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Ejendomsgruppen Struer, Mundbergs Alle 1A, 7600 Struer, Tlf. 97851900, Mail: 705@edc.dk 
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 Ejendomsgruppen Struer 

KKoommmmuunneennss  mmeesstt  ssæællggeennddee  eejjeennddoommssmmæægglleerr  77  åårr  ii  ttrræækk  
Vi gør os umage hver dag for at hjælpe vores kunder godt videre med den trygge bolighandel. 
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. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

E-mail: gkmadsen@mail.dk
www.hjermvand.dk

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
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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 VANDVÆRK

DRØMMER DU OM NY HAVE? 
KONTAKTANNETTE FRANDSEN I DAG
22 70 88 32  |  AF@KAJBECH.DK

         Vi tilbyder    nyanlæg, renovering,     

      vedligeholdelse,
           og meget andet

DRØMMER DU OM NY HAVE? 
KONTAKTANNETTE FRANDSEN I DAG
22 70 88 32  |  AF@KAJBECH.DK

         Vi tilbyder    nyanlæg, renovering,     

      vedligeholdelse,
           og meget andet

DRØMMER DU OM NY HAVE? 
KONTAKTANNETTE FRANDSEN I DAG
22 70 88 32  |  AF@KAJBECH.DK

         Vi tilbyder    nyanlæg, renovering,     

      vedligeholdelse,
           og meget andet

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

 
Onsdag, d. 16. juni 2021 kl. 19.30 
i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter 

 
 
Dagsorden : 
 
I henhold til vedtægterne som annonceret i februar 
nummeret af Hjerm Posten. 
 
Hold øje med vores hjemmeside og Hjerm siden på facebook for 
evt. ændringer. 
 
Bestyrelsen 



HJERM POSTEN  10•2021    8

FODBOLD

Damefodbold 
Dameholdet er nu kommet i gang med træningen og har fastlagt deres træningstid til: 

Onsdag kl. 18:45 – ca. 20:15 
Der trænes indtil 23. juni. Opstart efter sommerferien i uge 32 el. 33. 

Flere interesserede damespillere er velkomne til træningsaften eller kontakt holdleder Ida 
Damgaard: 

Mobil: 42 26 55 03  Mail: ida@byskovdamgaard.dk 

Interesserede kan også blive medlem af damernes FB-gruppe: Hjerm Fodbold Damesenior 16+ 
 

 ----------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Resultater - maj 
I maj blev der spillet en del kampe, og da forbuddet blev lempet fra 50 til 75, var det endelig 
muligt for familie og andre at overvære kampe på ude- og hjemmebane. Rigtig dejligt J 
U7D – Struer   1 - 0 
Mejrup – U7D  0 - 1 
U7D – Mejrup  1 - 0 
 
Her et par fotos fra U7 stævnet på Hjerm Stadion torsdag 6/5 med 6 hold. 
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FODBOLD

U10 Mix C - Resen/Humlum  9 - 7 
Resen/Humlum - U10 Mix C  7 - 2 
 
U12D B - Holstebro   0 – 7  
Skive - U12D B  5 – 1 
U12D B – Lemvig   3 – 3 
 
Der føres ikke resultater for ovennævnte årgange. 
 
U13 Piger C 

 
 
U13P - Mejdal/Halgård   8 - 5 
U13P - Thyholm   4 -1 
 
U13 Drenge C 

 
 
Team Tangen - U13D  1 - 3 
U13D - Thyholm   5 – 1 
 
U15 Drenge, Liga 5 

 
 
Mejrup - U15D  2 – 1 
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FODBOLD

Serie 5 Herrer 

 
 
Thyholm - Serie 5 Herrer  0 - 0 
Efter ombrydning fik Serie 5 dermed 1 point med over i ny ombrudt pulje: 
 

 
 

----------------------------------------------  --------------------------------------------- 

 

Minicamp 2.0 - fortsat  
I marts havde ungdomsholdene en weekend med inspirationstræning til opstart, Minicamp 2.0. 

Seniorherrerne får nu deres Minicamp torsdag den 3/6 og 10/6 med besøg af det lokale 
fodboldakademi Sport4 til 2 inspirationstræningspas. Fokus vil ligge på bl.a. omstillingsbold, som 
de har muligheden for at anvende effektivt i deres sidste kampe. Inden sæsonafslutning regner vi 
også med, at U5-U8 får besøg til bold-og-leg med Sport4 på udvalgte torsdage. 

----------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Afslutning & opstart august 
Vi holder sæsonafslutning lørdag den 12. juni for spillere og mor/far med de yngste spillere, hvor 
vi håber på, alle kan deltage og hjælpe J Mere information følger på de enkelte holds FB-grupper. 
Sæt allerede nu stort X i kalenderen. 

Tilmelding til nye hold: Fra 1. juni. Se websiden. Opstart efter sommerferien: Uge 32. 
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FODBOLD

Forårskampe - Hjerm Stadion 
Dag Dato Tid Hold Hjemme Udehold 

søndag 06-06-2021 11:00 U15 Drenge Hjerm FIF Mejrup GU 

søndag 06-06-2021 13:15 Serie 5 Herrer Hjerm FIF Tvis KFUM & IF 

fredag 18-06-2021 19:00 Serie 5 Herrer Hjerm FIF Naur-Sir-Krunderup 
*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 
 
 

Forårskampe - Langhøj Stadion 
Dag Dato Tid Hold Hjemme Udehold 

mandag 31-05-2021 18:30 U13 Drenge Linde B Team Tangen 

mandag 14-06-2021 18:30 U13 Drenge Linde B Måbjerg IF 
*Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 
 
De yngste spillere skal i skrivende stund til deres næste stævne, U6 Mix til stævne i Mejdal-Halgård 
onsdag den 19/5 og U7 Drenge i Idrætscenter Vest torsdag den 20/5.  
 
Desuden skal U10 Mix til deres første prøvekampe i 8-mands torsdag den 20/5 hjemme og 27/5 
ude. 
 
Der vil være ombrydning i nye puljer i uge 20 (pinsen) for ungdom U10-U12, så der vil komme nye 
kampdatoer, der ikke har nået at komme med her. 
 
