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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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20 Øster Hjerm Bygningsartikler -  100 års jubilæum

Øster Hjermvej 19 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 11  - et godt sted at handle!
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Freddy har 40 års jubilæum  
og vi vil derfor gerne se 

kunder, familie, leverandører 
og venner af huset onsdag  

den 25. maj.

Fra kl. 14 – 18 åbner pølsevognen 
med pølser, kolde øl og vand.

20 Øster Hjerm Bygningsartikler -  100 år

Øster Hjermvej 19 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 11  - et godt sted at handle!

Bestyrelsen i Øster Hjerm 
Bygningsartikler håber at 

mange vil komme denne dag 
og fejre Freddy.

Vel mødt.
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Lad os gøre noget ved det!

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

Det kan gøres bedre - påstår vi! 

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

Lad os gøre noget ved det!

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

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

Beslagsmed
Peter Sely

Villemoesvej 6 . Hjerm . 26 78 85 65
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HJERM BORGERFORENING

KONTINGENT 2022  
– Hjerm Borgerforening

Kære alle!

På Borgerforeningens generalforsamling den 22. marts, blev det 
besluttet, at følge bestyrelsens indstilling, om uændret kontingent 
i 2022. 

Det er derfor nu tid, igen at indbetale kontingent til Hjerm 
Borgerforening, som er;

150,- pr husstand og 75,- for enlige  
– Beløbet kan indbetales via MobilePay: 576522

!!! HUSK !!! at angive din adresse i kommentarfeltet !!!

Den gamle, såvel som den nye bestyrelse, vil gerne sige jer alle 
en STOR tak for jeres fortsatte støtte og opbakning, og vi glæder 
os til et 2022, med kendte og nye aktiviteter, fællesskab og 
sammenhold.

Den 3. maj holder den ny bestyrelse, et konstituerende 
bestyrelsesmøde, – og der vil derefter følge et ny opslag, 
omhandlende bestyrelsens ny sammensætning og formandskab / 
forkvindeskab ;-) 

På bestyrelsen vegne 

Dbh Tim Pindstofte  
– Hjerm Borgerforening (afgående formand) 
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HJERM BORGERFORENING

REN BY 2022 – HJERM
Onsdag den 20 april afholdtes der REN BY i Hjerm, hvor ca 25-30 
frivillige i alle aldre, og efter arbejde, var mødt frem og deltog i 
indsamling af skrald i oplandet til Hjerm by. 

Naturhuset var samlings-
stedet, hvorfra der blev uddelt 
ruter, og derefter indsamlet 
affald over et par timer. 
Det hele sluttede af med 
grillpølser og lidt at slukke 
tørsten med, og masser af 
hygge, snak og samvær på 
Naturhusets terrasse, – og det 
i det skønneste forårsvejr.

Landsbyordningen og alle vores skønne børn i Hjerm, havde inden 
eftermiddagsarrangementet, været igennem alle gader og stræder 
i Hjerm by, og på fornemmeste indsamlet affald. En flot og stor 
indsats af alle i Landsbyordningen.

Som de foregående år, blev der igen indsamlet en stor trailerfuld 
affald, – og igen var det metaldåser og forskellig typer af plastik 
og emballage, som udgjorde den største andel af affald.

Hjerm Borgerforening siger en kæmpe tak til Landsbyordningen, 
og til alle jer frivillige, som gav en hånd med til ”Ren by 2022” – 
godt for naturen, pænt for øjet, og ikke mindst fremstod vores 
skønne by og opland, mere ren og pæn, da vores konfirmander 
blev konfirmeret søndag den 24 april.

Endnu et STORT TILLYKKE til alle konfirmander.
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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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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

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

Det regner med fodbolde

Fredag d. 13 maj (St. Bededag) kl. 14.00 sparker 
vi 50 fodbolde ud fra taget af butikken. 
Så gælder det bare om at fange en gratis fodbold.
                                    Bagefter er der gratis is til
                                      alle børn ca. kl. 14.15

I hele Maj kører vi 

1/2 pris på alle 
løssalgs is fra Frisko, 
så vi rigtig kan få skudt 
sommeren igang.

Vi ses i Hjerm
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FODBOLD

Opstart på nye hold 

Børn, årgang 2013-2017 -> Man kan sagtens være med endnu. Mød op på 
træningsdagen og meld jer hos træneren.  

