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VEJENS NAVN OG NUMMER:
.
Noter herunder hvem der bor på adressen.
Noter navn, alder (hvis I ikke har haft fødselsdag så det, I fylder i år),
mailadresser og telefonnr. (min. 1 pr husstand).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mærkedage/flagdage: (bryllupsdage, runde dage, konfirmation m.v.)
HUSK Årstal for gældende dato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse dage kan løbende opdateres ved henvendelse til vejambassadøren.

Formandens beretning
Kære alle.
Nu er de fleste ved at være tilbage fra sommerferie, og inden længe skal der
til at ligges kræfter i årets marked. Vi krydser fingre for godt vejr.
Vi havde i juni en fantastisk hyggelig Sankt Hans med hygge for børn og
voksne. Tak for alle der kom og gjorde dagen til det den var… Tak til jer der
hjalp med indkøb, opstilling, afvikling og oprydning.
Vi har i HBIF haft første møde efter sommerferien, og der er nu styr på
løvfaldsfest, vejambassadører og banko. Se opslag her i bladet eller på
hjemmesiden www.høgild.dk
I forbindelse med gennemgang af aktiviteter under HBIF er der enighed i
bestyrelsen om, at de som udgangspunkt skal "rende rund i sig selv". Det er et
ønske at der ikke er underskud, men i sidste sæson blev alle opkrævet halleje
(hvilket selvfølgelig er helt fair), og derved oplever enkelte aktiviteter en
stigning i kontingent i 2018. Dette er en proces, og vi håber det kan lykkedes
for alle med tiden. Vi opfordrer alle til at reklamere med vores aktiviteter og
derved trække flere deltagere til.
Økonomi er og bliver bare et ømtåleligt emne. Og stigninger på aktiviteter,
arrangementer o.l. er en del af at have en "sund forening". På
Generalforsamlingen i januar var der enighed om, at vi gerne måtte sætte
tingene lidt op, så der forbliver penge til at have det sjovt for, som fx
børnefamilierne som nu får glæde af en legeplads (som bliver godkendt lige
om lidt) og et samlingssted for alle i byen, hvor der kan afholdes
arrangementer - både planlagte og spontane.
Og ja, den koster lidt penge, men et samlingssted hvor sammenholdet kan
blomstre, tænker jeg ikke som en dårlig ting for byen.
Skulle I sidde og være utilfredse med de ting HBIF beslutter, må i mere end
gerne ringe og få en snak, i stedet for at diskutere det med alle andre end os.
Det kan ske at vi tager dumme beslutninger - vi er ikke alle "gamle i gårde"
men gør vores bedste. Og vi tager gerne imod gode råd.
Vi har møde 4. oktober, og I er velkomne til at maile, ringe eller skrive hvis I
har nogle punkter vi skal tage op.
Vi har i øvrigt fået en henvendelse fra Steen Jørgensen om at få gjort noget
ved stien fra broen ved spejderhytten til vejen i skoven - læs indlægget "møde
omkring vores grønne områder".

Vejambassadørenes folketælling samt dataindsamling
Vejambassadørerne har haft en go opstart og der er budt velkommen til de
nye beboere i byen. Næsten alle veje har en ambassadør - tak til alle jer der
har meldt jer.
Samtidigt med vi indsamler kontaktoplysninger på byens borgere, vil vi lave en
"folketælling" for at se hvordan fordelingen i vores by er på bl.a.
pensionister/unge/børn m.v.
Anledningen for at indsamle kontaktoplysninger er, at vi indimellem oplever at
mangle kommunikation med byens borgere. Herunder ved fejl i Høgild Times,
opråb om hjælp til praktiske opgaver i HBIF samt information om aktiviteter el.
l. der ikke når rettidigt i Høgild Times.
Oplysningerne vil blive opbevaret fortroligt efter de nye regler om
persondataforordningen. Ønsker man ikke at modtage mails fra HBIF så
bedes man skrive til Hogildborgerforening@gmail.com, og I vil blive slettet fra
listen.
Det er selvfølgelig frivilligt om I ønsker at dele jeres mails mv. med os.
Vi har snakket om at I nu kunne dele mærkedage med hinanden i Høgild
Times (vi indsamler og giver Sanne besked om at skrive det i Høgild Times.)
Så man fx kan flage på runde dage, bryllupsdage, konfirmationer m.v. Igen
frivilligt…
På forhånd tak…
// HBIF
Liste over vejambassadører:
Bjørneklovej:

