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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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Hjerm Krudt
Hjerm Krudt & Kugler
 Hjerm og
Kugler
Krudt &
Kugler

Vi gentager succesen fra 2020, med fyrværkerisalg i Hjerm Krudt & Kugler.
Vi har
salgssted
i Naturhuset,
vi udlevere
også fyrværkeriet
herfra.
gentager
succesen
fra 2020,ogmed
fyrværkerisalg
i Hjerm Krudt
& Kugler.

Vores
er følgende,
10.00-21.00,
og d.herfra.
31/12 09.00-12.00.
Vi har åbningstider
salgssted i Naturhuset,
og28-29-30/12
vi udlevere også
fyrværkeriet
Vi
vil med
Hjermpostens
december
udgave sende
et katalog
her kan
i se vores
Vores
åbningstider
er følgende,
28-29-30/12
10.00-21.00,
ogud,
d. 31/12
09.00-12.00.
sortiment.
Vi vil med Hjermpostens december udgave sende et katalog ud, her kan i se vores
Vi
starter salget 28.12, og vi vil meget opfordre til at man kommer de første dage,
sortiment.
erfaringer viser at fyrværkerisalget er de sidste dage op til nytår, men i disse CovidVi starter salget 28.12, og vi vil meget opfordre til at man kommer de første dage,
19 tider, vil vi meget gerne havde spredt salget ud på flere dage.
erfaringer viser at fyrværkerisalget er de sidste dage op til nytår, men i disse CovidNår
i kommer
til Naturhuset,
vil vi spredt
gerne opfordre
man
holder afstand, og
19 tider,
vil vi meget
gerne havde
salget udtil
påat,
flere
dage.
spritter af ved indgangen, hvor vi har opstillet spritstander.
Når i kommer til Naturhuset, vil vi gerne opfordre til at, man holder afstand, og
Følg med
vores
facebook
side,
Hjerm
krudtspritstander.
og kugler, her vil der komme mere
spritter
afpå
ved
indgangen,
hvor
vi har
opstillet
information, i dagene op til d. 28/12.
Følg med på vores facebook side, Hjerm krudt og kugler, her vil der komme mere
Vi
vil gerne understrege,
overskud går ubeskåret til Hjerm FIF.
information,
i dagene op at
til alt
d. 28/12.
Vi vil gerne understrege, at alt overskud går ubeskåret til Hjerm FIF.
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Vandet er så rent at der ikke skal
tages vandprøver.

DLG
DLG
TeleTele
Minirenseanlæg

Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!
Din
foderbutik!

og tilbehør:
Foder
tilbehør:
Foder og
ogFoder
tilbehør:
Telefoni
Telefoni
HUND
KAT
HUND
KAT
Nedsivningsanlæg
HUND
KAT
GNAVER
FUGL
til hele
til hele
FUGL FUGL GNAVER
GNAVER
HEST FÅR
FÅR
Bestil på messen og få 10% på rør ogHEST
brønde
HEST
FÅR
familien
familien
KVÆG
KVÆG KVÆG SVIN
SVIN SVIN

ENTREPRENØR,
Kobberbrovej
4 7560
Hjerm
. 1542 74 Kig
.
MadsKD
Bjerresvej
2 . Holstebro
15
og udvalget.
se selv udvalget.
Mads
2
forbi
og
se
.. 97
Mads Bjerresvej
Bjerresvej
2 . Holstebro
Holstebro
97
42
74
15
Kig
forbiKig
og forbi
se selv
selv
udvalget.
33 42
68 74
7097
65
.
.
.
Geddalvej
22
Ejsing
97
44
60
87
Det
betaler sig
Geddalvej
Det
Geddalvej 22
22 . Ejsing
Ejsing . 97
97 44
44 60
60 87
87
Det betaler
betaler sig
sig
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

Lokal i mere end 100 år
Lokal
i mere
end
Lokal
i mere
end100
100år
år
Jeppe Schous Gade 6
7500 Holstebro
Tlf. 96 76 44 50
sparekassenballing.dk
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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage
Husk at bestille

Julekurve
Vi laver dem fra

250.pr stk.

