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

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

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

Kontakt: Svend Erik Toft - tlf. 51 77 15 04
E-mail: info@hjermvand.dk

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

Vedr. opkrævninger:
Revisor/merkonom Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

www.ausumgaard.dk

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

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

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

Ausumgaard - Holstebrovej 101, 7560 Hjerm - tlf. 97464411
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Tak ! 
 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den fantastiske opbakning til 
vores fyrværkeri salg i Naturhuset 2021. Salget var større end sidste år, og derfor 
er overskuddet også bedre, i år har vi lavet et overskud på 59.309.-, som går til 
Hjerm FIF. 

Vi vil også sige tak til alle de frivillige der har hjulpet os med salg, opsætning og 
oprydning, tak til Karl Danielsen for med køreplader så græsset ikke blev ødelagt, 
Mads Østergaard for at opbevare div. materialer. 

Hvor er det bare fantastisk med en sådan opbakning når man laver noget til gavn 
for foreningslivet i Hjerm, så derfor gentager vi salget til nytår igen. 

 

Mvh.  

Keld Vestergaard 

Torben Nielsen 

 

 

 

 
 

Hjerm Krudt Hjerm Krudt 
 og Kugler og Kugler
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Lad os gøre noget ved det!

Boligen er grundlæggende for din økonomi 
- både nu og i fremtiden. 

Det kan gøres bedre - påstår vi! 

Uanset om du er kunde eller ej, så kontakt 
os og få en mødeaftale. 

Lad os gøre noget ved det!

Torvegade 2-4 • 7600 Struer • Tlf.: 9615 2670 • struer@sparthy.dk • www.sparthy.dk

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

Beslagsmed
Peter Sely

Villemoesvej 6 . Hjerm . 26 78 85 65
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HJERM OG SOGNS 
JAGTFORENING  
 
AFHOLDER  
 
GENERALFORSAMLING 

HVORNÅR 
14. marts 2022 
18:00-22.00 

HVOR 
Aktivitetshuset 
Skolevej 7, 7650 Hjerm  
 
 

Der serveres smørrebrød 
 - ved tilmelding til formand Michael Larsen på  
miclarsen@msn.com eller mobilnr.  2636 9386 
Generalforsamlingen starter kl. 19:00  
Forslag skal være formanden i hænde min. 8 dage før. 
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Kom til julemesse Søndag 29.11 2009 

i HJERM‐HALLEN. 

Her vil jeg  have modeller af forskellige anlæg til 

 spildevandsrensning i det åbne land. 

Har du fået påbud omkring spildevandrensning fra kommunen? Ellers vil 
du få det.. 

Der er krav om at dette skal laves inden år 2013. 

Jeg kommer gerne forbi så vi kan finde en løsningsmodel sammen.   

 Rens dit Spildevand med beplantet 
filter. Der er ingen vedligeholdelse 
og samtidig et lavt energiforbrug. 

Vandet er så rent at der ikke skal 

tages vandprøver. 

 

Minirenseanlæg   

Nedsivningsanlæg 

 Bestil på messen og få 10% på rør og brønde  

 KD ENTREPRENØR, Kobberbrovej 4 7560 Hjerm 

Klik også ind på www.kd‐entreprenoer.dk og se 
hvad jeg ellers laver.  

Ellers ring 20136880 og hør nærmere.                 

Kobberbrovej 4
7560 Hjerm
2013 6880
9746 4680

Lokal i mere end 100 år
Lokal i mere end 100 år

Lokal i mere end 100 årLokal i mere end 100 år

Jeppe Schous Gade 6
7500 Holstebro
Tlf. 96 76 44 50

sparekassenballing.dk

HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

Skivevej 189 - 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!
HUND KAT
FUGL GNAVER
HEST FÅR
KVÆG SVIN

Kig forbi og se selv udvalget.. .Mads Bjerresvej 2  Holstebro  97 42 74 15
Det betaler sig. .Geddalvej 22  Ejsing  97 44 60 87

DLG Tele
Telefoni
til hele
familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

Tipsmark
Maskinstation

K. Loftager
Landbrugs- og entreprenør-
arbejde samt kloakering og

spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

Tlf. 97 46 45 88
Biltlf. 40 46 45 88

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 
OG TRYKSAGSLEVERANDØR

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

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål
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1/8 side

1/8 side

1/4 side
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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

Tlf. 40 53 40 60 - Mail: 0504860@minkobmand.dk

  Hele februar

Til Børn
Tegn en fastelavns tegning og 
   aflever den i butikken, så
     giver vi en lille gave.
      Alle tegninger bliver hængt 
         op i butikken.

20 dåser sodavand 
(Pepsi Max, Faxe Kondi, 
Pepsi eller Nikoline)
eller

15 dåser Heineken 
eller Royal Export 5900

Tilbuds
prisen KUN

795
Hver fredag

pr. 100 g.

