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ment i Hjerm FIF fodboldafdeling.

Stort tillykke.
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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

9. - 11. DECEMBER 2022

JULEMARKED PÅ
AUSUMGAARD

SÆT X 
I KALENDEREN

FØDEVARER, GAVEIDEER OG JULESTEMNING FOR STORE OG SMÅ

ÅBNINGSTIDER: FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG KL. 10-16 

ENTRE: VOKSNE: 60 KR. - BØRN FRA 3 -15 ÅR: 30 KR.

FØLG MEGET GERNE MED PÅ FACEBOOK.COM/AUSUMGAARD
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AFLYSNING 
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. 

På grund af Folketingsvalg d. 1. november er vores Hjerm-
Aften aflyst – og vi har i udvalget besluttet at udskyde 
arrangementet til foråret 2023. 

 

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

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

Vinsmagning
Torsdag d. 17 nov. 
i butikken fra kl. 18.30
Smag på Årets Julevine 
m.m.
Køb et vinglas ved kassen til 
50 kr.
Der er gode tilbud denne 
aften hvis du bestiller og 
henter senere.

Benny 
giver Øl
Fredag d. 4 nov. fra 
kl. 15.00 
Kom og smag på Julesne 
(Tuborg Julebryg).
Benny giver en enkelt øl.

Butikken lukker 
kl. 17.30
Lørdag D. 26 nov. lukker vi bu-
tikken kl. 17.30 fordi hele butik-
ken skal til julefrokost.
Vi håber på forståelse herfor, 
men vi åbner selvfølgelig 
kl. 7.00 søndag morgen
d. 27 nov. som vi plejer
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HJERM BORGERFORENING

 
 
 

 
Julemesse i Hjerm 
Søndag d. 20.nov. 

kl.10.00-16.00 
Luciaoptog kl. 15.00 

 
Kom og mærk julestemningen i 

boderne 

Gratis adgang 

- Hjerm Borgerforening 
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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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Bankospil
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
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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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Onsdag d. 30. november kl. 19. 30 synger Ole Jørgensen december ind i 
Struer Kirke til fordel for Julehjælpen i Struer Provsti. 
Ole Jørgensen er fra Herning og har sunget siden han var 7 år. Han kendt 
i kor-, gospel- og musicalverdenen og mestrer genrer fra musical over 
gospel til pop, viser og evergreens. Denne aften står på skønne 
julesange.  
Kom og bliv smittet af Oles energi og udstråling og få en skøn start på 
december! 
Overskuddet fra salget af billetter går til Julehjælp i Struer Provsti. 
 

 
Onsdag d. 30. november kl. 19. 30 synger Ole Jørgensen december ind i 
Struer Kirke til fordel for Julehjælpen i Struer Provsti. 
Ole Jørgensen er fra Herning og har sunget siden han var 7 år. Han kendt 
i kor-, gospel- og musicalverdenen og mestrer genrer fra musical over 
gospel til pop, viser og evergreens. Denne aften står på skønne 
julesange.  
Kom og bliv smittet af Oles energi og udstråling og få en skøn start på 
december! 
Overskuddet fra salget af billetter går til Julehjælp i Struer Provsti. 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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HJERM BUTIKSHUS APS

 

Generalforsamling Hjerm Butikshus d. 27.09.2022 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm sognegård - igen et imponerende fremmøde. 135 anpartshavere 
deltog i mødet. Dejligt at så mange er interesseret i at høre, hvordan det går med selskabet.  

Hans Jepsen blev valgt til dirigent og styrede os godt igennem aftenens dagsorden. 

Formanden aflagde beretning og selskabets direktør gennemgik regnskabet.   

Jens Ove Andreassen og Søren Holst var på valg, og sidstnævnte ønskede ikke genvalg.  

Her vil vi endnu engang gerne takke Søren for hans indsats i bestyrelsen. Søren har været med helt fra 
begyndelsen og ydet en meget stor indsats.  

Lilian Skov blev valgt ind i bestyrelsen.  

Som suppleanter blev Pernille With Hansen og Jakob vej Kristensen valgt ind. 

Et fyldigt referat kan læses i caféen hos Min købmand Hjerm. 

Efter generalforsamlingen fortalte Benny om det første år som købmand i Hjerm. 

 

Efterfølgende har den nye bestyrelse konstitueret sig: 

Jens Ove Andreassen (formand) 

Torben Nielsen (næstformand) 

Stefan Harregaard (Direktør) 

Michael Rahbek (bestyrelsesmedlem) 

Lilian Skov (nyvalgt bestyrelsesmedlem) 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen ved Hjerm Butikshus. 
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FODBOLD

Efterårsfodbold 
 
Seniorherrer Serie 4.1- holdet ligger pt. som en sikker nr. 5 og mangler 2 kampe i uge 43 og 44 
mod Ejsing og Vinderup. En lidt svingende præstation, som kan begrundes med bl.a. manglende 
spilkendskab mellem nye og gamle spillere her i efterårssæsonen. 
 