Søges: Spillere på f.eks. årgang 2013-14 og 2016-17 søger flere holdkammerater, drenge 
og piger – så kom gerne og prøv om torsdagen kl 16:15.  

Efter 2 træninger tilmeldes kontingent for spilleren på Forår, resten af 2021-22 sæsonen. 
PS Husk drikkedunk, benskinner + gerne fodboldstøvler & forældre ;) 

Mor-Far-Barn, årgang 2018-2019? -> Der har været enkelte forespørgsler på et 
hold. Skulle der være nogle forældre eller gerne bedsteforældre, der vil stå for leg & sjov & 
bold, hører vi meget gerne fra jer Vi tænker f.eks. 4 gange i maj og juni måned á 45 min. 
Kontakt Birthe på 21 27 66 50 for interesse. 

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

Nye - Hjælpetrænere/Trænere & FRIVILLIGE ? -> Kontakt Birthe på 21 27 66 
50 for mere information. 

 

Målmandstræning 
Vi har haft træningscamps for markspillere tidligere. I marts-april var det så målmændenes 
tur – og der blev væltet, presset, grebet og placeret på livet løs med JCR Keepers J 

 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Fordelsklub - FCM 
Klubsamarbejdet 

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 f.eks. 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 spillere og 
frivillige.  

Nyheder:  

Der kan nu også købes billetter til WOW-
Park & købes Ecooking produkter, hvor 
der går en andel til valgt klub – og flere 
produkter kommer. 

Skrabelodder 

I maj måned vil spillere komme rundt i byen med FCM Klubsamarbejdet-skrabelodder, 
hvor hele overskuddet går til ungdom. Tag godt imod spillerne, der kommer rundt og 
sælger. Evt. resterende lodder sælges til Hjerm byfest under Match Day-kampene. 

Lodderne koster 25 kr/stk, og I kan se præmiepuljen til venstre. 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Match Days 
Der har været fuld gang i kampe fra sidst i marts. Her er resultaterne for Serie 4, Serie 5, 
U16 og U14-holdene samt program for hjemmekampe i maj-juni inkl. byfestkampene. 

SERIE 4 

 

Holstebro B – Serie 4  3 - 1 

Serie 4 – Lemvig  0 - 0 

Team Tangen – Serie 4  1 – 6 

Serie 4 – Høvsørevej FC 2. påskedag 

Pokalkamp mod Linde B  25/4, Langhøjskolen 

SERIE 5 

 

Herrup Tvis Fodbold – Serie 5 0 – 4 

Serie 5 – Vinderup IK  2. påskedag 
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FODBOLD

U16 DRENGE 

 

Fursund IF – U16 Drenge 0 – 6 

U14 DRENGE 

 

U14 Drenge – Mejrup GU 1 – 4 

U14 PIGER 

 

U14 Piger har en udsat kamp til gode og venter på kamp 19/4 mod Ringkøbing IF i Hjerm. 

Som nyhed er dette hold nu et holdsamarbejde mellem Hjerm-Linde og Resen-Humlum. 

Kom og støt holdene – på Hjerm stadion, i Asp eller i Humlum! 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Hjemmekampe 
Dag Dato Tid Række Modstander 

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

torsdag 05-05-2022 18:00 U11 Mix Linde B 

lørdag 07-05-2022 11:00 U14 Piger LHRH Team Tangen (i 
Humlum) 

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

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

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

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

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

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

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

lørdag 21-05-2022 11:00 U14 Piger LHRH Vinding UIF (i Humlum) 

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

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

lørdag 28-05-2022 11:00 U14 Piger LHRH Nordvestmors BK (i 
Humlum) 

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 12:00 U16 Drenge Thisted FC 

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 11:00 U14 Piger LHRH Bøvling-Tangsø (i 
Humlum) 

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. 
Serie 5 og U11 Mix har ombrydninger i maj, hvor der kommer nye puljer og kampe. 

