
 

  



KALENDER 2018 / 2019 

 

 

 

Julegudstjeneste   24. december   2018 

Nytårskur   31. december   2018 

Generalforsamling   31. januar        2019 

Cafe aften   08 .februar       2019 

Fastelavn   03.  marts       2019 

 

 

 



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. 

Øl og vand købes til Høgild priser i baren. Pølserne og brød vil være gratis 

Betaling af kontingent for 2019. 

Der kan denne dag betales kontingent i HBIF for 2019. Der kan betales 

kontakt eller mobil Pay 15067 

 

Hvis I betaler inden d. 15.01.19 kan I deltage i konkurrencen om 3x2 flasker 

vin – trækkes til generalforsamlingen d. 25.01.19. 

Kontingentet for 2019 er fortsat 200 kr. pr. husstand. 

 

// HBIF  

 

 

 

 

 

Fastelavn 2019 

Sæt kryds i kalenderen d. 2. marts 2019. 
Mere information kommer i næste nummer af Høgild Times. 

//HBIF 
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Cafe’ aften i Høgild beboerhus fredag den 

8. februar 2019 kl 19. 30med ”Den Røde Tråd” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen i år inviterer borgerforeningen til Cafe’ aften i Høgild beboerhus 

Underholdningen består i år af kopibandet ”den Røde Tråd” som spiller dels 

SHUBIDUA og dels Gasolin hits fra starten af 1970'erne, 2 af de største 

danske bands med hvert sit publikum. SHUBIDUA var de pæne drenge fra 

Strandvejen, som med deres sjove tekster til udenlandske hits henvendte sig 

til hele familien, mens Gasolin derimod blev forbundet med ungdomsoprør, 

hippier og tjald. Sangene var markante, samfundskritiske, med stærke 

budskaber og henvendte sig til et mere snævert publikum 

De 2 sæt er en hyldest til hver deres kunstner, nylig afdøde Kim Larsen og 

folkekære Michael Bundesen. Repertoiret repræsenterer den danske 

folkesjæl, hvor nationalfølelse og fællesskab er i højsædet, og rummer nogle 

af de mest populære danske hits gennem tiden, med andre ord: Den røde tråd 

gennem dansk musikhistorie. 

Med 2 så store hitkataloger kan festen ikke undgå at blive en succes og der er 

fællessang garanti. For at nå alle hittene varer koncerten mindst 2½ time. 

Nærmere omtale af de enkelte numre er vel unødvendig. 

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Høgild borger- og 

idrætsforening, Høgild marked og Høgild Beboerhus 

Ser frem til en meget hyggelig aften sammen med Jer 

Billetpris kr. 200,- med efterfølgende kaffe og smørrebrød 

Tilmelding til Anette Lauridsen  97 149496/27139896 eller på mail 

avl@fibermail.dk  

 

 Gert Knudsen 
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Løvfaldsfest 2018 

 

27. oktober afholdt HBIF løvfaldsfest. Der blev kåret årets borger og uddelt 

initiativprisen.  

Årers borger blev i år Pernille Boxall  

 

Initiativprisen gik til legepladsudvalget  

(Vagn Lauridsen, Ebbe Herskind, Steen Pedersen og Lene Helth) 

 

Vi var 43 deltagere og der var dækket op i lille sal med bar og plads til 

dansegulv.  

Maden kom fra Slagter Bjerg. Lækker steg og BBC ben m. salat og kartofler. 

Til dessert fik vi citronfromage. 

Vi havde aflyst livemusikken, da markedet desværre ikke uddelte midler pga. 

lille underskud, så i stedet havde Kalle sørger for noget alle kunne danse til. 

Kl. 01.00 sluttede festen efter planen, men festen var godt i gang.  

Men kl. 01.30 var baren tømt og vi takkede for en dejlig aften og sendte 

gæsterne hjem ☺  

 

Tak til alle der kom, og til dem der hjalp før, under og efter aftenen 

 

 

 

Banko 2018  

 

HBIF inviterede til banko d. 3. november 

Der mødte ca. 50 deltager op. Ca. halvdelen udefra, så lidt annoncering gav 
god reklame. 

Michelle havde samlet tropperne, og fik afholdt en super hyggelig eftermiddag 
med store og små gevinster.  

Nogle gik hjem med anden til mortens aften, og andre fik en slik eller kaffe.  