Serie 4.1 

 
 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Hjerm Aulum 1 5 
Hjerm Måbjerg (UHT) 3 0 
Hodsager Hjerm 1 4 
Hjerm NSK 2 8 

 
Serie 4.2-holdet ligger som 4.1 også på en 5. plads inden de 2 sidste kampe mod Lemvig og RLK, 
men en mere usikker plads ift. nedrykningsstregen, der kræver minimum 1 kamp vundet, hvis det 
skal undgås. Der er lidt mere tætte kampe, og de har været tæt på flere sejre i de seneste kampe. 
 
Serie 4.2 
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FODBOLD
 
 
Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Linde Hjerm 2 0 
Hjerm Lidenlund 1 2 
Hjerm Struer-Humlum 6 1 
Team Tangen Hjerm 3 2 
Hjerm SHN Ulfborg 0 1 

 
U15-pigernes samarbejdshold med Resen-Humlum er kommet flot derudaf med oprykning i 
ombrydning og nye stribede holdtrøjer. Trods nederlag til Vildbjerg, lå de før Vildbjergs sidste 
kamp 3 p. foran netop dem, så Vildbjergs sidste kamp måtte ikke ende med mere end sejr og 
målscore på +4 mod BK Klitten – og det holdt netop lige vand! 

                                           Stort tillykke med oprykningen til Liga 2  

 

U15 Piger Liga 3 
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FODBOLD

Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Aulum HLR 0 2 
HLR BK Klitten 3 0 
Vildbjerg HLR 2 1 
HLR Spjald 2 0 
Mejrup  HLR 0 2 

 

 

U15-drengene har spillet godt her i efteråret. Pæne sejre er det blevet til. Det er dog spillet tæt 
mellem de 2 tophold, og selv om første kamp endte uafgjort og sidste kamp blev med et lille 
nederlag, er pladsen som nr. 1 en realitet. 

Stort tillykke med oprykning til Liga 4 

 
U15 Liga 5 
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FODBOLD

Hjemme Ude Score hjemme Score ude 
Hjerm-Linde Struer 0 0 
RLK Hjerm-Linde 0 4 
Team Tangen Hjerm-Linde 0 3 
Hjerm-Linde RLK 4 2 
Struer Hjerm-Linde 2 0 

 

U13-mixholdet er på 8-mands rykket en årgang yderligere op. Det har kunnet mærkes på 
modstanden i kampene, som ikke er blevet mindre. Men trods resultater, der på papiret siger 
mere end 2-måls forskel, har der været en del spændende kampe efter ombrydningen. Holdet har 
kæmpet rigtig godt, humøret er højt og sammenholdet er godt, så sejre skal der nok komme 
nogen af i foråret. 

 

U10-holdet har mest trænet koordination, boldkontrol og placeringsspil i efteråret. Det er blevet 
til 2 træningskampe mod U8, som gav dem aktiv spilletid, selv om de ikke mange på holdet og 
derfor desværre ikke deltager i turnering endnu. 

U5-U8-spillerne har ud over træning også været til flere turneringskampe her i efteråret. Det har 
været rigtig sjovt at prøve at være til kamp for nybegynderne på 3-mands. Der trænes i forskellige 
stationsøvelser, som skal give dem endnu flere sjove timer og læring. Der fortsættes indendørs om 
fredagen her i vinter, Se opstart længere nede. 

Efteråret blev for ungdom U5-U10 afsluttet mandag den 10/10 og U13 onsdag den 13/10, hvor der 
blev holdt afslutnings-hygge, og vi sagde på gensyn til hinanden – til indendørs og forår. 

Tak til trænerne for efteråret – og tak til forældrene, der har bakket om et godt fodboldmiljø! 

Til vinter og foråret er der plads til flere spillere på ungdomsholdene, specielt også på U5-U7 
indendørs & udendørs og U10 udendørs. Både piger og drenge. Vi starter i april måned uge 15-16 
udendørs. Alle er velkomne til at komme og prøve. Også evt. nye trænere, fx til U10 og på U13, så 
ring til Birthe på 21276650, hvis det er noget for dig/jer. 

 

/Hjerm FIF Fodbold  
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FODBOLD

Vintertræning 
I uge 44, startes der op på indendørs fodbold og kunstgræs. 

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

Sidste hold fredag tager bander ned sammen med halbestyrer Kim. 

