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SANKT HANS 2021
I år afvikler vi Sankt Hans
onsdag d. 23.6.
Vi drosler ned med fællesspisning.
Til gengæld er HBIF vært for en øl/sodavand til
alle. Flere genstande kan selvfølgelig købes til gode Høgild-priser.
I år tænder vi et lille bål til børnene som er klar kl. 18.30.
Det er muligt at tage egne ting med til formålet (snobrøddej, skumfiduser
el.l.).
Båltaler er i år vores egen Mona Herskind.
Kl. 19.30 tænder vi bålet
Og sammen kan vi slutte dagen af, og ønske hinanden en god sommer.

//HBIF

Sæt kryds i kalenderen på disse dage:
23/09 – generalforsamling HBIF + info fra beboerhuset
23/09 – ekstraordinær generalforsamling Høgild Marked

30/10 – løvfaldsfest med kåring af årets borger og måske initiativprisen
06/11 – banko
28/11 – Juletræstænding
24/12 – julegudstjeneste

31/12 – Nytårskur
Mere info om arrangementerne kommer i de næste numre af Høgild Times.

Arbejdsdag 2021
I August skal i sætte kryds i kalenderen for byens årlige arbejdsdag. Vi kender
ikke restriktionerne til den tid, men hvis det er muligt, trænger huset og de
omkringliggende arealer til en plejende hånd.
Datoen er lørdag d. 28.8.21.
HBIF sørger for forplejning. Har i mulighed for at hjælpe et par timer eller hele
dagen, så giv besked herom, så vi kan få mad nok til alle.
Tilmelding skal ske til Lene Helth, 22426892 eller hogildborgerforening@gmail.com
Senest onsdag d. 25.8.21
Hilsen Beboerhuset og HBIF

Udendørs arbejdsopgaver kan være:
- Feje blade sammen rundt om hele huset
- Rengøre bede ved parkeringsplads og fjerne mos
og alger
- Fjerne ukrudt på petanquebane og multibane
- Rense tagrender
- Rengøre legeplads
- Hente sand til sandkassen
- Oprydning på areal bag multibane
Indendørs arbejdsopgaver kan være:
- Alt dette hænges op på handicaptoilettet (det står derinde) - Spejl, Håndpapirholder, sæbedispenser,
stang til bruserforhæng, håndklædeholder, affaldsspand, madamposeholder
- Male i gangen - hvid - mellem skuret og gangen
- Slibe, rense og male døre i mellemgang

(Foto: Flemming Hansen, Herning Folkeblad)

Realdania byder dig indenfor på
Søby Brunkulsmuseum – gratis!
Vi fortæller og viser rundt på den renoverede Voldsgaard (foto nederst til højre).
Nyheder på resten af museet:
Renoveret festplads, blikhus, barbersalon og ”ny” bulldozer.

Vi slutter med kaffe og friskbagt kage i Forsamlingshuset eller på Festpladsen.
Det hele varer to timer plus det løse.
Invitation til Høgild og Skærbæk:

Lørdag 14. august kl. 14.00
Søndag 29. august kl. 14.00 for ALLE!
Mandag 30. august kl. 18.30 for ALLE!

Hvis du er forhindret den annoncerede dag,
så mød op de to gange med åbent for alle.
Bare mød op på Brunkulsvej 29, 7400 Herning.

Fælles tur til Søby Brunkulsmuserum
Vi i HBIF vil gerne arrangere en bus som kan køre os til Søby Brunkulsmuserum
Lørdag d. 17/8.
Turen i bus kommer til at koste 25 kr. pr. person, børn køre med gratis.
Tilmelding skal ske til Michelle på tlf.: 22278279 eller mail:
hbif.mhh@gmail.com senest d. 1/8.
Lad os sammen få en hyggelig eftermiddag sammen.

//HBIF

Kalder byens frivillige
7. September kl. 9 – 10.30 inviterer vi byens frivillige til morgenkaffe.
HBIF’s ønske er at etablere et udvalg, der sammen med HBIF vil hjælpe med
vedligeholdelse af byens faciliterer. Ikke bare et hold der skal knokle, men lige
så vigtigt er det, at have overblikket for de vedligeholdelsesopgaver der er, som
skal med på fx
arbejdsdagene…
Har i lyst til at høre mere, mød op og hør hvad vores planer er.
Tilmelding skal ske til Finn Jensen 51249946 eller Lene Helth 22426892 eller
hogildborgerforening@gmail.com
Lene Helth og Finn Jensen

ADRESSELISTEN
Mail til HBIF

hogildborgerforening@gmail.com

Formand

Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892

Næstformand

Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878

Kasserer

Finn Spangsberg, Bjørneklovej 25, 24432404

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 pay: 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 Nilsson, bjørneklovej 26, 20849395,
nilssonkjell26@gmail.com
Benny Møller Jensen, Bjørneklovej 25, 26249952

Krea-/syklub

Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40
kjeld_glenn@hotmail.com

Høgild event

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

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

hbif.times@gmail.com
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