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Få et gavekort på 
150,- 

Går du og overvejer at sætte din bolig til salg? 
Så få et gratis og uforpligtende 
Salgstjek af EDC Ejendomsgruppen i Struer! 

 
Bestil et gratis og uforpligtende Salgstjek 
inden d. 1. april 2023, så modtager du et gavekort til 
Hjerm Pizza & Kebab House til en værdi af 150 kroner! 

Støt lokalt - Det gør vi! 

Ring eller skriv til os på: 

97 85 19 00 eller 
705@edc.dk 
 

Ejendomsgruppen 
Mundbergs Allé 1A * 7600 Struer * 97851900 * 705@edc.dk 
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Hjerm Postens redaktion:
Jan Kristensen 40 40 45 20
Johan Daasbjerg 51 74 40 30
Tage Møller 41 58 46 59

posten@hjerm-fif.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

I lighed med tidligere år har vi igen valgt at lade 6. klasserne på Hjerm Skole  
stå for omdelingen af Hjerm Posten.

Børnene vil naturligvis gøre deres bedste for, at der ikke sker fejl. 
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks kontakte undertegnede.

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

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

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

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

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

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

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

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

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

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

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

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

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

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

Måneden der gik · HJERM FIF 
Vi har fået ny aftale med Sport24 i Struer om nyt spillertøj og trænings-
dragter. Det nye tøj vil være fra fabrikanten Craft.  

Vi har generalforsamling i FIF den 27-3-2023. Kl 18 velmødt :) 
Husk tilmelding til Michael Bach Pedersen, mobil 28115348.
Se side 15. 

Så er der gymnastikopvisning i Hallen den 24-03-2021. 
Se side 13.

På Hovedbestyrelsens vegne  
Tobias Lillelund  
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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.

 

1/8 side

1/8 side

1/4 side

 

 



HJERM POSTEN  7•2023    7

HJERM VINKLUB. 
Vi starter vinklub, vær med fra start. 

 
Vinsmagning 

 
 
Første vinsmagning er planlagt til at foregår den 30. marts kl.19.00 i Naturhuset.  
Sidste tilmelding er mandag den 27. marts. Der vil blive serveret en tapas tallerken til at 
ledsage vinene. 
 

Pris pr. person 199,00 kr. 
 
Denne smagning vil blive afholdt i samarbejde med Dan Magnussen ejer af vinimport 
firmaet Bækkelund Vine. Vi skal denne aften smage et udvalg af vine fra Bækkelunds 
sortiment, der bl.a. omfatter vine fra Priorat, Veneto, Rioja, Alsace og Ribera del Duero.   
Dan medbringer billeder, kort, madopskrifter m.m. og fortæller om  
de aktuelle vindistrikter. 
 
 
Vi vil under vinsmagningen orientere om opstart af vinklub  
med udgangspunkt i Min Købmand Hjerm: 
 

−  Deltag i 2-3 årlige vinsmagninger 
 

−  Lær mere om vinens spændende verden 
 

−  Mød folkene bag vinene 
 

−  Udforsk og smag vin fra hele verden 
 

−  Modtag 1 flaske vin pr. måned 
 
−  Madopskrifter tilpasset månedens vin 

 
 

 
Medlemskab af vinklubben koster kr. 1.200 pr. år pr. husstand, for dette modtager du hver 
måned en flaske vin til en værdi af min. kr. 100 samt en udførlig vinbeskrivelse. Der vil 
blive afholdt 2-3 vinsmagninger om året og en af disse smagninger vil, hvis muligt, blive 
lavet som en Winemakers Dinner, hvor en repræsentant fra et vinhus vil være til stede og 
kommentere sine vine. Disse vinsmagninger kan have varierende priser alt efter 
bespisningen og antallet af vine. Medlemskab er ikke en forudsætning for deltagelse i 
vinsmagningen. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Benny - Købmand 
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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

mknhjerm@gmail.com
Tlf. 28 89 63 97

  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 HALLEN

Hjerm Hallen indkalder 
generalforsamling

Onsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.30  
i Aktivitetshuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab

 4. Indkommende forslag.

 5. Valg til bestyrelsen

 6. Valg af suppleanter

 7. Valg af revisor

 8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest d. 16. marts.

På bestyrelsens vegne

Erik Jensen
Formand for Hjerm Hallen
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HJERM BORGERFORENING
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HJERM BORGERFORENING

Generalforsamling
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 i Sognegården

Dagsorden:
1. Valg af to stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Valg af bestyrelse  
 På valg er Inga Bertelsen og Bertel Jensen  
 (begge modtager genvalg)  
 – Vi har plads til flere medlemmer
6. Valg af suppleanter – her er der også pladser 
7. Valg af revisor 
 På valg er Jette Sandkvist og Jørgen Grimstrup Madsen 
 (begge modtager genvalg)
8. Indkomne forslag 
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Evt. 