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

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Hjerm FIF Fodbold Forår 2022   Træningstider 
     

Hold Årgang Trænere & 
holdledere Dag & tid & sted Er 

startet 
       

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 Onsdag kl. 17:15-18:15   
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. 17:00-18:15 Asp 04.april 

11/9-mands, 
Hjerm/Linde   Thomas Bilde, LB Torsdag kl. 17:00-18:15 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   Sorin Filip   

  
     

Mor-Far-
Barn  

Årgang 2018-19 Forældre/trænere 
søges til nyt hold  

Evt. 4 gange maj/juni? ? 

  
     

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. 
Nye spillere i foråret tilmeldes på web under Tilmelding efter 2 prøvetræninger. /Hjerm FIF Fodbold 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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v/Henrik Andersen

Klosterhedevej 2
7600 Struer

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

HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

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

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!
HUND KAT
FUGL GNAVER
HEST FÅR
KVÆG SVIN

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

DLG Tele
Telefoni
til hele
familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

Tipsmark
Maskinstation

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

spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

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

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 
OG TRYKSAGSLEVERANDØR

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

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

Erik Loftager

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

www.hjerm-hallen.dk

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro
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Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte

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

• 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

Ø
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w w w . k a j b e c h . d k

KONTAKT ULRICH PEDERSEN
22 70 88 31 - UP@KAJBECH.DK

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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HJERM UNGDOMSKLUB

Kære Hjerm borgere
Hjerm Ungdomsklub har i mange år været et fristed for de unge 
beboere i Hjerm. 

Et sted hvor man kan mødes med venner og klassekammerater 
samt styrke de sociale færdigheder og venskaber. Et sted hvor de 
unge mennesker oplever et miljøskift, hvor de har muligheden for 
at slappe af og være sig selv. 

Netop derfor ønsker vi at styrke fremmødet i Hjerm Ungdoms 
Klub, og dermed forhindre en eventuel nedlukning. Derfor søger 
vi, som ansatte i HUK, opbakning og forslag fra jer beboere i vores 
kære by, i håb om at I kan være med til at hjælpe os på fødderne 
igen. 

HUK er flyttet i nye lokaler hvor faciliteter som airhockey, play
station, kiosk samt mulighed for musik er tilgængelig. Spørg 
derfor endelige jeres unge mennesker derhjemme hvad de 
derudover kunne tænke sig 
i en klub, og hvad vi som 
ansatte kan gøre for at de får 
en fed oplevelse.

Vi kan kontaktes på vores 
Facebook side:  
Hjerm Ungdoms Klub 2.0

Mvh. Hjerm Ungdomsklub
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Hjerm Landsbyordning
- hvem er vi?

FAKTA
Inga Bertelsen
Anine Kaag
Grethe Graversen
Anne Marie Henriksen
”Medlemmer i Bedstebanden” - Hjerm

Det er onsdag eftermiddag, og vejret er 
godt  i Hjerm Bypark. Der er kaffe på kan-
den og en kage omme fra Benny. 
Inga, Anine, Grethe og Anne Marie er i 
Naturhuset for at gøre klar til Ren By, som 
foregår samme eftermiddag. De fire kvinder 
er en del af ”Bedstebanden” i Hjerm - et 
navn som ingen faktisk helt kan huske, 
hvordan er opstået. 
”Det er ikke noget, vi selv har fundet 
på - jeg mener, at det kommer omme fra 
skolen”, siger Inga. 
Der er enighed om, at det nok er fordi, at 
alle i Bedstebanden selv er bedstemødre 
eller bedstefædre. Dog ikke til nogle børn i 
Hjerm Landsbyordning.  
”Vores børn har gået på Hjerm skole, men 
gik ud i 1980´erne og 1990´erne, og vores 
egne børnebørn bor ikke i byen, og er helt 
op til 29 år”, fortælles der. 
Bedstebanden består af 8-10 engagerede 
Hjermboer i bedsteforældrealderen, og er 
opstået efter, at vi har fået Landsbyordning 
i Hjerm. 
”Ja, det er i Anders tid, at bedstebanden er 
opstået - det var Anders, der spurgte, om vi 
var nogle, der kunne hjælpe til et arrange-
ment”, siger Inga. 
Grethe har arbejdet i børnehaven i Hjerm 
i mange år, og hun mindes ikke, at der har 
været så fint et samarbejde imellem skole, 
dagtilbud og resten af byen, som der er nu. 
”Vi har indtryk af, at der er en god ledelse i 
Landsbyordningen og en masse dygtige og 
engagerede medarbejdere”, siger Grethe.
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”Der er kommet sådan en dejlig ro på 
børnene. Der er en anden ånd, og det virker 
meget mere roligt på skolen nu”, fortæller 
Grethe. 
”Og så bliver der sagt tak fra både ledelse 
og personale og børn - og det er bare så 
dejligt”.