Vigtig information tilskuere:   
Vi er meget glade for jeres opbakning til træning og kampe, og p.t. er 100 tilskuere / forældre / 
chauffører mv. tilladt iflg. Corona-regler.  
Ses til hjemmekampene JJ 
 
/Hjerm FIF Fodbold 
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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.
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v/Henrik Andersen

Klosterhedevej 2
7600 Struer

Tlf. 97 85 29 89 . Mobil 40 92 72 19
- altid et penselstrøg bedre

HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

Skivevej 189 - 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68
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Foder og tilbehør:

Din foderbutik!
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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
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- 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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HJERM BUTIKSHUS APS

En drøm gik i opfyldelse 
 

Jeg hedder Benny Christensen, jeg er 50 år og er jeres nye købmand. Jeg 
har 3 børn, og bor i Vejrum Kirkeby sammen med Yvonne. 

 
Jeg glæder mig vildt til at drive butik i Hjerm, og være en del af jeres 
lokalsamfund med alle de aktiviteter og events, vi i fællesskab kan stable 
på benene. 
Min baggrund for at drive Min Købmand i Hjerm, er mange års erfaring 
som butiksleder i forskellige dagligvare butikker. Jeg er udlært i Spar på 
Thyholm tilbage i 1991, (dengang hed den Dankøb, og købmanden hed 
Svend Futtrup). Så har jeg i flere år været uddeler i forskellige 
Daglibrugser samt en lille tur forbi Spar på Mors. I dag er jeg butikschef i 
Netto i Holstebro. 
 
Jeg starter i Hjerm 1. juni, hvor jeg skal forberede og klargøre butikken, 
så den er klar til at I kan handle fra den 26. august. 
Jeg glæder mig til at kunne byde jer alle hjertelig velkommen i jeres 
købmandsbutik Min Købmand i Hjerm. Jeg håber, at I vil tage godt imod 
os i butikken. 
  
Hvad kan du forvendte af mig og personalet i butikken? Vi vil gøre alt, 
hvad vi kan, for at der er de varer i butikken, som du gerne vil have. Der 
vil selvfølgelig være en tilpasningsperiode, hvor vi lige skal finde ud af, 
hvad der er afsætning på, og hvor meget der går af de forskellige 
produkter.  
Vi vil meget gerne lave aftaler med de lokale leverandører, som laver 
varer af høj kvalitet, så du også kan få lokale varer i butikken. 
Jeg er i øjeblikket i gang med at lave forhandlinger, nogle aftaler er på 
plads, men der er stadig plads til flere. 
Du vil selvfølgelig også kunne hente dine pakker fra de forskellige 
pakkefirmaer i butikken.  
Vi er meget modtagelige for gode ideer og forslag, også hvis I mangler 
noget i sortimentet. 
 
 
Tilbud i din lokale Min Købmand. 
Udover tilbudsavisen som kommer med gode tilbud. Vil vi køre med 
gode lokale tilbud i butikken, samt på facebook. Vores Facebook side 
hedder Min købmand Hjerm. Den vil vi bruge til at informerer om 

En drøm gik i opfyldelse
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HJERM BUTIKSHUS APS

aktiviteter i butikken samt ”Ja tak tilbud” her og nu tilbud, konkurrencer 
og lign. 
 
Et stærkt team skaber glade kunder. Vi sørger derfor i øjeblikket 
medarbejdere. Ansøgningsfristen er d. 28. maj. Du kan finde 
jobopslagene på Min Købmand Hjerm’s facebook side, eller på jobnet. 
Alle er meget velkomne til at søge. Vi mangler personale under 18 år, 
over 18 år, deltidsstillinger og 1 fuldtidsstilling. 
  
De bedste hilsner  
fra jeres nye købmand  
 
Benny Christensen 
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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. 

Juni 2021     Juni 2021 
 

Hvor er det bare fantastisk, med den opbakning vi har i Hjerm. 

 
 

I denne forbindelse vil vi gerne sende en KÆMPE TAK til Hårtimist v. Malene 
Jensen for den flotte donation på 10.000 kr. til Hjerm butikshus. 
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Telefon 
40266388

Telefon 
20281690

  

BRUG VORE SPONSORER
– DE STØTTER OS!

= Har du brug for at få styrket din krops energisystemer, få overblik, bedre søvn, reducering af angst og øget 
    balance, hjælp til at komme af med hovedpine, stress, sukkertrang, ect. så tilbyder jeg på klinikken følgende
    behandlinger, der kan hjælp dig.
= Healing, der styrker dit energisystem.  
= Regressionsterapi, hvor der arbejdes med det, kroppen gemmer på af oplevelser og/eller traumer.
= 5 Punkts øreakupunktur, (NADA), der bl.a.er godt mod hovedpine, stress, søvnløshed.
= Healing af hunde, har din hund ubalancer, er den utryg, usikker, ser den trist ud, eller er løbetid svær både
    for tæver og hanhunde. Healing giver din hund energi og overskud tilbage.
= Kostvejledning, som kan stå alene eller kombineres med healing og 5 Punkts øreakupunktur.
= Har du ikke mulighed for at komme på klinikken, tilbyder jeg fjernhealing. .
= Kig forbi og få en mere uddybende snak.

Britta Dietz Rykind   =  Dietz-zen   =  Engvej 2   =  Hjerm   =  Tlf. 20 22 54 34   =  Facebook: Dietz-zen
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3. gang er lykkens gang 
Derfor indkalder vi igen-igen til foreningens generalforsamling 

Tirsdag d. 7. september 2021 i Naturhuset 

 

 

Dagsorden i henhold til lovene. Forslag skal fremsendes til formanden 
senest 10. august, så de kan fremgå af den endelige dagsorden i 
september-nummeret af Hjerm Posten. 

Håber mange af jer vil sætte X i kalenderen og deltage i vores 
generalforsamling, så husk at indbetale kontingent. 
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Torsdag d. 4. November kl. 19.00 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter 

Som sædvanlig inviteres der til et kulturelt arrangement i Region Midt-
Vest, og i år bliver det en musikaften med 

Peter Vesth, Kristian Rusbjerg og Louise Espersen 

Mange kender nok bedst Peter Vesth, når man nævner sangen ”Veras 
Vinterven”. 