Ønsker/forslag til Dagsorden sendes til ssbn@hotmail.dk 
senest 7 dage før generalforsamlingen

Vel mødt 
Hjerm Borgerforening

Datoen er d. 14. marts i Sognegården
Fællesspisning kl. 17.30 (spisning kl. 18)

Generalforsamling kl. 19.30
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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GYMNASTIK

 

Hjerm FIF Gymnastik 
      inviterer til opvisning 
              i Hjerm Hallen 
  
 
Fredag den 24. marts kl.18.00      
 

 Indmarch    
Spilopperne  

 Springfrøene 
 Lille Spring 
 Holstebro Sports Acro 

Store Spring 
Håndgangskonkurrence* 
Juniorspring Hjerm-Langhøj-Vejrum 
Trabjerg Mix 
Staby Efterskole 
 

* konkurrencen er for både børn og voksne,  
så start med at træne allerede nu ☺ 
        

                              
 
               Gymnastikudvalget 

Voksne 40,- kr.  
Børn gratis u/12 år 
Inkl. kaffe & kage 
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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

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S
MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER

Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66
Bjarne Lind ................................................... 40 92 86 66
Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66
Gorm Lind ....................................................  20 76 63 66
Fax ................................................................. 97 48 72 44

E-mail: kontakt@lind-byg.dk  ·  www.lind-byg.dk

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S
MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER

Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66
Bjarne Lind ................................................... 40 92 86 66
Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66
Gorm Lind ....................................................  20 76 63 66
Fax ................................................................. 97 48 72 44

E-mail: kontakt@lind-byg.dk  ·  www.lind-byg.dk

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S
MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER

Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66
Bjarne Lind ................................................... 40 92 86 66
Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66
Gorm Lind ....................................................  20 76 63 66
Fax ................................................................. 97 48 72 44

E-mail: kontakt@lind-byg.dk  ·  www.lind-byg.dk

Gorm Lind ............................................  20 76 63 66
Lars Gade .............................................  22 94 74 66

E-mail: kontakt@lind-byg.dk
www.lind-byg.dk
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HJERM FIF

Indkaldelse til 
Ordinær generalforsamling

27.03.2023 kl. 18.00 i Aktivitetshuset

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Aktivitetsudvalg beretning.
5. Behandling af indkommende forslag
6.  Valg 

a. Hovedbestyrelsen 
b. Aktivitetsudvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Tilmelding til: Michael Bach Pedersen,  
tlf. 28 11 53 48

Hovedbestyrelse Hjem FIF
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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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Hjerm-aften  

Mandag d. 27. marts kl. 19.30 
 

 

 

Da vores Hjerm-aften i 2022 måtte aflyses, prøver vi nu med en 
forårsaften – så derfor arrangerer vi denne 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. 20. marts til Inga Bertelsen tlf. 20372908 

Arrangører: Borgerforeningen, Menighedsrådet, Familie & Samfund 
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FODBOLD

Hjerm Fodbold Cup 2023 
I år starter vi et nyt børnestævne op lørdag den 13. maj for 5-10-årige (U5-U10) på 3-mands og 
5-mands hold. Stævnet er i samarbejde med DGI Vestjylland. Det glæder vi os helt vildt til 😊😊 

Vi har et stævneudvalg, som er i fuld gang med at arrangere alt det praktiske omkring stævnet. Vi 
får behov for hjælp til det praktiske på dagen. 

Så hvis man er interesseret i at være med på dagen – og hjælpe til med f.eks. at stille udstyr op før 
dagen, tage udstyr ned efter stævnet på dagen, hjælpe med bolde og overtræk, passe en madbod, 
dømme 5-mands kampe, stå for kampbane, kaffe, fylde op eller andet, er man velkommen til at 
kontakte Hans M. Madsen på mobil 29926463.  

Se også begivenhed på FB Hjerm FIF Fodbold eller under DGI stævner. 

 

Psst – der kan også sættes et stort X i kalenderen for et event 
lørdag 19. august – mere om det senere… 
 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

 Forår 2023 
Vi søger ny træner i foråret til 

- U10 mix-hold, 5-mands 
- gerne minimum 16-18 år med lidt erfaring og interesse  

Træneren vil være ansvarlig for at planlægge træning, kamp, udstyr mv. Der tilbydes selvfølgelig 
kurser. Der er selvfølgelig også en holdleder, der hjælper i gang & forældre, der kan hjælpe til. 

Det er et HELT fantastisk hold, som ud over at spille bold, være sammen og have det sjovt, også 
gerne vil blive bedre som spillere og hold. 

