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De nye leje boliger ved Hallen Der bygges ved Humlum Tarteletter
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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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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

JULEMARKED PÅ
AUSUMGAARD

SÆT X 
I KALENDEREN
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Aktivitetskalender
DATO ARRANGEMENT FORENING

November 2020:

17. En aften med Claus Holm
  Aulum Fritidscenter Familie & Samfund

20. BASAR i Missionshuset
 V. Hovedgade 4, kl. 18.00-20.30 Promissio

22. Julemarked FDF kl. 10-16, ved Kridthuset Hjerm FDF

26. Besøg af Brinks Køreskole
 i Naturhuset Familie & Samfund

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.

STØT 
VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!
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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

Vi glæder os 
til samarbejdet!

Lars ChristineMathilde

Jeppe Schous Gade 6 – 7500 Holstebro – 9676 4450

UllaMartin Kristoffer

Maria

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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Loppemarked til fordel for 
Hjerm Butikshus

Meget, rigtig meget, blev solgt. Derefter fik Børnehave og 
dagpleje i Hjerm lov at tage dét, de kunne bruge. Resten blev 
afhentet af Haderup FDF som også hjalp med at pakke ned.
En rigtig stor tak til ALLE frivillige, hvad enten man har pak-
ket ud, slæbt kasser, eller siddet tælle vagt ved døren.
Tak for alt hvad der er doneret og TAK for lån af depotrum. 
Uden dem, var det ikke gået..

Et tal? Ja det kan I da godt få. Vi havde virkelig håbet at kun-
ne give 50.000 til Hjerm Butikshus. Det gik ikke helt, men vi 
har i alt indsamlet..

47.190 kr...

Så bare...Tak. 

Hilsen jeres Loppe-team, 
Sabrina Bach Pedersen, 
Heidi Højhus og 
Anita Kornerup-Bang Rasmussen
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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.

LINE SKOVGÅRD KRISTENSEN
EJENDOMSMÆGLER .  LSK@ROBINHUS.DK

MIDT-  OG VESTJYLLAND

Ring og få en gratis vurdering tlf. 93 88 87 84

34.995
INKL. MOMS

fast
salær kun

TRÆT AF DYRE EJENDOMSMÆGLERE? 
Så prøv RobinHus ejendomsmæglere med 100% tryghed 

og et salær på kun 34.995,- inkl. moms
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Nyt fra Hjerm butikshus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opdatering på projektet  

• Lokalplanen for Hjerm Butikshus er godkendt i teknik, miljø og klimaudvalget den 23.09.2020 og planen vil være i 
høring frem til den 26.10.2020. 

• Der er afholdt licitation på byggeriet, og lavestbydende hovedentreprenør blev Jens Vinderslev a/s Stuer. Det total 
projektsum for butik, tankanlæg og pizzaria bliver kr. 13,2 mio kr. alt incl. 

• Vi er nu i gang med, sammen med vores arkitekt Per Clausen, MNT arkitekter Struer, og hovedentreprenøren at 
detailplanlægge byggeriet, udarbejde tidsplan m.m. 

• Vores nuværende tidsplan har byggestart medio november og butiksåbning primo maj 2021. 

• Jordbundsundersøgelser på grunden har medført, at der er fra Struer Kommune stilles der krav om, at der 
etableres regnvandsbassin, samt at der er behov for ekstra fundering. 

• Struer kommune har bevilget tilskud til etablering af et offentligt toilet i forbindelse med butikshuset.  Samtidig er 
der fremsendt ansøgning til LAG, Struer-Holstebro på Landdistriktsstøtte på kr. 600.000. 

Herudover søger vi støtte hos andre fonde om penge til etablering af EL-opladestander og solceller. 

• Der er tegnet anparter i Hjerm Butikshus ApS for i alt ca. 3.300.000. 

• Vi har igangværende forhandlinger med kreditforening og Borbjerg Sparekasse om restfinansiering af byggeriet. 

• Der er den 19.10.2020 afholdt møde med Dagrofa om indretning og rekruttering af den kommende købmand. 
Dagrofa ser positivt på at finde den rette person til opgaven. 

  

Mvh. Arbejdsgruppen 

Nyt fra Hjerm butikshus
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Hjerm Skolekor
Skolekoret på Hjerm Skole er kommet rigtig godt i gang ef-
ter sommerferien og på nuværende tidspunkt er der hele 28 
sangglade børn. Koret består af børn fra 1. til 6. klasse. På 
grund af den nuværende situation, har vi måtte sadle lidt om 
og tænke ud af boksen. Vi har været nødt til at flytte vores 
korprøver om torsdagen ud af musiklokalet og over i Aulaen, 
så vi kan overholde afstandskravet på 2 meter. Vi har ligeledes 
måtte skære ned på dans og bevægelse, da det jo trods alt 
ikke er helt det samme at danse med sig selv.

Fredag d. 9. oktober havde koret sin første koncert i 2020 og 
det gik rigtig godt. Koncerten blev afviklet i forbindelse med 
skolernes motionsdag på Corona venlig manér med god af-
stand i Hjerm Hallen. Det var skønt endelig at få lov til at vise, 
hvad vi har arbejdet med. 



HJERM POSTEN  3•2020    11

Koret har været så heldige at få tilknyttet en rigtig dygtig 
korleder til at hjælpe Jakob i skoleåret 20/21. Laurie Otto er 
født i USA og opvokset i Bruxelles – hvor hun er uddannet fra 
Bruxelles Konservatorium – og bor nu i Danmark. Laurie har 
optrådt både som jazz sanger/pianist og som klassisk pianist. 
Hun underviser i rytmisk sang, rytmisk og klassisk klaver og 
er desuden leder af MGK-koret og Holstebro Rytmiske ung-
domskor. Det er uden tvivl et scoop for Hjerm skolekor.

Koret vil afholde 3 yderligere koncerter i dette skoleår. Den 
ene bliver i forbindelse med skolens juleafslutning fredag 
d. 18. december. Den anden koncert bliver i uge 11 eller 12 
umiddelbart inden påskeferie. Den sidste koncert kommer til 
at ligge i uge 24 eller 25, altså lige inden sommerferien.

Vi håber, at omstændighederne ændrer sig så søskende, for-
ældre og bedsteforældre kan få fornøjelsen af at komme og 
høre koret.
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STØT VORE 
ANNONCØRER

 – DE 
STØTTER OS!

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

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro
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Indsamling 
Dansk Røde Kors
Søndag d. 4. oktober 2020 indbragte landsindsamlingen til Dansk 
Røde Kors i Hjerm 9.641,00 kr. 
Beløbet er inklusivt et beløb, som indsamlerne skønnede blev indbe-
talt på MobilePay..

I 2019 gav indsamlingen 9.641,00 kr.

Dansk Røde Kors giver pengene til:

•  Mennesker i nød i verdens brændpunkter. Til akut hjælp i corona- 
ramte områder.

