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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.
Rikke Dons, Lindevænget 9, 7560 Hjerm. Tlf. 20 64 65 52.
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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

10. - 12. DECEMBER 2021

JULEMARKED PÅ
AUSUMGAARD
SÆT X
I KALENDEREN

FØDEVARER, GAVEIDEER OG JULESTEMNING FOR STORE OG SMÅ
ÅBNINGSTIDER: FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG KL. 10-16
ENTRE: VOKSNE: 60 KR. - BØRN FRA 3 -15 ÅR: 20 KR.

UDSTILLERLISTE OG PRGRAM: WWW.AUSUMGAARD.DK
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Støttekoncert for Julehjælpen i Struer provsti.
Søndag den 21. november kl.19.30 i Struer Kirke

Der er en stemning af intimitet, stort nærvær og sang i topklasse, når
musicalstjernen Jesper Lundgaard laver sine kirkekoncerter med en pianist.
Den store stemme folder sig smukt ud i kirkerummet. Repertoiret spænder
vidt fra danske salmer, italienske arier, musicalsange til evergreens. Alt dette
sat sammen med Jesper Lundgaards glade væsen og hans konstante søgen
efter store musikalske øjeblikke sammen med sit publikum.
Billetter kan købes hos Niels Hollands
Lindevænget 7 tlf. 21865507
Alternativt kan man købe billetter på Kirkekontoret i Struer Menighedshus.
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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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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

Tuborg, Carlsberg
eller

Fast pris
30 stk.

99

Tuborg
Classic

95

Hele nov.

Humlum
Tarteletter
2 pakker til

25

00

Frit valg

Comte del Mar
rødvin,
Cabernet
Sauvignon

6 flasker

180

00

Husk vi laver

Købmands Kurve/
Julekurve

Hele november

fra

250

kr.

Tlf. 40 53 40 60 - Mail: 0504860@minkobmand.dk
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Hjerm Tartelet Festival
Fredag den 4. marts 2022
kl. 18.30 i Hjerm Hallen
EN HYLDEST TIL DEN LÆKRE
SPRØDE TARTELET!
Kom og oplev et flot musikprogram
og spis tarteletter ad libitum

Døren
åbne e
kl. 17 r
.45

Vi fortsætter traditionen med dessert tartelet…
Marius Grønkjær
Stor personlighed – stor stemme!
Har gennem sit store repertoire opnået stor popularitet i
det ganske land, sætter en høj
stemning i enhver forsamling.

ALL MY LOVE
Er et af DKs absolut
fedeste festbands.

Pure Drunks
Spiller danse- og lyttevenlig kopimusik, så alle
kan være med.
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ABBAcz
De leverer et show i absolut topklasse. Iført originale
kostumer og ægte 70’/80’er koreografi leverer bandet et
100% liveshow. Der er 8 optrædende i det høj-energiske
og her kan man både lytte, synge med, – og danse!

bes
an køruar
ter k
b
Billet til 15. fe lle)
frem rst til mø
(fø

BESTILLING AF BILLETTER OG BORDRESERVATION:
Mobil: 5174 4030
MobilePay oplyses ved bestilling
Sponsorer:

H

U

S

E

T

Østergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 9785 0025

Borbjerg Sparekasse
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Billetsalget til

HJERM
TARTELET FESTIVAL
2022

starter
lørdag d. 6. november 2021 kl. 10.00
- så ring på
51 74 40 30 - 23 81 70 27 - 40 40 45 20
for bestilling af billetter og bordreservation
MobilePay oplyses ved bestilling
HJERM POSTEN 3•2021
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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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Indsamling
Dansk Røde Kors
Søndag d. 3. oktober 2021 indbragte landsindsamlingen til Dansk
Røde Kors i Hjerm 9.185,00 kr.
Beløbet er inklusivt et beløb, som indsamlerne skønnede blev indbetalt på MobilePay..
I 2020 gav indsamlingen 13.828,00 kr.
Ca. 150 husstande blev ikke besøgt, idet det ikke var muligt at skaffe
indsamlere til 3 ruter, hvilket gav et noget mindre beløb i år.
Dansk Røde Kors giver pengene til:
•	Krigsramte børn i Syrien og Yemen, der hærges af sult og nød.
Børnene får lægehjælp, livreddende mad, vand, omsorg og
b
 eskyttelse.
•	I Danmark går pengene til syge hjemløse, der bliver udskrevet fra
hospitalet til et ensomt og hårdt liv på gaden. Desuden til udsatte børnefamilier, der er uden for fællesskabet. De får hjælp, så
børnene bl.a. kan gå til sport eller holde fødselsdag.
Tak til bidragyderne og indsamlerne.
Arne Thorgaard
Koordinatur i Hjerm ved indsamlingen

SKAL VI VEDLIGEHOLDE DIN HAVE?

KONTAKT ULRICH PEDERSEN I DAG
22 70 88 31 | UP@KAJBECH.DK
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eSPORT

Hjerm eSport LanParty #11
Så var vi tilbage igen weekenden op til efterårsferien
uge 41 efter 3 aflyste events, som Corona 19 var
skyld i.
Alle var klar til en super weekend med masser af spil
og socialt samvær.
Vi lukkede dørene op fredag kl 16.00 og vi sluttede
søndag kl. 12.00. Der deltog 125 spillere og 8
streamere i løbet af weekenden. Se flere billeder mm på vores facebookside.