                          -----------------------------------o--------------------------------------- 

Vi søger friske bestyrelsesmedlemmer & frivillige til klubben – & du kan nå det 
endnu – inden 20. marts 😉😉😉😉 

- ungdomsleder 
- SoMe og/eller sekretær 
- frivillige til 2-4 teams, ad-hoc opgaver og egne events i maj, juni og august 

Henvend dig til Birthe på 21276650 eller pb på msn for at høre mere og fortælle om dig selv og 
dine forventninger. Eller prik til naboen eller en tilflytter, der måske gerne vil med i foreningslivet. 

                          -----------------------------------o--------------------------------------- 

Forårsopstart 

Senior og U15 er nu startet med træningen udendørs. Der er altid plads til flere – så kom frisk eller 
anbefal det til andre. Se tider forneden. 

Dag Start-Slut Tid Hold / Sted 

Mandage 6. februar – 3. april 18-19:30 Senior Herrer S4.1,  
Kunstbanen Struer 

Fredage 3. februar - 31. marts 19-20:30 Senior Herrer S4.2,  
Kunstbanen Struer 

Mandage & 
Torsdage 

20. & 23. februar – 27. 
& 30.marts 

17-18:00 U15 piger,  
Kunstbanen Struer 

Mandage & 
Onsdage 

20. & 22. februar – 27. 
& 29.marts 

17-18:00 U15 drenge,  
Kunstbanen Struer 

 Der tages forbehold for ændringer 

De yngre årgange starter udendørs i april måned før eller efter påsken. Mere info i april udgave.                
/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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”Dem der skal se på solcelleparken,
skal også have fordelene”

Jysk Energis LIV model

 ☑ Lokalt Medejerskab

 ☑ Investeringer på lang sigt

 ☑ Vedvarende energi

Hvorfor Jysk Energi?:

• Vi investerer langsigtet uden videresalg for øje
• Vi holder løbende dialog med lokalbefolkningen
• Samarbejdet med Jysk Energi skaber både grøn   

energi og lokal værdi

Til lokale borgere:

• Du og dine naboer kan blive medejere                        
på lige vilkår med Jysk Energi

• 40 procent af projektet udbydes som                  
andele til lokale borgere

• Jysk Energi opretter en særlig pulje til lokale initiativer
• Bliv en del af den grønne omstilling

Om Jysk Energi A.m.b.a.
Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med 30.000 
andelshavere og hovedsæde i Holstebro. Koncernen 
har siden etablering i 1923 været drevet efter klassiske 
vestjyske værdier og har i dag forretningsområder indenfor 
elforsyning, elsalg, fibernet, tekniske højspændingsydelser 
og VE parker. Koncernens egenkapital på ca. 1,7 mia. kr. gør 
Jysk Energi til en stærk partner i ethvert projekt.

Skivevej 120, Holstebro        +45 96 10 66 77        kundeservice@jyskenergi.dk        jyskenergi.dk
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eSPORT

Hjerm eSport indbyder til  

LanParty #14 i Hjerm Hallen 

Fredag den 31/3 åbnes dørene kl. 16.00 og 
først søndag den 2/4 kl. 12.00 slutter 
weekenden. 

Der er ingen aldersgrænser, men alle skal 
kunne klare sig selv. Hele weekenden er der 
voksne vagter til stede og hallerne er 
videoovervåget. 

Hen over fredag og lørdag afvikles der 
turneringer i Counter-strike og Fortnite. 
Fredag er der også mulighed for en omgang 
FIFA 23. For dem der spiller Minecraft, er der 
mulighed for at dyste i at bygge det flotteste 
landskab ud fra et tema, der offentliggøres 
fredag og slutter søndag morgen. 
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eSPORT

I alle turneringer er der fine kontante 
præmier, der overrækkes søndag kl. 10. 

For dem der ikke har været med før, er der 
mulighed for at tilkøbe en tilslutningspakke, 
med Lan kabel og forlænger ledning. 

Overnatning foregår med medbragt udstyr i 
aktivitetshallen i direkte forbindelse med 
selve hallen. 

Der er mulighed for at tilkøbe forplejning, 
med mad fredag aften, morgenmad, frokost 
og aftensmad lørdag og morgenmad søndag. 

Kiosken i hallen har åbent det meste af 
weekenden. 

 

Følg med på Facebook.com/hjermesport eller 
på www.hjermesport.dk 
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HÅNDBOLD
HÅNDBOLD KLUBSAMARBEJDE MED TTH 

Torsdag d. 10. november var der fint besøg af spillere fra Team tvis holstebro håndbold. Magnus 
Bramming og Dan Beck Hansen kom og var en del af træningen sammen med U11 og gav 
efterfølgende autografer ud. Så fedt og en kæmpe fornøjelse! 
 