Inge-Lise

Nr. 34

Akelejevej:

Åse

Nr. 7
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Nr. 8

Engblommevej:

Lars

Nr. 8

Skærbækvej:

Vita

Nr. 38

Skomagerbakken:
Kæruldvej:

Gitte

Nr. 4

Åkandevej:
Dunhammervej:

Tanja

Nr. 2

Øvrige veje:

Michelle
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Høgild Marked 2018
Så nærmer sig tidspunktet, hvor vi skal have afviklet årets marked. Vi ser frem
til igen at byde kræmmere og publikum velkommen til Høgild. Forhåbentlig
vender varmen tilbage så vi får lune og tørre dage.
Vi arbejder hårdt på at få solgt alle stadepladser, vi har endnu ledige meter. Vi
opfordrer derfor til at vi snakker med alle, der kunne være interesserede i en
stadeplads eller hvis i ser nogle spændende stande på andre markeder, venligst
gør opmærksomme på vores eget marked. Mange har lige afsluttet deres
sommerferie og tilmelder sig først nu. Så vi håber, det kan give det sidste så vi
får pladsen fyldt op.
2017 gik ikke lige som vi havde håbet. I år håber vi på et godt fremmøde af
både kræmmere og publikum. Pladsen er i år den samme som sidste år, da
dette giver os gode muligheder for at være fleksible. Planen findes på vores
hjemmeside.
Hoppeland er som nævnt at finde på pladsen igen i år. Hoppelandet er stadig
interesseret og det er godt. Det giver os mulighed for at tjene en smule på dette
i stedet for at have en udgift til eksempelvis tivoli.

Tovholdermøde afholdes som sædvanligt
onsdag d.5. september kl. 20
Som tidligere år vil der være mulighed for at købe god dansk mad fra Søbyhus
Cafeteria både fredag og lørdag aften. Mad billetter kan bestilles på
markedstelefonen 97149542, hogildmarked@gmail.com ved forudbetaling på
mobilepay 15067 eller i informationsvognen på pladsen, så længe billetter
haves.
I år har 2 af vores borgere arbejdet på at finde sponsorer så vi kan beholde
vores fest lørdag aften og sørge for, at vi lørdag kan rocke med og skråle med
på kendte rytmer. Husk at læse indstikket, få bestilt mad og støt op om dette
gode initiativ.
Vi håber på, at vi igen kan give tilskud til vores løvfaldsfest og til vedligeholdelse
af byens faciliteter. Vi er et lille samfund, hvor vi selv har indflydelse og økonomi
til at påvirke den hverdag vi gerne vil have. Så vær med til at skabe rammerne
for, at vi kan fortsætte sådan
Vi har brug for rigtig mange hjælpere, vel omkring 100 stk.. Derfor vil vi meget
gerne, at du kontakter den ansvarlige, hvis du kunne tænke dig at hjælpe til med
en aktivitet eller bare vil høre nærmere. Uden den massive opbakning kan vi
ikke lave markedet. Markedet er med til at give et rigtig godt sammenhold i byen.

Vi håber alle vil være med til at skabe et hyggeligt og rart marked, hvor vi tager
hensyn til hinanden. Skulle der opstå problemer kan vi kontaktes på
ovennævnte markedstelefon. Vi vil prøve at få en fornuftig løsning så hurtigt det
er muligt, på de problemer der vil kunne opstå.
Programmet for markedet er vedlagt dette nummer af Høgild Times og vi håber
at mange vil hænge det op ude på deres arbejdspladser og derved hjælpe til
med at reklamere for markedet.
Ansvarlige for aktiviteter ved markedet
Overordnet/Rengøring/infovogn
Martin Olesen

22 10 28 20

Pladsen / service
Steen Pedersen

20 27 88 86

Parkering
Carsten Knudsen

40 75 56 90

Telt ved p-plads
Githa Jensen
Henriette Slebsager

29 69 37 00

Markedstelt (dagskift)
Per Rasmussen
Markedstelt (aften skift)
Githa Jensen
Henriette Slebsager