Tak til alle vores nattevager og sponsor, som er med til at gøre det muligt at
afholde vores LanParty .
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eSPORT
Her er vinder af HJERM eSporet #11:
CSGO 1 Plads: BetzerErWarm
CSGO 2 Plads: Rockprbeek
CSGO 3 Plads: Mohiba
Fortnite 1 Plads: Piece Palle og Piece Pelle
Fortnite 2 Plads: Likkifar og Gubb3r
Fortnite 3 Plads: Failload og Krohn0708
MINECRAFT 1 Plads: Julieu
MINECRAFT 2 Plads: ThePartyNeverEnd
MINECRAFT 3 Plads: Sarah_ice_girl

Husk næste Hjerm eSport LanParty # 12 er den 8-10/4 2022, ses vi der!
Hilsen
Hjerm eSport
Email : esport@hjerm-fif.dk
Hjemmeside: www.hjermesport.dk
Facebook: www.facebook.com/hjermeSport

HJERM POSTEN 3•2021
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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 3•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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HJERM BORGERFORENING

Juletræsfest
i skolens aula

Søndag den 5. december fra kl. 14.30
til 16.30, afholdes der juletræsfest i
skolens aula, med sang og dans om
juletræet.
Der vil være gratis saft og æbleskiver
til børnene – voksne kan købe kaffe
og æbleskiver.
14.30-15.00 Familiegudstjeneste
ved Jonas
15.00-16.30 Juletræsfest
Alle er velkomne – håber vi ses
De bedste hilsner fra
Menighedsrådet,
Hjerm FIF’s forældreforening og
Hjerm Borgerforening
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HJERM BORGERFORENING

JULEMESSE


– Stadepladser

Så er det blevet tid til at bestille din stand til årets julemesse
aktivitetshallen, som finder sted

Søndag den 21. november 2021
Du kan reservere din stand hos Inga Bertelsen på tlf 20 37 29 08
Prisen er 250,- for en stand på ca. 2,5 m x 3 meter
Har du en idé til noget nyt ved julemessen, så hører vi også
meget gerne fra dig/jer
De bedste hilsner
Hjerm Borgerforening
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HJERM BORGERFORENING

JULEMESSE
i Aktivitetshallen

Søndag den 21. november afholdes der julemesse fra kl. 10.00 til 16.00 i Aktivitetshallen
Der vil i den forbindelse være Luciaoptog kl 15.00.
Kig forbi og oplev den hyggelige julestemning i
boderne.
Der er gratis adgang.
De bedste julehilsner
Hjerm Borgerforening
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Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte

Johansen Grafisk | Niels Kjeldsens Vej 25 | 7500 Holstebro | 9740 2233 | post@johansengrafisk.dk | www.johansengrafisk.dk

Telefon
40266388

Telefon
20281690
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Program for Hjerm og Omegns jagtforening
Foreningen afholder igen - Banko
Onsdag den 10. november Kl. 19.30
Onsdag den 24. november Kl. 19.30
Tirsdag den 7. december kl. 19.30
Kom endelig i god tid

Foreningen afholder riffel skydning på banen i Ørre
Følgende dato’er
-

Den 4. maj 2022 – kl. 18.00 til 20.00
Den 3. august 2022 – kl. 18.00 til 20.00

Knivkursus starter den 2. november i Hjerm skole
-

Kurset starter kl. 19.00 og vi går hjem igen kl. 21.30
Der er stadig få pladser ledig – så kom frisk – spørgsmål til Erik Lund på tlf. 2033 2144

Svampetur i efteråret 2022
-

Hjerm jagtforening inviterer på guidet svampetur – v/Karen Margrethe og Jens Peter Pedersen
Datoen fastsættes nærmere.

Flugtskydning
-

Den 10. August 2022 kl. 18.00 – Tilmelding til Claus H. Hansen på chh@eucnordvest.dk
Tag en jagtkammerat med

Sweisshundetræning
-

Der vil igen i år være Sweisshundtræning ved Svend Åge Poulsen
Opstart i februar 2022
Svend Åge kan kontaktes på tlf. 2942 4875

Generalforsamlingen
-

Husk generalforsamlingen afholdes den 14. marts 2022 kl. 19.30 i Naturhuset i Hjerm

Stillingsopslag
Hjerm jagtforening søger med lys og lygte bestyrelsesmedlemmer – vi mangler jer. Der er brug for nye
kræfter til at videreføre foreningens virke.
Vi har brug for tre nye til marts måned 2022, men allerede nu kan du/I komme i mesterlære.
Henvend jer meget gerne til formand Michael Larsen, på mail miclarsen@mcn.com (han bider ikke)

Følg Hjerm jagtforening Facebook og i Danmarks jægerforbunds blad

HJERM POSTEN 3•2021
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Hjerm Landsbyordning
- hvem er vi?

