KALENDER 2018 / 2019

Løvfaldsfest

27. oktober
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03. november 2018

Juletræstænding

02. december 2018

Julegudstjeneste

24. december 2018

Nytårskur

31. december 2018

Generalforsamling

31. januar

2019

Løvfaldsfest 2018
Løvfaldsfest er årets fest for ALLE høgildborgere samt frivillige, som har været med til årets Høgild
marked. Vi hører hvordan det er gået til markedet, og der uddeles denne aften også ”årets borger”
vandrepokal samt ”initiativprisen”.
Så har du ikke været med før, er det en super aften hvor I kan møde nye/gamle beboere og hygge
med go mad og musik – ses vi?
ABSOLUT SIDSTE TILMEDING ER onsdag den 24. OKTOBER
Lørdag d. 27. oktober fra 18:30 – 01:00
Menuen bliver fra Slagter Bjerg i Lind. Det bliver:
Lækker buffet med okseculotte og BBQ ben, flødekartofler, krydder kartofler, salat mix og brød. Vi
slutter af med en citronfromage til dessert hvis nogen stadig skulle være sultne.
Pris pr. kuvert 175 kr.
Der bliver sat musik på, som vi kan hygge, danse og feste til – ikke live musik i år.
Drikkevarer kan købes i Høgildbaren til rimelige priser.
Betaling kan fortages med cool cash eller via mobil Pay til 15 067. Der betales om aftenen.
Årets borger og årets initiativpris bliver kåret i løbet af aftenen – begge er fundet.
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

Legeplads status – så langt er vi

Som nogen nok har set på Facebook, så går det rigtigt godt med byens samlingssted (legepladsen
ved beboerhuset).
Der er hentet penge hjem fra diverse fonde/puljer, og legepladsen kommer ikke til at koste os en
krone (udover små-udgifter til diverse indkøb).
Legepladsen er godkendt og vi har haft en dejlig lille indvielse med mange børn og voksne – vi
nåede det fredagen inden markedet.
Vagn og Ebbe er i gang med madpakkehuset, og sandkassen er samlet, men der mangler solsejl
og sand i.
Og så skal legehuset ”Bjørne bo” samles. Det går rigtig godt, og frivillige Helthe har allerede været
nede og hjælpe.
Ebbe og Vagn planlægger og styrer projektet. De spørger, hvis de har brug for hjælp, men tænker
du, at du gerne vil tilbyde din hjælp, må du meget gerne kontakte Vagn på 23 25 96 68.
Ellers er det bare at komme ned og bruge legepladsen med børn og børnebørn. Go fornøjelse.

Banko 2018

Lørdag d. 3. november 2018 kl. 15.00 i beboerhuset
(Arrangementet ligger en lørdag, da huset er lejet ud om søndagen – det er IKKE en fejl i år).
Nu 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 15 067.
Medbring gerne dækbrikker til bankopladerne.
Vel Mødt!
Per Rasmussen og HBIF
// HBIF

HBIF inviterer til tænding af juletræ - Søndag d. 2. december 2018 kl. 15.00
Vi håber at julemanden vil besøge os, så han kan møde alle børn og børnebørn af Høgild på
pladsen ved det gamle cafeteria.
Her vil vi danse om jueltræet til et par julesange og julemanden vil herefter sammen med deltagere
gå til byens samlingssted (legepladsen ved beboerhuset) hvor godteposerne deles ud, og de
voksne kan få en kop kaffe at varme sig på.
Som sædvanligt vil HBIF hjælpe julemanden med godterne, så derfor skal der tilmelding til og
poserne kommer i år til at koste 20 kr. pr. barn.
Tilmelding senest d. 26. november med angivelse af navn til:
Lene Helth 22426892 / Bjørneklovej 31 eller Hogildborgerforening@gmail.com
Pengene kommes i Lenes postkasse eller via mobil Pay.
Giv venligst besked ved tilmelding om hvordan der betales.
Når pengene er modtaget får i en bekræftelse.

Høgild Marked 2018
Markedet er nu afsluttet for 2018, og vi er ved at gøre endelig status. Vi vil gerne takke alle
frivillige, som har hjulpet til før, under og efter dette års marked. Da det endelige regnskab ikke er
afsluttet endnu, bliver resultatet ikke oplyst her.
Det vi kan fastslå allerede, nu er at vi i år pga. af vejret og derved et lavere besøgstal end forventet
til markedet, ikke har været muligt for os, at opnå det resultat vi godt kunne ønske os.
Dette gør at det desværre ikke er muligt for markedsforeningen at uddele nogle midler i år til
Høgild og omegn, som vi ellers har haft tradition for.
Vi håber at vi næste år igen får mulighed for at bidrage til udvikling og initiativer i Høgild og omegn.
Håber på at se jer alle igen til markedet i 2019.
Høgild Markedsforening

