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KALENDER 2019 

 

Go kart                                                                                                       23.februar  

Fastelavn                                                                                                    2. marts  

Popsi og guitar krelle                                                                                 23. marts  

Sankt Hans                                                                                                23. juni  

Høgild marked                                                                                          6-8. september  

Løvfaldsfest                                                                                              26. oktober  

Banko                                                                                                        2. november   



FASTELAVN I HØGILD BEBOERHUS 

Lørdag d. 2.3.19 – 14-16 ca. 

 

Kom frisk og vær med til at kåre den bedst udklædte,  

samt kattekonge og kattedronning. 

 

Vi deler op i 3 grupper: 0-3 årige, 3-6 årige, skolebørn. 

Tilmelding sker på 

Hogildborgerforening.Nemtilmeld/2/  

 

Det koster 10 kr. at deltage og det er inkl. en fastelavnsbolle. Hvis man ikke tilmelder sig 

forinden via Nemtilmeld, så koster det stadig 10 kr. at deltage, men kan desværre ikke love 

der er fastelavnsboller til alle. Det vil være først til mølle… 

 

HBIF // Lene 2242 6892 

 



Vinderne af de 3x2 flasker vin for at have betalt kontingent 

rettidig er: 

Bjørneklovej 13 

Soldugvej 12 

Høgild Hovedgade 29 

Gevinsten kan afhentes hos Lene, Bjørneklovej 31.  

Ring gerne 22426892 forinden så vi er hjemme når i kommer.  

 

Mangler du at betale kontingent, kan du selvfølgelig stadig nå det. 

Mangler du girokort, så skriv gerne en mail til hogildborgerforening@gmail.dk 

og vi skal få lavet et til jer. 

 

// HBIF 

 

 

 

mailto:hogildborgerforening@gmail.dk


 

Høgild Borger- og Idrætsforeningen  

Indkalder til Ekstraordinær generalforsamling 3.4.19 kl. 19.00 

Vi har kun 1 punkt på dagsordenen: 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Godkendelse af nye vedtægter fremlagt på den ordinære generalforsamling 31.1.19 

Evt. 

 

//HBIF 

 

 

 

 

 

 

 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Høgild beboerhus, onsdag den 3. 

april 2019 kl. 19.00 i Høgild Beboerhus. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning 

3. Regnskab 2018 og budget 2020 

4, Evt. valg af formand 

5, Evt. valg af forretningsudvalg 

6. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter 

7. Eventuelt 

Dette års repræsentantskabsmøde afholdes samme dag som ekstraordinær generalforsam-

ling i Høgild Borger- og Idrætsforening. 

På dette møde vil alle få en status på sammensætning af repræsentantskabet, renoveringsop-

gaver og økonomi for Høgild beboerhus. 

Vi vil også snakke lidt om fremtidige projekter, og hvad vi evt kan gøre for at få flere akti-

viteter i og omkring Beboerhuset. Aktiviteter som skal kunne bidrage positivt til økonomi-

en. 

Steen Pedersen 



Formandens beretning 2018  

2018 startede ud med et skifte i bestyrelsen. Høgild Borger- og idrætsforening fik ny for-

mand (Lene Helth), da daværende formand (Claus Bo Pedersen) takkede af.  Michelle 

Helth Hartmann blev også valgt ind i bestyrelsen, og påtog sig straks opgaven som sekre-

tær.   

Den ny bestyrelse har været i gang med en lang række ændringer og fornyelser.   

Økonomi har været en af de ting vi har haft meget fokus på. Vi ønsker at drive en forening 

som giver overskud, og aktiviteter skal være omkostningsansvarlige, så vi har nogle penge 

at udvikle os for. Derfor er vores mål i 2020 at tingene render rundt i sig selv, og vi er rigtig 

godt på vej.  

Idrætsforeningen har haft aktive hold med Badminton, Linedance, senior- og kreaklubben.  