FAKTA

Dagplejer Lone Bertelsen
Hugo 1 år, Isabella 2 år, Thordis 1 år
& Merle 1 år.
Vi elsker at være ude at lege
Vores livret er Pasta og Pølser:-)

Lone har været dagplejer i Hjerm i 18
år og synes, at det er skønt at arbejde i
Landsbyordningen. Det fungerer rigtigt
godt med Landsbyordning, og det
selvom, at Lone var lidt skeptisk til at
begynde med.
”Det var jo lidt spændende, hvad der
kom til at ske, og vi kendte jo det, vi
havde, så derfor var vi lidt skeptiske til
at begynde med”, siger Lone.
Dagplejerne var nervøse for, om de
kunne komme lidt på sidelinien i alt
det, der skete, men de føler sig hørt og
mødt af både Anders og Vinni, og føler
sig som en del af den samlede kollega-flok.
For dagplejerne er der faktisk ikke den
store forskel fra før og til nu. De arbejder stadig hjemmefra og har hele tiden
haft et godt samarbejde med vuggestue/børnehave i Hjerm. Samarbejdet
er dog blevet endnu bedre, og Lone
beskriver, at man kommer til at lære
hinanden meget bedre at kende hele
vejen rundt i Landsbyordningen.
Dagplejerne mærker, at der er kommet
godt styr på mange ting, og at det er
blevet nemmere at kunne komme på

HJERM POSTEN 3•2021

20

tur med børnene - og snart går turen
igen til Hermans Hule i Holstebro.
Lone og dagplejerne ønsker sig på sigt
at have et godt sted, hvor de kan mødes
og have heldagslegestue. Et sted hvor de
kan have deres ting til at stå og hvor der
er mulighed for, at børnene kan sove til
middag.
Og så håber dagplejerne, at det igen bliver muligt med egen bus i Landsbyordningen, fordi det gav nogle fantastiske
muligheder, da bussen var tilgængelig.
Indtil da bruger dagplejerne deres gode

cykler og vogne, og mødes igen på
tværs - det har været savnet under hele
Covid-19 perioden.
Lone glæder sig til fremtiden i Hjerm
Landsbyordning - de mange tiltag og
samarbejdet - og at det hele må fortsætte så godt, som det er nu.
”Og så er det jo fantastisk med vækst og
flere boliger i byen, så der kommer flere
børn til Landsbyordningen”, glæder Lone
sig over.

Hvis Landsbyordningen
var et dyr, hvilket dyr var
det så egentlig?
Lone: ”Det første der falder mig
ind, er en løve. Fordi den er stærk,
og fordi den klarer sig bedst i en
flok”.
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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HJERM BUTIKSHUS APS

November
20212021
Januar
2021
November
Vi sender en stor tak til Øster Hjerm Bygningsartikler som har sponsoreret
Nyhedsbrev
fra Hjerm Butikshus ApS
flagstænger til Hjerm 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.

•

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.

HJERM POSTEN 3•2021
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HJERM BUTIKSHUS APS

November
20212021
Januar
2021
November
Bestyrelsen ved Hjerm Butikshus, siger mange tak for samarbejdet til tidligere
Nyhedsbrev
fra Hjerm Butikshus ApS
medlem af bestyrelsen Christian Refsgaard.
•

Bestyrelsen for Hjerm Butikshus ApS vil gerne ønske alle et Godt Nytår og takke
for opbakningen i 2020. Der er sket meget i 2020, endnu mere vil ske i 2021.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

November
20212021
Januar
2021
November
Stor tak til Tipsmark maskinstation som har sponsoreret bordbænke og
Nyhedsbrev
fra Hjerm Butikshus ApS
affaldsstativer, til torvet ved Hjerm 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.

•

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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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

Hjerm

PIZZA & KEBAB HOUSE

Tlf. 29 11
1136
3644
44
Skolevej
2, Hjerm
Vestre
Hovedgade
38a,
Hjerm
Ingen udbringning
Ingen udbringning
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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
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Besøg på Hornvarefabrikken

Tirsdag d. 23. november kl. 19.00
Storbjergvej 2, Bøvlingbjerg
Kom med på en spændende tur til Hornvarefabrikken. Vi vil få en
rundvisning i fabrikkens nye omgivelser, hvor der også er etableret et
spændende showroom.
Efter besøget på Hornvarefabrikken kører vi til Bøvling Forsamlingshus, hvor der bliver serveret kaffe/the, kringle og lagkage.
Pris pr. person: medlemmer 100,- kr. – andre 150,- kr.
Bindende tilmelding til Else Mogensen senest d. 15. november 2021 på
telefon 40384776 eller mail elsehans@mvbmail.dk
Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse:
Reg.nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn)
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Julehygge i Hjerm Sognegård

Onsdag d. 8. december kl. 19.00
Vi holder fast i en god tradition, og derfor prøver vi at arrangere en
aften med dejlige julesange, hvor vi har Susanne ved klaveret – måske
bliver der tid til en julehistorie, men frem for alt, tid til hyggelig snak.
Vi vil sørge for lidt lækkert portionsanrettet mad og drikke.

