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Tak Hjerm for en forrygende tartelet fest
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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.

OMDELING AF HJERM POSTEN

HJERM POSTEN 
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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

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

                  Vi har åbent hver dag fra kl. 8-22 - parkering lige ved døren.
Bemærk, at du skal bruge din mobiltelefon til at låse døren op, da butikken er ubemandet.

Du er også altid velkommen til at besøge Ausumgaardgrisene på 
Villemoesvej 10 lige mellem Hjerm og Ausumgaard          

         Se mere på www.ausumgaard.dk eller mød os på facebook.com/ausumgaard
                      Ausumgaard - Holstebrovej 101, 7560 Hjerm - tlf. 97464411               
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HJERM BUTIKSHUS APS

     Januar 2021 
 

Nyhedsbrev fra Hjerm Butikshus ApS  
 
•       Bestyrelsen for Hjerm Butikshus ApS vil gerne ønske alle et Godt Nytår og takke 

for opbakningen i 2020. Der er sket meget i 2020, endnu mere vil ske i 2021.  
  

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

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

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

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

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

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

April 2022
     April 2022 

 
Kære	Hjerm	borgere	
 
Vi	oplever	i	øjeblikket	et	faldende	salg	af	brændstof	fra	“Go	on”	tanken	
i	Hjerm.	Det	skyldes	formentlig	blandt	andet	en	større	bevidsthed	om	
at	mindske	ens	brændstofs	forbrug	pga.	de	høje	brændstofpriser.	
 
Men	når	i	så	tanker	-	så	håber	vi	fortsat,	at	I	tanker	lokalt	her	i	Hjerm	-	
da	der	for	hver	liter	solgt	brændstof	støttes	med	14	øre	til	Hjerm	
Butikshus.	
 
For	erhvervsdrivende	er	det	muligt	at	få	et	gratis	erhvervskort,	hvor	
der	kan	opnås	rabatter	i	forhold	til	listeprisen.	
	
Go	on`s	kundeservice	kan	kontaktes	på	97841032	for	yderligere	info.	
	
	
Mvh.	Bestyrelsen	ved	Hjerm	butikshus	
 

• Bekæmp ukrudt og lug dine bede,
• Beskær dine buske og fæld træer,
• Rens tagrenderne og plant nye stauder,
• Klip hækken og rens dine fliser, 
• Fordel dine stauder og plant krukker,
• Gød græsplænen eller så nyt, 
• Rens dine fliser eller læg ny belægning, 
• Eller få inspiration til en helt ny haveplan.

Alt dette kan vi hjælpe dig med 
og meget mere... G
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KONTAKT ULRICH PEDERSEN
22 70 88 31 - UP@KAJBECH.DK
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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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eSPORT

LANparty i Hjerm Hallen 
Danmarks hyggeligste 

 

Hjerm eSport 
 

LAN #12 
08-10 april 2022 

 

• Kom til LANparty i Hjerm Hallen.  
• Turneringer med FEDE præmier. 
• Events og konkurrencer 
• Overnatning i hal ”next door” 
• Mulighed for tilkøb af (hjemmelavet) mad 
• 1000/1000 Mbit Internet 
• VIP gæster 
• Besøg os på Facebook eller www.hjermesport.dk 
• Se på vores hjemmeside hvilke spil der kører denne gang! 

 
 

Gå ikke glip af en 
hyggelig weekend! 
 
Tilmelding på 
www.hjermesport.dk 
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Køb og støt 
Fra 1. januar 2022 og fremad når du køber et Humlum produkt ved Min 

Købmand Hjerm, vil du være med til at støtte det lokale. 
For hvert købt Humlum produkt sponsorerer Humlum A/S 2 kr. til det lokale 

foreningsliv. I 2022 vil de ekstra kroner gå til Hjerm Ungdomsklub. 

 
(Det drejer sig om følgende Humlum produkter - Humlum luksus tarteletter, Humlum 
fedtreducerede tarteletter og Humlum økologiske tarteletter samt følgende køledejsprodukter – 
Humlum pizzadej, Humlum grov pizza, Humlum butterdej, Humlum grov tærte og Humlum 
pølsehorn) 
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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

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

Vi holder åbent hele 
Påsken, alle dage 
fra 7.00-20.00 
med gode tilbud 
og frisk brød.

Vi glæder os til at se dig
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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

Alt til 
dine dyr

Mads Bjerres Vej 2 • 7500 Holstebro • Tlf. 3368 7065

 

1/8 side

1/8 side

1/4 side

 

 

Støt vore 
annoncører
 – de støtter

os!
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HJERM BORGERFORENING

REN BY i Hjerm
Onsdag den 20. april 2022, fra kl. 16.30 til 18.00, tager vi igen i 
Hjerm, del i det landsdækkende arrangement REN BY

Vi mødes ved Naturhuset kl. 16, hvor der vil blive udleveret poser, 
handsker, veste, og hvor vi fordeler ruterne imellem os. 

Møde gerne op med bil, din nabo og evt trailer, da vi primært 
arbejder uden for byen, – landsbyordningen og børnene, har 
allerede været igennem byen i løbet af dagen.

Når vi er færdige, samles vi kl. 18 ved Naturhuset i byparken, hvor 
der er serveres pølser m. brød 

Kom og vær med, til et socialt og nyttigt arrangement, der 
forskønner vores dejlige lokalområde.

Således vil der også være gjort rent og pænt, inden den store 
konfirmationsdag søndag den 24. april – HUSK i den forbindelse at 
hejse flag i hovedgaden, de private haver i by og på landet.

HJERM BORGERFORENING - REN BY i Hjerm 

 

Onsdag den 20 april 2022, fra kl 16:30 til 18:00, tager vi igen i Hjerm, del i det landsdækkende 
arrangement REN BY 
 
Vi mødes ved Naturhuset kl 16, hvor der vil blive udleveret poser, handsker, veste, og hvor vi 
fordeler ruterne imellem os.  
 
Møde gerne op med bil, din nabo og evt trailer, da vi primært arbejder uden for byen, -
landsbyordningen og børnene, har allerede været igennem byen i løbet af dagen. 

Når vi er færdige, samles vi kl 18 ved Naturhuset i byparken, hvor der er serveres pølser m. brød  
 
Kom og vær med, til et socialt og nyttigt arrangement, der forskønner vores dejlige lokalområde. 