Borgerforeningen har haft nytårskur, cafeaften, fastelavn, løvfaldsfest, banko, juletræsfest, 

julegudstjeneste og nytårskur. Årets borger blev i år uddelt til Pernille Boxall og Initiativ-

prisen gik til Legepladsudvalget.  

Udover de faste arrangementer fik vi ny Legeplads og nye flisebelægning ved Beboerhuset 

(betalt af fonde.   

Det arbejde vi har haft mest af er det vi har haft i og som bestyrelse.   

Vi har søgt fonde til legepladsen, møde med kommunen omkring grønne områder, møder 

med Herning Idrætsråd, opdatering af hjemmesiden, vejambassadørmøder, GDPR-regler og 

nye vedtægter og ikke mindst samarbejde med Landsbyerne Herning Syd og forhindring af 

buslukninger.  

I oktober 2018 måtte Ann Kirstine af personlige årsager stoppe i bestyrelsen, og der er 

ikke valgt nogen suppleant, og derfor består bestyrelsen pt af 5 medlemmer.  Jeg vil tak-

le alle i bestyrelsen for jeres arbejde og samarbejde.   

Til slut skal der lyde en stor tak til udvalgsformænd og frivillige.   

Tak for hjælpen med det flotte arbejde med huset og legepladsen.  

Tak for hjælpen til de aktiviteter og arrangementer der blev afviklet med jeres hjælp.   

Tak for hjælpen med administrative opgaver herunder regnskab, GDPR og vedtægter, Hø-

gild Times samt hjemmesiden.  

I ved selv hvem I er.   

 

31.1.2019 - Lene Helth, Formand Høgild Borger- og Idrætsforening.   

 



Referat af generalformaling i HBIF torsdag d. 31. 01. 2019 

 
1. Valg af ordstyrer 

- Finn Jensen valgt og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

2. Aflæggelse af formandens beretning 

- Lene fremlægger formandens beretning. Beretningen er godkendt af en enig general-

forsamling.   

- Borgerforeningen takker alle frivillige som har hjulpet til i år.  

 

3.  Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

- regnskabet er gennemgået og godkendt. 

- Hvis du ønsker at se regnskabet kan du henvende dg ved kassereren 

 

4.  Behandling af indkomne forslag 

- markedet ansøger om startkapital til 2019 markedet der er nogle regninger der skal 

forudbetales, det er godkendt.  

- bestyrelsen er igang med at ændre vedtægter, så de er tilpasset de nye regler om be-

handling af person data (GDPR).  På en ekstraordinært generalforsamling i april tager 

vi vedtægterne til godkendelse med de rettelser vi har noteret fra dette møde  

 

5. Valg: På valg er Lene Helth, Torben Kvist, Michael Boxall og Ann Kristine Meyhoff. 

Lene er genvalgt, Torben er genvalgt, Michael og Ann Kristine ønsker ikke genvalg.  

a) Bestyrelsesmedlemmer: forslag om Olga – Olga valgt ind. Det betyder, at der er 1 

mindre medlemmer i den kommende bestyrelse.  

b) Suppleanter, ingen er valgt.  

c) Bilagskontrollanter (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening)  

- ønsker genvalg. Arne, Steen, Peter, Keld 

d) Revisorsuppleant (Fælles for borger- og idrætsforening) Ritta Jensen  

6. Eventuelt 

- kan man få borgerforeningen til at søge vejdiaktoratet om en støjskærm til motorvejs-

broen? 

- Eric fra soldugvej er i samarbejde med bestyrelsen i gang med at fornye de grønne 

stier omkring byen.  

- Bjarne spøger om nogle kunne have lyst til at finde ud af om man kan gøre noget ved 

de historiske steder vi har omkring byen.  

 

Tak for god ro og orden 

Referent Michelle Helth Hartmann 
 



Besøger Høgild Beboerhus  

Åkandevej 12, Høgild, 7400 Herning 

Lørdag d. 23.marts 2019 kl. 15.00 

Biletter bestilles via hogildborgerforening.nemtilmeld.dk/1/ 

 

 

 

Ta’ børn og børnebørn med til en hyggelig koncert i børnehøjde, når de to YouTube-stjerne 

kommer og synger sammen med børnene.  