Pris pr. person: medlemmer 175,- kr. - andre 250,- kr.
Bindende tilmelding til Else Mogensen senest d. 26. november 2021 på
telefon 40384776 eller mail elsehans@mvbmail.dk
Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse:
Reg,nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn)
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Regionsarrangement Lemvig Idræts- og Kulturcenter
Torsdag d. 4. november kl. 19.00

Koncert med Peter Vesth, Kristian Rusbjerg og
Louise Espersen
Med sin guitar om halsen og muntre anekdoter spiller og synger Peter
Vesth sin sange med nærhed og tydelig glæde, der smitter af på
publikum. – Mange kender nok bedst Peter Vesth, når man nævner
sangen ”Veras Vinterven”
Hvis du/I ikke allerede har købt billet hos Else Mogensen, så er

sidste udkald mandag d. 1. november 2021
Mail elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776
Pris for medlemmer 75,- kr.

andre 150,00 kr.
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Julemesse-cafeen åbner søndag d. 21. november
Kl. 10.00

Så vil der igen være julemesse i Hjerm – derfor åbner vi også vores
julemesse-cafe, og her vil vi gerne bede om jeres hjælp. Vi håber I har
tid og lyst til at bruge et par timer sammen med os. I hører nærmere, når
vi skal i gang med planlægning af dagen.
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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!
HJERM POSTEN 3•2021
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TØMRERFIRMAE
Vi sælger også
til private!

HJERMVEJ 19

. TELEFON 97 46 45 11

jemmeside:

88

SEN

5 04 88

• 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
3•2021
Følg os
...
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NOVEMBER 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. 2.

Klatremærke

Tirsdag d. 9.

Forberedelse til julemesse

Tirsdag d. 16.

Forberedelse til julemesse

Søndag d. 21.

Julemesse

Tirsdag d. 23.

Kender du March og Lejr

Tirsdag d. 30.

Fælles juleafslutning

Ledere:

Tine Hebsgaard
tlf. 30 49 27 43
Katrine Grøn
tlf. 23 49 05 57
Line Henriksen
tlf. 20 71 97 14
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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NOVEMBER 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. 2.

Modsmærket

Tirsdag d. 9.

Forberedelse til julemesse + spil og leg

Tirsdag d. 16.

Forberedelse til julemesse + spil og leg

Søndag d. 21.

Julemesse

Tirsdag d. 23.

Juleløb

Tirsdag d. 30.

Fælles juleafslutning

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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NOVEMBER 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. 2.

Kirkegårdsaften

Tirsdag d. 9.

Forberedelse til julemesse

Tirsdag d. 16.

Forberedelse til julemesse

Søndag d. 21.

Julemesse

Tirsdag d. 23.

Bananløb

Tirsdag d. 30.

Fælles juleafslutning

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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NOVEMBER 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. 2.
Chokoladefondue og tosserier
		
Tirsdag d. 9.
Eksperimentariet
Tirsdag d. 16.

Bolsjer

Søndag d. 21.

Julemesse

Tirsdag d. 23.

Rolling kitchen

Tirsdag d. 30.

Fælles juleafslutning

Ledere:

Lars Hebsgaard
Katrine Grøn

tlf. 24 47 20 11
tlf. 23 49 05 57

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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37

HJERM POSTEN 3•2021

38

Juletræ, Fyrtoppe,
Adventskrans, Gran,
Kalenderlys, Juledekoration,
Kirkegårdspynt mm.
Er der noget du mangler, så kommer
du selvfølgelig bare og besøger FDF i
vores bod til Julemessen d.21.nov!
Evt. forudbestilling eller specielle ønsker
- kontakt Birgit 21285108
Spørgsmål vedr. fyrtoppe og små juletræer – kontakt Kurt 26154821

Det vil være muligt at købe fyrtoppe ved vores
købmand fra midt november og vi sælger også
efter julemessen juletræer ved købmanden.

Tak fordi I støtter os!
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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

FODBOLD
Efterårsfodbold
Der blev ombrudt til nye puljer i næsten alle rækker i september, undtaget i U14 og U16 drenge,
og nogle af kampene blev dermed lidt mere lige og spændende. Her sidst i september og oktober
gælder det nemlig om at få sig placeret godt i de enkelte puljer og måske opnå en evt. oprykning.
Der er blevet kæmpet rigtig godt og med flotte resultater siden sidst. Vejret har desværre vist sig
fra den våde side i den sidste tid, så nogle kampe blev forlagt til kunstgræs. Dårligt vejr har måske
også holdt et par stykker fra at heppe på vores hold på hjemmebane, selv om der er kaffe på
kanden. Til gengæld har vi så sneget et par fotos ind her, så I lige kan se nogle af spillerne på vores
dejlige hold "
% Der mangler et par holdfotos med alle spillerne, og dem håber vi at fange i foråret.
$
#
Seniorherrer Serie 5 og Serie 6 Herrer var begge med i toppen og har i skrivende afsluttet sidste
kampe imod Naur-Sir-Krunderup ude 1-1 og Aulum IF hjemme, udehold taberdømt.
Tssk-tssk, så har de 2 hold også indbyrdes haft et par træningskampe, med 1 sejr hver.