Kom og hæng din
Julesok op i butikken
Vi har lavet en aftale med
julemanden....HO HOoo,
han vil komme forbi et par
gange i ugen, hver uge
indtil jul fra 1. søndag i
advendt.
Husk at skrive navn
og alder på.
Min købmand Hjerm kører hver dag et
kalender tilbud fra 1. december til og
med 24. december.
Hold øje på facebook eller på et
opslag i butikken.
Det kan godt gå hen og blive vildt.
Tlf. 40 53 40 60 - Mail: 0504860@minkobmand.dk
HJERM POSTEN 4•2021
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HJERM FIF
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HJERM FIF
Siden sidste fra Hovedbestyrelsen Hjerm FIF
Vi har den 1. nov. haft møde sammen med alle udvalg, hvor vi
samtidig havde besøg af Ole fra DGI til at hjælpe med at
gennemgå klub under lup. Vi fik nogle opgaver løbene som vi
skulle lave i små grupper hvor vi bagefter fik en snak om de
forskellige ting.
Jeg synes der var en god stemning i vores dejlige forening, og
synes vi kigger ind i en god fremtid. Samtidig vil jeg opfordre
dig til, hvis du skulle have lyst at høre mere om at være frivillig
i Hjem FIF.
Vi vil i samarbejde med de forskellige udvalg, begynde at
arbejde mere med svarundersøgelse sådan vi få et rigtig
stærkt FIF.
Hovedbestyrelsen vil i dec. stå ved købmanden en dag, og
dele nogle flyers ud omkring FIF. Kom og mød os og få en
snak med os, det kunne jo være du fik lyst til at komme med
på et spænde rejse i Hjerm FIF.
Hovedbestyrelsen
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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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Bemærk:

I anledning af julen,
er ABSOLUT sidste frist for
indlevering af stof til næste
nummer af Hjerm Posten
søndag d. 12. december

Juletræer
Juletræer sælges
sælges
Juletræer
Juletræer
sælges sælges
Juletræer
sælges

Nordmannsgraner
Nordmannsgraneriialle
allestørrelser.
størrelser.
Nordmannsgraner i alle størrelser.
Åbent
Åbentfra
frakl.
kl.9.00
9.00
–
–
17.00
17.00
ialle
alle
weekender.
Nordmannsgraner
i
alle
størrelser.
Åbent fra kl.i9.00
– weekender.
17.00
i alle weekender.
Den
11.
- 12.
og
18.-weekender.
19. er
december
Den
Den
11.
11.
12.
12.
og
og
18.18.19.
19.
december
december
erder
der er der
Åbent
fra
kl.
9.00
–
17.00
i
alle
ordmannsgraner i alle størrelser.
gratis
æbleskiver,
gløgg
og
kakao
gratis
gratis11.
æbleskiver,
æbleskiver,
gløgg
gløgg
og
kakao
kakaofra
fra
Den
- 12. og 18.19.og
december
er der fra
11.00
– 15.00.
Mulighed for fæld selv
bent fra kl.
9.00
–
17.00
i
alle
weekender.
gratis
gløgg
kakao
fra
11.00
11.00–æbleskiver,
–15.00.
15.00.Mulighed
Mulighed
for
for
fæld
fæld
selv
selv
eller
køb etog
af
de
fældede
træer.
Vi
spidser
og
netter
træet.
eller
eller
køb
et
etaf
af
de
de
fældede
fældedefor
træer.
træer.
11.00
–18.15.00.
Mulighed
fæld
selv
en 11. - 12.
ogkøb
19.
december
er der
Vi
Vispidser
spidser
og
netter
træet.
træet.træer.
eller
køb etog
afnetter
de fældede
atis æbleskiver,
gløgg
og
kakao
fra
Vi spidser
og netter
træet.
Fam. Holst

.00 – 15.00. Mulighed20Lindeborgvej
for
fæld19selv
16 41 69
Fam.
Fam.Holst
Holst
er køb et af
deHolst
fældede
træer.
Lindeborgvej
Lindeborgvej
19
19
Fam.
20
20
16
1641
4169
69
Lindeborgvej
19
spidser og
netter
træet.
20 16 41 69

Vild med v i l je

am. Holst
SKAL VI TEGNE
indeborgvej 19
DIN NYE HAVE?
16 41 69
Kontakt havedesigner Casper Rohde 22 70 88 46
Før

Efter

www.kajbech.dk
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HJERM BORGERFORENING
Hjerm Borgerforening vil gerne sige alle besøgende, stadeholdere
og foreninger, en rigtig STOR tak for deltagelse ved Julemessen i
aktivitetshallen, søndag den 21. november.
Det var dejligt at se så mange boder med rigtig fine ting og sager
i stor variation.
Arrangementet var flot besøgt ? hvor mellem 400 og 500 gæster
gik gennem dørene mellem kl. 10.00 og kl. 16.00.
Også STOR tak til alle hjælpere , både med opsætning,
afvikling, nedtagning og oprydning i forbindelse med julemessen,
uden jer ville det slet ikke være muligt
Borgerforeningens bestyrelsen ønsker alle en dejlig og fredfyldt jul,
et godt og lykkebringede nytår, og på gensyn i 2022
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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