60 19 11 88

26 12 87 99
60 19 11 88
29 69 37 00

Pressemeddelelser og aviser
Erik Hedevang
40 25 33 30
Forsyning
Lene Røjkjær

22 42 68 92

Ovennævnte ser frem til at modtage dit tilbud om hjælp, gode ideer eller forslag
Vel mødt til markedet
Martin Olesen

Årets borger- og initiativpris
Hvert år afholdes der løvfaldsfest i Høgild, og ved denne lejlighed vil HBIF
gerne have muligheden for at kåre årets borger og uddele initiativprisen.
Priserne skal ikke nødvendigvis uddeles, det er dog altid dejlig at kunne hylde
en eller flere initiativrige medborgere.
Det er op til alle borgerne i Høgild at indstille personer eller grupper til
priserne.
HBIF vil gerne have skriftlige forslag til prisuddelingen med begrundelse for
indstilling, hvilken titel samt hvem der indstilles.
Forslag kan afleveres ved Lene Helth
Mail: hogildborgerforening@gmail.com eller 22 42 68 92
Adresse: Bjørneklovej 31
Senest d. 3. oktober 2018
Er forslag ikke bekræftet senest dagen efter, så kontakt venligst på
overstående telefonnr.
HBIF

Vagtplaner – teltet Høgild Marked
Høgild markedet nærmer sig, Så kik lige på vagt listerne i markedsteltet,
Som I kan se, mangler vi mange om søndagen, så kom frisk det er jo kun et
par timer.
Morgenholdet mangler også et par stykker.
m.v.h. Per og Ove.
LØRDAG d. 08.09.2018
10.00 – 11.00

11.00 – 13.30

13.30 – 17.00

Claus Bo

Claus Bo

Henrik Andersen

Lone Mikkelsen

Lone Mikkelsen

Henriette Povlsen

Anders A. Andersen

Anders A. Andersen

Thomas Jørgensen

Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Gitte Andersen

Ingrid Jørgensen

Ingrid Jørgensen

Ellen Birgitte

Inge Meldgård

Erik Jensen

Dannie Nielsson

Andreas Dons

Maibritt Pedersen

Jacob Mikkelsen

Finn Lunde

Anne L. Rasmussen

Teltformænd: Ove og Per Tlf. 26 12 87 99
SØNDAG D 09.09.2018
10.00 – 11.00
Maibritt Pedersen
mangler
Steen Jørgensen

11.00 – 13.30
13.30 – 17.00
Maibritt Pedersen
Andreas Dons
mangler
Jacob Mikkelsen
Connie P. Hedegaard Pia Rasmussen
Erik S. Jensen
Søs Thomsen
Ellen Birgitte
Carsten Dons
Mariane Lousdal
Lejf Slebsager
Tanja Pedersen
mangler
Steen Jørgensen
mangler
mangler
mangler
mangler
mangler
KLOKKEN 16.00 ER DER OPRYDNING AF TELTET – ALLE DER KAN
BLIVER OG HJÆLPER

Vagtplaner – morgenteltet Høgild Marked

Morgenholdet i teltet d. 8/9 og 9/9,2018
Lørdag d.8-9-2018
kl. 6,00-10,00
Åse
Akelejevej 7
Jytte
Åkandevej
Heidi
Kølkær
Allan
Akelejevej 1
Ingrid
Soldugvej 8
MANGLER
MANGLER
MANGLER

Søndag. 9-9-2018
kl. 6,00-10,00
Åse
Akelejevej 7
Jytte
Åkandevej
Heidi
Kølkær
Allan
Akelejevej 1
MANGLER

Kreaklubben Høgild 2018
Vi har opstart onsdag d 19. sep. kl 18.30-20.30 i pavillonen.
Har du lyst til at være med i klubben, hvor vi laver forskelligt
håndarbejde?
Gruppen er for dig, der kan lide at strikke, hækle og lave andet kreativt
håndarbejde / aktivitet mens man hygger sig i dejligt selskab.
Vi mødes hver anden onsdag i lige uger fra kl. 18.30 – 20.30 i pavillonen ved
beboerhuset.
Vi har en gruppe på Facebook, som bruges til info om diverse, fx hvem tager
kage med, til at melde afbud m.v.
Du behøver ikke at være medlem af gruppen / Facebook, for at være med i
Kreaklubben.
Kaffe / te medbringer vi selv.
Har du lyst til at være med så kontakt
Dorte Pedersen på tlf.: 40467269

