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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 



HJERM POSTEN  10•2022    4

. .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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          NATURENS DAG I HJERM BYPARK 2022.  

Lørdag d. 10 september kl. 11-16 

Sæt allerede x i kalenderen… 

Der vil naturligvis foregå spændende aktiviteter-MEN har 
du en ide/forslag til en aktivitet-så tøv ikke med at 
henvende dig til: 

Inga Bertelsen: 20372908 

Lone von Qualen: 23986335 

Eller kom med din/jeres ide til planlægningsmøde: onsdag 
d. 8 juni kl. 19.30 i Naturhuset. 
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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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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

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

Ølsmagning fredag
den 17. juni kl. 15-19

Den Populære 
Bree Rose’ 
normal 54,95

eller

Den friske 
Pink 
Moscato 
normal 54,95

Rose´ på terrassen 
i HELE juni

125.-
Frit valg

i hele juni

3 fl. til
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HJERM BORGERFORENING

Ny bestyrelse 
– Hjerm BorgerforeningNy bestyrelse Hjerm Borgerforning 

 

Sascha Nielsen - Formand 
Simon Cens Jensen - Næstformand 
Inga Bertelsen – Bestyrelsesmedlem 
Bertel Jensen – Bestyrelsesmedlem 
Thomas Bruun – Bestyrelsesmedlem 
Brian Gøtzsche – Kasserer  

Vi i den nye bestyrelse har været samlet til nogle enkelte møder allerede og har 
snakket organisering, årshjul og visioner – alt dette vil I høre mere om. 
 
Bonus info: Vi har en plads mere i bestyrelsen, hvis nogle skulle have interessen. 

Ny bestyrelse Hjerm Borgerforning 
 

Sascha Nielsen - Formand 
Simon Cens Jensen - Næstformand 
Inga Bertelsen – Bestyrelsesmedlem 
Bertel Jensen – Bestyrelsesmedlem 
Thomas Bruun – Bestyrelsesmedlem 
Brian Gøtzsche – Kasserer  

Vi i den nye bestyrelse har været samlet til nogle enkelte møder allerede og har 
snakket organisering, årshjul og visioner – alt dette vil I høre mere om. 
 
Bonus info: Vi har en plads mere i bestyrelsen, hvis nogle skulle have interessen. 

Ny bestyrelse Hjerm Borgerforning 
 

Sascha Nielsen - Formand 
Simon Cens Jensen - Næstformand 
Inga Bertelsen – Bestyrelsesmedlem 
Bertel Jensen – Bestyrelsesmedlem 
Thomas Bruun – Bestyrelsesmedlem 
Brian Gøtzsche – Kasserer  

Vi i den nye bestyrelse har været samlet til nogle enkelte møder allerede og har 
snakket organisering, årshjul og visioner – alt dette vil I høre mere om. 
 
Bonus info: Vi har en plads mere i bestyrelsen, hvis nogle skulle have interessen. 

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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HJERM BORGERFORENING

 
By koncert 

2022 
Hjerm Bypark 

12. august  
UUgglleerr  ii  mmoosseenn  

kkoommmmeerr  oogg  ssppiilllleerr  oopp  ttiill  
ddaannss  

 

Tag hinanden under armen og kom til en 
hyggelig aften med god musik og noget 

godt til ganen 
- Hjerm Borgerforening - 
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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
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FODBOLD

Sæson 2022-23 

Til næste sæson 2022-23, dvs. udendørs august-oktober og april-juni og evt. indendørs 
oktober-marts, søger vi bl.a. trænere til følgende hold: 

U5 til U6, årgang 2017-2018 ->  

Endnu en træner, gerne over 16 år, samt hjælpetræner over 13 år søges for 3-mands 
hold. Trænere indgår i træner-truppen for årgang 2013-2018. Træning ligger pt. om 
torsdagen kl. 16.15-17. For flere oplysninger, kontakt Birthe på 21276650. 

U9 til U10, årgang 2013-2014 - eller U10 til U11, årgang 2012-2013 ->  

Træner, gerne over 16 år, samt hjælpetræner over 13 år søges for 5-mands hold. Trænere 
kan indgå i træner-truppen for årgang 2013-2018, hvis en træning ligger om torsdagen, 
men andre dage kan også være en mulighed. For interesse og flere oplysninger, kontakt 
Birthe på 21276650. 

Mor-Far-Barn, årgang 2019-2020 -> Der har været enkelte forespørgsler. Skulle der 
være nogle større søskende, forældre eller gerne bedsteforældre, der vil stå for leg & sjov 
& bold, hører vi meget gerne fra jer. Kontakt Birthe på 21 27 66 50 for interesse. 

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

OBS! Vi mangler stadig frivillige til opgaver i løbet af året -> Kontakt Birthe 
på 21 27 66 50 eller Ann på 26 37 85 10 for mere information. 
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FODBOLD

Udskiftningsbokse 
Vi har endelig fået nye udskiftningsbokse, som vi håber alle passer godt på. Tusind tak til 
DIF/DGI foreningspuljen og Jysk Energi for støtte til projektet. 

