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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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Lørdag d. 29. oktober 
kl. 18 til 01 i Hjerm Hallen
Pris pr. person: 225,-

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Kontakt: Tina Jensen på tlf. 2845 8110

Nu er det tid til at gentage succes’en igen

Billetter skal købes via mobilepay på nr. 27121. 

Køb billetterne sammen og vær sikre på at sidde sammen.  
Bordreservation kan ske ved Anne Sofie Skovgaard Høj på sms: 
2392 9298.

Nu giver Hele Hjerm Fester os igen muligheden  
for at se hinanden i festligt lag.  
Vi er klar med kolde øl, dejlig mad, god musik  
og højt humør.

•  Hjerm Hallen vil for en aften, være lavet om til en ægte biergarten  
med sømblokke, bord/bænke-sæt og ternede duge.

•  Der vil blive serveret Wienerschnitzler med tilbehør, æblekage,  
store krus med kolde fadøl, jägerte og meget, meget mere.

•  Der vil være rig mulighed for at finde sine Lederhosen og sit Heidi-kostume frem,  
hvilket jo selvfølgelig er helt frivilligt og intet krav for deltagelse.

•  Der vil være mulighed for at deltage i en for-fest i,  
den til aftenen indrettede, Biergarten. Her vil priserne være  
meget fordelagtige, nemlig 2 for éns pris!  
For-festen starter kl. 16.30 og slutter kl. 17.30  
– velkommen til Happy Hour!!
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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

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

955
Pr. stk.

0018

008
Kun

1 Ltr. Gestus 
Appelsinjuice 
eller 
Æblejuice

Becel  original 
flydende 
margarine

Somersby 
Apple  
cider

Kom og få en snak og en 
kop gratis kaffe i cafeen 
hver onsdag i oktober

Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

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

Tuborg, Carlsberg
eller 

Tuborg 
Classic 9995

Fast pris 
30 stk.

Hele januar

Vi fortsætter med

Vi leverer gerne 
varer på bestilling.
Ring 
40 53 40 60
for bestilling.
Kun 40 kr. pr. ordre

Kom og snak onsdag
Alle indbydes til GRATIS kaffe hver onsdag i 
Cafeen hos Min Købmand i Hjerm.

Kom ned og få en snak med din nabo eller en 
anden bekendt.

Tilbuddet gælder i hele januar.
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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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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!
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Hjerm Sogns Jagtforening afholder igen i år bankospil  
på følgende datoer: 

9. november, 23. november og 7. december  
i Hjerm Sognegård med start kl. 19.30

Tag naboen under armen og få en hyggelig aften.

Venlig hilsen  
Bankoudvalget

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvem det er som synes det er sjovt at 
ødelægge mine lyskæder på min terrasse. 

Først en kort én der var omviklet et hjerte i jern og nu den lange kæde 
som ligger på træværket omkring min terrasse og denne kæde har ikke 
engang været tændt. 

Jeg forstår ikke at man ikke kan gå på gaden uden at synes mine lyskæder 
skal ødelægges.

 Med venlig hilsen
 Henry V. Poulsen, 
 Skolevej 8B, 7560 Hjerm
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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

 

1/8 side

1/8 side

1/4 side

 

 

  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
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Hjerm Sogns Jagtforening vil gerne rette en kæmpe tak til alle de børn, 
forældre og andet godtfolk, som kom forbi vores stand til Naturens 
Dag 2022 i Byparken d. 10. september.

 Vi er stadig helt blæst bagover… Alle de mange spørgsmål fra 
børnene, snakken ved grillen om tilberedning af vildt, børnene der 
overvandt sig selv ved at kravle op i skydestigen til Kikkertprøve 2022, 
børnenes leg og nussen med hundehvalpene... Jeg kunne blive ved. 
Alt dette gjorde bare denne dag unik. 

Til sidst vil vi rette en kæmpe ros til arrangørgruppen. Det har I gjort 
fantastisk godt.

Hjerm Sogns Jagtforening melder allerede nu klar til Naturens Dag 
2023.

På Hjerm Jagtforenings vegne
Michael Larsen
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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JJuulleemmeessssee  ii  
AAkkttiivviitteettsshhaalllleenn  
SSøønnddaagg  dd..  2200..  nnoovveemmbbeerr  

KKll..  1100--1166  

Kom og mærk 
julestemningen i boderne 
Der vil i traditionens tro 

være luciaoptog 
 

Gratis adgang 
- Hjerm Borgerforening 

 

HJERM BORGERFORENING
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FODBOLD

