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I anledning af Gitte Lund Ellebæks 
30-års jubilæum 

giver vi 30% rabat på markedsføring indtil 
    d. 1/4-2021 på nye emner.  
  

 

  

Gitte Lund Ellebæk, Mundbergs Alle 1, 7600 Struer.  97851900 
 
 

 

 
 

 

Ejendomsgruppen 

Hos os, din lokale EDC-mægler, kan du få 
vurderet dit hus. Vi laver samtidig en udregning 
for dig, hvor du kan se, om det kan betale sig for 
dig at sælge. 
 
Hvis du vælger os som mæglere på din hushandel 
får du: 

•  Professionel rådgivning under hele 
salgsprocessen. 

•  Regelmæssig annoncering. 
•  Stort lokalkendskab der sikrer dig i 

prisfastsættelsen. 
•  Stort køberkartotek med mange seriøse 

købere. 
•  Fremvisninger i weekenderne 
•  Åbent hus med tilmelding 
•  Mange års erfaring. 

 
…. og sidst men ikke mindst: Vi er altid parate til at lytte lige netop til dine ønsker og behov. For vi 
ved, at ikke to kunder er ens! 
 
Kontakt os for yderligere oplysninger enten på telefon 97 85 19 00. 
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stå for omdelingen af Hjerm Posten.

Børnene vil naturligvis gøre deres bedste for, at der ikke sker fejl. 
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Lene Kronborg, Øksenbjergvej 11, 7560 Hjerm. Tlf. 24 23 34 20.

OMDELING AF HJERM POSTEN

HJERM POSTEN 



HJERM POSTEN  6•2021    4

. .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

www.ausumgaard.dk

Velkommen i gårdbutikken 
på Ausumgaard
I vores lille butik finder du kød fra vores velfærdsgrise og mel 
af korn fra vores egne marker. Her er også et udvalg af kolo-
nialvarer og grøntsager fra andre, lokale producenter, samt 
oksekød fra Vesterhavsoksen og fisk fra Hanstholm . 

Se mere på www.ausumgaard.dk eller  
mød os på facebook.com/ausumgaard

Vi har åbent hver dag fra kl. 8-22.   
Parkering lige ved døren.

Ausumgaard - Holstebrovej 101, 7560 Hjerm - tlf. 97464411

BRUG VORE SPONSORER
– 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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HJERM BORGERFORENING

GODT NYTÅR ?
Allerførst skal endnu en gang lyde et ønske om et godt og lykke-
bringende nytår til alle i Hjerm fra Borgerforeningens bestyrelse. Vi er 
alle i bestyrelsen, fulde af forventning, ift at vi nu har et nyt år foran 
os, og vi tingene forventeligt vil normaliseres som året skrider frem. 
Vi har i særdeleshed kig på tiden efter juni måned, hvor hele landet 
forhåbentligt er igennem den anden bølge af vaccinationer, og vi 
dermed kan få vores vante liv og ”frihed” tilbage, og se Hjerm folde 
sig ud på den kendte måde, og som vi alle savner.  

FASTELAVN MÅ AFLYSES 
Desværre må vi starte året med at aflyse fastelavn 2021, det er ganske 
enkelt ikke muligt at gennemføre i nuværende COVID-19 situation.   

GENERALFORSAMLING
Vi afholder traditionelt, og som bekendt, generalforsamling og 
fælles spisning hvert år i februar måned. Det bliver der desværre heller 
ikke mulighed for pga COVID-19, men vi aflyser ikke generalforsam-
lingen – vi udsætter den til senere i året. Det er vores håb, at vi kan 
afvikle vores generalforsamling lige før, eller lige efter påske.

CYKELSTI – ml. Hjerm og Holstebro  
Borgerforeningen afsendte den 6 januar 2021 et brev til Struer 
 Kommune, (Udvalget for Teknik- Miljø- og Klima), med en meget 
kraftig appel omkring absolut prioritering af cykelstil på Jegbjergvej 
mellem Hjerm og Holstebro. Trafiksituationen og trafiksikkerheden på 
strækningen har altid været i udfordring, idet vejen er smal, bakket 
og bugtet samt uoplyst, dertil er vejen pt uden striber og markeringer. 
Dette kombineret med væsentligt øget trafik pga motorvejen, her-
under også tung trafik fra lastbiler og maskiner, er situationen blevet 
helt og aldeles uholdbar. 
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HJERM BORGERFORENING

Der er mange bløde trafikanter på strækningen, bl.a. vores unge 
 mennesker med uddannelsessted i Holstebro, som benytter ruten 
(flere tør dog ikke længere), så der er behov for en prioritering og 
kommunal handling. Tragisk nok har der også i nyere tid været en 
ulykke, desværre med dødelig udgang, og en trafikdræbt cyklist. 

