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Ejendomsgruppen Struer
støtter naturligvis projektet.

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

Kommunens mest sælgende ejendomsmægler 7 år i træk
Vi gør os umage hver dag for at hjælpe vores kunder godt videre med den trygge bolighandel.
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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 bedste for, at der ikke sker fejl.
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks kontakte undertegnede.
Lene Kronborg, Øksenbjergvej 11, 7560 Hjerm. Tlf. 24 23 34 20.
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ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK

Formand Gustav Madsen
Kontakt: Svend
Erik
Toft
tlf. 51 77 15 04
Tlf. 97
46
40-82
E-mail: info@hjermvand.dk
Vedr. opkrævninger:
Hjemmeside:
www.hjermvand.dk
Reg. revisor
Ingrid Madsen
- Tlf. 97 46 42 72
Vedr.
opkrævninger:
E-mail:
gkmadsen@mail.dk
Revisor/merkonom
Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72
www.hjermvand.dk

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 kolonialvarer 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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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage
Vi
der
rbej
a
m
sa
med

Vi ses i butikken fra den 26. august
Tlf. 40 53 40 60 - Mail: 0504860@minkobmand.dk
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og samtidig et lavt energiforbrug.
Vandet er så rent at der ikke skal
tages vandprøver.
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Klik også ind på www.kd‐entreprenoer.dk og se
hvad jeg ellers laver.

Kobberbrovej 4
7560 Hjerm
2013 6880
9746 4680
Ellers ring 20136880 og hør nærmere.

1/8 side

1/8 side

Vi glæder os
til samarbejdet!

Maria

Mathilde

Lars

C hristine

Ulla

Kristoffer

Jeppe Schous Gade 6 – 7500 Holstebro – 9676 4450
Martin
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STRUER WHISTKLUB
ES-MAKKER
HJÆLP – VI MANGLER ”LEGE-KAMMERATER”
Vi er en lille flok voksne mænd og kvinder der mødes
hver torsdag aften i Struer Aktivitetscenter for at spille whist.
Vi mangler nye venner til denne lille aktivitet, så hvis du har lyst
til at spille whist med os så vil vi meget gerne høre fra dig.
Vi mødes kl. 18.30 og hygger os en ca 3 time med kortspil,
kaffe og måske en enkelt øl eller vand. Prisen for dette er 50 kr.
som uddeles som præmier efter spillet.
Vil du vide mere om vores lille forening eller om vore
spilleregler er du velkommen til at kontakte os pr. telefon.
Du kan også bare møde frem på 1. mødedag efter sommer
ferien som er torsdag den 2. september kl. 18.30,
eller herefter hver torsdag.
Du kan høre mere om vores forening ved:
Formand Peder Jensen, Djeld 3113 2998
Kasserer Jens Leth, Hjerm 2248 7368
Best. Medlem Mogens Jørgensen Øster Hjerm 4075 4112

VEDLIGEHOLD AF GRÆSPLÆNE ELLER HÆK? HånHdusk
VI KAN OGSÅ UDSKIFTE DEN GAMLE
KONTAKT JENS HUMMELMOSE PÅ 22 70 88 14 ELLER JH@KAJBECH.DK
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fradrværkeraget!

FODBOLD
Damefodbold
Onsdage på stadion
kl. 19:00 - 20:15
%
$
#
For alle piger / damer 16+ med lidt spark i støvlerne"

Smut i sportstøjet og benskinner - og tag drikkedunken med.
)
(
'
Der trænes og hygges – med fare for at være useriøs &

Ved spørgsmål, kontakt Ida Damgaard på
mobil 42 26 55 03 el. Birthe 21276650

Sæsonen 21-22
I uge 32 kom alle hold i gang med træningen efter sommerferien. Der er rykket op i de næste
årgange og også op i holdstørrelser til 8-mands og 11-mands for de mellemste årgange. Så der er
masser nyt at tage fat på for disse årganges spillere, træner og nok også forældrene. Vi kan også
byde hjertelig velkommen til alle nye spillere, lige fra de små spillere på de yngste årgange U5-U9,
U11, U14, Serie 5 og et helt nyt hold seniorherrer i Serie 6. Dog mangler vi lige dameholdet, som vi
stadig håber på at få godt i gang. Så prik til jeres piger, der vil spille bold og få rørt hele kroppen.
Det er fedt, at der er godt fyldt op på holdene, så spillerne virkelig kan få noget godt fællesskab
bygget op, have det sjovt og få mere fodbold under huden med trænere og holdledere. Vi vil
løbende i efteråret og foråret forsøge at tilbyde mere fællesskab på tværs og specialtræning - og
evt. flere mini-camps, hvor der er opbakning og hjælp fra de voksne. Hvis man tænker, at man
enten som trænerspire eller praktisk hjælper for små opgaver godt vil være med, hvor det sner,
hører vi gerne fra jer nu her. Følg også med på FB og web for nyheder.
Vi har dog ikke glemt alle de gode ting før sommerferien. Ud over at kunne gennemføre turnering
og træning på normal vis, havde vi et par fint besøgte arrangementer. Store Klubdag, afslutning og
en EM-kampvisning i juni, som vi var glade for at kunne afholde med uundværlig støtte. Der er et
par udvalgte fotos fra arrangementerne og opstart nedenfor.
Vi siger TUSIND TAK til DBU, Struer Kommune KFU, Sparekassen Thy, FCM, Hop og Rul og Würth.
Vi glæder os nu rigtig meget til en sæson med fuld damp.
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FODBOLD
Selvom vi næsten er helt fri for corona-restriktioner, er vi dog stadig meget opmærksomme på, at
der kan komme sporadiske udbrud. Hvis man er syg, bliver man hjemme fra træning, og hvis ved
positiv for corona, skal klubformand og træner gerne have besked med det samme. Tak.
Vi vil på forhånd gerne tak opbakningen til sæsonen & husk al hjælp vil blive taget godt imod "
%
$
#
Med sportslige hilsner Hjerm FIF Fodbold
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FODBOLD
Efterårskampe Hjerm Stadion
Dato

Tid

Række

Hjemmehold

Udehold

29-08-2021

11:00

U16 Drenge Liga 5

Hjerm FIF

Videbæk IF

29-08-2021

14:00

Herrer Serie 5

Hjerm FIF

Naur-Sir-Krunderup (2)

02-09-2021

18:00

U14 Piger Liga 3

Hjerm-Linde

SHN/Ulfborg

05-09-2021

14:00

Herrer Serie 6

Hjerm FIF

SHN/Ulfborg

06-09-2021

18:00

U14 Drenge Liga 5

Hjerm-Linde*

Mejdal-Halgård

09-09-2021

18:00

U11 Drenge C

Hjerm FIF

Mejdal-Halgård (3)

12-09-2021

11:00

U16 Drenge Liga 5

Hjerm FIF

Mejrup GU

19-09-2021

11:00

U16 Drenge Liga 5

Hjerm FIF

Herning KFUM

27-09-2021

18:00

U14 Drenge Liga 5

Hjerm-Linde*

Skive IK

04-10-2021

18:00

U14 Drenge Liga 5

Hjerm-Linde

Lemvig GF

10-10-2021

11:00

U16 Drenge Liga 5

Hjerm FIF

Aulum IF

13-10-2021

18:00

U14 Drenge Liga 5

Hjerm-Linde

Team Tangen

Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF
*Disse kampe spilles på Linde Stadion ved Langhøjskolen i Asp.
Efter uge 36-37 i september ombrydes der med nye puljer og nye kampe for U11 mix, serie 5 og serie 6, ca.
efter 12/9 og 19/9 for perioden midt september til start oktober.
U6 og U8 kampe kommer til at ligge i uge 36, 38 og 40, men ikke stedbestemt endnu.

Husk:
Man kan altid nå at komme med på holdene – mød op til træning, kontakt træner eller formand for mere
information.

Vi kunne godt bruge ”kaffetanter/onkler” til hjemmekampene –> kontakt Birthe, formand.

/Hjerm FIF Fodbold
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FODBOLD
Hold & træning sæson 2021-22
Hold

Årgang

Trænere & holdledere

Dag & tid & sted

U5–U9 mix

Årgang 2013-17

Hans M. Madsen U5-7
Karen Steenberg

Torsdag kl. 16:00-17:00

Peter Steenberg U8-9
3-mands
U11 mix

1 ungtræner søges
Årgang 2010-12 Keld Vestergaard

8-mands
U14-U15 piger

Årgang 2007-9

Årgang 2008-09 Jens Mosegaard, Linde B

Årgang 2005-7

11/9-mands
Serie 5 Herrer

16+

11-mands
Serie 6 Herrer

Leif Mortensen, Linde B
Pigetræner søges

11-mands,
Linde/Hjerm
U16 drenge

Torsdag 17:00-18:00

Michael F. Jørgensen

11-mands,
Hjerm/Linde
U14 drenge

Mandag 17:00-18:00

16+

Mandag 16:45-18:00
Hjerm &

Jørgen Ø. Andersen, Linde B

Onsdag 16:45-18:00 Asp

Mads Brander

Tirsdag kl. 17:30-19:00

Filip Gøtzsche

Torsdag kl. 17:30-19:00

Holdleder Filip Gøtzsche

Tirsdag kl. 19:00-20:30

Holdleder Mads Brander

Torsdag kl. 19:00-20:30

Holdleder Alin Sisteanu

Tirsdag kl. 19:00-20:30

11/9-mands
Damehold

Mandag 16:45-18:00 Asp
&
Torsdag kl. 16:45-18:00
Hjerm

Torsdag kl. 19:00-20:30
16+

Motionsfodbold Senior D/H 40+

Holdleder Ida Damgaard

Onsdag kl. 19-20:15

Kontakt klubben

Aftales, hvis interesse

Følg med på hjerm-fif.dk under menupunktet "Fodbold" og Træning udendørs. Se tlf. i kontaktpersoner

Kig ellers ind på Hjerm FIFs hjemmeside under Fodbold, Hold og træning, nyheder mv.
/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!