Dørene åbne kl. 14.00 og efter koncerten er der tid til selfies og autografer. 

 

Arrangør Høgild Borger- og idrætsforening 

att: Lene Helth, hbif.booking@gmail.com 

 



Flere medlemmer og nye hold 

I forbindelse med optælling og indberetning af aktive medlemmer for 2018 har vi evalueret 

på at desværre er en nedgang i aktive medlemmer. Dette skyldes at der fx ikke længere er 

fodbold, og der heller ikke er oprettet nye hold. 

Vi har flere ideer i tankerne, herunder gå-klub støttet af DGI Midtjylland og idræt og leg for 

de mindste som de fleste kender fra før i tiden. 

Derfor beder vi jer tænke på, om I kunne have lyst til at være holdleder, træner el.l. for nye 

hold. Det er jer der er med til at sætte præget på aktiviteten. Og måske har i endnu flere ide-

er til flere aktiviteter under HBIF. 

Det er vigtigt for os at sige, at I ikke kommer til at stå alene, og i har opbakning fra os.   

Har i allerede nu aktiviteter der kunne ligges ind under HBIF hører vi gerne fra jer.  

 

// HBIF 

 

 

 

 

Ny redaktør for Høgild Times 

Som i nok alle har læst, så er Susanne Danielsen stoppet som redaktør for Høgild Times pr. 

1.1 19. 

Det betyder at vi skal have fundet en eller flere nye redaktører. Så sidder i derude og kunne 

have lyst til at lave denne eller hjælpe med arbejdet hører vi gerne fra jer… 

Skriv venligst en mail til hbif.times@gmail.com eller hogildborgerforening@gmail.com  

 

Vi i bestyrelsen mener ikke at vi kan undvære Høgild Times endnu, også selvom det også 

ligges på hogild.dk 

Vi kan endnu ikke tilbyde information til alle beboere i Høgild på anden måde end hjemme-

siden, Høgild Times og Facebook, men vi arbejder på en løsning på at kunne tilbyde ny-

hedsmails fra HBIF/Høgild Marked/ Beboerhuset men det er endnu ikke afklaret.  

// HBIF 

 

mailto:hbif.times@gmail.com
mailto:hogildborgerforening@gmail.com


Cafe aften 2019  

 

Sikke en fest! Fredag d. 8. februar 2019 spillede Den Røde Tråd sange fra Shu-bi-dua og 

Kim Larsen.  

De startede aften med en masse fede sange fra Shu-bi-dua tiden. Der blev sunget godt med 

fra publikum, stemningen var helt i top. Drengene kørte det helt store underholdningsshow, 

og fuldførte det med kilt og bar røv.  

Om muligt steg stemningen da de kom på igen efter en pause, denne gang med Kim Larsen 

sange. Der var fællessang over hele rækken og drengene leverede igen et fedt show med en 

masse ekstra numre til slut.  

Jeg synes virkelig at det var skønt at se den store opbakning der var omkring denne aften, 

og det er lige præcis denne opbakning vi som et lille samfund har brug for.  

En stor tak skal lyde til alle de frivillige. Både dem som arrangerede aften, men også dem 

som fik aften til at køre. Det var en kanon aften, og for mig så det helt klaret ud som om alle 

hyggede og morede sig, unge som gamle.  

SAMMENHOLD GØR SKÆR I HØGILD 

 

//HBIF Michelle Helth Hartmann  

 



Referat af generalforsamling i Høgild Markeds-

forening torsdag 31. januar 2018 

1. Valg af dirigent 

a.  Finn Jensen valgt som dirigent 

b. Finn konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og i dagsorden i 

henhold til vedtægterne. 

2. Aflæggelse af beretning 

a. Martin aflagde bestyrelsens beretning. 