Husk 
“Bland selv” slik

Fredag i uge 7 
“rafler” vi om posen 
du har blandet

Vi ses i Hjerm
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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v/Henrik Andersen

Klosterhedevej 2
7600 Struer

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

HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

Skivevej 189 - 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!
HUND KAT
FUGL GNAVER
HEST FÅR
KVÆG SVIN

Kig forbi og se selv udvalget.. .Mads Bjerresvej 2  Holstebro  97 42 74 15
Det betaler sig. .Geddalvej 22  Ejsing  97 44 60 87

DLG Tele
Telefoni
til hele
familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

Tipsmark
Maskinstation

K. Loftager
Landbrugs- og entreprenør-
arbejde samt kloakering og

spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

Tlf. 97 46 45 88
Biltlf. 40 46 45 88

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 
OG TRYKSAGSLEVERANDØR

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

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

Erik Loftager

Hjerm Hallen
Tlf. 2223 9190 • post@hjerm-hallen.dk

www.hjerm-hallen.dk

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro
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FODBOLD

Indendørs fodbold 
Med fare for en gentagelse af sidste års indlæg fra februar, kan vi fortælle, at vinterens 
nedlukninger, pga. corona-restriktioner, desværre har betydet aflysninger af julestævner 
og januar-stævner, som vores hold ellers skulle deltage i. 
 
Der er pt. er disse stævner tilbage på programmet, hvor hold er tilmeldt og deltager: 

 U14-U15 pigerne deltager i Holstebro Indoor Cup 22-23/1 og Dansk Revision 
Interfjord Cup i Randers flyttet til marts. 

 U14-drengene deltager i Sevel-Mogenstrup (SMIF) Cup i Sevel 6/2. 
 U16-drengene kigger sig om efter andet stævne pt. 
 Senior I (S4) deltager måske i næste DBU turneringsstævne i Hurup 23/1 
 Senior II (S5), U11 og U6-7 har pt. ikke nogen stævner på programmet 

 
Nogle forældre fik chancen for jule-udfordringen mod de unge U16/U17. Frisk J  
På sidste foto kan I se en nyanskaffelse, nemlig indendørs bandemål til de små J 
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FODBOLD

Forårssæsonen 
Til februar – i vinterferien – starter de første hold udendørs, Senior, U16 og U14. 

Der startes med træning på kunstgræs i Struer. Allerede uge 8 påbegyndes træ-
ningsturnering, hhv. 26/2 og 5/3 for Serie 4 og Serie 5 samt den 12/3 for U16 og U14. 

TRÆNINGSSTART PÅ KUNSTGRÆS 

Hold Dato Tid Trænere 
Senior Serie 4 17. februar, torsdage 19:00-20:30 Mads & Filip 
Senior Serie 5 17. februar, torsdage 19:00-20:30 Alin 
U16 Drenge 17. februar, torsdage 17:30-19:00 Mads og Filip 
U14 Drenge 14. februar, onsdage 17:00-18:00 Jens og Jørgen 
U14 Piger 14. februar, onsdage 17:00-18:00 Leif og Thomas 

 
Sæt X i kalenderen - mød på 1. træningsdag - eller meld jer gerne til holdene inden start. 

Så få fundet støvlerne, udstyret og måske vinterhandskerne frem fra gemmerne – og hvis 
du mangler varmt tøj, kig forbi klubtøjet på hjemmesiden eller besøg Sport24 i Struer. 

I marts-udgaven af Hjerm Posten kommer oversigten over træningsstart for alle hold i 
herhjemme i Hjerm i april måned. Pssst…sæt gerne X allerede nu lørdag 2. april. 
 
Hvis I vil starte på udendørs hold til foråret, som børn/unge på 5- til 17-år, seniorherrer, 
hyggebold mix - eller I gerne vil være træner / ungtræner / holdleder på et af holdene - 
eller frivillig til nogle af aktiviteterne (sammen med de andre J ), inden det går løs, kan I se 
mere på hjemmesiden - eller kontakte Birthe på mobil 21 27 66 50. 

Vi ses. 

 
/Hjerm FIF Fodbold 
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Hjerm Landsbyordning
- hvem er vi?

FAKTA

Anne Trudsø Mose 
Pædagog i Landsbyordningens børne-
have og SFO
Ansat i Hjerm i 15 år

Anne kan rigtig godt lide at arbejde i Hjerm 
Landsbyordning, og hun er rigtig glad for sin 
nye rolle med de lidt ældre børn. Annes job 
har for nyligt skiftet karakter.