Efterårsturneringen 
Turneringen 22-23 er i fuld gang. Den startede allerede midt i august, så for nogle lige på og hårdt 
efter sommerferien.  
På 8 ud af 9 hold er der fyldt op med gamle såvel som flere nye spillere. Holdene møder – også 
efter ombrydningen her i september - modstanderne, hvor der skal kæmpes lidt mere for en sejr, 
hvilket giver spændende kampe, også for tilskuerne. Der trænes på at blive bedre og have det 
sjovt. Fællesskab, opbakning og sammenhold arbejdes der altid på. Det er fedt, da de sammen og 
dermed også hver for sig kun står stærkere. Der er allerede godt og bliver kun bedre. Vejret har 
endda også været fantastisk til udendørs bold, selv om vi har lidt svært ved at styre den del 😊😊  
 
Serie 4.1-holdet arbejder hårdt på at arbejde alle nye spillere ind med de gamle fra sidste sæson i 
Serie 4, og mindre held i afslutningerne har givet flere uafgjorte kampe. Godt kæmpet! 
Både dette hold og oprykkerne Serie 4.2 kæmper for hvert point mod lutter, gode lokale hold, og 
holdene kan bruge al den opbakning, der kan gives. 
 
Serie 4.1 Herrer 

 
 
Serie 4.2-holdet kommer fra en god sejrsrunde i Serie 5 ikke helt så let til fadet i Serie 4.   
 
Serie 4.2 Herrer 
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FODBOLD

 
U15 Piger Liga 3 

Efter ombrydning. 

 

Før ombrydning. 

 

U15-pigerne er slået sammen med Resen-Humlum også, så der er lidt flere på brutto-holdet. Det 
går godt med integrationen, og da der nu er 3 klubber sammen, har pigerne fået deres egne 
spilletrøjer i skråstribet lyserød og sort. Seneste kamp endte med sejr 2-0 over Aulum. 

 

U15 Drenge Liga 5 

 

U15 drenge-truppen er vokset til hele 22 spillere. Det går rigtig godt, lige nu ligger de godt til i 
puljen, efter et par vundne, en vinderdømt og en uafgjort kamp mod Struer. 
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FODBOLD

U13 Drenge/Mix C 

Efter ombrydning. 

 

Før ombrydning. 

 

U13-holdet er pga. flere ældre spillere på holdet rykket fra U11 til U13 og ikke bare til U12. Det er 
en større omvæltning, da der mødes mere modstand i form af lidt mere erfarne spillerne. 
Resultaterne fortæller dog ikke, at holdet har fremgang og får flere og flere mål ind pr. kamp. Så 
godt kæmpet! 

På holdene uden førte resultater: 

U8-holdet har spillet de første stævner på 5-mands bane, og det går fremgang med at navigere på 
en større bane. Allerede 17/8 havde de et hjemmestævne.  

U7-holdet på 3-mands baner har også været til det første turneringsstævne her i starten af 
september. Her i slutningen af september spilles der hjemmestævne for både U8 den 21/9 og for 
U7 den 22/9, som vi desværre ikke når at få med her i posten denne gang.  

U10-holdet er indtil videre kun i træning pga. manglende holdkammerater – SÅ HVIS DER ER 
BØRN I ÅRGANG 2013-2014, DER HAR LYST TIL AT PRØVE FODBOLD & LEG, KOM 
FRISK TIL TRÆNING MANDAGE KL. 17-18 MED U10, indtil efterårsferien. 

Vi ønsker alle pøj-pøj med resten af efterårssæsonen 😊😊 
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FODBOLD

Her et oplagt U8-hold, træner og dommer til hjemmestævnet 17/8: 

 

Serie 4.1 i kamp mod Borbjerg-Skave 
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FODBOLD

Nyhed 
I august lancerede vi projektet #Gamechanger i Hjerm FIF Fodbold og Håndbold, som de første 
partnere i projektet med DGI i Vestjylland. 

 
Som #Gamechanger går vi i Fodbold og Håndbold forrest og arbejder for en kultur præget af 
tolerance og rummelighed. På banen skal vi stå sammen. Uanset hvem vi er, og hvem vi elsker. 

 
Alle skal være velkomne i klubber og foreninger – uanset hvem og hvad man er, og hvem man 
elsker. Vi vil kæmpe mod fordomme og sige fra, når vi oplever sprogbrug, der generelt er 
nedsættende eller diskriminerende. Både på banen, tribunen og i omklædningsrummet. 
 
Derfor står vi sammen med resten af Idrættens Regnbuekoalition #Gamechanger – en indsats som 
handler om at sige fra overfor diskrimination af personlige forskelligheder og minoriteter. 
Læs mere her: https://www.blivgamechanger.dk/ 
 
Hos fodbold vil I kunne se symbolet for dette med regnbuefarvede anførerbind, bolde og trøjer 
her i efteråret, hvor vi arbejder med introduktion af holdningen på de forskellige hold mv.  