Som det ses forneden, var sidste kamp for Serie 5 afgørende for direkte oprykning. Nu afventes de
bedste 62 2ére i uge 44. Spændende. (Ulfborg trak sig fra puljen, så puljen blev noget lille til sidst).
Serie 5

Hjemme

Ude

Linde B
Hjerm FIF
Hjerm FIF
NSK

Hjerm FIF
Naur-Sir-Krunderup
Linde B
Hjerm FIF
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Score hjemme

Score ude

0
1
4
1

3
2
1
1

FODBOLD
Serie 6, vores nye hold, har spillet flot og er sikret oprykning til Serie 5 som nr.1. Tillykke til jer!
Glæden bliver dog en anelse tam ved det faktum, at Serie 6 afskaffes i foråret, da der opad i
systemet mangler hold til puljer til minimum 10 kampe.

Serie 6

Hjemme

Ude

Vridsted IF
Hjerm FIF
Hjerm FIF
Skive IK (1)
Hjerm FIF

Hjerm FIF
Borbjerg GU
Herrup BF (UHT)
Hjerm FIF
Aulum IF (UHT)
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Score hjemme

Score ude

0
4
3
3
0

8
4
0
4
3

FODBOLD
U16 drenge får en nr. 4 plads. Videbæk og Hammerum har skiftet plads, og Mejrup rykker op. U16
har kæmpet med at være lidt i undertal med spillere, men fik udover 2 vundne mod Herning dog
uafgjort mod Mejrup. Så må vi til foråret se, om man kan komme nærmere Videbæk og
Hammerum og måske nedrykkeren fra Liga 4.

U16 Liga 5

Hjemme

Ude

Herning KFUM
Hammerum IF
Mejrup GU
Videbæk IF
Hjerm FIF

Hjerm FIF
Hjerm FIF
Hjerm FIF
Hjerm FIF
Herning KFUM
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Score hjemme

Score ude

1
5
3
4
3

3
1
3
2
0

FODBOLD
U14 pigernes nye 11-mands hold kom fint ud af starthullerne. Der er blevet vist bedre og bedre
spil og gode resultater, trods lidt skader mv., så det blev til en flot 4. plads, kun 1 mål efter nr. 3.

U14 Piger Liga 3

Hjemme

Ude

Spjald IF
Hjerm-Linde
Aulum IF
Hjerm-Linde
Lemvig GF

Hjerm-Linde
SHN/Ulfborg
Hjerm-Linde
Vildbjerg SF
Hjerm-Linde
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Score hjemme

Score ude

2
1
0
3
3

2
3
3
2
1

FODBOLD
U14 drengenes nye 11-mands er kommet meget fint i gang med det større hold. Det er spillet tæt
imod topholdene, og der er sikkert meget mere at byde på i foråret, hvor de rykker op i Liga 4.
Tillykke til holdet!

U14 Liga 5

Hjemme

Ude

Team Tangen
Hjerm-Linde
Hjerm-Linde
Mejdal-Halgård Fodbold
Hjerm-Linde

Hjerm-Linde
Skive IK
Lemvig GF (UHT)
Hjerm-Linde
Team Tangen
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Score hjemme

Score ude

0
3
3
0
4

2
2
0
6
2

FODBOLD
U11-mixholdet har på 8-mands fået mere styr på spillet på større bane og sammenspil med nye på
holdet, så de har sluttet flot af med 2 stk. 6-2 sejre. De slutter i den øvre halvdel af puljen.

U5-U9 spillerne er inddelt i 2-3 grupper til træning, og det går godt. Der kunne være flere i U5-U6
og U8-U9, så der kan leges mere på årgangene, men det må vente til foråret til indendørs 29/10.
Efteråret blev for ungdom afsluttet torsdag den 14/10 til træning, sjov med forældre og en enkelt
kamp, hvor vi fik en afslutnings-hygge-pølse og sagde på gensyn til hinanden – til indendørs
og/eller forår. Lidt fotos fra de yngstes træning, mens det endnu var lyst og tørt.

/Hjerm FIF Fodbold
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FODBOLD
Indendørs & Forår
Indendørs i Hjerm starter op 5/11 & 7/11 og varer indtil vinterferien 2021.
Hjerm hold spiller indendørs / futsal i Hjerm Hallen, undtaget 24/12, 31/12 og 7/1.
*Hjerm-Linde hold i Struer Energi Park (se de enkelte holds FB-grupper).
**Hyggeholdet træner på udvalgte søndage (se hjemmeside el. FB-gruppe)
Dag

Dato start

Tid

Hold

Trænere

Fredage

05-11-2021

15-16:00

U11

Fredage

05-11-2021

16-17:00

U5-U9

Brian Højhus
Mads Ulrich Rasmussen
Karen Steenberg

Fredage

05-11-2021

17-18:30

U16 drenge

Mads Brander
Filip Gøtzsche

Fredage

05-11-2021

18:30-20

Senior herrer I

Mads Brander
Filip Gøtzsche

Fredage

05-11-2021

20-21:30

Senior herrer II

Alin Sisteanu

Søndage

07-11-2021

10-11:30

Hyggehold
Oldboys/Girls**

Thithan Sivanathan

Lørdage

30-10-2021

9-10:00

U14 drenge*

Jens Mosegaard
Jørgen Ø. Andersen

Mandage

25-10-2021

17-18:00

U14 piger*

Keld Vestergaard
Michael Jørgensen
Hjælpetræner søges

Leif Mortensen
Thomas Bilde
Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Indendørs