 

 

Fordelsklub 

Meld jer til Fordelsklubben, køb billetter eller produkter & støt klubben med kr. 25. 

Tilbud for alle. Ved oprettelse af et gratis 
medlemskab af Fordelsklubben i FCM 
Klub-samarbejdet kan man købe 
forskellige produkter. 

F.eks. billetter til FCM-kampe, billetter til 
WOW-Park eller Ecooking-produkter, 
hvoraf kr. 25 kan gå til klubben, du vil 
støtte.  

Vælg derfor Hjerm FIF Fodbold = 
uvurderlig hjælp til aktiviteter for vores 
spillere og frivillige.  

 

 
 

/Hjerm FIF Fodbold  
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FODBOLD

Kampresultater 
Næsten alle hold har været i kamp i maj. Her er seneste resultater indtil 15.maj. 

SERIE 4 

Serie 4 – Høvsørevej  0 - 5 

Lidenlund B – Serie 4  7 - 0 

Naur-Sir-Krunderup – Serie 4 7 - 0 

Serie 4 – Struer Humlum 1 - 0 

Serie 4 – Holstebro B  2 - 1 

Pokalkamp mod Linde B  25/4, Langhøjskolen, resultat 3-2 

SERIE 5 

Serie 5 – Vinderup IK  Vinderup afbud, UHT 

Borbjerg Skave - Serie 5 -  0 - 3 

Serie 5 – Ejsing B  3 - 1  –> og holdet rykker op i ombrydning 
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FODBOLD

U16 DRENGE 

U16 Drenge – Sjørring IF Hjerm afbud, HHT 

Thisted – U16 Drenge  4 - 2 

U16 Drenge – Nordvest-/Sydmors Nordvestmors/Sydmors afbud, UHT 

U16 Drenge – Fursund IF 17 - 4 

U14 DRENGE 

HVA Sydthy - U14 Drenge  4 - 1 

U14 Drenge – DJB Videbæk 2 - 1 

Mejdal-Halgård - U14 Drenge 2 - 1 

U14 Drenge – Herning Fremad 1 - 3 

U14 PIGER 
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FODBOLD

U14 Piger – Ringkøbing IF 4 - 1 

U14 Piger – Tjørring IF  4 - 1 

Vildbjerg SF – U14 Piger 0 - 3 

U14 Piger – Aulum IF  5 - 1 

U11 Drenge / Mix 

Resen-Humlum IF – U11 Drenge 6 - 3 

U11 Drenge – Linde B  4 - 2 

SHN Ulfborg – U11 Drenge 6 - 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hjemmekampe 
Dag Dato Tid Række Modstander 

søndag 29-05-2022 13:00 U16 Drenge Oversidder 

Fredag, 
byfest! 03-06-2022 19:30 Herrer Serie 4 Lidenlund B 

Lørdag, 
byfest! 04-06-2022 11:00 U16 Drenge Thisted FC 

mandag 06-06-2022 16:00 Herrer Serie 5 Ørslevkloster IF 

tirsdag 07-06-2022 19:00 U14 Piger LHRH Vildbjerg SF (i Asp) 

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

lørdag 11-06-2022 16:00 Herrer Serie 4 Naur-Sir-Krunderup 

søndag 19-06-2022 16:00 Herrer Serie 5 Skive IK 

Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF. 

(LH = samarbejdshold Linde-Hjerm. LHRH = samarbejdshold Linde-Hjerm-Resen-Humlum) 

KOM & STØT OP OM HOLDENE 

 

/Hjerm FIF Fodbold 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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Hjerm Posten
ønsker alle en god sommer 
– på gensyn i september!

Husk indlevering  
senest den 15. august!
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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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Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte

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

• Pleje – lugning af bede, græsklipning.
• Plantning – små roser, buske, hæk og 

store træer.
• Sommerblomster, sætning af geoginer  

og opgravning igen til efteråret.
• Tilplantning af terrassens krukker eller  

altanens kasser.
• Hækklipning og fjernelse af affaldet.
• Fliserensning – fjerne flisepest, alger mm.  

Miljøvenligt og uden kemi.
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KONTAKT ULRICH PEDERSEN
22 70 88 31 - UP@KAJBECH.DK

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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”Mini-Byen i byen”
Det var teamaet for årets emneuge i Hjerm 
Landsbyordnings skole. 

Skolen var fra mandag d. 16.-20. maj forvandlet til et helt lille minisamfund, 
med egen møntfod ”Hjermdollar”, egen bank, café, storkøkken, kunstbutik, 
wellness-shop, frisør, slikbutik, Casino og biograf. 

– Ja der manglede ikke noget.

Eleverne gik på arbejde fra 08.00-13.20 alle dage og kunne derved tjene en 
dagsløn. Lønnen kunne omsættes i byens forretninger og forlystelser og det 
blev den. I sådan en uge, er der nu megen god læring i, at mærke på egen 
krop, at der er nogle gamle ordsprog der gælder endnu. ”Pengene kan kun 
bruges én gang”…

Hele ugen emmede der af megen læring og god stemning samt høj 
arbejdsmoral i de forskellige forretninger, fredag kulminerede det med besøg 
af mange turister i form af forældre der flittigt besøgte Minibyen, de havde 
godt med valuta i lommerne, som de flittigt vekslede i banken.