Løvfaldsfest 2018
Lørdag d. 27. oktober fra 18:30 – 01:00
Menuen bliver en lækker buffet med kød, salat og kartofler og selvfølgelig en
lækker dessert.
Den endelig menu kommer i næste Høgild Times og på Facebook når vi
nærmer os.
Pris pr. kuvert 200 kr.
Musik levers af Høgild Marked, med 2 skønne musikere som er booket og klar
til fest.
Drikkevare kan købes i Høgildbaren til rimelige priser.
Betaling kan fortages med cool cash eller via mobil Pay til 15 067.
Årets borger og årets initiativpris bliver kåret i løbet af aftenen.
Senest tilmelding d. 15. oktober 2018
Mail: Hogildborgerforening@gmail.com
Tlf. nr.: 22 42 68 92
Adresse: Bjørneklovej 31
Er tilmeldingen ikke bekræftet senest dagen efter, så kontakt venligst Lene på
overstående tlf.
// HBIF

TÆNKE – TÆNKE - TÆNKE

Ja det var jo så den 30/6-2018 turen gik til Jesperhus Blomsterpark på Mors.
Men aflyse det kunne man jo ikke, da der ikke var nogle tilmeldinger.
Jeg må da nok sige, at man er lidt skuffet. Da vi alle jo er have ejere, vil jeg
mene, at det var et godt mål at komme til, og jeg har jo ikke fået forslag til andre
ture.
Og er det prisen? Nej det kan det jo ikke være:
Når man godt vil give 245 kr. til cafe aften, som jeg mener, er et godt tiltag
hvilket også kan ses.
Men for kr. 245 får man ca. 3 timers underholdning og 3 stk. mad - drikkevarer
kommer oven i.
Her på udflugten er prisen 280 kr. og det er med morgenmad, køreturen, entre,
middag mad med drikkevarer. En hel dags tur.
Så tænker jeg: Hvad sker der lige i Høgild? Er den ved at dø?
Da jeg kom hertil og ind til nu har der været idræt og leg, julemarked, dart aften,
æskeklub, sommerfest, gokart kørsel, pyntning af kager, præmie West, fodbold
for børn og voksne, fælles spisning, volleybold samt dilletant og badminton.
Kræmmermarked mangler div. til at stå for noget, og løvfaldsfest har nu 2 gange
været afholdt i den lille sal.
Så det går da den forkerte vej!
Og hvad nu med løvfaldsfesten, nu hvor priser er sat op til 200 kr., hvor man
selv skal betale for drikkevarer.
Men 280 kr. for en hel dag med mad - nej det ville man ikke.
Så jeg tænker bare, at nu er udflugten også kommet på listen over, hvad der
HAR været i Høgild.
Hilsen Per Rasmussen

NY SÆSON MED MIDTLINERS I HØGILD

Opstart /velkomst 21. august 2018
Kl. 18.30-21.00
KOM og VÆR med til linedance
Klubben giver kaffe/kage

Herefter danser vi hver tirsdag

Hold 1 – Oldies/Back In Time
kl. 18.00-18.50
Hold 2 – Letøvet/Øvet
kl. 19.00-20.00
Hold 3 – Øvet+
kl. 20.10-21.10
Instruktør: Hanne Mølgaard Hedevang, mail hanne@midtliners.dk / mobil
22407467
Vi danser i Høgild Beboerhus, Åkandevej 12, Høgild, 7400 Herning

Jeg glæder mig til at se dig til en ny sæson med linedanceglade danse
hilsen
Hanne Mølgaard Hedevang

Husk kroppen smiler når vi danser linedance
En klub under Høgild Borger- og Idrætsforening

Status på legepladsen
Lige om lidt står legepladsen færdig og bliver godkendt.
Ebbe og Vagn er i skrivende stund ved at planlægge modtagelse af de sidste
legeredskaber samt madpakkehus.
Vi kommer til at mangle nogle der vil hjælpe med at samle madpakkehuset,
legehus og sandkasse – vi laver en sms-runde, skriver på Facebook når vi
kender den nærmere dato…. (ja måske er vi allerede i gang når I læser Høgild
Times…)
Glæder mig til legepladsen står færdig og vi kan afholde åbningsfest og
indvielse…
// Lene Helth