Tilmelding på hjemmesiden under Fodbold/Tilmelding.
-> Kontingent Hjerm-hold, betales senest 19/11. Hyggeholdet den 7/11.
Kontingent for 11-mands dækker både indendørs og forårsopstart på kunstgræs.
Forårsopstart for U14, U16 og Senior vil foregå på kunstgræs. Hjerm-baner er lukkede til 1. april.
U16 og Senior træner på kunstgræs i Struer torsdage til samme tider som nu, mulig fra 17/2, U14
mandage 17-18, mulig fra 14/2, til slutning marts 2022.
Vel mødt til vinterhalvårets spillere og hold J
/Hjerm FIF Fodbold
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NOVEMBER
Torsdag 4. kl. 19.30

bibelkredse

TIRSDAG 9. kl. 19.30

Bibelkursus v. miss. Egild Kildeholm,
Rønde. Emne: ”Vågne medarbejdere.”

Fredag 19. kl. 17-21,00 BASAR til fordel for Promissio.

Kom og vær med til en anderledes og
spændende aften. For hele familien J
Netværkskoordinator Tuja Berg, Århus fortæller
Se indbydelse andet sted i bladet.

Torsdag 25. kl. 19.30 Høvdingetræf – ledersamling.

Alle er hjertelig velkommen
Hvis ikke andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4.
Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978

www.hjermkirker.dk/voksneogældre

www.indremission.dk

PS: HUSK sæt X fredag den 17/12 til familie juletræsfesten "
%
$
#
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Bibelkreds
November

Kreds 2 : Torsdag den 4. kl. 19.30
Hos: Birgitte og Anders Jensen,
Jegbjergvej 6
Tekst: Hvem opfandt sygdommene?
Kreds 3 : Torsdag den 4. kl. 19.30
Hos: Ulla og Hans Jørgen Nielsen,
Bjerregårdsparken 60
Tekst: Øs fra Guds bud – med glæde. Bud 2.
Kreds 4 : Torsdag den 4. kl. 19.30
Hos: Aase Vium,
Østre Hovedgade 29 B
Tekst: tema 6: menighedens liv og mission.

Læs bibelen online: www.bibelselskabet.dk
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velkommen

TIL EN FESTLIG OG ANDERLEDES AFTEN

fredag den 19. november

Hjer m missionshus Bethel, Vestr e Hovedgade 4

17.00 BASAREN ÅBNER
©
©

©
©

•

Stor tombola
Salgsbod med dekorationer, adventskranse , dørpynt mm
Børneklub og Klub ½ syv´s spændende boder
Køb lodder til fine gevinster

17.00 - 19.00 CAFÉEN er åben.
Kom og køb din AFTENSMAD

Frikadeller, kartoffelsalat, rødkål, rugbrød ,tarteletter,
pandekager, risalamande, kaffe, te, sodavand

•
•

19.00 Kort fælles samling, hvor vi hører nyt fra Afrika v. Tuja Berg, Århus
Boderne åbner igen
Ta´ selv kage-bord med kaffe/te/sodavand á 25/10 kr.
Udtrækning af gevinster

• 21.00 Afslutning
*************************************************************************************************

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

PENGENE GÅR UBESKÅRET TIL PROMISSIO
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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)

November 2021

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

01.
08.
15.
19.
22.
29.

Gæt og grimasser J
Ludo.
Maler skilte til basar
Fredag, vi deltager ved basaren
Fri efter basar
Rekordbog

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

November





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
Ekstra:
10/11 – Pizzagudstjeneste i Hjerm Vestre Kirke
19/11 – Basar i missionshuset

Jubiiii………….
Det bliver alle tiders…
Vi holder fri d. 24/11
.
Kære Gud.
Hjælp mig til at være en god ven
også for dem, der ingen venner har.
Kærligst
Annemarie, Robert, Bente og Gurli
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Kirkeblad
for Hjerm Sogn

Kirkelig vejviser
Sognepræst

Organist

Jonas Serner-Pedersen

Anders Slot Sørensen

Kirkevej 9, 7560 Hjerm

Tlf. 30 23 75 65

Tlf. 97 46 41 14

Mail: andersslot.s@gmail.com

Mail: jjs@km.dk
Fri mandag

Sekretær og webmaster
Maria Serner-Pedersen

Menighedsrådsformand

Tlf. 97 46 41 14

Birgitte Munk Jensen

Mail: mssp@km.dk

Jegbjergvej 6, 7560 Hjerm

Træffes efter aftale

Tlf. 42 97 68 37
Mail: bmunkjensen@gmail.com

Redaktion
Robert Stoltenberg, Käthe Møller,

Graver og kirketjener:

Dorte Ebey Lind, Anders Slot

Morten Gert Hansen

Sørensen, Jonas og Maria

Tlf. 21 20 27 43

Serner-Pedersen

Mail: hjermvkirkegaard@gmail.com
Medhjælpere: Hanne Riis og

Hjerm Vestre Kirke

Karina Dullweber

Kirkevej 18, 7560 Hjerm

Se træffetid på www.hjermkirker.dk

Hjerm Østre Kirke
Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm

Kirkesangere
Egon Bech-Pedersen

Hjemmeside

Bjarne Aarkrogh

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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Glas
En eftermiddag sad jeg med Kaleb og Kesia og så fjernsyn.
Helt

sikkert

et

meget

opbyggeligt

program.