•  Bl.a. mad, vand, lægehjælp og presenninger til familier i Syrien og 
Yemen.

•  I Danmark går pengene til udsatte børn, der er uden for fælles-
skabet.

Tak til bidragyderne, indsamlerne og øvrige involverede i ind-
samlingen.

Arne Thorgaard 
Koordinatur i Hjerm ved indsamlingen



HJERM POSTEN  3•2020    14

FODBOLD

Pressemeddelelse 
Hjerm FIF Fodbold fik støtte til ”Mini Camps” 
Med støtte fra DIF og DGI's sommerpulje har Hjerm FIF Fodbold afholdt Mini Camps. 

Hjerm FIF Fodbold fik kr. 16.000 i støtte fra DIF og DGI's sommerpulje. Med bevillingen kunne 
fodboldklubben se frem til at komme i gang med de ansøgte aktiviteter her i oktober 2020. 

Formand Birthe Lystlund så især frem til at fodboldklubben nu kan tilbyde nogle hyggelige dage: 

”Vores medlemmer har, som så mange andre, måttet undvære træning, stævner og sociale arrangementer 
som fælles afslutning i corona-tiden, fra foråret og hen til opstarten her i efteråret. Da træning, kampe og 
forsamlinger lige nu også maner til forsigtighed og specielle foranstaltninger ift. COVID 19, ville vi gerne 
tilbyde vores medlemmer en ”Mini Camp” som et lille plaster på det savnede.  

Derfor har vi arrangeret, at de enkelte fodboldhold – dog hver for sig i denne tid - kan få glæde af 
skræddersyet inspirationstræning ved den lokale udbyder Sport4, som også indeholder forplejning og evt. 
samvær om aftenen for de ældste. Beløbet gør, at det kan gøres uden brugerbetaling, og så håber vi, at de 
alle får både glæde af en anden slags træning og socialt samvær ud over træningen og kampene. Samtidigt 
vil vi også gerne kunne gentage dette, hvis det viser sig at være en succes. Tusind tak til sommerpuljen for at 
kunne realisere dette”. 

I Hjerm FIF Fodbold glædede formanden og medlemmerne sig over at kunne komme i gang med 
aktiviteterne – og forhåbentlig også kunne byde velkommen til nogle nye ansigter i klubben på sigt. 

”Vores formål med det lille projekt er først og fremmest at kunne give vores medlemmer en lille oplevelse. 
Men hvis dette kunne appellere til nye spillere, nye frivillige eller nye samarbejdsmuligheder i lokalområdet, 
der kunne tænke sig at være med i klubben for at være træner, arrangere aktiviteter som samvær, 
afslutninger eller stævner, ville det være en sidegevinst, der kunne hjælpe os med at få flere aktiviteter i 
gang. Vi har nogle fantastiske forældre, der hjælper til med diverse små opgaver, men det kunne være fedt 
at have flere faste hjælpere til specifikke, måske lidt større opgaver i løbet af året”. 

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt 

Hjerm FIF Fodbold har modtaget bevillingen på kr. 16.000 fra DIF og DGI's sommerpulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. 
kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til 
medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 
kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr. 

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige 
foreningsliv i Danmark. 

Om DIF og DGI's foreningspulje 

• Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen 
• Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk 

Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD
”Mini Camps” 

 

I Hjerm FIF Fodbolds ungdomsafdeling fik alle hold i oktober måned tilbuddet om afholdelse af en 
”Mini Camp”, med 1-2 timers inspirationstræning af Sport4 Academy fra Struer og socialt samvær 
som afslutning. Planlagt som en kompensation, for manglende træning og sociale arrangementer 
for holdene i foråret og sommeren 2020, med tildelte midler fra DIF og DGI’s sommerpulje.  

Træningens indhold blev bestemt af trænerne ud fra behovet på de enkelte hold, f.eks. 
koordinationstræning, omstilling, boldkontrol mv., som blev tilrettelagt af Sport4. Efter træningen 
var der arrangeret velfortjent og hyggelig pizzaspisning for hvert hold, som alle havde gjort en 
ekstra indsats for at lære noget mere på en lidt anderledes måde end ellers.  

Det var oprindelig planen, at de 5 hold, ud over 3-mands, skulle have haft en forlænget hyggeaften 
med overnatning, men pga. corona-situationen og begrænset tid med igangværende kampe og 
andre planer inden efterårsferien, blev det kun muligt at gennemføre, med hiv og sving og corona-
restriktioner, for U15 holdet. De andre hold må have dette til gode til foråret. 

Fedt at næsten alle kunne komme og være med! 

Evalueringen på oktober måneds ”Mini Camps” er, at både hold fik fuld valuta for midlerne. 
Udtryk som ”fedt”, ”gode øvelser vi kan bruge igen”, ”det var SÅ godt” og ”det vil vi gerne igen i 
foråret” er kommet fra spillere og trænere.  

Med slutkommentarerne ”med gentagelse af øvelser bliver de bedre og bedre” og ”de blev jo 
gode efter kun få minutters øvelse” fra Sport4 træner Hassan, kan vi kun sige, at det var en succes, 
og at alle har lært og prøvet, så godt de kunne, sammen. Pizzaspisning var fint on-time, og vi kan 
kun sige, at der blev gået til fadene, og at der alligevel var lidt rester, selv om der blev lagt en lige 
så ihærdig indsats som ved træningen 😋😋😋😋 

Vi vil gerne sige tusind tak til DIF og DGI for støtten, samt tak til Sport4, Hjerm Pizza & Kebab 
House, Hjerm Hallen og de frivillige ledere og trænere for at få udført nogle gode ”Mini Camps” 
med både kvalitetstræning og socialt samvær med spisning for vores medlemmer.  

 

 

 

 

”Mini Camps” 
 

I Hjerm FIF Fodbolds ungdomsafdeling fik alle hold i oktober måned tilbuddet om afholdelse af en 
”Mini Camp”, med 1-2 timers inspirationstræning af Sport4 Academy fra Struer og socialt samvær 
som afslutning. Planlagt som en kompensation, for manglende træning og sociale arrangementer 
for holdene i foråret og sommeren 2020, med tildelte midler fra DIF og DGI’s sommerpulje.  

Træningens indhold blev bestemt af trænerne ud fra behovet på de enkelte hold, f.eks. 
koordinationstræning, omstilling, boldkontrol mv., som blev tilrettelagt af Sport4. Efter træningen 
var der arrangeret velfortjent og hyggelig pizzaspisning for hvert hold, som alle havde gjort en 
ekstra indsats for at lære noget mere på en lidt anderledes måde end ellers.  

Det var oprindelig planen, at de 5 hold, ud over 3-mands, skulle have haft en forlænget hyggeaften 
med overnatning, men pga. corona-situationen og begrænset tid med igangværende kampe og 
andre planer inden efterårsferien, blev det kun muligt at gennemføre, med hiv og sving og corona-
restriktioner, for U15 holdet. De andre hold må have dette til gode til foråret. 