Præmierne til amerikansk lotteri var bl.a. sponsorgaver fra isenkræmmeren fra 
Høgild Marked.  

 

Tak for opbakningen og en hyggelig eftermiddag.  

 

  



Buslukning og landsbysamarbejde 

 

Onsdag d. 21. november mødtes HBIF med landsbyerne i Herning Syd. Vi er 

ved at finde os et godt navn – ”Mafiaen” som de kalder os, går nok ikke ☺ 

Samarbejdet inkluderer Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Karstoft, Skarrild, 

Stakroge og Sandet.  

Aftenens program var at underskrive et åbent brev til Regionen, som samtidigt 

skulle trykkes i Herning Folkeblad onsdagen efter. Jesper Wind var derfor 

inviteret med til mødets første del.  

Årsagen til det åbne brev var at vi er bekymret for, deres planlagte lukning af 

rute 11 og 19. Vi er uforstående overfor de vælger at lukke en rute midt i et 

skoleår. 

På landsbykontaktudvalgsmødet d. 28. november blev brevet afleveret til 

Hanne Roed (regionsrådsmedlem) som kom og svarede på spørgsmål om 

lukningen af ”vores busser”. Hun lyttede til os men da det ikke er dem der skal 

løse opgaven, tager vi dialogen med kommunen. Vi håber de inviterer til dialog 

med landsbyerne… 

Det tyder på, at det ikke kun var os der mente den varslet lukning i april var en 

dårlig ide, så busserne kører uden ændringer indtil sommerferien 2019.  

Den sidste del af programmet var starten på et større samarbejde. Landsbyerne 

er små brikker i det store spil. Vi ser det som en klar fordel at bakke hinanden 

op, når man har problemer i det lokale.  

Vi har aftalt et årligt møde hvor vi snakker sammen om stort og småt. Er der 

større problematikker der tages op, mødes vi udover. Vores motto i Høgild er 

”sammenhold gør stærk” – ser bestemt frem til sammenholdet med de andre 

landsbyer de næste mange år.  

// Lene Helth, formand HBIF 

 

Læs på næste side en kopi af brevet til Regionsrådet for Region Midtjylland.  

 

 

 

 

 

  



Til Regionsrådet for Region Midtjylland 
 
Det er fantastisk at bo og leve i en landsby 
Livet i en landsby i Region Midtjylland er et godt liv. Rent faktisk er der positive væksttendenser 
i landsbyerne. F.eks. viste 1.halvår 2018 en stagnation eller fald i antallet af hushandler i 
København og Aarhus, hvorimod salget udenfor de store byer er stigende, ifølge boligsiden.dk’s 
seneste opgørelse. 
Generelt har vi det godt i landsbyerne, men der er selvfølgelig også udfordringer. Når man bor i 
en større by, så er der en lang række muligheder og tilbud inden for  uddannelser, transport, 
virksomhed, kultur og 
meget andet. Der må vi erkende, at landsbyerne er afhængige af få, men vigtige livsnerver. 
En af de allervigtigste af disse livsnerver handler om mobilitet. Landsbyernes beboere har fuld 
forståelse for, at dækningen for offentlig transport selvsagt ikke kan være den samme i en 
mindre by som i en storby. 
Rent faktisk er vi virkelig fleksible for at få vores hverdagsliv til at fungere. Det gør vi gerne, idet 
det er et af livsvilkårene ved at bo i en landsby. 
Hvis vi fortsat skal sikre vækst, liv og tilflytning til landsbyerne, så har vi brug for, at vores unge 
studerende 
og andre borgere kan komme til og fra studiebyerne. Den planlagte nedlæggelse af busruterne 
11 og 19 rammer lige der, hvor det gør mest ondt på os. Vi ser en række risici for fremtiden med 
denne beslutning: 
- Det bliver sværere at fastholde familier med unge mennesker i landsbyerne. Ligeledes kan 
ældre 
beboere blive tvunget fra landsbyerne og ind mod de større byer. Husene i landsbyerne vil blive 
sværere at sælge, hvilket fører til mindre liv, færre beboere og 
butiksdød. 
---De lokale iværksættere vil få sværere ved at få virksomheden til at hænge sammen. 
- Behovet for studieboliger i de større byer vil vokse – og de er i forvejen vanskelige at skaffe. 
- Der vil ikke være lige adgang til uddannelse for alle beboere i regionen. 
- Borgere uden bil eller kørekort vil miste muligheden for at komme på arbejde, til læge, til 
tandlæge, 
biblioteker, til indkøbsmuligheder osv. 
- Der vil generelt være et ryk mod mere privatbilisme med negative miljømæssige konsekvenser 
til 
følge. 
I det hele taget vil beslutningen medføre en forringelse af regionens sammenhængskraft og en 
skævvridning af muligheder for regionens borgere. 
Vi anmoder derfor om en revurdering af beslutningen om nedlæggelse af busruterne 11 og 19. 
Vi forstår 
behovet for nedskæringer, men effekten af nedlæggelsen af disse to ruter er enorm for flere 
landsbyer i 
Midttrafik Vest-området. Her er der ikke blot tale om reduktioner, men om fjernelse af en vital 
tjeneste, 
der er en af forudsætningerne for et levende landsbyliv. 