Dagligt blev der lavet mad i det lokale storkøkken, som bespiste alle de trætte 
og sultne medarbejdere, som i hold kom til frokost, ved de pænt pyntede 
borde i aulaen. Menuen var varieret og spændte fra pasta med kødsovs til 
boller i karry. Der blev både spist godt og meget, køkkenet modtog fortjent 
megen ros, dog forlyder der ikke noget 
om, at de fik besøg af Michelin’s guider, 
men det ved vi vel først med sikkerhed, 
når stjernerne bliver uddelt næste gang. 
Det skal ikke undre om der falder én 
eller flere stjerner af, det vil kun være 
fortjent.

Wellness-shoppen med blid musik 
i radioen og venligt personale, der 
omsorgsfuldt spurgte ind til, hvad der 
ville gøre din dag fantastisk var en 
stor succes, neglene fik lak, fødderne 
blev badet, ja selv skolelederen lod 
sig drage af et fodbad med tilhørende 
bobler, både omkring fødderne 
og i glasset. Intet var overladt til 
tilfældigheder, det var ren Hollywood 
stemning. Den tilstødende salon havde 
forrygende travlt med håropsætning og 
hårfarvning, en kort overgang, måtte de



HJERM POSTEN  10•2022    21

afvise kunder, da de var løbet tør for hårfarve. De fik dog 
hurtigt importeret nye forsyninger via den lokale frisør i 
Hjerm – Tak for hjælpen.

Café og slikbutik bagte og lavede bolsjer i et tempo, som mange ville have 
beundret, men lige lidt hjalp det. Efterspørgslen var for stor og de mange 
søde tænder ville ikke mættes. Personalet kæmpede bravt hele ugen, og selv 
om produktionen flere gange blev sat på højtryk, var det ikke muligt at følge 
med. Ser man alene på deres omsætningsstigning fra dag til dag, er der vel 
tale om at de skal tildeles gazelleprisen af dansk industri. 

Kunstværkstedet lavede flotte kreationer, smukke billeder og finurlige mænd 
af møtrikker. Opfindsomheden var rigtig stor og i den tilstødende butik blev 
det flittigt solgt. De der nåede at købe værker, bør skatte dem højt, der kan 
nemt gemme sig en kommende storkunstner i mellem, som med tiden kan 
blive en god investering.  

Casino med alt dens tilhørende glimmer og drømme om hurtige penge, gav 
grobund for vigtig læring. Når pengene er små, eller drømmen om wellness, 
mange penge til lir’ bliver stor, kan man jo fristes til at tage chancen. Tænk 
hvis man rammer Jackpot, men ”man vinder ikke hver gang” måtte nogle 
elever sande. Måske er det bedre at lære det nu, end på Munkebjerg Casino 
om nogle år. Der var dog også elever som kom fulde af begejstring ud fra 
Casinoet med lommen fuld af Hjermdollar. De blev nu for de fleste hurtigt 
omsat igen, så også i denne by gjaldt det, at forbruget ofte bare følger 
mængden, og der er sjældent penge nok, ”mer’ vil have mere”.

Men alting har en ende og mandag den 23. maj var alt ved det gamle, 
minibyen var lukket, bøgerne fundet frem. Ingen slik butik, ingen biograf 
osv. Nu skulle de kære elever tilbage i skole, for det skal de jo... Man kan så 
spørge sig selv, hvad handlede den uge så om, var det bare pjat og spas? Nej 
den handlede om almendannelse, livsduelighed og demokratiske borgere i 
Danmark. Og vi glæder os til vi gør det hele igen en anden gang.
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Hjerm Landsbyordning
- hvem er vi?

FAKTA
Anders Jonasen Aagard - 52 år
Leder af Hjerm Landsbyordning
Yndlingsfag i skolen: Matematik
Yndlingsleg i skolen: Sørøverleg
Bopæl: Bedsted

Det er mandag morgen, og stille på skolen, 
fordi alle elever er samlet for at sætte gang 
i emneuge, der handler om ”Minisamfund”.  
Børnene har glædet sig til atter at kunne 
have en anderledes uge på tværs af klasser.
Landsbyordningens leder Anders er på kon-
toret - det kontor han flyttede ind i i 2017, 
da han kom fra en stilling som afdelingsle-
der på Vestervig skole. 

Anders blev ansat som leder i vores Lands-
byordning, og han er glad for det.
”Jeg har altid som forælder syntes, at det er 
vigtigt at skabe sammenhænge i børns liv, 
for at skabe trygge miljøer for børnene. Jo 
mere tryg man er, jo mere energi har man 
til at tage læring til sig. Og derfor giver det 
så god mening, at vi har børnene fra ca. 11 
måneder til og med 6. klasse.”, fortæller An-
ders. Han funderer videre over, at det nok 
ikke er blevet mindre vigtigt med tiden.
For Anders er det tiltalende, at man kan 
arbejde kontinuerligt med værdier, som 
børnene kan tage med sig hele livet, og 
som giver en følelse af livsduelighed og 
robusthed.
”Kald mig bare gammeldags, men det jeg 
står for, kunne man nok også have fundet i 
1800 tallets Grundvigske skole - det er med 
til at give vores børn og unge en rodfæst-
ning”. 
Det at kunne indgå- og byde ind i fællesska-
ber er en grundlæggende egenskab, som 
Anders mener, er vigtig for alle at lære.
”Børnene skal lære så meget mere end det, 
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der står på skoleskemaet”, siger han.

