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2015 Hjerm i udvikling 

 

Hjerm er en stationsby i det nordlige Vestjylland med 1.464 

indbyggere (2014), beliggende i Hjerm Sogn mellem Struer og 

Holstebro. Byen ligger i Struer Kommune, og hører til Region 

Midtjylland. 
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H J E R M  I  U D V I K L I N G  

 

 

 

 

TAK TIL ALLE 

Denne helhedsplan er udarbejdet af Borgerforening i Hjerm, i samarbejde med alle borgere der har haft 

lyst og mulighed for at deltage i de forskellige møder og samlinger. 

Denne rapport beskriver Hjerm og lokalsamfundets tanker og planer for fremtiden. Udviklingsplanen er et 

dynamisk værktøj der hele tiden tilpasse, og forandre sig i takt med muligheder og betingelser for 

udvikling. 

Planen er udarbejdet af borgerne i Hjerm, koordineret af Borgerforeningen og med bistand fra Struer 

kommune og konsulenter fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling.  

Udviklingsplanen er udarbejdet og finansieret gennem projektet ”Styrkelse af udviklingen i Struer 

Kommune”.  
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HISTORISK MED MERE 

Hjerm Sogn 

Et kort rids af Hjerm sogns historie skrevet i 

anledning af udviklingsprojektet om ”Fremtiden i 

Hjerm”. 

Hjerm var oprindeligt et landbrugsområde med 

landbrug af varierende størrelse fra meget små 

husmandsbrug, flere gårdlandsbyer som Kvium, 

Telling, Skjetterup, Ausum, Hjermgårde mfl. samt 

herregården Volstrup. Der var kirken fra 1100-

tallet, vestre skole fra 1744, søndre skole fra ca. 

1878, og den oprindelige østre skole fra 1857. 

Den blev senere flyttet til den nuværende 

placering i 1897. 

Hjerms første erhvervsområde var Hummelmose 

ådalen, Lindeborgvej (13, 15, 18 og 20.) 

Midt i 1800-tallet ødelagde fjorden Lemvig-

Skive landevej, som derfor blev flyttet og kom til 

at gå forbi Dalby, Lindeborg, Skjetterup mod 

Handbjerg. Det gav mulighed for at oprette kgl. 

privilegeret Lindeborg kro samt 

købmandshandel. Efter at jernbanen var kommet, 

mistede kroen dog sin betydning og nedlagdes 

allerede i 1876.  

 

Sofiendal vandmølle blev opført i 1864 og 

drevet indtil 1916. Det første mejeri i Hjerm blev 

opført i 1886 ved siden af og drevet først ved 

vandkraft og senere ved dampkraft. Da mejeriet 

flyttedes til Hjerm stationsby i 1896, blev 

bygningen brugt til pølsemageri. 

Den største betydning for Hjerms udvikling var 

jernbanen, som kom i 1866. Der var kun bar 

mark, og først i 1868 fik man et stoppested. 

Samme år opførtes kro og købmandshandel som 

begyndelsen på udviklingen i stationsbyen. Også 

dengang var der driftige igangsættere i Hjerm.   

I 1876 blev stoppestedet til station og senere 

udvidet. På de 50 år fra jernbanen kom, opstod 

der en by med over 500 indbyggere. En ny 

station blev bygget i 1917. Kroen blev til 

gæstgivergård, derefter afholdshotel og fra 

1915-1975 til missionshotel. Hotellet brændte i 

1926 og blev genopført i sin nuværende form. 

Købmand Berthelsen og købmand Halkjær havde 

hver sin betydningsfulde forretning på hver sin 

side af banen. Der var desforuden endnu en 

købmand samt 2 træ- og cykelhandlere og flere 

manufaktur- og trikotagehandlere m.fl. 

Der kom elektricitet i 1913, og året efter blev de 

første 3 el-gadelamper sat op som supplement til 

de 5 petroleumslamper. 

Jernbanen var helt sikkert årsag til den store 

erhvervsudvikling i Hjerm.  

Møllevang blev oprettet i 1885 af den 18-årige 

møllebygger, Ole Madsen. Der blev produceret 

møller, landbrugsmaskiner og især møllekværnen, 

Expres, som hans søn, A. Madsen, modtog Grand 

Prix Diplom for på Verdensudstillingen i Bruxell i 

1935.  Fabrikken beskæftigede 12-14 mand. 

Dideriksens slagteri flyttede til Hjerm i 1898, 

fordi han ønskede at oprette et eksportslagteri. 