Dag Start-Slut Tid Hold Trænere 

Fredage 04-11-2022 – 
31-03-2023 

16-17:00 U5-U8 Hans, Mads U., Brian 

Fredage 04-11-2022 – 
10-02-2023 

18:30-20 Senior Herrer I Mads og Filip 

Fredage 04-11-2022 – 
16-12-2022 

19-20:30 Senior Herrer II, 
Kunstgræs Struer 

Alin og Sorin 

Fredage 04-11-2022 – 
31-03-2023 

15-16:00 
17-18:30 
20-21:30 

P.t. Ledig Kontakt Birthe på 
21276650 

Tirsdage 01-11-2022 – 
07-02-2023 

19-20:00 U15 drenge* Jørgen, Poul og Jan 

Tirsdage 
og evt. 

fredage/ 
lørdage 

25-10-2022 – 
07-02-2022 

18-19:00 U15 piger* Leif, Thomas, Marianne 

 Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Indendørs 

*Hjerm-Linde hold i Langhøj Hallen. Piger evt. Hjerm & Humlum fredag-lørdage (se de enkelte 
holds FB-grupper).  

Hjerm-hold indendørs:  Max. 2 prøvetræninger. Kontingentbetaling via Fodbold/Tilmelding
  senest 19/11. 

Senior II:   Kunstgræs. Kontingentbetaling via Fodbold/Tilmelding senest 19/11. 

U15-hold:   Betaling via Linde Bs hjemmeside. 

Forårstræning for U15 og Senior foregår på kunstgræs med opstart hhv. uge 8 og uge 5-6. 

Opstart og tider meldes ud i december-udgaven.  

Vel mødt til vintertræningen J 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

Verona Cup U15 
Lørdag den 15. oktober rejste de 2 U15-hold til Verona Cup i Italien. 

Der har været forberedelser fra alle 3 klubber for de 2 samarbejdshold, spillere og forældre lige 
siden foråret 2022 og i slutspurt fra august og til i fredags. Der er blevet tilmeldt spillere, 
reserveret hytter, cyklet penge ind, solgt strømper, ryddet op efter festival, solgt lodder, købt 
spilletrøjer, købt vimpler, købt Verona-trøjer, købt #Gamechanger hoodies og søgt midler til 
finansieringen af turen, som koster lidt over 3.000 kr./spiller.  

Vi vil fra Hjerm FIF Fodbold gerne udrette en stor tak til DBU Ungdomsfond, Hjerm FIF 
Forældreforening, Sport24 Struer og de personer, der sponsorerede til byfestcykelløb. 

Sidst vi havde hold med, var i 2019, så der er blevet set frem til denne tur med længsel. 

Fotos fra afgang, i bussen, ved Gardaland og på campingpladsen med mad og spil – og puljerne, de 
spiller i mandag til onsdag, D og P, inden turen går hjemad torsdag. GOD TUR :-D 
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v/Henrik Andersen

Klosterhedevej 2
7600 Struer

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

HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

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

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!
HUND KAT
FUGL GNAVER
HEST FÅR
KVÆG SVIN

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

DLG Tele
Telefoni
til hele
familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

Tipsmark
Maskinstation

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

spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

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

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 
OG TRYKSAGSLEVERANDØR

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

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

Erik Loftager

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

www.hjerm-hallen.dk

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

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

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

UNDGÅ ROTTER
B o r  d u  i  ny by g  e l l e r  e t  æ l d r e  h u s ? 

KONTAKT 
Niels Dalby Nielsen 
ndn@kajbech.dk

Bor du i nybyg så har du højest sandsynligt en rottespærrer 
og det anbefales kraftigt at den efterses årligt - det kan 
vi gøre for dig. Bor du i et ældre hus er det stadig muligt 
at sikre dig mod rotter med en rottespærrer. Det er kun 
en autoriseret kloakmestervirksomhed, der må opsætte 
mekanismen i din kloak – og det kan vi hos Kaj Bech A/S. 

500 kr
inkl. moms

årligt
*600 kr v./  

første besøg

SERVICE     AFTALE

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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HJERM BORGERFORENINGBilletsalget til
HJERM 

TARTELET FESTIVAL 2023

starter
lørdag d. 19. november 2022 kl. 10.00

- så ring 
40 40 45 20 - 23 81 70 27 - 41 58 46 59

for bestilling af billetter
MobilePay oplyses ved bestilling

Efter den 19.  nov. - ring på:  51 74 40 30

Hvis I er en gruppe, så hjælp os med en samlet bestilling.
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BILLETSALGET STARTER LØRDAG 19. NOVEMBER KL. 10
Mobil: 40 40 45 20 - 23 81 70 27 - 41 58 46 59
MobilePay oplyses ved bestilling.
Efter den 19. nov. ring på 51 74 40 30

Sponsorer:

Fredag den 3. marts 2023
kl. 18.30 i Hjerm Hallen

MARIUS GRØNKJÆR
Stor personlighed – stor stemme! 
Har gennem sit store repertoire 
opnået stor popularitet i det  
ganske land. Sætter en høj 
stemning i enhver forsamling.

BASIC 3
Et meget populært band, der 

består af 3 super dygtige musi-
kere. Spiller alle de kendte hits 

fra 60’erne og frem til i dag.

                                                        ABBAcz
               De leverer et show i absolut 
topklasse. Iført originale kostumer

og ægte 70’/80’er koreografi leverer bandet 
et 100%  liveshow. Der er 8 optrædende i det 

høj-energiske show og her kan man 
både lytte, synge med, – og danse!

