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Hjerm Postens redaktion:
Jan Kristensen 40 40 45 20
Johan Daasbjerg 51 74 40 30
Tage Møller 41 58 46 59

posten@hjerm-fif.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

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.

Jari Nielsen, Vestre Hovedgade 3, 7560 Hjerm. Tlf.  25 17 94 37
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. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

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

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

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

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

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

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

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

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

Tirsdag d. 1. november kl. 19.30 
 

 

 

Vi har i år valgt at støtte op om Spil Dansk Ugen 2022 – så derfor 
arrangerer vi en aften med fællessang fra Højskolesangbogen. 

Vi får besøg af Johan Johansen og Inga Henriksen. 

Johan vil fortælle om de sange/salmer, som han har valgt, vi skal 
synge, og Inga vil sidde ved klaveret og hjælpe os igennem aftenens 
repertoire. 

Så sæt allerede nu X i kalenderen og kom og vær 
med til en hyggelig aften med fællessang 

Nærmere information i Hjerm Posten - Oktober 

Arrangører: Borgerforeningen, Menighedsrådet, Familie & Samfund 
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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

Gratis kagemand og kaffe 
fra kl. 9.00 til kl. 11.00
Gratis Pølser og brød fra kl. 16.00 
Der er mange konkurrencer hele 
dagen, og mange gaver at vinde.

8995 900

2000

700

30 stk. ØL
Tuborg/Carlsberg/Classic

20 stk Sodavand
Pepsi Max, 
Faxe Kondi, 
Nikoline 
m.m.  

Ritter Sport Ckokolade
frit valg Blue 

Ocean 
Rejer 
200 g

Frist price 

Kartoffel-
både eller 

skiver 
750 g.

Holten Grove 
Rødvin
Virkelig en lækker vin, 
med rigtig meget smag
Smag før du køber

Sommersby cider
ta’ 3 dåser til KUN

299
             6 flasker 
          til

1 ÅRS FØDSELSDAG

4800

1000
Chok pris  KUN

Tilbudene 
gælder fra 

d. 26 kl. 7.00 til 
d. 28 kl. 20.00
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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.

Støt vore annoncører
– de støtter os!



SENIOR-IDRÆT
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Vi er ca. 55 seniorer der mødes hver mandag formiddag til motion og 
hyggelig samvær i aktivitetshuset.

Kl. 9.30 startes der med kaffe og rundstykker samt et par sange fra 
højskolesangbogen.

Kl. 10.00 er der en halv times opvarmning med nemme øvelser som alle 
kan klare, derefter er der forskellige aktiviteter, mave/ryg øvelser, hocky, 
bowls, bob, tæppe-curling m.m. efter eget valg.

Kl. ca. 11.30 slutter vi med en sang og evt. en kop kaffe.

Vores leder ”Hanne” er en erfaren fysioterapeut.

Der er opstart mandag d. 26 
september og juleafslutning d. 12. 
december. 

Prøv at være med et par gange 
inden du betaler for hele sæsonen.

Pris for 11 gange træning  
kr. 385,-.

Ingen kontanter.

Orientering om ny betalingsform:
Vi bliver grundet nye bankregler nødt til at overgå til digital betaling 
allerede fra denne sæson på FIF’s hjemmeside.      
Holdet er oprettet så man kan allerede nu tilmelde sig og betale.

Til dem der har problemer bliver der mulighed for at få hjælp, måske 
ikke første gang, men vi skal nok få alle der ønsker det oprettet.

 Mvh. Udvalget.
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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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HJERM BUTIKSHUS APS

     September 2022 
 
 

I anledningen af  

for Hjerm Butikshus vil bestyrelsen for Butikshuset afholde 
et par konkurrencer. 

Kom frisk til fejringen fredag d. 26/8 samt for at deltage i 
konkurrencerne hos ”Min Købmand” og ”Hjerm Pizza og 

kebab House”. 
Vinderne offentliggøres i uge 35 på facebook. 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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Støt vore annoncører
– de støtter os!
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FODBOLD

Tilbageblik og ny sæson 
I uge 31 og 32 kom alle hold i gang med træningen efter sommerferien.  
Vi byder hjertelig velkommen til alle nye spillere og gamle spillere. 
 
Vi havde en forrygende 21-22 sæson med fin tilgang til omkring 120 medlemmer i Hjerm: 

- Børnehold op til U12 er vokset markant, flere små til 3-mands og U8 og U10 5-mands 
- U11 er status quo og fortsætter med 8-mands ungdomshold som U13 
- U16 sluttede godt på deres hold, som nu desværre er opløst pga. spillere på efterskole 
- Serie 4 formåede at forblive i serie 4 og har tilgang af ældste U16 og ”gamle” spillere 
- Serie 5 sluttede suverænt i top og er rykket op i serie 4 som hold 2 
- U15 piger Linde-Hjerm har nu samarbejde med Resen-Humlum med flere spillere 
- U15 drenge Linde-Hjerm fortsætter og har endda fået flere spillere 
- Vi har fået et par børnetrænere og ungtrænere mere til de små 
- U5-U10 var med til 2 cups i Hodsager og Langhøj 
- Målmandstræning JCR Keepers og stationstræning med Sport4 gennemført 
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FODBOLD

 
Husk:  Man kan sagtens nå at komme med som spiller og frivillig – mød op til træning, kontakt 
træner eller formand for mere information.  
Det er fedt, at der er positiv energi og fællesskaber bygges op, og der kommer mere fodbold under 
huden. Der er planlagt stævner for bl.a. U13 og U15, som skal hhv. til cup i Vinderup og Verona i 
september og oktober. Derudover vil fodbold, sammen med håndbold, også blive Gamechanger 
ambassadører. Mere om det senere. 
 
Vi glæder os nu rigtig meget til en sæson med fuld damp og fokus på træning og turneringer. 
Vi vil løbende i efteråret og foråret forsøge at få arrangementer på benene, som kun kan ske med 
opbakning og hjælp fra de voksne. 
Vi vil på forhånd gerne sige tak for opbakningen til sæsonen & husk al hjælp tages godt imod "#$% 

                                
Med sportslige hilsner Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Hjemmekampe 
Dag Dato Tid Hjemmehold Udehold 

mandag 29.08.2022 17:30 & 18:00 U10 Drenge/Mix Struer B & Team Tangen 
(stævne) 

mandag 29-08-2022 18:00 U13 Drenge/Mix Thyholm IF 

mandag 29-08-2022 18:30 Herrer Serie 4.1 Hodsager UF 

mandag 29-08-2022 19:00 i Asp U15 Piger Mejrup GU  

onsdag 31-08-2022 18:30 Herrer Serie 4.1 Borbjerg Skave Fodbold 

lørdag 03-09-2022 16:00 Herrer Serie 4.1 Ejsing B  

søndag 04-09-2022 15:00 Herrer Serie 4.2 Lemvig GF 

onsdag 07-09-2022 18:30 U15 Drenge Struer B 

onsdag 14-09-2022 18:15 i Asp U15 Drenge Måbjerg IF 

onsdag 21-09-2022 18:00 i Asp U15 Drenge Vemb FS 

fredag 23-09-2022 17:30 Herrer Serie 4.1 Aulum IF 

søndag 25-09-2022 15:00 Herrer Serie 4.2 Lidenlund B 

lørdag 01-10-2022 14:00 Herrer Serie 4.1 Måbjerg IF 

søndag 02-10-2022 15:00 Herrer Serie 4.2 Struer/Humlum Fodbold 

onsdag 05-10-2022 17:30 i Asp U15 Drenge RLK 

lørdag 15-10-2022 14:00 Herrer Serie 4.1 Naur-Sir-Krunderup 

søndag 16-10-2022 14:00 Herrer Serie 4.2 SHN/Ulfborg 

søndag 30-10-2022 13:00 Herrer Serie 4.1 Vinderup IK 

søndag 30-10-2022 13:00 Herrer Serie 4.2 RLK 

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

Efter uge 36-37 i september ombrydes der til nye puljer og nye kampe for U8 mix, U13 mix, U15 piger. 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Hold & træning sæson 2022-23 
Hold Årgang Trænere & holdledere Er startet 