/Hjerm FIF Fodbold   
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FODBOLD

Hjemmekampe efterår 
Dato Tid Række Hjemmehold Udehold 

tirsdag 04-10-2022 17:45 U15 Piger (Asp) Spjald IF 

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

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 U13 Mix Lemvig GF 

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

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

søndag 30-10-2022 13:00 Herrer Serie 4.1 Vinderup IK 
Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden eller følg med på DBU app for Hjerm FIF 

Indendørs & Forår 
Efter efterårsferien, i uge 44, startes der op på indendørs fodbold. 

Hjerm-hold spiller i Hjerm Hallen, undtaget 23/12, 31/12, 6/1, 17/2, 3/3 og 24/3. 

Dag Dato start Tid Hold Trænere 

Fredage 04-11-2022 16-17:00 U5-U8 Hans Madsen 
m. flere 

Fredage 04-11-2022 18:30-20 Senior herrer I Mads og Filip 

Fredage 04-11-2022 15-16:00 
17-18:30 
20-22:00 

P.t. Ledig Kontakt Birthe på 
21276650 

Dag? ? ? U15 drenge* Jørgen, Poul og Jan 

Dag ? ? U15 piger* Leif, Thomas, Marianne 
 Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Indendørs 

*Hjerm-Linde hold i Struer Energi Park (se de enkelte holds FB-grupper).  

Forårstræning for U15 og Senior vil foregå på kunstgræs, da Hjerm-baner er lukkede til april. 

Opstart og tider meldes ud senere. Vel mødt efter efterårsferien J                 /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 BORGERFORENING

SÆT KRYDS I KALENDEREN 
 

 

JULETRÆSFEST 
Søndag d. 4. december 

I skolens aula 
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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

ENERGIBOOST
TIL PLÆNEN - EFFEKTIVT OG MÅLRETTET 

VERTIKALSKÆRING

TOPDRESSING

GØDSKNING

KALKNING

EFTERSÅNING

OMLÆGNING

KONTAKT 
Jens Hummelmose 
22 70 88 14
jh@kajbech.dk

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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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. 

Aftenen vil være tilrettelagt 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. 

Pris for denne aften incl. kaffe/the og kage : 75.- kr. 

 

Tilmelding senest d. 21. oktober til Inga Bertelsen tlf. 20372908 

Arrangører: Borgerforeningen, Menighedsrådet, Familie & Samfund 
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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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Nu er der en enestående chance for at hyg-
ge sig med gode venner og skabe nye be-

kendtskaber i Hjerm. 
 

 

Vi prøver igen i år med et spil dart her i de mør-
ke måneder. Vi spiller: 

 mandage fra  ca. kl.19.00 til 21.00 i Hjerm-
hallens klublokale ved siden af Hjerm Fit-
ness. Vi spiller første gang d. 3. oktober .  

Et sæsonkort koster 100,00kr., men du kan og-
så vælge at betale 10,00kr. pr. aften, hvis du 

bare vil spille en gang imellem. Du kan selvføl-
gelig låne pile de første gange så du kan se om 

det er noget for dig. 

Alle er velkomne 

Håber vi ses. 
    

   Spørgsmål : Jan Støve  30620981 
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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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Senior-Cafe i Hjerm Sognegård  

 
Så har vi igen startet vores Senior-Cafè efter en lang og god 
sommer, og vi glæder os til eftermiddage sammen med  jer. 

Vi mødes kl. 14.00 – synger, drikker kaffe, spiller og hygger os 
sammen indtil kl. 16.00.  

Vi mødes følgende onsdage: d. 12. og 26. oktober – d. 9. og 
23. november og d. 14. december 2022. 

Så har du lyst til hyggeligt samvær, er du meget velkommen til 
en eftermiddag sammen med os. 

Har du ikke mulighed for selv at komme til Sognegården, så 
kontakt en af os, og vi vil sørge for at hente dig. 

Besøgstjenesten i Hjerm:  Lilly Pedersen tlf. 28978449 – Dorte 
Gosvig tlf. 51903183 - Hanna Lauridsen tlf. 51242043                                           
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Jobskifteportræt: 
 
Mejeristen, der blev advokat. 
 
 

 

Advokat Peter Hilligsø skifter fra Advokathuset Bliddal til 
Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft i Lemvig 
Hvorfor skiftede du advokatfirma? 

Jeg er opvokset på landet og bor nu på en lille landejendom i Hjerm, der ligger mellem Struer og 
Holstebro og tæt på mit barndomshjem. Derfor følte jeg mig lidt mere hjemme ved som advokat at 
få et geografisk arbejdsområde, der ligger tættere på min egen bopæl. Jeg elsker den kultur, der er 
her helt ude ved Vestkysten, hvilket også var medvirkende til mit jobskifte. Man behøver ikke at 
komme i slips hver dag, og man kan derfor bare være sig selv. I Videbæk lidt uden for Herning, 
hvor min tidligere arbejdsplads lå, var der meget af den samme kultur, men den var alligevel lidt 
anderledes og lidt mere ”rigsdansk”. 