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

Billetter kan allerede nu købes hos Else Mogensen – mail 
elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776 

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og håber på en ny sæson, hvor 
vi kan mødes til vore planlagte arrangementer 
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elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776 

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og håber på en ny sæson, hvor 
vi kan mødes til vore planlagte arrangementer 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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Hjerm Posten
ønsker alle en god sommer 
– på gensyn i september!

Husk indlevering  
senest den 15. august!
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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
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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

  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

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENElite
Salonen
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Borbjerg Sparekasse 
har 150-års jubilæum
Af Aksel Meldgaard

I min egenskab af formand for bestyrelsen i Borbjerg Sparekasse vil jeg 
gerne fortælle denne historie.

Borbjerg Sogns Spare og Lånekasse blev stiftet d. 21. juni 1871.

Bag oprettelsen stod nogle af egnens fremsynede mænd. Mændene 
havde forståelse for værdien af en sparekasse, der gav egnens beboere 
mulighed for at spare et mindre eller større beløb op, som de så kunne 
hæve når behovet opstod.

Det mindste der kunne sættes ind var 4 skilling, og der blev først til-
skrevet renter når der stod 25 skilling på kontoen. 1 skilling = 2 øre. 

Det fortæller lidt om, de små kår danskerne levede under den gang.

Danmark havde ved krigen i 1864 tabt en stor del af landet, den nye 
grænse kom til at gå ved Gudenåen.

Det har uden tvivl, været medvirkende til, at der i den sidste halvdel af 
1800-tallet var en stor lyst til at opbygge nyt. Andelsbevægelserne blev 
mere og mere udbredt i Danmark og dermed også sparekasserne. 

Mandag 
d. 21. juni 

2021
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For at kunne oprette en spare-
kasse var det en betingelse, at 
der var en startkapital. Derfor 
blev en aktiekapital på 275 rigs-
daler (550 kr.) skaffet til veje, og 
dette blev Borbjerg Sparekas-
ses kapitalgrundlag. Aktierne 
blev solgt til 55 aktionærer, og 
de måtte ikke hæves de første 
3 år. Blandt disse aktionærer 
valgtes den første bestyrelse 
på 5 mand, og det er dem, der 
har æren for oprettelsen af 
Borbjerg Sparekasse.

Sparekassen fik til huse på 
Borbjerg Mølle, da bestyrel-
sesformand og kasserer 
Skjær lund Damgaard ejede Møllen. Sparekassen var åben nogle ti-
mer lørdag eftermiddag, en af de andre bestyrelsesmedlemmer skulle 
også være der i åbningstiden. Han fik ikke noget for ulejlig heden. De 
først mange år fungerer sparekassen på denne måde, formanden og 
kasser var samme person, og sparekassen havde til huse hos forman-
den. Lønnen for det var på daværende tidspunkt 200 kr. årligt.

I 1921 laves der om på måden at drive sparekasse på. Peter Hedegaard 
vælges til formand, og min tipoldefar Anders Meldgaard blev ansat 
som direktør, samtidig flytter sparekassen til Meldgaard i Trabjerg. Få 
år senere sælger Anders Meldgaard gården til sønnen Jens Meld gaard, 
og sparekassen flytter sammen med Anders Meldgaard til Hedegaard-
hus i Borbjerg. Da Anders senere flytter til Kirkebakken 2, følger spare-
kassen med, her er den placeret til Anders trækker sig tilbage som 80-
årig.

I 1945 lejer sparekassen et lokale i Bukdalvej 32, her har den adresse 
frem til 1961 og Emil Clemmensen er direktør i denne periode.

I 1961 lejer sparekassen et lokale på Bukdalvej 13 hos Johanne og Jens 
Meldgaard, mine bedsteforældre. Svend Ebbensgaard er direktør og 
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Jens Meldgaard bliver også ansat, da opgaven var blevet for stor til 
en mand. Jeg kan tydelig huske, Svend og bedstefar sidde sammen 
og ryge cigar i et lille, og temmelig tilrøget lokale med de store kasse-
bøger.

I 1971 bliver bestyrelsen blev enige om, at det var tid til at få fod under 
eget bord, da man får mulighed for at købe Bukdalvej 5, sparekassens 
nuværende adresse. Sparekassen er nu blevet 100 år. 

Man kan godt stille det spørgsmål, hvad er det, der gør, at Borbjerg 
Sparekasse stadig er her. Vi har set det ene pengeinstitut efter det an-
det fusionere og senere helt forsvinde. Det vil jeg komme med et bud 
på: Borbjerg Sparekasse har altid vægtet det lokale meget højt, og det 
har vist sig, at det har været en holdbar strategi at være tro mod det 
lokale. Sparekassen kan naturligvis ikke redde et lokalsamfund, men 
den kan være den dynamo, som underbygger lokale initiativer, så de 
bliver afprøvet – ofte med god succes, og ikke kvæles i fødslen. Der er 
på den måde tale om en gensidighed i, at Borbjerg Sparekasse støtter 
det lokale, og det lokale støtter Borbjerg Sparekasse. Kunsten er hele 
tide at vokse så meget, at man kan tjene nok til den evige omkost-
ningsstigning og samtidig opfyldes tidens kapitalkrav.

Sjovt nok kan man kan se, at 
sparekassen altid har været 
meget veldrevet, i en avis-
artikel fra 60-års jubilæum, 
nævnes det at sparekassen 
er blandt de billigst drevne 
i Jylland. 
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En anden meget vigtig beslutning var, da sparekassedirektør Svend Eb-
bensgaard pludselig dør i 1979, fristedes bestyrelsen ikke af at lade sig 
fusionere, men valgte at finde en ny direktør.

Kristian Bjerre Damgaard ansattes og han satte en modernisering i 
gang, med blandt andet indførelsen af EDB i stedet for de tunge kas-
sebøger. Der bygges om og der bygges til, så man kan følge med udvik-
lingen og det stigende antal ansatte.  