Statspuljemidler og situationen bør få Struer Kommune til at 
 prioritere cykelstien højt, og Borgerforeningen forfølger fortsat sagen 
– i egen kapacitet, og igennem det at være en del af Lokalområde-
udvalget i Struer Kommune! 

Dbh 
Bestyrelsen i Hjerm Borgerforening 
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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.



HJERM POSTEN  6•2021    9

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

  TØMRER OG SNEDKER

  VINDUER OG DØRE

  MURER OG STØBEARBEJDE

  FLISE OG KLINKEARBEJDE

  BELÆGNINGSARBEJDE

  HAVEANLÆG

  ARBEJDE MED MINIGRAVER

22 44 78 62  /  22 30 96 90
Bjarne Anders
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Hjerm Bæk
Mandag den 18. januar kom der endelig vand i det nygravede forløb 
af Hjerm Bæk bag ved foderstoffen. 

Vi var en lille sluttet kreds fra kommunen og sti-gruppen som over-
værede hvordan der blev gravet det sidste stykke af bækken hen til 
røret under banen.

Der var forinden blevet udlagt gydegrus og større sten, og det var 
fint at se hvordan vandet flød  af den nye vej i stedet for den gamle 
rørføring.

Vi kunne desværre ikke markere det med et større opbud pga for-
samlingsrestriktioner. Men lad os håbe at der kan holdes en  decideret 
indvielsesfest når Struer Forsyning også bliver færdig med deres 
 omfattende gravearbejde.

Det skal nok blive fantastisk når det hele bliver færdigt og den plan-
lagte sti kan tages i brug.

Stedet er stadig en byggeplads så egentlig kan jeg ikke opfordre til at 
kigge forbi, men efter fyraften og i weekenderne kan man tage det i 
besigtigelse på afstand – men husk terrængående fodtøj!
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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FODBOLD
Indendørs fodbold 
Her i februar skulle indendørs stævneresultaterne og fotos ellers ligge. Men ak, pga. restriktionerne 
til 7. februar er indendørssæsonen for Hjerm-holdene ved at være slut for denne gang. Der er et 
spinkelt håb om en sidste træning den 12. februar for U15 og senior. U13 og U12 spillerne 
fortsætter indendørstræningen i Struer lidt endnu, når der åbnes op igen. 
 
Til minde et par fotos fra sidste års aktiviteter med glade spillere – hvor det sidste foto ganske godt 
illustrerer tilstanden for mange i øjeblikket  ☺ Hold humøret oppe til vi ses igen. 

 
 

Forårsopstart udendørs 
Opstart den 30. januar og træning den 4. februar for senior er aflyst. Der findes en anden 
opstartsdag efter åbning. 
Opstart for U15 fastholdes endnu til 25. februar. 
 
I marts-udgaven af Hjerm Posten håber vi at komme med oversigten over trænings- og evt. 
træningsturneringsstart for alle hold. For de hold, der starter i marts og april kommer der opslag på 
Facebook og FB-grupperne for holdene.  
 
Hvis man er interesseret i at starte på et udendørs hold eller gerne vil være med som frivillig, når 
det går løs igen, kan man kigge ind på hjemmesiden eller kontakte Birthe på mobil 21 27 66 50. 
 
/Hjerm FIF Fodbold 
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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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Hjerm Krudt Hjerm Krudt 
 og Kugler og Kugler

Hjerm Krudt & Kugler  
 

Vi er taknemlige over den opbakning, som vi har fået, i forbindelse med fyrværkerisalg i 
Naturhuset til fordel for Hjerm FIF. 

Vi blev lidt udfordret ang. Covid-19, da vi var usikker på om vi måtte holde åbent mellem jul og 
nytår, vi meldte nye åbningstider ud, desværre kunne vi kun kommunikere på Facebook, men 
det var fantastisk så mange der kom den 19-20/12, senere fik vi så den glædelige besked, at vi 
godt måtte sælge som planlagt efter jul. 