U6 & U5 mix Årg. 2017-18 Mads U. Rasmussen Mandag kl. 16:15-17:00 

3-mands  Mads S. Høj  

   Kristian Korsgaard, ungtræner  

U8 & U7 mix Årg.2015-16 Hans M. Madsen Mandag kl. 16:15-17:00 

5 & 3-mands  Nicolai Asmussen  

    Frederik Korsgaard, 
ungtræner   

U10 mix Årg.2013-14 Træner & ungtræner søges Mandag kl. 17:00-18:00 

5-mands (evt. årg. 2012)  (forbehold for ændringer) 

U13 mix Årg. 2010-12 Michael F. Jørgensen Mandag 17:00-18:00 
8-mands  Morten F. Pedersen Onsdag 17:00-18:00 
    Ungtræner søges   

U15 piger Årg. 2007-09 Leif Mortensen, Linde B Mandag 17:00-18:15 Asp 

11/9 mands,   Thomas B. Andersen, Linde B Torsdag kl. 17:00-18:15 
Hjerm 

Hjerm/Linde/RHIF     (forbehold for ændringer) 

U15 drenge Årg. 2008-09 Jørgen Ø. Andersen, Linde B Mandag 17:45-19:00 
Hjerm 

11/9-mands, 
Linde/Hjerm   Poul Dissing, Linde B Onsdag 17:45-19:00 Asp 

Serie 4.1 Herrer 16+ Filip Gøtzsche Mandag kl. 19:00-21:00 

11-mands   Mads T. Brander Torsdag kl. 19:00-21:00 

Serie 4.2 Herrer 16+ Alin Sisteanu Fredag kl. 19:00-20:30 

11-mands   Sorin Filip   

Mor/Far/Barn Årgang 2019-20 Trænere søges. Kontakt 
klubben Aftales ved henvendelse 

Dame/Herre-
hyggehold 15+ Kontakt klubben/evt. 

samarbejdshold/kun træning Aftales ved henvendelse 

Motionsfodbold Senior D/H 40+ Kontakt klubben (u. kampe) Aftales ved henvendelse 

Følg med på hjerm-fif.dk under menupunktet "Fodbold" og Træning udendørs. Se tlf. i kontaktpersoner 

Kig ind på Hjerm FIFs hjemmeside under Fodbold, Hold og træning, nyheder mv. /Hjerm FIF Fodbold 
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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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HJERM BUTIKSHUS APS

     September 2022 
 
 

 
 

Lørdag d. 3/9 2022 
mellem kl. 11-14 
vil Go’on bemande 
standen, hvor der vil 
være mulighed for at 
rafle om prisen. Der vil 
være mulighed for at 
få op til 120 øre i 
rabat pr. tanket liter.  
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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

HAVEDESIGNER CASPER ROHDE

22 70 88 46 - CMR@KAJBECH.DK

E N  H AV E T E G N I N G  E R  E N  H AV E T E G N I N G  E R  
S TA RT E N  PÅ  D I N S TA RT E N  PÅ  D I N 
D RØ M M E H AV ED RØ M M E H AV E
Kaj Bech A/S er totalleverandør på jeres nye 
have så vi kan servicere opgaven fra start til 
slut. Tag første skridt og bestil en haveplan 
hos os. Vi kommer gerne på et uforpligtet 
opstarts-besøg og taler om jeres drømme og 
laver skitser. Første besøg er altid gratis! 

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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En æra er slut: Familien Harregaard 
sælger livsværket 
Humlum A/S er ikke længere ejet eller delvist ejet af Familien Harregaard, 
der har valgt at sælge aktierne, og livsværket er nu 100 procent på 
Familien Eskildsens hænder 

Efter en god og konstruktiv dialog valgte Familien Harregaard i slutningen 
af juni 2022 at sælge deres aktier i Humlum A/S til Familien Eskildsen, som 
de har kørt parløb med siden 2009, hvor Give-familien købte sig ind i 
virksomheden.

Stefan Harregaard har været direktør for Humlum A/S siden 2013 og har 
været med til at drive og videreudvikle forældrenes livsværk, og han 
lægger ikke skjul på, at det er med blandede følelser, at virksomheden 
kører videre uden ham ved roret.

- Det er helt sikkert med vemod, at vi har valgt at sælge vores aktier, 
for det var som udgangspunkt ikke planen, men engang imellem går det 
ikke, som man gerne vil, og jeg kunne ikke se mig selv samarbejde med 
Familien Eskildsen længere. Jeg er dog helt afklaret med beslutningen og 
er ikke i tvivl om, at det var det rigtige at gøre, siger Stefan Harregaard 
og fortsætter:

- Frem til årsskiftet fortsætter jeg som konsulent, så Humlum A/S kan 
komme godt videre, og jeg vil bruge de kommende måneder til at se, 
hvad fremtiden bringer. Der er no hard feelings mellem mig og familien 
Eskildsen, og jeg ønsker kun virksomheden og medarbejderne alt det 
bedste, lyder det fra Stefan Harregaard.

Han sætter nu punktum for en fantastisk rejse, der begyndte med en lille 
tarteletproduktion i Humlum i slutningen af 1980’erne.

- Vi har været igennem en fantastisk rejse fra starten i 
Humlum Bageri og frem til i dag, hvor vi – sammen med 
dygtige medarbejdere – har skabt markante resultater 
og har udviklet virksomheden i en meget positiv 
retning, men alting har en ende, og rejsen har nu nået 
sin slutning. Jeg vil gerne takke de medarbejdere, 
kunder og samarbejdspartnere, som jeg har arbejdet 
med i årenes løb, siger Stefan Harregaard.

Han og familien har ikke planer om at flytte fra Hjerm, 
som er blevet deres trygge base.

Som lokal virksomhed har vi støttet op om kultur- og 
fritidslivet i Hjerm og dette er naturligvis videregivet til 
den nye ledelse, så håber jeg, at de fortsat vil støtte op 
om byen, slutter Stefan Harregaard
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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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PROGRAM 2022 
Holdtræning for medlemmer 
Eller køb af turkort: 10 x 300kr 
 

 