Således vil der også være gjort rent og pænt, inden den store konfirmationsdag søndag den 24 
april – HUSK i den forbindelse at hejse flag i hovedgaden, de private haver i by og på landet. 

 

 

Affaldsindsamlingen i 2018 
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Hhjh 

 

 

 

 

 

Efter 2 års fravær er BYFEST endelig tilbage.  

Programmet er ved, at blive finpudset  

og vi håber, at se en masse mennesker 

 til festlige dage i uge 22. 
 

 

Tema til årets byfest 2022:  

 

EVENTYR 
Hilsen 

Hjerm Byfestudvalg 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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VOLLEYBALL

   Kidsvolleystævne i Hjerm 
Søndag den 6 marts, var der Kidsvolleystævne i Hjerm. 25 hold fra Midtjylland deltog. Hjerm stillede selv 
med 4 hold. Der blev spillet i forskellige rækker, og det blev til flotte 3 sæt medaljer til Hjerm. Det var en 
fantastisk dag med masse af spændene volleyball og sved på panden.  
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VOLLEYBALL
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VOLLEYBALL
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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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Krocket
Vi genstarter, på sportspladsen,  
og det er lige efter påske.

Første spilledag er mandag d. 25. april, og derefter 
følgende mandage, hvis ikke andet blive aftalt.

Vi mødes kl. 9.00 præcis ved FIFs omklædningsrum.

Yderlige oplysninger kontakt:
Erik Skallebæk, mobil 4055 7021
Arne L. Nørskov, mobil 2985 9746

NB! Tag kaffe og kølle med, og godt spille-humør
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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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FODBOLD

Indendørs fodbold 
Her midt i marts blev indendørssæsonen afsluttet, og hvor var det dejligt at se, at alle hold 
har spillet indendørs, helt fra de små U5 til senior. En stor tak til alle trænerne og de 
forældre, der har hjulpet hen over vinteren til med træning, kørsel mv. 
 
U14-pigerne  
Pigerne havde kvalificeret sig med 2 hold til DGI Final 4 stævnet den 27/2 i Struer. 
U13/U14-holdet landede i en pulje med stærke modstandere og måtte desværre se sig 
slået i alle kampe trods god indsats. 

 
 

 
 
U15-pigerne havde en noget bedre dag. Det gik forrygende i puljen direkte til B-finalen, 
hvor de desværre blev besejrede af et lidt stærkere spillende HVA Sydthy.  
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FODBOLD

 
 
Stort tillykke med sølvpokalen! 

 

 
 
Weekenden efter Final 4 deltog pigerne så i Dansk Revision / Interfjord Cup i 
Assentofthallerne ved Randers for første gang. Det blev et rigtig godt stævne for pigerne, 
der med 2 hold lavede flotte resultater og stak af med både 1. plads med pokalen og 3. 
plads.  
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FODBOLD

Stort tillykke med de flotte placeringer – og en god indsats her i vinter!  
Her er de piger, der kunne komme med til Assentoft den dag flankeret af trænerne 
Thomas (v) og Leif (h). 

 
U14-drengene 
Drengene havde også kvalificeret sig til Final4 lørdag den 26/2 i Idrætscenter Vest. 
I sammenlagt B-C pulje havde de ikke heldet med dem trods meget tætte intense kampe.  
 

 
Holdet spillede videre i C-finalen, hvor de blev nr. 3 efter Ulfborg og X-Pro. God indsats! 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Sidste indendørs træning 

Hyggebold mix, voksne 30+ har lige sidste træning søndag 27/3 kl. 10-11:30. 

=> Vi indbyder til ÅBEN træning for alle. MobilePay til 45613 på kr. 25 ved ankomst. 
Tilmelding: Kasper K. Gamskjær Agerskov mobil 40 21 12 72 senest lør. 26/3 kl. 12. 

 

Fordelsklub FCM-kampe mv. 

Meld jer til Fordelsklubben og få billige billetter til FCMs & støt klubben med kr. 25. 

Tilbud for alle. Ved oprettelse af et gratis 
medlemskab af Fordelsklubben i FCM Klub-
samarbejdet kan man købe billetter til 75 kr., 
hvoraf kr. 25 kan gå til klubben, du vil støtte. Vælg 
Hjerm FIF Fodbold = uvurderlig hjælp til aktiviteter 
for vores ungdomsspillere. Der kan også købes 
Ecooking produkter – og flere produkter kommer. 
 

Opstart i april – se her 

Børn/unge fra 4- til 17-år -> Mød op på træningsdagen - eller meld jer hos træneren på 
det hold, I gerne vil spille. Efter 2 træninger tilmeldes kontingent for spilleren på Forår, 
resten af 2021-22 sæsonen. PS Husk benskinner + gerne fodboldstøvler & dine forældre ;) 

KOM-OG-PRØV-FODBOLD-DAGE FOR ALLE – PIGER OG DRENGE 

MANDAG 4. APRIL Opstart for alle 10-12 år Kl. 17-ca. 18:00 

TORSDAG 7. APRIL Opstart for alle 4-9 år Kl. 16:15-ca.17:15 

Trænerteams er klar til sæsonen med fodbold, leg og sjov. Plads til alle. 

Der vil være en lille forfriskning til alle spillerne efter træning disse 2 dage. 

Hyggebold/Motionsbold damer/herrer interesse? -> Kontakt Birthe på 21 27 66 50. 

Hjælpetræner/Træner & FRIVILLIGE til aktiviteter/ stævner / Udvalg -> Vi har brug for 
flere hænder og hoveder for flere aktiviteter. Kontakt Birthe på 21 27 66 50 for interesse 
og mere info om mulige opgaver og evt. kurser. Vel mødt – se træningstider forneden – 
glæder os at se jer. Mvh. Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Forårstræningskampe 
Der har været fuld gang i træningskampene for Serie 4, Serie 5 og U14 drenge i marts. 
Her er resultaterne og de næste træningskampe for flere af holdene. 