Der skal lyde en stor tak til alle jer der har hjulpet os i Naturhuset, både med salg og praktiske 
opgaver, en særlig tak til Karl Danielsen med levering og udlån af køreplader, og til Fjordvang 
Lagerpark for opbevaring af salgsmaterialer, sidste men ikke mindst til Inga Berthelsen for god 
forplejning. 

Vi er glade for at kunne overføre 50.985,52 kr. til Hjerm FIF. 

Tak for opbakningen og vi ses igen mellem jul og nytår 2021. 

 

 

Keld og Torben. 
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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
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Nye vinde blæser over Hjerm LBO
Corona har mildt sagt bragt alm. skolegang lidt i modvind, ja nær-
mest en strid storm, hvor alle både elever, forældre og lærere for en 
tid må kæmpe med virtuel-undervisning og hjemmeskole. Det er ble-
vet tydeligt at fællesskab, fællessang og alt hvad der af følger, er det 
vi alle savner mest af alt i øjeblikket. Der er langt mellem de gode 
nyheder og er der endelig et ophold i stormen, så blæses det hurtigt 
omkuld af dagens opgørelse af smittetryk, kontakttal, afstandskrav. 

Men et gammelt udtryk siger: Intet er så skidt, at det ikke er 
godt for noget
Med Corona’s komme tilbage i marts 2020, blev anlægsloftet i de 
danske kommuner hævet og det nyder vi nu godt af i landsbyord-
ningen. Skolen er pt. i gang med den største renovering i nyere tid. 
Der renoveres for i alt 7,1 million kroner. Når hele renoveringen, der 
er opdelt i tre faser, er færdig til august og dermed til opstarten af 
det nye skoleår 2021/2022 d. 9. august, står skolen færdig med bedre 
undervisningsfaciliteter i både fag- og klasselokaler, nye toiletter og 
helt nye SFO-lokaler og mediatek. Det er samlet set et kæmpe løft for 
skolen, som i mange år frem vil blive til stor gavn for alle elever på 
skolen. Blandt de væsentligste forbedringer i forbindelse med reno-
veringen, er et nyt klimaanlæg på skolen, hvilket betyder bedre luft 
i alle klasseværelser, med mindre hovedpine og bedre indeklima til 
følge. Toiletterne på hele skolen bliver istandsat og bragt up to date, 
begge dele har længe været et stort ønske.

Nye faglokaler
I skrivende stund bygger de på et mere moderne mediatek, med læse-
trappe og minibio, hvor der ud over det traditionelle bogudlån, som 
fortsat vil være en stor og vigtig del af mediatekets virke, vil blive 
mulighed for at anvende interaktive skærme til søgning på nettet og 
præsentationer i forbindelse med projekter og emneuger på skolen. 
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Vi håber samtidig at det nye mediatek også bliver et aktiv for dagtil-
buddet, så der i fremtiden også vil komme besøg fra børnehaven og 
dagplejen i hverdagene.

Nyt billedkunstlokale i sammenhæng med det eksisterende sløjd lokale, 
håber vi vil styrke de kreative fag; billedkunst og håndværk/design, gen-
nem bedre muligheder for at kunne drage nytte af begge lokaler i sam-
me undervisningstime. Billedkunst der ellers længe har været forvist 

Tegn. nr.:

Mål :

Tegn. Nr. :

Format :

Bygherre Smedegade 7,1. Alex K. Brønager TLF 96 84 84 30 ALEXKB@Struer.dk
Struer Kommune DK-7600 Struer

Bygherre Smedegade 7,1. Thomas K. Hørning TLF 96 84 84 29 TKH@Struer.dk
Struer Kommune DK-7600 Struer

807

Emne : Mediatek

Dato : 01/18/21 807

Hjerm skole

Skolevej 1

Projektstade : Udførelse

Tegnet af : Alex Krabbe Brønager Kontroleret af: Checker A:3

Tegn. nr.:

Mål :
Tegn. Nr. :

Format :

Bygherre
Smedegade 7,1.

Alex K. Brønager
TLF 96 84 84 30 ALEXKB@Struer.dk

Struer Kommune
DK-7600 Struer

Bygherre
Smedegade 7,1.