HJERM POSTEN 4•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 4•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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Hej Hjerm
Hej Hjerm

MULTIHUSGRUPPEN

Hjerm 17. nov. 2021
Hjerm 17. nov. 2021

Multigruppen har igen været i gang på plejehjemsgrunden. Denne gang vil vi også gerne fortælle lidt mere
Multigruppen
harsket
igen
i gang på frem
plejehjemsgrunden.
Denne gang vil vi også gerne fortælle lidt mere
om, hvad der er
ogværet
om processen
til, hvor vi er i dag.
om, hvad der er sket og om processen frem til, hvor vi er i dag.

Multihusgruppen har doneret en del af plejehjems grunden til de fire nybyggede rækkehuse til Struer
Multihusgruppen
doneret
del af plejehjems
til de fire
rækkehuse
Struer
boligforening.
Dethar
er et
megeten
velegnet
sted til lidt grunden
mindre boliger.
Detnybyggede
er blevet et
rigtigt flottilbyggeri.
boligforening.
Detfire
er ældre
et meget
velegneti sted
til lidt
mindre
boliger.
Det er blevet et rigtigt flot byggeri.
Herudover
er de
rækkehuse
samme
omgang
blevet
renoveret.
Herudover er de fire ældre rækkehuse i samme omgang blevet renoveret.
Vi har nu sat siderne i pavillonerne og afventer at få sat kantsten og afrettet.
Vi har nu sat siderne i pavillonerne og afventer at få sat kantsten og afrettet.
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MULTIHUSGRUPPEN
Vi er glade for at Kaj Bech har sponsoreret sætning af kantstene i området mellem beachvolleybanen og
pumptracken og Hvidbjeg Nedbrydning har sponsoreret 7500 kr. til flisebelægningen.

Planen er, at der til foråret bliver lavet flisebelægningen ved pavillonerne og vi får tilrettet det sidste på
pumptracken.
Struer kommune har afsat 230.000 kr. til asfaltbelægning på pumptracken. hvilket først kan lægges når
temperaturen kommer op igen.

Illustration

Specialpuljen ved Jysk Energi har doneret 44.990,- kr. til indkøb af ti pumptrackcykler. Her skal vi ha´ flyttet
”det gamle volleyskur” over fra den anden side af vejen, til opbevaring af cykler, mm. Håbet er, at mange vil
benytte sig af muligheden for at låne en cykel til noget ræs på banen.
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MULTIHUSGRUPPEN
Struer Forsyning har sponsoreret lygtepæle på grunden.
Vi kommer til at bede om frivillige hjælpere til:
-

At flytte buske i det tidlige forår
At lægge fliser omkring pavillonerne.
tømmerarbejde på de to pavilloner.
Udgravning omkring pumptracken, så asfalt kan lægges på

Opslag omkring dette vil komme på Helios Hjerm siden.

Hermed vil vi ønske alle i Hjerm en glædelig jul og et aktivt og godt nyt år.

Program for Hjerm og Omegns jagtforening
Foreningen afholder - Banko

Tirsdag den 14. december kl. 19.30 – ny dato
Kom endelig i god tid – og tag naboen med

HJERM POSTEN 4•2021
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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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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Hjerm Landsbyordning
- hvem er vi?

FAKTA

Frida og Solvej - Årgang 2009
Elever i 6. klasse
Yndlingsfag: Madkundskab
Yndlingsleg: Rundbold

Frida og Solvej startede på Hjerm
Skole i 2015, og er nu elever på ældste
årgang.
De synes, at det er udmærket at gå i
skole, men synes måske nok, at frikvartererne er det bedste i skoletiden.
Det er hyggeligt at holde frikvarter med
sine venner, og begge piger holder af
at snakke med vennerne eller spille
rundbold.
Selvom de har oplevet Hjerm skole og
dagtilbud, før det blev til Landsbyordning, så husker de ikke så meget om,
hvordan det var før. De kan huske, at
der var flere ledere i skole, SFO og børnehave, men ellers kan de ikke huske
forskel.
Frida og Solvej synes, at skolen er blevet flot efter renoveringen.
”Det er blevet lidt mindre, men det
er flot, og biblioteket er blevet meget
mere hyggeligt - selvom det lugter lidt
underligt derinde”, siger pigerne.
De er enige om, at både musiklokalet
og madkundskab er blevet virkelig gode
lokaler, og de har glædet sig til at tage
lokalerne i brug igen.
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Hvis pigerne kunne lave noget om, så
ville de klart gå efter længere frikvarterer - isæt det frikvarter der ligger kl.
10.35 - 10.45.
”Der trænger man altså til en lidt
længere pause”, siger pigerne og nikker
bekræftende til hinanden.
Og skulle de sige en ting mere, så er de
enige om, at den nye ringetone på skolen lyder som en brandalarm, og måske
godt kunne være mere hyggelig at høre
på.