Fedt at næsten alle kunne komme og være med! 

Evalueringen på oktober måneds ”Mini Camps” er, at både hold fik fuld valuta for midlerne. 
Udtryk som ”fedt”, ”gode øvelser vi kan bruge igen”, ”det var SÅ godt” og ”det vil vi gerne igen i 
foråret” er kommet fra spillere og trænere.  

Med slutkommentarerne ”med gentagelse af øvelser bliver de bedre og bedre” og ”de blev jo 
gode efter kun få minutters øvelse” fra Sport4 træner Hassan, kan vi kun sige, at det var en succes, 
og at alle har lært og prøvet, så godt de kunne, sammen. Pizzaspisning var fint on-time, og vi kan 
kun sige, at der blev gået til fadene, og at der alligevel var lidt rester, selv om der blev lagt en lige 
så ihærdig indsats som ved træningen 😋😋😋😋 

Vi vil gerne sige tusind tak til DIF og DGI for støtten, samt tak til Sport4, Hjerm Pizza & Kebab 
House, Hjerm Hallen og de frivillige ledere og trænere for at få udført nogle gode ”Mini Camps” 
med både kvalitetstræning og socialt samvær med spisning for vores medlemmer.  
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FODBOLD

Nogle udvalgte fotos fra dagene med U7, U10, U12D, U13D, U13P og U15. 
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FODBOLD
 

 

 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Seniorherrer oprykning 
 

Der kan tales om fremgang på det unge og voksende Serie 6 hold i Hjerm. 

Hyggeholdet i 2019 havde noget svingende resultater med bl.a. et tab på hele 18-0 og sejre med 
op til 7 mål, og endte med en placering som nr. 4 i foråret med 3 point, og placering som nr. 4 
efter forårets ombrydning med 7 point. I efteråret 2019 blev det til en flot placering som nr. 2 med 
7 point, og efter ombrydning desværre sidst som nr. 5 med 3 point. Nu skulle der ske noget mere.  

Der blev tilgang af spillere fra nærområdet, planlagt lidt mere fast træning, og et ønske om 
avancement i den kommende 2020 sæson lå som et nærliggende mål. Træningen kom i gang på 
kunstgræsbanen. Så kom coronaen desværre. Uden mulighed for træning eller kampe var 
avancement ikke lige at finde nogen steder.  

Ved genåbningen i maj med corona-træningen og de første cup-kampe kunne der nu mønstres 
godt 18-20 spillere. Cuppen mod rimelig gode modstandere, Mejrup, Herrup og Måbjerg endte 
efter tætte kampe med slutplacering som nr. 4 og 1 point. Ikke det bedste resultat, men der var 
vist gode takter, og kampene viste, at med lidt arbejde kunne det godt blive til noget mere. Efter 
sommerferien var truppen er nu oppe på 23 spillere.  

Efteråret så lovende ud. Med 3 sejre til start, 5-0, 3-1 og 4-1, blev det kun til et nederlag til 
Ørnhøj/Abildå på 4-1, inden stillingen blev cementeret med en sejr på 2-0 inden ombrydningen.   
Et flot resultat, der kunne videre bygges på med 3 point overført til næste pulje. 

 

Med NSKs afbud til første kamp med 3 point mere, blev det 
så Hjerm – Ulfborg 5-1, og de resterende resultater gjorde, at 
3. kamprunde allerede kunne afgøre oprykning med en 
udesejr over Vemb. Sejr blev 4-1, og nu var det kun kamp om 
1. og 2. plads, der skulle stå i Hjerm mod Måbjerg den 10/10. 

Måbjerg også kunne stille med et ungt hold. Det blev dog en 
forholdsvis ulige kamp i første halvleg, med hurtigt 1. mål til 
Hjerm efter få minutter. Måbjerg skulle lige have 1 mål ind, 
og det kunne have vendt kampen. Næste halvleg fortsatte 
dog med fornyede kræfter og endnu 2 mål.  
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FODBOLD

En sejr på 4-1 og dermed en solid 1. plads i puljen med 7 point ned til nr. 2 inden sidste spillerunde 
– og oprykning til Serie 5 en realitet, der skulle fejres med lidt bobler (4 spillere mangles på foto). 

TILLYKKE MED OPRYKNINGEN TIL SERIE 5! 

 

Indendørs fodbold 
Efter efterårsferien startes der op på indendørs fodbold, som varer indtil vinterferien 2021.  
Hjerm-Linde hold i Struer Energipark ved Linde Boldklub (se de enkelte holds FB grupper). 

Hjerm hold har indendørs / futsal i Hjerm Hallen, undtaget 25/12, 1/1 og 8/1. 

Dag Dato start Tid Hold Trænere 

fredage 23-10-2020 17-18:30 U15 drenge Gustav D. Nørbygaard 
Mads Brander 

fredage 30-10-2020 18:30-20 Senior herrer Mads Brander  
Filip Gøtzsche 

fredage 23-10-2020 16-17:00 U12-U13 piger Leif Mortensen 

mandage 19-10-2020 17-18:00 U12-U13 drenge Jens Mosegaard  
Simon G. Danielsen 
 Jørgen Ø. Andersen 

Tilmelding på hjemmesiden under Fodbold/Tilmelding. Der tilmeldes efter behov til turnering eller 
stævner. Kontingent Hjerm hold U15 og senior betales inden 6. november. 

/Hjerm FIF Fodbold 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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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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Jeg laver vinterkranse og 
buketter i naturmaterialer, 
som jeg 
plejer. 

Inga Rysbjerg Henriksen . Kirkevej 23 . Hjerm . Mobil 22 95 56 80

STØT VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!
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Aktiviteten stiger, lastbiler og maskiner kører til og fra. Lokale Hjerm folk har spurgt! 
Hvad er det der sker hos Humlum A/S? 

Vi har, igennem det sidste 
stykke tid, oplevet en større 
og større efterspørgsel på 
vores produkter fra vores 
gode og loyale kunder. Men 
vi har også fået flere 
henvendelser fra nye 
kunder, der viser interesse, 
for det vi kan levere. 

Humlum A/S udvider derfor vores 
produktionsfaciliteter i et omfang der gør, at vi kan 
følge med efterspørgslen i den nærmeste fremtid. 

I samarbejde med Ajcon bygger Humlum A/S 1978 m2 
produktionsfaciliteter og 210 m2 velfærdsfaciliteter. De 
nye velfærdsfaciliter er nødvendige idet vores stigende 
aktivitet gør, at vi får brug for at udvide vores dygtige 
og engagerede medarbejderstab med yderligere 12 
personer. 