Høgild Marked 2018 er vel overstået og regnskabet er på plads. Salg af stadepladser 

startede godt. Da vi kom tættere på markedet fladede det dog noget ud, og vi fik svært 

ved at sælge alle stadepladser. Vi havde derfor stadig pladser ledige, da vi nåede til at 

markedet skulle afholdes. Trods en stor indsats og mange betalinger for stadepladser 

var der desværre mange som blev væk, nok mest pga. af vejret. Dette gjorde at vores 

resultat på salg af stadepladser ikke blev helt som forventet. Vi prøvede at tilpasse 

pladsen så godt som muligt men vi havde desværre mange tomme pladser.  

I år havde vi igen hoppe og legeland. Der var ikke meget åben da regnen satte en stop-

per for det, da brug i vådt vejr ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog den 

store risiko vi har med dette koncept.  

Vejret i år var bestemt ikke hvad vi havde håbet på. Vedvarende byger over hele week-

enden satte bestemt ikke et positivt præg på vores marked. Vi var dog forberedt på 

regn. Køreplader var lagt ud, så vi var klar til at modtage både kræmmere og publi-

kummer. Pladerne virkerede efter hensigten. Regnen gjorde dog at nogle kræmmere 

og en stor del af vores publikummer ikke dukkede op. Dette gør at vores resultat heller 

ikke er så godt som vi kunne håbe. En stor tak skal lyde til service på pladsen, telthol-

dere og alle andre frivillige som dog gjorde det muligt at afholde markedet. Alles ind-

sats gør at resultatet ikke fik så negativt et udfald som man kunne have frygtet. 

Smådyr er desværre generelt nedadgående for vores marked. Som udgangspunkt har vi 

ikke smådyr på pladsen i 2019. Hvis der findes frivillige der vil gøre en indsats for at 

sikre, at vi kan få flere dyr på pladsen og vil arbejde med at sprede budskabet, kan 

denne beslutning stadig laves om. Vi har brug for ildsjæle for at reklamere og få dette 

til at lykkedes. Veteranbiler var igen at opleve på årets marked dog i et mindre antal da 

regnvejr ikke er deres foretrukne. Vi ser stadig en meget trofast skare hvilket er godt. 

Årets banko har igen vist sig at være et godt koncept. En stor tak skal lyde til vores 



ihærdige arrangører som virkelig formår at skabe en fredag aften med gang i den. Teltet 

var igen fyldt med glade og forventningsfulde banko fans, maser af gevinster til både 

rækken, pladen fuld og til amerikansk lotteri. Omsætningen og humøret var højt.  

I de senere år har vi haft svært ved at opretholde en god lørdagsfest. Dette var der gud-

skelov to friske frivillige der mente skulle være løgn. De sørgede for at sponsorer blev 

fundet og en kedelig lørdag blev omdannet til en fest. Ja og så tog de da også lige selv 

barvagten. Super godt initiativ og arbejde. En stor tak skal lyde herfra og håber dette 

kan gentages i 2019 for her i Høgild elsker vi en god fest!    

Generelt forløb markedet 2018 rigtigt godt. Samarbejdet fungerede, teltene fungerede, 

service på pladsen var igen upåklagelig og returvarer var under kontrol. Vi skal klappe 

hinanden på skulderen for et vel overstået marked trods de mange svære odds vi nogle 

gange udfordres med. Markedet er stadig en weekend hvor vi som borgere samles, give 

mulighed for at diskutere nye initiativer og være sammen om et fælles mål. 

”Sammenhold gør stærkt” har længe været vores motto, og det må man bestemt sige det 

stadigt er. 

Det er vigtigt at alle som vil give en hånd med før, under og efter markedet melder sig. 

Der er rigelig plads til nye ansigter og hænder.  

Vi vil i markedsforeningen gerne sige tak for markedet 2018 og glæder os til at se jer al-

le igen i 2019 til vores 30. marked.   