          
 
 

       
 
 

TAK FOR BESØGET        
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HÅNDBOLD
HÅNDBOLD KLUBSAMARBEJDE MED TTH 

 
Søndag d. 13. november mødte Hjerm håndbold talstærkt op til kamp mellem Team Tvis Holstebro 
og Mors-Thy håndbold. Vi stillede med en masse seje indløbsbørn og stor opbakning fra familier. 
Over 60 hjermborgere tog turen til Gråkjær Arena og var klar med opbakning til TTH! 
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Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte

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

• Bekæmp ukrudt og lug dine bede

• Beskær dine buske og fæld træer

• Rens tagrenderne og plant nye stauder

• Klip hækken og rens dine fliser

• Fordel dine stauder og plant krukker

• Gød græsplænen eller så nyt

• Rens dine fliser eller læg ny belægning

• Eller planlæg en helt ny haveplan!

Alt dette kan vi hjælpe dig med 

og meget mere... G
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ULRICH PEDERSEN
UP@KAJBECH.DK

22 70 88 31

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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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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“På Sporet af Hjerm”
Hermed en lille status på hvordan det går med naturstierne i Hjerm. Vi 
kan med glæde meddele at der for alvor er ved at ske noget konkret 
med planlægning og udførelse af de to spor. ”Kalkminesporet”, som er 
en fin lille rute rundt om kalkminen, og ”Vandsporet” som det andet 
måske kommer til at hedde. Sidstnævnte spor går fra Østervang bag 
om Vestjyllands Andel, ned langs den nu fritlagte Hjerm Bæk, videre til 
Dalbyvej/Lindeborgvej over Hummelmose Å og tilbage.

Ruterne kan ses på kortet.

Forløbet med planlægning af sporene har været en meget langvarig 
proces, som blev startet af en gruppe af frivillige i Hjerm. Projektet 
videreføres i regi af Geopark Vestjylland, men naturgruppen er stadig en 
aktiv spiller i processen. Projektet blevet mere ambitiøst over tid, med 
bevillinger fra forskellige fonde til pæle, broer, informationstavler og 
ikke mindst til en udsigtsplatform ved kalkminen.

Der er desuden indgået et samarbejde med arkitekterne Gamborg/
Magnussen som står for projektering og tegninger. Vi har gået ruterne 
sammen med dem og repræsentanter fra kommunen, og det forventes 
at sporene kan indvies i efterårsferien.
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Gamborg/ Magnussen er Karen Gamborg Knudsen og Kasper 
Magnussen. De er uddannet arkitekter fra Kunstakademiets 
Arkitektskole.

De skriver om projektet:
Vi ser På sporet af Hjerm – som et konglomerat af fortællinger og 
objekter der forbinder fortid, nutid og fremtid. De to stier er fantastiske 
strækninger og steder som tilsammen fortæller Hjerms industri- og 
kultur historie – et lille stykke Danmarks historie - som samtidig giver 
et direkte indblik i en større geologisk fortælling om kalk og vand, 
over og under jorden.  Vi er interesseret i det synlige og usynlige. Det 
åbne kalkbrud, hvor køerne nu græsser på konturerne af et industrielt 
fortidslevn. Den underjordiske kalkgrube, som ikke umiddelbart er 
til gæn ge lig for publikum, fordi den huser Thises osteproduktion og 
er bosted for flagermus. Stien gennem landbrugsselskabet, Moræne-
landskabet – mark, å, bæk og regnvandsbassin, som alle er aktuelle 
formationer og fremtidsikringer.

Vi krydser fingre i stigruppen for at alt går efter planen, og jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at takke alle involverede lodsejere for deres 
fortsat positive indstilling og medvirkning i projektet.

På vegne af stigruppen
Anne Mette Hjørnholm
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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 

 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr.
01.01.2023:

Halvdagsarrangement 500 kr.

Heldagsarrangement 800 kr.
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Indkaldelse generalforsamling 

Onsdag d. 15. marts kl. 18.30 i Naturhuset 

 

Vi får besøg af Livsstilscoach Britta Dietz, som vil fortælle os lidt 
om sine arbejdsmetoder, herunder akupunktur, 
afslapningsmassage, kost m.v.  Efter Brittas indlæg vil der blive 
serveret Tapas - og derpå foreningens generalforsamling: 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og foreningens fremtid 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Indkomne forslag (Ingen forslag fra medlemmer) 

5. Valg af bestyrelse 

På valg er: Else Mogensen – modtager ikke genvalg 

                  Karen Marie Laursen – modtager ikke genvalg 

                   



HJERM POSTEN  7•2023    33

           

                    

Valg af bestyrelsessuppleanter 

På valg er: Anine Kaag og Britta Dietz 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er Birgit Risom og Ann Nørbygaard 

7. Kontingent 

8. Eventuelt 

Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer, så hvis du endnu ikke har 
betalt kontingent for 2022/2023, så husk det inden denne aften. 