Det gode arbejde fortsættes da Kristian Damgaard går på pension, og 
den nuværende direktør Mogens Christensen kommer til i 2003. Det 
kan desuden nævnes, der har kun været 8 direktører i sparekassen på 
150 år.

Der arbejdes efter et princip der hedder kirketårnsprincippet, at der 
så nu er lidt flere kirketårne, der kikkes fra i dag end for 150 år siden, 
er et faktum. Sparekassen arbejder dog altid med det lokale og inden 
for forretningsområder der kendes. Det betyder at sparekassen drives 
efter de principper der blev grundlagt for 150 år siden, nemlig, at den 
skal være til gavn for lokalbefolkningen.

Det der støttes op om er, de mange forskellige foreninger, men også 
købmandsbutikker, haller, friskoler og private børneintuitioner, og ikke 
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mindst altid at sørge for, at det er muligt at købe og belåne en ejen-
dom i lokalområdet, samt drive mindre erhvervsvirksomheder. Det kan 
kun lade sig gøre med gode samarbejdspartnere, her kan nævnes To-
talkredit og DLR-kredit. 

At sparekassen har succes og et godt ry, er meget tydeligt. Der har de 
senere år været en konstant og god vækst, der er i dag ca. 4.000 kunder 
og 10 ansatte og man har en tro på, at der skal være flere, når pladsen 
tillader det. Balancen er over 500 millioner og egenkapitaler er over 
100 millioner. 

Borbjerg Sparekasse er i brancheundersøgelser de senere år flere gan-
ge blevet udnævnt til at være det sikreste pengeinstitut i Danmark, 
samt det mest veldrevne pengeinstitut inden for deres størrelse. Det er 
man selvfølgelig meget stolte af. Og netop fordi man formår at holde 
omkostningerne på et lavt niveau, samtidig med der tjenes penge, be-
tyder at Borbjerg Sparekasse er konkurrencedygtig og tjener nok til at 
fortsætte med at drive pengeinstitut i lokalområdet og for lokalbefolk-
ningen. 

De af jer der kører igennem 
Borbjerg for tiden, vil se at spa-
rekassen er ved at bygge om 
og til. Der udvides med 233 m2 
så sparekassen i alt bliver 556 
m2. En tiltrængt udvidelse, der 
gør at man også i fremtiden 
kan betjene den stigende an-
tal kunder. Skitser af tilbygnin-
gen kan ses på sparekassernes 
hjemmeside. 

Vi har planlagt jubilæet skal 
fejres sammen med indvielsen 
af de nye lokaler i oktober må-
ned.

Tillykke til lokalområdet og 
Borbjerg Sparekasse.
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I Hjerm Bypark ligger byens Naturhus, 
hvorfra der er udsigt til sø, legeplads og 
shelters. 

Naturhuset er indrettet til natur/teknik- og 
miljøundervisning i dagtimerne. 

Du/I har mulighed for at leje huset til en 
mindre fest. (Max 42 personer) 

Huset er indrettet således, at der fra entréen 
er indgang til fest-/undervisningslokalet samt 
et handicapvenligt toilet. I forbindelse med 
lokalet er et lille anretterkøkken. 

Lejeindtægten går udelukkende til driften af 
Naturhuset og Byparken. 

  
 
 
 
 

Naturhuset , Skolevej 9, 7560 Hjerm 
 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr. 
01.03.2019: 

Halvdagsarrangement  400 kr. 
 

Heldagsarrangement 700 kr. 
 
 

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

Lejes ikke ud til ungdomsfester. 
   
 

                             Hjerm Borgerforening 
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Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

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

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro
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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...

. .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

.Ø. HJERMVEJ 19  TELEFON 97 46 45 11

Besøg os på vores hjemmeside: www.hjerm-byg.dk

Vi kommer overalt  - giver tilbud på alt

VVS  OG
FJERNVARME

TLF. 97 46 11 00

FLENGVEJ 15
HVAM

7500 HOLSTEBRO
BILTLF. 51 22 62 35

SMEDEGADE 53, 7600 STRUER, TLF. 97 85 04 88

www.fricykler-struer.dk

97 85 04 88

HENNING SØRENSEN

Omdeling af Hjerm Posten

I lighed med tidligere år har vi igen valgt, at lade 6. klasserne på Hjerm 
Skole stå for omdelingen af Hjerm Posten.
Børnene vil naturligvis gøre deres yderste for, at der ikke sker fejl.
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks 
kontakte undertegnede.

Lone Søndergaard
Kærgårdmark 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 9746 4914

TØMRERFIRMAET

A
p

S

ØSTER HJERMVEJ 17 . 7560 HJERM.

97 46 42 08 30 51 86 84

Tlf. 21 79 19 26

www.cac-certi�ceret.dk

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 Landsbyordning udfordrer alle i Hjerm 

Hvem kan dyrke Hjerms 
største græskar?

Hjerm landsbyordning vil gerne udfordre alle i Hjerm  
i disciplinen “Det største græskar“.  

Konkurrencen starter nu og afsluttes i oktober måned. 

Vi inviterer til vejning og kåring i byparken.  
Nærmere info kommer senere. 

Vi håber rigtig mange vil være med i konkurrencen. 

Hilsen Hjerm Landsbyordning, dagtilbuddet. 

For mere info kontakt Anne Mose i Børnehaven
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HJERM TARTELET
FESTIVAL 2022

Vi er her stadig, er I...

Vi håber og tror 
næste års Tartelet Festival 

kan afholdes
Billetsalget starter 

november

Hjerm Tartelet Festival
Ses vi . 

. .
- selvfølgelig



HJERM POSTEN  10•2021    36

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

JUNI 2021

Tumlinge (1.+2. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 

Tirsdag d. 1. Dyst med sanserne

Tirsdag d. 8. Vandreaften – 1. tumlinge går 5 km.  
og 2. tumlinge går 8 km.

Tirsdag d. 15. Mad på bål

Tirsdag d. 22. Sæsonafslutning 

Onsdag d. 23. Sct. Hans i Byparken

Sommerlejr for alle 30.6. – 3.7.

