.  Ingen klub. 
          d. 08.  Udendørsspil/leg + Årsfest. 
          d. 15.  Sommerafslutning. 
         
      Opstart efter sommerferien d.24. 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, Peter og Anders 

Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                  
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Hjerm Børneklub
  

                  

                 Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
JJuunnii  

  
  hygge omkring køkkenbordet 
  sange med bevægelse, trosbekendelsen, fadervor 
  spændende bibelfortælling 
  ffrrii  lleegg  uuddee  eelllleerr  iinnddee    

    
HHvveerr  oonnssddaagg  kkll..  1166..1155  --  1177..3300  

hhooss  GGuurrllii  HHøøjjggåårrddssppaarrkkeenn  9922  
mmoobbiill  2211440055000055  

  
  

D. 3. Bente laver skattejagt,  
som begynder der, hvor du bor. 
D. 10. Dukketeater og Årsfest ude i 

 Gurlis have. 
D. 17. Vi kigger forbi dit hjem og vinker 
god sommer. 

 
                  Vi begynder igen d. 19. august 
                 

RRiiggttiigg  ggoodd  ssoommmmeerr                                              
 

Kærligst 
                                                  Annemarie, Bente og Gurli 

 
Vi følger hele tiden regeringens råd om, 

hvordan vi må være samen.  



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

”Ellers må vi lave én”, kom jeg til at skrive.

Det var Thithan, der i Hjerms Facebook-

gruppe, havde spurgt, om der mon var en

løbeklub i Hjerm. Og med et høfligt ”tak på

forhånd” bad han mig så om at lave en

løbegruppe. Og så sad jeg i saksen! Med

udsigt til at blive grundlægger af Hjerms nye

løbeklub og samtidig indehaver af en

kondition, som kun lige akkurat kan måle sig

med et dovendyrs. 

 

Man skal virkelig passe på, hvad man skriver

på internettet nu om dage. Man kan alt for

hurtigt blive taget på ordet! Heldigvis fik jeg

smølet nok til, at Thithan selv oprettede

gruppen, så jeg blev ikke Founding Father.

Men jeg var stadig ikke sluppet ud af saksen,

for nu forventedes det af mig, at jeg rent

faktisk ville bevæge mig ud i løb! Jeg

opsøgte derfor en løbeudstyrsbutik og

pantsatte præstegården, så jeg kunne få råd

til de helt rigtige løbesko med pronations-

støtte. Det betyder, at jeg har brug for

ekstra støtte i skoene, så jeg ikke vrider

anklerne. Det blev også til moderigtige tights

og en fin trøje. Sådan! NU er jeg halvvejs

mod målet om topform og et slankere look. 

Det kan godt være, jeg vil synke rallende

sammen efter de første 250 meter, men i det

mindste vil jeg i det tøj se prof ud de første

15 meter. Og de nye sko støtter virkelig min

fod flot, så jeg ikke bliver skadet. 

Klubbens første løbetur er i skrivende stund i

morgen aften, så ingen ved, om jeg klarer den

og stadig er i live, når Hjerm Posten udkommer.

 

Livet er næsten som at blive kastet ud i et løb.

Og det er til tider ikke bare et motionsløb. Der

kan være store udfordringer undervejs, og man

kan pludselig stå i en situation, man bestemt ikke

havde regnet med, eller som man ikke føler sig

god nok til. 

Det kan være rigtig godt at gøre sig bevidst om,

hvis der er noget i ens liv, der hindrer én i at løbe

frit og sikkert. Man kan få brug for godt

løbeudstyr i livet. Det kan være bøn, kirkegang,

bibellæsning, gæstfrihed, gavmildhed. Alt

sammen som støttende sko, der beskytter os

mod skader. 

 

Kirken er en løbeklub, hvor vi hepper på

hinanden. Det er godt at løbe sammen. Men

mest af alt løber Jesus selv med os. Han lærer os

de bedste løbeteknikker. Han hjælper os til at

holde ud, og han hjælper os af med det, som

hindrer os. Hvis vi vælger at følges med ham, så

ved vi, at uanset hvilket terræn der er på ruten,

så vil vi klare den og være i live, om vi end dør.

For han er selve livet.