Pris pr. person

195,-
(først til mølle)

Døreneåbner kl. 17.45

Hjerm Tartelet Festival
EN HYLDEST TIL DEN LÆKRE 
SPRØDE TARTELET!
Kom og oplev et flot musikprogram  
og spis tarteletter ad libitum  
Vi fortsætter traditionen med dessert tartelet…

  

MARTIN JØNSSON  & FRIENDS
Feat. Kathrine Elmholdt
Martin Jønsson er en af landets 
mest efterspurgte keyboard-
spillere. 
Sammen med sin dygtige trio, 
bliver han backet op af Kathrine  
                                     Elmholdt, som er en meget dygtig,   
                                              rutineret og lokal sangerinde.

Østergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 9785 0025

H U S E T

Borbjerg Sparekasse  

Martin Jønsson & Friends
Rock’n’Roll, Blues & Soul !

www.martinjonsson.dkFoto: Toke Hage Layout: Lars Hedemann

Martin Jønsson & Friends
Rock’n’Roll, Blues & Soul !

www.martinjonsson.dkFoto: Toke Hage Layout: Lars Hedemann
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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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FORÆLDREFORENINGEN
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ONSDAG D. 16. november KL.19.00 

EN AFTEN I NATURHUSET 

 

Vi har indgået en aftale med advokat Charlotte Hollænder, som denne 
aften vil give os indsigt i love og regler omkring Fremtidsfuldmagter og 
Livstestamenter. 

Så har du/I ikke taget stilling endnu, eller måske nysgerrige på de nyeste 
regler omkring dette, så kom til en aften, hvor Charlotte vil prøve at give 
os svar på vore spørgsmål. 

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

Bindende tilmelding senest d. 8. november 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.  

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

Hvis du/I ikke allerede har købt billet hos Else Mogensen, så er sidste 
udkald d. 2. november.  

Telefon 40384776 eller mail elsehans@mvbmail.dk 
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Julemesse-cafeen åbner søndag d. 20. november Kl. 
10.00 

 
 

Så vil der igen være julemesse i Hjerm – derfor åbner vi også vores 
julemesse-cafe, og her vil vi gerne bede om jeres hjælp. Vi håber I har tid 
og lyst til at bruge et par timer sammen med os. I hører nærmere, når vi 
skal i gang med planlægning af dagen. 

 

HUSK: Julehygge i Sognegården d. 14.12. kl. 19.00 

Nærmere oplysninger i Hjerm Posten, december 
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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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HJERM FIF

Frivillig fest 2022 Hjerm FIF  
Igen i år har vi holdt en fest for alle vores dejlige frivillige i Hjerm FIF. 

Vi er ved at prøve at starte en tradition i Hjerm FIF med at holde en fest 
hvert år for alle vores udvalg. 

Som noget nyt i år vil vi prøve at kåre åres ildsjæl. Der var flere gode 
kandidater til dette. Valget i år faldt på Birthe Lystlund fra fodbold. Stort 
tillykke til hende.

Vi har allerede lagt dato fast for næste års fest i 2023. Vi håber at se 
mange til den tid. 

Hovedbestyrelse 
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HJERM FIF

Indstilling fra fodbold   
Vi vil fra fodboldudvalget gerne indstille formand Birthe Lystlund til 
Årets Ildsjæl.

Igennem snart 10 år har vi arbejdet sammen med Birthe, som i al den 
tid har udfyldt posten som formand for fodboldudvalget. Hun arbejder 
for både unge og ældre spillere i klubben, og sætter en stor ære i, 
at tingene kører. Der bruges rigtig mange timer på at holde diverse 
grupper på Facebook ajour, og ligeledes er der altid et fyldigt indlæg 
i Hjerm posten, både sommer og vinter. Desuden bruges der tid på at 
tage til møder hos DBU, FCM og planlægning med samarbejdsklubber. 
Ofte kan man møde Birthe på plænerne ved klubhuset, hvor hun måske 
serverer kaffe til en hjemmekamp eller tager en dommertjans, hvis det 
kniber, og ved trænermangel på ungdomshold (som er tilfældet lige 
nu), tager hun også den opgave på sig som det naturligste i verden. 
Inden sæsonopstart er der også et stort arbejde med at få tøj og 
diverse udstyr klar til spillerne. Gennem årene har hun taget initiativ 
til rigtig mange sociale arrangementer, som har været med til at styrke 
sammenholdet, engagementet og humøret i fodboldafdelingen. Endelig 
har hun også været med til at få 
søgt en del midler hjem til klubben; 
midlerne er brugt til træningsudstyr, 
og sidste nye investering er 
de fine udskiftningsbænke på 
opvisningsbanen. Birthe udviser altid 
et stort engagement og vil arbejde 
for mere fokus på børnefodbold, så 
klubben kan bevare sit niveau. Vi 
mener, at Birthe har fortjent at blive 
Årets Ildsjæl i Hjerm.