Han begyndte med at eksportere får til England. 

Kødet var så efterspurgt der, at den engelske 

dronning kun ville spise lam fra Hjerm. Efter hans 

død i 1907 overtog hans 3 sønner slagteriet. I 

1924 byggede de et nyt slagteri på modsat side 

af banen, men desværre lukkede England for 

eksport fra Danmark allerede i 1926, så de 

derefter kun leverede til hjemmemarkedet, indtil 

de lukkede i 1942. 

Kalkværket nød også stor fordel af banen. I 

1891 blev kalkbruddet overtaget af De Jydske 

Kalkværker. Der blev bygget nye ovne til 
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brænding af kalken og der blev brudt kalk 

under jorden, så man kunne arbejde der hele 

året. Her var der beskæftiget 20-30 mand i de 

bedste perioder, indtil det blev lukket i 1957. Nu 

har Thise Mejeri lejet en del af gruben til 

ostelager. 

Mejeriet blev flyttet til Hjerm i 1896, da det lå 

meget upraktisk i bakkerne ved åen. Men 

allerede i 1931 blev der bygget et større mejeri, 

som blev lukket i 1971. I dag produceres der 

rengøringsmidler i bygningen, som ejes af Linds 

Kemiske fabrikker i Holstebro. 

Fra 1953 til 1978 var der en stor møbelfabrik 

på Kirkevej 1 med op til 17 beskæftigede. I dag 

er bygningen indrettet til lejligheder. 

Der var flere mindre virksomheder rundt i byen 

og på landet, såsom håndværkere, vognmænd 

og butikker. Den eneste tilbage på landet er 

Brugsen i Øster Hjerm, oprettet 1919. I 

1960’erne blev den udvidet gradvis med salg af 

tapet, fliser mm. Kolonialafdelingen er ophørt i 

1992, og nu er der kun tilbage tømmerhandelen, 

Øster Hjerm Bygningsartikler med ca.6 ansatte. 

I 1954 indviedes Hjerm Alderdomshjem med 

plads til 33 beboere og med kommunekontor i 

den ene ende. I dag hedder det plejehjemmet 

Solglimt og har plads til ca. 22 beboere. 

I 1960’erne begyndte en ny udvikling i Danmark, 

som også mærkedes i Hjerm. Der kom 

vekselstrøm og ny gadelys.   

Men det flød med papir og andet affald fra 

skrammelgraven mellem kalkgraven og byen. 

Endelig i 1967 blev pladsen lukket, men flere år 

derefter døjede man stadig med rotter. 

De ca. 25 butikker og mindre virksomheder er 

lukkede, så der i dag kun er en købmand tilbage 

i byen Der blev med tiden bygget nye 

villakvarterer samt mange lejeboliger og i 1991 

blev der etableret fjernvarme. 

Lægen flyttede i 1967 til Holstebro og 

landbetjentstillingen blev nedlagt i 1979. 

Den bevaringsværdige station blev nedlagt i 

2000 og erstattet af et venterum og automater. 

De fleste tog kører nu gennem byen. I 1964 var 

der 32 togforbindelser til og 32 fra Hjerm. I dag 

er der max. 16 tog hver vej. 

På landet er de fleste landbrug lagt sammen til 

større enheder, men der bor dog stadig familier i 

størstedelen af boligerne.   

Hjerm har 2 kirker. Den ældste er som nævnt 

oprindeligt fra 1100-tallet. Da den ligger i den 

ene ende af sognet, blev Hjerm Østre Kirke 

bygget i 1904.  

Hjerm vestre skole ligger på samme grund som 

oprindelig, men har i tidens gennemgået store 

forandringer. Den er den eneste skole i Hjerm 

efter at Østre skole blev lukket i 1959 og Hjerm 

søndre skole blev lukket i 1962. 

I forbindelse med skolen, hallen og sportspladsen 

er der SFO, børnehave og vuggestue. 

 

Det første missionshus blev bygget i 1892 og 

ligger i Øster Hjerm. Det blev nedlagt i 1974. På 

grund af afstand og dårlige veje til Øster Hjerm, 

købte Indre Mission Øster Hovedgade 9, som de 

havde fra 1902-1923. Da havde man samlet ind 

og fået bygget Bethel, som ligger i Vester 

Hovedgade 4. 