Glædelig sommer,

- Jonas

Løbeklub



Så lad da også os 
frigøre os 

for enhver byrde 
og for synden, 

som så let 
omklamrer os, 

og holde ud i det løb, 
der ligger foran os, 

idet vi ser hen til Jesus,
troens banebryder

Hebræerbrevet kapitel 12 vers 1-2

Kirkeblad



Husk: Gaver kan også gives på �obilePay nr. �2885

 

Indsamling i juni - Open Doors Danmark

Open Doors er en international organisation, som tjener verdens forfulgte

kristne. De hjælper og styrker kirken i mere end 70 lande, hvor kristne

oplever diskrimination, vold, tortur, fængsel og død. Open Doors har

baser i 24 lande, hvorfra der indsamles midler, som bruges til bibler,

advokathjælp, traumehjælp, hospitalsudgifter, nødhjælp, mikrolån,

uddannelse og meget andet. Mere end 260 mio kristne oplever dagligt

forfølgelse pga. deres kristne tro, men opmuntres af vores hjælp og

forbøn. 

 

Læs mere her: www.opendoors.dk

 

 

Indsamling i juli - Alpha Danmark

Hej! Har du spørgsmål til livet? Alpha = Mad + Et oplæg om den kristne tro

+ En god samtale. Alpha kurser holdes i hele verden; på caféer, i

fængsler, i kirker, på aftenskoler, universiteter - og i Hjerm Kirker. Alle er

velkomne og mange oplever en glæde over at dykke ned i den kristne tro,

blive klogere og samtale med andre om tro og liv uanset ens personlige

overbevisning. Alpha kører også ægteskabskurser. Der samles ind til

Alpha kursusmaterialer, som stilles gratis til rådighed for alle kursister. 

Læs mere her: www.danmark.alpha.org

 

I Hjerm afholder vi jævnligt Alphakurser og ægteskabskurser. Næste

Alphakursus i Hjerm starter op i september, læs mere i dette kirkeblad. 

 

Kirkeblad

Indsamlinger



Kirkeblad

Indsamling i august - KFUM/KFUK 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

kristendommen. 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 kristendommen levende og

vedkommende for nutidens børn og unge. Lokalt er der

KFUM og KFUK foreninger i Holstebro og Struer.

Vi vil holde 3 minigudstjenester i rap i præstegårdshaven. Der er plads til 9

kirkegængere til hver gudstjeneste.

 

kl. 9.30

Kl. 10.15

kl. 11.00

 

Tilmelding til Jonas på sms 26286989 eller mail  jjs@km.dk  senest

pinsedag kl. 18.00.  
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2. pinsedag

Mandag d. 1. juni i præstegårdshaven - obs: tilmelding



 

Børnekirke starter til august

Juhuuu - nu starter der børnekirke i Hjerm for alle børn, der vil være med! 

 

Vi mødes i graverhuset ved Vestre kirke kl. 10.25. Vi synger, leger, spiser

lidt sund snack og går på opdagelse i Guds kærlighed til os. Bagefter går

vi over i kirken og er med til nadver og de sidste salmer. Det er for alle

aldre, og din mor og far må også gerne være med, hvis de vil. 

 

 

Jeg håber, at vi ses! 

Smil og kolbøtter fra Maria (præstens kone)

 

Obs: Der er Børnekirke til 10.30-gudstjenesterne i Vestre Kirke. 

Tjek evt. gudstjenestelisten; når der står B er der Børnekirke. 

Første gang er søndag d. 16. august. 

 

Din mor og far kan også melde sig ind i facebookgruppen "Børnekirke i

Hjerm" og følge med her.

 

Spørgsmål? 

Sms/ring til Maria på 60 60 55 51 

Kirkeblad

NYT! NYT! BØRNEKIRKE!
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Menighedsmøde og orientering om valg til menighedsråd i Hjerm 

Mødet er igen flyttet, denne gang til TIRSDAG DEN 18. AUGUST kl. 19.00 i

Sognegården. 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, se nærmere omtale her i bladet). 

OBS: Allerede onsdag d. 12. august kl. 19 i konfirmandstuen

Der indbydes igen til en glad aften, hvor vi synger nogle af årstidens

sange og salmer. Alle er velkomne til at være med til at sammensætte

aftenens indhold. Kaffe og brød undervejs. Kom og vær med til en

hyggelig aften. Datoer for de næste aftener er d. 16/9 og 14/10. 
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Menighedsmøde

OBS NY DATO: Tirsdag d. 18. august kl. 19 i Sognegården

 
Højskolesang

 
 

Hjerm kirkes børne/ungdomskor kom rigtig godt i gang

inden corona, og NU kan vi endelig komme i gang igen :-)

Anders glæder sig til at se jer alle sammen igen og meget

gerne også nye deltagere - det eneste det kræver er, at

man er glad for at synge! Koret fungerer som både et

fritidsjob og undervisning i sang, sangskrivning og

bevægelse. Fra 4. klasse og op. 