Jeg elsker at snakke med mennesker. For mig er det altafgørende i mit arbejdsliv ikke kun juraen. 
Kontakten til mennesker er vigtig. Jeg er oprindeligt uddannet mejerist og var blandt andet mejerist 
hos Arla fra 2003 til 2006, inden jeg tog en HF og sidenhen startede på universitet for at blive 
advokat. I dag er jeg 36 år gammel og er på grund af min baggrund vant til at arbejde med 
”almindelige mennesker”. Det drager jeg enormt nytte af i mit arbejde som advokat herovre i 
Vestjylland. Der var af og til nogen, der ringede til mig på mit gamle kontor og sagde, at de skulle 
snakke med mejeristen. Det tror jeg, at det er den bedste reklame, man overhovedet kan få herovre. 
Kort fortalt valgte jeg helt at skifte fag, fordi man som mejerist laver meget af det samme arbejde 
hver dag. Jeg savnede derfor en mere forskelligartet hverdag, som jeg føler, jeg har fået i dag. 

I forhold til jobskiftet til Lemvig betyder det også noget for mig at få lidt mindre transporttid og lidt 
mere fritid. Jeg har kone og fire børn i alderen tre til 14 år, og den ekstra tid, jeg har om morgenen 
nu, giver et ekstra pusterum. 

Hvordan er det nye job anderledes end det gamle? 
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Tidligere beskæftigede jeg mig primært med dødsboer, familieret og retssager. Disse områder 
kommer jeg fortsat til at beskæftige mig med, men mine arbejdsområder bliver nok lidt bredere 
forstået på den måde, at vi kun er to advokater nu, hvor vi var fire advokater på advokatkontoret i 
Videbæk. Derfor forventer jeg at komme til at sidde med en masse nye spændende arbejdsområder 
som for eksempel ejendomshandler og tvangsauktioner. 

Derudover er der en helt anden relation mellem sekretærer og advokater her på advokatkontoret i 
Lemvig. I min gamle stilling stod jeg for meget mere af sagsbehandlingen selv. Nu skal jeg vænne 
mig til at uddelegere mange flere opgaver, men det gør til gengæld, at jeg kan bruge mere tid på det, 
jeg er god til, og bruge flere kræfter på at få nye sager i hus. 

Hvilke muligheder ser du i det nye job? 

Min nuværende arbejdsgiver og chef Asger Toft er i 60’erne, og det gør, at han har mange års 
erfaring bag sig. Derfor prøver jeg at lære så meget som muligt af ham. 

Jeg ser også nogle enormt spændende muligheder i at være med til at udvikle advokatkontoret og 
tiltrække flere klienter. Jeg kan som sagt godt lide at snakke med folk, og det, at jeg har en lokal 
forankring i området, gør, at jeg har større forudsætninger for at skaffe nye klienter. Jeg forsøger at 
komme med idéer til, hvordan vi for eksempel kan ændre hjemmesiden og den generelle 
kundekontakt, ligesom jeg også er sikker på, at jeg kommer til at lære en masse af de øvrige ansatte.  

 
Publiceret af Advokatsamfundet d. 11. august 2022  
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Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft i Lemvig 
Hvorfor skiftede du advokatfirma? 

Jeg er opvokset på landet og bor nu på en lille landejendom i Hjerm, der ligger mellem Struer og 
Holstebro og tæt på mit barndomshjem. Derfor følte jeg mig lidt mere hjemme ved som advokat at 
få et geografisk arbejdsområde, der ligger tættere på min egen bopæl. Jeg elsker den kultur, der er 
her helt ude ved Vestkysten, hvilket også var medvirkende til mit jobskifte. Man behøver ikke at 
komme i slips hver dag, og man kan derfor bare være sig selv. I Videbæk lidt uden for Herning, 
hvor min tidligere arbejdsplads lå, var der meget af den samme kultur, men den var alligevel lidt 
anderledes og lidt mere ”rigsdansk”. 

Jeg elsker at snakke med mennesker. For mig er det altafgørende i mit arbejdsliv ikke kun juraen. 
Kontakten til mennesker er vigtig. Jeg er oprindeligt uddannet mejerist og var blandt andet mejerist 
hos Arla fra 2003 til 2006, inden jeg tog en HF og sidenhen startede på universitet for at blive 
advokat. I dag er jeg 36 år gammel og er på grund af min baggrund vant til at arbejde med 
”almindelige mennesker”. Det drager jeg enormt nytte af i mit arbejde som advokat herovre i 
Vestjylland. Der var af og til nogen, der ringede til mig på mit gamle kontor og sagde, at de skulle 
snakke med mejeristen. Det tror jeg, at det er den bedste reklame, man overhovedet kan få herovre. 
Kort fortalt valgte jeg helt at skifte fag, fordi man som mejerist laver meget af det samme arbejde 
hver dag. Jeg savnede derfor en mere forskelligartet hverdag, som jeg føler, jeg har fået i dag. 