I 1920’erne blev der samlet ind ved at tegne 

aktier til at bygge et stort forsamlingshus lige øst 

for banen. Det har været rammen om mange 

familiefester og foreningsarrangementer. Huset 

har gennemgået flere restaureringer i tidens løb 

og bliver stadig meget flittigt benyttet. I dag er 

det overgået til kommunen og kaldes nu Hjerm 

sognegård. 

Hjerm Borgerforening, Hjerm Idrætsforening og 

KFUM og K’s idrætsafdeling stiftede i 1974 ”Den 

selvejende institution Hjerm Hallen”. Der blev de 
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næste par år samlet ca. 240.000 kr. ind samt 

ydet for op til 100.000 kr. frivillig arbejdskraft. 

Hallen blev indviet 28. jan.1978. Den er siden 

udvidet flere gange og har altid været fuldt 

belagt. 

Det sidste tiltag er Naturhuset og Hjerm Bypark, 

som er det nyeste, men meget populære projekt. 

 

Hjerm Borger og Håndværkerforening blev stiftet 

i 1902 med formålet at opsætte gadelygter. 

Med tiden udviklede formålet sig til at omfatte 

mange flere områder til gavn for byen. I 1970 

ændredes navnet til Hjerm Borgerforening. 

Foreningen har udtalt sig om eller taget initiativ 

til mange forhold til gavn for Hjerm, som f.eks. 

trafik, byudvikling, station, posthus, hallen osv. Et 

af de synlige projekter er den årlige 

julebelysning, som passes af en selvsupplerende 

gruppe. En anden er de mange skulpturer mange 

steder i sognet. 

Tidligere var der flere foreninger, som drev 

sport. I 1960’erne blev Hjerm Idrætsforening, 

hvor man spillede fodbold og Hjerm 

Gymnastikforening, hvor man spillede håndbold 

om sommeren og lavede gymnastik om vinteren, 

lagt sammen til Hjerm Gymnastik- og 

Idrætsforening. KFUM og K havde en 

håndboldafdeling, som spillede ved Hjerm Østre 

skole indtil sportspladsen overfor Solglimt blev 

etableret. I 1986 blev de 2 foreninger sluttet 

sammen til Hjerm FIF, Hjerm Forenede Idræts 

Foreninger. 

Hjerm har og har haft mange andre foreninger 

med vidt forskellige formål. For blot at nævne 

nogle: Ungdoms- og Foredragsforeningen fra 

1920’erne til 1960’erne. Dilletant. Indre Mission. 

Jagtforeningen. Politiske foreninger. 

Frimærkeklub. FDF, som har eget klubhus, 

”Kridthuset”.  

Hjerms tætte beliggenhed mellem Struer og 

Holstebro giver mulighed for arbejdspladser 

inden for overkommelig afstand. Mange vil 

gerne bo her og vi vil gerne give gode 

betingelser for at udvikle byen, så folk får et 

godt og aktivt liv.  

Estrid og Svend Refsgaard 
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HJERM I DAG 
 

Befolkningen/Byen 

Hjerm er et velfungerende lokalsamfund med 

godt 800 husstande og i forhold til en optælling i 

2014 var der 1464 borgere, som havde deres 

base i lokalsamfundet. Byen har skole, idrætshal, 

Sportsplads, købmand, Naturpark som er på 5 

ha. med tilhørende Naturhus. 

 

 
 

Institutioner 

Hjerm skole rummer elever fra 0 til 7 klasse og 

tillige en velfungerende skolefritidsordning. 

 

Børnepasningen er samlet på Lindegården som 

er dels vuggestue og dels børnehave. Derudover 

er der også mulighed for dagpleje. 

 

Plejehjem Solglimt lukker i 2016, og der vil 

komme en høring om hvad Solglimt skal bruges til 

i fremtiden, mange forslag er allerede blevet 

luftet, så bygninger skal nok bliv blive udnyttet.  

 

 

 

Der er hele 2 kirker i lokalsamfundet Hjerm 

Vestre Kirke og Hjerm Østre Kirke  

 

Andre institutioner i området er, Hjerm Hallen, 

Missionshuset Bethel og Hjerm Ungdomsklub. 

Foreninger 

Hjerm er et levende samfund med et meget rigt 

foreningsliv. Uden sikkerhed for at alle 

  

 
 

foreninger er husket, er her en liste over lokale 

foreninger. Søg deres foreningsside for 

yderligere information. 