Renten er helt i bund
- er det nu du
skal omlægge
dit boliglån.

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

Beslagsmed
Peter Sely
Villemoesvej 6 . Hjerm . 26 78 85 65
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Hjerm Hallen
Tlf. 2223 9190 • post@hjerm-hallen.dk
www.hjerm-hallen.dk

Tipsmark
Maskinstation

Erik
Loftager
K. Loftager
Landbrugs- og entreprenørarbejde samt kloakering og
spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

Tlf. 97 46 45 88

Biltlf. 40 46 45 88
www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAMEOG TRYKSAGSLEVERANDØR

VILLY's BOGTRYK
- when you go for attention...

SKANDERBORGVEJ 1 . HUMLUM . 7600 STRUER
TEL. 9786 2120 . FAX 9786 2125

Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

RealMæglerneHolstebro
Holstebro
RealMæglerne
v/ Bjerregaard & Engelbredt
Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

v/ Bjerregaard & Engelbredt
Jeppe

v/Henrik Andersen

Jeppe

Klosterhedevej 2
7600 Struer
Tlf. 97 85 29 89 . Mobil 40 92 72 19

- altid et penselstrøg bedre
HJERM POSTEN 1•2021

Schous Gade 4

Schous
Gade 4
7500 Holstebro
7500
Holstebro
Tlf. 9740
1911
7500@mailreal.dk
Tlf. 9740 1911
realmaeglerne.dk/holstebro
7500@mailreal.dk
realmaeglerne.dk/holstebro
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Svampetur i Klosterheden
fredag d.10/9 kl.18
Som noget nyt til Naturens dag, er vi nogle
stykker som godt vil vejlede om svampe fra
naturen, som man kan vove at spise. Vi
tager sammen i Klosterheden fredag, hvis
vejret og forhold i øvrigt er dertil. Tag kurv
og kniv med og slut jer til os, hvis i er
interesserede.
Tag hele familien med- der er gratis varm
cacao, kage og kaffe/the.
Arrangementet er gratis og kræver ingen
tilmelding. Bare mød op😊😊😊😊

Tid: kl.18 og til ca. kl 20
Sted: Vi mødes på hallens parkeringsplads
og følges af i egen bil.
Kyndige svampekendere og turledere erJens Peter Pedersen, Karen Pedersen ,Stig
brock carlsen og Kristian Hjørnholm
Kontakt: Hvis der skulle være ?
Lone von Qualen 23986335
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Lørdag d. 11/9 kl. 11-16 i Hjerm Bypark-masser af oplevelser…
Besøg boden med hjemmelavede kryddersnapse, svampeplukker, svampesuppe
,hjemmelavede knive og smag en skøn svampepate- og få en god snak og tips…
Flotte svampekurve fra pilefletter Anne Mette Hjørnholm
Mal på sten, filt et dyr og deltag i en naturquiz med Hjerm Dagtilbud
”Kom og undersøg insekternes fantastiske verden”- find et insekt og lad os se om vi kan
finde ud af hvad det er for et… ” Er du bedre end et insekt”? ”kan du slå et insekt i styrke,
smidighed eller højdespring”- al dette sammen med Jesper
Kom og støt 5. klasse der sælger kage/kaffe/the
Bliv malet som et dyr i ansigtet😊😊😊😊

20 kr.

Kom og oplev og se M.T. Skovning udstilling af hængekøjer og andre spændende ting i træ
Kom og bag din egen pizza i pizzaovn og bag din egen kanelsnurrer på bål- Hjerm FDF 5 kr.
Deltag i Familienaturløbet med Hjerm FDF
Medbring egne æbler, beholdere og lav din egen most
Smag på Hjerm osten
Mød Hjerms nye ”min købmand”
Smag ægte bihonning-lavet i Hjerm
Kom op og se ” Naturskuret” på Bakken ved Børnehaven

Der kan købes pølser ,kage ,kaffe og sodavand hele dagen
Der kan dukke flere aktiviteter op løbende- så tag hele familien
med og få nogle spændende timer i naturens tegn.
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BRUG VORE SPONSORER
– DE STØTTER OS!

Telefon
40266388

Telefon
20281690
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HJERM BORGERFORENING

Generalforsamling i
Hjerm Borgerforening
Tirsdag den 21/9 kl. 18.30 afholdes der i sognegården
generalforsamling i Borgerforeningen.
Der vil desværre IKKE i år være fællesspisning før generalforsamlingen
DAGSORDEN
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Valg af bestyrelsen
På valg er:
Thithan Sivanathan (modtager ikke genvalg)
Inga Bertelsen (modtager genvalg)
6. Valg af suppleanter
På valg er:
Helene Bylov (modtager IKKE genvalg)
Steffen Vith Damsgaard (modtager IKKE genvalg)
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Fastsættelse af kontingent
Nuværende pris er 150 kr. pr. husstand / 75 kr. for enlige
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent
10. Evt.
Ønsker/forslag til dagsorden skal sendes til Tim Pindstofte på
tim.pindstofte@hotmail.com – senest 7 dage før generalforsamlingen.
Vi håber at se et godt fremmøde
Mvh Bestyrelsen

HJERM POSTEN 1•2021
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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SENIOR-IDRÆT
Efter de fleste corona restriktioner er ophævet er vi klar til en ny sæson.
Vi mødes hver mandag formiddag kl. 9.30 i aktivitetshuset.
Der startes med kaffe, rundstykker, et par sange og hyggelig samvær,
derefter er der en halv times opvarmning med øvelser som alle kan klare.
Efter opvarmningen kan man efter eget ønske deltage i forskellige
aktiviteter som mave/ryg øvelser, hockey, bowls, curling, bob m.m.
Vi slutter kl. 11.30 med en sang og evt. lidt kaffe.
Vores gode ledere gennem mange år Gunhild og Jens Carl har ønsket at
blive afløst. Som ny leder starter fysioterapeut Hanne Christensen fra
Struer Fysioterapi.
Der er opstart mandag d. 4 oktober og juleafslutning d. 13 december
(ingen træning i skolens efteråreferie).
Pris for denne sæson bliver kr. 350,- som betales i kontanter.
Har du lyst så prøv at være med et par gange, inden du betaler for hele
sæsonen.
Mvh. udvalget som består af:
Adolf Nielsen, Erik Skallebæk, Karen & Jens Peter Pedersen
og Eva og Egon Andersen
Her er en introduktion af vores nye leder:
Mit navn er Hanne Christensen. Jeg er født i 1959 i Thy og har været
uddannet fysioterapeut i 31 år. Undervejs i min karriere har jeg arbejdet
som underviser, været ansat i en kommune til at varetage opgaver
indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Her omhandlede det alle
aldersgrupper.
Undervejs har jeg haft en del hold, hvor bevægelse og kendskab til
kroppen og dens funktioner har været det væsentlige.
Jeg arbejder på klinik og har gjort det siden 1998, her har jeg med alle
slags mennesker at gøre.
Jeg håber vi kan få nogle gode timer sammen!
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Hanne

HJERM BUTIKSHUS APS

September
20212021
Januar
2021
September
Selv om vi er tæt på målet, forsætter støtten til butikken!

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.

I den forbindelse vil vi gerne sende en KÆMPE TAK til Jens Vinderslev A/S for
• Den endelige
byggekontrakt
til underskrift,
hvorefter
vi forventer
den flotte
donationerpåklar
25.000
kr. til Hjerm
butikshus.
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

September
2021
Januar
2021
September
2021

September 2021
Vi er glade for alt støtten til Hjerms butikshus!
Nyhedsbrev
fra Hjerm Butikshus ApS
Vi er glade for alt støtten til Hjerms butikshus!

•

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.

Vi vil
gerne
sende
KÆMPETAK
TAKtiltilMøller
Møller Nielsens tegnestue
Vi vil
gerne
sende
enenKÆMPE
tegnestueog
ogHera
HeraConsult
Consult
• Den endelige
byggekontrakt
er klar
til underskrift,
hvorefter vi forventer
den
flottedonation
donation
på15.000
15.000
kr. til Hjerm
forfor
den
flotte
på
kr.
Hjerm butikshus.
butikshus.
byggeriet går i gang umiddelbart derefter, da entreprenørerne og
håndværkerne rykker for at komme i gang. Forventet byggestart i uge 3.