 Formand Høgild Markedsforening 

Martin Sønderup Olesen 

Beretningen som blev godkendt af en enig generalforsamling. 

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab 

a. Regnskab for 2018, herunder uddeling af årets overskud 

b. Hanne gennemgik regnskab for 2018, herunder redegørelse for efterangivelse af 

moms. Der er ikke uddelt overskud i 2018, da regnskabet udviser et negativt resultat.  

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

4. Godkendelse og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af budget 

for det kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen. 

a. Budget for 2019 

i. Vi holder den gode stil med godt humør, godt vejr. Håber at vi fortsat kan trække 

gæster til pladser, og holder omsætningen i teltene. 



b. Uddeling af årets overskud: 

i. Forretningsudvalget har indstillet til bestyrelsen, at der ikke sker uddeling af årets 

overskud i år på grund af negativt resultat. Det foreslås, at det indstilles til generalfor-

samling.  

Budget 2019 og indstilling om ingen uddeling af årets overskud 2018 er godkendt af gene-

ralforsamlingen 

5. Behandling af indkomne forslag og markedets fremtid 

a. Der er ikke indkommet forslag 

b. Vi køre vores 30. marked i 2019. Vi håber det bliver godt. 

c. Hvad er det vi gerne vil, og hvad gør vi for at det bliver bedre. Vi arbejder i 2019 

med to parallelle grupper. En gruppe der kører det gamle marked i 2019 bestående af 

kræmmerudvalget og den eksisterende administrative gruppe og tovholdere. Der øn-

skes en anden gruppe der tænker fornyelse til 2020 og fremadrettet. Til denne gruppe 

søges der en ny tovholdere og alle andre der har lyst til at arbejde med nye koncepter 

og initiativer fremadrettet. Det nuværende kræmmerudvalg trækker sig, men vil i over-

dragelsesperioden kunne bidrage med viden, materialer og bistå i mindre eller speci-

fikt aftalte arbejdsområder, også i fremtiden. Markedet har næste møde 14. marts så 

hvis nogen har gode ideer eller kan bidrage med andet, hører bestyrelsen gerne fra jer. 

6. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. Vedtægterne 

Valg af et medlem til bestyrelsen for 2 år – Per Rasmussen er genvalgt  

Der skal vælges en suppleant for 1 år – Finn Jensen valgt 

Det skal vælges en bilagskontrollant for 2 år – Peter Mølgaard – genvalgt  

Der skal vælges suppleant til bilagskontrollant for 1 år – Ritta Jensen genvalgt 

Herefter se Bestyrelsen således ud: 

Fra kræmmerudvalget, Martin Olesen og Hanne Mølgaard 

Fra Høgild Borger- og Idrætsforening: Norman Jensen 

Fra Høgild Beboerhus: Steen Pedersen og Carsten Hedegaard 

Valgt på generalforsamlingen: Per Rasmussen og Thomas Helth 

Bilagskontrollanter: Torben Kvist og Peter Mølgaard 

7. Eventuelt 

a. Dette års marked i uge 36 den 6.-7.-8. september 2019 

Tak for god ro orden.  

Referent Hanne Mølgaard Hedevang 



HBIF og Beboerhuset inviterer 13. april 2019 til arbejdsdag 

Vi starter med rundstykker kl. 9.00 

ARBEJDSDAG 
Vi gentager succesen og håber på stor opbakning, som ved den sidste arbejdsdag. I år vil der 

være både havearbejde i forbindelse med legepladsen og etablering af nyt flisebelægning 

samt indendørs opgaver med maling samt vedligehold.  

Nærmere information kommer på dagen, når vi kender vejrudsigten.  

Eller ved tilmelding. 

Landsbypedel-traileren er bestilt, så det er ”nemt”  

at få tingene ordnet. 

 

Vi har brug for din hjælp, også selvom det er få timer.  

Jo flere der hjælper jo mere når vi. 