  



Juletræstænding 2018 
 
2. december inviterede HBIF til juletræstænding i byen.  
Nissebanden havde dagen forinden sat det smukkeste træ op (godt arbejde 
gutter).  
 
Vi mødtes ca. 30 børn og deres forældre og bedsteforældre. Enkelte var 
desværre blevet forhindret pga. sygdom - der kom en pose hjem til dem. 
De andre sang et par sange omkring juletræet sammen med julemanden der 
heldigvis fandt vej til Høgild igen i år. 
Da vi havde sunget, gik vi næsten i tørvejr ned til byens samlingssted - 
legepladsen hvor vi sang et par sange mere sammen med julemanden. Vi 
sluttede af med en ny tradition hvor alle friske børn og voksne tog turen rundt 
om huset sammen med julemanden og sang "nu det jul igen….." 
Imens blev der gjort klar med varm kakao og småkager - det passede perfekt 
til vejret.  
 
Legehuset blev indtaget og gyngerne fik sig en svingtur… 
 
HBIF takker Julemand og deltagere for en dejlig eftermiddag…  
Vi ses til næste år. 
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Nye vedtægter 

Inden generalforsamlingen vil der komme et udkast til nye vedtægter. 
Udkastet vil kunne ses på hjemmesiden.  

Er der kommentar eller spørgsmål kan man ingen generalforsamlingen skrive 
til hogildborgerforening@gmail.com eller til Lene på 22426892, så vi kan få 
det rette til inden godkendelse. 

 

De nye vedtægter bliver lavet i samarbejde med Bjarne Søgaard Nielsen, og 
skal endeligt godkendes på generalforsamlingen 31. januar 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling i Markedsforeningen for Høgild Marked  

Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 19.30 – 21.00 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Godkendes og beslutning om overskuddets anvendelse, samt 

fremlæggelse af budget for det kommende år. Budget og regnskab skal 

godkendes af generalforsamlingen. 

4. Behandling af indkomne forslag samt Markedets fremtid. 

5. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. vedtægterne. 

 a. Der vælges medlem til bestyrelsen for 2 år 

 b. Der vælges suppleant for bestyrelsen for 1 år. 

 c. Der vælges bilagskontrollant for 2 år. 

 d. Der vælges suppleant for bilagskontrollant for 1 år. 

6. Evt. 

Indkomne forslag skal senest d. 10. januar afleveres til formand, Martin 

Olesen, kæruldvej 6 eller martinoles@hotmail.com / tlf. 22102820.  

 

// Markedsforeningen   
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Ordinær Generalforsamling 2019 I Høgild Borger- og 

Idrætsforening. 

 
Torsdag d. 31.januar kl. 18.30 – 19.30 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg:  
     a) Bestyrelsesmedlemmer 
     b) Suppleanter 
     c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening) 
     d) Revisorsuppleant (Fælles for borger- og idrætsforening) 
 
6. Eventuelt 
 
Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen 
Lene Helth, d. 10. januar 2019. 
Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 
22426892. 
 
 
I år er følgende på valg: 
 

• Lene Helth 

• Michael Boxall 

• Ann Kirstine Meyhoff 

• Torben Kvist 
 
Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere 
information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at 
melde sig til dette arbejde.  
 
Ved generalforsamlingen udtrækkes 3 heldige vindere af 2 flasker vi blandt 
alle, som har indbetalt kontingent inden 15. januar 2019. 
 