Vi glæder os over, at kan bidrage til en stigende 
aktivitet i lokalsamfundet og beklager selvfølgelig, hvis 
det skulle give anledning til nogen gener i den periode 
hvor byggeriet står på. Vi forventer, at vi er klar til at 
bruge de nye bygninger ultimo juli/primo august 2021 

Med venlig hilsen 

Stefan Harregaard 

Humlum A/S 
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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

v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26

www.hjermsmedeogvvs.dk

Skolevej 2, Hjerm
Ingen udbringning

Tlf. 29 11 36 44



HJERM POSTEN  3•2020    25

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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    Fabler      
3.a på Hjerm skole har i en periode arbejdet med Fabler.  

Børnene har alle skrevet deres egen fabel og fundet en morale som passer til den. 
Dette arbejde er der kommet 12 fantastiske flotte og fantasifulde historier ud af. 
Der er ved lodtrækning fundet 4 som I kan læse her. Rigtig god fornøjelse. 8
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Elefanten og bien  
Der var engang en elefant der var bange for en bi fordi den 
engang så en bi stikke en løve. Løven brølet højt og siden har den 
altid været bange for en bi. En dag var elefanten ude at gå en tur i 
junglen og så en bikube. Den løb alt hvad den kunne. Så røg 
bikuben ned og der lå honning over alt. Så tænkte elefanten at 
det var synd for bierne. Selvom den var bange for bierne, hjalp 
den dem. Den tog sin snabel og løftet bikuben op. Den var stadig 
meget bange men den gjorde det. Da den havde sat bikuben op 
var bierne meget glade og som belønning fik elefanten honning. 
Elefanten var meget glad for honningen og så blev elefanten og 
bierne venner.  
 

Morale: man kommer længst med det gode  

 

Lavet af Mynthe Noah og Mia-Maja fra 3a😊😊😊😊 
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Giraffen og pindsvinet 
 

En giraf stod engang og spiste æbler friskt fra et æbletræ. Så kom et pindsvin gående på 
vandretur. 

Pindsvinet tænkte lidt, og så med ét spurgte den giraffen om et væddemål. 

”lad os vædde om, hvem der kan samle flest æbler på kortest tid” sagde pindsvinet. 

Der lå masser af æbler på jorden tænkte den og kiggede op på giraffen. 

”er du bange for at jeg vinder” sagde den. 

”Bange mig aldrig, og vinde dig aldrig” svaret giraffen. 

”Lad os bare vædde” sagde giraffen. 

”Jeg vil sikkert vinde med min lange hals, pindsvinet kan ikke engang få fat i et æble ”tænkte den. 

”I morgen tidlig her klokken 08:00” råbte giraffen. 

”Mig og pindsvinet holder væddemål om, hvem der kan samle flest æbler”: råbte den op. 

”kom til tiden!” 

Næste morgen kom giraffen hurtigt derover til tiden, men hvor var pindsvinet? 

”lad os bare gå igen” råbte en lama. ”og jeg gik hele vejen herover” sagde en kænguru højt. 

 ”hvad snakker i om?” sagde en lille stemme. Hvem var det? - og vent det var jo pindsvinet. 

Alle kikkede ned på ham, hva´ så sagde pindsvinet til et pige-pindsvin. 

Pigen rødmede op inden i og blev helt rød i bærret. 

”Skal vi komme i gang?” spurgte pindsvinet. 

”Ja lad os bare komme i gang” svarede giraffen, og sparkede til et æble på jorden. 

Der lå mange, mange æbler på jorden. 

De talte ned fra tre, ”tre to en nu” sagde de. 

Så gik det hele i gang. Giraffen sat i gang med at plukke æbler. 

Men der var et problem. Den kunne ikke holde dem, så mange æbler røg ned på jorden. 

Ned til pindsvinet. Giraffen prøvede alt, men de æbler ville bare ikke blive. 

Så prøvede den at stå helt stille og lægge nogle æbler på ryggen, det virkede. 

Giraffen og pindsvinet 
 

En giraf stod engang og spiste æbler friskt fra et æbletræ. Så kom et pindsvin gående på 
vandretur. 

Pindsvinet tænkte lidt, og så med ét spurgte den giraffen om et væddemål. 

”lad os vædde om, hvem der kan samle flest æbler på kortest tid” sagde pindsvinet. 

Der lå masser af æbler på jorden tænkte den og kiggede op på giraffen. 

”er du bange for at jeg vinder” sagde den. 

”Bange mig aldrig, og vinde dig aldrig” svaret giraffen. 

”Lad os bare vædde” sagde giraffen. 

”Jeg vil sikkert vinde med min lange hals, pindsvinet kan ikke engang få fat i et æble ”tænkte den. 

”I morgen tidlig her klokken 08:00” råbte giraffen. 

”Mig og pindsvinet holder væddemål om, hvem der kan samle flest æbler”: råbte den op. 

”kom til tiden!” 

Næste morgen kom giraffen hurtigt derover til tiden, men hvor var pindsvinet? 

”lad os bare gå igen” råbte en lama. ”og jeg gik hele vejen herover” sagde en kænguru højt. 

 ”hvad snakker i om?” sagde en lille stemme. Hvem var det? - og vent det var jo pindsvinet. 

Alle kikkede ned på ham, hva´ så sagde pindsvinet til et pige-pindsvin. 

Pigen rødmede op inden i og blev helt rød i bærret. 

”Skal vi komme i gang?” spurgte pindsvinet. 

”Ja lad os bare komme i gang” svarede giraffen, og sparkede til et æble på jorden. 

Der lå mange, mange æbler på jorden. 

De talte ned fra tre, ”tre to en nu” sagde de. 

Så gik det hele i gang. Giraffen sat i gang med at plukke æbler. 

Men der var et problem. Den kunne ikke holde dem, så mange æbler røg ned på jorden. 

Ned til pindsvinet. Giraffen prøvede alt, men de æbler ville bare ikke blive. 

Så prøvede den at stå helt stille og lægge nogle æbler på ryggen, det virkede. 
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Imens giraffen bøvlede med det, tænkte pindsvinet over hvordan den skulle gøre det. 

Så fik den en idé. Den stoppede med at tænke og gik i gang. Den rullede sig over alle æblerne på 
jorden.  

Nu sad der en masse æbler på alle dens pigge. 

Den vandt! Alle jublede for den, bortset fra giraffen, den var trist. 

Den ville så gerne vinde. 

 

Morale er….  

Den kloge narrer den mindre kloge. 

Lavet af Malou fra 3.a Hjerm skole. 
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Hunden og hamstret  

Der var engang en hund, som sagde til et hamster ”jeg tør vædde på at 

jeg kan løbe hurtigere end dig.” Så sagde hamstret ”vi kan jo bare lave en 

konkurrence.” Hunden sagde ”det kan vi godt men jeg vinder jo stadig”. 