Resultater 

Dato Hold Modstander Resultat 

26-02-2022 Herrer Serie 4 Mejdal-Halgård 3 - 2 

05-03-2022 Herrer Serie 4 Hodsager 1 - 2 

12-03-2022 Herrer Serie 4 Team Tangen 4 - 1 

18-03-2022 Herrer Serie 4 Herning IK 2 - 6 

06-03-2022 Herrer Serie 5 Skive IK 2 - 1 

13-03-2022 Herrer Serie 5 Linde B 4 - 3 

18-03-2022 Herrer Serie 5 Naur-Sir-Krunderup 2 - 1 

12-03-2022 U14 Drenge Liga 4 HVA Sydthy 1 - 6 

 
Kommende træningskampe 

Dag Dato Tid Række Udehold 

lørdag 19-03-2022 14:00 U14 Drenge Liga 4 Tjørring/Gullestrup Liga 
3 (kunstbane Struer) 

fredag 25-03-2022 19:00 Herrer Serie 5 Vemb (ude) 

lørdag 26-03-2022 12:00 U14 Piger Liga 3 Mejrup GU     
(kunstbane Struer) 

lørdag 26-03-2022 15:00 U14 Drenge Liga 4 Mejdal-Halgård (ude) 

lørdag 02-04-2022 11:00 U14 Piger Liga 3 Aulum IF        
(kunstbane Struer) 

lørdag 02-04-2022 13:00 U14 Drenge Liga 4 NUGF Viborg 
(kunstbane Struer) 

lørdag 02-04-2022 14:00 U16 Drenge Liga 5 Sunds IF (ude) 

 

Nedenfor ses kampprogrammet for turneringskampene. Der er lagt op til nogle 
spændende kampe, også nu da flere hold er rykket op. Kom og støt holdene! 

De yngste holds planer er desværre ikke helt klar endnu, så dem viser vi i næste måned. 
Ellers følg med på DBU App for Hjerm FIF. 

Forårstræningskampe 
Der har været fuld gang i træningskampene for Serie 4, Serie 5 og U14 drenge i marts. 
Her er resultaterne og de næste træningskampe for flere af holdene. 

Resultater 

Dato Hold Modstander Resultat 

26-02-2022 Herrer Serie 4 Mejdal-Halgård 3 - 2 

05-03-2022 Herrer Serie 4 Hodsager 1 - 2 

12-03-2022 Herrer Serie 4 Team Tangen 4 - 1 

18-03-2022 Herrer Serie 4 Herning IK 2 - 6 

06-03-2022 Herrer Serie 5 Skive IK 2 - 1 

13-03-2022 Herrer Serie 5 Linde B 4 - 3 

18-03-2022 Herrer Serie 5 Naur-Sir-Krunderup 2 - 1 

12-03-2022 U14 Drenge Liga 4 HVA Sydthy 1 - 6 

 
Kommende træningskampe 

Dag Dato Tid Række Udehold 

lørdag 19-03-2022 14:00 U14 Drenge Liga 4 Tjørring/Gullestrup Liga 
3 (kunstbane Struer) 

fredag 25-03-2022 19:00 Herrer Serie 5 Vemb (ude) 

lørdag 26-03-2022 12:00 U14 Piger Liga 3 Mejrup GU     
(kunstbane Struer) 

lørdag 26-03-2022 15:00 U14 Drenge Liga 4 Mejdal-Halgård (ude) 

lørdag 02-04-2022 11:00 U14 Piger Liga 3 Aulum IF        
(kunstbane Struer) 

lørdag 02-04-2022 13:00 U14 Drenge Liga 4 NUGF Viborg 
(kunstbane Struer) 

lørdag 02-04-2022 14:00 U16 Drenge Liga 5 Sunds IF (ude) 

 

Nedenfor ses kampprogrammet for turneringskampene. Der er lagt op til nogle 
spændende kampe, også nu da flere hold er rykket op. Kom og støt holdene! 

De yngste holds planer er desværre ikke helt klar endnu, så dem viser vi i næste måned. 
Ellers følg med på DBU App for Hjerm FIF. 
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Kampe Hjerm Stadion 
Dag Dato Tid Række Modstander 

søndag 03-04-2022 14:00 Herrer Serie 4 Lemvig GF 

søndag 10-04-2022 13:00 U14 Drenge Liga 4 Mejrup GU (i Asp) 

2. påskedag 
mandag 18-04-2022 12:00 U16 Drenge Liga 5 Sjørring B 

2. påskedag 
mandag 18-04-2022 14:00 Herrer Serie 4 Høvsørevej FC 

2. påskedag 
mandag 18-04-2022 16:00 Herrer Serie 5 Vinderup IK 

tirsdag 19-04-2022 18:30 U14 Piger Liga 3 Ringkøbing IF 

mandag 25-04-2022 18:30 U14 Drenge Liga 4 DJB Videbæk ( i Asp) 

tirsdag 26-04-2022 19:00 U14 Piger Liga 3 Tjørring IF 

søndag 01-05-2022 14:00 Herrer Serie 5 Ejsing B 

lørdag 07-05-2022 14:00 U16 Drenge Liga 5 Nordvestmors/Sydmors 

lørdag 07-05-2022 16:00 Herrer Serie 4 Struer Humlum Fodbold 

mandag 09-05-2022 18:30 U14 Piger Liga 3 Aulum IF 

mandag 09-05-2022 19:00 U14 Drenge Liga 4 Herning Fremad (i Asp) 

fredag 13-05-2022 16:00 Herrer Serie 4 Holstebro B 

søndag 15-05-2022 12:00 U16 Drenge Liga 5 Fursund IF 

torsdag 19-05-2022 19:00 U14 Piger Liga 3 RLK-Lemvig GF (i Asp) 

mandag 23-05-2022 19:00 U14 Drenge Liga 4 HVA Sydthy 

onsdag 25-05-2022 19:00 Herrer Serie 4 Team Tangen 

Fredag, 
byfest! 03-06-2022 19:00 Herrer Serie 4 Lidenlund B 

Lørdag, 
byfest! 04-06-2022 12:00 U16 Drenge Liga 5 Thisted FC 

tirsdag 07-06-2022 19:00 U14 Drenge Liga 4 Mejdal-Halgård Fodbold 

tirsdag 07-06-2022 19:00 U14 Piger Liga 3 Vildbjerg (i Asp) 

lørdag 11-06-2022 16:00 Herrer Serie 4 Naur-Sir-Krunderup 
Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 
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Hjerm FIF Fodbold Forår 2022   Træningstider 
     

Hold Årgang Trænere & 
holdledere Dag & tid & sted Start 

       

U5 – U7 mix Årgang 2015-17 Hans Madsen Torsdag kl. 16:15-17:00 07.april 
  Mads U. Rasmussen (enkelte tirsdage samme   
3-mands  Karen Steenberg tid, når kamp torsdag)  
     
U8-U9 mix Årgang 2013-14 Peter Steenberg Torsdag kl. 16:15-17:00 07.april 

3-5-mands  Ungtræner/Træner 
søges!   