Tilmelding til Else Mogensen senest tirsdag d. 7. marts på telefon 
40384776 eller e-mail elsehans@mvbmail.dk 

 

Regionsarrangement torsdag d. 30. marts kl. 19.00  

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum 

En aften med Jørgen Skouboe Møller 

 

”Nak og Æd” 
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I dette foredrag fortæller Jørgen Skouboe Møller om sit arbejde med 
programmet ”Nak og Æd” og også om sin holdning til jagt. 

Efter kaffepausen har Jørgen Skouboe Møller igen ordet, denne gang med sit 
foredrag ”Mens vi venter på at dø” 

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

Bindende tilmelding til Ruth Løvig – mail ruhe@mail.tele.dk eller 
telefon 30139408 senest onsdag d. 22. marts 

 

 

Foreningens næste arrangement  

torsdag d. 20. april kl. 19.00  

 

 

Vi skal besøge Ausumgård og høre nærmere om deres mange 
projekter 

 

Nærmere program i Hjerm Posten, april 2023 
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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, T 8222 9730TØMRERFIRMA
HJERM APS

Øster Hjermvej 17 . 7560 Hjerm
Tlf. 30 51 80 54

Mail. tf-hjerm@outlook.dk
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

MARTS 2023

Tumlinge (1.+2. klasse)

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

Pilte (3.+4. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 
Torsdag d. 2. Løb

Torsdag d. 9. Aktivitet med Sille og Sigurd

Torsdag d. 16. 100 posters løb

Torsdag d. 23. De store holder møde for os

Torsdag d. 30. Forberede palmesøndag

Ledere:  Tine tlf. 3049 2743, Katrine tlf. 2349 0557,  
 Line og Camilla  

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 7. Forårsløb

Tirsdag d. 14. Bålbagedyst

Tirsdag d. 21. Kirkemærket

Tirsdag d. 28. Påskeaktiviteter

Ledere:  Lotte tlf. 2238 3401, Birgit tlf. 2128 5108,  
Jesper og Thorbjørn
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

MARTS 2023

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 7. Løb

Lørdag d. 11. Hotspot 2. Info følger

Tirsdag d. 14. Planlægge tumlingemøde

Torsdag d. 23. Udføre tumlingemøde kl. 17.00

Tirsdag d. 28. Madaften

Sæt kryds i kalenderen:

22. - 23. april 2023: Gå 50 - 100 km.

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  
 
Torsdag 9. kl. 19.30 Møde miss. Henrik Dideriksen, Skive. 
    Emne: ”10 vigtige spørgsmål i dit liv” 
    Bøn kl. 19 
 
Man-fre 13-17 kl. 19.30 FORÅRSUGE  i kredsen: 
    
   Mandag d.  13.:  Ryde missionshus 
             Tirsdag   d.  14.:  Herrup menighedshus 
   Onsdag  d.  15.:  Elim, Holstebro 
   Torsdag d.  16.:  Vinding missionshus 

Fredag   d.  17:  Vinderup menighedshus  
 Programmer fås i Bethel. Hver aften 19.30. Bøn 19.00 
 
Torsdag 23. kl. 19.30 Samtalemøde. Tekst Luk 8. 
 
Fredag  24.   Mandeklub. 
Fredag  24.   Kreativ pigeaften, kontakt Aase Vium, 
    Tlf. 20217420 
 
Fredag 31.  kl. 18.00 Fællesspisning 
    Tilmelding mad: Gurli Cl. : 40433286  
    Senest onsdag den 29/3. 
  Kl. 19.00 Før-påske aften ved familien Serner- 
    Pedersen, Hjerm "#$% 
                                                     En aften for hele familien. Kom og vær  
    med.  
                                                      
 
 
 

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

Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission  
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 Bibelkredse i Marts 
 
 
 Bibelkreds 2: 
 Torsdag den 2. kl. 19.30 
 Hos:  Birgitte og Anders Jensen, Jegbjergvej 6 
 Tekst: Helbredelsesmøder 
 
 
 Bibelkreds 3: 
 Torsdag den 2. kl. 19.30 
 Hos:  Elsebeth og Søren Jensen, Hauboparken 39. 
 Tekst: 1Mos 16-17. Når selvhjulpetheden møder den Almægtige 
  
 
 Bibelkreds 4: 
 Torsdag den 2 kl. 19.30 
 Hos: Henry Kreilgaard, Østre Hovedgade 9  
 Tekst: Luk 12,13-21. 1. emne nyt materiale.  
 
   
 
 
 
 

    Har du / I  lyst til at vide 
              mere eller være med, 

       så kontakt gerne 
     Hans Jørgen Nielsen 51934727 

         Læs bibelen online: www.bibelselskabet.dk 
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110000  åårrss  fføøddsseellssddaagg  
Hvad er 6 måneder i forhold til 100 år?  