Børne/teenkor + fritidsjob

Torsdage kl. 15-16.30 i konfirmandstuen. Opstart 20. august
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Torsdag d. 20. august kl. 17 i Vestre Kirke

Fyraftensbøn er en tid til at bede for Hjerm og os, der bor her. Vi er

overbeviste om, at bøn gør en forskel, og at Gud handler, når vi be’r. Det

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 en halv times bøn. Hvis

man har noget, som man vil være glad for, at der bliver bedt over, er man

velkommen til at kontakte Jonas på mail eller telefon. Hvis man ønsker

personlig forbøn, er man også velkommen til at komme.

Obs - i år er det en hverdag. 

Tirsdag d. 25. august kl. 19 i Vestre Kirke

Hjerm Kirker inviterer alle kommende konfirmander og deres forældre til en

hyggelig og informativ aften i Vestre Kirke. Jonas glæder sig til at møde jer

og vil fortælle om konfirmandforløbet, og der vil være mulighed for at stille

spørgsmål. 

Selve konfirmationen bliver søndag d. 25. april 2021. 

Kirkeblad

 

 
Fyraftensbøn

Konfirmandindskrivning

Siden sidst

Døbte i Vestre Kirke

Dominik Milan Mojzis
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Kl. 09.00 i Østre Kirke

 

Janus Mejdal Skov

Cecilie Bach Sørensen

Madicken Monique Nielsen

Ann Overgaard

Kalle Ebey Lind-Kristensen

Jonas Rehmeier Gaardsted

Magnus Kastbjerg Ravnborg

Nikolaj Staal Jokumsen

Asker Tranekær Jensen

Julie Marie Bundgaard

Simon Lyngs Sloth

Bjarne Boe Pedersen

Oliver Ahle Aagaard Kristensen

Christian Høgild Brogaard

Jeppe Agerskov Bundgaard

Melaney Hedegreen Rasmussen

 

Årets konfirmander

Søndag d. 23. august

Hjerteligt tillykke! Vi ønsker jer en dejlig fest!

Kl. 11.00 i Vestre Kirke

 

 

Freja Trøstrup Daniel

Freja Marie Hjortshøj Jørgensen

Rasmus Dons Møller

Mikkel Srikhram Madsen

William Nonbo Staunstrup

Kathrine Møller Stilling

Jakob Sørensen Torjussen

Karen Lystlund Steenberg

Alberte Gry Byskov

Alberte Nønne Jung Frederiksen

Sigrid Lundgaard-Karlshøj

Nikolaj Kudsk Boesdal

Thomas Burow Jakobsen

Mille Nørgaard Bay

Alberte Elisabeth Egebjerg Rahbek

Telegrammer/gaver m.m. kan afleveres til 

alle konfirmander på følgende tidspunkter: 

Østre Kirkes våbenhus inden og under gudstjenesten.

Vestre Kirkes graverhus i tidsrummet kl. 9.00-10.30
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Velkommen til en dejlig familiegudstjeneste

for alle aldre! 

Denne dag er for alle børn, og vi skal særligt

fejre de børn, der blev døbt for 5 år siden.

Jonas vil tale om, hvad dåb er, og vi skal

synge børnesange med bevægelser til. 
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Dåbstræf + familiegudstjeneste

Kirkekontoret holder ferielukket

Kirkekontoret holder ferielukket i uge 30, 31 og 32. 

 

Klub 86's udflugt i september er aflyst

Klub 86 starter op igen i oktober. Læs mere i næste kirkeblad i september. 

Søndag d. 30. august kl. 10.30 i Vestre Kirke

Meddelelser

Erik Sommer sang/fortælling

Torsdag d. 10. september kl. 19 i Østre Kirke

Gratis entré.

Vi kan synge os igennem dagen; synge om året og

om hele livet. Vi kan synge om fællesskab, naturen,

historien, kunsten og om liv og tro. I sangene

samles vi om det alt sammen. Læs mere om Erik

Sommer i næste kirkeblad og glæd dig til

koncerten. 
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Tirsdag d. 15. september kl. 19 i Sognegården

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i

menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig

afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede

kandidater. Nærmere info i kirkebladet i september. 