Anders udtrykker begejstring omkring det 
fællesskab, vi har i Hjerm, og den måde man 
arbejder sammen og understøtter hinanden, 
uanset om det er kommunal, privat eller 
foreningsdrevet virksomhed.  
”Og så er der sådan noget lidt Pippi-agtigt i 
Hjerm - det har vi ikke prøvet før, så det kan 
vi sikkert godt”, smiler Anders. Og det er jo 
netop med til at så meget lykkes i Hjerm.
Mange steder sættes Landsbyordninger 
igang som spareøvelser, men det har ikke 
været tilfældet i Hjerm. Der har vi selv øn-
sket det - og vi er på en måde gået lidt mod 
strømmen. 
”Reelt set har vi jo ikke bedre beliggenhed 
eller bedre faciliteter end i andre småbyer, 

men Hjerm skiller sig ud ved at have en fan-
tastisk indstilling og ved at kunne skabe et 
ualmindeligt godt indhold, i de rammer der 
er til rådighed - og det er altså mennesker, 
der skaber det”, funderer Anders.
Adspurgt om fremtiden i Hjerm Landsbyord-
ning, fortæller Anders, at han håber, at vi 
kan fastholde et positivt samarbejde i og 
omkring byen, som Landsbyordningen er 
en del af. At vi allesammen i fællesskab kan 
bevare det positive omdømme, som gør, 
at folk flytter til Hjerm for at bo og for at 
være en del af det samlede hele. Og det har 
Landsbyordningen også en stor rolle i. 
”Grundlæggende mener jeg, at vi skal gøre 
os umage på vores vagt, og det vil jeg gerne, 
at folk kan sige om mig som leder, den dag 
jeg giver stafetten videre”.

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

En bistade, hvor alle har deres op-
gaver, så vi i fællesskab kan nyde 
lidt sødme.
Alle har en vigtig brik og vi skaber 
noget i fællesskab!
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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



HJERM POSTEN  10•2022    27

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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Sidste meddelelse fra os i sæson 2021/2022 

Tak for endnu en sæson, hvor vi kun har aflyst et arrangement på grund 
af Corona (Foredrag i januar 2022) og desværre også aflyst et arrange-
ment på grund af manglende tilslutning (Besøg på Odin Teatret i april 
2022) 

Vi er i fuld gang med at planlægge sæsonen 2022/2023, så glæd jer til 
endnu en sæson med spændene arrangementer og hyggeligt samvær, så 
håber mange har lyst til at støtte op om vores forening og deltage i vore 
arrangementer. 

Vi har stadig tre ledige pladser i bestyrelsen, så håber der findes 
nogle personer, som har lyst til at køre vores forening videre, også i de 
kommende sæsoner. 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer 
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Onsdag d. 9. November kl. 19.00 i Struer Energi Park 

 

Som sædvanlig inviteres der til et kulturelt arrangement i Region Midt-
Vest, og i år bliver det en musikaften med 

 

Sara Grabow og Anders og Bent Bro 

Nærmere information i september-nummeret af Hjerm Posten 

Pris for medlemmer 75,- kr.  andre 150,- kr. 

 

Billetter kan allerede nu købes hos Else Mogensen – telefon 40384776  
eller mail elsehans@mvbmail.dk  
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JUNI 2022

Tumlinge (1.+2. klasse)

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

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  7. Krea og leg
Tirsdag d. 14. Sommersjov
Tirsdag d. 21.  Sæsonafslutning
Torsdag d. 23. FDF deltager ved Sankt Hans i byparken  

– se program

Til kalenderen: 3.- 4. juni Deltagelse i byfest   

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

Pilte (3.+4. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 
Tirsdag d.  7. Knob
Tirsdag d. 14. 100 poster løb
Tirsdag d. 21.  Sommerferie afslutning
Torsdag d. 23. FDF deltager ved Sankt Hans i byparken  

– se program

Til kalenderen: 3.- 4. juni Deltagelse i byfest

Ledere:   Tine tlf. 3049 2743, Katrine tlf. 2349 0557 
Line, Per, Christine og Freja
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JUNI 2022

Væbnere (5.+6. klasse)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  7.  Rejsen til Coratia

Tirsdag d. 14.  Rejsen til Coratia fortsætter

Tirsdag d. 21.  Sæsonafslutning

Torsdag d. 23. FDF deltager ved Sankt Hans i byparken – se program

Til kalenderen: 3.- 4. juni Deltagelse i byfest

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.  7.  Mad på der nye komfur

Tirsdag d. 14.  Løb

Tirsdag d. 21. Sommer afslutning

Torsdag d. 23. FDF deltager ved Sankt Hans i byparken – se program

Til kalenderen: 3.- 4. juni Deltagelse i byfest  

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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     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.  
 