Og hvad har Bedstebanden så egentlig med 
Landsbyordningen at gøre?
Der har naturligvis været stille under corona, 
men Bedstebanden hjælper i Landsbyord-
ningen til forskellige arrangementer med 
at lave kaffe og måske bage kage, med at 
varme æbleskiver, og til sangdagen i hallen 
for nyligt.
”Ja, og så var vi jo også på skolen og hjælpe 

en 5. klasse med at lære at strikke og slå 
masker op”, siger Anne Marie. 
Anine fortæller, at de var på skolen 4-5 gan-
ge og alle børnene i klassen fik strikket lidt.
”Nogle var endda rigtigt dygtige til det”, 
siger Anine.
Inga, Anine, Grethe og Anne Marie er 
enige om, at de gerne vil hjælpe med 
forskellige ting som f.eks. strikkekursus, 
bagning, fortælling om byen og sam-
fundsudvikling.
”Hvis der opstår en idé, så kan de bare 
spørge os, om vi vil være med”, siger 
kvinderne. 
”Det er så hyggeligt at komme derom”.

Hvad kunne Landsbyord-
ningen gøre mere af?

”Vi kunne godt tænke os et Åbent 
Hus for byen, men også for vores 
børn, som har gået på skolen tidli-
gere. Og vores børnebørn.
Og man kunne lave en stor fæl-
lesspisning i hallen som tidligere. 
Eller et loppemarked i skolegår-
den”, siger de idérige og hjælpsomme 4 
kvinder fra Bedstebanden.
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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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TENNIS

 

    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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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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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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Aktiviteter i maj

ONSDAG DEN 4/5 2022: RIFFELSKYDNING I ØRRE: 
Vi skyder fra kl. 18-20, hvor der vil være instruktør til stede og 
bagefter kan der købes øl og vand samt pølser og brød. 

Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor du kan få skudt din 
riffel ind før bukkejagten eller få håneretten over din jagtmakker 
som bedste skytte. Der vil også være lidt præmier på højkant. 

Pris for skydning er 50 kr. Til gengæld får du en aften med 
hyggeligt samvær og gode historier.

ONSDAG DEN 16/5 2022: 
Bukkepral i Naturhuset på Skolevej. Vi 
indbyder til Bukkepral  
kl. 09.30. Efterfølgende er jagtforeningen 
vært med rundstykker og tilbehør. Øl og 
vand kan købes.

Hvis man ikke har tilknytning til 
jagtforeningen eller blot er nysgerrig på 
jagt og natur generelt, så er man også 
mere end velkommen til at kigge forbi. 
Alle er velkomne og måske er der en 
jæger eller to, som har leveret buk til 
paraden.

Spørgsmål rettes til formand Michael Larsen på tlf. 2636 9386.
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Hjerm Sogns Jagtforening konstituerede sig efter 
general forsamling d. 14. marts og ser således ud:

Michael Larsen 
Lars Hegaard 
Per S. Jensen 
Svend Aage Poulsen 
Leon Zobbe

Suppleanter:  
Jens Peter Pedersen og Lars Skovgaard

Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte formand 
Michael Larsen på tlf. 2636 9386 eller via mail miclarsen@msn.com.
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Aftentur til Møllesøen, Klosterheden  

Tirsdag d. 31. maj kl. 18.30 

Vi mødes ved Hjerm Hallen kl. 18.30 og fylder bilerne op – og derpå 
går turen til Møllesøen.  – Her er der mulighed for en gåtur rundt i det 
naturskønne område. Turene findes både korte og lange, så der er noget 
for alle. Og har man ikke lyst til gåturen, så kan man nyde Møllesøen fra 
en bænk. 

Vi vil gøre et forsøg på at bestille godt vejr så vores sidste 
arrangement, inden sommeren, bliver en rigtig dejlig aften. 