De glæder sig begge to til sidste skoledag i 6. klasse til sommer, og Solvej
glæder sig også til skuespil i foråret.
”Det gør jeg ikke - ihvertfald ikke med
publikum”, siger Frida grinende.
Når pigerne skal videre til Struer i 7.
klasse kommer de til at savne den lille
skole og at man kender alle på skolen.
De er også kede af at skulle skilles fra
deres nuværende klassekammerater,
fordi de har et godt sammenhold i deres
klasse.

Hvis børnehaven var et
dyr, hvilket dyr var det så
egentlig?
Frida og Solvej:
”En bi - fordi den stikker, men
også laver sød honning”.
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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
HJERM POSTEN 4•2021

22

FODBOLD
Indendørs & Forår
Man kan nå at være med endnu – kom frisk & vær med indtil vinterferien!
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

29-10-2021

15-16:00

U11

Fredage

29-10-2021

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

Keld Vestergaard
Michael Jørgensen
Hjælpetræner søges

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*

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. For nye efter 19/11 er max. 1 prøvetræning
mulig.
/Hjerm FIF Fodbold
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FODBOLD
TILLYKKE TIL OPRYKKERNE

/Hjerm FIF Fodbold
HJERM POSTEN 4•2021
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FODBOLD

%"# %&'#%# 0 #)#%%' #$!$# !'#$%-03

  0: "$ !!  "
 !!
&$ $ " #%68 %#&# '%.% "#%%
 % ,$&# &$

   0: %!%& "' #$

 %#     , 
& ,)  0"$ 
$%'#0  &. #  ,%#
'0 %1 $%& # %
#&#%☺
!%,'#  ,'7#."#.#" % "#". %!%%# %
 ,%' #$& '!#$ #.  & 0 $'  
 &##.   "% !!    !      ! !

 0:%$, $%!##%$#,' #   
0 %#$$&$#%,'$&.$.###
0 %$&%#$% '#%"# %####
0 %' '% '#"$!$,$"# %$&#&'$#
0 %#%$ %$$%,&$''#
0 %$&##,#'%,&%%%##
0 %$%  &#'$1 % %## %,'$&'
1 '#%#, $'$&#'$"#%#  -3



! ! !
  



  " 
  
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
/#  
HJERM POSTEN 4•2021

25

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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HJERM BUTIKSHUS APS

December
2021
Januar
2021
December
2021

Nyhedsbrev
HjermButikshus
Butikshus
Nyhedsbrev
fra Hjerm
ApS
Bestyrelsen
for Hjerm
Butikshus
ApS vil gerne
ønske alleop
et til
Godt
Nytåralles
og takke
• er
Det
nu 3 måneder
siden,
at Benny
slog dørene
vores
for
opbakningen
i
2020.
Der
er
sket
meget
i
2020,
endnu
mere
vil
ske
i
2021.
nye butik i Hjerm. Dogan kom i nye lokaler med Hjerm Pizza & Kebab
House, og Go’on åbnede hanerne for brændstof. Vi har hørt, at de
• Vi vil gerne undskylde, hvis informationerne om projektet i november og
alle erdecember
kommet
håber, athar
I syntes
om det
heleafogat
hargodt
væretfra
forstart.
få, menVibestyrelsen
været meget
optaget
støtter
op
om
dem
alle.
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.