I forhold til jobskiftet til Lemvig betyder det også noget for mig at få lidt mindre transporttid og lidt 
mere fritid. Jeg har kone og fire børn i alderen tre til 14 år, og den ekstra tid, jeg har om morgenen 
nu, giver et ekstra pusterum. 

Hvordan er det nye job anderledes end det gamle? 

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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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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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

F I R M A A F T A L E

Ø n s k e r  d u  a t  g ø r e  n o g e t  g o d t  f o r  d i n e  a n s a t t e ?  V e d  a t
t i l b y d e  e n  m a s s a g e o r d n i n g  t i l  d i n e  a n s a t t e ,  t i l b y d e r  d u
o g s å  v e l v æ r e  o g  ø g e t  t r i v s e l  p å  a r b e j d s p l a d s e n .
M a s s a g e n  v i r k e r  s m e r t e l i n d r e n d e  o g  k a n  l ø s n e  o p  f o r
s p æ n d i n g e r  d e r  p å  s i g t  k a n  r e s u l t e r e  i  f r a v æ r  o g
s y g e m e l d i n g e r .  
K o n t a k t  m i g  f o r  a t  h ø r e  m e r e  o m  h v o r d a n  s å d a n  e n
a f t a l e  k a n  s e  u d .

F y s i u r g i s k  m a s s a g e
B i n d e v æ v s m a s s a g e  /  c u p p i n g
N a k k e - s k u l d e r  a f s p æ n d i n g
M a s s a g e  a f  t r æ t t e  b e n  o g  f ø d d e r
B a b y b e h a n d l i n g  o g  m a s s a g e
U n d e r v i s n i n g  i  m a s s a g e  t i l  m ø d r e g r u p p e r  o g
f o r æ l d r e

M A S S A G E F O R M E R

J e g  t i l b y d e r  e n  r æ k k e  f o r s k e l l i g e  b e h a n d l i n g s f o r m e r
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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

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!

Alt til 
dine dyr

Mads Bjerres Vej 2 • 7500 Holstebro 
Tlf. 3368 7065
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Drone foto er
sponsoreret af vores 
lokale drone fotograf
Erling Simonsen
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TIRSDAG D. 11. oktober KL.19.00 

 

EN AFTEN I HJERM SOGNEGÅRD 

MED BESØG AF ”FRUEN PÅ KABBEL” 

Efter flere aflysninger, så prøver vi igen med et besøg af Kirsten 
Rommelhoff Carstensen, som vil give os et indblik i sit lange venskab 
med Jane Aamund. 

Så mød op til en oplysende aften med en meget engageret foredrags-
holder, som måske vil give os små anekdoter om Jane Aamund. 

Pris incl. kaffe og brød: medlemmer 75- kr. – ikke medlemmer 125,- kr. 

Bindende tilmelding senest d. 5. oktober til Else Mogensen på mail 
elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776 

Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse: 
Reg.nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn) 
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Onsdag d. 9. November kl. 19.00 i Struer Energi Park 

Morten Andersens Passage 7, Struer 

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 købes hos Else Mogensen – telefon 40384776 eller mail 
elsehans@mvbmail.dk  - senest d. 2. november 
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Skal vores forening også bestå efter denne sæson?? 

 

Vi har endnu ikke fået respons på efterlysning af nye bestyrelsesmed-
lemmer til vores forening. 

Kan det passe, at der slet ikke findes nogle personer, som har lyst til 
at være med i en velfungerende bestyrelse?? 

Vi har besluttet, og også forelagt generalforsamlingen i marts 2022, at 
vores tid med bestyrelsesarbejde er slut, når vi har afholdt alle 
arrangementer i sæsonen 2022/2023. 

Så – kom nu ”ud af busken” og bliv en del af vores bestyrelse, så vi 
sammen kan begynde at planlægge den nye sæson 2023/2024. 

 

Karen Marie Laursen: tlf. 2062312 

Else Mogensen: tlf. 40384776 

Jytte Pedersen: tlf. 60141951 

Ruth Løvig:  tlf. 30139408 

Hanna Lauridsen: tlf. 51242043 
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Drone foto er
sponsoreret af vores 

lokale drone fotograf
Erling Simonsen
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

OKTOBER 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.  4. Efterårsløb
Tirsdag d. 11. Koder og Morse
Tirsdag d. 18.     Efterårsferie
Tirsdag d. 25.    Flere koder og Morse
Fredag d. 28. - Bål og Ballade
Lørdag d. 29. 
Søndag d. 30. BUSK gudstjeneste

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.  4. Vingummiorienteringsløb
Tirsdag d. 11. Dette må du ikke derhjemme
Tirsdag d. 18.     Efterårsferie
Tirsdag d. 25.    En uhyggelig aften 
Søndag d. 30. BUSK gudstjeneste

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

OKTOBER 2022

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d.  4. 100 posters løb

Tirsdag d. 11. Spilleaften

Tirsdag d. 18.     Efterårsferie

Tirsdag d. 25.    Forberede BUS

Søndag d. 30. BUSK gudstjeneste 

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

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

OKTOBER 
Lørdag 1. kl. 19.00 ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter. 
 