 

Hjerm Borgerforening 

• Naturparken´s venner 

Hjerm FIF 

• Fodbold 

• Håndbold 

• Badminton 

• Gymnastik 

• Volleyball 

• Tennis 

• Klatring 

• Reball 

• Amatørteater 

• Senioridræt 

• Hjerm Posten 

• Hjerm FIFs Forældreforening 

FDF Hjerm 

Hjerm Børneklub 

Hjerm Juniorklub, Klub Halv Syv 

Indre Mission 
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Hjerm Sogns Jagtforening 

Familie og Samfund 

Aktive Pensionister 

Vejrum / Hjerm Hyggeklub 

Plejehjemmet Solglimts Vennekreds 

Erhverv 

Der er mange virksomheder i lokalsamfundet, det 

spænder vidt lige fra Kunsthandel, Frisør, 

Elektriker, Tømmer, Murer, Smed, Købmand, 

Mekaniker, Vognmænd, Entreprenør, 

Regøringsfirmaer, Anlægsgartner, 

Tømmerhandel, Maskinstation mm. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kort og godt en super dejlig byen med mange 

aktiviteter og med muligheder for alle, om man 

er til sport, natur eller kreative ting.  
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MANGE MØDER OG STOR 

OPBAKNING 
 

Gennem mere end et år har Borgerforeningen og 

borgerne arbejdet med udvikling af Hjerm som 

lokalsamfund. 

 

Det hele startede med et orienterende møde og 

herefter er der en lang række af forskellige 

møder. Styregruppemøder og arbejdsgruppe-

møder. Alle med det formål at skabe en sund og 

bæredygtig udvikling. 

 

Den 1. april 2014 var der indkaldt til 

borgermøder hvor mere end 200 sjæle var 

fremmødt i hallen.  

 

Inden vi alle gik hjem igen havde 5. klasse 

fremlagt et fantastisk bud på fremtiden, set fra 

deres højde. Tillige havde mere end 80 af 

deltagerne valg at melde sig som frivillige. 

 

Det medførte flere arbejdsgrupper og længere 

fremme i rapporten kan resultaterne af disse 

grupper læses. 

 

På de følgende sider gengivet alle de gode 

forslag og input som fremkom på denne aften. 

Dels en række muligheder og herefter trusler for 

udviklingen. Dels en beskrivelse af stærke og 

svage sider ved Hjerm. Det er spændende 

læsning også fordi der er langt flest muligheder 

og det tegner godt for fremtiden. 

 

 

 

 

 

Muligheder  

TRANSPORT  

 Parkering i den ene side  

 Cykelsti til Holstebro  

 Cykelsti i hovedgaden  

 Fælleskørsel – Holstebro og andre steder  

HANDEL 

 Opbakning til Købmanden 

 Genbrugsmarked i Sognegården 

 Nyt butikscenter sammen med 

købmanden, pizza, frisør, bilvask og 

lignende  

IDRÆT OG AKTIVITET 

• Behov for at nye aktiviteter, idræt m.m. 

• Flere udendørs aktiviteter for større børn 

• Svømmehal  

• Plads til udvikling af nye aktiviteter, der 

ikke kun har med sport at gøre  

• Følg med udviklingen i foreningslivet  

• Sportscenter med springgrav   

• Motionscenter  

• Kunstgræsbane  

• Udbygning af hjermhallen  

• Multibane  

• Wellness aften i Sognegården  

• Vandretur  

• Limfjordsfestival  

• Muslingefest  
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• Udendørs aktiviteter / mødesteder. 

Trampolin.  

• Hjerm Revy  

• Fællesspisning  

• Bagagerumsmarked  

• Cirkus til byen  

• Urationelle sportsgrene i kajak  

• Ældrenetværk på plejehjemmet  

• Tøj bytte aften  

• Motionssti med træningsstationer  

• Cykelværksted  

• Alt i et hus  

• Motocross klub, motorlære, værksted  

• Hjerm i bevægelse  

• Vandreture  

• Skaterbane  

• Bedre udnyttelse af naturen  

• Mooncarbane, sammen med skaterbane 

og par-kour  

• Kurser for frivillige  

 

BOLIG & BOSÆTNING  

• Flere almene boliger  

• Modtagelse af tilflyttere  

• Billige byggegrunde  

• Markedsføring af Hjerm som centralt 

bosæt-ningssted.  