Så blev der sat en bane op og kapløbet gik i gang. Hunden løb afsted og 

hamstret løb stille afsted. Da hunden kom langt, så tænkte den på at få 

noget og spise. Den fandt noget mad og så begyndte den at spise ”jeg kan 

nok også nå at sove lidt” Hunden lagde sig ned og faldt straks i søvn og 

hamstret løb stille forbi hunden.  Den skyndte sig i mål. Da hamstret kom i 

mål, så vågnede hunden og løb så hurtigt den kunne. Men det var for 

sent. ”Øv ”sagde hunden. Hamstret vandt og alle jublede. Hunden løb sur 

hjem og hamstret løb glad hjem. Slut prut finale.  

Morale: man kommer længst med det gode. 

Tilde og Theodora fra 3.a 

   

                                             

Hunden og hamstret  

Der var engang en hund, som sagde til et hamster ”jeg tør vædde på at 

jeg kan løbe hurtigere end dig.” Så sagde hamstret ”vi kan jo bare lave en 

konkurrence.” Hunden sagde ”det kan vi godt men jeg vinder jo stadig”. 

Så blev der sat en bane op og kapløbet gik i gang. Hunden løb afsted og 

hamstret løb stille afsted. Da hunden kom langt, så tænkte den på at få 

noget og spise. Den fandt noget mad og så begyndte den at spise ”jeg kan 

nok også nå at sove lidt” Hunden lagde sig ned og faldt straks i søvn og 

hamstret løb stille forbi hunden.  Den skyndte sig i mål. Da hamstret kom i 

mål, så vågnede hunden og løb så hurtigt den kunne. Men det var for 

sent. ”Øv ”sagde hunden. Hamstret vandt og alle jublede. Hunden løb sur 

hjem og hamstret løb glad hjem. Slut prut finale.  

Morale: man kommer længst med det gode. 

Tilde og Theodora fra 3.a 
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                                                                 Kænguru og snegl 

 

Der var engang en kænguru og en snegl der var på skovtur. Sneglen sagde 
at den kan hoppe højt. Så sagde kænguruen ”skal vi lave en 
hoppekonkurrence” så sagde sneglen ”o.k.” 

Så startede konkurrencen. Sneglen fandt en hoppebil og hoppede væk. 
Kænguruen hoppede og hoppede. Den ser ikke at sneglen er langt væk. 
Sneglen er tæt på målet og så så den sig tilbage, men den kune ikke se 
kænguruen. Så tænkte den at den godt kunne nå at spise lidt og sove lidt 
tid. Da han havde spist tog han en lur. Lidt tid efter kom kænguen forbi 
sneglen og derfor vandt kænguruen.                                                              

 

Morale: det kan ikke betale sig at snyde  

 

David fra 3a 



HJERM POSTEN  3•2020    32

 
Aben og elefanten 
En dag var der en abe der var blevet væk. Han kunne ikke finde sin mor og 
far. Så kom der en elefant. Aben spurte den om den ville hjælpe med at 
fine sin mor og far. Elefanten sagde til aben ”det vil jeg gerne, fordi du har 
gjort gode gerninger for mig gennem tiden.” De begyndte af lede. De 
ledte og ledte. Så så de abens forældre. Aben kravlede op i træet og aben 
sagde ”tak for hjælpen” De vinket farvel. 

Slut: Johanne og Tine. 

Moralen: også de små kan gøre gode gerninger 

Moralen: man kommer længst med det gode 
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Engang sagde en snegl til en gepard” jeg tør vædde på at jeg kan 
løbe hurtigere end dig.” Løbe hurtigere end mig” sagde geparden og ”lo 
du må ikke være rigtig klog.” Mine ben er meget længer en dine og jeg 
har ikke et tungt hus og slæbe rundt på. Men lad os bare vædde. Der blev  
ryddet en bane. En vimpel blev sat op ved målet og  kapløbet kunne 
begynde. Sneglen spænede af sted men geparden stod stille og tænkte sig 
om og så spænede den af sted. Det var et meget tæt løb men geparden 
vant alligevel. 

 morale: stop op og tænke sig om. Tillykke til Gepard. 

 Hvalen og rejen 
Der var engang en hval og en reje der vædet om hvem der kunne svømme 
hurtigst. Der blev ryddet en bane med mange fælder. Der var en masse 
fisk der hjalp og et stort publikum. Hvalen pralede og sagde ”Jeg svømmer 
meget hurtig. Du er alt for langsom”. Så sagde rejen ”Du tror bare du er 
så sej dit store læs.” ”Ha ha ha” sagde hvalen” det bliver så let at vinde 
over dig din lille bæ.” Så blev der truttet og løbet begynde. Hvalen 
svømmede så hurtigt den kunne hen til den første forhindring og 
svømmede lige ind i et fiskenet. Rejen svømmede lige ind i fiskenettet og 
ud igen. Så kom den igennem alle forhindringerne og havde våndet 
kapløbet. Rejen råbte ”jubi” meget højt. Hvalen blev sur og råbte ”jeg 
kommer tilbage og det bliver ikke sjovt for dig.” Slut prut. Laura Natasja.  

Morale:  Selvom man er lille, kan man godt være stor.    
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🐯🐯🐯🐯Tigeren og Elefanten🐘🐘🐘🐘 

Der var engang en tiger og en elefant som skulle 
løbe om kap i junglen. 

De satte en bane op og gik til start. 

Nu begyndte de at løbe. Men tigeren var langt 
foran elefanten for den tog hurtige skridt. 

Så sagde elefanten” det er snyd” ”nej” sagde 
tigeren. 

Elefanten gik en lille genvej imellem træerne og 
så kom den foran tigeren. 

 Tigeren blev overrasket da den så elefanten gå 
foran den. 

Sidst men ikke mindst at elefanten vandt.  

Moralen: Den kloge narrer den mindre kloge.  

 

 1 Meter 
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Hjerm 
Tartelet 
Festival

Grundet corona krisen og de mange 
restriktioner det medfører, har vi i 

Hjerm Tartelet Festival besluttet ikke at 
sætte billetter til salg endnu.

I januar vender vi tilbage med nærmere 
information om Tarteletfesten 2021.

Vi respekterer og 
støtter alle tiltag til 
forebyggelse af 
corona.
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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

Støt vore 
annoncører
 – de støtter 

os!
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Sletten 47A · 7500 Holstebro  
Tlf. 9742 0015  

Hjermvej 47 · 7600 Struer  
Tlf. 97850616

www.mogensen-vvscomfort.dk   

Følg os ...

Vi sælger også til private!

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

Lindeborgvej 7 • 7560 Hjerm • Tlf. 9746 4200

Vi ses på...
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• Salg/leasing af biler
•  Autoværksted med rep. af alle 

biler uanset mærke og årgang...

. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

E-mail: gkmadsen@mail.dk
www.hjermvand.dk
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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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 Regionsarrangement tirsdag d. 17. november kl. 19.00  

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum 

En aften med CLAUS HOLM 

 

Kant, kærlighed og kaos 

Et foredrag om begejstring i øjenhøjde  

For Claus handler det om at spise for at leve – ikke for at overleve. Så kom og 
oplev et forrygende foredrag, hvor deltagerne mærker Claus Holms glæde ved 
at sanse og opleve det, som mad kan gøre ved mennesker. 

Pris: medlemmer 75,- kr.     -    andre 150,- kr. 

Bindende tilmelding senest d. 6. november til Ruth Løvig på tlf. 30139408 
eller mail ruhe@mail.tele.dk 

 

Hvis du ikke vil gå glip af vores hyggelige juleafslutning med Susanne ved 

klaveret, så sæt allerede nu X i kalenderen d. 9. december.  

Nærmere program i Hjerm Posten december 
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Besøg af Brink`s Køreskole i Naturhuset 

 

Torsdag d. 26. november kl. 19.00 
Vi har lavet en aftale med Ole Futtrup Brink, Vejrum, så hvis du kan være i 
tvivl om gældende færdselsregler, trafiktavlers betydning eller andet i 
forbindelse med din færden i trafikken, så mød op denne aften, og du vil være 
meget klogere, når aftenen slutter!!! 

Ole Futtrup Brink vil guide os igennem aftenen og der vil også blive rig 
mulighed for besvarelse af spørgsmål fra de deltagende. 

I løbet af aftenen serveres kaffe/the og kage 

Pris pr. person: medlemmer 50,- kr.  – andre 100,- kr. 

Bindende tilmelding til Else Mogensen senest d. 15. november 2020  
telefon 40384776 eller mail elsehans@mvbmail.dk 

Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Jyske Bank: Reg.nr 7182 
konto 1076420 
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

NOVEMBER 2020

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 

Tirsdag d. 3. Vi arbejder med ”Modsmærket”

Tirsdag d. 10. Vi arbejder videre med ”Modsmærket”   
og forbereder julemarkedet i                     
Kridthuset                         

      
Tirsdag d. 17. Vi forbereder julemarkedet i   

Kridthuset

Søndag d. 22. Julemarked i Kridthuset kl. 10 - 16.
Tirsdag d. 24. Tumlinge-juleafslutning 

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

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

NOVEMBER 2020

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset

Tirsdag d. 3. Musikmærket

Tirsdag d. 10. Kommunikationsmærket
      
Tirsdag d. 17. Forberedelse til julemarked i    

Kridthuset 

Søndag d. 22. Julemarked i Kridthuset kl. 10 - 16
                                                               
Tirsdag d. 24. Piltenes egen juleafslutning

Ledere:  Birgit Gøtzsche tlf. 21 28 51 08
 Jesper Andersen tlf. 23 66 69 13  
 Kirsten Vittrup tlf. 26 82 54 28
 Thorbjørn Jørgensen
 Britta Bech-Pedersen

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

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

Væbnere (5.+6. klasse)

NOVEMBER 2020

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset

Tirsdag d. 3. Legemærket

Tirsdag d. 10. Løb
      
Tirsdag d. 17. Fællesaften med seniorvæbnerne

Fredag d. 20. - Juleweekend med netværksaften og
Søndag d. 22. julemarked

Tirsdag d. 24. Spilleaften

Ledere: Tine Hebsgaard tlf. 30 49 27 43  
 Louise Christensen tlf. 20 73 32 17 
 Mathias Balling

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

OKTOBER 2020

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset

Tirsdag d. 3. Beslagsmed

Tirsdag d. 10. Tapas over bål
      
Tirsdag d. 17. Bolscher

Fredag d. 20. - Julelejr
Søndag d. 22.

Tirsdag d. 24. Isskulpturer

Ledere: Lars Hebsgaard tlf. 24 47 20 11  
 Katrine Grøn

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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       Julemarked FDF 
Da vi af gode grunde ikke kan deltage i julemessen i 
Hjerm i år, vil vi forsøge os med vores eget julemarked.  

Søndag d.22. nov. kl.10-16 ved Kridthuset, Jernbanevej 32 

Hvordan det helt præcis vil komme til at foregå, vil tiden, - og de 
gældende corona restriktioner, komme til at vise. Men der vil med 
sikkerhed blive solgt juletræer (med mulighed for udbringning), 
adventskranse, kalenderlysdekorationer mm. Der kommer nærmere 
omtale på Facebook op til dagen. 

Bestil gerne din adventskrans inden dagen, - sms til Birgit på 
21285108. 

Vi sælger også fyrtoppe i år, og har man brug for dem før denne 
dag, kan man fra midt i november købe disse til støtte for FDF, hos 
Kurt Henriksen, Lindevænget 34. Besøg ham eller ring til Kurt på 
26154821. 

Da vi ikke har købmanden at sælge juletræer fra, har vi indgået en 
aftale med familien Holst, Lindeborgvej 19, hvor man kan købe, - og 
også selv fælde sit juletræ, i ugerne op til jul. De sponsorerer FDF 
med det vi plejer at tjene på salg af juletræer. Til gengæld for dette, 
vil vi fra FDF være til stede hos dem i weekenden d.12.-
13.dec., hvor vi vil bidrage med hygge, stemning og 
aktiviteter for børn, - og deres familier. Så kom og køb 
dit juletræ og støt FDF! 

Vi håber og tror på en dejlig juletid, - på trods! 

FDF Hjerm 
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NOVEMBER 
 
 
Tirsdag 10.  kl. 19.30   Bibelkursus fælles med Struer IM i Struer 
      Menighedshus. En aften v. forfatter og  
      Redaktør Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. 
                                    
 
Fredag 20.  kl. 18-20,30   BASAR  til fordel for Promissio. 
         Kom og vær med til en anderledes og  
         spændende aften. For hele familien  
           UUddeennddøørrss  oogg  iinnddeennddøørrss.. 
          Netværkskoordinator Tuja Berg, Århus fortæller 
          Se indbydelse andet sted i bladet. 
 
 
 
 
 
 
Torsdag 26.   kl. 19.30  Høvdingetræf – ledersamling. 
 
     

Alle er hjertelig velkommen 
 

       Hvis ikke andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4. 
Kontaktperson: Aase Stoltenberg 97465052/40269978 

 www.hjermkirker.dk/voksneogældre        www.indremission.dk     
 vi følger sundhedsmyndighedernes råd ift. Fællesskaber 
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 Bibelkreds  

 
 November 

 
 Kreds 1 : Torsdag den 5.  kl. 14.30 
       Hos:  Børge Pedersen  
      Skovgårdsvej 20,3,3. Holstebro 
       Tekst:  1. Mos 21  
 
 Kreds 2 : Torsdag den 5. kl. 19.30 
       Hos: Louise og Peder Hilligsø 
     Hjermvej 63 
       Tekst: Joh 4: Levende vand. 
 