Thomas K. Hørning TLF 96 84 84 29 TKH@Struer.dk

Struer Kommune
DK-7600 Struer

805

Emne : Mediatek

Dato : 01/18/21

805Hjerm skole

Skolevej 1

Projektstade : Udførelse

Tegnet af : Alex Krabbe Brønager Kontroleret af: Checker

A:3

M E D I AT E K



HJERM POSTEN  6•2021    19

til et kælderlokale uden megen dagslys og dårlig indretning, bliver nu 
hentet op fra mørket og får mere plads at folde de kreative tanker ud 
på. Ny og bedre indretning, samt en investering i en ny keramikovn, skal 
gerne bidrage til at faget billedkunst får et løft i fremtiden. Bare det at 
få et lokale, der er velindrettet til kreativ udfoldelse også i emneuger og 
på fagdage, vil betyde nye og bedre muligheder for alle elever.

Fra modvind til medvind
Renoveringen der i begyndelsen startede som en kvadratmeter-
reduktion, med henblik på at tilpasse bygningsmassen til et mindre 
antal elever, føltes fra starten som modvind fra vest, men undervejs i 
processen, og særligt da byrådet valgte at fremrykke investeringer til 
renovering af skolen, godt hjulpet af at anlægsloftet blev hævet pga. 
Corona, er modvinden nu vendt til medvind. 
Nu glæder vi os bare til at vise det færdige resultat frem, med det nye 
skoleårs begyndelse. 
SÅ : – intet er så skidt, at det ikke er godt for noget… og lad os så få 
eleverne tilbage til skolen…
 Hjerm LBO

Tegn. nr.:

Mål :

Tegn. Nr. :

Format :

Bygherre Smedegade 7,1. Alex K. Brønager TLF 96 84 84 30 ALEXKB@Struer.dk
Struer Kommune DK-7600 Struer

Bygherre Smedegade 7,1. Thomas K. Hørning TLF 96 84 84 29 TKH@Struer.dk
Struer Kommune DK-7600 Struer

808

Emne : Billedkunst

Dato : 01/18/21 808

Hjerm skole

Skolevej 1

Projektstade : Udførelse

Tegnet af : Alex Krabbe Brønager Kontroleret af: Checker A:3

B I L L E D K U N S T



HJERM POSTEN  6•2021    20

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
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Martin Hulgaard:
Man bliver glad, over al den udvikling 
der sker i barndomsbyen Hjerm ?

Det er stærkt arbejde af indbyggerne 
med en handlekraftig arbejdsgruppe i 
spidsen, der har skaffet ca. 14 mio. kr. til 
bygning af en ny topmoderne købmands-
butik i byen.

Jeg glæder mig selv over alt det 5 års ungdomsansættelse hos køb-
manden i Hjerm, gav mig med videre i livet. Og samtidig er en god 
køb mandsbutik, bare vital for livet og sammenhængskraften i et godt 
lokalsamfund.

Hjerm er landsby i den større ende med ca. 1100 indbyggere i selve 
byen. Og byen har virkelig meget at byde på, med en god skole med 
tilknyttet moderne børnehave og vuggestue.

Byen har samtidig et godt erhvervsliv med nogle stærke virksomheder, 
der udvikler sig med flere medarbejdere til følge.

Læg dertil togstation, 2 idrætshaller, fitnesscenter, et godt pizzaria og 
egen bypark… ja så har man et landsbysamfund med masser af tilbud 
til alle aldre.

Hjerm er virkelig et godt lokalsamfund med et stort udviklingspoten-
tiale, lige midt imellem Struer og Holstebro med 5 km til hver by. Og 
samtidig ligger byen, med kun 6 min kørsel til motorvejstilkørslen til 
resten af Europa. Jeg håber mange de kommende år vil få øjenene op 
for de muligheder og byggegrunde der er i Hjerm.

Hjerm, et stærkt vestjysk lokalsamfund, hvor der er vilje og hvor man 
gør en indsats og får tingene til at ske – Vestjysk vilje er noget særligt.
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HJERM BUTIKSHUS APS

     Januar 2021 
 

Nyhedsbrev fra Hjerm Butikshus ApS  
 
•       Bestyrelsen for Hjerm Butikshus ApS vil gerne ønske alle et Godt Nytår og takke 

for opbakningen i 2020. Der er sket meget i 2020, endnu mere vil ske i 2021.  
  