 
Valgforsamling

Baby

salmesang

Onsdage kl. 09.30 i Vestre kirke - opstart d. 16. september

Sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske

udvikling.  En baby forstår ikke salmerne, men kan sanse stemningen og

atmosfæren og opleve kirkerummet.  Barnet kommer bl.a. til at høre

forskellige instrumenter og lyde fra klokkespil, guitar, rasleæg og klaver.

Alle kan være med! Der er efterfølgende kaffe og hygge i

konfirmandstuen. Babysalmesang starter op d. 16. september og løber

over 10 gange. Send gerne en sms til Anders hvis du kommer på 30237565

- du må også komme, selvom du ikke har tilmeldt dig. 
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Tirsdage i efteråret kl. 18.30 - 21.15 i konfirmandstuen

Vil du vide mere om den kristne tro?

Har du lyst til at udforske nogle af livets store spørgsmål?

 

Vi lever i en tid, hvor vores rødder er under pres fra flere sidder. Der er

mange, som har bud på, hvad tilværelsen går ud på. Vi tilbyder et gratis

kursus i kristendommens grundstof, med respekt for den enkeltes ståsted.

Tre elementer: Mad, oplæg og samtale.

 

Alle er velkomne! Uanset overbevisning eller viden, blot man er nysgerrig.

Her kan man komme og spise, høre et oplæg og dele sine tanker om livet

med hinanden –i en afslappet atmosfære.

 

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. Man kan hoppe fra når som helst, og er ikke forpligtet mere

end man selv ønsker.

 

9 tirsdage fra 29/9 til 15/12 (ikke uge 42, 45, 47) + hele lørdag d 31/10.

Klokkeslæt: 18:30 til præcis 21:15.

Sted: Konfirmandstuen, Kirkevej 9, 7560 Hjerm.

Pris: Gratis inkl. aftensmad.

 

Tilmelding og info:Sognepræst Jonas Serner-Pedersen

Tlf: 2628 6989 mail: jjs@km.dk

Følg med på www.hjermkirker.dk og kirkens Facebookside.

 

På https://danmark.alpha.org/blog kan du læse andres oplevelser ved at

deltage i et alphakursus. 
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Alphakursus for alle
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Gudstjenesteliste

 

VESTRE ØSTREDATO

* Se nærmere omtale i bladet. / B - Børnekirke i graverhuset*

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.

Mandag d. 1. juni

2. pinsedag*

 

Søndag d. 7. juni

Trinitatis

 

Søndag d. 14. juni

1. s. e. Trinitatis

 

Søndag d. 21. juni

2. s. e. Trinitatis

 

Tirsdag d. 23. juni

Sankt Hans

 

Søndag d. 28. juni

3. s. e. Trinitatis

 

Søndag d. 5. juli

4. s. e. trinitatis

 

Søndag den 12. juli 

5. s. e. trinitatis

I præstegårdshaven kl. 09.30, 10.15 og

11.00. Husk tilmelding.

 

 

10.30

 

 

-

 

 

10.30

 

Hjerm Bypark. Mulighed for aflysning.

Følg med på hjemmesiden og facebook.

 

-

 

 

10.30

 

 

-

 

 

 

 

09.00

 

 

10.30

 

 

09.00

 

 

 

 

09.00

Charlotte Rønhoff

 

-

 

 

09.00
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Gudstjenesteliste

 

VESTRE ØSTREDATO

* Se nærmere omtale i bladet. / B - Børnekirke i graverhuset*

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.

Søndag den 19. juli 

 6. s. e. trinitatis

 

Søndag den 26. juli 

7. s. e. trinitatis

 

Søndag den 2. august  

8. s. e. trinitatis

 

Søndag den 9. august  

9. s. e. trinitatis

 

Søndag d. 16. august

10. s. e. trinitatis

 

Søndag den 23. august 

11. s. e. trinitatis

 

Søndag den 30. august 

12. s. e. trinitatis

 

Søndag den 6. september

13. s. e. trinitatis

10.30

 

 

-

 

 

10.30

Charlotte Rønhoff

 

-

 

 

10.30 B

 

 

11.00

Konfirmation*

 

10.30

Dåbstræf*

 

09.00

-

 

 

09.00

Charlotte Rønhoff

 

-

 

 

09.00

Charlotte Rønhoff

 

-

 

 

09.00

Konfirmation*

 

-

 

 

10.30
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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.