Ikke ret meget, men vi må vente et ½ år endnu, før vi kan fejre 100 års dagen                                                           

for missionshuset Bethel. Men så går det også løs…. 

sæt  X   lørdag den 23. september 

til åbent hus for alle i byen med kagemand, trylleri, tilbageblik m.m.  

Det bliver SÅ festligt "#$% 
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Klub Halv 

Syv 
      Klub for 3.-6. kl. 

                    

Missionshuset, Vestre Hovedgade 4, Hjerm 
 

Marts 
 

         Man. d. 6. Vi holder fri. 
Pizza gudstjeneste tors. d. 9. Se hjemposten. 

 
    Man. d. 13. Er jeg god nok? 
 Har Gud en mening om det? 
          Vi bibel tjekker.      

 
 

Man. d. 20. Vi besøger 
 Aase og Robert, Højgårdsparken 90 

 
 Man. d. 27. Krea om påskens 

begivenheder v. Elisabeth 
 

Kom og vær med 
Hver mandag fra 18.30-20. 

                  
Elisabeth og Gurli 21405005 



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
MMaarrttss  

•  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::  
                        VVii  hhoollddeerr  ffrrii  dd..  88..  DDeerr  iinnvviitteerreess  iiggeenn  ttiill    
ppiizzzzaa  gguuddssttjjeenneessttee  ii  HHjjeerrmm  VVeessttrree  kkiirrkkee  ttoorrss..  dd..  99..    

  
                        DD..  2222..  BBøørrnneeåårrssmmøøddee..  
                        DD..  2299..  EEkkssttrraa  oorrddiinnæærrtt  bbøørrnneeåårrssmmøøddee  

  
VVii  sskkaall  ooggssåå  hhøørree  ssppæænnddeennddee        
bbiibbeellhhiissttoorriiee  oomm  JJoosseeff,,  ssoomm  
  hhaavvddee  bbrrøøddrree,,  ddeerr  vvaarr  
mmiissuunnddeelliiggee  ppåå  hhaamm  oogg  ssoollggttee  
hhaamm..  

 
 

 
 

 
KKoomm  oogg  vvæærr  mmeedd..  OOggssåå  ppllaaddss  ttiill  ddiigg..  

  
KKæærrlliiggsstt    

AAnnnneemmaarriiee,,  RRuutthh,,  RRoobbeerrtt,,  BBeennttee  oogg  GGuurrllii  
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Tak Hjerm. For en skøn fastelavnsfest! Jeg glæder mig altid til at se den store kreativitet og
til at beundre de flotte kostumer. Vores familie var en dinosaurfamilie. Vi var farlige! Det er
ret smart at være en kødædende dinosaur. Så kan man lige spise de andre, hvis man har
lyst. En Tyranusaurus Rex er ekstra sej. Det er bare synd, at den har sådan nogle små arme.
Så er det bare surt, hvis det fx klør på ryggen. Jeg var en dino på vej ud af sit æg. Det kan
ellers være så trygt inde i et æg. Nogle gange kan man have lyst til at blive i sit æg lidt
endnu. Kender du det? Sådan har jeg det hver morgen med min seng. Verden derude kan
virke uoverskuelig. Nogle gange næsten farlig. Så kan det være rart bare at blive lidt
længere i sit trygge æg. Men det duer ikke, for så går vi glip af livet.  
 
Et æg kan se dødt og livløst ud. Men indefra bryder livet frem. Skallen knækker. Livets
mirakel sker. Et nyt liv titter ud. En dino måske. Da Jesus døde, var det også sådan. Graven
var næsten som et æg. Den så død og livløs ud. Men livet brød frem. Jesus blev levende
igen. 
 
Det er længe siden, der fandtes dinoer, det er jeg med på. Men dengang var Gud der
også. Han har altid været. Han er her i dag. Og han kender dig. Han har omsorg for dig.
Han ved, om du helst vil blive lidt længere i ægget, eller om du er klar til at kaste dig ud i
livet. Han ved, når du er glad, og når du er ked. Han kan skabe livets mirakel, dér hvor det
ser dødt ud i dit liv. Han kan skabe livsgnist, kærlighed og tilgivelse i dit hjerte. Så livet
bryder frem - og du ikke går glip af livet. Prøv at bede ham om det.

Dinoæg
Kirkeblad

Glædeligt forår,

- Jonas

Verden kan stadig af og til virke
uoverskuelig. Men Gud er med.
Og så kan det ikke gå helt galt. 
 
Selv ikke for os der aldrig bliver
kattedronning eller kattekonge. 



Men englen sagde
til kvinderne.

»Frygt ikke! Jeg
ved, at I søger

efter Jesus, den
korsfæstede. Han
er ikke her; han er
opstået, som han

har sagt. 
Matthæusevangeliet kapitel 28 vers 5-6



 

På bare tre år er antallet af personer i verden, der har akut brug for mad
og drikke, tredoblet. Et af de steder, hvor katastrofen for alvor har ramt, er
på Afrikas Horn. Her går et menneskeliv tabt hvert 48. sekund, og mange
børn dør, før de når skolealderen.
 