På Hjerm FIF fodboldudvalgs vegne 
(Claus Lind, Peder Burkarl og Ann 
Nørbygaard).

Ann Dorow Nørbygaard, kasserer.
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Sletten 47A · 7500 Holstebro  
Tlf. 9742 0015  

Hjermvej 47 · 7600 Struer  
Tlf. 97850616

www.mogensen-vvscomfort.dk   

Følg os ...

Vi sælger også til private!

• Foder
• Gødning
• Havekalk
• Alt til hus, hobby og have

Lindeborgvej 7 • 7560 Hjerm • Tlf. 9746 4200

Vi ses på...

. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

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

.Ø. HJERMVEJ 19  TELEFON 97 46 45 11

Besøg os på vores hjemmeside: www.hjerm-byg.dk

Vi kommer overalt  - giver tilbud på alt

VVS  OG
FJERNVARME

TLF. 97 46 11 00

FLENGVEJ 15
HVAM

7500 HOLSTEBRO
BILTLF. 51 22 62 35

SMEDEGADE 53, 7600 STRUER, TLF. 97 85 04 88

www.fricykler-struer.dk

97 85 04 88

HENNING SØRENSEN

Omdeling af Hjerm Posten

I lighed med tidligere år har vi igen valgt, at lade 6. klasserne på Hjerm 
Skole stå for omdelingen af Hjerm Posten.
Børnene vil naturligvis gøre deres yderste for, at der ikke sker fejl.
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks 
kontakte undertegnede.

Lone Søndergaard
Kærgårdmark 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 9746 4914

TØMRERFIRMAET

A
p

S

ØSTER HJERMVEJ 17 . 7560 HJERM.

97 46 42 08 30 51 86 84

Tlf. 21 79 19 26

www.cac-certi�ceret.dk

Garant Holstebro 
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu

Støt vore 
annoncører
 – de støtter

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

 tæt på Jørn F. Nielsen, 
assurandør i Hjerm

96 94 96 94

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

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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I Hjerm Bypark ligger byens Naturhus, 
hvorfra der er udsigt til sø, legeplads og 
shelters. 

Naturhuset er indrettet til natur/teknik- og 
miljøundervisning i dagtimerne. 

Du/I har mulighed for at leje huset til en 
mindre fest. (Max 42 personer) 

Huset er indrettet således, at der fra entréen 
er indgang til fest-/undervisningslokalet samt 
et handicapvenligt toilet. I forbindelse med 
lokalet er et lille anretterkøkken. 

Lejeindtægten går udelukkende til driften af 
Naturhuset og Byparken. 

  
 
 
 
 

Naturhuset , Skolevej 9, 7560 Hjerm 
 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr. 
01.03.2019: 

Halvdagsarrangement  400 kr. 
 

Heldagsarrangement 700 kr. 
 
 

Kontakt Inga Bertelsen, Hjerm Borgerforening på 
telefon 2037 2908 for mere information og 
booking. 
  

Lejes ikke ud til ungdomsfester. 
   
 

                             Hjerm Borgerforening 
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

NOVEMBER 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. 1. Mere koder. Husk lommelygte 
Tirsdag d. 8. Leg og kreativitet – forberedelse til julemesse 
Tirsdag d. 15.     Leg og kreativitet – forberedelse til julemesse
Søndag d. 20.    Julemesse 
Tirsdag d. 22. Piltenes egen juleafslutning – banko 
Tirsdag d. 29.  Fælles juleafslutning

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. 1. Weekendtur på 1,5 time 
Tirsdag d. 8. Aktiviteter med Sille og Sigurd 
Tirsdag d. 15.     Forberede julemesse 
Søndag d. 20.    Julemesse  
Tirsdag d. 22. Legemærket  
Tirsdag d. 29. Fælles juleafslutning

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

NOVEMBER 2022

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 1. ”Stop motion film” part 1 

Tirsdag d. 8. ”Stop motion film” part 2

Tirsdag d. 15.     Forberede julemesse

Søndag d. 20.    Julemesse

Tirsdag d. 22. The final ”Stop motion film”

Tirsdag d. 29. Fælles juleafslutning 

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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NOVEMBER 
 

Torsdag  3.   kl. 19.30     bibelkredse 
 
Torsdag 10.  kl. 19.30     Bibelundervisning v. præst i Tangsø-                    
         kirkerne Simon Damgaard Bakbo.  
 
Torsdag 17. kl. 19.30      Samtalemøde. Tekst: Luk 6. 
                     

Der bliver ingen BASAR i år !   
Vi glæder os over 39 år med super gode oplevelser og glæde 
i hjertet over at kunne være med til at hjælpe andre. Måske 
finder vi på noget nyt senere. 
Men der er stadig meget brug for at samle penge ind, -nøden 
er kæmpe stor – ikke mindst i Etiopien og Liberia, hvor 
Promissio arbejder.  SÅ SEND GERNE EN GOD GAVE – send 
den til mobilepay nr. 94574, ( skriv PROMISSIO i feltet) så vil vi 
sende en samlet gave fra Hjerm til Promissio omkr. 1. dec.  
TAK for hver en gave ! 
  