•       Vi vil gerne undskylde, hvis informationerne om projektet i november og 
december har været for få, men bestyrelsen har været meget optaget af at 
løse de udfordringer som løbende er opstået. Vi har ikke altid vidst, hvor det 
ville ende, men her primo januar er en del uafklarede forhold faldet på plads. 
   

•       Lokalplanen som vi skrev om i oktober Nyhedsbrevet, var godt nok godkendt i 
teknik , miljø og klimaudvalget, men skulle mod forventning også godkendes i 
byrådet, hvilket skete på byrådets møde i november. 
  

•       Efter lokalplanens godkendelse, har vi anmodet byrådet om at tage stilling til, 
hvorvidt man var villig til at ekspropriere købmandsgrunden, såfremt der ikke 
kunne opnås enighed med sælger om prisen på grunden. Dette fik vi tilsagn om 
på byrådsmødet i medio december, hvorefter købsaftalen på grunden blev 
underskrevet ultimo december. 
  

•       Primo januar er finansieringen af projektet godkendt. Der bliver optaget et 
realkreditlån på 3,7 mio kr. i DLR med en fast rente på 0,5% med en afdragstid 
på 20 år. Den sidste del af finansieringen har vi tilsagn om, at Borbjerg 
Sparekasse vil hjælpe os med. 
  

•       På nuværende tidspunkt mangler vi endelig byggetilladelse fra Struer 
Kommune, og vi arbejder meget på at få dette på plads. Vi har dog fået en 
grave/støbetilladelse.                   
  

•       Den endelige byggekontrakt er klar til underskrift, hvorefter vi forventer 
byggeriet går i gang umiddelbart derefter, da entreprenørerne og 
håndværkerne rykker for at komme i gang. Forventet byggestart i uge 3. 
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HJERM BUTIKSHUS APS

      Januar 2021 
 
•       På grund af de forsinkelser der har været indtil nu, er det usikkert, om butikken 

kan være klar til ibrugtagning inden sommerferien. Som det ser ud nu, 
anbefaler Dagrofa at butiksåbningen rykkes til primo august, da en åbning 
umiddelbart før sommerferien ikke er optimal. 
   

•       Vi efterlyser frivillige, som vil stille arbejdskraft til rådighed, til at løse praktiske 
opgaver primært i byggeriet sidste faser. De opgaver, vi tænker kunne løses af 
frivilligt arbejde, er eksempelvis færdiggørelse af udenomsarealer, opsætning 
af butiksinventar og praktisk hjælp ved indflytning i butikken – og sikkert 
mange andre opgaver. Henvendelse kan ske til Jens Ove Andreassen tlf. 
20445201. 

  
•       Sidste men absolut vigtigste udfordring bliver at finde en købmand til at leje 

butikken. Dette arbejder sker i samarbejde med DAGROFA. Der er allerede 
seriøse henvendelser, som der bliver arbejdet med. Bestyrelsen har besluttet 
at lave noget opmærksomhed om projektet i medierne, for at øge kendskabet 
til, at der er mulighed for at blive købmand i Hjerm. 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Hjerm Butikshus ApS 
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HJERM BUTIKSHUS APS

     Januar 2021 
 

WOW – med WOW på 
 

1000 tak – eller rettere  kæmpe tak til alle i kære 
Hjerm-boere, som har doneret jeres pant til Købmandsprojektet. Det er super fedt. 

En særlig og stor tak til Mads og 
Sofie Skovgård Høj, som siden 1. 
marts 2020 har stået for 
indsamlingen og forpantet alle de 
MANGE flasker og dåser.  

Vi har så meget brug for jeres ideer, 
indspark, hjælp og overskud til, når 
vi skal lykkes med vores projekter 
her i Hjerm. Endnu engang STOR 
tak. 
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Kommune, og vi arbejder meget på at få dette på plads. Vi har dog fået en 
grave/støbetilladelse.                   
  

•       Den endelige byggekontrakt er klar til underskrift, hvorefter vi forventer 
byggeriet går i gang umiddelbart derefter, da entreprenørerne og 
håndværkerne rykker for at komme i gang. Forventet byggestart i uge 3. 
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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

TØMRERFIRMA
HJERM APS

Øster Hjermvej 17 . 7560 Hjerm
Tlf. 30 51 80 54

Mail. tf-hjerm@outlook.dk



HJERM POSTEN  6•2021    31

 

 

Igen-igen en Corona-hilsen til vore medlemmer 

 

Da der stadig er mange restriktioner i denne Corona-tid, så har vi 
besluttet at vore planlagte arrangementer i februar og marts er aflyst. 