• Samarbejde med Holstebro Kommune om 

bo-sætning  

• Hovedgade skal være pænere  

• Ungdomsboliger  

• Attraktive byggegrunde  

• Ældreboliger i Højgårdsparken  

• Flyt til vores by link til ejendomsmæglere, 

google m.m.  

• 3 rækker læghegn ved alle indfaldsveje. 

”Hjerm by i læ i vest”  

ERHVERV & HANDEL  

• Flere erhvervsgrunde  

• Mere erhvervsliv  

• Genåbning af grillbar  

• Grubeost  

• Ausumgård  

• Udvikle de virksomheder vi har  

• Min købmand er også din købmand  

• SMS varsel om gyllekørsel  

• Årstiderne kasse fra købmanden  

 

SAMVÆR & BORGER  

• Positiv holdning og omtale, snakke 

tingene op  

• Tunnel under jernbanen  

• Tilflytter netværk  

• Benytte kirken til andre aktiviteter  

• Running dinner  

• Høstfest  

• Fælles indkøb for ældre, mad m.m.  

• Velkostkomite  

• Madklubber  

• Infotavler ved byskilte  

• Skabe platform så det ikke er farligt at 

melde sig  

• Naturstier, spor i landskabet  

• Kogræsseforening, får  

• Dialog mellem naturområders ejere. 

F.eks. Kalkmine parken.  

• Tour de Hjerm – besøge hinanden  
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OFFENTLIG SERVICE  

• Hvad gør Hjerm skole helt særligt  

• Solglimt bruges til noget andet, hvis 

lukning  

• Skole reform  

• Udeskole som udvikling af skolen  

• Institutionshaver  

 

UNGE  

• Musikhus  

• 4 – 6 klasses klub  

• Ungdomsliv 13 – 18 år  

GENERELT  

• Olle Kolle – ældre kollektiv  

• Flytte sognegården til hallen  

• Aftenkurser  

• Hallen, sognegård og købmand u/samme 

tag  

• Et fælles samlingssted der ”lokker”  

• Fælles hjemmeside for Hjerm. Hele 

foreningsli-vet og alle aktiviteter  

• Udveksle ideer med andre lokalsamfund  

• Mediegruppe arbejder med ansigtet 

udadtil  

• PR udvalg  

• Opdatering af sognegården  

• Udvalg der søger fonde  

• Sikre at de søgende bliver længere  

• Kalkgraven bruges til kælkebakke, skilift, 

svæ-vebane m.m.  

• Hundeskov  

• Hjerm osten  

• Åben by 2 gange årligt  

• Velkomstkomite  

• Renovering af Hummelmose Å, gamle 

slyng 

 

Trusler  

OFFENTLIG SERVICE  

• Lukning af institutioner Skole reform  

• Almindelig centralisering  

TRANSPORT  

• Tog der ikke standser i Hjerm  

• Stationen nedlægges  

HANDEL & ERHVERV  

• Manglende dagligvarehandel  

• Hvis ikke vi handler lokalt  

• Det er dyrt at handle lokalt  

• Svært at sælge sit hus  

• Hvis Købmanden lukker  

BOSÆTNING  

• Dyre bryggegrunde  

• For få tilflyttere  

• Byen ser meget slidt ud  

• Faldende børnetal  

• Soveby  

• Fraflytning  

• Manglende lejeboliger  

IDRÆT 

• For mange aktiviteter og for få udøvere  

• Manglende kommunikation mellem 

afdelingerne i Hjerm FIF  

 

FRIVILLIGE  

• For få frivillige  

• Manglen på nyt blod  

• Ildsjæle brænder ud  

GENERELT  

• Udkantsspøgelset  

• Langsom kommunal sagsbehandling  

• Struer by for nedadgående  

• Usynlighed i forhold til kommunen  
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Stærke sider  

FRIVILLIGE  

• Mange Ildsjæle  

• Aktive unge og yngre hjermborgere  

• Aktive ældre  

• Ungdomsklubben  

FORENINGSLIVET  

• Alsidigt foreningsliv  

• Gode faciliteter  

• Kridthuset FDF  

• Hjerm FIF  

• Hjerm Posten  

• Gratis Beach-volleybaner  

• Tennisbaner  

• Facebook siden med mange billeder  

• Et godt ungemiljø  

HANDEL & ERHVERV  

• God Købmand  

• Aktivt erhvervsliv  

• Gode virksomheder  

• Kunsthandel  

 

TRANSPORT  

• Jernbanen  

• Kommende motorvej  

• Cykelsti til Struer  

• Tog til Struer og Holstebro  

• Ingen gennemgående trafik  

OFFENTLIG SERVICE  

• Skolen  

• Plejehjemmet  

• Børnepasningsmuligheder  

• Unge arbejdet  

 

NATUR  

• Placering ved fjorden.  