Derudover er der blevet plantet hæk og sået græs. Jordstykket over
• Lokalplanen som vi skrev om i oktober Nyhedsbrevet, var godt nok godkendt i
mod teknik
hallen, miljø
vil i løbet
af foråret blive sået til med ”vilde” blomster. I
og klimaudvalget, men skulle mod forventning også godkendes i
forbindelse
med
at
butikken
har fået
separat rum til indlevering af
byrådet, hvilket skete på byrådets
mødeet
i november.
pantflasker, har vi fået lov til at flytte flaskecontaineren fra hallens
• Efter lokalplanens
godkendelse,
har vi anmodet
omudenfor
at tage stilling til,
parkeringsplads
og over
til butikken,
så den byrådet
står lige
hvorvidt man var villig til at ekspropriere købmandsgrunden, såfremt der ikke
pantstationen. Røde kors har forespurgt om de må stille en
kunne opnås enighed med sælger om prisen på grunden. Dette fik vi tilsagn om
container
op til tøj,i medio
og detdecember,
har de fået
lov til.
Den vil komme
tilblev
at stå
på byrådsmødet
hvorefter
købsaftalen
på grunden
i forbindelse
med
flaskecontaineren.
underskrevet
ultimo
december.
• Primo
januarvil
er finansieringen
projektet
godkendt.
bliver optaget
Endnu
en gang
vi gerne sigeafen
kæmpe
tak forDer
støtten,
og detet
realkreditlån på 3,7 mio kr. i DLR med en fast rente på 0,5% med en afdragstid
frivillige
I alledel
harafbidraget
medhari forbindelse
med
tilblivelsen
på 20arbejde
år. Den sidste
finansieringen
vi tilsagn om, at
Borbjerg
af vores
fantastiske
Butikshus.
Sparekasse
vil hjælpe
os med.
• På nuværende
tidspunkt
vi endeligønske
byggetilladelse
Bestyrelsen
vil, med
dettemangler
nyhedsbrev,
jer alle fra
enStruer
glædelig jul
Kommune, og vi arbejder meget på at få dette på plads. Vi har dog fået en
samtgrave/støbetilladelse.
et godt nytår.
•

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

December
2021
Januar 2021
December
2021
Go`on
EventButikshus ApS
Nyhedsbrev fra
Hjerm
•

Så er det tid til at lave lidt sjov ved tanken igen.
Bestyrelsen for Hjerm
Butikshussuccesen
ApS vil gerne
ønske alle et Godt Nytår og takke
Vi gentager
fra åbningen.
for
opbakningen
i
2020.
Der
er
sket
meget
i
2020,
mere
vil ske i 2021.
Den 3. december kommer Go`on´s eventkonsulenterendnu
forbi kl.
16.00-19.00.

De står klar med gratis bolsjer, kaffe, vand og sneskrabere.
vil gerne undskylde,
informationerne
og pr.
De• harViderudover
taget dereshvis
raflespil
med, hvor duom
kanprojektet
vinde op itilnovember
120 øres rabat
december har været for
men bestyrelsen
har været meget optaget af at
literfå,brændstof
når du tanker.
løse
de udfordringer
som
løbende
opstået.
Vi har ikke
altidlokalt
vidst,brændstof.
hvor det
Kig forbi
tanken
i Hjerm og få
gratis
kaffe, er
bolsjer,
isskrabere
og billig
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
Opfordring
til alle. på 3,7 mio kr. i DLR med en fast rente på 0,5% med en afdragstid
år.atDen
del for
af finansieringen
om,
Vidste på
du 20
godt
detsidste
er muligt
alle med et Cvrhar
nr, vi
attilsagn
erhverve
sigatetBorbjerg
brændstofskort
Sparekasse
vil hjælpe os med.
til Go On
tanken i Hjerm.

Det kan gøres ved at ringe til Go on`s kundeservice på tlf. 97841032 Der ydes rabat alt
• hvor
På nuværende
mangler
vi endelig byggetilladelse fra Struer
efter
mange liter tidspunkt
ens forbrug
er.
Kommune, og vi arbejder meget på at få dette på plads. Vi har dog fået en
Husk atgrave/støbetilladelse.
for hver liter der tankes uanset om det er erhverv eller privat, så går der 14 øre
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

December
2021
Januar 2021
December
2021
Hvor er det
bare fantastisk,
denButikshus
opbakning ApS
vi har i Hjerm.
Nyhedsbrev
fra med
Hjerm
•

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
meget
at få detteTAK
på plads.
Vi har dog fået
en &
I denneKommune,
forbindelseogvilviviarbejder
gerne sende
enpå
KÆMPE
til LIMFJORDENS
SMEDE
grave/støbetilladelse.
MONTAGE for den flotte donation på 10.000 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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Julehygge i Hjerm Sognegård

Onsdag d. 8. december kl. 19.00
Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig denne
aften – så er det nu sidste udkald
Se udførligt program i Hjerm Posten november
Ring til Else Mogensen senest d. 1. december på telefon 40384776 og
tilmeld dig
Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse:
Reg,nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn)

HJERM POSTEN 4•2021
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Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul. Dejligt vi igen har kunnet
gennemføre vore planlagte arrangementer i efteråret 2021 – og håber også I
har lyst til at deltage i vore arrangementer i foråret 2022.