”Det er spændende at fungere som bin-
deled mellem børnehaven og skolen, og 
samarbejde med bl.a. Gitte på skolen. Vi 
laver en rød tråd mellem det arbejde, vi 
laver med børnene i storegruppen, og så de 
kompetencer, vi gerne vil have, børnene får, 
før de begynder i skole.” 

Anne er meget glad for det tætte samarbej-
de, der er i Landsbyordningen på kryds og 
tværs. 

”Det betyder også meget for mig, at dag-
plejerne er kommet mere ind i Landsbyord-
ningen, så vi har fået et tættere samarbejde 
der. Men også den generelle opbakning, og 
det sammenhold der er i Hjerm by. Hvis vi 
mangler hjælp med noget, er der stort set 
altid nogen i byen, der er klar til at hjælpe. 
Og i den sammenhæng må jeg altså nævne 
Inga og den kæmpe gevinst, hun er for byen 
og os i Landsbyordningen.”

Anne oplever, at der, efter opstart af 
Landsbyordningen, er kommet mere ro 
på, kommet en super struktur og en større 
sammenhæng. ”
”Der er blevet flere hænder, mere tid til 
børnene, og det har helt sikkert noget at 
gøre med den ledelse, vi har her. 
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Vinni er god til at sparre med os om børne-
ne, og hjælpe med at finde de værktøjer, vi 
har brug for.”

Anne glæder sig naturligvis til, at vi slip-
per af med corona og restriktioner, så der 
forhåbentlig kan blive et endnu større 
samarbejde og samspil mellem skolen og 
dagtilbuddet. 

”Og så kunne jeg godt ønske mig et sted ved 
Landsbyordningen, hvor dagplejerne kan 
være, og have deres ting, så vi kan få dem 
endnu tættere på børnehaven/vuggestuen. 
Det tror jeg, vil skabe et endnu bedre sam-
spil, og en nemmere overgang fra dagpleje 
til børnehave.”

Anne synes, at ombygningen på skolen er 
fantastisk. 

”Børnene har fået nogle super faciliteter, og 
det er dejligt, at børnene fra børnehaven 
også kan låne f.eks. køkkenet og andre ting 
en gang i mellem.”

Anne yndlingssted i Landsbyordningen er 
haven ved dagtilbuddet. 

”Der kan vi dyrke forskellige ting sammen 
med børnene og se det vokse. Det har Ulla 
og jeg gjort meget. Børnene får hurtigt ejer-
skab for det.”

Hvad glæder du dig til, 
der skal ske i Landsbyord-
ningen?

”Jeg glæder mig til at slippe af 
med Corona, og så arbejde videre 
med min nye stilling, og hjælpe 
med at sikre de overgange børne-
ne har.”
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Virksomhedsbesøg på Hancock Bryggeri Skive 

 

Onsdag d. 9. februar og onsdag d. 23. februar 2022 

Aftenens program: 

Kl. 18.30 - afgang med Venø-Bussen fra Hjerm Hallen 

Rundvisning på Hancock, hvor vi følger øllets vej gennem bryghus og 
tapperi, og herefter smagsprøver i bryggeriets hyggelige kælder. – (Der 
skal bæres mundbind under rundvisningen) 

Kl. 22.00 – Venø-bussen kører os til Hjerm Hallen igen 

Pris : 125,- kr. for medlemmer og 200,- kr. for andre 

Da der max. kan deltage 29 personer pr. aften, har vi valgt at booke to 
aftener på forhånd. Vi vil dog først tilbyde onsdag d. 23. februar, når 
onsdag d. 9. februar har 29 deltagere. 
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Bindende tilmelding senest d. 3. februar til Else Mogensen på mail 
elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776 

Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse: 
Reg.nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn) 

 

Mandag d. 28. februar kl. 19.00 

Generalforsamling for medlemmer i Region Midt-Vest afholdes i 
Aulum Fritidscenter 

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

 

Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som 
”Toner af Guld” har kastet sig over med stor entusiasme 
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Pris for denne aften: 75,- kr. 

Bindende tilmelding senest d. 15. februar til Ruth Løvig – mail 
ruhe@mail.tele.dk eller telefon30139408 

 

 

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i F&S 
Hjerm 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 15. marts kl. 18.30 
i Naturhuset  

Dagsorden i henhold til lovene. Forslag skal fremsendes til formanden 
senest d. 10. februar, så de kan fremgå af den endelige dagsorden i marts 
nummeret af Hjerm Posten 
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Telefon 
40266388

Telefon 
20281690

  

Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte

Johansen Grafisk  |  Niels Kjeldsens Vej 25  |  7500 Holstebro  |  9740 2233  |  post@johansengrafisk.dk  |  www.johansengrafisk.dk
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Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

v/Preben Christensen
Møllevangsvej 10A, 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 47 26
Mobil 21 22 17 26

www.hjermsmedeogvvs.dk

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro

Skolevej 2, Hjerm
Ingen udbringning

Tlf. 29 11 36 44
Hjerm PIZZA & KEBAB HOUSE

Tlf. 29 11 36 44
Vestre Hovedgade 38a, 
Hjerm
Ingen udbringning
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KONTAKT NIELS DALBY
22 70 88 23

w w w . k a j b e c h . d k

VINTERBESKÆRING
”Det er en gammel tradition at beskære 

træer og buske når de er i dvale. Det giver 
dine planter ekstra vækst i foråret og du 

får en smuk blomstrende have”

BOLIGER HØJGÅRDSPARKEN, HJERM 

 

 

 

RESERVERET
 

SOLGT 

SOLGT 

SOLGT 

 

Vi er rigtig glade for at være kommet i gang med 
vores boligprojekt i Hjerm. Vi ser Hjerm som en by i 
en god udvikling, med et behov for nye tidssvarende 
boliger med en skarp pris. 
Status er følgende: 

Etape 1: 3 solgte og 1 reserveret. 

Etape 2: Salg påbegyndes når etape 1 er 
udsolgt. 

Yderligere info kan ske ved Nybolig Struer eller ved 
Børge Lind & Sønner. 

 

Med Venlig hilsen 
BØRGE LIND & SØNNER A/S 
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El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
ServiceChristiansborgvej 10 - 7560 Hjerm

el-center-vest.dk - post@el-center-vest.dk

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
Service

Christiansborgvej 10 - 7560 Hjerm
el-center-vest.dk - post@el-center-vest.dk

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

Tegltorvet 1  .  7600 Struer  .  tlf. 82 22 97 30

www.sparv.dk

TØMRERFIRMA
HJERM APS

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

Mail. tf-hjerm@outlook.dk
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Er du tæt på dit forsikringsselskab?
Hvis svaret er ”Nej” – så er det måske et godt 
tidspunkt at få tjekket dine forsikringer. 

 tæt på Jørn F. Nielsen, 
assurandør i Hjerm

96 94 96 94

HjermFIF_125X41.indd   1 19-11-2018   13:48:56

  TØMRER OG SNEDKER

  VINDUER OG DØRE

  MURER OG STØBEARBEJDE

  FLISE OG KLINKEARBEJDE

  BELÆGNINGSARBEJDE

  HAVEANLÆG

  ARBEJDE MED MINIGRAVER

22 44 78 62  /  22 30 96 90
Bjarne Anders

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENElite
Salonen

STØT VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

FEBRUAR 2022

Tumlinge (1.+2. klasse)

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

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 
Tirsdag d.  1. Adder-badder løb

Tirsdag d.  8.     10 ting du ikke må for dine forældre 

Tirsdag d. 15.    Vinterferie  

Tirsdag d. 22. Male fastelavnstønder

Søndag d. 27. Fastelavn

Ledere:   Tine tlf. 3049 2743, Katrine tlf. 2349 0557 
Line, Per, Christine og Freja

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  1. Lege-lege-lege

Tirsdag d.  8.     Dramamærket   

Tirsdag d. 15.     Vinterferie

Tirsdag d. 22. Dramamærket

Søndag d. 27. Fastelavn  

Ledere:  Lotte tlf. 2238 3401, Birgit tlf. 2128 5108 
Jesper, Thorbjørn og Julie

Pilte (3.+4. klasse)
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

FEBRUAR 2022

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

Væbnere (5.+6. klasse)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  1. Dramamærket

Tirsdag d.  8.    Dramamærket

Tirsdag d. 15. Vinterferie 

Tirsdag d. 22.    Poser og knobreb

Søndag d. 27. Fastelavn

Ledere: Tine tlf. 3049 2743, Louise tlf. 2073 3217  
 og Mathias

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  1. Er du en go´taber (eller en dårlig vinder) 

Tirsdag d.  8.     Lugten i spanden      

Tirsdag d. 15.     Vinterferie   

Tirsdag d. 22. Er du mærkedyr…

Søndag d. 27. Fastelavn

Ledere: Lars tlf. 2447 2011 og Katrine tlf. 2349 0557
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Sletten 47A · 7500 Holstebro  
Tlf. 9742 0015  

Hjermvej 47 · 7600 Struer  
Tlf. 97850616

www.mogensen-vvscomfort.dk   

Følg os ...

Vi sælger også til private!

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

Lindeborgvej 7 • 7560 Hjerm • Tlf. 9746 4200

Vi ses på...

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

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

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

.Ø. HJERMVEJ 19  TELEFON 97 46 45 11

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

Vi kommer overalt  - giver tilbud på alt

VVS  OG
FJERNVARME

TLF. 97 46 11 00

FLENGVEJ 15
HVAM

7500 HOLSTEBRO
BILTLF. 51 22 62 35

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

www.fricykler-struer.dk

97 85 04 88

HENNING SØRENSEN

Omdeling af Hjerm Posten

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

Lone Søndergaard
Kærgårdmark 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 9746 4914

TØMRERFIRMAET

A
p

S

ØSTER HJERMVEJ 17 . 7560 HJERM.