• Flot natur  

TURISME  

• Sommerhusområde  

• Badestrand  

• Ausumgård og deres aktiviteter  

• Kalkgruber  

 

GENERELT  

• Central placering mellem Holstebro og 

Struer  

• Naturhuset og tilhørende park  

• Stor opbakning  

• Byfest og sammenkomster  

• Festlokaler  

• Trygt – vi passer på hinanden  

• Sammenhold  

• Godt image  

Svage sider  

TRANSPORT  

• Parkeringsproblemer  

• Få stop med toget 

• Mange pendlere  

• Trængsel i hovedgaden  

• Cykelsti til Holstebro mangler  

• Parkering i hovedgaden  

• Ingen offentlig transport i Hjerm. Kun 

skolebus  

• Manglende skiltning  

• Tung transport gennem byen  

• Delt af en jernbane  

IDRÆT & AKTIVITETER  

• Faciliteterne bliver ikke udnyttet godt nok  

• Slidte faciliteter – Fodbold  

• Holde fast i det traditionelle  
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VISIONEN 

 

Visionen for Hjerm’s udvikling  

Vi vil være nyskabende i samspil med hinanden 

og vores omgivelser.  

Vi har til stadighed fokus på at skabe rammerne 

for, at alle aspekter af mangfoldigheden kan 

spille optimalt sammen, så det bliver til gavn for 

den enkelte og for helheden.  

Vi vil skabe udvikling og innovation i mødet 

mellem mennesker.  

 

Målsætningen  

Det skal være sjovt at bo i Hjerm. Der skal være 

mulighed for at engagerer sig. Det skal give 

mening at bo i Hjerm.   

 

 

 

 

 

Her vil vi:  

Være i 100 år. 

Være 100 flere inden 2020 

Have 100 nye byggegrunde 

Have 100 nye tilflyttere 

Have 100 elbiler inden 2020 

Gennem en række sundhedsfremmende projekter 

vil vi hæve den gennemsnitlige levealder i Hjerm 

til 100 år.  

Vi vil søge de ressource stærke borgere, der kan 

bidrag til udviklingen i Hjerm og omegn.  

Hjerm være kendt for de gode råvarer, den 

gode handel, den gode produktion og sundhed.  
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INDSATSOMRÅDER 

 

Stedet hvor alle har lys t til at 

blive i 100 år. 

 

Formål 

I fremtiden skal Hjerm Multihus være Hjerm og 

omegns (Vejrum) kultur- og bevægelsesmekka.  

Hjerm Multihus skal være stedet, hvor barnet får 

den første gode lege- og idrætsoplevelse, og 

hvor lysten til fysisk motion og sundhed stimuleres 

i alle livets faser. Hjerm Multihus skal også være 

stedet, hvor der er rum til samvær, fordybelse og 

den psykiske motion. 

Hjerm Multihus skal være stedet for den 

velfungerende idrætsforening, men også stedet 

for det øvrige foreningsliv, for kulturen, for 

skolen, for de ældre og ikke mindst for de der 

blot ønsker at nyde. 

Hjerm Multihus skal ikke blot være udlejer og 

vicevært, men skal også være udvikleren i 

samarbejde med eksterne aktører, således stedet 

bliver en energibombe, der tilbyder en bred 

vifte af oplevelsestilbud. Hjerm Multihus skal i 

kommunalt samarbejde udvikle og skabe rum og 

rammer for genoptræning og sundhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjerm Multihus vil være med til at skabe rammer 

for fællesskab og aktivitet på tværs af 

generationer.  

Hvad gør vi: 

Foråret 2014 blev der nedsat en multihusgruppe 

som følge af et borgermøde med deltagelse ca 

130 lokale. Mødet var arrangeret af Hjerm 100 

gruppen, med sparring af Carsten Blomberg 

Hansen. 

Havde i  forsommeren 2014 et dialogmøde med 

DGI Faciliteter & Lokaludvikling, V/Bo Fisker, 

hvorefter han udarbejde et tilbud på deres 

arbejde. 