Aftenen afsluttes med medbragt ”kaffekurv” i madpakkehuset – foruden 
kaffe/brød m.m. så medbring også et vinglas (Der venter en lille over-
raskelse fra Bestyrelsen). 

Tilmelding til Else Mogensen telefon 40384776 eller 
elsehans@mvbmail.dk senest d. 25. maj 2022. 
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Det er fortsat muligt at indbetale kontingent for 2022/2023 
– kontingent for det nye år er 250,- kr. 

Vi håber der er mange, som har lyst til at være medlem af vores 
foreningen, hvor vi prøver at sammensætte et program med besøg på 
virksomheder, spændende foredrag og aftener med hyggeligt samvær. 

Kontingent kan overføres til konto 9634-0000290203, eller betales 
kontant til Else Mogensen inden d. 1. maj 2022. 

Husk at oplyse navn, hvis I overfører via bank. 
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

MAJ 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.  3. Leg med tumlingene fra kl. 17.30
Tirsdag d. 10. På tur til Coratia
Tirsdag d. 17.     Fællesaften for hele familien fra kl. 17-20  
Tirsdag d. 24.     Endnu en tur til Coratia
Tirsdag d. 31. Info om landslejr

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.  3. Piltene leger med os
Tirsdag d. 10. Mælkebøttesandwich
Tirsdag d. 17.     Fællesspisning kl. 17-20.
Tirsdag d. 24.    Besøg af en flok bævere
Torsdag d. 26.- Tumlingesommerlejr
Lørdag d. 28.
Tirsdag d. 31. Gå 5/8 km.

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

MAJ 2022

Væbnere (5.+6. klasse)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  3. Madaften

Tirsdag d. 10. Lær at bygge en lejr

Tirsdag d. 17.    Fællesspisning kl. 17-20.

Tirsdag d. 24. Vores egen rekordbog

Tirsdag d. 31. Landslejraften

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. 3. Stormester

Tirsdag d. 10. Splatteraften

Tirsdag d. 17. Fællesspisning kl. 17-20.     

Tirsdag d. 24. Vi går i højden

Tirsdag d. 31 Infoaften om landslejr

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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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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Er du tæt på dit forsikringsselskab?
Hvis svaret er ”Nej” – så er det måske et godt 
tidspunkt at få tjekket dine forsikringer. 

 tæt på Jørn F. Nielsen, 
assurandør i Hjerm

96 94 96 94

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

  TØMRER OG SNEDKER

  VINDUER OG DØRE

  MURER OG STØBEARBEJDE

  FLISE OG KLINKEARBEJDE

  BELÆGNINGSARBEJDE

  HAVEANLÆG

  ARBEJDE MED MINIGRAVER

22 44 78 62  /  22 30 96 90
Bjarne Anders

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENElite
Salonen

STØT VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!
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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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Indre mission  
    
       MAJ 
Torsdag den 5.   bibelkredse 
 
Torsdag den 12. kl. 19.30 Samtalemøde. Tekst : Luk 3. 
 
Torsdag den 19 kl. 19.30 Israel tur/retur  

v. Helena Holk 
og Mathias Stoltenberg.  

 
Fredag den 20. kl. 18.30 Kvindeaften.  

       Udflugt til : 
 Husk tilmelding 
 
Tors-søn 26-29. Kr. Himmelfarts camping i Haderup for 
 Bedsteforældre/børnebørn 
 
 
Mandag den 30. kl. 19.30 Kredsens sommermøde i Vinderup kirke- 
    og kulturhus. Taler v. forstander Robert 
    Bladt, Børkop. Emne:”Hvordan taler Gud  
    til os i dag?” 

 
  Hvis ikke  andet er anført, er møderne i missionshuset Bethel, Vestre Hovedgade 4 

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978   aaserobert@gmail.com 
Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission    

 
”Den Gud, der skabte lyset, 

Han skabte også dig 
Og lagde lys og varme 

I dine øjnes leg. 
Hver gang du se på andre 

Og slipper lyset ud, 
Så glæder du din skaber, 

Så priser du din Gud.” 
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          . 
 
 

Bibelkredse 
 
 

BIBELKREDS 2:  torsdag den 5. maj kl. 19.30 
Hos: Birgitte og Anders Jensen, Jegbjergvej 6 
Tekst: Kap 3. Med-menneske v. psykisk lidelse og   
sygdom. 