HJERM POSTEN 1•2021

21

HJERM BUTIKSHUS APS

September
2021
Januar
2021
September
2021
Vi er glade for alt støtten til Hjerms butikshus!
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,
arbejder meget
på til
at Humlum
få dette påA/S
plads.
harflotte
dog fået
en
Vi vil gerne
sende og
en vi
KÆMPE
TAK
for Vi
den
donation
på
grave/støbetilladelse.
40.000 kr. til Hjerm butikshus.
•

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

September
2021
Januar
2021
September
2021
Nu sker det…
Nyhedsbrev fra Hjerm Butikshus ApS

Torsdag den 26. august åbner købmandsbutikken, og vi sender program for
åbningsdagene.
• 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.
ÅBNINGSDAGEN TORSDAG D. 26. august.
• Kl. 9.00 Butikken åbner, og den røde snor klippes, musik, taler og sang.
• 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
Kl. 9.30
Gratis kaffe som
og rundstykker,
hoppeborgen
de udfordringer
løbende er opstået.
Vi haråbner.
ikke altid vidst, hvor det
ville ende, men her primo januar er en del uafklarede forhold faldet på plads.
• Kl. 10.00 Børnehaven og skolen synger et par sange.
• Lokalplanen som vi skrev om i oktober Nyhedsbrevet, var godt nok godkendt i
• teknik
Kl. 12.00
– 17.00
Pølsevognen er
åben
og der
gratisogså
pølser
og brød.i
, miljø
og klimaudvalget,
men
skulle
modserveres
forventning
godkendes
byrådet, hvilket skete på byrådets møde i november.
• Kl. 20.00 Butikken lukker.
• Efter lokalplanens godkendelse, har vi anmodet byrådet om at tage stilling til,
FREDAGhvorvidt
D. 27. august
man var villig til at ekspropriere købmandsgrunden, såfremt der ikke
• kunne
Kl. 7.00
Butikken
åbner
ogsælger
de gode
fortsætter.
opnås
enighed
med
omåbningstilbud
prisen på grunden.
Dette fik vi tilsagn om
på byrådsmødet i medio december, hvorefter købsaftalen på grunden blev
• underskrevet
Kl. 12.00 Hoppeborgen
åbner. Små aktiviteter for børn (mellem kl. 12. og 17).
ultimo december.

Kl. 14.00
Aktiviteter
omkring benzinanlægget
starter.Der bliver optaget et
•• Primo
januar
er finansieringen
af projektet godkendt.
realkreditlån på 3,7 mio kr. i DLR med en fast rente på 0,5% med en afdragstid
• på
Kl.20
15.00
FDFsidste
laver aktiviteter
for børn påhar
torvet.
år. Den
del af finansieringen
vi tilsagn om, at Borbjerg
Sparekasse vil hjælpe os med.
• Kl. 18.00 – 24.00 Åbnings-/byfesten i hallen med livemusik og pattegris med
tilbehør.
Pizzatidspunkt
til børn. Tilmelding
18. aug. Betaling
tilmelding på
• På
nuværende
mangler visenest
endeligd.byggetilladelse
fraved
Struer
MobilePayog
12246
husk navn
og antal,
eller
til Inga
20372908.
Kommune,
vi arbejder
meget
på at få
dette
på plads.
Vi har Voksne
dog fået100
en kr.
Børn (til og med 12 år) 50 kr. Drikkevarer skal købes i hallen. HUSK selv at
grave/støbetilladelse.
medbringe service (bestik og tallerkner)
• Den endelige byggekontrakt er klar til underskrift, hvorefter vi forventer
• byggeriet
Kl. 20.00 går
Butikken
i ganglukker.
umiddelbart derefter, da entreprenørerne og
håndværkerne rykker for at komme i gang. Forventet byggestart i uge 3.
Købmanden/Bestyrelsen Hjerm Butikshus ApS

HJERM POSTEN 1•2021

23

PROGRAM 2021

Holdtræning for medlemmer
PROGRAM
2021
Eller køb af turkort

Hjerm fitness

Holdtræning for medlemmer
Eller køb af turkort
MANDAG

MANDAG
TIRSDAG

holder
Åbningsfest lørdag den 3/10-15
Klokken
Opstart d. kommer
Kontakt
Borgmesteren
og klipper snoren
18.00 - 20.00 kl.Åbent
hver alle er
Facebook:
Hjerm !
11.00,
velkomne
mandag
Fitness

Aktivitet
Instruktør program/rådgivning
Toning
17.00 - 17.45
Uge 32
SOGNEGÅRDEN
Hold øje på
Aktivitet Facebook mht.Klokken
til
Instruktør - tider
18.00 - 20.00
Spinning
18.00 – 19.00
Uge 32
program/rådgivning
Aktivitetshuset

Toning

17.00 - 17.45

SOGNEGÅRDEN
Outdoor
19.00 – 19.45 Hold øje
Uge på
36
Fitness/TRX
Forløbmht.
10 uger
Facebook
til

ONSDAG

TIRSDAG

TORSDAG

ONSDAG

Facebook:
Hjerm Fitness TRX

Kontak
Facebo
Fitness
Facebo
Crossd

Hold 1:
Uge 39
Berit M Kristensen
Spinning 8.30 - 9.30 18.00 – 19.00
Uge
3295 05 87
Facebo
Tlf.: 26
Cross Dance
17.00 Indmeldelse
- 18.00
38 fitness kan skeFacebook:
til Uge
Hjerm
på Hjerm FIF’s hjemmeside
Aktivitetshuset
Hjerm
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15.
SOGNEGÅRDEN
Crossdance Hjerm
Cykling
- for tid Claus
og sted
Nærmere oplysninger kan fås ved formand
Damgaard 29914503
Outdoor
19.00
–
19.45
Uge
36
Facebo
Teen-Fit
18.00 eller
- 18.45
Se Facebook
kasserer Tina
Jensen 28458110.Facebook: Hjerm
Fitness 10 uger
Fitness/TRX
Forløb
Hjerm
Instruktør 18.00   - 20.00
Åbent hver
Facebook: Hjerm
program/rådgivning
torsdag
Fitness

Senior Fitness

Spinning
Aktivitetshuset

Teen-Fit

Outdoor Fitness

Hold 1:

18.00 - 19.00 8.30 -Uge
36
9.30

Cross Dance

TORSDAG

Opstart d.
Åbent hver
Facebook:
mandag
HjermFitness
Uge
32
Cykling

Mød op og se vores allesammens nye
tider
fitnesscenter.

Senior Fitness

SOGNEGÅRDEN
Outdoor
Fitness
18.00 - 18.45

Lørdag

Facebook:
Crossdance Hjerm

8.30 - 9.30

17.00 - 18.00
Uge 36

18.00 - 18.45
Uge 36

Instruktør 18.00 - 20.00
program/rådgivning

Uge 39

Facebook
HjermFitness
Uge
38
Cykling
Facebook: Hjerm
Outdoor/TRX

Se Facebook
Åbent hver
torsdag

Berit M
Tlf.: 26
Facebo
Crossd
- for ti
Facebo
Fitness
Facebo
Fitness

Se flere informationer om holdene på Facebook – Hjerm Fitness og Hjermfitness Cykling

Spinning
Aktivitetshuset

18.00 - 19.00

Uge 36

Outdoor Fitness

18.00 - 18.45

Uge 36

Tilmelding på Hjerm FIF – Tilmelding og betaling – Hjerm Fitness

Lørdag
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8.30 - 9.30

Uge 36

Facebo
Hjerm
Cykling
Facebo
Outdo

Hjerm
Hjerm Fitness Spining
Fitness
Spinning

Hjerm fitness

holder
Åbningsfest lørdag den 3/10-15
Borgmesteren kommer og klipper snoren
kl. 11.00, alle er velkomne !

Så starter spinning- sæsonen igen

Vi er et godt team på 3 instruktører, der hver tirsdag og torsdag fra kl 18 til 19, giver den max
gas - og vi er meget mere end bare lycra
Mød op og se vores allesammens

nye

fitnesscenter.
Vi har et godt sammenhold og elsker at svede sammen Holdet er for
alle, uanset form. Om
man er nybegynder eller øvet - så kom! Spinning kan tilpasses alle. Men vi lover, at alle få
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside
pulsen op og vil svede så meget, man selv lyster.
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15.

Så kom glad. Vi mangler lige dig til at fylde holdet
op til
en fest med
Nærmere
oplysninger
kan dejlig
fås vedmusik
formand Claus Damgaard 29914503
eller kasserer Tina Jensen 28458110.
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Hjerm fitness

holder
Hjerm Outdoor
Fitness/TRX
Åbningsfest lørdag den 3/10-15

Borgmesteren kommer og klipper snoren
3 gange om ugen
du mulighed
for at deltage
kl. har
11.00,
alle er velkomne
! på
holdtræning, hvis du gerne vil i gang med funktionel fitness. Vi
træner primært med egen kropsvægt. Hver træning kommer
vi igennem hele kroppen og der er træning til både musklerne
og konditionen. Intensiteten og øvelserne kan justeres, så alle
kan være med. Der er plads til både kvinder og mænd - unge
op og seforegår
vores udendørs
allesammens
nye På
og gamle JMød
Træningen
ved fitness.
fitnesscenter.
meget våde og kolde dage bruger vi rummet foran fitness.
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside
Husk enunder
måtte
og en vandflaske.
tilmelding-Fitness
fra den 3/10-15.Deltagelse på holdene koster
Nærmere oplysninger
fås vedfitness
formand Claus
enten medlemskab
af kan
Hjerm
ellerDamgaard
35 kr.29914503
pr. gang. Du
eller kasserer Tina Jensen 28458110.
tilmelder dig gennem Facebookgruppen Hjerm Fitness
  
Outdoor/TRX.
Tirsdage 19.00-19.45
Torsdage 18.00-18.45
Lørdage 8.30-9.15
Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte:
Anne Korsgaard Gramskær Agerskov
Maria Sommer Rasmussen
Berit Møller Kristensen
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Hjerm fitness

holder
Åbningsfest lørdag den 3/10-15
Borgmesteren kommer og klipper snoren
kl. 11.00, alle er velkomne !