  
     

U11 drenge Årgang 2010-12 Michael Jørgensen Mandag kl. 17:00-18:00 04.april 
  Morten Pedersen Torsdag kl. 17:00-18:00   
8-mands  Ungtræner søges!   
  

     
U14 drenge Årgang 2008-09 Jens Mosegaard, LB Mandag kl. 16:45-18:00 Hjerm 04.april 

11/9-mands, 
Linde/Hjerm 

 Jørgen Andersen, LB Onsdag kl. 16:45-18:00 Asp 30.marts 
  

     
U14 piger Årgang 2007-09 Leif Mortensen, LB Mandag kl. 16:45-18:00 Asp 04.april 

11/9-mands, 
Hjerm/Linde   Thomas Bilde, LB Torsdag kl. 16:45-18:00 Hjerm 07.april 
  

     
U16 drenge Årgang 2005-07 Mads Brander Onsdag kl. 17:00-18:30 06.april 

11/9-mands   Filip Gøtzsche Fredag kl. 17:00-18:30  

  
     Serie 4 

Herrer 16+ Filip Gøtzsche Mandag kl. 19:00-21:00 04.april 

11-mands   Mads Brander Onsdag kl. 18:30-20:30  

  
     

Serie 5 
Herrer 16+ Alin Sisteanu Fredag kl. 19:00-20:30 08.april 

11-mands      

  
     

Damehold 15+ Kontakt klubben Aftales, evt. tirsdage - 
  

     
Motion Senior D/H 32+ Kontakt klubben Aftales, evt. tirsdage - 

 
Kig også ind på Hjerm FIF websiden under fodbold eller FB Hjerm FIF Fodbold. 
 
/Hjerm FIF Fodbold 
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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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Besøg på Odin Teatret  

Tirsdag d. 26. april kl. 19.00 

 

Særkærparken 144, Holstebro 

Vi har lavet aftale med Ulrik Skeel, som er ansat som koordinator på 
Odin Teatret 

Aftenen vil bestå af ca. 1 times rundvisning på adressen, herpå kaffe/the 
og kage og så vil der være mulighed for spørgsmål og uddybende svar fra 
Ulrik Skeel. 

Så er du også lidt nysgerrig på Odin Teatret, så kom med og bliv klogere 
på stedet. 

Pris : 75,- kr. for medlemmer og 125,- kr. for andre 

Bindende tilmelding senest d. 19. april til Else Mogensen på mail 
elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776 
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Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse: 
Reg.nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn) 

 

Og så nærmer vi os tiden for indbetaling af kontingent for 2022/2023. 
På vores netop afholdte generalforsamling, blev det vedtaget at 
kontingent for det nye år vil være 250,- kr. 

Vi håber I fortsat har lyst til af være medlem af foreningen. 

Nye medlemmer vil være meget velkomne, så kom og vær med i en 
forening, hvor der lægges stor vægt på spændende virksomhedsbesøg og 
hyggeligt samvær. 

Kontingent kan overføres til konto 9634-0000290203, eller betales 
kontant til Else Mogensen inden d. 15. maj 2022 

Husk at oplyse navn, hvis I overfører via bank. 

 

Foreningens næste arrangement er en Natur-tur d. 31. maj – så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen, og se nærmere i Maj-nummeret af Hjerm 
Posten 
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Vi mangler tre nye medlemmer i vores bestyrelse 

På den netop afholdte generalforsamling ønskede de tre, som var på valg, 
ikke at modtage genvalg. Derfor håber vi, der er afløsere, som har lyst til 
at gøre et stykke arbejde i en velfungerende bestyrelse, og vil være med 
til at planlægge foreningens program, så der også i fremtiden er mulighed 
for at mødes til virksomhedsbesøg, hyggeligt samvær m.m. 

De tre, som ikke modtog genvalg, er Ruth Løvig, Jytte Pedersen og 
Hanna Lauridsen. 

Dog vil de tre fortsætte som et nedsat udvalg for et år, og derfor stadig 
være med til at tegne bestyrelsen og arbejde videre på planlægning af 
sæsonen 2022/2023. 

Så kære medlemmer, eksisterende eller nye, lad os høre fra 
jer 

- så vi igen kan få en bestyrelse med fem medlemmer. Vi vil være med på 
sidelinjen, så det bliver en gradvis overtagelse af opgaverne i bestyrelsen. 
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Forrygende fest

Der var dømt TOTAL udsolgt til Hjerm Tartelet Festival 2022.
Mere end 630 feststemte mennesker fyldte hallen til sidste sæde.

Der var stemning og fest fra første band gik på scenen.

Tusind tak for støtten til 
vore sponsorer

Samtidig havde vi brug for mange 
frivillige hænder, ca. 85 stk., og dem 

er der heldigvis mange af i Hjerm. 
Tusind tak for hjælpen.
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Forrygende fest
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Mere end 630 feststemte mennesker fyldte hallen til sidste sæde.

Der var stemning og fest fra første band gik på scenen.
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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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HÅNDBOLD

							Trille	og	Trolle	håndbold.	
	
	
Så	er	der	igen	Trille	og	Trolle	håndbold	lørdag	den	2/4	samt	
lørdag	den	23/4	kl.	9.30.	
	
Trille	og	Trolle	håndbold	er	for	alle	børn	mellem	2	og	5	år.	
	
Vi	hygger,	griner	og	leger	med	bolde	sammen	med	jer		
og	jeres	forældre. 
 
Det	koster	50	kr.	at	deltage	i	sæsonen	og	alle	børn	får	en	t-shirt.	
	
Vi	glæder	os	til	at	se	nye,	og	alle	jer	der	har	prøvet	det	før 	
	
	

	
	
Trille	og	Trolle	hilsen	fra	Sofie	og	Thomas	(6022	3235)	
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TENNIS
 

    Aktiviteter i Hjerm Tennisklub 2022 
 

  

Standerhejsning lørdag den 30. april kl. 10.00-14.00 
• Vi	hejser	flaget,	synger	en	sang	og	åbner	banerne.	
• Der	bliver	serveret	rundstykker	og	kaffe	samt	
sodavand	til	børnene.	