Generalforsamlingen i Regionen er også aflyst. 

Vi håber udbredelsen af vaccinationer og forårets komme, vil åbne op for 
det sociale liv, som vi alle glæder os til at kunne genoptage.  

Så, forhåbentlig, på gensyn i april 2021. 

 

Bestyrelsen for Familie & Samfund 
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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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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
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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

www.cac-certi�ceret.dk
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HJERM VANDVÆRK

Forsamlingsforbuddets forlængelse har betydet, at vi har 
måttet udskyde generalforsamlingen forventet i 4 uger. 

Hjerm Vandværk A.m.b.a afholder 
Ordinær Generalforsamling 

 
Onsdag, d. 24. marts 2021 kl. 19.30 

i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter 
 
 
Dagsorden : 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører og stemmetællere 
3. Beretning ved formanden 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
5. Budget og takstblad for det/de kommende år   
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  
  Afgående:  Anders B. Wulff er villig til genvalg 
                     Kristian Staal    er villig til genvalg 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                  
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde inden den 10-2-2021 
Bestyrelsen 
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Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet
Storegruppen har holdt nytårskur og tænk jer… Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe den 2. af Danmark kom sørme forbi for at beun-
dre vores fine tøj, hjemmelavede elefantordener og kroner.
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

FEBRUAR 2021

Vi er klar! 

Hvornår vi kan lave almindelig FDF igen, vides endnu ikke. Men 
når vi kan, så er vi klar! Det håber vi også at I er!

Til da må vi holde os i gang hver for sig.

Desværre bliver der hverken TotalSjov eller Fastelavnsfest i hallen 
i år, men vi håber at tage revanche senere…

Sæt kryds i kalenderen for sommerlejr, onsdag den 30. juni – til 
lørdag den 3. juli 2021. – Vi tror på det!

På gensyn!
FDF Hjerm

Ledere:  Lotte Brander tlf. 22 38 34 01
 Line Henriksen tlf. 20 71 97 14
 Birgit Gøtzsche tlf. 21 28 51 08
 Jesper Andersen tlf. 23 66 69 13  
 Thorbjørn Jørgensen
 Britta Bech-Pedersen
 Tine Hebsgaard tlf. 30 49 27 43 
 Mathias Balling
 Lars Hebsgaard tlf. 24 47 20 11 
 Katrine Grøn tlf. 23 49 05 57

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



HJERM POSTEN  6•2021    36

IInnddrree  mmiissssiioonn  

 
 

Februar  
 
 
 
Torsdag 11. kl. 19.30 Generalforsamling 
   Vær med til at give din mening til kende 
   Vi drøfter nutid/fremtid 
 
 
Torsdag den 18. vinterferie 
 
 
Torsdag 25. kl. 19.30 Filmaften v. Birgitte og  

     Anders. 
 
   ” Faith like Potatoes” �  
 
 
 
 
 
  Møderne afholdes kun hvis corona-restiktionerne tillader det. 
 
 

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

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 97465052/40269978 

Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission   
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 Bibelkredse  
 Februar 
 
�
� �  Alle bibelkredse er aflyste februar 
�
�
 

� � � � �����������������������������
� � � ��������������������������������

� � � ���������������������
� � � � � �����������������������������

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

STØT VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!
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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 

 
Februar  2021                            

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

 
          d. 08.  Frugtsalat. 
          d. 15.  Vinterferie. 
          d. 22.  Bankoløb. 
 
Indtil videre er klubben lukket men vi håber at vi får lov at åbne igen d.8/2. Vi 
skal nok give jer besked når vi kommer i gang igen ☺        
                             

 
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                                  



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
FFeebbrruuaarr  

  
  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 i uge 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gud, du er en hver dag  - Hverdags Gud, 

du følger mig hver dag. 
Når jeg griner, når jeg græder, er du altid med. 

 
 

Kærligst Annemarie, Bente og Gurli 
Vi følger hele tiden regeringens råd om, hvordan vi må være sammen. 

 



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:

Laila Højris

Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm

Tlf. 21 20 20 45

Mail: graverhjermoestre@gmail.com
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Hvis der er noget, jeg kan lide, så er det jul!