Mød op og se vores allesammens nye
fitnesscenter.
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15.
Nærmere oplysninger kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503
eller kasserer Tina Jensen 28458110.
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Hjerm fitness
SENIORFITNESS
SENIORFITNESS
holder

Det
aldrig
for
at
ii fitness
Åbningsfest
lørdag
den 3/10-15
Det er
erBorgmesteren
aldrig
for sent
sent
at starte
starte
fitness
kommer og klipper snoren
kl. 11.00, alle er velkomne !
Du øger dit funktionsniveau, bliver stærkere,
Du øger dit funktionsniveau, bliver stærkere,
forbedrer dit kredsløb, får en bedre balance og
forbedrer dit kredsløb, får en bedre balance og
generelt øger du din livskvalitet, når du dyrker
generelt øger du din livskvalitet, når du dyrker
fitness.
fitness.

Oversat til dagligdagen:
Oversat til dagligdagen:
- du Mød
kan holde
og rengøringen.
op og til
se havearbejdet
vores allesammens
nye
- du kan holde
til
havearbejdet
og rengøringen.
- du kan spille bold
med
børnebørnene
og løfte
fitnesscenter.
- du kan spille bold med børnebørnene og løfte
dem op.
dem
op.til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside
Indmeldelse
- du
gå raske
ture.
underkan
tilmelding-Fitness
fra den
3/10-15.
- du kan gå raske ture.
- bære
indkøbsposer.
Nærmere dine
oplysninger
kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503
- bære
dine
eller kasserer
Tinaindkøbsposer.
Jensen 28458110.
- det
er nemmere
at holde vægten.
- det er nemmere at holde vægten.
  
- du
får måske nye bekendtskaber i Hjerm.
- du får måske nye bekendtskaber i Hjerm.
VI TRÆNER ONSDAG FORMIDDAG
VI TRÆNER ONSDAG FORMIDDAG
Vi træner primært med egen kropsvægt. Øvelserne
Vi træner primært med egen kropsvægt. Øvelserne
er nemme at justere, så det passer til dit niveau.
er nemme at justere, så det passer til dit niveau.
Derfor kan alle være med.
Derfor kan alle være med.
I år vil der kun være ét hold, som træner fra 8.30I år vil der kun være ét hold, som træner fra 8.309.30. Herefter drikker vi en kop kaffe, som vi plejer.
9.30. Herefter drikker vi en kop kaffe, som vi plejer.
Opstart er onsdag d. 29. september - uge 39
Opstart er onsdag d. 29. september - uge 39
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Hjerm
Hvis du melder dig
ind for 6fitness
måneder kan du også
holder
være med på holdet efter
nytår. Man kan sagtens
Åbningsfest lørdag den 3/10-15
nøjes med
at tilmeldekommer
sig 3 måneder,
og snoren
prøve af,
Borgmesteren
og klipper
om det er noget
man
kan
lide.
kl. 11.00, alle er velkomne !
For at kunne deltage på holdet skal du melde dig ind i
Hjerm fitness.
3 mdr. kontingent kr. 525,00!
6 mdr. kontingent kr. 1.000,00!
Årskontingent kr. 1.600,00!
Mød
op ogen
senøglebrik
vores allesammens
nye gang
(Derudover
koster
100 kr. første
du melder dig ind.) fitnesscenter.
Det koster
ikke noget ekstra at gå på holdet.
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside
under tilmelding-Fitness
fra den
3/10-15.
Er du interesseret
eller
har
nogle spørgsmål, så
Nærmere
oplysninger
kan
fås
ved
formand
Claus Damgaard 29914503
kontakt:
eller kasserer Tina Jensen 28458110.
Berit Møller Kristensen: mobil: 26 95 05 87
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Holstebro
Dyrehospital

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

v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252
www.boligone.dk/holstebro

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26
www.hjermsmedeogvvs.dk

Tlf. 29 11 36 44
Skolevej 2, Hjerm
Ingen udbringning
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HÅNDBOLD

%
$
#
Så er det nu I skal slå til"
Hjerm FiF Håndbold har brug forstærkning, hvis der fortsat skal være et
tilbud til Hjerms ungdom.
De fleste vil nok tænke at det kræver en masse viden om håndbold og en
masse tid, men sådan forholder det sig ikke.
Det vi forventer af dig er:
- du har en interesse for at bevare Håndbold i Hjerm fif.
- du vil hjælpe til stævner i hallen, sammen med os andre fra udvalget.
- du vil deltage i vores møder ca. 1 gang i måneden.
- du vil påtage dig opgaver sammen med os i udvalget.
Tænker du at det kunne være noget for dig, så giv os endelig et kald, vi
tager imod alt den hjælp som vi kan få.
Vi håber der er nogle som vil være med til at holde boldene i gang, så vi
fortsat har noget der hedder Hjerm fif Håndbold.
Kom og være med til at gøre en forskel, sammen står vi stærkest!

%
$
#
Vi ser frem til at hører fra dig"
Mvh Håndboldudvalget.
Tina: 30628170
Sabrina: 31789100
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DIN LOKALE EL-INSTALLATØR
T: 97 46 43 00
El installationer
bolig, erhverv & industri
Maskin installationer
Varmepumper
Ventilation
Christiansborgvej
Christiansborgvej 10
10 -- 7560
7560 Hjerm
Hjerm
Service
el-center-vest.dk
el-center-vest.dk -- post@el-center-vest.dk
post@el-center-vest.dk

TØMRERFIRMA
HJERM APS
Øster Hjermvej 17 . 7560 Hjerm
Tlf. 30 51 80 54
Mail. tf-hjerm@outlook.dk

Tegltorvet 1 . 7600 Struer . tlf. 82 22 97 30
www.sparv.dk

Linde
Tlf. 2346
www.mu

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm
Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
v/ Claus Jakobsenwww.murercj.dk . info@murercj.dk

Lindevænget 51 . 7560 Hjerm
Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
HJERM POSTEN
1•2021 32
www.murercj.dk
. info@murercj.dk

Hjerm-aften
Torsdag, den 30. september kl. 19.30 i Hjerm Sognegård

Villy Søvndal

”Med håbet som drivkraft”
Tidligere udenrigsminister og politiker. Foredrag om politik, samfund og debat.
Efter 32 år som succesfuld lokalpolitiker i Kolding og den landspolitiske op- og
nedtur, der kulminerede med formandsposten i SF, regeringsmagten og den
fornemme tjans som udenrigsminister, forlod Villy Søvndal i 2013 landspolitik pga.
sygdom.
Han holder foredraget med afsæt i sin personlige debatbog. Bogen tager blandt
andet udgangspunkt i hans nøjsomme opvækst i en vestjysk bondefamilie fra Linde.
På trods af diktaturer, krige, flygtningestrømme og terrorangreb, skal vi aldrig
holde op med at tro, at vi kan gøre verden til et bedre sted at leve!
Tilmelding til Inga Bertelsen mobil 20372908 senest mandag, den 20. september.
Entre: Kr. 100,- inkl. kaffe og kage.

Arrangør:
Borgerforeningen, Familie og Samfund og Menighedsrådet
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LANparty
#11 15-16-17/10 2021
#12 08-09-10/04 2022

Hjerm Hallen

LANparty – måske Danmark hyggeligste
Kom til LANparty i Hjerm Hallen.
Turneringer i Fortnite, CS-GO og Minecraft med FEDE præmier.
Events og konkurrencer
Natovernatning i hal ”next door”
Mulighed for tilkøb af (hjemmelavet) mad
1000/1000 Mbit Internet
VIP gæster
Besøg hos på Facebook eller

www.hjermesport.dk

SES VI?
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Senior-Cafe i Hjerm Sognegård

Så har vi endelig mulighed for at mødes igen, efter lang tids
Corona-pause, og vi glæder os til eftermiddage sammen med
jer.
Vi mødes kl. 14.00 – synger, drikker kaffe, spiller og hygger os
sammen indtil kl. 16.00.
Vi mødes følgende onsdage: d. 8. og 22. september, d. 13. og
27. oktober, d. 10. og 24. november og d. 8. december 2021.
Så har du lyst til hyggeligt samvær, er du meget velkommen til
en eftermiddag sammen med os.
Har du ikke mulighed for selv at komme til Sognegården, så
kontakt en af os, og vi vil sørge for at hente dig.
Besøgstjenesten i Hjerm: Estrid Refsgaard tlf. 23256054 Lilly Pedersen tlf. 28978449 - Hanna Lauridsen tlf. 51242043

Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte
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Elite
Salonen