 Aktivitet Klokken Opstart Kontakt 

MANDAG Instruktør - 
program/rådgivning 

18.00 - 20.00 Hver mandag Facebook: Hjerm 
Fitness 

 Body Toning 
SOGNEGÅRDEN 

19.00 – 20.00 
 

Hold øje på 
Facebook mht. til 
tider 

Facebook: 
Crossdance Hjerm 

TIRSDAG Spinning  
Aktivitetshuset 

18.00 – 19.00 Hver tirsdag 
Opstart uge 32 

Facebook: 
HjermFitness 
Cykling 

ONSDAG Senior Fitness 
 

8.00 - 9.00 Uge 39 Berit M Kristensen 
Tlf.: 26 95 05 87 

 Cross Dance 
SOGNEGÅRDEN 

19.00 - 20.00 Hold øje på 
Facebook mht. til 
tider 

Facebook: 
Crossdance Hjerm 
 

 Pardans 
SOGNEGÅRDEN 

19.30 – 20.30 Uge 39 Facebook: Hjerm 
Fitness 
Betina og Maria 

 Teen-Fit 18.00 - 18.45 Se Facebook Facebook: Hjerm 
Fitness 

 Træning for mænd 
NYHED 

18.00 – 19.00 Uge 40  
Onsdag 

Facebook: 
Træning for 
mænd-Hjerm 

TORSDAG Instruktør - 
program/rådgivning 

18.00 - 20.00 Hver torsdag  
 

Facebook: Hjerm 
Fitness 

Spinning 
Aktivitetshuset 

18.00 - 19.00 Hver torsdag 
Uge 32 

Facebook 
HjermFitness 
Cykling 

Funktionel Fitness 
 

18.00 - 19.00 Hver torsdag Facebook: Hjerm 
Outdoor/TRX 

Lørdag Funktionel Fitness 8.30 - 9.30 Hver lørdag Facebook: Hjerm 
Outdoor/TRX 

 

Se flere informationer om holdene på Facebook  

Tilmelding på Hjerm FIF – Tilmelding og betaling – Hjerm Fitness 

  
  

Hjerm fitness  
holder 

Åbningsfest lørdag den 3/10-15 
Borgmesteren kommer og klipper snoren 

kl. 11.00, alle er velkomne !!  
 

 
 

Mød op og se vores allesammens nye 
fitnesscenter. 

 
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside 
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15. 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503 
eller kasserer Tina Jensen 28458110. 
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Funktionel fitness 
 
2 gange om ugen har du mulighed for at deltage på 
holdtræning, hvis du gerne vil i gang med funktionel fitness. Vi 
træner med egen kropsvægt, med frie vægte og en smule i 
maskinerne i fitness. Hver træning kommer vi igennem hele 
kroppen og der er træning til både musklerne og konditionen. 
Intensiteten og øvelserne kan justeres, så alle kan være med. 
Der er plads til både kvinder og mænd - unge og gamle J 
Træningen foregår både udendørs og inde i fitness.  
Deltagelse på holdene koster enten medlemskab af Hjerm 
fitness eller 35 kr. pr. gang. Det er også muligt at købe 10 turs 
kort (300 kr) Du tilmelder dig gennem Facebookgruppen 
Hjerm Fitness Outdoor/TRX.  
 
Torsdage 18.00-19.00 
Lørdage 8.30-9.30 
 
Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte: 
Anne Korsgaard Gramskær Agerskov 
Berit Møller Kristensen 
 



  
  

Hjerm fitness  
holder 

Åbningsfest lørdag den 3/10-15 
Borgmesteren kommer og klipper snoren 

kl. 11.00, alle er velkomne !!  
 

 
 

Mød op og se vores allesammens nye 
fitnesscenter. 

 
Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside 
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15. 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503 
eller kasserer Tina Jensen 28458110. 
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Hjerm fitness  
holder 

Åbningsfest lørdag den 3/10-15 
Borgmesteren kommer og klipper snoren 

kl. 11.00, alle er velkomne !!  
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Indmeldelse til Hjerm fitness kan ske på Hjerm FIF’s hjemmeside 
under tilmelding-Fitness fra den 3/10-15. 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved formand Claus Damgaard 29914503 
eller kasserer Tina Jensen 28458110. 
 
  

SENIORFITNESS  
Det er aldrig for sent at starte i fitness 

 
Du øger dit funktionsniveau, bliver stærkere, 
forbedrer dit kredsløb, får en bedre balance og 
generelt øger du din livskvalitet, når du dyrker 
fitness.  
 
Oversat til dagligdagen:  

- du kan holde til havearbejdet og rengøringen.  
- du kan spille bold med børnebørnene og løfte 

dem op.  
- du kan gå raske ture. 
- bære dine indkøbsposer. 
- det er nemmere at holde vægten. 
- du får måske nye bekendtskaber i Hjerm. 

 
 
Vi træner primært med egen kropsvægt. Øvelserne 
er nemme at justere, så det passer til dit niveau. 
Derfor kan alle være med. 
I år vil der kun være ét hold, som træner fra 8.30-
9.30. Herefter drikker vi en kop kaffe, som vi plejer. 
 
 

Opstart er onsdag d. 28. september - uge 39 
8.00-9.00 (bemærk ny tid). 
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Hvis du melder dig ind for 6 måneder kan du også 
være med på holdet efter nytår. Man kan sagtens 
nøjes med at tilmelde sig 3 måneder, og prøve af, 
om det er noget man kan lide.  
 
For at kunne deltage på holdet skal du melde dig ind i 
Hjerm fitness.  
3 mdr. kontingent kr. 525,00!
6 mdr. kontingent kr. 1.000,00!
Årskontingent kr. 1.600,00!
(Derudover koster en nøglebrik 100 kr. første gang 
du melder dig ind.) 
Det koster ikke noget ekstra at gå på holdet. 
Er du interesseret eller har nogle spørgsmål, så 
kontakt: 
Berit Møller Kristensen: mobil: 26 95 05 87 
 
  Berit og Maria 
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Støt vore 
annoncører
 – de støtter 

os!

Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

Tlf. 40 53 40 60

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro
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Træning for mænd – Hjerm 

 

Kom og vær med til træning kun for mænd – udendørs i Hjerm. 

Der vil være fokus på det sociale, øvelser med egen kropsvægt, reb, dæk, 
kettlebells og vægte.  

Det handler om styrke, kondition og øvelser som vil hjælpe dig til, at opnå bedre 
form. Der vil både være styrkeøvelser og øvelser med høj intensitet. Derudover 
skal vi selvfølgelig have det sjovt.  

Første træning er torsdag den 6. oktober kl. 18 – 19. Træningen vil foregå hver 
torsdag seks uger frem. Prisen for ikke-medlemmer af Hjerm Fitness vil være 35 
kr. pr. gang.  

Hvis dette har din interesse, skal du blot melde dig ind i Facebookgruppen 
Træning for mænd – Hjerm. Her vil der være løbende information og tilmelding. 

Med venlig hilsen 

Poul Erik Jensen tlf. 40460812 & Mads Bek Simonsen tlf. 28691233. 

Træning for mænd – Hjerm
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AA

P E R S O N L I G  T R Æ N I N G
G r a t i s  o g  u f o r p l i g t e n d e  o p s t a r t s s a m t a l e

P E R S O N L I G  T R Æ N I N G ,  M A S S A G E
&  C U P P I N G

VELVÆRE
V/ANNE AGERSKOV

H Ø J G Å R D S P A R K E N  6 8  -  7 5 6 0  H J E R M  -  T L F . :  5 1 9 4 2 2 8 9
W W W . A N N E A G E R S K O V . C O M

M A I L @ A N N E A G E R S K O V . C O M

1:1 FORLØB

12 ugers forløb -2 træninger i ugen
3500Kr.

BEHANDLINGSFORLØB

5  behandlinger af 30 min 
1200 kr.   

12 ugers forløb -2 træninger i ugen 
2000kr pr person

HOLDFORLØB - OP TIL 4 PERSONER
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eSPORT

LANparty i Hjerm Hallen 
Danmarks hyggeligste 

 

Hjerm eSport 
 

LAN#13: 14/10 -16/10 2022 
LAN#14: 31/02 – 02/03 2023 

 
 

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

 
 

Gå ikke glip af en 
hyggelig weekend! 
 
Tilmelding på 
www.hjermesport.dk 
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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!