 
 
BIBELKREDS 3: torsdag den 5. maj kl. 19.30 

Hos: Ulla og Hans Jørgen Nielsen,  Bjerregårdsparken 60. 
Tekst: Øs fra Guds bud med glæde. Det 7. bud. 

 
 
BIBELKREDS 4: torsdag den 5. maj kl. 19.30 

Hos: Henry Kreilgaard, Østre Hovedgade 9. 
Tekst: Fodspor i Soldal Sogn. Kap. 2.  Løfte.  

 
 

   
 
 
 
 
 
 

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 
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Hjerm Juniorklub 
For alle fra 3. til og med 7.kl.  

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

 
Maj  2022                            

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

       
02.  Kryds og bolle. 
09.  Spille/hyggeaften. 
16.  Årsfest. 
23.  Fodboldgolf. 
30.  Sommerafslutning hos Anders. 
 

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 

  
                                                    MMaajj  

  
  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. 25/5 og 1/6 

 
 
 

Kære Gud og Far! 
Tilgiv os, 

når vi taler ondt om hinanden  
og ødelægger legen for hinanden. 

Tak for din kærlighed til os. 
 

Hjælp du os til at være 
gode kammerater.          

 
 
 

 
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 maj 2022



Sidste år ved denne tid fik jeg en god idé: Det kunne være sjovt at bygge en shelter i haven; om

end jeg ikke ved meget mere om at tømre, end at Jesus var tømrer – men så kan det jo kun være

passende for en præst også. Så jeg gik i gang med at indhente de tilladelser, der skulle til. 

 

Først skulle menighedsrådet høres. Søde som de er, gav de mig hurtigt lov. Da jeg bor uden for

byskiltet skulle en landzonetilladelse også indhentes, som jeg ansøgte om i april måned. Det viste

sig, at området også var fredet, da det er en kirkelig grund. Så derfor stod der pludselig syv mand

høj i præstegårdshaven for at vurdere, om det mon var i orden at opstille en shelter i krattet. De

kom fra Fredningsnævnet i Herning, fra Viborg Stift, kommunen, Danmarks Naturfredningsforening

og Friluftsrådet. I november tikkede både landzonetilladelse og dispensation fra fredning ind. 

 

Næste tilladelse var så selve byggetilladelsen. Hold da op en jungle! Man skal have en

kandidatgrad i jura for at kunne svare på de mange spørgsmål til paragraffer og alt muligt for at

kunne udfylde en sådan ansøgning. Den blev da også afvist i første omgang, fordi den var udfyldt

forkert. Efter megen koncentration lykkedes det mig at få den sendt korrekt afsted, og her i april

måned 2022 tikkede der, til min store glæde, en byggetilladelse ind! Hurra! 

 

Nu mangler jeg blot den vigtigste tilladelse: Hustru-tilladelsen! Jeg har sendt ansøgningen afsted,

men jeg er lidt i tvivl om sagsbehandlingstiden og chancerne for et positivt svar. Det må tiden vise.

Ellers må jeg sende en ny ansøgning afsted, som er bedre udfyldt. 

Og så når jeg har menighedsrådstilladelse, landzonetilladelse, fredningsdispensation, bygge-

tilladelse og hustrutilladelse kan jeg endelig kaste mig ud i løjerne. 

 

Sådan kan kristendommen opleves. Fyldt med regler og forbud. Svære tekster, som man skal være

jurist eller teolog, for at forstå. En masse svar på spørgsmål ingen stiller. Man må ikke noget, og

tilladelserne er uopnåelige. Sandheden er modsat. Vi har lige fejret påske. Og i påsken blev al

bureaukrati brudt ned. Korset er nok. Graven er tom. Tilladelsen er givet. Vejen er banet. ALLE kan

opleve Guds kærlighed. Og her gives der tilladelse:

Tilladelse til glæde. Tilladelse til frihed. Tilladelse til at leve i Guds kærlighed. 

Tilladelse til at vise barmhjertighed, gæstfrihed og gavmildhed. 

Tilladelse til at håbe. 

Tilladelse til at leve fuldt ud. 

- Så kan alle løjerne starte. 