FOR HELE FAMILIEN

TØMRER OG SNEDKER
VINDUER OG DØRE

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

t
g lukke
Manda d den
me
re
Stedet
asmosfæ
e
g
li
e
hygg

MURER OG STØBEARBEJDE
FLISE OG KLINKEARBEJDE
BELÆGNINGSARBEJDE
HAVEANLÆG
ARBEJDE MED MINIGRAVER
Bjarne

Anders

22 44 78 62 / 22 30 96 90

tæt på

Jørn F. Nielsen,
assurandør i Hjerm
96 94 96 94

Er du tæt på dit forsikringsselskab?
Hvis svaret er ”Nej” – så er det måske et godt
tidspunkt at få tjekket dine forsikringer.
HjermFIF_125X41.indd 1

19-11-2018 13:48:56

STØT VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!
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Årsprogram 2021/2022

Hjerm

Alle er meget velkommen til vore arrangementer,

www.familieogsamfund.dk/midt-vest
Tag programmet ud til opslagstavlen

07.09.2021 kl. 18.30 – Generalforsamling i Naturhuset

Se nærmere program for aftenen i Hjerm Posten september

13.09.2021 kl. 19.00 – Regionsarrangement i Aulum Fritidscenter
Se nærmere program for aftenen i Hjerm Posten september

30.09.2021 kl. 19.30 – Hjerm-aften i Sognegården

Vi får besøg af Villy Søvndal med foredraget ”Med håbet som drivkraft”.
Se omtale andet sted i Hjerm Posten september

06.10.2021 kl. 19.00 – Regionsarrangement i Aulum Fritidscenter

En aften med foredrag af Mette Blomsterberg – ”Kager, desserter og eget liv”

14.10.2021 kl. 19.00 – En aften i Naturhuset

Vi har igen lavet en aftale med Brinks Køreskole v. Ole Futtrup Brink, Vejrum,
så hvis du måske kan være lidt i tvivl om de gældende færdselsregler, så mød op
til en aften, hvor du måske bliver meget klogere!!!!!

04.11.2020 kl. 19.00 - Kulturelt Regionsarrangement

Lemvig Idræts- & Kulturcenter, Christinelyst 8, Lemvig
Koncert med Peter Vesth, Kristian Rusbjerg og Louise Espersen

FAMILIE & SAMFUND - ÅRSPROGRAM SIDE 2

Der kan købes kaffe og kage m.m. Pris medlemmer 75,- kr. – ikke medlemmer
150,- kr.
Billetter sælges efter ”Først til mølle” princippet – og købes hos Else Mogensen
senest d. 1. oktober 2021

23.11.2021 kl. 19.00 – Besøg på Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg
- og efterfølgende kaffe med kringle og lagkage i Bøvling Forsamlingshus

08.12.2021 kl. 19.00 – Julehygge, Hjerm Sognegård

Efterhånden er det næsten blevet til en tradition – derfor har vi igen lavet aftale med
Susanne, som vil komme og synge sammen med os. Der serveres lidt ”hyggelig” mad,
og aftenen er ellers til ”en god snak”

18.01.2022 kl. 19.00 – Foredrag om Jane Aamund

Vi får besøg af ”Fruen på Kabbel”, Kirsten Rommelhoff Carstensen. Hun vil give os
et indblik i det venskab, som hun havde med Jane Aamund.

09.02. og d. 23.02. 2022 – Virksomhedsbesøg på Hancock Bryggeri Skive

Da der max kan deltage 30 personer pr. aften, og besøgsaftener altid er onsdage, har vi
valgt at booke to aftener på forhånd.

28.2.2022 kl. 19.00 – Generalforsamling i Region Midt-Vest
Aulum Fritidscenter, Markedspadsen 10, Aulum

FAMILIE & SAMFUND - ÅRSPROGRAM SIDE 3

Efter generalforsamlingen underholder duoen ”Toner af Guld” med temaet
Matador i ord og toner

Uge 10 - marts 2022 - Generalforsamling

Vi har endnu ikke et fastlagt program, men arbejder på et besøg af vores
Spar-købmand, Benny, til en aften med vinsmagning
Dagsorden m.v. udsendes senere

17.03.2022 kl. 19.00 – Regionsarrangement
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum
Foredrag med Signe Wenneberg
”Sådan udfaser vi plastik i hverdagen”

26.04. 2022 kl. 19.00 – En aften på Odin Teatret, Holstebro

Vi har nok alle hørt om Odin Teatret, men hvad er historien bag og hvad
sker der på stedet??
Kom med denne aften, måske kan du få din nysgerrighed stillet omkring teatret

Maj 2022 – Sommerafslutning

Vi har endnu ikke fastlagt vores sommerafslutning, men flere gode ideer er i spil,
så se nærmere i Hjerm Posten

Bestyrelse:
Hanna Lauridsen :
Else Mogensen:
Jytte Pedersen:
Karen Marie Laursen
Ruth Løvig:

tlf. 51 24 20 43/mail:hannaogleif@gmail.com
tlf. 40 38 47 76/ mail:elsehans@mvbmail.dk
tlf. 60 14 19 51 /mail:ausumklit@gmail.com
tlf. 20623125/mail:km-hj@mvb.net
tlf. 30 13 94 08/mail:RUHE@MAIL.TELE.DK

FAMILIE & SAMFUND - ÅRSPROGRAM SIDE 4

TØMRERFIRMAE
Vi sælger også
til private!

HJERMVEJ 19

. TELEFON 97 46 45 11

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

Kirkevej 21
7560 Hjerm
www.hjerm-byg.dk
Tlf. 97 46 42 24

97 46 42 08

Vi ses på...

Lindeborgvej 7 • 7560 Hjerm • Tlf. 9746 4200

ØSTER HJERM

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

Hjerm Autoservice
Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 45 89

www.cac-certificeret.dk
Tilslutt
et Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Støt vore
annoncører
– de støtter
os!

Tlf. 21 79 19 26

Omdelin

I lighed med tidligere år har vi i

FLENGVEJ 15

Sletten 47A · 7500 Holstebro
HVAM
Tlf. 9742 0015

7500 HOLSTEBRO
35

Hjermvej 47 · 7600 Struer
BILTLF.
51 22 62
Tlf. 97850616

Garant Holstebro
Skole stå for omdelingen af Hje
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48Børnene vil naturligvis gøre der
7500 Holstebro
Hvis du/I mod forventning ikke
Telefon 97 42 02 99
kontakte undertegnede.
www.garant.nu

www.mogensen-vvscomfort.dk

overalt - giver tilbud på alt
HJERM
POSTEN
1•2021
Følg os
...
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Indkaldelse til den udsatte generalforsamling
Tirsdag d. 7. september kl. 18.30 i Naturhuset

Vi får besøg af Anette Mølgård Vad fra Vinderup. Anette har
firmaet ”Kreativ Design” og hun vil give os gode ideer til kreativ
boligindretning, uden det koster en formue. Foreningen er vært ved
et let traktement - Og derpå generalforsamling:
Dagsorden :
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og foreningens fremtid
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag (Ingen forslag fra medlemmer)
5. Valg af bestyrelse
På valg er: Else Mogensen
Karen Marie Laursen
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Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er: Kirsten Thusgaard og Anine Kaag
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Birgit Risom og Ann Nørbygaard
7. Kontingent
8. Eventuelt
Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer, så hvis du endnu ikke har
betalt kontingent for 2021/2022, så husk det inden denne aften.

Tilmelding til Else Mogensen senest tirsdag d. 31. august på telefon
40384776 eller e-mail elsehans@mvbmail.dk

Regionsarrangement mandag d. 13. september kl. 19.00
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum

En aften med Hanne Mette Jensen

”Klimavenlig mad”
Hanne Mette Jensen er indehaver af Vemb Kultur- og Forsamlingshus, hvor
hun afholder selskaber, kulturarrangementer og leverer ”Mad ud af Huset”
HJERM POSTEN 1•2021
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Efter foredraget vil der blive serveret kaffe og lidt godt til ganen -

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum

En aften med Hanne Mette Jensen

”Klimavenlig mad”
Hanne Mette Jensen er indehaver af Vemb Kultur- og Forsamlingshus, hvor
hun afholder selskaber, kulturarrangementer og leverer ”Mad ud af Huset”
og derpå vil Regionen afvikle sin generalforsamling 2021
og
derpå
vil Regionen
afvikle
sin generalforsamling
Efter
foredraget
vil der blive
serveret
kaffe og lidt godt 2021
til ganen -

Pris : medlemmer 75,- kr.
Pris
: medlemmer
75,kr. sin generalforsamling 2021
og
derpå
vil Regionen
afvikle
Bindende tilmelding til Ruth Løvig – mail ruhe@mail.tele.dk eller
Bindende
tilmelding
tilkr.
Ruth Løvig – mail ruhe@mail.tele.dk eller
Pris : medlemmer
75,telefon 30139408 senest mandag d. 6. september
telefon 30139408 senest mandag d. 6. september
Bindende tilmelding til Ruth Løvig – mail ruhe@mail.tele.dk eller
telefon 30139408 senest mandag d. 6. september

Foreningens næste arrangement
Foreningens næste arrangement
tirsdag
d. 14. oktober
kl. arrangement
19.00 i Naturhuset
Foreningens
næste
tirsdag
d. 14. oktober
kl. 19.00 i Naturhuset
tirsdag d. 14. oktober kl. 19.00 i Naturhuset

Vi får besøg af Ole Futtrup Brink
Vi får besøg af Ole Futtrup Brink
Vi får besøg af Ole Futtrup Brink
Nærmere program i Hjerm Posten, oktober 2021
Nærmere program i Hjerm Posten, oktober 2021
Nærmere program i Hjerm Posten, oktober 2021
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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.
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Hjerm Borgerforening