 
 
 
 
30.03.2023 kl. 19.00 – Regionsarrangement 
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum 
 Jørgen Skouboe Møller vil komme og holde sine foredrag 
”Nak og Æd” og efter kaffen ”Mens vi venter på at dø” 
 
20.04.2023 kl. 19.00 – Vi skal besøge ”Ausumgård”, og vil  
denne aften høre nærmere om alle de tiltag/projekter, som Maria  
og Kristian Lundgaard-Karlshøj er involveret i  
 
Maj 2023 – er stadig i ”støbeskeen”, så når vi har fastlagt aftenen 
vil vi meddele det i Hjerm Posten, så se nærmere der 
 
 
                               
 
 
 
Bestyrelse/udvalg: 
Hanna Lauridsen :          tlf. 51 24 20 43/mail:hannaogleif@gmail.com 
Else Mogensen:                tlf. 40 38 47 76/ mail:elsehans@mvbmail.dk 
Jytte Pedersen:                 tlf. 60 14 19 51 /mail:ausumklit@gmail.com 
Karen Marie Laursen     tlf.  20623125/mail:km-hj@mvb.net 
Ruth Løvig:                      tlf. 30 13 94 08/mail:RUHE@MAIL.TELE.DK 

 

 

 

 

  

 

 

Årsprogram 2022/2023 

 

 

 

 

Hjerm 

 
 

Alle er meget velkommen til vore arrangementer, 
 
 
 

 
www.familieogsamfund.dk/midt-vest 

Tag programmet ud til opslagstavlen 
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12.09.2022 kl. 19.00 – Regionsarrangement i Aulum Fritidscenter 
Se nærmere program for aftenen i Hjerm Posten september 
 
21.09.2022 kl. 19.00 – Virksomhedsbesøg hos Creativ Company 
Se nærmere program for aftenen i Hjerm Posten september 
 
11.10.2022 kl. 19.00 – Foredrag om Jane Aamund 
Så prøver vi igen med en aften med ”Fruen på Kabbel” 
På grund af Corona-nedlukninger har det aldrig været muligt at gennemføre 
aftenen med Kirsten Rommelhoff Carstensen, som vil give os et indblik i det  
venskab, som hun havde med Jane Aamund. 
 
01.11.2022 kl. 19.30 – Hjerm-aften i Sognegården 
I forbindelse med ”Syng Dansk Ugen” har vi valgt at afholde en Sangaften med  
Inga Henriksen og Johan Johansen 
Se nærmere omtale i Hjerm Posten oktober 
 
09.11.2022 kl. 19.00 – Kulturelt Regionsarrangement 
Koncert i Struer Energi Park med Sara Grabow samt Anders og Bent Bro 
Se nærmere program i Hjerm Posten september 
 
16.11.2022 kl. 19.00 – En aften i Naturhuset 
Vi har lavet en aftale med Charlotte Hollænder, Struer 
Charlotte Hollænder er advokat hos Hjort Advokatfirma – og vil give os  
et indblik i muligheder og love omkring Fremtidsfuldmagter og Livstestamenter 
 
20.11.2022 – Julemesse i Aktivitetshallen 
Også i år vil vi være med ved julemessen og sørge for salg af gløgg/ 
æbleskiver m.m. 
 
 

 
 
 
 
14.12.2022 kl. 19.00 – Julehygge i Hjerm Sognegård 
En aften med lidt ”godt til ganen”, musik, fællessang og en god historie. 
Vi får besøg af Lise og Ebbe Fibiger m.fl. De fire vil sørge for aftenens  
musikale indslag krydret med fortælling 
Og selvfølgelig er der også tid til hyggeligt samvær og ”en god snak” 
 
10.01.2023 kl. 19.00 – Fortæller-aften i Naturhuset 
Vi får besøg af en af medlemmerne fra ”Vestjyllands Fortællere”, Anders Bech bor i 
Holstebro og vil give os en aften med fortællinger samt egne causerier, mest på jysk. 
 
07.02. 2023 kl. 19.00 – Virksomhedsbesøg hos Færch Plast, Holstebro 
En aften med rundvisning, præsentation af virksomheden og dens produkter 
og afsluttende med kaffe/the og kage  
 
23.02.2023 kl. 19.00 – Generalforsamling i Region Midt-Vest 
Afholdes i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum 
Efter generalforsamlingen er der foredrag med Rosa Kildahl  
Titlen på hendes foredrag er ”Rosa uden filter – med humor, nærvær og 
tyngde” 
 
15.03.2023 kl. 18.30 – Generalforsamling i Naturhuset 
Vi får besøg af livsstilscoach Britta Dietz, som driver firmaet ”Dietz-zen” fra 
Engvej 2, Hjerm. Britta vil fortælle om sit arbejde, hvor der bliver lagt stor 
vægt på fysisk og psykisk velvære 
Dagsorden m.v. udsendes senere 
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Hanna Lauridsen :          tlf. 51 24 20 43/mail:hannaogleif@gmail.com 
Else Mogensen:                tlf. 40 38 47 76/ mail:elsehans@mvbmail.dk 
Jytte Pedersen:                 tlf. 60 14 19 51 /mail:ausumklit@gmail.com 
Karen Marie Laursen     tlf.  20623125/mail:km-hj@mvb.net 
Ruth Løvig:                      tlf. 30 13 94 08/mail:RUHE@MAIL.TELE.DK 

 

 

 

 

  

 

 

Årsprogram 2022/2023 

 

 

 

 

Hjerm 

 
 

Alle er meget velkommen til vore arrangementer, 
 
 
 

 
www.familieogsamfund.dk/midt-vest 

Tag programmet ud til opslagstavlen 
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Virksomhedsbesøg hos Creativ Company A/S 

Onsdag d. 21. september kl. 19.00 

 

Rasmus Færchs Vej 23, Holstebro 

Vi mødes på parkeringspladsen hos Creativ Company. 

Aftenen vil indeholde information om firmaets historie, ledelse og 
personale-ansvarlighed, rundvisning på lageret og som afslutning på 
aftenen, kaffe og kage i deres kantine. 

Pris for aftenen: medlemmer 50,- kr.  -  andre 100,- kr. 

                                                                                                          

Bindende tilmelding senest d. 15. september til Else Mogensen på 
telefon 40384776 eller mail elsehans@mvbmail.dk 

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

Det er også muligt at betale kontant til Else Mogensen 
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Mandag d. 12. september kl. 19.00 

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum 

 

”Mit liv i Musikken” v. Ronnie Flyvbjerg Olesen 

Ronnie stod på scenen første gang som 9-årig og lever i dag udelukkende 
af musikken 

Til daglig er han kapelmester i Mariehaven 

Så kom og hør musik og få også et indblik i livet som adoptivbarn fra 
Sydkorea og med opvækst i en musikalsk familie i det midtjyske 

Pris for aftenen incl.  forplejning: 75,- kr. for medlemmer / 150,- kr. 
for ikke-medlemmer  

Bindende tilmelding senest d. 4. september til Ruth Løvig tlf. 
30139408 eller mail ruhe@mail.tele.dk 
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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 

Sara Grabow er sangerinde, musiker og komponist med en særlig 
kærlighed for akustik og rum. Hendes sange er fordybende, rolige og 
meditative.  

Anders og Bent Bro – behøver vist ikke nærmere omtale her på siden.  