 Kreds 3 : Torsdag den 5. kl. 19.30 
       Hos: Elsebeth og Søren Jensen 
     Hauboparken 39 
        Tekst: Matt 18,1-14  
 
 Kreds 4 : Torsdag den 5. kl. 19.30 
       Hos: Gurli og Peder Clausen,  

   Kongsgårdvej 2  
       Tekst: Bibelske udtryk som bruges i det danske 
       Sprog. 
 

 
 
 
 
 
 

Læs bibelen online: www.bibelselskabet.dk 
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velkommen 
                  TIL EN FESTLIG OG ANDERLEDES AFTEN 

fredag  den  20. november  
Hjerm missionshus Bethel, Vestre Hovedgade 4 

  
    18.00   BASAREN ÅBNER  med UDENDØRS MARKED   

♥  Salgsbod med dekorationer, adventskranse , dørpynt   
♥   Klub ½ syv laver konkurrence 
♥  Fiskedam 
♥  Køb lodder til fine gevinster 

 
         19.00  - 19.30  INDENFOR fortæller Tuja Berg fra Afrika. 

 
    19.30 – 20.00   salg af lodder og servering af kaffe/te 
 

         20.00 – 20.30   udtrækning af gevinster 
   afslutning 
                                                                         vi følger sundhedsmyndighederne råd ifh fællesskaber 

------------------------------------- 
Ang. gevinster :  Vi vil gerne modtage mange gevinster  – både til børn og voksne.  Jo flere af 
dem – jo flere penge kan vi sende til Afrika. Alle  bidrag må afleveres  til Aase eller i Bethel, 
Vestre Hovedgade 4. 
Evt. spørgsmål, ring 40269978  (Aase).               På forhånd TAK 
 

PENGENE GÅR UBESKÅRET TIL PROMISSIO 
 
NYT - NYT - NYT - NYT - NYT 
 

Køb din vinterkrans/ kurv 
og støt en god sag 
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Hele november måned - fra før Allehelgens søndag  
og indtil 1. søndag i advent, 

kan der købes vinterkranse og små kurve til kirkegården.  
 

Alt sammen lavet af naturmaterialer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det foregår foran missionshuset – 
 kom og kig. 

 
Selvbetjening med mobilepay eller kontant. 

 
Alle pengene går ubeskåret til  

Promissio ( Etiopermission) sammen med 
basaren den 20/11. 

 
Evt. spørgsmål: kontakt Gurli: 21405005 
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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 

 
 November 2020                            

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

 
          d. 02.  Terningeløb. 
          d. 09.  Skræl længst skræl. 
          d. 16.  Vi forbereder til basar. 
          d. 20.  Vi deltager til basar. 
          d. 23.  Fri efter basar. 
          d. 30.  Juledekorationer.                                   

 
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 

for dig 
der er 3-9 år 

  

  
NNoovveemmbbeerr  

  
  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  

              
 
 

Vi holder fri d. 18.  
Ses til basar i missionshuset d. 20. 

 
Vær med til at give håb  

 til børn i Ethiopien 
  

KKoomm  oogg  vvæærr  mmeedd  
              

 
Kærligst Annemarie, Bente og Gurli 

 
Vi følger hele tiden regeringens råd om, 

hvordan vi må være sammen. 
 

Se mere: 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, Anders Slot

Sørensen, Jonas 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



Den anden dag kom Kaleb hjem og fortalte,

at græskarlampen i børnehaven var gået i

stykker. Men så kunne vi jo selv lave en

lampe - eller to. Så vi skaffede to fine

græskar og gik i gang med at skære ud. 

Som præst ville jeg jo gerne lave en fin from

en, men Kaleb ville helst have en ligesom den

nede i børnehaven med et grumt smil på. Så

det endte med, at vi lavede en af hver slags.

Én græskarlampe med det grumme smil, og

én der forestillede tre kors oven på en tom

grav. En rigtig god biting er, at indmaden jo

også kan bruges. Den greb Maria fluks, og så

fik vi græskarsuppe. 

Gud giver i mangfoldighed i naturen. Vi kan

både få mad og hyggelige lamper ud af et

græskar.

Måske nogle af os gerne vil være en lampe,

som kan lyse lidt op i mørket. Men af en eller

anden årsag kan lampen være gået i stykker,

og lyset i os ikke lyse specielt godt længere.

Så er det, at vi kan bringe vores græskar til

Gud, og så vil han skære lidt i det.

Der var engang, han skar lidt i verden. Det endte

med et kors, men også med en tom grav. Og

derfra strømmede der lys. Et lys der skinner så

kraftigt i mørket, at intet kan holde det nede.

Jesus blev kaldt for Verdens Lys, og selvom et

kors og en grav er virkelig mørke ting, endte det

alligevel med, at det netop var fra dette sted, at

mørket for alvor blev brudt, og lyset, det sande

lys, vandt frem. Så kan det godt være, at vi

måske selv synes vi er grumme eller mislykkede.

At der er noget, som er gået i stykker. Men

uanset hvor grim eller ond man synes, man er,

kan man altid blive en lampe, som skinner med

Guds lys fra ens indre. Hvis man vil lade sig fylde

af ham, kan han, som er Verdens Lys, også være

vores lys! Og der hvor der var egoisme og

grumme smil på vore læber, kan der i stedet

strømme et lys ud der kan lyse op i mørket.

Græskar
Kirkeblad

Glædeligt efterår,

- Jonas



Du lader min
lampe lyse,

Herre, min Gud
spreder lys 
i mit mørke.

Salmernes Bog kapitel 18 vers 29

Kirkeblad
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Klub 86

Suzi E. �pelgren %ra �usby

FRA VESTKYSTEN TIL ØSTFRONTEN

Suzi vil fortælle om bremerdrengen Heinrich

Germer, som blev  sendt til Østfronten som

soldat. Han adskilte sig fra sine kammerater,

ikke blot ved at overleve, men ved at

medbringe sit lille kamera i venstre

brystlomme. Suzi og hendes mand har haft tæt

samarbejde med den gamle åndsfriske soldat

fra Bremen. Han døde den 28. juni 2019.

Onsdag d. 4. november kl. 14.30 i Sognegården

 

Alle er velkomne!

Pris: 35 kr. for kaffebord

 Ønskes kørsel kan man rette 

henvendelse til Peder Clausen

tlf. 97 46 44 90 /51 70 28 45 

inden kl. 12 på dagen

Onsdag d. 2. december

Besøg af sognepræst Inge-

Dorthe Kaasgaard og

kirkesanger Inger Kold fra

Hover, Torsted og Ølstrup

kirker. De vil underholde

med sange, fællessange og

små anekdoter. 