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

JUNI 2021

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset

Tirsdag d. 1. Den store pilte bagedyst

Tirsdag d. 8. Cykeltur – medbring cykel og cykelhjelm

Tirsdag d. 15. En aften om Dannebrog

Tirsdag d. 22. Sæsonafslutning

Onsdag d. 23. Sct. Hans i Byparken
 
Sommerlejr for alle 30.6. – 3.7.

Ledere:  Birgit Gøtzsche tlf. 21 28 51 08
 Jesper Andersen tlf. 23 66 69 13
 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)

JUNI 2021

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset

Tirsdag d. 1. Legemærket 

Tirsdag d. 8. Legemærket

Tirsdag d. 15. Legemærket

Tirsdag d. 22. Sæsonafslutning

Onsdag d. 23. Sct. Hans i Byparken

Sommerlejr for alle 30.6. – 3.7.

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)

JUNI 2021

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset

Tirsdag d. 1. Førstehjælp 

Tirsdag d. 8. Kort og kompas

Tirsdag d. 18. Samarbejdsopgaver

Tirsdag d. 25. Mad over bål / Sæsonafslutning

Onsdag d. 23. Sct. Hans i Byparken

Sommerlejr for alle 30.6. – 3.7.

Ledere: 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.
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SANKT HANS
FDF Hjerm, Borgerforeningen og Menighedsrådet vil gerne 
invitere til Skt. Hans i Byparken.

Datoen er naturligvis d. 23. juni.

Der vil være friluftsgudstjeneste ved Jonas Serner-Peder-
sen og aftenens båltaler er Isa Mikkelsen.

Nærmere information om tidspunkt m.m. følger på Face-
book.

Vi håber på at se mange til en hyggelig midsommeraften.
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Generalforsamling
Vi kunne som bekendt ikke afholde general-
forsamling som sædvanligt i februar til To-
talsjov, men vi har nu mulighed for at kunne 
samles.

Derfor vil vi gerne indkalde til generalforsam-
ling onsdag d. 16. juni kl. 19.00. Mødet bliver 
afholdt i Bålhuset, så sørg for at være påklædt efter vejret. Der 
vil være kaffe/the m.m. til mødet.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag til bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse. På valg er:

a. Benny Ørskov Kronborg (modtager genvalg)
b. Susanne Pedersen (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer
7. Evt.

Tak til Hanna
Fra FDF Hjerm skal der lyde en stor tak 
til Hanna Lauridsen, som har varetaget 
kasserer jobbet de sidste 7 år.

Jobbet er nu overdraget til Lene Kron-
borg, som vi glæder os til at skulle sam-
arbejde med.
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Sommerlejr - vil du med?
Onsdag d. 30. juni til lørdag d. 1. juli, skal vi i 
FDF på sommerlejr på Harrebjerg Lejrskole tæt 
på Sallingsundbroen.

Vi har en masse dejlige børn som skal med, 
men synes også at andre børn skal have denne 
oplevelse! 

Så hvis du bor i Hjerm, minimum går i 1.klasse og kunne tænke 
dig at komme med, så henvend dig til Katrine (2349 0557), Birgit 
(2128 5108), Tine (3049 2743) eller Lars (2447 2011).

På en lejr er der mange opgaver, og det vil være fantastisk hvis 
nogen har lyst at hjælpe os. Både med aktiviteter med børnene, 
men specielt som ”tanter” - de der laver mad til os. Vi kan bru-
ge tanter m/k i alle aldre! Vi hører gerne fra dig, både hvis du vil 
hjælpe en enkelt dag eller to, eller være med på hele lejren. Kon-
takt gerne Birgit (2128 5108).

Måske har du overvejet om det at være FDF leder er noget for 
dig? Vi vil altid gerne være flere! Så henvend dig, hvis du kunne 
tænke dig at være med i flokken, og være med til at give børn i 
Hjerm nogle uforglemmelige oplevelser.

Hilsen FDF Hjerm
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Indre mission  
  
               JUNI  
 
Lør. 5. kl. 13-17  ON-LINE IM´s Årsmøde fra København med 
   beretninger, debat, sang osv. 
            Kl. 19-21 ON-LINE årsmøde FESTaften. 
   Ses på Facebook, Youtube, IM´s hjemmeside. 
 
Tors. 17. 19.30 møde v. journalist Jens Kr Lynderup, Videbæk 
   Og info om gideonitternes arbejde. Bøn kl. 19. 
   Forsamlingstallet er højt, så uden tilmelding"#$% 
 
Tors 24.  19.30 samtalem¯de over Mark 14. 
 
 

 JULI  
 
    

Tors.-lør 22-31  Bibelcamping i Jens Jensens anlæg,Haderup.  
   Se www.haderupcamping.dk  
   Med tilmelding i år. 
 
   På www.indremission.dk/bibelcamping  

kan man se en  oversigt over alle IM´s teltmøder 
og bibelcampings i hele landet. 

 
 
RRIIGGTTIIGG  GGOO  SSOOMMMMEERR        **          RRIIGGTTIIGG  GGOO  SSOOMMMMEERR    
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        AUGUST 
  
lør. 14   kl.    9.00 Fælles hovedrengøring i Bethel.  
   Kaffe  og rundstykker undervejs. 
 
 
Tors 19. kl. 19.30 samtalemøde over Mark 15 
 
 
Fred. 27. kl. 17.00       SENSOMMERFEST FOR HELE FAMILIEN 

Fællesspisning. Tilmelding til Gurli Clausen                  
40433286 eller gurliclausen@hotmail.com             
senest  25/8. 

 
Kl. 18.30 Festaften med børne og ungdomsmedarb.  
 Charlotte B Nygaard, Struer. 
 Officel åbningsaften efter nedlukningtider… 

Det bliver virkelig en festaften !! #$%& 
 
 
 

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

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 

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

 

  
 
 
 
  Møderne afholdes kun hvis corona-restriktionerne tillader det. 
 
  

 



HJERM POSTEN  10•2021    46

Bibelkredse 
Juni – juli - august 

 
BIBELKREDS 2:  torsdag den 10. juni kl. 19.30 
Hos: Margrethe og Vagner Jensen, Østervang 21 
Tekst: tema 5: Jesu fuldmagt til at give liv. 
 