Vel Mødt  
HBIF  
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Højskoleaftener i Skærgården 

 

24. januar: Syng, Spis og Snak med Mikael Helmuth 

Denne aften har vi inviteret skuespiller, instruktør og tidligere leder af TEAM Teatret, 

Mikael Helmuth, som gæstevært til vores Syng, Spis og Snak aften. Mikael deler ud 

af erindringer og oplevelser i en ikke helt almindelig familie, og udvælger de sange, 

vi skal synge sammen. Vi mødes kl. 18 og spiser og snakker sammen. Herefter 

synger vi og vi slutter af med kaffe og kage, mens vi deler og fordøjer aftenens 

indtryk. 

Syng, Spis og Snak er et nationalt koncept, som kan opleves på mange højskoler 

landet over. Ideen med disse aftener er bl.a. at danne rammen om nye møder 

mellem mennesker og give rum til interessante samtaler. 

 

7. februar: Foredrag om Athos v/Leo Schmidt 

Foredraget handler om munkenes liv i den lukkede verden på Athos i Ægæerhavet, 

som er en munkerepublik med det hellige bjerg Athos. Det er den græsk ortodokse 

kirkes hovedsæde. Et selvstændigt område, men dog en del af Grækenland. Her 

lever mere end 2000 munke et asketisk og tilbagetrukket liv i bøn og meditation. 

Athos er lukket land for kvinder og omgærdet med en del mystik. Begrebet turist 

eksisterer ikke her. Kun pilgrimme har mulighed for at få adgang, og man skal 

ansøge om visum. 

Foredraget tager tilhørerne med på en flere dage lang og begivenhedsrig 

pilgrimsrejse i munkenes lukkede verden. Opholdet giver et godt indblik i ortodoks 

tro - interessant, når det at være græker og ortodoks siges at være det samme. 

Munkenes kost og høje gennemsnitsalder har gjort deres levevis ekstra interessant. 

Her er kræft en stort set ukendt sygdom. Mange munke opnår en høj alder, så på 

Athos kan der hentes inspiration til sund og livsforlængende kost. 

Foredraget giver næring til tanken og skærpet appetit på viden, så tilhørerne har 

noget med, når de tager hjem. Foredraget er levende fortalt og illustreres med 

smukke billeder. 

 

21. februar: Film og samtale med instruktøren 

Vi får besøg af Stig Guldberg, som har produceret og instrueret filmen ”De 

Originale”. Stig viser filmen, som varer ca. en time og vil efterfølgende fortælle om 

det specielle forløb med at lave filmen. ”De originale” handler om forfatteren Lars 

Morell og hans tre venner, Boje, Anders og Veigaard er fælles om at være ude af 

sync med tiden og det omgivende samfund - og en gang imellem også med sig selv 

og hinanden. De blæser på tidens gængse normer og hvad andre måtte mene om 

dem. Og så tiltrækkes de af det skæve, af kaos og det veloplagte vanvid hos 

hinanden. 'De originale' er blevet til over hele syv år og følger vennerne gennem op- 

og nedture med vanskelige følelser. Det er et liv på kanten, mellem lyset og mørket, 

det muntre og det forfærdelige, orden og kaos. Hvad der udefra kunne ligne 'tabere' 

viser sig, når man kommer tættere på, at være elskelige originaler, der 

repræsenterer andre værdier end de herskende. For hvorfor er det flertallet, der skal 

bestemme hvad der er normalt?  



Stig Guldbergs film hylder venskabet på godt og ondt, og med sit skæve antihelte 

spørger den provokerende: Hvad kan vi lære af originalerne og hvad skulle vi stille 

op uden venskabet? 

At Stig Guldberg overhovedet fik lov til at komme ind på livet af Lars Morell var et 

sammentræf af heldige tilfældigheder, og instruktøren fik selv stof til dybere 

refleksion over, hvad venskaber egentlig er for en størrelse. Det bliver der mulighed 

for at tale med Stig Guldberg om efter filmen. 

 

OBS Tirsdag 5. marts: Gospelkoncert v/Henrik Tjagved 

Gospelkoncert. 

 

Torsdag 21. marts: Koncert med Ensemble MidtVest 

Koncerten er en forsmag på ensemblets US/Canada TOUR 2019. Det vil bl.a. blive 

muligt at høre Clara Schumann, Carl Nielsen og Ernst Von Dohnanyi. Vi lægger op 

til en skøn aften med lækker, sund mad og spændende, smuk musik. 