HJERM VANDVÆRK
RESUME FRA GENERALFORSAMLING I HJERM
VANDVÆRK, ONSDAG D. 16. JUNI 2021
(Hele referatet kan ses på hjemmesiden hjermvand.dk).
Formanden bød de i alt 9 fremmødte forbrugere velkommen.
Vi har i Hjerm Vandværk 761 forbrugssteder. Bestyrelsen har holdt
det sædvanlige antal møder.
Vi har udpumpet i alt 120.444 m3 vand, og vi har solgt en del mindre
vand nemlig blot 107.526 m3, og det giver et vandspild på 10,7%,
hvilket er 2,3% mere end sidste år. Dette er et ikke tilfredsstillende
spild. Strømforbrug har ligeledes været faldende.
Tilslutning af et nyt landbrug på Thusgårdvej betyder, at ledningen
på Kærgårdmark fornyes til en større dimension for at undgå for
stort tryktab.
Økonomisk har året været fornuftigt, idet regnskabet viser et underskud på cirka kr. 6.700 mod et budgetteret underskud på godt
kr. 209.000. Det skyldes først og fremmest en forsigtig budgetlægning og endvidere en sektionsmålerbrønd i Øster Hjerm, som vi ikke
fik monteret.
Vi har haft 3 ledningsbrud, som er noget af årsagen til det forhøjede vandspild. Vi har haft mistanke til utæthed på Højgårdsparken og Kjærgårdmark. Vi har haft sporingsfirma på opgaven. Hidtil
uden succes.
Af andre drifts problemer kan nævnes en kontraventil i Øster Hjerm,
en udpumpningspumpe på Hovedværket, en pumpe i boring 3, en
defekt rørsamling og en defekt måler ligeledes i boring 3. Alt sammen udskiftet.
Vi har i 2020 fået udtaget de obligatoriske prøver uden nogen overskridelser af grænseværdierne.
Nitrat ligger under halvdelen af grænseværdien, og øvrige stoffer
er under 1/3 eller mindre af grænseværdierne.
Det igangværende miniforsøg for bl.a. at fjerne DMS, hvor afværgevand først ledes gennem et bassin med birkeflis, der virker udmærket, og dernæst et bassin der ikke har haft den nødvendige
gennemstrømning, hvorfor dette skal ændres og tilpasses snarest
muligt. Resultatet af forsøget er derfor stadig ukendt. Desuden har
HJERM POSTEN 1•2021
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HJERM VANDVÆRK
vores brøndborer henvendt sig vedr. et andet forsøg, hvor de vil
låne noget af vores vand, der ledes til en beholder, hvor der tilføres
brintoverilte, derefter en UV belysning og filtrering i et sandfilter.
Brøndboreren søger om de nødvendige tilladelser og betaler for
anlæg mv. og vandværket skal betale for el forbrug og vandprøver.
Vi har søgt kommunen om fritagelse for analyse af enkelte stoffer,
som ikke har været påvist i en årrække, hvilket er godkendt. På
landsplan er der foretaget massescreening af mere end 400 stoffer.
Nogle stoffer vil blive tilføjet analyseprogrammet, nogle er der allerede. Vi forventer ikke problemer med nogen af disse.
Den nye kildeplads på Hjermvej er nu blevet indhegnet, og i stedet
for græs er der sået vilde blomster til gavn for naturen og samtidig
mindre vedligehold af arealet.
Overvågningssystemet kører meget fornuftigt og giver de alarmer
det skal. Vi har dog opmærksomhed på kablet mellem vandværk
og kildeplads, da der er set enkelte udfald, dog uden indflydelse på
driften.
Vedr. fremtiden har vi stadig planer om etablering af en sektionsbrønd i Øster Hjerm, overvejelser om et nødstrømsanlæg, udskiftning af udpumpningspumper og afværgeforanstaltninger i forbindelse med DMS. Vi passer på både den gamle og den nye kildeplads.
Generalforsamlingen spurgte til uddybning af få tekniske detaljer,
og godkendte beretningen.
Årsrapporten, der har en ren revisionspåtegning, blev gennemgået og godkendt. Ligeså blev budgettet gennemgået og godkendt.
Takstbladet fortsætter uændret for det kommende år.
Til bestyrelsen blev Anders B. Wulff og Kristian Staal genvalgt. Til
bestyrelsessuppleanter blev Søren Balling og Henrik Germundsson
genvalgt.
Til revisorer blev Lisbeth Jakobsen nyvalgt idet Søren Holst ikke ønskede genvalg, mens Svend Erik Thiel ikke var på valg. Som revisorsuppleant blev Claus N. Pedersen genvalgt.
Dirigent, Søren Balling og formand Svend Erik Toft takkede for
fremmødet og aktiv deltagelse i generalforsamlingen. Vandværket
var vært ved et mindre traktement.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som i 2020.
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Hjerm
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Efter mange måneder, trænger vi igen til at se hinanden
i festligt lag. Vi er klar med kolde øl, dejlig mad, god musik
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Lørdag d. 30. oktober
kl. 18 til 01 i Hjerm Hallen
Pris pr. person: 225,-

"Hele
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Nu er det endelig tid til at gentage succes’en
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SEPTEMBER 2021

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

Tumlinge

(1.+ 2. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 7.

Dolk, bål og snobrød

Fredag d. 10. - FDF for alle
Lørdag d. 11. Skovtur
Søndag d. 12.

Høstgudstjeneste i Østre Kirke 10.30

Tirsdag d. 14.

Lodseddelsalg 16.30-19.00

Søndag d. 19.

Høstgudstjeneste i Vestre Kirke 10.30

Tirsdag d. 21.

Knob, knuder, koder

Tirsdag d. 28.

Knob, knuder, koder

Ledere:

Tine Hebsgaard
tlf. 30 49 27 43
Line Henriksen
tlf. 20 71 97 14
Katrine Grøn
Per Lind Christensen
Christine Dahlgaard Sørensen
Freja

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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SEPTEMBER 2021

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

Pilte

(3.+ 4. klasse)

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 7.

Så skal der leges

Fredag d. 10. - FDF for alle
Lørdag d. 11. Naturens dag
Søndag d. 12.

Høstgudstjeneste Østre Kirke 10.30

Tirsdag d. 14.

Lodseddelsalg 16.30-19.00

Søndag d. 19.

Høstgudstjeneste Vestre Kirke 10.30

Tirsdag d. 21.

Madmærket

Tirsdag d. 28.

Madmærket

Ledere:

Lotte Brander
Birgit Gøtzsche
Jesper Andersen
Thorbjørn Jørgensen
Julie

tlf. 22 38 34 01
tlf. 21 28 51 08
tlf. 23 66 69 13

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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SEPTEMBER 2021

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

Væbnere

(5.+ 6. klasse)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 7.

Legeaften

Fredag d. 10. - FDF for alle
Lørdag d. 11. Naturens dag
Søndag d. 12.

Høstgudstjeneste Østre Kirke 10.30

Tirsdag d. 14.

Lodseddelsalg 16.30-19.00

Søndag d. 19.

Høstgudstjeneste Vestre Kirke 10.30

Tirsdag d. 21.

Hyld og hule

Tirsdag d. 28.

Løb

Ledere:

Tine Hebsgaard
Louise Christensen
Mathias Balling

tlf. 30 49 27 43
tlf. 20 73 32 17

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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SEPTEMBER 2021

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)
Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 7.

Tivoli-projekt

Fredag d. 10. - FDF for alle, Naturens dag og
Søndag d. 12. Sheltertur
Søndag d. 12.

Høstgudstjeneste Østre Kirke 10.30

Tirsdag d. 14.

Lodseddelsalg 16.30 – 19.00

Søndag d. 19.

Høstgudstjeneste Vestre Kirke

Tirsdag d. 21.

Kend din retro-GPS

Tirsdag d. 28.

Red din kammerat

Til kalenderen: 1.- 3. Oktober Efterårshike/JMV

Ledere:

Lars Hebsgaard
Katrine Grøn

tlf. 24 47 20 11

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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FDF FOR ALLE!
Har du lyst til at prøve at være
FDFér?
Har du overvejet om FDF er noget for dig? Eller er du bare nysgerrig efter
at se hvad det er for noget? Eller er du slet ikke i tvivl om at det er noget
du ikke vil gå glip af?
Alle børn i Hjerm, fra 1. klasse og opad, er velkommen til en rigtig FDF
oplevelse, uanset om man er nuværende FDFér eller ej!
HUSK! Man bliver aldrig for gammel til at starte til FDFJ

Fredag d.10.september kl.16.30 møder du op ved Kridthuset. Her
skal vi prøve FDF aktiviteter, spise sammen, lege og hygge ved bålet. Og
så skal vi overnatte til lørdag. Medbring sovepose, pude, toiletgrej og
skiftetøj, samt overtøj efter vejret.
Tumlingene (1.- 2. kl). sover i Kridthuset. Pilte (3.-4. kl) og ældre
overnatter i vore shelters og telte.
Lørdag slutter arrangementet kl.10.30, - eller man tager med videre til
Byparken, hvor vi fra FDF deltager i Naturens Dag.
Lyder det som et tilbud det er svært at sige nej til?
Så skynd dig at melde dig til hos en af nedenstående eller en af de andre
ledere! Det koster 25 kr., som du tager med på dagen – man kan også
bruge mobilepay 43446.
Katrine Grøn 23490557 Birgit Gøtzsche 21285108 Tine Hebsgaard 30492743

FDF Hjerm
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LODSEDDELSALG
Tirsdag d. 15. september. mellem
kl.16.30 og 19 får du besøg af nogle
FDF‘ere, der gerne vil sælge lodsedler. Hvis
coronasituationen ikke tillader det, finder vi en
anden løsning på salget.