I Ukraine kæmper befolkningen for at holde varmen på grund af den
iskolde vinter. Situationen er desperat for de nødlidende familier på flugt. 
 
Op mod 23 millioner mennesker er påvirket af de voldsomme jordskælv i
Tyrkiet og Syrien. Der er akut brug for hjælp til dem, der har mistet alt.
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Sogneindsamling
Søndag d. 12. marts - kl. 10 fra konfirmandstuen

Du kan hjælpe!
Søndag d. 12. marts samler Folkekirkens
Nødhjælp ind i hele landet.
 
Meld dig som indsamler og vær med til at
gøre en forskel. 
Tilmelding til Birgit Gøtzsche, på 
21 28 51 08 / birgit.goetzsche@gmail.com
 
Indsamlingen foregår fra konfirmandstuen i
præstegården fra kl. 10. Vi begynder med
kaffe og rundstykker.

Du kan også give en gave. Hele marts måneds indsamling i Hjerm kirker
går til Folkekirkens Nødhjælp. Giv en gave via kirkens MobilePay: 12885. 



Klub 86
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Onsdag d. 1. marts kl. 14.30
i konfirmandstuen

 

 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

Margit og Niels Aage fra
Vinderup fortæller og viser
billeder fra deres cykeltur
Limfjorden rundt i 2022. 

Der er intet i april pga. påsken.
Sæsonen er slut for denne gang. 

April

Tirsdag d. 28. marts 
Tirsdag d. 25. april 
Tirsdag d. 23. maj 
Tirsdag d. 20. juni 

Menighedsrådsmøder 2023 
Kl. 19.00 - 22.00 i konfirmandstuen

Tirsdag d. 29. august 
Tirsdag d. 26. september 
Tirsdag d. 24. oktober 
Tirsdag d. 28. november



 

Vi mødes til Børnekirke søndag d. 26. februar som vi plejer.
 
Søndag d. 12. marts mødes vi - for første gang - til Børnekirke til en tidlig
gudstjeneste. Bagefter kan vi sammen med vores forældre være med til at
samle ind for folkekirkens Nødhjælp. Meld familien til som indsamlere - læs
her i bladet hvordan! Vi hygger med rundstykker mellem gudstjeneste og
indsamling. 
 
Til børnekirke kommer børn i alle aldre lige fra 2 år til 13 år. Og der er plads
til flere, så kig endelig ind en søndag. Vi synger, leger, spiser lidt frugt 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

Kirkeblad

Børnekirke
D. 26. februar kl. 10.20 + d. 12. marts kl. 08.50  i konfirmandstuen
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Yndlingssang & nye venner
Jeg er til pizzagudstjeneste! Da vi efter den halve time i kirken
er samlet i skolens aula, spørger jeg flere af børnene, hvorfor
de mon er med?

De første jeg møder er Alma og
Rosa fra 0. klasse. De sidder
sammen og guffer pizza, som de
elsker. "Og så er der også
saftevand. Og vi leger. Og i kirken
synger vi sange. Vi elsker den sang,
der hedder 'Min Gud er så stor'"
udbryder de og begynder at synge
den. "I dag var præsten meget
fjollet, han havde nemlig en
talende fisk med".
 
Jeg finder Oliver ved et bord
sammen med en del andre drenge,

som jævnligt rejser sig for at hente
mere pizza. 
Oliver elsker pizza - og "jeg er
kæmpe fan af den talende fisk"
siger han. Han kan godt lide at
lære noget oppe i kirken, fortæller
han mig. Oliver kan også lide at
synge, særligt sangen "Min Gud er
så stor" hvor man næsten får lov at
råbe det ud og bruge kroppen til.
Oliver spiller generelt også en
vigtig rolle for Jonas' velbefindende
i Hjerm, da han er med til at holde
Brøndby-gejsten oppe.

af Maria Serner-Pedersen



Kirkeblad

... fortsat

Mens jeg taler med Oliver kommer
et par piger hen, som gerne vil
fortælle. Jeg finder dem ved deres
bord bagefter. 2 x Isabella,
Victoria og Olivia. De er enige med
de andre: Pizza er bare altid godt!
Og så kan de rigtig godt lide det
fællesskab, der er med andre fra
byen. Her møder de både venner
og får nye venner.
"Hvad handlede det om i kirken i
dag?" spørger jeg. "Livet kan nogen
gange føles som om, at man er en
fisk på land", svarer de. 
"Hvad skal man så gøre?" spørger
jeg Isabella på 5 år. "Så skal man
bede til Gud!"