 

Torsdag 11. april: Foredrag v/Sune Hansen 

For snart 3 år siden blev Sune Hansens og familiens liv brat forandret. Fra en travl 
og aktiv tilværelse som engageret lærer, ægtemand og far til tre mindre børn, 
foredragsholder om film og religion mm. røg Sune ned i et dybt, sodsort mørke af 
angst og tvangstanker om at skade mine børn.  
 
Det blev begyndelsen på en lang rejse, som stadig er i gang. Det handler om at 
turde at se sit indre monster i øjnene, så man lærer at forholde sig til "ham" som en 
ven og ikke en fjende. Om at gå fra sammenbrud til gennembrud! Og om at rejse 
sig igen stærkere end før og bruge sine erfaringer til at leve lidt mindre på overfladen 
og lidt mere i dybden, både med sig selv og sine omgivelser.  
 
Foredraget er langt fra en jammerhistorie om, hvor synd det er – tværtimod er det 
først og fremmest en historie til inspiration for os alle om, hvordan man kan arbejde 
med sine mørke sider, en historie, der kan være med til at skabe mere åbenhed og 
vise, at vi skal tale om det, der er tabuiseret. Og den serveres med en portion humor 
og selvironi og ledsages af et billedshow, der kan sætte gang i både eftertanke og 
lattermuskler.  
 

Foredraget varer ca. 1½ time med efterfølgende samtale.  

Læs mere på www.sunehansenforedrag.dk 

 

Torsdag 25. april: Syng, Spis og Snak med Rasmus Borring 

April måneds Syng, Spis og Snak arrangement har Rasmus Skov Borring som 

gæstevært. Syng, Spis og Snak er et nationalt koncept, som kan opleves på mange 

højskoler landet over. Ideen med disse aftener er også at danne rammen om nye 

møder mellem mennesker, der har lyst til at møde nye og til at snakke med 

mennesker, man ikke nødvendigvis kender i forvejen. Denne aften skal vi bl.a. 

synge en del af Jens Rosendals sange, idet Rasmus har arbejdet sammen med 

http://www.sunehansenforedrag.dk/


Jens Rosendal, akkompagneret ham til hans foredrag og indspillet musikken til 

nogle af sangene i højskolesangbogen. Det er altså en kyndig Rosendal-kender, vi 

skal møde. 

 

Torsdag 9. maj: Koncert og livsfortælling med Rune Funch 

En personlig livsfortælling i ord og musik – Rune Funch byder på en KONCERT 

MED FORTÆLLINGER, som bringer os på rejser både ud i verden og ind i det 

inderste af os selv. Fortællinger om vandring på Caminoen i Spanien, en tur 

igennem et Cherokee-indianerreservat i USA, til Egypten og mødet med engle i 

Himalayas bjerge, men også fortællinger om mobning i skolen, om det at miste og 

om at finde sin vej i livet. Rune deler sine personlige overvejelser om at finde sin 

egen vej og ikke den, som andre mener er den rigtige, og om hvordan man åbner 

for den indre kreative kilde. 

 

Torsdag 23. maj: 

Vi arbejder på en fortælleaften. 

 

Onsdag 5. juni: Grundlovsmøde ved søen 

Vi fejrer grundloven ved søbredden med taler, musik og hyggeligt samvær. 

 

Fredag 21. juni: Marathonsang 

For tredje gang – i samarbejde med Gjellerup Kirkes aktivitetsudvalg og dermed nu 

som en tradition – synger vi på årets længste dag fra kl. 10-18. Sangene bliver 

introduceret af forskellige gæster i løbet af dagen, og man kan komme og gå som 

man har tid og lyst. Det er gratis at deltage, og det er muligt mod betaling at deltage 

i måltiderne på højskolen. Middagsmad, eftermiddagskaffe og aftensmad koster 100 

kr. De enkelte måltider koster 50 kr. for den varme middagsmad, 25 kr. for 

eftermiddagskaffe og 50 kr. for aftensmad. 

 

Søndag 23. juni: Skt. Hans bål ved søen 

Vi fejrer Skt. Hans aften ved søen kl. 20. Der kan købes kaffe og kage samt øl og 

vand. 

 

Vi håber at se rigtig mange mennesker på højskolen. 

 

Mange hilsner fra alle på Skærgården ☺ 

 

 

  



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 
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