Mødet omkring grønne områder
D. 18. juni 2018 havde Lene, Steen og Carsten møde med Svend Erik
Blaabjerg og Rikke Mørup fra Herning Kommune.
Vi havde en snak om, hvilke områder der bliver passet af kommunen, og
hvilke områder vi selv holder.
Læhegnet mellem fodboldpladsen og dunhammervej bliver tjekket for træer
der er gået ud, og lysmasterne på fodboldbanen får et tjek.
Vi opfordrer til at dem der bor på dunhammervej ikke bruger læbæltet til
haveaffald.
Vi snakkede om stierne omkring Høgild. Steen Jørgensen havde spurgt HBIF
om det var muligt at få gjort noget ved stien bag spejderhytten mod vejen i
skoven. Det har vi snakket med dem om, og vi arbejder videre på en løsning.
Måske er der fonde at søge omkring denne sti. (Tak for ideen Steen.)
Alt i alt var der en god dialog og vores spørgsmål er blevet taget alvorligt. Vi
har fået svar på dem, og vil arbejde videre med fortsat at holde arealerne.
Har I i øvrigt set at der er kommet nye skilte op ved hovedvejen - så kan alle
finde til Lind igen :-)
// Lene Helth

Folkedans I Høgild
Høgild Folkedansere har danset folkedans i Høgild beboerhus i mange år.
Det gør vi faktisk stadig væk.
Vi starter på en ny sæson
onsdag den 5. september 2018 fra kl. 19.30 til kl. 21.45.
Der er plads til mange flere, så kom og prøv at være med og se om det er noget
for dig og dine venner.
Vi sørger selvfølgelig også for at hygge os, både med kaffe og hyggeligt
samvær og snak.
Husk skifte sko og kaffekurven.
M.v.h. bestyrelsen Høgild folkedanserforening

Med venlig hilsen
Ingrid Bagterp Jørgensen
20 25 94 23
Mail Ingrid.Bagterp@gmail.com

Badminton i Høgild Beboerhus
Du/ I har mulighed for at leje en badminton bane i Høgild Beboerhus i
perioden
1/10 2018 til 1/5 2019
Prisen for leje af en bane 1 time pr. uge i hele perioden er kr. 1000,- uanset
om man spiller 2 eller 4 på banen.
For ledige tider kontakt:

Henning Jakobsen
Bjørneklovej 30
Tlf. 21684258

Job tilbydes
FDF hytten mangler rengøringshjælp pr 1/9 2018.
Man skal regne med ca. 3 timer rengøring efter hver
udlejning.
Hvis man er interesseret kan man henvende sig til
Benny Jensen, Bjørneklovej 25, eller på telf. 2624 9952.

m.v.h. FDF.

Banko
Lørdag d. 3. november 2018
kl. 15.00 i beboerhuset
er der mulighed for at få anden i hus til Mortens aften.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med bankospil og amerikansk
lotteri.
Øl, vand, kaffe og te kan købes til Høgild priser.
Betaling kan fortages ved cool cash eller mobil Pay på 10 067.
Nærmere information kommer med næste Høgild Times.
// HBIF
Kan du li’ at spille kort?
Prøv dit første spil bridge på Bridgens Dag
Søndag den 26-8-2018 kl. 13 slår Herning Bridgeklub dørene op
og byder velkommen til alle, der kan li’ at spille kort, og gerne vil
vide, hvad bridge er.
Du skal gerne være mellem 10 og 100 og helst kende et spil kort.
Vi viser dig vores flotte lokaler og fortæller hvordan du kan blive bridgespiller.
Du skal også prøve at spille dit første spil bridge. Og så er der lidt kaffe, the
eller andet godt til ganen.
Vi glæder os til at se dig i Herning Bridgeklub, Neksøvej 5 den 26-08-2018 kl.
13.00 😊
Bridge er hyggeligt samvær, konkurrence, motion for de små grå, tankesport for
resten af livet. Bridge er også lidt svært at lære, men vi ta’r hånd om det og om
dig og tilbyder dig et hyggeligt kursus med kort i hænderne. Bridge er
udfordrende og vi spiller aldrig om penge.
Herning bridgeklub er de seneste år vokset meget og har i dag 192 kortglade
medlemmer, der ser frem til ugens bridgedag – eller bridgedage.
Steen Jørgensen