Men

pludselig

lyder der et kolossalt og øredøvende BRAG fra rummet ved
siden af. I sekunderne efter kigger vi chokerede på hinanden i
stilhed. Hvad skete der lige derinde? Vi går lettere nervøse
derind og bliver mødt af et hav af knust glas. De tre nederste
hylder i vitrineskabet er brast sammen og samtlige glas knust
til ukendelighed. Og der var mange glas. Alle de fine, antikke,
grønne krystalglas jeg har arvet fra mine bedsteforældre. Den
fine, antikke kande Maria har arvet fra sin morfar. Og mange,
mange andre glas. Alt sammen på et øjeblik forvandlet fra
værdsatte arvestykker med høj værdi til knuste skår ud over
gulvet. Det var en træt hyldeholder, der var knækket, og som
havde taget de andre hylder med sig i faldet. Jeg puttede
med stor møje, så godt jeg kunne, alle skårene op i en kasse.
Den endte med at blive tung. Ligesom hjertet, der fejede
minderne op. De havde stået så flot til skue i vitrineskabet, nu
var de borte.

Nogle gange står vores liv flot til skue. Fint opstillet, med de
grønne krystalglas forrest. Men i virkeligheden skal der ikke så
meget til, før det hele ramler. En svag hyldeholder i livet og alt
det flotte bliver til knust glas. Nogle gange ramler tingene
endda uden, at man har gjort noget galt. Braget kan komme
ud af det blå. Hvor er så vores livs værdi? Er den i det, vi har
udstillet? I minderne fra fortiden, eller ungdommen? Finder vi
vores værdi i ting, der kan gå i stykker? I grønne krystalglas og
antikke kander? Eller finder vi den i dén kærlighed, som aldrig
går i stykker? I den Guds arme, som aldrig bliver trætte? Som
bærer os, selvom livet knuses. Som holder os, når vores hjerter
bliver tunge. I hans kærlighed er en værdi, som vi kan være
trygge ved, og som aldrig bryder sammen.

Glædeligt efterår

- Jonas

For bjergene
kan rokkes og
højene vakle,
men min
troskab mod dig
rokkes ikke
Esajas kapitel 54 vers 10a
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Klub 86
Onsdag d. 3. november kl. 14.30 i Sognegården
Suzi

E.

Apelgren

fra

Husby:

"Fra

Vestkysten

til

Østfronten"
Suzi vil fortælle om bremerdrengen Heinrich Germer,
som blev sendt til Østfronten som soldat. Han adskilte
sig fra sine kammerater, ikke blot ved at overleve, men
ved at medbringe sit lille kamera i venstre brystlomme.
Suzi og hendes mand har haft tæt samarbejde med
den gamle åndsfriske soldat fra Bremen. Han døde
den 28. juni 2019.

Onsdag d. 1. december
Adventsmøde ved sognepræst
Inge-Dorthe
kirkesanger
Hover,

Kaasgaard
Inger

Torsted

og

Kold

og
fra

Ølstrup

kirker. De vil underholde med
sange,

fællessange

anekdoter.

og

små

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
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BUSK familiegudstjeneste
Søndag d. 31. oktober kl. 10.30 i Vestre Kirke
BUSK

står

for

Børn-Unge-Sogn-Kirke.

BUSK er en festlig familiegudstjeneste,
som FDF'erne er med til at arrangere.
Denne søndag vil minikonfirmanderne
også deltage som afslutning på deres
forløb. Tag hele familien med til BUSK.

Pizzagudstjeneste
Onsdag den 10. november kl. 17 i Vestre kirke
ENDELIG! Kan vi holde rigtige pizzagudstjenester igen! Vi har ventet og
ventet... Og nu sker det.
Kom og

vær

med

-

en

ligetil

og

hyggelig

aften

for

hele

familien!

Vi

begynder i kirken med børnesange med fagter, en lille tale ved Jonas,
fadervor og velsignelse. Bagefter spiser vi pizza i skolens aula. Vi slutter kl.
ca. 18.45. Børn u/14 år gratis og voksne 30 kr.

Tilmelding til Birgitte:
42 97 68 37 / abcdef.jensen@gmail.com

Børnekirke
Børnekirke er slut for i år, men vi ses til både BUSK, Pizzagudstjenste og
juletræsfestgudstjeneste, som du alt sammen kan læse mere om her i
kirkebladet. Og så ses vi til Børnekirke igen i 2022!
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Babysalmesang
Onsdage kl. 09.30 i Vestre Kirke til og med d. 24. nov.
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.

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.
Spørgsmål?

Kontakt

Anders

andersslot.s@gmail.com

tlf.