Kom med!
til næste pizzagudstjeneste:

Pizzaguds-
tjeneste
Torsdag d. 9. marts kl. 17 i
Vestre kirke

Velkommen til Pizzagudstjeneste!
En ligetil og hyggelig aften for
hele familien. Vi begynder i
kirken med børnesange med
fagter, en kort og børnevenlig
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
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Kære Hjermboere
Jeg er vild med gækkebreve!
Så derfor vil jeg ligesom de foregående år gerne
give denne udfordring til jer alle sammen: 
Hvis du senest palmesøndag den 2. april
lægger et gækkebrev i min postkasse på Kirkevej
9, og jeg ikke kan gætte hvilket gækkebrev, der
er fra hvem ved gudstjenesten påskesøndag den
9. april, ja så får du et påskeæg, hvis du er i
kirke. Vi finder vinderne lige efter gudstjenesten.
Kærligst, 
-Jonas

Palmesøndag i kirken bliver rigtig festlig!
Minikonfirmanderne optræder og får diplomer og gaver
for afsluttet forløb, og fdf medvirker under gudstjenesten
og serverer efterfølgende gratis grillpølser udenfor kirken.
Palmesøndag er optakten til påsken. En gudstjeneste for
hele familien - alle er velkomne.

 

Familiegudstjeneste

Gækkebreve

Palmesøndag d. 2. april kl. 10.30 i Vestre kirke

Siden sidst
Døbt i Vestre Kirke

Luna Lili Hougaard Bjørn
Døde
Erik Bruun
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Vi har lavet et hæfte med 20 nyere kristne sange, som
vil blive brugt ved gudstjenesterne, som supplement til
salmebogen. I de senere år har vi haft stor glæde af
salmebogstillægget ’100 Salmer’, som har været med
til at forny sangen hos os. Men der findes et væld af
gode sange, der kan bruges. Derfor har vi udvalgt 20
yderligere sange og lavet et lille sanghæfte som
supplement. 
Sanghæftet vil blive introduceret ved gudstjenesterne
d. 5. marts. I løbet af foråret vil der blive arrangeret to
sangsøndage, hvor dem, som har lyst, kan mødes efter
gudstjenesten og lære nogle af sangene fra det nye
hæfte. Datoerne bliver meldt ud i næste kirkeblad. 
 
Menighedsrådet håber, at de nye sange vil blive til
glæde for menigheden.

Nyt sanghæfte

Den kristne faste
Traditionelt faster man i kristendommen i 40 dage inden påske. I Danmark
varer fasten fra askeonsdag (onsdagen efter fastelavn) til påskelørdag. I
denne tid forsøger man at skære det overflødige i livet væk, alt det der
støjer og fylder i hverdagen, så man glemmer Gud. Det kan være kød,
alkohol, kaffe eller slik. Det kan også være andre stimuli, fx tv, computer
eller sociale medier. Formålet er at vende sig fra sig selv og rette sin
opmærksomhed mod Gud i tillid til, at vi får, hvad vi har brug for. At faste
er som at tømme sine hænder og række dem frem mod Gud. At bede er at
lade de tomme hænder blive fyldt op af Gud. Så faste og bøn hænger tæt
sammen, og styrker menneskets åndelige liv. 

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

Fyraftensbøn
Torsdage d. 2. og 30. marts 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. 

Seniorcafé
Onsdag d. 8. og 22. marts 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: tirsdag d. 9. maj (intet i april)

Højskolesang
Mandag d. 6. marts kl. 19 i konfirmandstuen
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 26. februar
1. s. i. fasten 
 
Søndag den 5. marts 
2. s. i. fasten 
 
Torsdag den 9. marts 
Pizzagudstjeneste 
 
Søndag den 12. marts 
3. s. i. fasten 
 
Søndag den 19. marts
Midfaste søndag 
 
Søndag den 26. marts 
Mariæ bebudelses dag  
 
Søndag den 2. april 
Palmesøndag 
 
Torsdag den 6. april
Skærtorsdag 

DATO

9:00 
10:30 m Børnekirke*
 
9:00 
 
 
17:00 *
 
 
9:00 m Børnekirke*
Sogneindsamling*
 
-
 
 
-
 
 
10:30
Familiegudstjeneste*
 
19:00 

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

Gudstjenesteliste

*Se nærmere omtale i bladet. Hvis intet andet er nævnt, prædiker Jonas
Serner-Pedersen. Kirkebil: Alle, som har problemer med transport til og
fra kirkens gudstjenester, er velkomne til at benytte kirkebilen, som
bestilles dagen før på tlf. 97 87 80 80.
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Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5, Borbjerg

telefon 97 46 14 22

www.borbjergsparekasse.dk

Byggelån
….Vi giver dig en håndsrækning

Nybyg, ombyg, tilbyg

fra kun…

1,75% p.a.