 
Næste gang: 
Lørdag d. 11. juni kl. 9:00 - 12:00  
Vi glæder os til at være sammen med dig, 
dine søskende og forældre! 
(Husk lige at tilmelde senest onsdagen før ☺) 
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 
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Sankt Hans for ALLE 
I Hjerm Bypark 

Torsdag d. 23. juni 2022 
 

Aftenen starter med en kort familievenlig 
  gudstjeneste på friluftscenen kl. 19.00 

 
Derefter er der mulighed for at købe kaffe og kage, øl 

og sodavand. 
 

Ca. kl. 19.45 tændes Sankt Hans bålet. 
Her vil der være sang og båltale 

 
KOM OG VÆR MED 

 
 
 
 
 
 

Arr: Borgerforeningen, Hjerm Menighedsråd og FDF Hjerm 
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Indre mission  
  
               JUNI  
 
Lør-man.  4-6.  Pinsecamping i Jens Jensens anlæg, Haderup 
 
torsdag  9. 18.00 Fællesspisning. Tilmelding til Gurli Clausen                          
  4043 3286 el. gurliclausen@hotmail.com 
  Senest  tirsdag 7/8. 
   19.30 Sangaften v Maria og Knud Erik Krogh Melgaard, 
   Aulum.   
      
 
Fre-søn. 10-12  IM´s ÅrsmødeFestival på Mørkholt Camping. 
 
man-lø.  13-18  Seniorcamping i Jens Jensens Anlæg, Haderup 
 
fredag 24.  Mandeklub 
 
torsdag 30.      19.30 Samtalemøde, tekst: Luk 3. 
 

 JULI  
    

fre.-lør 22-30  Bibelcamping i Jens Jensens anlæg,Haderup.  
   Se www.haderupcamping.dk  
       
På www.indremission.dk/bibelcamping kan man se en  oversigt over 
alle IM´s teltmøder og bibelcampings i hele landet. 
 
 

                RRIIGGTTIIGG  GGOO  SSOOMMMMEERR            
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        AUGUST 
 
lør. 13.    kl.   9.00 Fælles hovedrengøring i Bethel.  
   Kaffe  og rundstykker undervejs. 
 
Tors. 18. kl. 19.30 bibelkreds aften. 
 
Fred. 26. kl. 17.00       SENSOMMERFEST FOR HELE FAMILIEN 

Fællesspisning. Tilmelding til Gurli Clausen                  
40433286 eller gurliclausen@hotmail.com             
senest  24/8. 

 
Kl. 18.30 Festaften med fritids børnekonsulent  Frans 
                       Thusholt, Herning 

Det bliver virkelig en festaften for hele familien
 !! #$%& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Juni – juli - august 
 
BIBELKREDS 2:  tordag den 16. juni kl. 19.30 
Hos: Stinne Larsen, Højgårdsparken 14 
Tekst: kap 4: Guds helbredende kræfter. 
 
BIBELKREDS 3: tirsdag den 7. juni kl. 19.30 
Hos: Børge Pedersen, Skovgårdsvej 20, 3, lejl. 3. 
Tekst: Øs fra Guds bud – med glæde.  Det 8. bud. 
 
BIBELKREDS 4: onsdag den 1. juni kl. 19.30 
Hos: Louise og Peder Hilligsø, Hjermvej 63 
Tekst: Fodspor i Soldal sogn. Kap 3: Moral 
   
Juli: ingen bibelkreds 
 
August: Alle kredse: torsdag den 18. august kl. 19.30. 
Man aftaler indbyrdes sted og tekst.  
 
  

 
 
 

 
Bibelkreds er en åben samling, 

 hvor man deler liv og bibel. 
Har du lyst til at vide mere/være med,  

så kontakt gerne  
Hans Jørgen Nielsen 97464727 

 
Læs bibelen online: www.bibelselskabet.dk 
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  Klub Halv Syv 
 

Juniorklub for 3.-6. kl. 
Man. kl. 18.30-20. 

Missionshuset, 
Vestre Hovedgade 4 

 

   Juni/August 
 

           Vi holder sommerferie i Juni - Juli 
                                              

                                           Der er sommerlejr på 
                                            Humlumlejren  

                                          2.-5. juli        
 

Rigtig god ferie 
 

Man. d. 22/8 er vi klar igen m. mange 
sjove og gode oplevelser. 

Man. d. 29/8 tager vi til stranden. 
 

Kom og vær med – også plads til dig! 
 

Kærlig hilsen 
 Gurli, Højgårdsparken 92, 

Mobil 21405005 
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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 BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
                                                  JJuunnii  

  
  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. 1/6 

 
 

Afslutning d. 15. med vandkamp mm. 
.  