• Nye	medlemmer	kan	få	instruktion	og	få	udleveret	
nøgler.	

• Vi	spiller	årets	første	tennis	i	Hjerm.																						
 
Vi opfordrer til, at du allerede nu betaler kontingent, da der er halv 
pris før 15. maj. Kontingent betales på www.hjerm-fif.dk 
 

Kontingent betalt 
før 15.maj 2022 

Pris  Kontingent betalt 
efter 15. maj 2022 

Pris 

Børn (til og med 
15 år) 

175,- 
kr. 

 Børn (til og med 15 
år) 

175,- 
kr. 

Voksne 300,- 
kr. 

 Voksne 600,- 
kr. 

																						
        
Ungdomstræning fra 3.-9. kl. klasse, piger og drenge 
Træningen vil foregå onsdage kl. 16.30 til 17.30.  
Fra først i maj til sidst i september (sommerpause i skoleferien). 
Ketsjer kan du låne, hvis ikke du selv har. Husk tennissko. 
Træning er gratis når du er medlem.  
Medlemspris 175,- (for hele sæsonen) 
Første gang er onsdag den 4. maj 
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 

 

Senior træning  

Træningen vil foregå torsdage kl. 18.00 til 19.00.  
Er for alle uanset styrke.  
Har du ikke udstyret i orden, så kom og få råd og vejledning til 
indkøb. Ketsjer kan lånes.  
Pris for træningen er 150 kr. + medlemskab (for hele sæsonen) 
Første gang er torsdag den 5. maj  
Kontaktperson: Jørn Rysgaard 22 32 87 54 
  
Klubmesterskab	
10. serptember afholdes det årlige klubmesterskab. 
Både medlemmer og ikke medlemmer kan deltage denne dag.  
Der spilles både single og double fra kl. 10.00 til 18.00 
Yderligere information og tilmelding ses på opslag i klubhuset. 
 
Turneringer og stævner 
Der er mulighed for at deltage i DGI`s stævner. 
Det er også muligt at deltage i lokale stævner. 
Kontaktperson: Flemming Jørgensen 30 52 76 40 
 
Klubaftener 
Torsdag er banerne reserveret til fællesspil. 
Alle er velkommen, uanset om man har trænet meget eller lidt.  
Vi skiftes til at spille mod hinanden og alt efter, hvor mange der 
kommer, spilles der single eller double.  
 
Torsdage ca. kl. 19.00 til 21.00 
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Klubaftener 
Torsdag er banerne reserveret til fællesspil. 
Alle er velkommen, uanset om man har trænet meget eller lidt.  
Vi skiftes til at spille mod hinanden og alt efter, hvor mange der 
kommer, spilles der single eller double.  
 
Torsdage ca. kl. 19.00 til 21.00 
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    Udlejning af Tennisbaner til arrangementer  
 

  

Nu kan alle (også uden medlemskab) leje 
tennisbanerne og klubhus til arrangementer som 
børnefødselsdage, familiearrangementer, firmaudflugt 
eller lignende. 
 

 
 

Pris: 2 baner 2 timer 200 kr. 
 
Med i prisen er: 
• 2 tennisbaner i 2 timer. 
• Gratis lege af ketcher og bolde 
• Fri afbenyttelse af klubhus plads til 12 personer. 
• Terrasse med bordbænksæt med plads til 18 personer. 
• Klubhus har køleskab, tekøkken og toilet. 
 
 
 
 
 
 

 
Alt det praktiske: 
• Banerne skal bookes senest en uge inden arrangementet. 
• Booking kontakt Flemming Jørgensen på 30 52 76 40. 
• Ved booking aftales et tidspunkt nogle dage inden 

arrangementet, hvor der udleveres nøgle og gives 
vedledning til brug af baner, ketcher og alt det praktiske. 

• Banerne kan som udgangspunkt ikke udlejes mandag til 
torsdag 17.00 til 21:00.  

• Banerne kan udlejes fra 1. maj til midt i oktober. 
• Hvis I ønsker at få en tennistræner fra klubben med til 

arrangementet, kan dette arrangeres. Træneren kan give 
en kort introduktion til tennis spillet, hvilket er en god ide 
for specielt nybegyndere.  
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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 

 



HJERM POSTEN  8•2022    42

HJERM VANDVÆRK

Resumé af Hjerm Vandværk’s ordinær generalforsamling afholdt den 23. 
februar 2022 i Hjerm Hallens Aktivitetscenter: 
Hjerm Vandværk havde ved årsskiftet 766 forbrugssteder, udpumpet 
123.257 m3 i perioden sept-aug og i samme periode solgt 109.441 m3, 
hvilket give et utilfredsstillende spild på 11,2%. I 2021 har vi brugt 74.426 
KWt til at udpumpe 119.454 m3 svarende til 0,62 KWt pr m3. 
Vi udskiftede sidste år hovedledningen på Kærgårdmark, hvilket blev 
besværliggjort af dårligt vejr og det forhold at der skulle leveres vand 
samtidig med udskiftningen, hvorfor operationen også blev noget dyrere 
end forventet. Vi havde derfor et driftsunderskud på ca. kr 209.000. 

Vi havde 3 ledningsbrud i året, men søger stadig intensivt lækager i 
ledningsnettet med hjælp fra Thy Lækagesporing. 
Vi fik i 2021 udtaget de obligatoriske vandprøver med en enkelt 
overskridelse af grænseværdien på ledningsnettet for turbiditet. En 
omprøve foretaget samme sted samt afgang vandværk var under 10%  af 
grænseværdien. 
Øvrige analyseresultater: 
 Afg. VV Forbruger Grænseværdier 
Nitrat 20 21 50 mg/l 
Jern <0,01 <0,01 0,2 mg/l 
Mangan 0,006 0,002 0,05 mg/l 
Hårdhed  16 
BAM  0,030 0,1 µg/l 
DMS  0,035 0,1 µg/l 
Der er stor fokus på forurening med pesticider. Derfor deltager vi også i et 
pilot projekt, som med simple midler som brintoverilte og ultraviolet lys 
menes at kunne fjerne pesticider. Effekten er dog endnu ikke bevist. Vor 
andel i projektet er at vi leverer vandet og foretager analyser.  
Ved et teknisk tilsyn oplyste Kommunen at de arbejder BNBO 
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(BoringNærBeskyttelsesOmråde) og vi skal forvente et udspil fra dem. 
Vort ledelsessystem fra 2014 er under en tiltrængt opdatering. 
Vi har nu udskiftet mere end 500 af de gamle Sensus målere med ny 
Kamstrup målere og forventer ved årets udgang kun at mangle ca. 80 
målere.  