BIBELKREDS 3: torsdag den 10. juni kl. 19.30 
Hos: Ulla og Hans Jørgen Nielsen, Bjerregårdsparken 60 
Tekst: Luk 14,16-24. 
 
BIBELKREDS 4: torsdag den 10. juni kl. 19.30 
Hos: Inger Møller, Stationsvej 1 
Tekst: Hæfte: Et levende håb. Tema 2. 
   
Juli: ingen bibelkreds 
 
August: Alle kredse: torsdag den 12. august kl. 19.30. 
Man aftaler indbyrdes sted og tekst.  
 
 Møderne afholdes kun hvis corona-restriktionerne tillader det. 

 
 
 

 
Bibelkreds er en åben samling, 

 hvor man deler liv og bibel. 
Har du lyst til at vide mere/være med,  

så kontakt gerne  
Hans Jørgen Nielsen 97464727 

 
Læs bibelen online: www.bibelselskabet.dk 
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Hjerm Juniorklub 
For alle fra 4. til og med 7.kl.  
Hver mandag kl. 18.30-20.00 

Vestre Hovedgade 4 
 

Juni  2021                            
Vi skal rigtig hygge os med sjove aktiviteter  

og høre nogen af de spændende fortællinger fra bibelen.          
 

 d. 07.  Forskellige konkurrencer. 
 d. 14.  Kryds og bolle. 
                       d. 21.  Sommer afslutning. Pizza          
                                  spisning og dødbold. 
 
VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE JJ 
                 
                   Vi glæder os til at se dig  

Du er altid velkommen til at kigge forbi 
 og se om det er noget for dig JJ 

 
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 

  
                                          JJuunnii  

  
  hygge omkring køkkenbordet 
  sange med bevægelse, 

trosbekendelsen, fadervor 
  spændende bibelfortælling 
  ffrrii  lleegg  uuddee  eelllleerr  iinnddee    

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

hhooss  GGuurrllii  HHøøjjggåårrddssppaarrkkeenn  9922,,  mmoobbiill  2211440055000055  
 

Ons. d. 2. Dukketeater og børnerådsmøde 
 
 

         
Ons.d.16. Sommerferie- 

afslutning m. 
vandkamp mm. 

  
  
  

EEkkssttrraa::  
BBøørrnneeddaaggee  ppåå  HHuummlluummlleejjrreenn  2266..--2277..--2288..  

Se mere: www.dfskreds.dk/holstebro 
 

RRiiggttiigg  ggoodd  ssoommmmeerr  ––  sseess  iiggeenn  dd..  2255..  aauugguusstt. 
 

Kærligst Annemarie, Bente, Robert 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: bmunkjensen@gmail.com

Hjerm Vestre Kirke

Kirkevej 18, 7560 Hjerm

Hjerm Østre Kirke

Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm

Graver og kirketjener:

Morten Gert Hansen

Tlf. 21 20 27 43

Mail: hjermvkirkegaard@gmail.com

Medhjælpere:

Hanne Riis

Karina Dullweber

Kirkesangere

Egon Bech-Pedersen

Tlf. 30 96 24 84

Bjarne Aarkrogh

Tlf. 40 86 45 06

Organist

Anders Slot Sørensen

Tlf. 30 23 75 65

Mail: andersslot.s@gmail.com

Sekretær

Maria Serner-Pedersen

Tlf. 97 46 41 14

Mail: mssp@km.dk

Træffes efter aftale

Redaktion

Robert Stoltenberg, Käthe Møller,

Dorte Ebey Lind, Anders Slot

Sørensen, Jonas og Maria 

Serner-Pedersen

Hjemmeside

www.hjermkirker.dk

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

Rønhoff, Gimsing. Tlf. 23 63 90 70

for Hjerm Sogn



Vi var på udflugt den anden dag. Vi skulle til en

vaskeægte ridderborg! Spøttrup Borg. Og vi var

velforberedte. Vi havde nemlig taget vores eget

ridderudstyr på hjemmefra. Så vi ankom

veludrustede og veloplagte til broen over

voldgraven og blev modtaget af en riddervagt med

solbriller.

 

Indenfor blev jeg og Noa udrustet med deres

rustninger. Hvis man fik det hele på, vejede det 30

kg. Vi kæmpede bravt, men jeg tabte den

drabelige kamp, og jeg endte i gabestokken. Her

var jeg til skue for alle og enhver, og det var

tydeligt, at jeg vist havde fortjent at blive udstillet

der. 

 

Sådan kan livet nogle gange føles! Man skal

nærmest have 30 kg udstyr på for at klare

hverdagen. Nogle gange skal man virkelig kæmpe

for at få det hele til at hænge sammen. Og inderst

inde kan man have en følelse af, at hvis de andre

virkelig gennemskuede én, hvis man mistede

rustningen og ens indre liv blev tydeligt, ja så ville

man ende i gabestokken. Hvis andre kunne se, hvad

der bor i ens hjerte, så ville det være tydeligt, at der

havde man også fortjent at være. Udstillet for alle

og enhver. Så vi kæmper for, at ingen ser det. Vi

strides og ser seje ud. Men vi ved godt selv, hvad

der er i hjertet. De gode nyheder til i dag er, at der

er en anden, som sidder i gabestokken! 

Jesus tog det på sig. Han lod sig håne og torturere,

så vi ikke behøver at blive det. Han ser, hvad der

bor under vores rustninger. Han ved, hvad der er i

vores hjerter. Men han udstiller os ikke. Han sætter

os ikke i gabestok. Tværtimod tager han selv

skammen på sig. Og vi kan stå frie med et liv, som

ikke er i gabestok. For "så er der da nu ingen

fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus."

Gabestok

Kirkeblad

Glædelig sommer

- Jonas



Så er der da 
nu ingen

fordømmelse
for dem, 
som er i 

Kristus Jesus

Romerbrevet kapitel 8 vers 1



Kirkeblad

Have-koncert

Stort velkommen til koncert og fællessang i Præstegårdshaven. 