Tors. 6.  kl. 19.30 Bibelkredse 
     
Onsdag 12.  kl. 19.30 Kredsens TEMA-undervisning  

i Nr. Felding missionshus, v. sognepræst 
Morten Mouritsen, Vinding. Tema: Jesus 
-sandt menneske og sand Gud. 
 

fredag 14.   Mandeklub 
 
Torsdag 20.   Samtalemøde. Tekst : Luk 5 
 
Torsdag 27: Kl. 18.00 Fællesspisning. Tilm.til Gurli 40433286
    senest 26/10. 
  Kl. 19.30 Fødselsdagsfest- årsfest             

v. landsleder for fam. arbejdet Brian 
Kallestrup Nielsen, Silkeborg.  

 
Mandag 31. kl. 19.30 Kredsens     
    repræsentantskabsmøde/ 
    generalforsamling i Holstebro, Elim, 
    Danmarksgade 16 
 

Alle er hjertelig velkommen 
Hvis ikke andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4. 

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 

½års program kan ses under www.hjerm Kirker.dk/voksneogældre/IM 

    
 



HJERM POSTEN  2•2022    42

 
 Bibelkreds  
 

 Oktober 
 
 
 Kreds 2   : Torsdag den 6. kl. 19.30   
        Hos: Birgitte og Anders Jensen  

                 Jegbjergvej 6. 
    Tekst: kap 5. Guds helbredende kræfter 

  
 
 Kreds 3   :  Torsdag den 6. kl. 19.30:  
          Hos: Ulla og Hans Jørgen Nielsen, Bjerregårds- 
       Parken 60. 
       Tekst: Abraham 1 Mos 13,5-14,24. 
   
 
 
 Kreds 4   : torsdag den 6. kl. 19.30   
        Hos Aase Vium  

              Østre Hovedgade 29  B 
 Tekst:  kap 6 Dilemma. 

 
 
 
 

 
 

 
Bibelkreds er en åben samling, 

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

så kontakt gerne  
Hans Jørgen Nielsen 97464727 

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

Juniorklub for 3.-6. kl. 
 

Man. kl. 18.30-20. 
                Missionshuset,  

Vestre Hovedgade 4 
 

                         Oktober 
 

Man. d. 3. Vi får besøg af Anders. 
Man. d.10. Ung med Gud. v. Helena og Mathias. 

 
        Man. d. 17. Efterårsferie. 

 
 Man. d. 24. Vi hygger med krea fra  

                                  Guds farverige natur. 
 

Man. d. 31. Fra Irak til 
Danmark/Hjerm v. Havin   

                 
      

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

   skabt 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 

  
                                                  OOkkttoobbeerr  

  
•  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:                                        
       D. 12. Børnerådsmøde. 
       D. 19. Efterårsferie 
                                                 

 

 
Kom og vær med. 

Også plads til dig. 
 
 

Kærligst Ruth, Bente,  
                                               Annemarie, Robert og Gurli 
 



Kirkeblad
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
 
Organist
Ruth Hedager Kristensen
Tlf. 28904969
Mail: ruth.hedager.kr@gmail.com
 
Kirkesangere
Egon Bech-Pedersen
Bjarne Aarkrogh

Kirkemusiker
Judith Hedager Vestergaard
Tlf: 61 33 65 16
Mail: jhedager@hotmail.com
 
Sekretær og webmaster
Maria Serner-Pedersen
Tlf. 97 46 41 14, mail: mssp@km.dk
 
Hjerm Vestre Kirke
Kirkevej 18, 7560 Hjerm
 
Hjerm Østre Kirke
Kviumvej 10 B, 7560 Hjerm
 
Konfirmandstuen
Kirkevej 9, 7560 Hjerm
 
Hjemmeside
www.hjermkirker.dk
 
Redaktion
Robert Stoltenberg, Käthe Møller,
Dorte Ebey Lind, Ruth Hedager
Kristensen og Jonas og Maria 
Serner-Pedersen