Torsdag 24.   kl. 19.30  Høvdingetræf – ledersamling. 
    

Alle er hjertelig velkommen 
 

       Hvis ikke andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4. 
Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 

 www.hjermkirker.dk/voksneogældre        www.indremission.dk     
  

PS: HUSK sæt X fredag den 16/12 til FAMILIE-JULETRÆSFESTEN ""##$$%% 
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 Bibelkreds  

 
 November 

 
   
 
 Kreds 2 : Torsdag den 3. kl. 19.30 
       Hos:  Stinne Larsen, 
                 Højgårdsparken 14 
      Tekst: Dæmonudrivelse. 
 
 Kreds 3 : Torsdag den 3. kl. 19.30 
       Hos:  Børge Pedersen 
       Skovgårdsvej 20, 3,3, Holstebro 
       Tekst: 1. Mos 13,5-14,24  ( fra sidste gang) 
 
 Kreds 4 : Torsdag den 3. kl. 19.30 
       Hos:  Louise og Peder Hilligsø 
                                    Hjermvej 63 
       Tekst: kap 7 fodspor i Soldal sogn. 
 
          
 

 
 
 
 
 
 

Læs bibelen online: www.bibelselskabet.dk 
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                                        Klub Halv Syv 
Klub for 3.-6. kl. 

Missionshuset, Vestre Hovedgade 4, Hjerm 
 

                               November               
 

Man. d. 7. Vi holder fri. 
   Pizzagudstjeneste tors. 
d.10. - se hjermposten.  

 

Man. d. 14. Halloween. 
     Vi tænder lys. 
 

Man. 21. Krea - Elisabeth har ideerne. 
 

Man. d. 28. Adventshygge v. Gurli,  
Højgårdsparken 92 

 
    Vi er SÅ KLAR til at være sammen med dig. 

Hver mandag fra 18.30-20. 
 
 

    Kærlig hilsen Elisabeth og Gurli 
Mobil 21405005 



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
                                                    

•  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  

                                       
EEkkssttrraa..  

                                D. 2. børnerådsmøde. 
 

           D. 9. holder vi fri – 
 tors. d.10. pizzagudstjeneste i 

Hjerm Vestre kirke kl. 17 
 

        D. 30. dukketeater 
 

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 nov 2022



undervognsbehandling, men også en overvognsbehandling. Jeg tror, det vil kræve en deluxe-
behandling at få den til at skinne. Det er ikke sikkert, at en WD40-spray er nok, og jeg er ikke
overbevist om, at den går lige igennem til syn. 
 
Vi har brug for både at undervogns- og overvognsbehandle vores hjerter. Hvis vi lader vores
hjerter være ubeskyttede i denne verdens barske klima af slud og salt - af begær,
materialisme, nyhedsstrømme, sociale mediers perfekte fremstilling, modediller, andres krav
og forventninger og meget andet - så ruster de. Verdens klima kan være hårdt for et hjerte.
Rusten kommer snigende lige så stille. Vi bliver alle så nemt distraherede og forblændede.
Vores hjerter bliver så nemt fyldt med ting, som ikke har egentlig værdi, og til sidst kan vi ikke
se klart. 
 
Lad os fylde vores hjerter med det, der har virkelig værdi, så livet ikke bliver en jagen efter det,
som kun har overfladisk værdi. Lad os give Jesus plads, så han jævnligt kan smøre vores hjerter
med rustbeskyttelse. Hjertet skal helst holde hele livet. Vogt derfor dit hjerte. Hvor vores skat
er, der vil også vores hjerte være. Der kommer en dag, hvor vi bliver kørt bort i en rustvogn
uden rust. Og her er det godt, hvis livet har været brugt på at samle gode skatte. Hold dit
hjerte sundt. Lad Jesus smøre det igen og igen. Han bruger ikke WD40, men han lader
Helligånden virke. Han er den bedste rustfjerner og rustbeskytter, der findes til hjerter. Hvis
han får lov, så går vi lige igennem syn.

Rustvogn
Kirkeblad

Glædeligt efterår,

- Jonas

I mit arbejde ser jeg af og til en rustvogn.
Men her den anden dag så jeg alligevel
alle rustvognes moder. Ikke sådan en man
bruger ved begravelser, men i stedet en
som nok har kunnet bruge lidt rustfjerner.
Nogle gange bliver vi mindet om at
undervognsbehandle vores biler. For
ellers risikerer vi, at de ruster. Især i vores
klima med slud og salt om vinteren. Det
kan være hårdt for sådan en bil. Denne
bil har vist ikke kun brug for en 



Saml jer skatte i
himlen, hvor

hverken møl eller
rust fortærer, og

hvor tyve ikke
bryder ind og

stjæler. For hvor din
skat er, dér vil også

dit hjerte være. 

Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 20-21



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

 

 

Velkommen til Filip

 

Velkommen til Filip Svarre, som hjælper Ralph
og Hanne som gravermedhjælper og
kirketjener, mens Karina er på barsel. Filip bor i
Holstebro sammen med sin hustru Simone og
deres tre børn. 
Tag godt imod Filip i kirken og på kirkegården.

Siden sidst

Døbte i Vestre Kirke
Elias Boelt Dalby

Begravede/bisat
Johannes Brøndgaard Nielsen

Jørn Rysgaard Larsen
Kirsten Berit Ørskov Skafsgaard



Adventsmøde med sang, hygge
og besøg af Lisbet Jacobsen som
er valgmenighedspræst i Voldhøj. 
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Klub 86Klub 86
Onsdag d. 2. november kl. 14.30 i konfirmandstuen

 

Laurits Mosegaard fra Abildå, fortæller om sin tur til
Mali i Vestafrika. Mali er det 7. største land i Afrika
og består både af Saharas sand i nord og floder
mod syd. Befolkningen lever hovedsageligt af
landbrug og fiskeri. Fransk er det officielle sprog
og islam er den mest udbredte religion. Mali er et
af verdens fattigste lande.

 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. 7. december
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Allehelgen
Søndag d. 6. november kl. 10.30 i Østre og kl. 15.00 i Vestre

Det er skik at mindes vore døde ved gudstjenesterne denne søndag. Det
gør vi ved at nævne navnene på dem, der er døde eller begravet i sognet
siden sidste Allehelgen. Der vil også blive tændt et lys for hver af de
afdøde. Du er velkommen til at komme og mindes lige præcis den person,
du tænker på, selvom vedkommende ikke nævnes af os. Følgende er døde
eller begravede i Hjerm siden sidste Allehelgen:

Svend Graagaard Lund
Henrik Østerlund
Frode Hans Trøjborg
Verner Søndergaard Bertelsen
Johannes Brøndgaard Nielsen
Jørn Rysgaard Larsen
Kirsten Berit Ørskov Skafsgaard

 

Henry Larsen
Anna Marie Hestbæk
Anne Lise Madsen
Jytte Irene Andersen
Thora Johanne Andreasen
Martin Kjeldsen
Svend Refsgaard

Kirkerne var flot pyntet med korn,
blomster og frugter til
høstgudstjenesterne, og vi nød
fællesskabet med fælles frokost. 
I Østre og Vestre kirker indkom der
tilsammen 9.680 kr. Pengene er
fordelt ligeligt mellem Kirkens
Korshærs varmestue i Holstebro og
Parasollen i Struer.

Høstoffer
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TAK til Bjarne for 30 år

Efter 30 år er det tid til at tage afsked
med vores kirkesanger Bjarne Aarkrogh.
Bjarne besidder en lun humor, et venligt
sind og et stort musiktalent. Vi har   nydt
hans stemme ved gudstjenesterne og  hans
trækbasun og smukke solosang ved 
 mange  lejligheder. Menighedsrådet vil
gerne udråbe en stor TAK og samtidig hilse
farvel. Derfor inviteres alle til gudstjeneste
med efterfølgende reception i Naturhuset. 

Bjarne skriver: 
"Et farvel fra en kirkesanger med tak for mange gode år ved kirkerne i Hjerm
i både lyst og i nød og glæde og sorg.
Det hele startede i november 1992, hvor jeg blev ansat ved Hjerm Østre Kirke
som kirkesanger. Jeg oplevede en dejlig atmosfære fra både kolleger og
menighed. Et dejligt sted at være. Og disse ord kan stadig bruges.
Det er vist ingen hemmelighed, at det er Øster Hjerm Kirke, som jeg altid har
haft en forkærlighed for, og det er også en medvirkende årsag til, at jeg er
blevet ”hængende” så længe. Men nu slutter det snart. 30 år det samme
sted. Erik Clausen, multikunstner og meget ligefrem, har engang sagt, at
han synes, det er mærkeligt, at mennesker får medalje og alt andet godt,
når man har været et sted i 25 år eller mere. Han sagde, at de skulle have
et los i r.... og se at komme ud og udforske livet og verden. Jeg synes, det
kan være gode tegn at være mange år i samme arbejde. Nu takker jeg af
og takker alle - både kolleger og menighed - for de mange gode år i Hjerm.
Hilsen Bjarne"

Jubilæums- og afskedsreception søndag d. 13. november kl. 10.30 i
Østre kirke med efterfølgende reception i Naturhuset, Skolevej 7



 

 

Julehjælpens formål er at yde hjælp til betrængte familier såvel som enlige
med hjemmeboende børn. Hjælpen tildeles i form af en pakke med julemad
og gavekort til børnene. 
Ud over selve Julehjælpen er det også muligt at søge fonden om hjælp til
andre formål. 
Find ansøgningsskema på kirkens hjemmeside, hent det hos din lokale
sognepræst eller på Struer kirkekontor. Ansøgningsfrist d. 1. december.
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Søg vores julehjælp

 

 

 
Du kan være med til at gøre

den  forskel, der skal til, for at
et medmenneske i nærheden

af dig får en god og værdig jul. 
 