Der er pølser og brød til 
dig og din familie  

kl. 17.30 
                         
 

               Rigtig god ferie.   
                                   

VVii  eerr  kkllaarr  iiggeenn  dd..  2244..  aauugguusstt  
  

Kærligst Bente, Annemarie, Robert og Gurli                           
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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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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 
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Tlf. 97 46 41 14
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Fri mandag

 

Menighedsrådsformand

Birgitte Munk Jensen
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Tlf. 42 97 68 37 
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Ruth Hedager Kristensen
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Mail: mssp@km.dk

Træffes efter aftale

 

Hjerm Vestre Kirke

Kirkevej 18, 7560 Hjerm
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Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm
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www.hjermkirker.dk
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Rønhoff, Gimsing. Tlf. 23 63 90 70

for Hjerm Sogn jun-aug 2022



I Hjerm bor en sød pige, der hedder Stine, og hun har høns. En af

hanerne er umådeligt flot - og den har et mindst lige så flot navn.

Den hedder nemlig Jonas. Opkaldt efter den lokale præst. Da

Jonas var lille, havde han nemlig en fin og tydelig præstekrave.

Jeg tror aldrig, jeg har fået en hane opkaldt efter mig før, men

når det er sådan en flot fyr, så er æren jo kæmpestor! Men Jonas

blev nok overmodig. Han begyndte at gale om morgenen og at

interessere sig for høns. Det kunne den anden hane, Thomas, ikke

li’. Og Thomas er et stort brød af en hane! Så Jonas blev trynet.

Heldigvis blev han reddet af Stine. Hun fandt et nyt og godt hjem

til ham på den anden side af landevejen, lidt uden for Linde. Der

kan han få lov til at gale og leve. 

 

Peter, en af Jesu disciple, blev også overmodig. Den aften Jesus

blev taget til fange i Gethsemane Have, havde Peter sagt »om så

alle andre svigter, så gør jeg det ikke«. Men Jesus svarede ham »I

nat, før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange«. Og sådan

skete det. Peter fornægtede Jesus tre gange den nat, og så

galede hanen. Da fik Peter øjenkontakt med Jesus og huskede på

hans ord. Peter var sønderknust; fyldt med skyld og dårlig

samvittighed. Men det ender lykkeligt. Efter opstandelsen møder

Jesus og Peter hinanden. Og Jesus spørger ham tre gange »Elsker

du mig?«. Én gang for hver fornægtelse. Peter bliver tilgivet, og

han bliver den første leder i den kristne kirke. 

Vi kan også blive overmodige nogle gange. Jeg kan i hvert tilfælde. Vi

kan gale op og rode os ud i unoder. Og måske får vi verbale klø for det.

Nogle gange med rette. Vi har brug for at blive reddet ud af det rod, vi

har bragt os i. Og tilgivet. Det er præcis det, Jesus gør. Han rækker os alt

det, vi ikke fortjener. Enhver som er døbt, er præster, siger Luther, så vi

kan alle have en usynlig og fin præstekrave. Og så kan vi gale. Ikke med

en skinger og provokerende stemme, men med et ufatteligt glædens

budskab: At nåden er os nok. At tilgivelse er mulig. At håbet er inden for

rækkevidde. Vi kan alle være hanen Jonas - dem, der oplever, at på trods

af rodet, så er der en plads til os i Guds Rige, hvor vi uden fordømmelse

kan få lov til at opleve os elskede og hjemme og gøre en forskel. 

Hane
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Min nåde er
dig nok, for
min magt
udøves i

magtesløshed.

2. Korintherbrev kapitel 12 vers 19



Pinsedag d. 5. juni fejrer vi kirkens fødselsdag. I år ligger dagen i

slutningen af Byfestugen, så vi inviterer alle til en festlig gudstjeneste i

kirken. Vi skal igen lytte til pinsens budskab om Helligåndens nærvær i

vores liv, og opmuntres af de glædesfyldte pinsesalmer. Efter

gudstjenesten serverer menighedsrådet mousserende vin og kransekage. 

Velkommen

kl. 09.00 i Vestre Kirke

kl. 10.30 i Østre Kirke

 

HIMMELSUS!

”Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød”. 

Provstigudstjenesten vil i år handle om lyd, og hvad vi forbinder med lyd

fra himlen. ”Lydens By Struer” vil medvirke ved gudstjenesten med en

lydinstallation, og kirkekorene fra provstiets kirker synger.

 

Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt mad, og der er

boder med salg af pølser, kaffe, kage mv. Quistrup er stedet, hvor B&O i

sin tid startede. Der bliver mulighed for at høre lidt om stedets historie.

Pinse

Pinsedag - kirkens fødselsdag! 7rets Byfestgudstjeneste!

2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste ved Quistrup Herregård
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Medbring egen havestol/tæppe

Mandag d 6. juni

kl. 10:30 

Parken ved Quistrup Herregård

Hjermvej 59, 7600 Struer
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Indsamlinger

 
Husk: Gaver kan også gives på �obilePay nr. �2885

 

Indsamling i juni - Open Doors Danmark

Open Doors er en international organisation, som tjener verdens forfulgte

kristne. De hjælper og styrker kirken i 76 lande, hvor kristne oplever

diskrimination, vold, tortur, fængsel og død. Open Doors har baser i 24

lande, hvorfra der indsamles midler, som bruges til bibler, advokathjælp,

traumehjælp, hospitalsudgifter, nødhjælp, mikrolån, uddannelse og meget

andet. Mere end 360 mio. kristne oplever dagligt forfølgelse pga. deres

kristne tro, men opmuntres af vores hjælp og forbøn. 