Første arrangement i 2022 er fastsat til d. 18. januar: Et foredrag
om Jane Aamund – så sæt allerede nu X i kalenderen.

Julehilsen fra Familie & Samfund
Else Mogensen – Ruth Løvig – Karen Marie Laursen – Jytte Pedersen –
Hanna Lauridsen

HJERM POSTEN 4•2021
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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 4•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
4•2021
Følg os
...
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December 2021

DECEMBER 2021

FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46
79 2.
. www.fdf.dk/hjerm
(1.46+
klasse).

Tumlinge

Tirsdage 17.00 – 18.30 i Kridthuset.

Tumlinge

(1.+ 2. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset

Juleferie i december
Juleferie i december

Vi ses igen i 2022

Vi ses igen 2022
Ledere:
Ledere:

Tine Hebsgaard
tlf. 30 49 27 43
Katrine Grøn
tlf. 23 49 05 57
Line Henriksen
tlf. 20 71 97 14
Tine Hebsgaard
tlf. 30 49 27 43
Per Lind Agerholm
Katrine Grøn
tlf. 23 49 05 57
Christine
Dahlgaard
Line Henriksen
tlf.Sørensen
20 71 97 14
Freja
Per Lind Agerholm
Christine Dahlgaard Sørensen
Freja

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

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
HJERM POSTEN 4•2021
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December 2021

DECEMBER 2021

FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46
79 2.
. www.fdf.dk/hjerm
(1.46+
klasse).

Tumlinge

Tirsdage 17.00 – 18.30 i Kridthuset.

Pilte

(3.+ 4. klasse)

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset

Juleferie i december
Juleferie i december

Vi ses igen i 2022

Vi ses igen 2022
Ledere:

Ledere:

Tine Hebsgaard
tlf. 30 49 27 43
Katrine Grøn
tlf. 23 49 05 57
Line Henriksen
tlf. 20 71 97 14
Per Lind Agerholm
Lotte Brander
tlf. 22 38 34 01
Christine
Dahlgaard
Birgit Gøtzsche
tlf.Sørensen
21 28 51 08
Freja
Jesper Andersen
tlf. 23 66 69 13
Thorbjørn Jørgensen
Julie

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

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

DECEMBER 2021

FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46
79 2.
. www.fdf.dk/hjerm
(1.46+
klasse).

Tumlinge

Tirsdage 17.00 – 18.30 i Kridthuset.

Væbnere

(5.+ 6. klasse)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset

Juleferie i december
Tirsdag d. 7.

Filmhygge

Derefter juleferie

Vi ses igen 2022
Vi ses igen i 2022

Ledere:

Ledere:

Tine Hebsgaard
Katrine Grøn
Line Henriksen
Per Lind Agerholm
Christine Dahlgaard
Freja

tlf. 30 49 27 43
tlf. 23 49 05 57
tlf. 20 71 97 14
Sørensen

Tine Hebsgaard
Louise Christensen
Mathias Balling
påklædning

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

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

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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DECEMBER
2021
December
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 (7.+
Kridthuset.
Seniorvæbnere
8. klasse)

Seniorer

(9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset

Juleferie i december
Tirsdag d. 7.

Julefrokost kl. 18.30

Derefter juleferie

Vi ses igen 2022
Vi ses igen i 2022

Ledere:

Ledere:

Tine Hebsgaard
Katrine Grøn
Line Henriksen
Per Lind Agerholm
Christine Dahlgaard
Freja
Lars Hebsgaard

tlf. 30 49 27 43
tlf. 23 49 05 57
tlf. 20 71 97 14
Sørensen

Katrine Grøn

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

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

Blå skjorte samt March og Lejr.
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Indre mission

December
Torsdag den 2

Fælles bibelkredsaften

Fredag d. 17.

Julefest for hele familien.

Kl. 17.00

En skøn optakt til julen:
Festlig julemiddag

(tilmelding til Gurli Clausen 40433286 eller
Gurliclausen@hotmail.com senest 10/12)

Kl. 18.30

Vi går om juletræet og synger julen ind.
Marie og Martin Lykkegaard, Holstebro
vil fortælle om julen, senere kaffe og leg
omkring træet. Kaffe/sodavand, risalamande og mandelgaver ikke at
forglemme.
Pris: 85 kr voksne/ gratis børn op til 10 år.
for hele aftenen.

”Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans gudsdoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.”