97 46 42 08 30 51 86 84

Tlf. 21 79 19 26

www.cac-certi�ceret.dk

Garant Holstebro 
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu

Støt vore 
annoncører
 – de støtter

os!
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     Familie FDF – Hjerm 
Familie FDF er et tilbud til alle familier der har 
lyst til at få en god oplevelse sammen i naturen 
og i FDF-regi. 
Aktiviteterne er målrettet 3-årige til 0.kl. med 
voksne ved siden, men andre søskende, både 

ældre og yngre er også meget velkomne. Vi har planlagt aktiviteter 
og slutter af med frokost - gerne i det fri. 
Hvorfor familie FDF? Fordi naturen er en fed legeplads og sjove 
oplevelser med familien giver overskud! Husk at her er nok voksne, 
så se det som en ”organiseret legeaftale”. 
Vi holder familie-FDF en lørdag i måneden i tidsrummet 9:00-12:00.  
 
Sæsonens møder: 

d. 12/2 d. 7/5 
d. 12/3 d. 11/6 
d. 2/4  

 
Næste gang: 
Lørdag d. 12/2  
Vi glæder os til at være sammen med dig, 
dine søskende og forældre! 
(Husk lige at tilmelde senest onsdagen før J) 
Kontakt person: Tine 30 49 27 43  
Pris: 50,- kr. pr. familie og 10,- kr. pr. næse for 
frokost  
Vi mødes i Kridthuset, Jernbanevej 32, Hjerm  

Hilsen Katrine og Tine 



HJERM POSTEN  6•2022    28

IInnddrree  mmiissssiioonn  

 
Februar  

 
Torsdag  3.kl. 19.30 Bibelkredse. 
 
Fredag  4.   Mandeklub 
 
Fredag  4.  kl. 19,30 kreativ pigeaften. Drop-in fra kl. 19 "#$% 

Sted: hos Gurli Clausen, Kongsgårdvej 2. 
 
Torsdag 10. kl. 19.30 Filmaften  

v. Birgitte og  Anders. 
   ” Faith like Potatoes” "#$%  
 
Torsdag 17.  Vinterferie. Ingen møde. 
 
 
Torsdag 24. kl. 19.30 Generalforsamling 
   Vær med til at give din mening til kende 
   Vi drøfter nutid/fremtid. 
   Bl.a vedtægtsændring : se forslag i Bethel samt  
   hos Aase 
 
Lørdag 26. kl. 9-16 Kredsens inspirationsdag i Holstebro v. Niels 

Højlund, Århus.  ”Når vore planer/liv ændres.” 
 Indbydelse fås i Bethel. 
 
  Møderne afholdes kun hvis corona-restiktionerne tillader det. 
 

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

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 

Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission   
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 Bibelkredse  
 Februar 
 
 
 Bibelkreds 2: 
 
 Hos Stinne Larsen, Højgårdsparken 14. 
             Torsdag den 3. februar kl. 19.30 
 Tekst.  Kap 2. Læger, medicin og alternativer side 12-14. 
 
 
 Bibelkreds  3. 
 
 Hos. Børge Pedersen, Skovgårdsvej 20, 3, 3. 
 Torsdag den 3. februar kl. 19.30 
 Tekst: Øs fra Guds bud – med glæde. 4. bud: ær din far og din mor 
  
 
 Bibelkreds 4. 
 Hos:Aase og Robert Stoltenberg, Højgårdsparken 90 
 Tid Torsdag den 17. februar kl. 18.00 
 Tekst: tema 7, side 41 i ”Et levende håb” 
   

  
 
 
 

    Har du / I  lyst til at vide 
              mere eller være med, 

       så kontakt gerne 
     Hans Jørgen Nielsen 97464727 



HJERM POSTEN  6•2022    30

 

Hjerm Juniorklub 
For alle fra 4. til og med 7.kl.  

Hver mandag kl. 18.30-20.00 
Vestre Hovedgade 4 (missionshuset) 

 
Februar  2022                            

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

       
 07.  Bankoløb.                                  
                             14.  Vinterferie. 
                             21.  Filmaften. 
                             28.  Kirsten besøger os J 
                             
                     

Vi glæder os til at se dig  
Du er altid velkommen til at kigge ind 

 og se om det er noget for dig JJ 
 

Lederne i klub½ 7, Peter og Anders 
Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                         



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
                                                      FFeebbrruuaarr  

  
  hygge omkring køkkenbordet 
  sange med bevægelse, trosbekendelsen, 

fadervor 
  spændende bibelfortælling 
  ffrrii  lleegg  uuddee  eelllleerr  iinnddee    

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

hhooss  GGuurrllii  HHøøjjggåårrddssppaarrkkeenn  9922,,  mmoobbiill  2211440055000055  
 
 

Vi holder fri d. 16. - vinterferie 
 
 

Kom og vær med – også plads til dig 
 

   Jeg kan hoppe højt i vejret. 
        Jeg kan klappe i hænderne. 