Biografbillet
Som en ekstra tak for hjælpen til børn og unge, som var hjælpere til bl.a. parkering ved
kræmmermarkedet 2018 er der en biografbillet med popcorn og sodavand.
Send en SMS til Hanne-22407467 inden den 15. november 2018
Biografbilletten kan afhentes hos
Hanne, Dunhammervej 4
Efter den 16. november

Vi håber, at se dig igen til næste år i september som hjælper ved kræmmermarkedet 2018
Hilsen
Høgild Markedsforening

JULEGUDSTJENESTE I HØGILD BEBOERHUS
Der er god tid endnu, men inden vi får set os om, så er julen og alle dens traditioner hos os igen.
For mange af os, er en af traditionerne, at vi mødes til julegudstjeneste i beboerhuset, og det skal
vi også i år.
Velkommen til julegudstjeneste i beboerhuset:
DEN 24. DECEMBER KL. 13.00, hvor vi får besøg af:
Sognepræst Dorte Kirkegaard
Vi glæder os til at høre juleevangeliet endnu en gang, og synge julens dejlige salmer, sammen
med Jer!
Julegudstjeneste udvalget

HBIF inviterer til nytårskur 2018
d. 31.12.18 kl. 11-13 i Høgild Beboerhus.
Her har alle mulighed for at ønske hinanden
– nye som gamle et godt nytår,
og spise en pølse og drikke en øl/vand.
Pølser og brød vil være gratis
Øl og vand købes til Høgild priser i baren.

Generalforsamlinger i Høgild 2019
Sæt kryds i kalenderen allerede nu d. 31.1.19
Nærmere information kommer i næste nummer af høgildtimes samt på hjemmesiden hogild.dk
Skulle der sidde nogen hjemme, som kunne tænke sig at høre mere om bestyrelsesarbejdet i
HBIF, så er I mere end velkomne til at kontakte Lene Helth - formanden og få en snak.
Er selv i gang med det første år, og klarer det selv med 2 små børn og en masse jern i ilden, og
elsker det.
Så kom endelig frisk…
Og ja… Selvfølgelig kan man sagtens overveje at tage en tørn mere, selvom man måske i sine
unge dage har været en del af bestyrelsen – vi tager hjertens gerne imod vise og erfarne
medlemmer. Tænk over det…

Badminton 2018-2019
Bestyrelsen har erkendt, at de tog fejl, da de fastsatte sæsonen for badminton gældende fra 1.
oktober 2018.
Fremover går sæsonen fra 1. september – 1. maj
Sæsonprisen er KUN 1000 kr. (uanset om i er 2 eller 4) for en sæson.
Det er ca. 30 kr. pr gang.
Kender I nogen, som kunne tænke sig en ”billig bane” for denne sæson så kontakt endelig
Henning, om ledige tider.
Henning Jakobsen
Bjørneklovej 30
Tlf. 21684258
HUSK det altid er muligt med baneleje for en time af gangen, hvis man ikke ønsker at binde sig for
en hel sæson – det koster 50 kr. pr. gang.

ADRESSELISTEN
Mail til HBIF:

hogildborgerforening@gmail.com

Formand:

Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892

Næstformand:

Normann Jensen, Skærbækvej 38, 97123878

Kasserer:

Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188

Sekretær:

Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279

Medlem:

Ann Kirstine Meyhoff, Akelejevej 22, 60119539

Medlem:

Michael Boxall, Bjørneklovej 29, 31229423

Hjemmeside vedligehold: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4, 22407467
www.høgild.dk

HBIF MOBILTLF (Mobile Pay) 15067

Oversigt over ansvarlige samt udvalg under HBIF
Badminton:

Henning Jakobsen, Bjørneklovej 30, 21684258

Linedance

Midtlineres.dk - hanne@midtliners.dk - 22407467

Høgild Times
Mail Høgild Times

Susanne Danielsen, Bjørneklovej 30, 30924576
suda@jubii.dk

Omdeler af HT Times

Ingerlis Jensen, Bjørneklovej 25, 97149452

Faneansvarlig

Gunner Fyhn, 97149563 / 26988867 - gunner@fyhn-art.dk

Cafeaften

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

Seniorklub

Kjell Nilsson, Bjørneklovej 26, 20849395
Mail: nilssonkjell26@gmail.com
Benny Møller, Bjørneklovej 25, 26249952

Fodbold

Bo Jacobsen, Engblommevej 7, 61756455

Krea-/ Syklub

Dorte Pedersen, Kæruldvej 11, 40467269

BEBOERHUSET
FORMAND: STEEN PEDERSEN 20278886
HAL BESTYRER & _ HANNE MØLGAARD, DUNHAMMERVEJ 4
UDLEJNING: hogildbeboerhus@gmail.com tlf. 22407467
MARKEDSFORENING
ANSVARLIG: MARTIN OLESEN, KÆRULDVEJ 6
97149542
TILMELDING: MARTIN OLESEN, KÆRULDVEJ 6
97149542
Hjemmeside:
WWW.hogildmarked.dk