SRO systemet kører som forventet, men vi arbejder med leverandøren for 
at få gennemført nogle forbedringer. 
Kristian Staal har afløst Anders Wullf i Struer vandråd. 
Vi arbejder fortsat på at etablere en sektionsmålerbrønd mod Kvium. 

Det reviderede regnskab og budget blev fremlagt og godkendt. 
Takstbladet blev godkendt med uændrede takster men med en 
præcisering af betalingsbetingelser. 

Valg til bestyrelse: Svend Erik Toft, genvalgt 
Som suppleanter valgtes: John Ahle Mortensen og Stefan Kjeldsen 
Til revisor genvalgtes Svend Erik Thiel og som revisorsuppleant Claus 
Pedersen. 

Et referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. 

   Bestyrelsen    
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Hjerm Landsbyordning
- hvem er vi?

FAKTA
Kristina Østergaard - 5 år i Forældrebestyrel-
sen. 4 børn ialt. Aktuelt 2 børn i Landsbyord-
ningen. Yndlingsfag i Folkeskolen: Biologi
Malene Jensen - knapt 1 år i Forældrebestyrel-
sen. 4 børn ialt. Aktuelt 4 børn i Landsbyord-
ningen. Yndlingsfag i Folkeskolen: Matematik

Kristina og Malene stiller op til interview en 
fredag morgen ved aflevering af børn. 
De er enige om, at arbejdet i Forældre-
bestyrelsen for Hjerm Landsbyordning er 
spændende, fordi de har indflydelse på 
deres børns dagligdag, lige fra børnene 
starter i den første pasning, og til de stiger 
på skolebussen til det næste skoletilbud.
 
Forældrebestyrelsen i Hjerm Landsbyord-
ning består af 6 forældrevalgte medlemmer 
- 3 fra skolen og 3 fra dagtilbuddet.
Der er p.t. repræsentanter fra dagpleje, 
børnehave, SFO og skole.
Der er ca. 10 ordinære møder i bestyrelsen 
om året, og derudover kan der være ud-
valg, som arbejder med konkrete opgaver. 
På møderne opdateres bestyrelsen på 
dagligdagen i Landsbyordningen, ligesom 
der orienteres om økonomi, fagfordelinger, 
undersøgelser, kvalitet, struktur, ansættel-
ser og meget andet.
Alle med børn i Landsbyordningen kan stille 
op til bestyrelsen. 
Blandt forældrene i Hjerm er der enighed 
om, at organiseringen som Landsbyordning 
gør en stor forskel i forhold til tidligere 
organisering. 
”Det betyder kontinuitet og genkendelighed 
for børnene, hvilket giver tryghed i hverda-
gen og i de overgange der er. For medar-
bejderne betyder det et godt samarbejde 
på tværs - og en respekt for hinandens 
fagligheder, hvilket motiverer gode lærings-
fællesskaber”.
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Tidligere var der både en bestyrelse for sko-
len og en for dagtilbuddet, og der var ikke 
meget samarbejde herimellem. 
”Den samlede bestyrelse betyder altså, 
at vi kan agere hurtigere og mere smidigt, 
ligesom vejen til beslutninger bare er blevet 
kortere.” 
Malene og Kristina mener, at Landsbyord-
ningen har indflydelse på hele byen på den 
måde, at der bare er et fantastisk sammen-
hold i Hjerm. 
”Spørger man om lån af en trailer, så holder 
der pludselig 17 trailere udenfor”, siger 
Malene med et glimt i øjet.

”Det er attaktivt for børnefamilier at bo-
sætte sig i Hjerm - og det skyldes i høj grad 

vores Landsbyordning, men selvfølgelig også 
vores foreningsliv, vores nye købmandsbutik, 
vores bypark og beliggenheden for natur, 
samt kort afstand til motorvejen”, nikkes 
samtykkende. 
Kristina og Malene beskriver Hjerm som 
et lille samfund med utrolige kræfter, og 
det kan mærkes i alt, og har en fantastisk 
signalværdi.  

”Som afsluttende bemærkning vil vi godt 
have lov at sige, at medarbejderne i Lands-
byordningen gør et uvurderligt stykke arbej-
de. De har virkelig gjort det godt for vores 
børn i både coronatiden og under skolens 
ombygning. De er bare så dedikerede, og 
det skaber høj trivsel og indlæring.”

Hvis Landsbyordningen 
var et dyr, hvilket dyr var 
det så?

”En ukastreret formel 1 labrador. 
Her er god energi, en nysgerrig 
og udviklende tankegang og sult 
efter mere”, siger Kristina og Ma-
lene grinende.

Forældrebestyrelsen i Hjerm Landsbyord-
ning fra venstre: 

Kristina Østergaard, Maria Lundgaard-Karls-
høj, Inger Kudsk, Malene Jensen, Jette Risom 
Pedersen og Steffen Vith Holm Damsgaard.
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

APRIL 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.  5. Verdens sjoveste dyr
Søndag d. 10. Palmesøndag – Familiegudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag d. 12.     Påskeferie
Tirsdag d. 19.    Trosmærket
Tirsdag d. 26. Knob

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

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  5. Påskesjov
Søndag d. 10. Palmesøndag – Familiegudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag d. 12.     Påskeferie  
Tirsdag d. 19.     Legemærket – Sanselege
Fredag d. 22. - Fortræningsweekend Landslejr 
Søndag d. 24
Tirsdag d. 26. Legemærket – Forberede lege med tumlinge  

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

APRIL 2022

Væbnere (5.+6. klasse)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  5. Påskeløb
Søndag d. 10. Palmesøndag – Familiegudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag d. 12.    Påskeferie
Tirsdag d. 19. 10 ting du ikke må for dine forældre
Fredag d. 22. - Fortræningsweekend Landslejr 
Søndag d. 24
Tirsdag d. 26. Legeaften

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. 5. Påskemøde med Jonas
Søndag d. 10. Palmesøndag – Familiegudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag d. 12. Påskeferie      
Tirsdag d. 19. Bambi på glatis
Fredag d. 22. - Fortræningsweekend Landslejr
Søndag d. 24
Tirsdag d. 26. Splatteraften

Ledere: Lars tlf. 2447 2011 og Katrine tlf. 2349 0557

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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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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15.03.2022 20.46 Program væbner og familie-FDF – Lone Balle – Outlook

about:blank 1/1
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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!