I sognepræstens ferie og fri-weekender passes embedet af sognepræst Charlotte
Rønhoff, Gimsing. Tlf. 23 63 90 70

for Hjerm Sogn okt 2022



En af de spændende ting ved at rejse er altid at smage eksotiske lokale retter fra det
sted, man besøger. Således var jeg spændt på, hvad sommerens tur til Sydtyskland
ville byde på. Og jeg blev ikke skuffet! Der var bratwurst og sauerkraut, der var tysk
øl, der var alt det, der skulle være. Ja, og så var der morgenbuffeten.
Flagermussyltetøj! Jeg kunne simpelthen få flagermussyltetøj oven på min käse (ost).
Det er måske alligevel det mest eksotiske, jeg til dato har set, og jeg kunne ikke holde
mig tilbage. Jeg blev nysgerrig. Selvfølgelig skulle jeg smage. 
Det kan slet ikke måle sig med boller i karry, det må jeg sige. Men det var en
oplevelse. Der bor jo en stor flok flagermus i kalkminen lige ved siden af
præstegården. Måske kan jeg give Christian en idé til en tilføjelse til
osteproduktionen. Med rigeligt af sukker i kan det aldrig gå helt galt. 
 
Sådan er livet. Der kan komme uventede ting på tallerkenen. Smagsprøver vi ikke
havde regnet med. Smagsnuancer i livet der er fremmede. Nogle gange kan vi vælge
at lade dem være, og spise det vi plejer.

Flagermussyltetøj
Kirkeblad

Glædeligt efterår,

- Jonas

Andre gange vælger vi ikke selv. Men
igennem hele livet og i alt, hvad det byder
os, står Jesus også altid klar og inviterer os
til at tage imod det, han har til os. Med
hans gaver på vores tallerken, fred, glæde
og kærlighed, så smager livet bedre. Så vil
vi opleve dybere smagsnuancer. Det
kræver altid mod at smage på en ny ret,
og det kræver tillid til kokken. Har du tillid
til Jesus? 
Eventyret venter dem, der tør smage på
retterne. Det er så nemt at lade fadet gå
forbi, men det er først, når vi smager, at vi
har mulighed for at bedømme på et godt
grundlag. Prøv det af. Prøv ham af. Smag
på Jesus. 



Smag 
og se, at
Herren 
er god

Salmernes Bog kapitel 34 vers 9



Nyt: Voksenkoret ledes af vores nye kirkemusiker
Judith, som er fuld af smittende energi og har
mange års korleder-erfaring. Koret synger til De
9 Læsninger d. 27. november kl. 14 og øver i
Vestre Kirke onsdagene inden med start d. 21/9
kl. 19-21. Du kan stadig nå at være med! Husk
kaffe til pausen. Læs mere på hjemmesiden. Ved
spørgsmål kontakt Judith på telefon: 61 33 65 16. 

Kirkeblad

Velkommen til Judith

 

Varmt velkommen til Judith Hedager
Vestergaard, som er ansat hos os som
kirkemusiker fra 1. september. Judith vil lede
højskolesang, dagplejesang og voksenkor. 
Judith er uddannet rytmisk sanger,
musikpædagog og korleder. I mere end 15 år
har hun stået i spidsen for både voksen, teen,
børne, senior- og blandede kor i store dele af
Jylland.

Judith har også undervist i sang og klaver, og hun mestrer de fleste genrer. 
Fritiden bruger hun på at spille med i musicals i Herning Kongrescenter, hvor
man fx kan opleve hende i musicalen "We will rock you" med musik af
Queen i april 2023; og så har hun en youtube-kanal, hvor hun jævnligt
lægger sange ud. Judith bor i Sevel sammen med sin mand Kurt - og så er
hun søster til vores organist Ruth. 

Voksenkor - m Judith
Onsdage kl. 19-21 i Vestre Kirke



Laurits Mosegaard, en almindelig
bondedreng fra Abildå, fortæller
om sin tur til Mali. 
 

Kirkeblad

Klub 86Klub 86
Onsdag d. 5. oktober kl. 14.30 i konfirmandstuen

 

Besøg af "KongPer", Per Brunsgaard, som er royalist.
Interessen for monarkiet, har han haft siden han var
en lille dreng. Han har i flere år fulgt de kongelige
ved de officielle begivenheder rundt i landet. Denne
oplevelse vil han gerne dele med dig. Han vil bl.a.
fortælle om, hvordan man forbereder sig til de store
begivenheder for at komme tæt på.

 Alle er velkomne!
Pris: 40 kr. for kaffebord

 
 Ønskes kørsel kan man rette 
henvendelse til Peder Clausen
tlf. 97 46 44 90 /51 70 28 45 

inden kl. 12 på dagen

Onsdag d. 2. november

 



Kirkeblad

Kom og sæt dit præg på vores kirke. 
Der er to ledige pladser i menighedsrådet for Vestre sogn. 
Derfor indkaldes der til ekstraordinær valgforsamling. Medlemmer vælges
for en periode på to år. Mød op og bliv valgt - eller mød op og stem. Alle er
velkomne.
 