   Jeg kan trampe hårdt med fødderne  
   og svinge med armene. 

  Det er fordi, det er fordi, 
Gud har skabt han kan li´ 

               at jeg er sprællevende og glad 
           fuld af humør                 
 
 
           
                                                                       Kærligst Annemarie, Robert,  

                              Bente og Gurli 
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HJERM BORGERFORENING

Kære alle
Tiden ville nu normalt være inde til, at informere om dato 

for dels Generalforsamling i Hjerm Borgerforening,  
og dels Fastelavnsfest.

Grundet de voldsomme smittetal vi oplever for tiden, 
finder vi det bedst, ikke at melde noget ud nu, – men 
løbende følge smittetal og sundhedsmyndighedernes 

udmeldinger, og melde ud snarest muligt.

Det betyder så, at det bliver på de sociale medier, at der 
skal holdes øje med de to arrangementer, – medmindre 

der går længere tid før situationen bliver bedre  
– men det håber vi nu ikke. 

Dbh Bestyrelsen Hjerm Borgerforening
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I Hjerm Bypark ligger byens Naturhus, 
hvorfra der er udsigt til sø, legeplads og 
shelters. 

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

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

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

Lejeindtægten går udelukkende til driften af 
Naturhuset og Byparken. 

  
 
 
 
 

Naturhuset , Skolevej 9, 7560 Hjerm 
 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr. 
01.03.2019: 

Halvdagsarrangement  400 kr. 
 

Heldagsarrangement 700 kr. 
 
 

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

Lejes ikke ud til ungdomsfester. 
   
 

                             Hjerm Borgerforening 

 



Kirkeblad

for Hjerm Sogn

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Jonas Serner-Pedersen

Kirkevej 9, 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 41 14

Mail: jjs@km.dk

Fri mandag

 

Menighedsrådsformand

Birgitte Munk Jensen

Jegbjergvej 6, 7560 Hjerm

Tlf. 42 97 68 37 

Mail: bmunkjensen@gmail.com

 

Graver og kirketjener:

Ralph Strunck

Tlf. 21 20 27 43

Mail: hjermvkirkegaard@gmail.com

Medhjælpere: Hanne Riis og 

Karina Dullweber

 

Kirkesangere

Egon Bech-Pedersen

Bjarne Aarkrogh

Organist

Vi søger ny organist

 

Sekretær og webmaster

Maria Serner-Pedersen

Tlf. 97 46 41 14

Mail: mssp@km.dk

Træffes efter aftale

 

Redaktion

Robert Stoltenberg, Käthe Møller,

Dorte Ebey Lind, Jonas og Maria 

Serner-Pedersen

 

Hjerm Vestre Kirke

Kirkevej 18, 7560 Hjerm

 

Hjerm Østre Kirke

Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm

 

Hjemmeside

www.hjermkirker.dk

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

Rønhoff, Gimsing. Tlf. 23 63 90 70

for Hjerm Sogn



Melorme

Jeg har været på restaurant. Endda en junglerestaurant. Der var store dyrefigurer, aber, næsehorn,

pantere, slanger, giraffer mfl, som bevægede sig og kom med dyrelyde og musik. Af og til blev

restauranten mørk med lynglimt og torden. Jo, det var eksotisk. Og så var der menukortet. Det så ud

som et almindeligt menukort; lige indtil man nåede til retten ”Jungle-udfordring”. Her stod beskrevet

at denne ret bl.a. bestod af stegte melorme og dejligt knasende græshopper, med en udfordring

om man turde spise den?!

Her, tænkte jeg, var der en oplagt chance for at score street-point hos min familie. Så jeg bestilte

overmodigt retten. Og der kom en overdådig, og meget stor portion pastaret fyldt med lækre

stegte melorme og knasende græshopper. Jeg var nok en anelse overrasket over, hvor stor

portionen rent faktisk var. Jeg var pinligt bevidst om, at jeg blev nødt til at kaste mig ud i det for

ikke at tabe ansigt. Så jeg gik forsigtigt i gang. Uhm, dejlig krydret - men det var virkelig svært at

abstrahere fra, hvad retten bestod af. Ormene var bedre end græshopperne, syntes jeg, men… så

jeg én af dem bevæge sig lidt? Jeg har hørt, at det skulle være godt for klimaet at spise sådan

nogle kryb. Men efter 1/3 af portionen måtte jeg give fortabt. Jeg var selvfølgelig blevet mæt, og

jeg glemte desværre at få resten med hjem i en doggybag til natmaden. Da jeg besøgte

restauranten igen, bestilte jeg en helt almindelig burger. 