HJERM POSTEN  8•2022    51

  

IInnddrree  MMiissssiioonn  
 

 
April           

      
Fredag den 1. kl. 19.00 Krea-aften for kvinder i Bethel 
 
Fredag den 8. kl. 17.30 Fællesspisning. 

Tilmelding til mad til Gurli Clausen: 
40433286 eller: 
gurliclausen@hotmail.com senest 6/4. 

                          Kl.19.00 FØR-PÅSKE aften v. Ruth Hedager,  
    Holstebro. En festlig optakt til påske 
                     for hele familien "#$% 
 

Glædelig påske  
 
Torsdag d. 21  kl. 19.30 Samtalemøde. Tekst: Luk 2. 

  
Torsdag  d. 28.  kl. 19.30 Møde v. buschauffør Søren Peder 

Thomsen, Thy.  Emne: Pottemageren fra 
Jer 18.  Bedemøde kl. 19.00 

 
Fredag d. 29.           Mandeklub.  
 

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 i April  
                                ( = Marts, ingen bibelkreds i April)
   
   
 
 
 Bibelkreds 2: 
 Torsdag den 31 marts. kl. 19.30 
 Hos: Margrethe og Vagner Jensen, Østervang 21 
 Tekst: Kap. 3 Psykisk lidelse 
 
 
 Bibelkreds 3: 
 Torsdag den 31.marts kl. 19.30 
             Hos Elsebeth og Søren Jensen, Hauboparken 39 
             Tekst:  Øs fra Guds bud – med glæde. Det 6. bud. 
  
 
 Bibelkreds 4. 
 Torsdag den 31. marts. kl. 19.30 
 Hos: Henry Kreilgaard, Østre Hovedgade 9  
 Tekst: Fodspor i Soldal sogn: kap 1: Kald. . 
 
    
 
 

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

       så kontakt gerne 
     Hans Jørgen Nielsen 97464727 
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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) 

 
April  2022                            

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

       
04.  En kreativ aften om påske. Vi 
       mødes hos Gurli højgårdsparken 92 
11. og 18.  Påskeferie. 
25.  Åbenthus for mini- 
       Konfirmander. GRATIS PIZZA JJ 
 

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

 og se om det er noget for dig JJ 
 

Leder i klub½ 7, Anders 
Spørgsmål kontakt: Anders 21242246                                         



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

    AApprriill  
 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. 13. 

På Golgatha stod der et kors 
Jesus døde på korset. 

I haven var der en grav, 
Jesus lå der i graven. 

Korset er tomt! 
Graven er tom!

Jesus stod op og Han lever. 

Kom og hør mere i din kirke 
         om påskens fantastiske budsskab 

- ooggssåå  ffoorr  bbøørrnneennee – Jonas er klar.

    GGllææddeelliigg  ppååsskkee    
Kærligst Bente, Annemarie, Robert og Gurli 

Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

    AApprriill  
 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. 13. 

På Golgatha stod der et kors 
Jesus døde på korset. 

I haven var der en grav, 
Jesus lå der i graven. 

Korset er tomt! 
Graven er tom!

Jesus stod op og Han lever. 

Kom og hør mere i din kirke 
         om påskens fantastiske budsskab 

- ooggssåå  ffoorr  bbøørrnneennee – Jonas er klar.

    GGllææddeelliigg  ppååsskkee    
Kærligst Bente, Annemarie, Robert og Gurli 



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 april 2022



Digitalursdagen

For ikke så længe siden var det en

af verdenshistoriens helt særlige

dage. Eller rettere bare et øjeblik,

eller blot et sekund. Et sekund jeg

med stor forventning har set frem til. 

Nemlig kl 22:22:22 d.22/2-22! 

Den ultimative Digitalursdag! 

Aldrig igen vil der være flere 2-taller

på mit digitalur.  

Kirkeblad

Glædelig påske

- Jonas

Det var et stort øjeblik. Så smukt! Jeg nød det i fulde drag hele sekundet igennem. 

Om 200 år vil man kunne opleve et endnu mere fantastisk øjeblik i år 2222. Salig er

den, der står klar med sit digitalur i det øjeblik. 

Jeg husker som teenager. Jeg sad d.11 november i kirken og holdt øje med mit

digitalur. Så blev jeg distraheret et øjeblik, og da jeg så ned igen, var det for sent!

Jeg missede det! Og så skulle der gå et helt år, før det igen blev d. 11/11 kl. 11:11:11. 

 

Der er andre tider, man heller ikke bør misse. Jeg vil ikke remse dem alle op

(bryllupsdage, flyafgange, pizzagudstjenester og alt det der), men blot sige: MIS IKKE

når Gud kalder på dig! Reager på det. Ræk ud efter ham, når han rækker ud efter

dig. Når du fornemmer hans kald så udforsk det. Det kan ende med at blive det

vigtigste øjeblik i din livshistorie. Lad dig ikke distrahere, men læg mærke til kaldet.

For det vil lyde. 

Men der er også en anden ting: HUSK at Guds kærlighed er nærværende på alle

tider og alle dage og alle sekunder. Ikke kun på de helt særlige. Og at vi har

mulighed for at dele ud af den til alle tider. Det var ham, der opfandt tiden. For ham

er 1000 år som én dag og én dag som 1000 år. Han kender dig helt fra før du blev

født, og hans kærlighed er nærværende alle sekunder. Lad os leve i den og give den

til enhver vi møder på vores vej. For den løber aldrig tør, ikke et eneste sekund løber

den tør. 



Dette ene må I
ikke glemme, mine

kære, at for
Herren er én dag
som tusind år, og
tusind år som én

dag. Herren er
ikke sen til at

opfylde sit løfte.
Andet Petersbrev kapitel 3 vers 8-9



Denne sidste gang i sæsonen vil vi

syge foråret og lyset ind sammen med

Susanne Madsen ved klaveret. 

 

OBS: Hvis vi grundet corona må aflyse,

vil vi skrive det på Facebook og slå det

op ved købmanden.

 

Klub 86 holder pause i maj, juni, juli og

august og starter op igen til

september med en udflugt. Læs mere i

juni måneds kirkeblad.