Læs mere her: www.opendoors.dk

 

 

 

Indsamling i juli - Alpha Danmark

Hej! Har du spørgsmål til livet? 

Alpha = Mad + Et oplæg om den kristne tro + En god samtale. Alpha kurser

holdes i hele verden; på caféer, i fængsler, i kirker, på aftenskoler,

universiteter - og i Hjerm Kirker. Alle er velkomne, og mange oplever en

glæde over at dykke ned i den kristne tro, blive klogere og samtale med

andre om tro og liv uanset ens personlige overbevisning. Alpha kører også

parkurser. Der samles ind til Alphas kursusmaterialer, som stilles gratis til

rådighed for alle kursister. I Hjerm afholder vi jævnligt Alphakurser og

parkurser. Læs mere her: www.danmark.alpha.org
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Indsamling i august - KFUM/KFUK Danmark

KFUM og KFUK i Danmark er en bred, folkekirkelig børne-

og ungdomsorganisation, der er med til at løfte den store

opgave, det er at give børn og unge kendskab til

kristendommen. KFUM og KFUKs mange frivillige ledere

møder børn og unge over hele landet gennem klubber,

lejre og store festivaler. De skaber trygge fællesskaber og

brænder for at gøre kristendommen levende og

vedkommende for nutidens børn og unge. Lokalt er der

KFUM og KFUK foreninger i Holstebro og Struer.

 

 
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. 9. + 30. juni og d. 18. august kl. 17 i Vestre Kirke

 
Vi fejrer Sankt Hans i Byparken og glæder os til at

samles til en festlig aften for alle i Hjerm med

friluftsgudstjeneste, bål og samvær. 

Gudstjenesten starter kl. 19 på scenen i Byparken.

Herefter tændes bålet. 

Friluftsgudstjeneste i Byparken 

kl. 19 onsdag d 23. juni

 

Sankt Hans
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Velkommen Ruth

 

Varmt velkommen til Ruth Hedager Kristensen

som er vores nye organist per 1. juni. Ruth på

36 år bor i Holstebro sammen med sin mand

Jakob og deres tre drenge på 2, 5 og 8 år.

Ruth er læreruddannet og har derudover

erfaring med kirkeligt arbejde blandt andet

babysalmesang og kor for både børn og

voksne. Hun spiller klaver og lidt guitar og

orgel og starter i år på basislinjen i orgel i

Vestervig. Ruth og Jakob har venner i Hjerm

og oplever, at det er et rart sted at være -

derfor glæder hun sig også til at komme i

gang og møde børn og voksne i kirken og

byen. Vi glæder os til at lære hende at kende. 

Ruth, vores nye organist, glæder sig til at lære

kormedlemmerne at kende - og der er plads til flere

sangglade børn og unge, så kom endelig og prøv det af!  

Koret fungerer som både et fritidsjob og undervisning i

sang og bevægelse. Vi synger til højmesser i kirken ca. to

gange om måneden, og synger med til koncerter ved

højtiderne. Fra 4. klasse og op. Sidste gang inden

ferien er. d. 22. juni. Opstart igen d. 10. august. 

Børne-teenkor + fritidsjob

Onsdage kl. 15.10 - 16.30 i Vestre kirke - nu sammen med Ruth
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Har du et spørgsmål?

 
... til livet? Tal om det store i livet sammen med andre nysgerrige 

Alpha = Aftensmad + Et oplæg om den kristne tro + En god samtale

 

Alle er velkomne på et Alphakursus! Uanset overbevisning eller viden, blot

man er nysgerrig. Mange oplever en glæde over at dykke ned i den kristne

tro, blive klogere og samtale med andre om tro og liv  i en afslappet

atmosfære - uanset ens personlige overbevisning og med respekt for den

enkeltes ståsted.

 

Alpha er for alle. Om man er vant til kirke eller ej. Om man ved en hel del,

eller ganske lidt. Her er der plads til at stille spørgsmål, og være nøjagtig

som man er. Man kan hoppe fra når som helst, og er ikke forpligtet mere

end man selv ønsker.

 

Alphakurser holdes i hele verden; på caféer, i fængsler, i kirker, på

aftenskoler, universiteter - og i Hjerm Kirker: 

 

8 tirsdage fra 27/9 til 13/12 (ikke uge 42, 44, 46, 47) + hele lørdag d

12/11.

Tid: kl. 18:30 til præcis 21:15.

Sted: Konfirmandstuen, Kirkevej 9, 7560 Hjerm.

Gratis inkl. aftensmad.

 

Tilmelding og info: Sognepræst Jonas Serner-Pedersen, tlf: 2628 6989

mail: jjs@km.dk - Følg med på www.hjermkirker.dk og på kirkens

facebookside.