Organist Anders og kirkesanger Bjarne vil holde koncert kombineret med

fællessang. De vil synge nogle af de nye sange fra højskolesangbogen

2020 og vil invitere jer til at synge med på nogle af de gamle kendinge. 

Vi stiller lidt havestole op og håber, at mange af jer også vil tage en

havestol eller to med. 

Vi ser frem til en glad - og forhåbentlig sommerlun - aften. 

Tirsdag d. 1. juni kl. 19 i præstegårdshaven

 
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 du har noget, du ønsker, at der bliver

bedt for, er du velkommen til at kontakte Jonas på mail

eller telefon. Hvis du ønsker personlig forbøn, er du også

velkommen.

Fyraftensbøn

Torsdag d. 24. juni + d. 19. aug kl. 17 i Vestre Kirke



 

Kunne I tænke jer inspiration til at styrke jeres parforhold? 

Ta’ din partner med til 7 kursus-aftener med spændende og humoristiske

oplæg på storskærm om kommunikation, tilgivelse, konflikter mm. Hvert par

får sit eget lille bord med kaffe og dessert, og under oplægget er der tid til,

at I som par kan tale sammen om emnet. 

 

Kurset er en fantastisk mulighed for at investere i jeres parforhold. Vi tager

regelmæssigt vores biler til serviceeftersyn for at vedligeholde dem, måske

det ikke er helt dumt også at få sit parforhold til serviceeftersyn? 

 

Kurset er både for jer, der har det godt og gerne vil styrke jeres forhold, og

for jer, der har udfordringer og gerne vil tættere på hinanden igen. I kommer

kun til at dele med hinanden, ikke med andre. 

Kirkeblad

Ægteskabskursus

Styrk dit parforhold - 7 kursusaftener gratis
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Pris: Gratis

Hvornår: tirsdage kl 19:00 til 21:15. 

Den første aften er d. 21/9 

og sidste aften er d. 9/11 

(der er ikke noget i uge 42).

Hvor: Konfirmandstuen, 

Hjerm præstegård, Kirkevej 9.

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig. 

Skriv til Jonas (sognepræsten) 

på jjs@serner.dk 

Der er et begrænset antal pladser. 



 

Kirkeblad

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

 

Indsamling i juni - Open Doors Danmark

Open Doors er en international organisation, som tjener verdens forfulgte

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

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

24 lande, hvorfra der indsamles midler, som bruges til bibler, advokathjælp,

traumehjælp, hospitalsudgifter, nødhjælp, mikrolån, uddannelse og meget

andet. Mere end 340 mio. kristne oplever dagligt forfølgelse pga. deres

kristne tro, men opmuntres af vores hjælp og forbøn. 

 

Læs mere her: www.opendoors.dk

 

 

Indsamling i juli - Alpha Danmark

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

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

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

mange oplever en glæde over at dykke ned i den kristne tro, blive klogere

og samtale med andre om tro og liv uanset ens personlige overbevisning.

Alpha kører også ægteskabskurser. Der samles ind til Alpha

kursusmaterialer, som stilles gratis til rådighed for alle kursister. 

Læs mere her: www.danmark.alpha.org

 

I Hjerm afholder vi jævnligt Alphakurser og ægteskabskurser. Næste

ægteskabskursus i Hjerm starter op i september, læs mere i dette

kirkeblad. 

Indsamlinger
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Døde og begravede

Gunner Ellesen

Kristine Kold

Indsamling i august - KFUM/KFUK Danmark

KFUM og KFUK i Danmark er en bred, folkekirkelig børne-

og ungdomsorganisation, der er med til at løfte den store

opgave, det er at give børn og unge kendskab til

kristendommen. KFUM og KFUKs mange frivillige ledere

møder børn og unge over hele landet gennem klubber,

lejre og store festivaler. De skaber trygge fællesskaber og

brænder for at gøre kristendommen levende og

vedkommende for nutidens børn og unge. Lokalt er der

KFUM og KFUK foreninger i Holstebro og Struer.

Døbte i Østre Kirke

Elli Raahede Ahle Stadsbjerg

Børnekirke

Kl. 10.20 i konfirmandstuen

Børnekirke er i gang igen, og det er skønt at

opleve, at der kommer børn i alle aldre lige fra

2 år til 13 år. Og der er plads til flere, så kig

endelig ind en søndag. Find os også på

facebook: "Børnekirke i Hjerm".

 

Vi ses d. 30. maj, d. 20. juni og d. 22. aug.

 

Spørgsmål? Ring/skriv til Maria på 60605551



I år fejrer vi Sankt Hans i Byparken, og vi glæder os

til igen at kunne samles til en festlig aften for alle i

Hjerm med friluftsgudstjeneste, bål og samvær. 

 

Følg med på hjemmeside og facebook for

klokkeslæt og flere detaljer. 

Friluftsgudstjeneste i Byparken onsdag 23. juni

Kirkeblad

 

Sankt Hans

Velkommen til friskbrygget kaffe, rundstykker, juice

og hyggeligt samvær denne søndag morgen. 

Bagefter følges vi ad til gudstjenesten 10.30 i Vestre

kirke, mens børnene kan blive til Børnekirke. 

Søndag d. 22. august kl. 09.30 i konfirmandstuen

 

Godmorgensøndag

Hjerm Kirker inviterer alle kommende konfirmander og deres forældre til en

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

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

spørgsmål. 

Selve konfirmationen bliver søndag d. 24. april 2022. 

Konfirmandindskrivning

Torsdag d. 19. august kl. 19 i Vestre Kirke
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Klub 86

 

Vi skal til Videbæk og Ringkøbing. Vi starter

med formiddagskaffe, som udvalget har med.

Vi skal besøge Arne Haugen Sørensens museum,

hvor vi får en guidet rundvisning af tidligere

sognepræst i Holstebro, Søren Nielsen. Og vi

skal til Gammel Sogn i Ringkøbing, hvor

sognepræst Ole Lange vil fortælle, og vi skal

besøge kirken. Vores middag skal vi have på

Hotel Ringkøbing. Inden turen igen går mod

Hjerm, drikker vi vores eftermiddagskaffe.

Afgang fra �jerm �allen ,l. 8:30.

Vi forventer, at være i �jerm ,l. 17:30.