Så kom og vær med til en aften med god musik og fortællinger fra det 
vestjyske område 

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

Billetter kan allerede nu købes/bestilles hos Else Mogensen – telefon 
40384776  eller mail elsehans@mvbmail.dk  
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Svampetur i Klosterheden 

fredag d.9/9 kl. 17 

Igen i år, er der en spændende mulighed for 
at blive klogere på de forskellige svampe vi 
finder i skoven.  Vi tager sammen i 
Klosterheden fredag, hvis vejret og forhold i 
øvrigt er dertil. Tag kurv og kniv med og slut 
jer til os, hvis i er interesserede. 

Tag hele familien med- der er gratis varm 
cacao, kage og kaffe/the. 

Arrangementet er gratis og kræver ingen 
tilmelding. Bare mød op���� 

 

Tid: kl.17 og til ca. kl 20 

Sted: Vi mødes på hallens parkeringsplads 
og følges af i egen bil. 

Kyndige svampekendere og turledere er- 

Jens Peter Pedersen, Karen Pedersen  og 
Kristian Hjørnholm 

Kontakt: Hvis der skulle være ? 

Lone von Qualen 23986335 
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Lørdag d. 10/9 kl. 11-16 i Hjerm Bypark-masser af oplevelser… 

 Besøg boden med hjemmelavede kryddersnapse, svampeplukker, svampesuppe 
,hjemmelavede knive og smag en skøn svampepate- og få en god snak og tips… 

  
 ”Kom og flet ”- mindre lette pileflet ting med Pilefletter Anne Mette Hjørnholm 
  
 Lav dit eget papir med naturmaterialer, Tør du stikke hånden ind i følekassen? Og kan du 
gætte en lugt? Kom og prøv���� 

  
 Tema og læring om Limfjorden- vores natur perle i vores baghave ����sammen med og lavet 
af Hjerm Landsbyordning. 

  
 ”Kom og undersøg insekternes fantastiske verden”- find et insekt og lad os se om vi kan 
finde ud af hvad det er for et…? sammen med Jesper ���� 

  
 MT. Skovning kommer med spændende ting og der vil være en konkurrence!!! 
  
 Kom og støt 5. klasse der sælger kage/kaffe/the( skriver lige forhåbentlig����) 
  
 Bliv malet som et dyr i ansigtet ����prøv ande/æggeleg med præmie ���� og kast en 
flødebolle!!! Sammen med støtteforeningen for Hjerm Landsbyordning. 

                                            
 Mød Hjerm jagtforening med alverdens spændende aktiviteter som- Prøv en hogsats og få 
øje på dyrene, se kronvildt blive udskåret, se kaninslæb med jagthund og andre aktiviteter. 
Smag på god rødvin og noget salg fra Land og Fritid. 

  
  
 Kom og bag din egen pizza i pizzaovn og bag din egen kanelsnurrer på bål- Hjerm FDF  
  
 Medbring egne æbler, beholdere og lav din egen most 
  
 Mød Hjerms ”min købmand” med vinsmagning og andet godt ���� 
  
 Smag ægte bihonning-lavet i Hjerm fra Kristian Hjørnholm 
      
 Kom op og se ” Naturskuret” på Bakken ved Børnehaven 
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gætte en lugt? Kom og prøv���� 

  
 Tema og læring om Limfjorden- vores natur perle i vores baghave ����sammen med og lavet 
af Hjerm Landsbyordning. 

  
 ”Kom og undersøg insekternes fantastiske verden”- find et insekt og lad os se om vi kan 
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 Medbring egne æbler, beholdere og lav din egen most 
  
 Mød Hjerms ”min købmand” med vinsmagning og andet godt ���� 
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 Kom op og se ” Naturskuret” på Bakken ved Børnehaven 
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 Kom og lav din egen fuglekasse  
  

 Der kan købes pølser ,kage ,kaffe og sodavand hele dagen 

 Der kan dukke flere aktiviteter op løbende- hold øje med Facebook 
og andre opslag. Tag hele familien med og få nogle spændende 
timer i naturens tegn. 
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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
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FORÆLDREFORENINGEN

Så er der nyt fra forældreforening igen. 
 
Først vil vi gerne sige STOR TAK til de hjælper, der hjalp ved Kilen Rock i Struer i maj måned. 
Der har gjort vi har fået et bidrag fra Kilen Rock som tak for hjælpen. Håber folk vil hjælpe igen 
næste år, hvis vi får tilbudt at hjælpe igen. 
 
 Nu SKAL vi altså have solgt nogle lodder igen, så vi kan få lavet nogle aktiviteter til de unge 
mennesker og hjælpe med bidrag hvis de unge skal ud at have en på opleveren. 
 
Derfor skal vi ud og have solgt lodder tirsdag den 6 september  fra kl. 17.00 til 19.00.  
Håber at mange vil hjælpe. 
 
Vi laver et opslag i Facebookgruppen “Frivillige i Hjerm” hvor man kan tilmelde sig hvis man 
ønsker at hjælpe med at sælger lodder (omkring 1 september) 
 
Man kan allerede nu købe lodder på MOBILPAY på 9231SU, her skulle  Forældreforening Hjerm 
gerne dukke op som modtager. 
Hvert lod koster 100 kr. pr. stk. og man kan købe alle dem man vil. Det er VIGTIGT at skrive sin 
adresse i kommentarfeltet så vi kan se hvem der har købt. 
 
Der vil være trækninger 1/10, 1/1, 1/4 1/7. Håber I vil deltage. 
 
Hvem og hvad er Hjerm Forældreforening.? 
 
Forældreforeningen i Hjerm sælger hvert år præmielodder til 100 kr. pr. stk. (Man må gerne købe 
flere). 
Der vil så være 4 lodtrækning på et år. (Ca. 10-15 præmier pr gang) 
Overskuddet går til børn og unge i Hjerm. 
Alle foreninger i Hjerm kan søge hos forældreforeningen om tilskud til en aktivitet, et trænerkursus, 
en sjov oplevelse eller noget helt fjerde – bare det er noget, der er med til, at gøre det sjovere at 
være barn i Hjerm. 
 
Med venlig hilsen  
Hjerm Forældreforening  
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

SEPTEMBER 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.  6. Nørdaktiviteter   
Fredag d. 9. -  FDF for alle – se indbydelse.
Lørdag d. 10. Naturens Dag 
Tirsdag d. 13. Lodseddelsalg kl. 16.30
Tirsdag d. 20. Lækkerier på bål
Tirsdag d. 27. Landslejraften kl. 18.30 – 20.00   

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

Pilte (3.+4. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 
Tirsdag d.  6. Vi øver med bål og dolk  
Fredag d. 9. -  FDF for alle – se indbydelse.
Lørdag d. 10. Naturens Dag
Tirsdag d. 13. Lodseddelsalg kl. 16.30 
Tirsdag d. 20. Eksperimentaften
Tirsdag d. 27. Vingummiorienteringsløb 

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

SEPTEMBER 2022

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 6. SUP-boards – info følger 

Fredag d. 9. -  FDF for alle – se indbydelse.
Lørdag d. 10.  Naturens Dag

Fredag d. 9. -  Seniorfestival
Søndag d. 11. 

Tirsdag d. 13.  Lodseddelsalg kl. 16.30

Tirsdag d. 20.  Krondyrsafari

Tirsdag d. 27. Landslejraften kl. 18.30 – 20.00 

Ledere: Lars tlf. 2447 2011, Katrine tlf. 2349 0557,  
Tine tlf. 3049 2743 og Mathias 

Til kalenderen: 
30. september til 2. oktober – JMV og efterårshike

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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- er du 15 år eller 
ældre? 

”Jeg ville godt nok gerne gå til FDF, men 
jeg har bare ikke tid….” 