For hver lodseddel vi sælger for 25 kr. går
størstedelen til aktiviteter for børnene i vores
egen kreds FDF Hjerm!
-tag godt imod FDF‘erne og TAK for støtten
FDF Hjerm
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Indre mission
September
Torsdag den 2 .
Torsdag den 9.

Bibelkredse
kl. 19.30

Samtalemøde. Tekst: Mark 15

Torsdag den 16. kl. 19.30

Høstfest v. miss Chresten P. Olesen,
Ejstrupholm.
Fælles med Struer IM
Fællebøn kl. 19.00

Lørdag den 25. kl. 10 - 14

Kredsens frokostmøde for kvinder
I Vinding missionshus, v.p.lektor Inger
Ottesen, Ingstrup.
Emne: ”Hvor kommer hjælpen fra”.
Tid til frokost og hygge.
Se program på hjemmesiden/i Bethel.

Alle er hjertelig velkommen

Hvis ikke andet er anført, er møderne i
missionshuset Bethel, Vestre Hovedgade 4.
Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 aaserobert@gmail.com
Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission

Piger se her:

Sæt X fredag den 1. okt kl. 19.00 : fællesskabsaften for kvinder.
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Bibelkredse
september
Bibelkreds 2:
Torsdag den 2. kl. 19.30
Hos: Stinne og Henry Larsen, Højgårdsparken 14
Emne: Studie 7: sidste halvdel:Joh 6,22--71

Bibelkreds 3:

Tirsdag den 7. kl. 19.30

( bemærk dato)
Hos: Bente og Svend Otto Kristensen, Gartnervej 4
Emne: Øs fra Guds bud – med glæde. Det første bud.

Bibelkreds 4:
Torsdag den 2. kl. 19.30
Hos: Inger Møller, Stationsvej 1
Emne: Tema 4: I Jesu fodspor.

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 (missionshuset)

September 2021

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

(I august d. 23. og d. 30)
I september har vi klub:
d. 6. 13. 20. 27.

Kom og oplev alt det spændende vi skal lave og
se om det er noget for digJ
Vi glæder os til at se dig
Du er altid velkommen til at kigge ind
og se om det er noget for dig J
Lederne i klub½ 7, Peter og Anders
Spørgsmål kontakt: Anders 21242246
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HJERM BØRNEKLUB
Hjerm
Børneklub
for dig
der er 3-9 år

September





hygge omkring køkkenbordet
sange med bevægelse,
trosbekendelsen, fadervor
spændende bibelfortælling
fri leg ude eller inde
Hver onsdag kl. 16.15 - 17.30
hos Gurli Højgårdsparken 92, mobil 21405005

Søndag d. 5. er vi velkommen til
dåbstræf
Hjerm Vestre kirke kl. 10.30

Tillykke med din dåb
den gi´r dig liv og håb.
Den er Guds gode vilje,
nu er du barn i Guds familie.

Kærligst Annemarie, Robert,
Bente og Gurli
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

Kirkelig vejviser
Sognepræst

Kirkesangere

Jonas Serner-Pedersen

Egon Bech-Pedersen

Kirkevej 9, 7560 Hjerm

Tlf. 30 96 24 84

Tlf. 97 46 41 14

Bjarne Aarkrogh

Mail: jjs@km.dk

Tlf. 40 86 45 06

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

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

Medhjælpere: Hanne Riis og
Karina Dullweber
Se træffetid på www.hjermkirker.dk

Hjemmeside
www.hjermkirker.dk

I sognepræstens ferie og fri-weekender passes embedet af sognepræst Charlotte
Rønhoff, Gimsing. Tlf. 23 63 90 70
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Vættelys
Siden

min

barndom

i

80’erne

har

jeg

ønsket

at

komme tilbage og opleve Møns Klint.
Denne sommer skete det!
Det var simpelthen så smukt.

Min svigermor sagde, at jeg ikke ville kunne undgå
at finde et fossil; måske et forstenet søpindsvin eller
et vættelys. Det kunne jeg nu godt.
Jeg gik på jagt med min svigerfar Holger. Han fandt
både et imponerende fossil, et super flot vættelys,
en vandrefalk og noget der måske/måske ikke er
knoglerne fra en Tyrannosaurus Rex. Jeg derimod
kunne

kun

finde

plastiknavneskilt

fra

en

forstenet

én,

der

sten

hedder

og

Bendt,

et
som

sikkert var til en konference i forrige istid. Til sidst
måtte jeg skuffet opgive.
Men SÅ var det der pludselig! Vættelyset. Det var
godt nok meget lille, bare en lille stump. Man skulle
tro, vættelyset nærmest var brændt ned. Men den
var

god

nok.

Stolt

viste

jeg

det

frem,

og

Maria

sagde, at når det var så lille, var det jo ekstra flot,
at jeg havde fundet det. Og Maria er meget klog.

Søg og du skal finde, siger Jesus et sted. Men nogle af os har
nogle

gange

søgt

i

lang

tid

uden

at

finde.

Det

kan

være

frustrerende. Det kan virke til, at alle omkring én bliver ved med at
finde, uden at man selv finder noget. Til sidst kan man være fristet
til at opgive. ”Det var nok ikke for mig”. Søg og du skal finde, siger
Jesus. Lige pludselig er han der. Det kan se småt og ubetydeligt ud.
Næsten som når lyset er brændt ned. Men hans lys brænder klart,
og hans trofasthed går dybere, og er ældre, end selv det ældste
fossil, vi kan grave frem på Møn. Så kan man opdage, at det måske
i virkeligheden er ham, der har fundet os.

Glædelig sensommer

- Jonas

Bed, så skal
der gives jer;
søg, så skal
I finde;
bank på, så
skal der lukkes
op for jer.
Matthæusevangeliet kapitel 7 vers 7
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Årets konfirmander
Søndag d. 29. august

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

Hjerteligt
tillykke!

Linus Hyldal Nissen
Nicoline Mathilde Secher Andersen
Magnus Holm Risum

Vi ønsker jer

Naja Marie Bach Ibsgaard
Emilie A. Mølgaard
Mathilde Jensen

en dejlig fest!

Rikke Rasmussen
Adam Vestergaard Koefoed
Ida Agerskov Bundgaard
Laura Brosbøl Søndergaard
Anton Møller Christiansen
Victor Fynsk Abildtrup

Telegrammer/gaver m.m. kan
afleveres til alle konfirmander i
Vestre Kirkes graverhus i
tidsrummet kl. 9.00-10.30
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Ægteskabskursus
Styrk dit parforhold - 7 kursusaftener gratis
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.

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@km.dk
Der er et begrænset antal pladser.

"Så bliver da tro,
håb,
kærlighed, disse tre
.
Men størst af dem
er
kærligheden."
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Klub 86
Onsdag d. 1. september
Husk årets udflugt til Videbæk og Ringkøbing for
alle, der har tilmeldt sig. Vi glæder os til at være
sammen igen.

Afgang fra jerm allen kl. 8:30.
Vi forventer, at være i jerm kl. 17:30.

Onsdag d. 6. oktober i Sognegården
Vi får besøg af Svend og Pers trio fra Linde. To
lune vestjyder, som vil komme og underholde os
med sang og musik og historier ind imellem. Der
vil også være fællessang.

Alle er velkomne!
Pris: 40 kr. for kaffebord

Ønskes kørsel kan man rette
henvendelse til Peder Clausen
tlf. 97 46 44 90 /51 70 28 45
inden kl. 12 på dagen

Kirkeblad

Minikonfirmand
Tirsdage kl. 14.15 - 15.30 for alle i 4. klasse
Hej! Jeg hedder Maria. Jeg er gift med Jonas, som er præsten,
og jeg er så heldig at få lov at være minikonfirmand sammen med alle jer
fra 4. klasse, som har lyst til at være med. Jeg tror, vi får det rigtig sjovt
sammen.
Som minikonfirmand vil du opleve, hvad kirke og kristendom er. Jeg vil
fortælle jer om, hvor højt Gud elsker os og lære jer 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. Hver gang
starter vi i konfirmandstuen, og vi slutter i Vestre Kirke.

Vi starter tirsdag d. 7. september og slutter med en festlig
gudstjeneste for hele familien søndag d. 31. oktober.
Den

første

gang

henter

vi

jer

på

skolen

og

konfirmandstuen.
Vi glæder os! Gør du også?

Sms til mig på 60605551,
hvis du vil være med.
Invitation uddeles også
til alle i 4. klasse på
Hjerm skole.

OBS - bemærk at
det er tirsdag!

går

sammen

op

til

Kirkeblad

Babysalmesang
Onsdage kl. 09.30 i Vestre Kirke - opstart 22. september
Babysalmesang starter igen!
Sang

og

musik

sansemotoriske

stimulerer
udvikling.

barnets
En

musikalske

baby

forstår

og
ikke

salmerne, men kan sanse stemningen og atmosfæren
og

opleve

kirkerummet.