30

23

75

65

/

mail:
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Allehelgen
Søndag d. 7. november kl. 10.30 i Østre og kl. 15.00 i Vestre
Det er skik at mindes vore døde ved gudstjenesterne denne søndag. Det
gør vi ved at nævne navnene på dem, der er døde eller begravet i sognet
siden sidste Allehelgen. Der vil også blive tændt et lys for hver af de
afdøde. Du er velkommen til at komme og mindes lige præcis den person,
du tænker på, selvom vedkommende ikke nævnes af os. Følgende er døde
eller begravede i Hjerm siden sidste Allehelgen:

Astrid Helga Christensen
Ingrid Hvitved Jensen
Arne Christian Nielsen
Christen Jacobsen
Erik Jegbjerg
Gunner Ellesen
Kristine Kold

Walther Hvitved Jensen
Knud Erik Christensen
Carl-Erik Claes Edren
Gerda Irene Bach
Emma Noes Brødbæk
Anniqa Mortensen
Inger Krestine Christensen

Julehjælp
Betrængte familier i Struer Kommune, med hjemmeboende børn under 18
år, kan søge hjælp til at fejre jul efter kristne traditioner. Ansøgningsskema
kan fås ved henvendelse til din sognepræst eller på kirkens hjemmeside:
www.hjermkirker.dk Ansøgningsfrist er d. 1. december.

Alle kan være med til at gøre en forskel for et medmenneske i
nærheden ved at støtte julehjælpen økonomisk på mobilepay 761332.
TAK!

MOBILEPAY
761332
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Høstoffer
Kirkerne var flot pyntet med
korn, blomster og frugter til
høstgudstjenesterne.
Østre

kirke

I

indkom

der

8.506 kr. og i Vestre kirke
indkom

der

høstgave.
fordelt

5.552

kr.

Pengene
ligeligt

i
er

mellem

Kirkens Korshær i Holstebro
og Parasollen i Struer.

Fyraftensbøn
Torsdag d. 11. november kl. 17 i Vestre Kirke
Fyraftensbøn består af 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, der bliver bedt
for, er du velkommen til at kontakte Jonas. Hvis du ønsker
personlig forbøn, er du også velkommen.

Højskolesang
Mandag d. 22. november kl. 19 i konfirmandstuen
Der

indbydes

igen

til

en

glad

aften,

hvor

vi

synger

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

og

kage

hyggelig aften.

undervejs.

Kom

og

vær

med

til

en
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De 9 læsninger
En stemningsfuld musik-gudstjeneste
Søndag d. 28. november kl. 14 i Vestre kirke
De 9 læsninger er en stemningsfuld
musikgudstjeneste 1. søndag i advent.
Voksenkoret og børnekoret vil sammen med
organist og kirkesanger, Anders og Bjarne, synge
for os, og vi lytter til ni læsninger fra Bibelen.
Bagefter nyder vi æbleskiver og gløgg.
Velkommen!

Seniorcafé

Onsdag d. 10. og 24. november kl. 14-16 i Sognegården
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. Næste dato: 8. december.

Sæt X - årets julekoncert
Onsdag d. 15. december kl. 19 i Østre Kirke
Dannmarks

officielt

shopkvartet

kommer

bedste
til

barber-

Hjerm!

Vores

organist Anders er en del af kvartetten, og
de

fire

dygtige

sangere

vil

julesange, så taget letter. Glæd jer!

synge
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Siden sidst
Viede i Vestre Kirke

Døbte i Vestre Kirke

Michaela & Christian Kjeldsmark Lind

Alma Kjeldsmark Lind

Camilla & Jesper Staunstrup Johansson

Klara Sand Dych Gjedsig
Lilje Marie Weltz-Lauridsen

Døde og begravede

Christian Staunstrup Johansson

Anniqa Mortensen
Inger Krestine Christensen

Indsamling i oktober
Indre Mission Danmark
Indre Missions formål er: "Lede til Jesus - leve i Ham". Indre Mission er en
kirkelig forening, som har et vidt forgrenet arbejde i hele landet. Her
samles mennesker i alle aldre i fællesskaber omkring Bibelen og troen på
Jesus - med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til
medmennesker i nød.
Lokalt er der Indre Mission i Hjerm og missionshuset Bethel. Se mere på
www.indremission.dk
Du kan støtte via kirkens MobilePay på nr. 12885 og ved at lægge penge i
kirkebøssen. Tak for en god gave!

IM Hjerm
rets
holder å
ste
hyggelig
BASAR
v.
d. 19. no

Kirkeblad

Gudstjenesteliste
DATO

VESTRE

ØSTRE

Søndag den 31. oktober

10:30

-

22. s. e. trinitatis

BUSK *

Søndag den 7. november

15:00 *

10:30 *

Alle Helgen

Onsdag den 10. november

17:00

Pizzagudstjeneste

Pizzagudstjeneste *

Søndag den 14. november

9:00

10:30

-

9:00

24. s. e. trinitatis

Søndag den 21. november
Sidste s. i kirkeåret

Charlotte Rønhoff

Søndag den 28. november

14:00

1. s. i advent

De 9 Læsninger *

Søndag den 5. december
2. s. i advent

14:30 på skolen

-

10:30

Juletræsfestsgudstj.*

*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

114259 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Byggelån