Hov, hov!! Når du er 15 år eller ældre og 
definerer dig selv som ung, så kan du gå til 
FDF 1 gang i måneden. Det sker om søndagen fra ca kl. 12 og nogle timer frem. 

Det hedder SøndagsSenior. Her har du indflydelse på, 
hvad vi laver. Man betaler et mindre kontingent end de 
andre FDFere, men har alligevel mulighed for at deltage i 
seniorkurser med stor rabat, deltage på lejrture og andre 
arrangementer i kredsen, i landsdelen og på landsplan. 

Til SøndagsSenior-møderne har vi tidligere: sejlet i kano, 
lavet lækker gourmet-mad over bål, været i 
svømmehallen, lavet tur til Heidepark med overnatning i 
shelter, leget bilgemme og meget andet. 

Du er velkommen lige meget om du aldrig 
har været FDFer før, om du droppede ud 
som pilt eller bare har lyst til mere end 
det ugentlige FDF-møde.  

Smid en SMS til Katrine 23490557 eller 
Lars 2447201 
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ældre? 

”Jeg ville godt nok gerne gå til FDF, men 
jeg har bare ikke tid….” 
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arrangementer i kredsen, i landsdelen og på landsplan. 

Til SøndagsSenior-møderne har vi tidligere: sejlet i kano, 
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shelter, leget bilgemme og meget andet. 
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har været FDFer før, om du droppede ud 
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det ugentlige FDF-møde.  
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Hov, hov!! Når du er 15 år eller ældre og 
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FDF 1 gang i måneden. Det sker om søndagen fra ca kl. 12 og nogle timer frem. 

Det hedder SøndagsSenior. Her har du indflydelse på, 
hvad vi laver. Man betaler et mindre kontingent end de 
andre FDFere, men har alligevel mulighed for at deltage i 
seniorkurser med stor rabat, deltage på lejrture og andre 
arrangementer i kredsen, i landsdelen og på landsplan. 

Til SøndagsSenior-møderne har vi tidligere: sejlet i kano, 
lavet lækker gourmet-mad over bål, været i 
svømmehallen, lavet tur til Heidepark med overnatning i 
shelter, leget bilgemme og meget andet. 

Du er velkommen lige meget om du aldrig 
har været FDFer før, om du droppede ud 
som pilt eller bare har lyst til mere end 
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Lars 2447201 
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STRUER WHISTKLUB
ES-MAKKER

STRUER WHISTKLUB 
 

ES-MAKKER 
 

Ny sæson starter 1. september 
 

Vi er en lille flok voksne mænd og kvinder der mødes hver torsdag aften i Struer 
Aktivitetscenter lokale 5 for at spille whist. 

Vi mødes kl. 18.30 og hygger os en ca 3 time med kortspil, kaffe og måske en enkelt 
øl eller vand. Prisen for dette er 50 kr. som uddeles som præmier efter spillet 

Lige for tiden er små 20 medlemmer, men vil gerne være flere. Så hvis du har lyst til 
at spille alm. Whist med es-makker så hører vi gerne fra dig. 

Hvis du vil vide mere om vores lille forening eller om vore spille-regler er du 
velkommen til at kontakte os pr. telefon. Du kan også bare møde frem på 1. 
mødedag efter sommerferien som er torsdag den 1. september kl. 18.30, eller 
herefter hver torsdag.   

Du kan høre mere om vores forening ved: 

 Formand Peder Jensen, Djeld  3113 2998 

 Kasserer Jens Leth, Hjerm 2248 7368 

 Best. Medlem Mogens Jørgensen Øster Hjerm 4075 4112 
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Du kan høre mere om vores forening ved: 

 Formand Peder Jensen, Djeld  3113 2998 

 Kasserer Jens Leth, Hjerm 2248 7368 

 Best. Medlem Mogens Jørgensen Øster Hjerm 4075 4112 

STRUER WHISTKLUB 
 

ES-MAKKER 
 

Ny sæson starter 1. september 
 

Vi er en lille flok voksne mænd og kvinder der mødes hver torsdag aften i Struer 
Aktivitetscenter lokale 5 for at spille whist. 

Vi mødes kl. 18.30 og hygger os en ca 3 time med kortspil, kaffe og måske en enkelt 
øl eller vand. Prisen for dette er 50 kr. som uddeles som præmier efter spillet 

Lige for tiden er små 20 medlemmer, men vil gerne være flere. Så hvis du har lyst til 
at spille alm. Whist med es-makker så hører vi gerne fra dig. 

Hvis du vil vide mere om vores lille forening eller om vore spille-regler er du 
velkommen til at kontakte os pr. telefon. Du kan også bare møde frem på 1. 
mødedag efter sommerferien som er torsdag den 1. september kl. 18.30, eller 
herefter hver torsdag.   

Du kan høre mere om vores forening ved: 

 Formand Peder Jensen, Djeld  3113 2998 

 Kasserer Jens Leth, Hjerm 2248 7368 

 Best. Medlem Mogens Jørgensen Øster Hjerm 4075 4112 
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Indre mission  

September 
 
Torsdag den 1 .  Bibelkredse 
 
Fredag den 2.    Mandeklub 
 
Fredag den 9.  kl    19.30 Pigeaften hos Stinne Larsen, Højgårds- 
    Parken 14. 
 
Torsdag den 15.  kl.  19.30 Høst og takke fest v. koret  

Shine On, Holstebro. 
 
 
Torsdag den 22.  k. 19.30 Samtalemøde. Tekst: Luk 4. 
  
Lørdag   den 24. kl. 10 - 14 Kredsens frokostmøde for kvinder 

I HJERM missionhus.Emne: ” når vi mister 
- om tab, sorg og savn”. Tidl. 
hospicespl. Annette Fibiger Hansen,  
Nibe.  Tid til frokost og samvær. 
Pris: 120  kr. 

 
Torsdag  29.      kl. 18.00 Fællesspisning og fællesskabsaften 
    Vi bidrager alle til aftenen. 
 

Alle er hjertelig velkommen 
 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  
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 Bibelkredse   

september 
 
 
   
 Bibelkreds 2: 
 Torsdag den 1. kl. 19.30 
  Hos: Margrethe og Vagner Jensen, Østervang 21.   
  Emne: Lægen Jesus, side 26-28. 
  
 
 Bibelkreds 3:   
 Tirsdag den 13. kl. 19.30        ( bemærk dato) 
 Hos:  Elsebeth og Søren P. Jensen. Hauboparken 39 
 Emne: Abraham 1 Mos 12,5-13,4. Bønnen- Faldet -Bekendelsen. 
 
 
 
              Bibelkreds 4: 

Torsdag den 1. kl. 19.30  
 Hos:  Inger Møller, Stationsvej 1 
 Emne: Fodspor i Soldal sogn, kap 5: Bibel.  
 
 

 
 

 
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 

 



HJERM POSTEN  1•2022    51

  

Klub Halv Syv                          

Juniorklub for 3.-6. kl. 
 

Man. kl. 18.30-20. 
                Missionshuset,  

Vestre Hovedgade 4 
 

         September  
 

Man. d. 5. Anders fortæller godt nyt fra Bibelen. 
 

Man. d. 12. By-løb 
 v. Bente og Svend Otto 

 
Man. 19. Krea/strand ting. 

Er Gud kreativ? - vi bibeltjekker. 
                      

      
       Man. d. 26. Hvad tror du på?  
     Spør´ løs på Mads. 
                             
      

 
Kom og vær med i et fællesskab, hvor alle har lige stor 

værdi og skab og elsket af Gud. 
 