Efterår2014 afholdes et interessentmøde for 

centerets kommende brugere, hvor mange ideer 

til indhold kom på bordet. 

Jan.2015 arbejdes der på at finde penge til Bo 

Fiskers arbejde.  

Tidshorisont 

Efterår/vinter 2015 skal skitser og model være 

færdig fra Bo Fisker 

Vinter/forår 2016 indbydes til at give bud på 

byggeri, 2-3 hovedentreprenører. 

Efterår 2017 Færdig. 

Tiden kan meget vel blive forrykket afhængig af 

finansieringsmuligheder, hvilket vi først nu 

begynder at afsøge markedet for. 
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Når der er ring omkring skole og børnehave, er 

det med tanke om effektivisering af køkken 

faciliteter i det nye multicenter. Der er nedslidt 

skolekøkken og ikke gode køkkenfaciliteter i 

børnehave. Derfor ønsker vi skolekøkken i det nye, 

og der laves mad til børnehave, SFO, skole og til 

de ældre. 

Rød ring er pga. politisk beslutning om at 

nedlægge plejehjemmet. Vi ønsker som noget 

alternativt at der bliver bygget ”olle-kolle” for de 

ældre tæt forbundet med det nye center, således 

der er nem adgang til alle faciliteter. 

Sognegård (Ligger anden steds i byen) skal 

naturligvis være en del af centeret. 
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Naturstier og alleér ved 

indfaldsvejene. 

Gruppen består af 14 medlemmer og vi har 

holdt møder næsten hver måned siden opstart 

sidste år. 

Vi havde mange ideer fra start men lagde os 

hurtigt fast på 2 projekter. At skabe naturstier 

langs Hummelmose Å og Hjerm Bæk, samt 

plantning af alléer langs indfaldsvejene til Hjerm 

by, for at give et grønnere image. 

1. Vision for naturstier:  

At lave en natursti (evt. flere) langs Hummelmose 

Å og Hjerm Bæk, som kan kombineres med 

forskellige sløjfer, og føre fra byen til fjorden. 

 

Stien er en enestående mulighed for på sigt at 

forene byen med fjorden, at give mulighed for at 

vandre langs det smukke å løb, langs diger og 

højdedrag og gennem Voldstrup Skov - at skabe 

en sti som ikke følger asfaltvejen mere end højst 

nødvendigt. 

At bruge stien til formidling af lokal natur, 

landbrug og kulturhistorie, blandt andet for 

skolens elever.  

 

Generelt at skabe eller højne bevidstheden om 

vor egns særpræg og historie for alle 

interesserede. 

Formidlingen kan ske via informationstavler 

undervejs, evt. med QR-koder, som linker til 

relevant information på nettet. 

Status er at vores vision om at nå fjorden ikke 

kan realiseres pga. få lodejere, som ikke vil give 

tilladelse til at færdes på deres jord af 

forskellige årsager. 

Samtidigt er vi blevet opmærksom på et 

kommunalt ejet område tæt på byen, hvor 

forsyningen skal have lavet regnvandsopsamling( 

laves som en sø med bestående vandspejl) og 
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Hjerm bæk skal fritlægges, begge dele åbner 

op for muligheder for at lave et rekreativt 

område til glæde for Hjerm borgerne. 

Så det ender forhåbentligt med en lidt mindre tur 

langs Hjerm Bæk til Volstrupby og mulighed for 

at gå tilbage enten af Lindeborgvej eller 

Sofienlundvej. 

Vi er pt. i positiv dialog med kommunen omkring 

vore stiplaner, og arbejder lige nu med 

ansøgningen til Spor i Landskabet. 

 

 

2. Vision om alléer langs indfaldsvejene:  

Her var ønsket at skabe alléer ved alle 

indfaldsvejene, til forskønnelse af byen. Men 

efter møde med kommunen (teknisk drift og 

anlæg) blev det påpeget at dette ikke var 

muligt flere steder. Der skulle tages hensyn til 

oversigtsforhold ved vejkryds samt diverse 

kabler. 

Status: er at der er mulighed for at plante en 

række træer langs Jegbjergvej og Hjermvej vest 

for byen, samt langs Kirkevej mellem by og kirke. 

På nuværende tidspunkt arbejder vi med at 

indhente oplysninger omkring træsorter og priser. 