 

På www.danmark.alpha.org/blog kan du læse andres oplevelser ved at

deltage i et alphakursus. 
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Klub 86

 

Vi skal se hospitalskirken i Gødstrup, hvor Laila

Westergaard har stået for udsmykning af kirken

med bl.a. døbefont, altertavle og frise i gulvet.

På vej derhen drikker vi formiddagskaffe, som

udvalget har med. Vi spiser to-retters middag

ved hotel Falken i Videbæk. Derfra kører vi til

Abildå brunkulslejr, hvor der er levendegørelse.

Her drikker vi også vores eftermiddagskaffe.

 

Afgang i bus fra Hjerm Hallen kl. 09.00

Vi forventer at være i Hjerm igen kl. 17:30

Årets udflugt onsdag d. 7. september

 

Alle er velkomne!

Pris: 250 kr. excl. drikkevarer

 Tilmelding senest 28. august 2022

(først til mølle) til Gurli Clausen.

Husk at oplyse hvis du er diabetiker. 

mail: gurliclausen@hotmail.com

tlf: 97464490/40433286 
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Velkommen til friskbrygget kaffe, rundstykker, juice og

hyggeligt samvær denne søndag morgen. 

Bagefter følges vi ad til gudstjenesten 10.30 i Vestre

kirke. Der er desværre ikke Børnekirke denne søndag,

men børnene er selvfølgelig meget velkomne i kirken.

Søndag d. 21. august kl. 09.30 i konfirmandstuen

 

Godmorgensøndag

Hjerm Kirker inviterer alle kommende konfirmander og deres forældre til en

hyggelig og informativ times tid i Vestre Kirke. Jonas glæder sig til at møde

jer og vil fortælle om konfirmandforløbet, og der vil være mulighed for at

stille spørgsmål. Velkommen også til Godmorgensøndag først, se herover. 

Selve konfirmationen bliver søndag d. 30. april 2023. 

Konfirmandindskrivning

Søndag d. 21. august i Vestre kirke efter gudstjenesten

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. 

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

Spørgsmål? Ring/skriv til Maria på 60605551

 

Børnekirke

 

Søndag d. 26. juni

"Guds kærlighed er rundt om mig,

den er dyb og høj og bred ... "
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Velkommen til en dejlig familiegudstjeneste for

alle aldre! Denne dag er for alle børn, og vi skal

særligt fejre de børn, der blev døbt for 5 år siden.

Jonas vil tale om, hvad dåb er, og vi skal synge

børnesange med bevægelser til. 

 

Dåbstræf + familiegudstjeneste

Søndag d. 4. september kl. 10.30 i Vestre Kirke

Kristne er den religiøse gruppe, der forfølges

mest. De får hjælp af Open Doors, hvor Maria

Serner-Pedersen (vores præstekone) har

arbejdet i 13 år. Hun vil fortælle om sine rejser

og mødet med de kristne: ”Deres livshistorier

kan være til stor inspiration for os i Danmark

og være med til at sætte vores liv i perspektiv”.

 
Foredrag - sæt X i kalenderen

Torsdag d. 8. sep. kl. 19 i Vestre Kirke v. Maria Serner-Pedersen

Valgforsamling

 
Valget af et menighedsråd forløber i tre trin: et første orienterende møde

(menighedsmødet der blev afholdt i maj), dernæst ved en valgforsamling

og afslutningsvist ved et egentligt afstemningsvalg. Dagsorden til

valgforsamling kan ses på hjemmesiden.

Tirsdag d. 20. september kl. 19 i Sognegården
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Siden sidst

Døbte i Vestre Kirke

Annabell Lundby Jepsen

Døbte i Østre Kirke

Bjørn Rømer Svejgaard

Tillykke til årets

konfirmander
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 29. maj  

6. s. e. påske

 

Søndag den 5. juni  

Pinsedag 

 

Mandag den 6. juni 

Anden Pinsedag 

 

Søndag den 12. juni  

Trinitatis søndag 

 

Søndag den 19. juni  

1. s. e. trinitatis 

 

Torsdag den 23. juni  

Sankt Hans Aften 

 

Søndag den 26. juni  

2. s. e. trinitatis

 

Søndag den 3. juli  

3. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 10. juli  

4. s. e. trinitatis 

 

DATO

10:30 + Børnekirke*

9:00 

Provstigudstjeneste*

10.30

9:00 

Charlotte Rønhoff 

9:00 

Hjerm Bypark*

19.00

10:30 + Børnekirke*

-

10:30 

9:00 

10:30 

-

-

10.30

-

-

9.00

-

Gudstjenesteliste

*Se nærmere omtale i bladet.
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 17. juli  

5. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 24. juli 

6. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 31. juli  

7. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 7. august 

8. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 14. august 

9. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 21. august  

10. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 28. august 

11. s. e. trinitatis 

 

Søndag den 4. september  

12. s. e. trinitatis

DATO

-

9:00 

Charlotte Rønhoff 

 

-

9:00 

Charlotte Rønhoff 

-

10:30 

Godmorgensøndag*

-

10:30 

Dåbstræf*

10:30  

 

-

10:30 

Charlotte Rønhoff 

 

-

9:00 

Charlotte Rønhoff 

-

10:30

-

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.