 

Livet kan være en jungle. Fyldt med eksotiske oplevelser. Og livets menukort kan byde os på mange

dejlige retter. Men af og til møder vi livets udfordringer. Måske ser vi dem som muligheder og

anledninger til at få point uden at vide, hvad konsekvenserne bliver. Noget af det, vi kaster os ud i,

kan vise sig at være for stor en mundfuld for os. Måske er der noget, der bevæger sig, som vi havde

håbet ikke ville gøre det. Noget, troede vi måske, ville være godt og sundt for os, men det var ikke

godt i længden. 

Det er ikke ligegyldigt, hvad vi fylder vore liv med. Det er godt at få lagt bunden med den gode

mad, så vi ikke møder livet på tom mave. Jesus bestilte også fra menukortet, og han valgte alligevel

den bedste ret: »Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk«. Det er

en god ret. Hvis først vi starter med at spise af den ret - at søge at gøre det, som Gud leder os til,

og at vise barmhjertighed og godhed, hvor vi end færdes - så vil alverdens melorme ikke kunne

skubbe os ud af balance, for så er bunden godt lagt. 

Kirkeblad

God appetit,

glædelig vinter

- Jonas



Min mad er 
at gøre hans
vilje, som har

sendt mig, 
og fuldføre
hans værk.

Johannesevangeliet kapitel 4 vers 34



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

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

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

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

tempel. Dagen forbindes af begge grunde med lys.

 

Kom og vær med til en stille meditativ aftengudstjeneste med musik

og lystænding.

Kyndelmisse

Kirkeblad

Indsamling i februar

 

DFS - Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

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

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

sommerlejre møder børnene evangeliet, et godt og sjovt fællesskab og

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

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

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

Børneklubben og Klub ½ 7 tilsluttet DFS. Husk, at du også kan støtte via

kirkens MobilePay: 12885. Tak for en god gave! Se mere på

www.soendagsskoler.dk

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

Fastelavn

Søndag d. 27. februar. Følg med på Facebook og hjemmeside! I

skrivende stund ved vi ikke, hvordan fastelavn løber af stablen i år, men vi

håber, at det lader sig gøre på en eller anden måde!



Kirkeblad

Klub 86

Onsdag d. 2. februar

 

Besøg af "KongPer", Per Brunsgaard, som er royalist.

Interessen for monarkiet, har han haft siden han var

en lille dreng. Han har i flere år fulgt de kongelige

ved de officielle begivenheder rundt i landet.

Denne oplevelse vil han gerne dele med dig. Han vil

bl.a. fortælle om, hvordan man forbereder sig til de

store begivenheder for at komme tæt på.

 

OBS: Hvis vi grundet corona må aflyse, vil vi skrive

det på Facebook og slå det op ved købmanden.

 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

Onsdag d. 2. marts

Vi får besøg af Ronald Risvig. Vi

skal høre om hans store passion

for den elskede TV-serie Matador

med udgangspunkt i hans bog om

Matador og kristendom.

 



Kirkeblad

 
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.

Fyraftensbøn

Torsdag d. 24. februar kl. 17 i Vestre Kirke

OBS: Hvis corona tillader det, tjek evt. facebook. 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 / Hanna

Lauridsen, tlf. 51 24 20 43.  Næste datoer er: 9. og 23. marts.

Seniorcafé

Onsdag d. 9. og 23. februar kl. 14-16 i Sognegården

Siden sidst

Døde og begravede

Anne Lise Madsen

Jytte Irene Andersen

Døbte i Østre Kirke

Liv Mose Bertelsen



Vi har haft glæde af Anders i lidt over to år, særligt

voksenkoret og børne-teen-koret, har nydt hans

evner, og vi har alle sat pris på hans venlige

væremåde. Anders har fået organistjob i en by

tættere på sit hjem. Vi ønsker ham og hans familie 

 alt godt og Guds velsignelse. 

Kom og sig farvel til Anders til gudstjenesten

søndag d. 30. januar kl. 10.30 i Vestre. Vi serverer

kagemand. 

Indtil vi finder en ny organist vil Annemarie Johansen

lede børne-teen-koret. Læs mere på hjemmesiden. 

Farvel til Anders

Kirkeblad

 

Hej alle børn i 3. klasse!

Vi håber, at corona lader os starte minikonfirmand - så vil vi dele

invitationer ud på skolen i starten af februar. Går du i 3. klasse et andet

sted, så kontakt endelig Maria eller Jonas og få en invitation.