 
Kærlig hilsen Elisabeth og Gurli 

Mobil 21405005 



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
                                                  SSeepptteemmbbeerr  

  
•  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  

 
                                                    Ekstra: 

 
Ons. d.14.  - Børnerådsmøde 

Ons. d. 28. - Besøg af børnekonsulent Randi Taulborg 
 
 
 

Jesus giver mig glæde, 
han er en ven,  

jeg kan stole på. 
 
 
 
 
                                            

Kærligst Bente, Annemarie,  
Robert og Gurli 
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I fodbold taler man nogle gange om ’at parkere bussen’. Det betyder, at holdet spiller med
en meget defensiv taktik, hvor de for alt i verden prøver at forhindre det andet hold i at
score, i stedet for selv at angribe. Området omkring ens eget mål fyldes med spillere;
næsten som at parkere en bus foran målet, som kan blokere for ethvert skud. Det kan være
en effektiv taktik, hvis man mestrer den. 
 
Kaleb har taget den taktik til nye højder! Da vi udspillede en hæsblæsende fodboldkamp,
parkerede han ikke en bus, men derimod både en traktor og en motorcykel i målet. Desuden
havde han en skovl i hånden for at forlænge sine arme. Det var selvsagt umuligt for mig at
få lirket en bold ind i det mål. Jeg fik eftertrykkelige klø! 
 
Nogle gange er det præcis dét, vi har brug for i livet. At parkere bussen. Ikke at jagte
succes og ære, men i stedet parkere en bus, dér hvor fristelserne forsøger at score på os.
Lad os parkere bussen for sladder. Lad os parkere bussen for selvoptagethed. Lad os
parkere bussen for bedrevidenhed. Lad os parkere bussen for nærighed, for ugæstfrihed,
for egoisme. Gør vi det, vil nåden score i den anden ende. Og glæden med. 
Det lykkes desværre ikke altid. Nogle gange scorer modstanderen alligevel. Men frygt ikke.
Der er hjælp at hente. Jesus er om nogen en forsvarsgeneral, der formår at parkere en bus.
Hvis han får lov at styre bussen, kan han parkere den for os lige præcis dér, hvor målene
igen og igen går ind på os. Det kræver, at vi giver ham styringen, og lader ham komme til.
Dét kræver mod, ydmyghed og vilje. Men nåden, glæden og busturen med ham er det hele
værd. 

At parkere bussen
Kirkeblad

Denne andagt er nr. 100, jeg har
skrevet i Hjermposten. Det har taget 10
fulde år. Nogle gange har de måske
været en skævert, men andre gange
måske et mål. Under alle
omstændigheder nyder jeg at skrive
dem. Ligesom jeg alle 10 år har nydt at
være præst her i Hjerm. Tusind tak for
alt det dejlige I har givet mig og min
familie gennem årene! 

Glædelig sensommer

- Jonas



Gud er trofast;
han vil ikke tillade,

at I fristes over
evne, men vil
sammen med

fristelsen også
skabe udvej, så I

ikke bukker under.

1.Korintherbev kapitel 10 vers 13
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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. På vej
derhen sørger udvalget for formiddagskaffe. Vi
spiser to-retters middag på hotel i Videbæk.
Derfra kører vi til Abildå brunkulslejr, hvor der er
levendegørelse og eftermiddagskaffe.
 

Afgang i bus fra Hjerm Hallen kl. 09.00
Vi forventer at være i Hjerm igen kl. 17:30
 
Næste gang: Onsdag d. 5. oktober kl. 14.30 i
konfirmandstuen. 

Årets udflugt onsdag d. 7. september

 

Alle er velkomne!
Pris: 250 kr. excl. drikkevarer

 Tilmelding til udflugt 
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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Som 22-årig rejste Maria Serner-Pedersen
sammen med sin søster til Cuba. Med sig
havde de to backpacker-rygsække fyldt
med bibler på spansk, og de håbede, at
biblerne ikke ville blive snuppet i tolden. 
De kristne på Cuba oplever restriktioner og
diskrimination pga. deres tro - og det gør
kristne i 75 andre lande også.

Kom og lyt til Marias historie
Torsdag d. 8. september kl. 19.00 i Vestre Kirke

 

Året efter var Maria ansat i den internationale organisation Open Doors,
som hjælper verdens 360 mio. forfulgte kristne med opmuntring,
genopbygning, advokathjælp, nødhjælp, undervisning, traumehjælp og
meget andet. Og siden har hun flere gange, også denne sommer, rejst
afsted og mødt mennesker for hvem det at tro på Jesus, betyder et liv med
megen lidelse.
Det, som gør stort indtryk på Maria, når hun møder de kristne, er den måde
de håndterer forfølgelsen på. Med afsæt i Jesu ord om at vi skal elske selv
vores fjender, rækker de ud til deres samfund og deres forfølgere med
kærlighed og tilgivelse. ”Deres livshistorier om praktisk kærlighed og om at
finde tro og glæde midt i lidelsen kan være til inspiration for os i Danmark
og være med til at sætte vores eget liv og tro i perspektiv”, fortæller Maria.
Kom og hør Maria fortælle - gratis entré - alle er velkomne!
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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. Bagefter spiser vi
kagemand :-)

Dåbstræf + familiegudstjeneste
Søndag d. 4. september kl. 10.30 i Vestre Kirke 

Babysalmesang starter igen! 
Sang og musik stimulerer barnets musikalske og
sansemotoriske udvikling. En baby forstår ikke
salmerne, men kan sanse stemningen og atmosfæren
og opleve kirkerummet. Barnet kommer bl.a. til at lege
og høre forskellige instrumenter og sange. Der er
efterfølgende kaffe og hygge i konfirmandstuen. 
Alle kan være med, og det er gratis. Babysalmesang
starter op tirsdag d. 20. september og løber over 10
gange til og med d. 29. november. 
Send gerne en sms til Ruth på  28 90 49 69 hvis du
kommer - du må også meget gerne komme, selvom
du ikke har tilmeldt dig. 

Tirsdage kl. 09.30 i Vestre Kirke - opstart 20. september
 

Babysalmesang
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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. 18. september og 2. oktober

Ruth, vores nye organist, glæder sig til at lære
kormedlemmerne endnu bedre 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. Obs: Denne sæson er der
kun kor hver anden onsdag. Se datoer på kirkens
hjemmeside. Næste datoer:  17/8, 31/8, 14/9 og 28/9.

Børne-teenkor + fritidsjob
Hver anden onsdag kl. 15.10 - 16.25 i Vestre kirke 

 

"Guds kærlighed er rundt om mig, den er dyb og høj og bred
og hvor jeg end vender og drejer mig, står jeg midt i Guds kærlighed"



"Det jeg allerbedst kan lide ved at være i MR
er fællesskabet. Her er plads til alle, selvom vi
er meget forskellige. Der vises respekt og
tillid. Jeg får lov at prøve kræfter med store 
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Hej Line!

 

Det jeg allerbedst
kan lide ved at være
i menighedsrådet er
fællesskabet

35 år
Gift med Peter
Mor til Liv, Haldor og Thordis
Ergoterapeut
Hjermboer i 5½ år
4 år i menighedsrådet indtil videre
Elsker at hækle

Line Hoel

Hvorfor bruger du tid på at sidde i menighedsrådet?