Barnet

kommer

bl.a.

til

at

høre forskellige instrumenter og lyde fra klokkespil,
guitar, rasleæg og klaver.
Alle kan være med. Der er efterfølgende kaffe og
hygge i konfirmandstuen. Babysalmesang starter op
d. 22. september og løber over 10 gange.
Send gerne en sms til Anders på 30 23 75 65 hvis du
kommer - du må også meget gerne komme, selvom
du ikke har tilmeldt dig.

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. 19. sep., 3. okt. og 28. nov.
Spørgsmål? Ring/skriv til Maria på 60605551
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Høstgudstjenester
Igen i år holder vi høstgudstjenester og fejrer, at høsten er kommet i hus.
For at takke for både den høst, der har været på marker og i haver, men
også for alle de gaver, vi får givet året igennem, ja livet igennem.

Kirkerne vil være festligt pyntede, FDF vil deltage, og der er som altid
indsamling ved høstgudstjenesterne.

Søndag d. 12. sep kl. 10.30 i Østre Kirke:
Du er meget velkommen til at medbringe
lidt
eller

frugt/bær/grønt/blomster/kage/saft
andet

gudstjenesten

fra
byder

din

høst.

Efter

menighedsrådet

på

en sandwich i/udenfor kirken, og vi holder
auktion over de medbragte høstafgrøder.

Søndag d. 19. sep kl. 10.30 i Vestre Kirke
I Vestre kirke er der offergang. Man kan
også give i kirkebøssen ved udgangen.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på

grillpølser,

sodavand

og

hyggeligt

samvær i præstegårdshaven. Velkommen!
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Tag med på rejse til
verdens afkroge
Onsdag d. 15. september kl. 19 i Vestre Kirke
Vi får besøg af Mission Aviation Fellowship (MAF), der er en international
missions- og nødhjælpsorganisation, der har specialiseret sig i at yde
flytransport til organisationer, lokale hospitaler og kirker.
Generalsekretær Peter Hedelund fra MAF Danmark vil fortælle om det
verdensomspændende arbejde med at flyve hjælp til de mest isolerede
steder i verden. Fx i østaten Papua Ny Guinea, hvor flyene bliver brugt
som ambulancer for syge, der har brug for at komme på hospitalet (se
billede).
Hvert fjerde minut døgnet rundt starter eller lander et af MAF’s 138 fly
lastet

med

for

eksempel

medicin,

nødhjælp,

bibler,

læger

og

sygeplejersker til de mest isolerede områder i 28 lande i Asien, Afrika og
Sydamerika. MAF flyver blandt andet for UNICEF, Røde Kors, Folkekirkens
Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Medair og mange andre.

r historier
Kom og hø
sport, der
om flytran
i
pe forskel
m
æ
k
n
e
r
gø
rs liv!
menneske
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Fyraftensbøn
Torsdag d. 2. og 23. september kl. 17 i Vestre Kirke
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.

"Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker
frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår
al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus."
Filipperbrevet kapitel 4 vers 6

Hjermaften - Villy Søvndal
Torsdag den 30. september kl. 19.30 i Hjerm Sognegård
Med håbet som drivkraft! Velkommen til en spændende Hjermaften med
besøg af Villy Søvndal, tidligere udenrigsminister og politiker. På trods af
diktaturer, krige, flygtningestrømme og terrorangreb,

skal vi aldrig holde

op med at tro, at vi kan gøre verden til et bedre sted at leve!
kaffe og kage kr. 100.

Husk tilmelding

Entre inkl

til Inga Bertelsen mobil 20372908

senest mandag d. 20. september.
Arrangører: Borgerforeningen, Familie og Samfund og Menighedsrådet.
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Børne-teenkor + fritidsjob
Onsdage kl. 15.10 - 16.30 i Vestre kirke
Kom og vær med i vores børne-teenkor i Hjerm kirker, som
ledes af vores dygtige organist Anders. 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.

Dåbstræf + familiegudstjeneste
Søndag d. 5. september kl. 10.30 i Vestre Kirke
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 omtrent 5 år
siden. Jonas vil tale om, hvad dåb er, og vi skal
synge børnesange med bevægelser til.

Jeg kan hoppe højt i vejret

Det er fordi, det er fordi

Jeg kan klappe

Gud har skabt mig

med hænderne

Han kan li’

Jeg kan trampe hårdt

At jeg er sprællevende

med fødderne

og glad

Og svinge med armene

Fuld af humør
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Menighedsmøde
Onsdag den 29. september kl. 19– 21 i Naturhuset
Efter

et

meget

anderledes

og

underligt

år

indbyder

Hjerm

kirker

til

Menighedsmøde.
På mødet orienterer Hjerm menighedsråd om arbejdet, regnskab, budget
og tanker om fremtiden i sognet.

Dagsorden for mødet:
1. Sang og velkomst
2. Kort beretning fra årets gang v/Birgitte Munk Jensen
3. Økonomi, Regnskab og budget v/ Britta Clausen
4. Glimt fra Parasollens arbejde i Struer v/ Carsten B Rasmussen
5. Kaffe og kage - Menighedsrådet er vært J
6. Opsamling og evt. spørgsmål fra forsamlingen.

Kom og
hør mer
e om,
hvad de
r rører s
ig i
dit sogn
- og giv
din
mening
til kend
e.

7. Aftensang og Fadervor.

Alle er velkomne!

Højskolesang
Onsdag d. 22. september kl. 19 i konfirmandstuen
Der

indbydes

igen

til

en

glad

aften,

hvor

vi

synger

nogle af årstidens sange og salmer. Alle er velkomne til
at være med til at sammensætte aftenens indhold.
Kaffe

og

kage

hyggelig aften.

undervejs.

Kom

og

vær

med

til

en
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Voksenkor
7 onsdage kl. 19-21 i Vestre Kirke fra d. 13. oktober
Der er noget særligt over at være en del af et kor, synge sammen og
mærke, at sangen giver sindet vinger. Og der er noget helt særligt
over julens sange. Kom og vær med i vores julekor for voksne og unge. Vi
vil prøve kræfter med både klassiske julesange, men også nogle mere
moderne. Vi synger til De 9 Læsninger (som bliver enten 1. eller 2. søndag i
advent) og øver i Vestre Kirke onsdagene inden med start d. 13/10 inkl.
onsdag i uge 42.
Husk kaffe til pausen. Ved spørgsmål kontakt Anders på tlf. 30 23 75 65

Siden sidst
Viede i Vestre Kirke
Irene Christiansen & Jan Stork
Anne Dorthe Agerskov & Kasper Korsgaard Gamskjær Nielsen

Velsignede i Vestre Kirke
Christine Sidelmann Kokholm & Morten Koue Knudsen

Døbte i Vestre Kirke

Døde og begravede

Merle Sckerl Nybo

Walther Hvitved Jensen

Mina Margrethe Lillelund

Erik Christensen
Carl-Erik Claes Edréns

Døbte i Østre Kirke
Vega Hvam Halkjær
Huxi Skovgård Jensen

Kirkeblad

Seniorcafé
Onsdag d. 8. og 22. september kl. 14-16 i Sognegården
Seniorcafeen åbner igen efter den lange coronapause. Vi synger, drikker
kaffe,

spiller

og

hygger

os

sammen

-

velkommen

til

en

eftermiddag

sammen med os. Hvis du har problemer med transport, så henvend dig
og vi vil forsøge at hjælpe dig. Besøgstjenesten i Hjerm: Lilly Pedersen,
tlf. 28 97 84 49 / Estrid Refsgaard, tlf. 23 25 60 54 / Hanna Lauridsen,
tlf. 51 24 20 43

Indsamling i september
Kirkens Korshær i Holstebro og arasollen i Struer
”Mød mennesker i øjenhøjde, også når de ligger ned”. Det er mottoet for
Kirkens Korshær i Holstebro. Kirkens Korshær i Holstebro og Parasollen i
Struer gør et stort arbejde for vores medmennesker, som af den ene eller
anden årsag er havnet på livets skyggeside.
”Parasollen” er en del af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og er dermed
en del af Den danske Folkekirke. Økonomien er i høj grad baseret på
frivillig arbejdskraft og på private og forskellige fondes økonomiske støtte.
Tak for en god gave til Kirkens Korshær og Parasollen i September måned.

Husk at I altid kan støtte månedens indsamling via MobilePay på nr. 12885.

Kirkeblad

Gudstjenesteliste
DATO

VESTRE

ØSTRE

Søndag d. 29. august

11.00

09.00

Konfirmation

Konfirmation*

Konfirmation*

Søndag den 5. september

10.30

-

14. s. e. trinitatis

Dåbstræf*

Søndag den 12. september

-

15. s. e. trinitatis

Høstgudstjeneste*

Søndag den 19. september

10.30 B

16. s. e. trinitatis

Høstgudstjeneste*

Søndag den 26. september

-

17. s. e. trinitatis

Søndag den 3. oktober

10.30

-

09.00
Charlotte Rønhoff

10.30 B

09.00

18. s. e. trinitatis

*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.

….Vi giver dig en håndsrækning

Nybyg, ombyg, tilbyg
fra kun…

1,75% p.a.
Borbjerg Sparekasse
Bukdalvej 5, Borbjerg
telefon 97 46 14 22
www.borbjergsparekasse.dk
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