Orientering om evt. afstemningsvalg:
Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 18.10.22.
Kandidatlisten kan indleveres til Robert Stoltenberg, Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm
eller Dorte Gosvig, Kirkevej 17, 7560 Hjerm. Der skal vælges to for Østre sogn og seks
for Vestre sogn. Samme antal stillere skal underskrive kandidatlisten. Menighedsrådet
vælges for en periode på to år. Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket
fra Kirkeministeriet.

 

Vær med i menighedsrådet!

 

Ekstraordinær valgforsamling 
Naturhuset, Skolevej 7, tirsdag d. 11. oktober kl 19.00

Hjerm-aften
Tirsdag d. 1. november kl. 19.30 i Sognegården

I år støtter vi op om Spil Dansk Ugen og arrangerer en aften med
fællessang fra Højskolesangbogen.
Johan Johansen vil fortælle om de sange og salmer, vi synger og Inga
Henriksen vil spille klaver til. Kom og vær med til en hyggelig aften. Læs
mere andet sted i Hjermposten. 
 
Arrangører: Borgerforeningen, Menighedsrådet, Familie & Samfund



Kirkeblad

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. 2. oktober + husk BUSK-gudstjenesten d. 30. oktober

Ruth er kommet godt i gang med koret, og der er plads til flere
sangglade børn og unge, så kom endelig og prøv det af!  Vi
synger en gang imellem til gudstjenester i kirken, og vi synger
med til koncerter ved højtiderne bl.a. til De 9 Læsninger til
advent. Fra 4. klasse og op. Denne sæson er der kor hver
anden onsdag. Se datoer på kirkens hjemmeside. Datoer
frem til jul:  12/10, 2/11, 16/11, 30/11 og 15/12.

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

 

Sæt X - PIZZAgudstjeneste

Nu er det endelig tid til til Pizzagudstjeneste igen. Sæt et stort X i
kalenderen. Obs: som noget nyt er det denne gang en torsdag. 
Vi håber, vi ses!

Torsdag den 10. november kl. 17 i Vestre kirke



Babysalmesang er igang 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
er hver tirsdag til og med d. 29. november, dog ikke i
uge 42.
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

Kirkeblad

BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. 
BUSK er en festlig familiegudstjeneste,
som FDF'erne er med til at arrangere.
 
Tag hele familien med til BUSK :-)
Vi glæder os til at se jer. 

BUSK - familiegudstjeneste
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30 i Vestre Kirke 

 

Babysalmesang



Kirkeblad

 
Fyraftensbøn består af nogle få sange og en halv times bøn
med mulighed for at bede højt. Vi er overbeviste om, at bøn
gør en forskel. Hvis du har noget, du ønsker, der bliver bedt
for, er du velkommen til at kontakte Jonas. Hvis du ønsker
personlig forbøn, er du også velkommen.

Fyraftensbøn
Torsdag d. 6. og d. 27. oktober kl. 17 i Vestre Kirke

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: 9. og 23. november.

Seniorcafé
Onsdage d. 12. og 26. oktober kl. 14-16 i Sognegården

Der indbydes igen til en glad aften sammen med
Judith, 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 dato: 24. november

Højskolesang
Torsdag d. 13. oktober kl. 19 i konfirmandstuen
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Indsamling i oktober
 

FDF, Børneklubben og Klub Halv Syv! Vi er taknemlige for det store arbejde,
der gøres til glæde for børn og unge i Hjerm sogn. Mange frivillige ledere
bruger tid her uge efter uge, år efter år. TAK for det! I oktober måned
samler vi ind til disse skønne aktiviteter for børn og unge. Se mere på
www.hjermkirker.dk og www.fdf.dk/hjerm/
 
Du kan støtte via kirkens MobilePay på nr. 12885 - notér gerne "oktober
indsamling". Du kan selvfølgelig også støtte ved at lægge penge i
kirkebøssen. Tak for en god gave!

 

Hjerm Kirkers aktiviteter for byens børn og unge

Siden sidst
Døbte i Vestre Kirke

Magne Christensen Hamberg
Liva Moeskjær Madsen

Døbte i Østre Kirke
Agnes Brogaard Lillelund

Mikkel Borup Brinth
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VESTRE ØSTRE

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
 
Søndag den 23. oktober
19. s. e. trinitatis 
 
Søndag den 30. oktober
20. s. e. trinitatis
 
Søndag den 6. november
Alle Helgen 
 
Torsdag den 10. november 
Pizzagudstjeneste

DATO

-
 
 
10.30 + Børnekirke*
 
 
-
 

 
9:00 
Charlotte Rønhoff 
 
9:00 
 
 
10:30 BUSK *
 
 
15:00 
 
 
17:00 *
 

9:00 
Charlotte Rønhoff 
 
09.00
 
 
10.30
 
 
-
 
 
10:30 
 
 
-
 
 
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.