Tilladelser

Kirkeblad

Glædeligt forår

- Jonas



Hvis altså
Sønnen får

gjort jer frie,
skal I være

virkelig frie. 

Johannesevangeliet kapitel 8 vers 36



Vi får besøg af Thomas Bjerg Mikkelsen, som holder sit spændende

foredrag "Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en vens

tanker". 

 

Thomas skriver: "I 2018 udgav jeg sammen med Lars Irgens Petersen bogen

”Alle vil jo bare elskes”. Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden mand

ihjel. Det skete i forbindelse med en smugleraktion med 13 ton hash fra

Marokko til Danmark. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med

menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere

synes mulig. I foredraget fortæller jeg om mit møde med Lars Irgens

Petersen og reflekterer over emner som skam, skyld, tilgivelse, empati,

fremmedgørelse og ondskab."

 

Denne aften starter vi med at afholde det årlige orienterings- og

menighedsmøde. Dagsordenen kan ses på hjemmesiden under

menighedsråd. 

Kirkeblad

"Alle vil jo bare elskes"

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

Thomas er venner 

med drabsmanden

Lars. Hør deres

historie.

Gratis entré.
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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

Søndage d. 22. maj og d. 29. maj

Store Bededag

Velkommen til en anderledes gudstjeneste

med fokus på bøn, helt særligt på kirkebønnen.

Tit kan kirkebønnen næsten opleves som en

parentes efter prædikenen, men denne dag vil

den blive den bærende kraft, som

gudstjenesten opbygges omkring. Vi vil bl.a.

også synge sangen ”Kære Fader, tag imod min

bøn”, som man kan finde på YouTube. Lyt

gerne til den, så du er bedre kendt med den.

Fredag d. 13. maj kl. 10.30 i Vestre Kirke

Vær ikke bekymrede for
noget, men bring i alle

forhold jeres ønsker frem for
Gud i bøn og påkaldelse

med tak. 
Filipperbrevet 

kapitel 4, vers 6
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Indsamling i maj

 
Promissio er en organisation inden for folkekirken, der med hjerte, mund og

hænder vil være med til, at mennesker får et livsforvandlende møde med

Jesus. De samarbejder med kirker og organisationer i Etiopien og Liberia og

udsender medarbejdere dertil. De hjælper bl.a. med oplæring af præster,

opstart af små virksomheder, skolegang til forældreløse børn, udrustning af

skolelærere, rehabilitering for unge prostituerede piger mm. Se mere på

www.promissio.dk

Lokalt i Hjerm afholdes der en festlig basar i november, hvor de indsamlede

penge går til Promissio. Tak for en god gave som rækker langt! Husk at I

altid kan støtte månedens indsamling via MobilePay på nr. 12885.

Promissio

Siden sidst

Begravede/bisat

Thora Johanne Andreassen 

Niels Martin Kjeldsen 

 

Viet i Vestre Kirke

Riana Nathasja Lehmann Lindgren

Andersen & Mathias Nygaard

Rasmussen

 
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. 5. maj og torsdag d. 19. maj kl. 17 i Vestre Kirke



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. 0�.00 i Vestre Kirke 

kl. 10.30 i Hstre 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.

Medbring egen havestol/tæppe

Dato: Mandag d 6. juni

Tidspunkt: kl. 10:30 

Sted: Parken ved Quistrup Herregård

Hjermvej 5�, �600 Struer

Pinsedag - kirkens fødselsdag! Årets Byfestgudstjeneste!

Pinse

2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste ved Quistrup Herregård

Kirkeblad
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 1. maj

2. s. e. påske

 

Søndag den 8. maj  

3. s. e. påske

 

Fredag den 13. maj 

Bededag 

 

Søndag den 15. maj  

4. s. e. påske

 

Søndag den 22. maj  

5. s. e. påske

 

Torsdag den 26. maj 

Kristi himmelfarts dag 

 

Søndag den 29. maj  

6. s. e. påske

 

Søndag den 5. juni  

Pinsedag 

DATO

9:00 

Charlotte Rønhoff 

-

10:30 

9:00 

10:30 + Børnekirke

-

10:30 + Børnekirke

9:00 

-

9:00 

Charlotte Rønhoff 

-

10:30 

-

10:30 

9:00 

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.