Årets udflugt onsdag d. 1. september

 

Alle er velkomne!

Pris: 250 kr. excl. drikkevarer

 Tilmelding senest 18. august 2021

(først til mølle) til Gurli og Peder Clausen.

Husk at oplyse hvis du er diabetiker. 

tlf. 51702845 / mail:

gurliclausen@hotmail.com
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Vi søger nye kormedlemmer til vores børne-teenkor i Hjerm

kirker. Vi arbejder bl.a. med solosang og med modet til at

synge foran andre. Koret fungerer som både et fritidsjob

og undervisning i sang og bevægelse. Vi synger til

højmesser i kirken ca. to gange om måneden, og synger

med til koncerter ved højtiderne. Fra 4. klasse og op.

Børne-teenkor + fritidsjob

Onsdage kl. 15.10 - 16.30 i Vestre kirke, OPSTART d. 18. august

 

Som minikonfirmand vil du opleve, hvad kirke og kristendom er. I vil høre

om, hvor højt Gud elsker os og lære sange med seje bevægelser til. Vi skal

lege, lytte til historier, bede, lave kreative ting, lære om Gud, Jesus og

Helligånden og om hvad vores tro betyder for dig og mig – og så vil Jonas

servere saftevand og snacks for os.

 

Vi starter onsdag d. 8. september, og afslutter med en festlig

familiegudstjeneste (BUSK) søndag d. 31. oktober.

Efter sommerferien uddeler vi invitationer i 4. klasse på Hjerm skole.

 

Jer, der begynder i 3. klasse efter sommerferien bliver inviteret til

minikonfirmand i første halvdel af 2022. 

 

Minikonfirmander

For alle jer, der begynder i 4. klasse efter sommerferien!

7 onsdage efter skole, ca. 1½ time i konfirmandstuen
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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. 

Højskolesang

Velkommen til en dejlig familiegudstjeneste

for alle aldre! 

Denne dag er for alle børn, og vi skal særligt

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

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

synge børnesange med bevægelser til. 

 
Dåbstræf + familiegudstjeneste

Søndag d. 5. september kl. 10.30 i Vestre Kirke

MAF  flyver hjælp til de mest isolerede steder

i verden, hvor dårlige veje eller ekstrem natur

gør det vanskeligt at nå mennesker i nød.

Flyene bruges bl.a. som ambulancer for

syge, der har brug for at komme på

hospitalet. 

 
Foredrag - sæt X i kalenderen

Onsdag d. 15. september kl. 19 - besøg af Generalsekretær Peter

Hedelund fra MAF (Mission Aviation Fellowship)

Onsdag d. 25. august kl. 19 i konfirmandstuen



Kl. 09.00 i Østre Kirke

 

Julie Christensen

Andrea Sofie Haislund Koppetsch

 

Kl. 11.00 i Vestre Kirke

 

Laura Sofie Christensen

Nanna Telling Nielsen

Nicoline Søballe Andersen

Mathilde Søballe Andersen

Mathilde Svanborg-Bøger

Ida Loftager

Linus Hyldal Nissen

Nicoline Mathilde Secher Andersen

Magnus Holm Risum

Naja Marie Bach Ibsgaard

Emilie A. Mølgaard

Mathilde Jensen

Rikke Rasmussen

Adam Vestergaard Koefoed

Ida Ager

skov Bundgaard

Laura Brosbøl Søndergaard

Anton Møller Christiansen

Victor Fynsk Abildtrup

Hjerteligt 

tillykke! 

Vi ønsker jer 

en dejlig fest!
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Årets konfirmander

Søndag d. 29. august

Telegrammer/gaver m.m. kan

afleveres til alle konfirmander i 

Vestre Kirkes graverhus i

tidsrummet kl. 9.00-10.30
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Passionsspil 2022 

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

Dette er en helt unik chance for en kæmpe oplevelse til næste sommer:

Indbyggerne i den sydtyske by Oberammergau fremfører hvert tiende år

påskeberetningen i en storslået og verdensberømt opsætning. 

 

Historien om Passionsspillene i Oberammergau går helt tilbage til 1633,

hvor 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

live 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 i det hessiske bjerglandskab. 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 www.hjermkirker.dk på forsiden. Turen vil være for alle i Hjerm, og

andre som har lyst.
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 30. maj

Trinitatis 

 

Søndag den 6. juni

1. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 13. juni

2. s. e. trinitatis

 

Søndag den 20. juni 

3. s. e. trinitatis

 

Onsdag den 23. juni

Sankt Hans 

 

Søndag den 27. juni 

4. s. e. trinitatis

 

Søndag den 4. juli 

5. s. e. trinitatis

 

Søndag den 11. juli 

6. s. e. trinitatis

 

Søndag den 18. juli 

7. s. e. trinitatis

DATO

10:30 B 

 

 

9:00 

 

 

-

 

 

10:30 B

 

 

Hjerm Bypark 

Aften*

 

- 

 

 

9:00

Charlotte Rønhoff

 

-

 

 

9:00

Charlotte Rønhoff

9:00 

 

 

10:30  

 

 

10:30 

 

 

9:00 

 

 

 

 

 

9:00

Charlotte Rønhoff

 

-

 

 

10:30

Charlotte Rønhoff

 

-

 

Gudstjenesteliste
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 25. juli 

8. s. e. trinitatis

 

Søndag den 1. august 

9. s. e. trinitatis

 

Søndag den 8. august 

10. s. e. trinitatis

 

Søndag den 15. august 

11. s. e. trinitatis

 

Søndag den 22. august 

12. s. e. trinitatis

 

Søndag den 29. august 

13. s. e. trinitatis

 

Søndag den 5. september

13. s. e. trinitatis

 

DATO

-

 

 

9:00 

 

 

-

 

 

-

 

 

10:30 B

Godmorgensøndag *

 

11:00 

Konfirmation *

 

10:30 

Dåbstræf *

 

10:30 

 

 

-

 

 

10:30 

 

 

9:00 

Charlotte Rønhoff 

 

-

 

 

9:00 

Konfirmation *

 

-

 

Gudstjenesteliste

*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.
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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.