STØT KIRKERNES JULEHJÆLP I
STRUER KOMMUNE 

 
Bidrag modtages på

MobilePay 761332 eller
kontonr. 7602 1361894 

 
Tak for både små og større
beløb. Det betyder noget.

 
Med tak og venlig hilsen 
Menighedsrådene i Struer

Provsti

STØT vores julehjælp!
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Voksenkoret og børnekoret vil sammen med
organist, kirkemusiker og kirkesanger synge og

spille advents- og julesange for os, og vi lytter til ni
læsninger fra Bibelen.

Bagefter nyder vi æbleskiver og gløgg.  
De 9 læsninger er en stemningsfuld 

musikgudstjeneste den 1. søndag i advent. 
Velkommen!

Velkommen til
en stemningsfuld 

musikgudstjeneste

De 9 læsninger den 1. søndag i advent

Søndag d. 27. november kl. 14 i Vestre kirke
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Indsamling i november 

Indre Missions formål er: "Lede til Jesus - leve i Ham". Indre Mission er en
kirkelig forening, som har et vidt forgrenet arbejde i hele landet. Her samles
mennesker i alle aldre i fællesskaber omkring Bibelen og troen på Jesus -
med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til
medmennesker i nød. Lokalt er der Indre Mission i Hjerm og missionshuset
Bethel. Se mere på www.indremission.dk 
Du kan støtte via kirkens MobilePay på nr. 12885 og ved at lægge penge i
kirkebøssen. Tak for en god gave!

 

Indre Mission Danmark

Nu er det tid til Pizzagudstjeneste igen, denne gang en torsdag. 
Kom og vær med - en ligetil og hyggelig aften for hele familien! 
Vi begynder i kirken med børnesange med fagter, 
en lille tale ved Jonas, fadervor og velsignelse. 
Bagefter spiser vi pizza i skolens aula. 
Vi slutter kl. ca. 18.45. 
Børn u/14 år gratis og voksne 30 kr. 
Tilmelding til Birgitte: 
42 97 68 37 / abcdef.jensen@gmail.com

 

PIZZAgudstjeneste
Torsdag den 10. november kl. 17 i Vestre kirke



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. 15. november og 1. december 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 dato: 14. december.

Seniorcafé
Onsdage d. 9. og 23. november 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: mandag d. 5. december

Højskolesang
Mandag d. 14. november kl. 19 i konfirmandstuen
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Igen i år starter vi byens juletræsfest
med en familiegudstjeneste. Kom med til
en hyggelig adventsstund med
børnesange, julesange, æbleskiver, dans
om juletræet mm. Præcist tidspunkt
kommer i næste Hjermpost.  

Juletræsfestgudstjeneste - søndag eftermiddag d. 4. december

Glæd jer... 

Vær med til et festligt gensyn med vores
tidligere organist Anders! Vi indbyder til
koncert med Danmarks officielt bedste
barber-shopkvartet, som Anders er en
del af. De fire dygtige sangere vil synge
julesange, så taget letter. Glæd jer! 

Årets julekoncert - onsdag d. 14. december kl. 19 i Vestre Kirke

Besøgstjenesten
I Hjerm har vi en besøgstjeneste. Sidder du/I ofte alene og kunne have lyst
til at få besøg engang imellem? 
Eller har du lyst til at blive besøgsven? Du kan være mand eller kvinde, ung
eller gammel. Det vigtigste er, at du har lyst og tid til at besøge et andet
menneske.
Kontakt meget gerne Hanna Lauridsen hvis du har spørgsmål eller vil melde
dig. Mail: hannaogleif@gmail.com Tlf: 51 24 20 43.
Du kan også læse mere på www.hjermkirker.dk/voksne/besoegstjeneste
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 30. oktober
20. s. e. trinitatis
 
Søndag den 6. november
Alle Helgen *
 
Torsdag den 10. november 
Pizzagudstjeneste *
 
Søndag den 13. november 
22. s. e. trinitatis
 
Søndag den 20. november 
Sidste søndag i kirkeåret 
 
Søndag den 27. november 
1. s. i advent 
 
Søndag den 4. december  
2. s. i advent
 
Søndag den 11. december  
3. s. i advent

DATO

10:30 BUSK *
 
 
15:00 
 
 
17:00
 
 
-
 
 
9:00 
Charlotte Rønhoff 
 
14:00 
De 9 læsninger *
 
Juletræsfestguds-
tjeneste på skolen *
 
9:00 
Charlotte Rønhoff 

-
 
 
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.