Kirkeblad

Det er skik at mindes vore døde ved gudstjenesterne denne søndag. Det

gør vi ved at nævne navnene på dem, der er døde eller begravet i

sognet siden sidste Allehelgen. Der vil også blive tændt et lys for hver af

de afdøde. Følgende er døde eller begravede i Hjerm siden sidste

Allehelgen:

- Peder Emborg

- Inger Maria Pasgård

- Stinne Nielsen

- Ester Karoline Pedersen

- Anita Ann Elisabet Holm Hansen

Kirkeblad

Allehelgen

Søndag d. 1. november kl. 10.30 i Østre og kl. 15.00 i Vestre

- Laust Clemmensen

- Ragnhild Gudrun Clemmensen

- Arne Nielsen

- Sigrid Marie Sørensen

- Jørgen Vestergaard Karlsen

- Lilian Brosbøll

Siden sidst

Døbte i Østre Kirke

Oscar Frunza Nørbjerg

Theodor Sely Witt Poulsen

Døbte i Vestre Kirke

Birk Brosbøl Rasmussen

Oskar Rud Nielsen

Agnes Glintborg Bech-Petersen
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Onsdag d. 11. og 25. november kl. 14-16 i Sognegården

Indtil videre planlægger vi at gennemføre vores hyggelige eftermiddage

til seniorcafe. Vi vil forsøge at holde jer orienteret, men anbefaler også

jer selv at spørge jer for. Vi synger, drikker kaffe, spiller og hygger os

sammen.  Hvis du har problemer med transport, så henvend dig til en af

os, og vi vil forsøge at hjælpe dig.

Besøgstjenesten i Hjerm: Lilly Pedersen, tlf. 28 97 84 49 / Estrid

Refsgaard, tlf. 23 25 60 54 / Hanna Lauridsen, tlf. 51 24 20 43

Hjerm kirkers børne-teenkor er godt i gang sammen med

vores organist Anders, der selv er verdensmester i kor. For

tiden arbejder de bl.a. med solosang og med modet til at

synge foran andre ligesom de også skriver deres egne

sange. Alle er velkomne, bare du er glad for at synge! Koret

fungerer som både et fritidsjob og undervisning i sang,

sangskrivning og bevægelse. Fra 4. klasse og op. 

Mandag d. 16. november 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. Dato for den næste aften er onsdag d. 16. december. 

Kirkeblad

Seniorcafé

Højskolesang

Børne-teenkor + fritidsjob

Onsdage kl. 15-16.30 i kirken 
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Babysalmesang

Onsdage kl. 09.30 i Vestre kirke 

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. Send gerne en sms til Anders på

30 23 75 65 hvis du kommer - du må også meget

gerne komme, selvom du ikke har tilmeldt dig. 

OBS - sidste gang i denne sæson er d. 16.

november!

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 er ikke

andagt, men blot nogle få sange og 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.

Fyraftensbøn

Kirkeblad

Torsdag d. 12. og torsdag d. 26. november kl. 17 i Vestre Kirke
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Søndag d. 15. november + søndag d. 29. november 

kl. 10.20 i konfirmandstuen

Børnekirke for alle børn, der vil være med!

OBS: Vi mødes i konfirmandstuen kl. 10.20 - her er der god plads. Vi

slutter i kirken, som vi plejer:

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)

Der er Børnekirke til alle 10.30-gudstjenesterne i Vestre Kirke.

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

Din mor og far kan også melde sig ind i

facebookgruppen "Børnekirke i Hjerm" og følge med her.
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Børnekirke :-)
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Indre Missions formål er: "Lede til Jesus - leve i Ham".

Indre Mission er en kirkelig forening, som har et vidt

forgrenet arbejde i hele landet. Her samles mennesker i

alle aldre i fællesskaber omkring Bibelen og troen på

Jesus - med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor

i forholdet til medmennesker i nød. 

Lokalt er der Indre Mission i Hjerm og missionshuset

Bethel. Se mere på www.indremission.dk 

Du kan støtte via kirkens MobilePay på nr. 12885 - notér

gerne "november indsamling". Du kan selvfølgelig også

støtte ved at lægge penge i kirkebøssen. Tak for en god

gave!

Voksenkoret 

Pizzagudstjenesten d. 11. november

Grundet corona er følgende aktiviteter og arrangementer aflyst:

Voksenkoret er desværre aflyst. I stedet vil børnekoret sammen med

organist og kirkesanger, Anders og Bjarne, lede os igennem de 9

læsninger d. 6/12. 

Indsamling i november

Aflysninger

Kirkeblad

Indre Mission Danmark



De 9 læsninger

2. søndag i advent d. 6. december kl. 14 i Vestre kirke

Sæt kryds i kalenderen 2. søndag i advent, hvor vi igen vil mødes til De 9

læsninger - en stemningsfuld musikgudstjeneste. I år vil børnekoret

sammen med organist og kirkesanger, Anders og Bjarne, synge for os.

Julekoncert

Mandag d. 21. december kl. 19 i Østre Kirke

Dannmarks officielt bedste barbershopkvartet kommer til Hjerm! Vores

organist Anders er en del af kvartetten, og de fire dygtige sangere vil

synge barbershop-julesange, så taget letter. Glæd jer! 

I år fejrer vi julegudstjeneste d. 24. december kl. 15 i hallen. Vi pynter op

med lys, halm og juletræer og glæder os til en meget anderledes,

stemningsfuld og festlig juleaftensgudstjeneste. I hallen kan man sidde

sammen med sin familie med god afstand til andre familier. Der er i alt

plads til 450 mennesker, så der bliver i år kun én gudstjeneste.  

Kirkerne var flot pyntet med korn, blomster og frugter til

høstgudstjenesterne. I Østre kirke indkom der 6.199 kr. og i Vestre kirke

indkom der  4.910 kr. i høstgave. Pengene er fordelt ligeligt mellem

Kirkens Korshær i Holstebro og Parasollen i Struer.

Juleaften i Hjerm Kirker

Kirkeblad

Høstoffer

Sæt X i kalenderen



Betrængte familier i Struer Kommune, med hjemmeboende børn under 18

år, kan søge hjælp til at fejre jul efter kristne traditioner. Ansøgningsskema

kan fås ved henvendelse til den lokale sognepræst Jonas Serner-Pedersen

eller hentes på www.struer-kirke.dk. Ansøgningsfrist er i starten af

december, se næste kirkeblad.

Alle kan være med til at støtte julehjælpen økonomisk, se herunder:

Julehjælp

Kirkeblad

MOBILEPAY

761332



Gudstjenesteliste

15.00*

-

10.30 B

09.00

10.30 B

14.00

De 9 læsninger*

VESTRE ØSTRE

Søndag den 1. november

Allehelgen*

Søndag den 8. november

22. s. e. trinitatis

Søndag den 15. november

23. s. e. trinitatis

Søndag den 22. november

Sidste s. i kirkeåret

Søndag den 29. november

1. s. i advent

Søndag den 6. december 

2. s. i advent

DATO

10.30*

09.00

Charlotte Rønhoff

-

10.30

09.00

-

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

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.

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.