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

www.hjermkirker.dk/voksneogældre

HJERM POSTEN 4•2021
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Bibelkreds
December
Fælles bibelkredsaften for Kreds 2,3 og 4:
Torsdag den 2. kl. 19.30
Hos: Aase og Robert Stoltenberg
Højgårdsparken 90
Tekst: se mail
Afh. af corona- udv. kan mødet blive flyttet til missionshuset.
Se mail.

HJERM POSTEN 4•2021
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HJERM BØRNEKLUB
Hjerm
Børneklub
for dig
der er 3-9 år

December





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
Ons.d.1. børnerådsmøde
Ons.d. 8. Krybbespil og afslutning.
Fre. d. 17. kl. 17 julefest i missionshuset.
Se nærmere program.

l

Lad englenes glæde
hyrdernes undren
og Jesu kærlighed
fylde vore hjerter.

Kærligst Annemarie, Robert, Bente og Gurli
HJERM POSTEN 4•2021
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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

Kirkeblad

March for Jesus
Tilbage i sidste årtusinde var jeg med i en demonstration. En
positiv én, hvor vi ikke var imod noget, men for noget. Nemlig
March For Jesus. Et optog med tusindvis af glade mennesker,
der sang og proklamerede, at Jesus er en fest. Og så kunne
man endda få en t-shirt. Ja, jeg fik faktisk nok t-shirts til et
helt fodboldhold. De er virkelig flotte og nu kun 25 år gamle.
Jeg har lige siden brugt dem ofte. Jeg har dem nemlig altid
på under præstekjolen, og når jeg går i kirke, tænker jeg, at
nu går jeg March For Jesus. Faktisk tænker jeg, at mit liv gerne
må være én stor March For Jesus; hvor jeg proklamerer at
Jesus er en fest. Det gad jeg godt.

Men der er opstået et problem. Efter 25 år har mine fine tshirts fået lidt rigeligt med aircondition. De er efterhånden så
slidte og hullede, at de nærmest ikke hænger sammen. Og
ikke

bare

den

ene

på

billedet.

Alle

trøjerne

til

hele

fodboldholdet ser ud på den måde nu. Jeg anede ikke mine
levende råd. Hvordan kan jeg nu virke som præst? Uden de
rigtige t-shirts under kjolen? Men så opdagede jeg, at de i
Bethlehemskirken i København, havde et hemmeligt lager af
March For Jesus t-shirts. Ikke fra 1996, men fra 1992 og med et
andet design. Da jeg var i København for nyligt fik jeg nye tshirts til et helt fodboldhold igen! Kun 29 år gamle, men uden
aircondition. Nu kan jeg igen stolt gå March for Jesus, når jeg
går i kirke.

Vi kan alle være med i livets store March. Uanset om vore liv
efter mange år er hullede og har rigelig aircondition. Uanset
om vore liv nærmest ikke hænger sammen af slitage og sår.
Om vi er blevet trætte og modløse. Vi er velkomne i Marchen.
Og der er nye t-shirts. De er ikke 29 år gamle, men 2000 år.
Og de er som nye. For alle nederlagene og alt det hullede og
al udmattelsen blev taget med på korset. Og i stedet rækkes
der os nye flotte t-shirts. Og så kan vi være med i livets March

Glædelig advent

for Jesus. Med milliarder af mennesker over hele kloden, som
synger og proklamerer, at Jesus er en fest!

- Jonas

Find din glæde
i Herren,
så giver han
dig, hvad dit
hjerte ønsker.
Salmernes Bog kapitel 37 vers 4
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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!

Besøgstjeneste
Du kan få en besøgsven - eller du kan blive besøgsven
I Hjerm har vi en besøgstjeneste. Sidder du/I ofte alene og kunne have lyst
til at få besøg engang imellem? Måske bor familien langt væk, eller der er
kun lidt eller ingen familie. Mange jævnaldrende venner er måske væk eller
svære at opretholde kontakt med. Du/I er måske ikke så godt gående
længere...
Eller har du lyst til at blive besøgsven? Du kan være mand eller kvinde, ung
eller gammel. Det vigtigste er, at du har lyst og tid til at besøge et andet
menneske.
Besøgsven og vært aftaler selv, hvor ofte, hvornår og hvordan besøgene
skal være. Læs mere på kirkens hjemmeside under ældre/voksne.
Kontakt meget gerne Hanna Lauridsen hvis du har spørgsmål eller vil melde
dig. Mail: hannaogleif@gmail.com Tlf: 51 24 20 43
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Klub 86
Onsdag d. 1. december kl. 14.30 i Sognegården
Adventsmøde

ved

sognepræst

Inge-Dorthe

Kaasgaard

og

kirkesanger

Inger Kold fra Hover, Torsted og Ølstrup kirker. De vil underholde med
sange, fællessange og små anekdoter.