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

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

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

Helligånden og om, hvad vores tro betyder for dig og mig – og vi vil nyde

lidt snacks sammen. Vi håber, at vi ses! Kh Maria og Jonas

 

Vi mødes onsdage i konfirmandstuen kl. 13.30 og slutter kl. 14.45. Vi starter

onsdag efter vinterferien d. 23. februar og slutter med en festlig

familiegudstjeneste Palmesøndag d. 10. april.

Minikonfirmander



 

I år vil vi igen fejre askeonsdag her i Hjerm. Kom og vær med til en

stille og meditativ aftengudstjeneste; vi vil puste ud et øjeblik og

indstille vores hjerter på fastetiden og den kommende påske.

Askeonsdag er altid onsdagen lige efter fastelavn. Hvor fastelavn er den

sidste store fest før fastetiden frem mod påske, er Askeonsdag netop den

dag, som skyder tiden med faste og forberedelse til påsken i gang. Så det

gælder om, at få spist alle de fastelavnsboller man kan fastelavnssøndag,

for om onsdagen er det slut ;-)

Kirken har fejret askeonsdag i mere end 1000 år. Her mindes man først og

fremmest, at man er forgængelig. Midt i en tid, hvor døden fortrænges og

evig ungdom opsøges, kan det være ganske sundt at blive mindet om, at

man engang skal herfra. Tingene bliver sat i perspektiv, og det, som virkelig

har værdi her i livet, kan få fokus. En af de mere særprægede ting ved en

askeonsdagsgudstjeneste er, at man kan få tegnet et kors på sin pande

med aske; dette er dog ganske frivilligt. Asken minder om, at vi er

forgængelige. Den er ofte fra palmesøndagspalmegrenene fra året før.

Hermed er der et tydeligt link til påsken. Dem, som er fortrolige med Harry

Potter, vil kende til legenden om Fugl Fønix. Fuglen, som efter sin død

opstår fra sin egen aske. Sådan er det også med os. 

Mennesket er skabt af støv og skal blive til støv. 

Asken minder om, at mennesket intet er uden Gud. 

Men for den troende, lyder løftet, at af støvet 

skal man igen opstå. Asken er dermed

et kald til omvendelse.

Kærligst,

-Jonas
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Askeonsdag

Onsdag d. 2. marts kl. 19 i Vestre kirke
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Passionsspil 2022 

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

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

Indbyggerne i den sydtyske by Oberammergau fremfører hvert tiende år

påskeberetningen i en storslået og verdensberømt opsætning. 

 

Historien om Passionsspillene i Oberammergau går helt tilbage til 1633,

hvor mange døde af pest. Indbyggerne i Oberammergau lovede Gud, at

hvis pesten gik dem forbi, ville de hvert tiende år opføre et skuespil om

Jesu lidelse, død og opstandelse. Pesten gik mirakuløst deres landsby

forbi, og i 2022 er det 42. gang, at spillet opføres. Alle medvirkende skal

være født i byen eller have boet der i mindst 20 år. Mere end 2.000

mennesker bringer med stor indlevelse historien om Jesus fra Nazaret til

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

giver millioner af mennesker håb og styrke.  

 

Turen arrangeres af Venø Bussen og Venø Rejser som har kombineret

denne særlige oplevelse med en oplevelsesrig rejse i naturskønne

omgivelser i det hessiske bjerglandskab. Vores præst, Jonas, vil virke

som rejseleder på turen. Pris pr. person i dobbeltværelse: Kr. 10.325

med stort set alt inklusiv. Se det fulde program på www.hjermkirker.dk på

forsiden og i kalenderen. Turen er for alle i Hjerm, og andre som har lyst.

Hold sommerferie

med Jonas til

sommer
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 30. januar

4. s. e. helligtrekonger 

 

Onsdag den 2. februar 

Kyndelmisse

 

Søndag den 6. februar 

s.s.e. helligtrekonger

 

Søndag den 13. februar 

Søndag septuagesima 

 

Søndag den 20. februar 

Søndag seksagesima 

 

Søndag den 27. februar

Fastelavn 

 

Onsdag den 2. marts

Askeonsdag 

 

Søndag den 6. marts 

1. s. i. fasten

 

 

DATO

10:30 + Børnekirke

Afsked m Anders 

19:00 

Meditativ gudstjeneste*

9:00 

9:00 

Charlotte Rønhoff 

-

*Følg med på facebook

og hjemmeside

19:00 

10:30 + Børnekirke

9:00 

-

10:30 

 

-

9:00 

Charlotte Rønhoff 

-

-

9:00

Gudstjenesteliste

*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.
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Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5, Borbjerg

telefon 97 46 14 22

www.borbjergsparekasse.dk

Byggelån
….Vi giver dig en håndsrækning

Nybyg, ombyg, tilbyg

fra kun…

1,75% p.a.