Kirkeblad

Klub 86

Onsdag d. 6. april kl. 14.30 i Sognegården

 

 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

 

Indsamling i april

FDF, Børneklubben og Klub Halv Syv

Vi er taknemlige for det store arbejde der gøres til glæde for børn og unge

i Hjerm sogn hos FDF, Børneklubben og Klub Halvsyv. Mange frivillige ledere

bruger tid her uge efter uge, år efter år. TAK for det! I april måned samler vi

derfor ind til dette lokale kirkelige arbejde med børn og unge. Se mere på

www.hjermkirker.dk og www.fdf.dk/hjerm/

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

12885. Tak for en god gave!
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Palmesøndag i kirken er rigtig festlig!

Minikonfirmanderne optræder og får diplomer og gaver

for afsluttet forløb, og fdf medvirker under gudstjenesten

og serverer efterfølgende gratis grillpølser udenfor

kirken. Palmesøndag er optakten til påsken. En

gudstjeneste for hele familien - alle er velkomne.

Familiegudstjeneste

Palmesøndag d. 10. april kl. 10.30 i Vestre Kirke

 

Sogneindsamling i marts

KÆMPE tak til alle som søndag d. 13. marts tog godt imod indsamlerne, og

gavmildt støttede indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Hjælpen fordeles

mellem Ukraines ofre og klimahjælp til verdens fattigste familier. Og ikke

mindst, tak til jer der har brugt jeres kostbare tid på at koordinere og samle

ind. Vores resultat i Hjerm blev på 26.192 kr!

Derudover blev der hele marts måned samlet penge ind online samt ved

gudstjenesterne. 

I Hjerm har vi en besøgstjeneste. Sidder du/I ofte alene og kunne have lyst

til at få besøg engang imellem? 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 voksne.

Kontakt meget gerne Hanna Lauridsen hvis du har spørgsmål eller vil melde

dig. Mail: hannaogleif@gmail.com Tlf: 51 24 20 43

Besøgstjeneste

Du kan få en besøgsven - eller du kan blive besøgsven
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Til børnekirke kommer børn i alle aldre lige fra 2 år

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

en søndag. Vi synger, leger, spiser lidt sund snack

og går på opdagelse i Guds kærlighed til os.

Bagefter går vi over i kirken og er med til nadver

og de sidste salmer. Det er for alle aldre, og din

mor og far må også gerne være med, hvis de vil.

 

Der er Børnekirke til alle 10.30-gudstjenesterne i

Vestre Kirke. Tjek evt. gudstjenestelisten.

 

Find os også på facebook: "Børnekirke i Hjerm". 

Spørgsmål? Ring/skriv til Maria på 60605551

Børnekirke

Påskedag d. 17. april kl. 10.20 i konfirmandstuen
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Gækkebreve

Kære Hjermboere

Jeg er vild med gækkebreve!

 

 

Så derfor vil jeg ligesom de foregående år give denne udfordring til jer alle

sammen: Hvis du senest palmesøndag den 10. april lægger et gækkebrev i

min postkasse på Kirkevej 9, og jeg ved gudstjenesten påskesøndag den 17.

april ikke kan gætte hvilket gækkebrev, der er fra hvem, ja, så får du et

påskeæg, hvis du er i kirke. Vi finder vinderne lige efter påskegudstjenesten.

Der er også Børnekirke Påskesøndag. 

Kærligst, Jonas
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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. 21. april kl. 17 i Vestre Kirke

Denne aften afholdes det årlige orienterings- og menighedsmøde.

Dagsordenen kan ses på hjemmesiden under menighedsråd. Bonus: Vi får

besøg af Thomas Bjerg Mikkelsen, som holder sit spændende foredrag om

sit venskab med en livstidsfange, som er dømt for drab: "Alle vil jo bare

elskes".

"Alle vil jo bare elskes"

Foredrag tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Hjerm Sognegård 

Siden sidst

Døbte i Østre Kirke

Svala Baltzer Slyk

Døbte i Vestre Kirke

Xander Ørgaard Hansen

Ændring

I sidste måned bekendtgjorde vi alle datoer for årets menighedsrådsmøder.

Der er sket en ændring i september: D. 20. september er der valgforsamling

kl. 19 og d. 24. september er der menighedsrådsmøde. 



Kl. 09.00 i Østre Kirke

Emma Dahl Schildt 

Ida Thrane Harregaard 

Jakob Stensgaard Clausen 

Klara Sander Bærentzen 

Laura Frederikke Rehmeier Gaardsted 

Line Dahl Schildt 

Malthe Langston Knudsen 

Malthe Tranekær Jensen 

Mia Voigt Støve 

Mie Ørskov Kronborg 

William Ørskov Vingborg 

Jesper Ebey Lind-Kristensen

Oliver Toft Frøby Østergaard

Mads Mølgaard

Freja Fynsk Abildtrup 

Lidunn Rosa Filsø 

Liva Fynsk Abildtrup 

Mathilde Juul Lysgaard

 

Kl. 11.00 i Vestre Kirke

Amanda Hilligsø

Sascha Have Lindgren Lillelund 

Sophia Bøgvad Nielsen

Christian Ivan Toft Jensen 

Stella Burow Jakobsen 

 

D. 13. maj kl. 13.00 i Vestre Kirke

Emma Marleen Mosegaard Pedersen

Hjerteligt 

tillykke! 

Vi ønsker jer 

en dejlig fest!

  

Årets konfirmander

Søndag d. 24. april

Telegrammer/gaver m.m. kan

afleveres til alle konfirmander i 

Vestre Kirkes graverhus i

tidsrummet kl. 9.00-10.30

Kirkeblad
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 3. april

Mariæ bebudelses dag  

 

Søndag den 10. april 

Palmesøndag

 

Torsdag den 14. april

Skærtorsdag 

 

Fredag den 15. april

Langfredag 

 

Søndag den 17. april 

Påskedag 

 

Mandag den 18. april 

Anden Påskedag  

 

Søndag den 24. april 

1. s. e. påske

 

Søndag den 1. maj

2. s. e. påske

 

 

DATO

-

10:30

Familiegudstjeneste*

19:00 

-

10:30 + Børnekirke

-

11:00 Konfirmation* 

9:00 

Charlotte Rønhoff 

10:30 

-

-

10:30 

9:00 

9:00 

Charlotte Rønhoff 

9:00 Konfirmation* 

-

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.