Line Hoel bor i huset Grandal tæt på Vestre Kirke. Så hun er vores nabo og
en meget hjælpsom én af slagsen. Jeg lærte hende at kende i
mødregruppe i Hjerm, og vi mødtes i kirken og til babysalmesang. For et par
år siden blev Line også min leder. Hun kom nemlig med i menighedsrådet
(MR) og har her opgaven som kontaktperson for de ansatte i kirken. 

opgaver og får den hjælp, jeg har brug for. Ofte skal vi tage vigtige
beslutninger, og det synes jeg er spændende, og jeg oplever, at jeg udvikler
mig i arbejdet."
"At sidde i MR kan være mange ting afhængig af dine evner, interesser, og
hvor meget tid du har. Det minder om bestyrelsesarbejde med forskellige
udvalg, og så mødes hele teamet én aften om måneden.
Jeg har nu været med i fire år, og jeg fortsætter. D. 20. september er der
valg; kom og stem - og måske du også selv har lyst til at være med? Så hiv
endelig fat i en af os, vi vil meget gerne høre fra dig og fortælle mere".

Skrevet af Maria Serner-Pedersen



Velkomst ved valgbestyrelsen.
Valg af dirigent.
Formanden for menighedsrådet beskriver 

Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
Kandidaternes egen præsentation.
Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
Skriftlig og hemmelig afstemning.
Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om
muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
Eventuelt.

Vil du være med til gøre en forskel for dit lokalsamfund? For fællesskabet i
sognet? Og for din lokale kirkes liv? Så mød op til menighedsrådsvalget. Her
kan du både stille op til valget og ved at stemme være med til at forme det
nye menighedsråd. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra
sognet kan deltage, stille op og stemme.
 
 
 
Dagsorden:

1.
2.
3.

       menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
 
Vi nyder også kaffe og kage sammen. Velkommen! 
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Menighedsrådsvalg d. 20/9

 

Mød op og 

brug din

stemme!

Tirsdag d. 20. september kl. 19.00 i Sognegården
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Igen i år holder vi høstgudstjenester - for at takke for både den høst, der
har været på marker og i haver, men også for alle de gaver, vi får givet
året igennem, ja livet igennem.
 
Kirkerne vil være festligt pyntede, FDF vil deltage, og der er som altid
indsamling ved høstgudstjenesterne.

 

Høstgudstjenester

Søndag d. 11. sep. kl. 10.30 i Østre Kirke:

Søndag d. 18. sep. kl. 10.30 i Vestre Kirke + Børnekirke

Du er meget velkommen til at medbringe
lidt frugt/bær/grønt/blomster/kage/saft
eller andet fra din høst. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet på
frokost i graverhuset, og vi holder auktion
over de medbragte høstafgrøder. 

I Vestre kirke er der offergang. Man kan
også give i kirkebøssen ved udgangen.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på  grillpølser, sodavand og hyggeligt
samvær i præstegårdshaven. Velkommen!
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Fyraftensbøn består af nogle få sange og en halv times bøn
med mulighed for at bede højt. Vi er overbeviste om, at bøn
gør en forskel. Hvis du har noget, du ønsker, der bliver bedt
for, er du velkommen til at kontakte Jonas. Hvis du ønsker
personlig forbøn, er du også velkommen.

Fyraftensbøn
Torsdag d. 1. og d. 15. september kl. 17 i Vestre Kirke

 
Grundet sygdom er vi på kirkegårdene noget presset
på personalefronten i øjeblikket. Dette kan for tiden
ses på kirkegårdenes stand. Vi er kede af dette og vil
gerne undskylde på forhånd, til alle det måtte berøre.
Vi håber snarest at kunne hyre en vikar, så vi kan få
kirkegårdenes stand i orden igen. Mvh. Ralph Strunck,
graver.

 

Kirkegårdenes stand

Vi synger, drikker kaffe, spiller og hygger os sammen.
Velkommen til en  hyggelig eftermiddag sammen med os. Hvis
du har problemer med transport, så henvend dig  og vi vil
forsøge at hjælpe dig. Besøgstjenesten i Hjerm: Lilly Pedersen
tlf. 28 97 84 49 / Dorte Gosvig tlf. 51 90 31 83  / Hanna
Lauridsen tlf. 51 24 20 43.  Næste datoer: 12. og 26. oktober.

Seniorcafé
Onsdage d. 14. og 28. september kl. 14-16 i Sognegården
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Der er noget særligt over at være en del af et kor, synge sammen og
mærke, at sangen giver sindet vinger. Og der er noget helt særligt
over julens sange. Kom og vær med i vores julekor for voksne og unge - i
år sammen med Ruth. Vi synger til De 9 Læsninger (dato kommer snarest)
og øver i Vestre Kirke onsdagene inden med start d. 21/9 kl. 19-21. 
Husk kaffe til pausen. Ved spørgsmål kontakt Ruth på tlf.  28 90 49 69

Voksenkor
Onsdage kl. 19-21 i Vestre Kirke fra d. 21. september

Siden sidst

Døbte i Vestre Kirke
Karl Vikkelsø Rønn

Herman Eirikson Stensland
Nora Høj Bruddal

Mathias Holt Zimmer

Døbte i Østre Kirke
Victor Normand Kjærgaard

Lykke Starche Tangsgaard Jensen
Felix Meldgaard Kyndesen

Viet i Vestre Kirke
Lisa & Christian Møller Thorup

Marie & Martin Meldgaard Sams
Anne Sofie Ledgaard & Patrick

Loftager Jørgensen
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Indsamling i september

”Mød mennesker i øjenhøjde, også når de ligger ned”. Det er mottoet for
Kirkens Korshær i Holstebro. Kirkens Korshær i Holstebro og Parasollen i
Struer gør et stort arbejde for vores medmennesker, som af den ene eller
anden årsag er havnet på livets skyggeside.
”Parasollen” er en del af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og er dermed
en del af Den danske Folkekirke. Økonomien er i høj grad baseret på
frivillig arbejdskraft og på private og forskellige fondes økonomiske støtte.
Tak for en god gave til Kirkens Korshær og Parasollen i September måned.
 
Husk at I altid kan støtte månedens indsamling via MobilePay på nr. 12885.

 

Kirkens Korshær i Holstebro og Parasollen i Struer

Der indbydes igen til en glad aften - denne gang
sammen med Ruth - hvor vi synger nogle af årstidens
sange og salmer. Alle er velkomne til at være med til at
sammensætte aftenens indhold. Kaffe og kage
undervejs. Kom og vær med til en hyggelig aften. 
Næste datoer: 13. oktober og 24. november

Højskolesang
Torsdag d. 22. september kl. 19 i konfirmandstuen
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 28. august 
11. s. e. trinitatis 
 
Søndag den 4. september  
12. s. e. trinitatis
 
Søndag den 11. september  
13. s. e. trinitatis
 
Søndag den 18. september  
14. s. e. trinitatis 
 
Søndag den 25. september 
15. s. e. trinitatis 
 
Søndag den 2. oktober
16. s. e. trinitatis
 
Søndag den 9. oktober
17. s. e. trinitatis
 
Søndag den 16. oktober
18. s. e. trinitatis
 

DATO

-
 
 
10:30 
Dåbstræf*
 
-
 
 
10:30 + Børnekirke*
Høstgudstjeneste*
 
-
 
 
10.30 + Børnekirke*
 
 
-
 

 
9:00 
Charlotte Rønhoff 
 

10:30  
 
 
-
 
 
10:30 
Høstgudstjeneste*
 
-
 
 

9:00 
Charlotte Rønhoff 
 
09.00
 
 
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.



1
1

8
7

7
3

 I
 J

O
H

A
N

S
E
N

 G
R

A
FI

S
K

 I
 9

7
4

0
 2

2
3

3

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.


