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Løvfaldsfest

aflysst

Koncert på fermaten

29 okt.

Banko

aflysst

Juletræstænding

afventer

Nystårskur

afventer

Kære alle høgildborgere
Coronatiden er virkelig en tid hvor man hele tiden spekulerer over hvad der er det rette
at gøre, og hvordan man med samfundssind fortsat fastholder et fællesskab. Det har
været og er en udfordring i HBIF.
Vi oplever som alle andre steder at folk trækker sammen med sine nære, og det er også
en gave i sig selv at have ”tid til”.
Men det bliver svært når traditioner brysdes og vi ikke længere kan gøres som vi plejer.
HBIF har besluttet at:

Disse arrangementer aflyses eller rykkes:
- Aktivfest d. 30.10. aflysses
Musikken ryskkes til et arrangement i foråret hvis Corona tillader det.

- Banko d. 7.11 aflysses
- Arrangementer med Høgilds Historie d. 5. + 19. 11
flysttes til foråret hvis Corona tillader det.
- Juletræstænding d. 29.11.20 – vi afventer endelig beslutning herom.
- Nystårskur d. 31.12.20 – vi afventer endelig beslutning herom.
Til gengæld er der arrangeret koncert (se på næste side) d. 29.10 hvor vi evt. bliver
uddelt årets borger samt initiativprisen (ellers finder vi en anden løsning).
DET VIGTIGE:
På www.Høgild.dk og Høgilds facebookside, kan du følge med om beslutningerne om
afviklingen af arrangementerne. Næste nummer af Høgild Times uddeles først midt december.

Coronakram og luft high fives fra HBIF bestysrelsen.

Gratis koncertoplevelse på Fermaten
I anledningen af HerningErMusik ugen (uge 44)
har Høgild vundet en musikoplevelse på fermaten
Torsdag d. 29. oktober kl. kl. 20.00. (Dørene åbner kl. 19.)
Alle borgere i Høgild har mulighed for at komme gratis med, da Herning Kommune har
valgt vores landsbys som vindere - Jubii.
Det er med kort tilmelding Absolut senest d. 20.10.20
til Lene Helth på sms: 22426892 eller mail: hbif.booking@gmail.com
Og hvem skal vi så opleve:

HP Lange & Esben Just

Esben Just og HP Lange har begge længe tilhørt den del af musiklivet i DK som
sværger til den håndspillede og groovy musik med rødder i blues, jazz og gospel.
Esben Just har sammen med spjustfrost og sine egne trioer gjort specielt musikken
fra New Orleans til sit varemærke.
HP Lange er funderet i blues traditionen men har selv boet i New Orleans, og den
specielle sound fra byen og Louisiana er ikke fjern for ham
I disse koncerter med Esben Just & HP langes trio, er der lagt op til et frugtbart
samarbejde mellem to solister, der kender deres virkemidler og elsker musikken de
fremfører.
Når de to sammen lægger fra land med en af landets bedste rytmesektioner – Jens
Kristian Dam & Dave Stevens – er der garanteret en råswingende koncert fra start til
slut.

Fælles bus-transport med mundbind:
Vi har arrangeret fælles bustransport
fra Høgild.
Det koster 25 kr. at komme med.
Tilmelding er bindende, men der betales ved bussen kontant.
HUSK mundbind til turen.
Vi kører fra Høgild kl. 18.45.

Herning FDF´s Fritids– og lejrcentre

Pedel søges til FDF hystten, Kæruldvej
Vores nuværende pedel Bennys Jensen, har valgt at gå på ”pension”.
SÅ… Er du pensionist/efterlønner eller lign. har vi jobbet.
Arbejdet består i:
At holde opsysn med lejren
Ordne små opgaver i bysgningen
Lettere vedligeholdelse af bysgningen
Jobbet aflønnes på timebasis
For ysderligere information kontakt:
Bennys Jensen, Bjørneklovej 25 Høgild tlf.: 26249952
Poul Lund, J.P Jacobsensvej 19 Ikast tlf.: 61663477

Jespers Handys-Service er din hjælper i hus og have
Ønsker du og din familie at prioritere frihed frem for pligter i hus og have ?
Vi kender alle den travle hverdag hvor ikke alle opgaver kan prioriteres eller at energien til
at vedligeholde huset og haven ikke længere er der.
Lad Jespers Handys-Service overtage så du får mere tid til andet, eller kan blive længere i
din bolig og stadig have en pæn og vedligeholdt bopæl.
Jespers Handy-Service tilbyder:
Hus:
Opsætning af lamper

Have:

Udskiftning af stikkontakter

Græsslåning

Samling af reoler

Plæneluftning

Opsætning af hyslder.

kantskæring

Maleopgaver

Hækklipning

Mindre tømreopgaver

Lugning af bede
Bortkørsel af haveaffald

Skift af blandingsbatteri

Ophængning af Persienner, lamelgardiner.
Mindre smedeopgaver
Rensning af tagrender
og meget mere...

Oprysdning
og meget mere...

Erhverv:
Ejendomsservice
Viceværtsafløsning.

Kontakt mig på tlf.: 23953956 eller mail info@jespershandy-service.dk

ADRESSELISTEN
Mail til HBIF

hogildborgerforening@gmail.com

Formand

Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892

Næstformand

Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878

Kasserer

Finn Spangsberg, Bjørneklovej

Sekretær

Michelle Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279

Medlem

Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188

Medlem

Olga Eremitckaia, Dunhammervej 8, 52585668

Medlem

Bettina Hansen, Bjørneklovej 5, 42581918

Hjemmeside vedligeholdelse

Hanne Hedevang, Dunhammervej 4, 22407467

www.høgild.dk

HBIF mobil tlf. til mobile pays: 15067

Oversigt over ansvarlige samt udvalg under HBIF
Badminton

Henning Jakobsen, Bjørneklovej 30, 21684258

Linedance

Midtliners.dk, midtliners@gmail.com, 22407467

Høgild times
Mail til Høgild times

Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279
hbif.times@gmail.com

Omdeler af Høgild times

Ingerlis Jensen, Bjørneklovej 25, 28852953

Cafeaften

Gert Knudsen, Bjørneklovej 44, gert-knudsen@mail.dk

Seniorklubben

Kjell Nielson, bjørneklovej 26, 20849395,
nilssonkjell26@gmail.com

Krea-/sysklub

Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40

Høgild event

Thomas Helth, Bjørneklovej 31, 24943261
hbif.event@gmail.com

BEBORHUSET
Formand: Steen Pedersen, 20278886
Halbestysr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,
hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467

hbif.times@gmail.com
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