Det er så fantastisk en begivenhed, fuld af

nerve, indhold og juletræer. Om hvordan

lyset blev tændt i mørket. 

Da Jesus blev født ind i verden, blev han ikke

født i Jerusalem eller i København eller i

Aarhus. Han blev født i en lille landsby, som

på mange måder minder om Hjerm. Det giver

håb for os her. Guds nærvær kan fødes i

vores midte. Det er typisk ham at vælge dét,

som måske ser ubetydeligt ud på afstand og

så gøre sit værk der. Det er værd at fejre. At

råbe ud. 

Derfor var det også med stor glæde, at

Maria, kort efter nytår, råbte til mig:

”Jonas! Se lige ud af vinduet!” Og det var

et prægtigt syn, der mødte mig. Dér, i

toppen af flagstangen, hang det flotteste

juletræ. Det proklamerede: ”Det er jul! Alle

skal vide det! Der er nyt håb til verden! Se,

se, se! Verdens frelser er født! Lyset skinner i

mørket!” Det var ikke gemt væk i den private

stue, men det hang højt oppe og råbte det

ud til alle i miles omkreds. For det er værd at

råbe ud.

Nu er det sådan, at jeg desværre ikke har en

anelse om, hvem der har fået den

fremragende idé at hejse et juletræ op i min

flagstang. Jeg ville ellers gerne takke

vedkommende. Men fat mod! Der er frit

lejde! Sådan er det nemlig i kristendommen.

Jeg vil rigtig gerne høre fra den, der har gjort

det. Ikke for at irettesætte, men for at dele

glæden og en kage eller noget slik.

For det er værd at fejre! Og måske lave et lille

interview til næste kirkeblad. Skriv eller ring til

mig, hvis det er dig! Og gør det med stor

glæde og frimodighed. For sådan er det også

hos Jesus. Der kan vi komme med alt til ham.

Med frimodighed. Det var netop derfor, han blev

født. For at bringe håb, og ikke fordømmelse, til

verden. Hos ham er der også frit lejde, hvis vi

kommer til ham med alt, der er i vores hjerter.

Det er derfor, det er værd at hejse juletræet op i

flagstangen og proklamere: DER ER HÅB!

Flagstang
Kirkeblad

Glædelig vinter

- Jonas



Så er der da nu
ingen

fordømmelse 
for dem, 
som er 

i Kristus Jesus

Romerbrevet kapitel 8 vers 1



Kyndelmisse betyder Lysmesse og falder hvert år den 2. februar. I

folkemunde kaldtes dagen også for Kjørmes Knud. Dagen skal minde om,

at halvdelen af vinteren er gået, og kirkeligt set er det dagen for Marias

renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske

tempel. Dagen forbindes af begge grunde med lys.

 

Kom og vær med til en stille meditativ aftengudstjeneste med musik

og lystænding.

Kirkeblad

Kyndelmisse

Tirsdag d. 2. februar kl. 19 i Vestre kirke

Indsamling i februar

 

DFS - Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

DFS ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud. I

legestuer, søndagsskoler, børneklubber, juniorklubber, til Gospelkids og på

sommerlejre møder børnene evangeliet, et godt og sjovt fællesskab og

voksne der har tid, og som ønsker at være sammen med børnene. Penge

givet til DFS går primært til løn til ansatte medarbejdere, som støtter,

inspirerer og udruster ledere i kirker og klubber. Lokalt i Hjerm er

Børneklubben og Klub ½ 7 tilsluttet DFS. Tak for en god gave til DFS i

februar. Se mere på www.soendagsskoler.dk
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I skrivende stund ved jeg ikke, om der er Børnekirke i februar. Følg med på

kirkens hjemmeside og i facebookgruppen "Børnekirke i Hjerm". Jeg

glæder mig til, at vi ses igen :-) Kh Maria

Børnekirke

Hjerm kirkers børne-teenkor er godt i gang sammen med

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

arbejder 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. 

Børne-teenkor + fritidsjob

Onsdage kl. 15-16.30 i kirken, OPSTART igen 24. februar (uge 8)

Søndage kl. 10.20 i konfirmandstuen

Fyraftensbøn foregår ganske simpelt. Der er ikke

andagt, men blot nogle få sange og en halv times bøn

med mulighed for at bede højt. Vi er overbeviste om,

at bøn gør en forskel. Hvis man har noget, som man

ønsker, 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.