Træerne bliver udsat for voldsom vindpåvirkning 

fra vest, og skal kunne modstå dette. 

Derudover skal der efterfølgende lægges 

budget og søges penge for at få det realiseret. 

Men vi håber at kunne plante til efteråret 2015. 

Se billeder med indtegnede beplantningsforslag. 
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Erhverv og bosætningsgruppen 

 

Erhverv og bosætnings gruppen har fokuseret på 

3 punkter indtil videre. 

1. Salg af byggegrunde/huse i Hjerm 

2. Cykelsti til Holstebro ad Jegbjergvej 

3. Hovedgaden – udseende og træer 

Punkt 1  

– salg af byggegrunde i Hjerm 

I forbindelse med Struer kommunes projekt: ”23 

gode grunde til at bo i Struer” blev gruppen 

inviteret til at deltage i en bosætningsmesse af 

holdt i oktober 2014 på havnen i Struer.  

Gruppen lavede Rollups og pjece som beskriver 

fordelene ved at bo i Hjerm og Hjerm 100´s pr 

gruppen fik lavet en markedsføringsvideo. 

På messen kom gruppen i dialog med kommunens 

politikere samt ejendomsmæglerne i Struer 

området. 

 

Dialogen med ejendomsmæglerne resulterede i 

at gruppen fokuserede på de områder som 

mæglerne mente, kunne præsentere byen bedre, 

herunder forskønnelse af hovedgaden og cykelsti 

til Holstebro ad Jegbjergvej. 

I december 2014 deltog gruppen ligeledes i 

julemessen på Ausumgaard, hvor vi fik kontakt til 

nye potentielle indbyggere til byen. 

Punkt 2  

– cykelsti til Holstebro 

Gruppen har indledt dialog med både Holstebro 

og Struer kommune samt vejkontoret ved Midt- & 

Vestjyllands politi for at få cykelstien med på 

vejnettet når kommunen skal i gang med at 

etablere tilkørsler til den nye motorvej. 
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Motions- /fitnesscenter gruppen 

 

 

 

Formålet med gruppen er at få etableret et 

motionscenter/fitnesscenter i Hjerm og helst i 

sammenhæng med Hjerm Hallen. 

Vi har haft flere muligheder i spil, et kommercielt 

center, et center der blev drevet af Hjerm hallen 

eller Hjerm FIF, eller etablere et helt nyt center i 

en ny forening. 

Vi er blevet enige om at lave et nyt center i 

Hjerm hallen, men i lokalerne som Hjerm FIF har 

som klublokale. Vi har fået lov til at benytte 

lokalerne og lavet en lejekontrakt. Vi har 

opstartet et samarbejde med ”foreningsfitness” 

om at etablere centret og har fået 350000.- til 

at renovere lokalerne. Vi er også blevet bevilget 

180000.- fra lokale og anlægsfonden, så 

midlerne til at bygge et godt center er samlet.  

Herudover har vi fundet 20 engagerede 

personer der gerne vil være instruktører i 

motionscentret.  

Vi er ved at finde ud af hvilke maskiner der skal 

være og hvor vi kan gøre en god handel, til 

fordel for brugerne af centret. 

Efter planen åbner Hjerm Fitness medio August 

eller starten af September 2015 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Brian og Algot Øhlenschlæger vil gerne hjælpe 

med projektstyring og fundraising. 

Økonomigruppen vil gerne være tovholder på 

Funding og evt. indsamlinger.  Gruppen opfodrer 

til at man straks får gang i skriveriet.  Det I skal 

bruge gruppen til at hjælpe med fundingen og 

udformningen. Alle ansøgninger skal gå gennem 

Brian og Algot – der koordinerer. 
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KONTAKTPERSONER I FORHOLD 

TIL UDVIKLINGEN I HJERM 
 

 

Hjerm Borgerforening 

Claus Schildt   

Hjerm@dahlhuset.dk 

 

 

PR-Gruppe 

Thomas Boesdal   

thomas.boesdal@mail.dk 

 

 

Fitness-Gruppen 

Claus Damgård  

claus@byskovdamgaard.dk 

 

 

Natur-gruppen 

Anne Mette Hjørnholm  

anne.mette@hjornholm.dk 

 

 

Erhverv og Bosætning 

Jesper Byskov   

jbyskov@pc.dk 

 

 

Multihus-gruppen 

Erik Jensen   

ej@hflc.dk 
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