Alle er velkomne!

Onsdag d. 5. januar
Vi

får

besøg

Johansen,
fortælle

af

Hjerm,

om,

og

Johan

som

vise

Pris: 40 kr. for kaffebord

vil

billeder

Ønskes kørsel kan man rette

fra en bustur til Berlin, Prag og
Dresden, som de var på i 2017.

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

Fyraftensbøn
Torsdag d. 2. og 16. december 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.
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Årets julekoncert

Gratis
entré

Onsdag d. 15. december kl. 19 i Østre Kirke
Danmarks officielt bedste barbershopkvartet
kommer til Hjerm!

HusAar er en dansk barbershopkvartet bestående af fire unge fyre, hvis
passion det er at synge barbershop så taget letter -

og vores

egen

organist Anders er en del af kvartetten. I flere år har de deltaget ved de
nordiske

mesterskaber,

og

har

været

den

højst

placerede

kvartet

fra

Danmark gentagne gange. Nu kommer de til Hjerm for at bringe folk i
julestemning

med

et

julerepertoire,

som

er

spækket

med

velkendte

juleklassikere både fra Danmark, Sverige, England og Amerika. Sæt kryds i
kalenderen og glæd jer til en festlig aften i barbershoppens tegn.

Find dem evt. på facebook, hvor de har videoer liggende, og kom allerede
nu i stemning til koncerten.
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Juletræsfestgudstjeneste
Søndag d. 5. december kl. 14.30 i skolens aula
Igen

i

år

starter

vi

familiegudstjeneste.
adventsstund

med

byens
Kom

juletræsfest
med

børnesange,

til

med

en

julesange,

en

hyggelig
æbleskiver,

dans om juletræet mm.

Juleafslutninger
Fredag d. 17. december i Vestre kirke
Traditionen tro holder vi juleafslutning i kirken sammen
med skolen og dagtilbuddet (dagpleje, vuggestue og
børnehave). Forældre, bedsteforældre og andre, der
har lyst til at deltage, er meget velkomne.

Dagtilbuddet kl. 09.30 / Skolen kl. 10.30

Seniorcafé
Onsdag d. 8. december kl. 14-16 i Sognegården
Vi synger, drikker kaffe, spiller og hygger os sammen velkommen til en

hyggelig 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.
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Indsamling i december
SAT-7 – den kristne stemme i Mellemøsten
SAT-7 er en satellitkanal, der bringer budskabet om Guds kærlighed lige
ind i hjemmene i Mellemøsten, Nordafrika og Europa. Mellem 10 og 12
millioner mennesker ser regelmæssigt SAT-7. Kanalen sender døgnet rundt
på fem kanaler på hovedsprogene arabisk, farsi og tyrkisk. Deres mest
populære kanal er SAT-7 Kids, der ses af millioner af børn i den arabiske
verden. For mange forfulgte kristne er SAT-7 også en måde at deltage i
gudstjenester på. Indsamlingen i kirkerne i Hjerm i december måned vil gå
til Bibelselskabets støtte til SAT-7. Se mere på www.bibelselskabet.dk. Tak
for en god gave!

Kirkens MobilePay nr.: 12885

Siden sidst
Døbte i Vestre Kirke
Thea Schmidt Jensen
My Djernes
Sif Kunz Bundgaard
Villads Sejer Goul Laursen
Vida Banner
Freja Leonora Toft Due

Døbte i Øtre Kirke
Laura Balle Mark
Emma Isabella Nygaard Kjeldsen
Silke Egegaard Kjeldsen

Kirkeblad

Gudstjenesteliste
DATO

VESTRE

ØSTRE

Søndag den 28. november

14:00

-

1. s. i advent

De 9 Læsninger*

Søndag den 5. december

14:30 på skolen

2. s. i advent

Juletræsfest *

Søndag den 12. december

9:00

3. s. i advent

Charlotte Rønhoff

Søndag den 19. december

-

10:30

16:15

15:00

-

10:30

9:00

-

10:30

-

4. s. i advent

Fredag den 24. december
Juleaften

Lørdag den 25. december
Juledag

Søndag den 26. december
Anden juledag

Søndag den 1. januar

Charlotte Rønhoff

-

15:00

Nytår

*Se nærmere omtale i bladet.
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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