Fyraftensbøn

Torsdag d. 11. og 25. februar kl. 17 i Vestre Kirke
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Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste. Mens klimaforan-

dringernes konsekvenser er en realitet, har Corona-pandemien været

med til at forværre problemer, der eksisterede i forvejen: Sult, ulighed og

konflikter. Som næstekærlige mennesker må vi ikke vende det blinde øje

til verdens fattigste, der mere end nogensinde har brug for en

håndsrækning. I stedet må vi bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en

forskel. Det får du helt konkret mulighed for søndag den 14. marts, hvor

Folkekirkens Nødhjælp samler ind til verdens fattigste. Hvordan ind-

samlingen skal foregå kan du læse i næste kirkeblad, da vi pga. Corona-

situationen ikke ved det endnu.

Hej alle børn i 3. klasse!

Vi har valgt at udskyde minikonfirmand til efteråret. Efter sommerferien vil

vi besøge jeres klasse med en invitation. Vi glæder os til at møde jer!

Kh Maria og Jonas

Siden sidst

 

Sogneindsamling i marts

Søndag d. 14. marts

Minikonfirmander

Døde og begravede

Ingrid Hvitved Jensen

Arne Christian Nielsen

Christen Jacobsen

Passionsspillet i Oberammergau:
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Passionsspil 2022 

Rejse til Oberammergau d.  26.juli - 2.aug 2022

Ober-hvad-for-noget?! Dette er en helt unik chance for en kæmpe

oplevelse: Indbyggerne i den sydtyske by Oberammergau fremfører hvert

tiende år påskeberetningen i en storslået og verdensberømt

opsætning. Det er nu, man skal melde sig til, for billetterne bliver hurtigt

udsolgt.  Vi skulle have været afsted i 2020, men skuespillet er på grund

af corona flyttet til 2022. Så nu er der en ekstra chance for at komme

med. 

 

Historien om Passionsspillene i Oberammergau går helt tilbage til 1633.

Under trediveårskrigen var der mange, der led, og mange døde af pest.

Indbyggerne i Oberammergau lovede Gud, at hvis pesten gik dem forbi,

ville de hvert tiende år opføre et skuespil om Jesu lidelse, død og

opstandelse. Pesten gik mirakuløst deres landsby forbi, og i 2022 er det

42. gang, at spillet opføres. Alle medvirkende skal være født i byen eller

have boet der i mindst 20 år. Mere end 2.000 mennesker bringer med

stor indlevelse historien om Jesus fra Nazaret til publikums øjne og ører i

løbet af den fantastiske fem timer lange forestilling. En historie som giver

millioner af mennesker håb og styrke.  

Turen arrangeres af Venø Bussen og Venø Rejser som har kombineret

denne særlige oplevelse med en oplevelsesrig rejse i naturskønne

omgivelser: Først fire dage i ”Rødhætteland” i det hessiske bjerg-

landskab med byerne Rotenburg og Fulda og herefter fire dage ved

Oberammergau med Passionspillet som rejsens absolutte højdepunkt. 

 

Vores præst, Jonas, vil virke som rejseleder på turen. Pris pr. person i

dobbeltværelse: Kr. 10.325 med stort set alt inklusiv. Se det fulde program

og hvordan man tilmelder sig på kirkens hjemmeside: www.hjermkirker.dk   

Turen vil være for alle i Hjerm, og andre som har lyst.
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VESTRE ØSTRE

Søndag d. 31. januar 

Søndag Septuagesima

 

Tirsdag d. 2. februar

Kyndelmisse*

 

Søndag d. 7. februar

Søndag Seksagesima

 

Søndag d. 14. februar

Fastelavn

 

Søndag den 21. februar 

1. s. i. fasten

 

Søndag den 28. februar

2. s. i. fasten

 

Søndag den 7. marts 

3. s. i. fasten

DATO

09.00 med nadver

19.00

10.30 B

-

-

10.30 B

-

10.30 med nadver

-

-

10.30 med nadver

09.00

Charlotte Rønhoff

09.00

10.30

Gudstjenesteliste

Under de nuværende restriktioner er der kun nadver til de herover nævnte

gudstjenester, og da vil prædikenen være kortere.

* 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.



1
0

9
8

6
1

 I
 J

O
H

A
N

S
E
N

 G
R

A
FI

S
K

 I
 9

7
4

0
 2

2
3

3

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.