Tilmelding samt spørgsmål til Lene Helth 

Senest d. 9.4.18 pga. indkøb af mad og drikke til da-

gen 

22426892 eller hogildborgerforening@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Har du ikke været med før, vil jeg bare sige, at det er en rigtig hyggelig dag. Selvom der skal 

arbejdes, plejer vi at hygge rigtig meget, og dagen er også en mulighed for at møde nye 

mennesker. 

Og har i ikke mulighed for at få passet børnene, så ta dem med. Dog bliver der ikke arrange-

ret pasning.   

mailto:hogildborgerforening@gmail.com


 

 

Kære politikere, naboer, brunkulsvenner, samarbejdspart-

nere og andre interesserede:  

Voldsgaard og et nyt år på vej!  

Vi kan næsten som sædvanligt se tilbage på et år med stor aktivitet – og på mange måder formentlig det 

bedste år nogensinde. Det gælder blandt andet besøgstal og økonomi, men noget endnu vigtigere er de til-

bagemeldinger, vi får i vores gæstebog i Tørve Sørens Hus samt via facebook og andre elektroniske medi-

er, hvor vi scorer høje karakterer. Vi får rigtig mange roser til både kustoder, guider og frivillige.  

På trods af at vi har et stort overskud og har styrket vores økonomi, så har vi alligevel investeret kraftigt. I 

den udvidede butik steg overskuddet fra 62.000 kr til 95.000 kr – eller 52 procent. Selv om der er tale om 

flot fremgang, så er der stadig mere at hente.  

Hvis vi ser på antallet af solgte billetter, så steg det fra 2017 til 2018 med 2.634 til 17.723 eller 17,5 pro-

cent. I kroner fra 604.000 kr til 709.000 kr. Det er steget jævnt siden 390.000 kr i 2011. Dertil kommer, at 

antal børn under 12 år, som kommer gratis ind, er steget fra 710 til 1.009.   

Dermed er 2018 formentlig vores mest besøgte år nogensinde med 18.732 registrerede gæster. Imponeren-

de.   

  

Nyt samarbejde – samt tysk og engelsk  

Vi er blevet opfordret til at melde os ind i Vestjyllands Attraktioner, som er et samarbejde mellem 16 vest-

jyske attraktioner, hvor vi især bliver markedsført i sommerhusområdet langs vestkysten. Vi er med i en 

fælles folder i 165.000 eksemplarer, som også når til mange udenlandske destinationer.  

Vores egen folder udgiver Herning Kommune, som har copyright på det fine kort over Søby Brunkulslejer.   

Den fælles folder er på både tysk og engelsk. Alle vores skilte på museet får fra i år også tekster på tysk og 

engelsk. Vi får endda seks nye standere, fordi Herning Kommune har foræret os de gamle standere langs 

Brunkulsvej, som er blevet overflødige, efter at nogle nye, flotte standere er sat op.  

  

 Nyhedsbrev 201 9 _ 1   Søby Brunkulsmuseum.    Janua r 201 9 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning: arkitec.   Foto efter f ældning af træ-  

 



Voldsgaard på vej  
I 2016 vedtog bestyrelsen: ”Der skal arbejdes videre med Voldsgaard. Det bliver dyrt, så Realdania bør 

nok undersøges.”  29. januar tog vi på en måde første spadestik, da rydning af træer omkring gården be-

gyndte. Det er lykkedes at få en million kroner fra Realdania og det samme fra Herning Kommune samt – 

indtil nu – yderligere 642.000 kr i sponsorater, hvor vi stadig mangler nogle svar. Som noget utroligt afgø-

rende og til at berolige bestyrelsen, så har Herning byråd også bevilget 100.000 kr årligt til efterfølgende 

drift. Vi er utroligt glade for kommunens flotte opbakning – hele vejen igennem. TAK!  

Støtten fra Realdania er vi yderst glade for, men den betyder også større krav til kvaliteten, som koster. 

Derfor vil prisen stige. Det primære bliver at få flere kvadratmeter til vores gæster, så derfor står udhusene 

først for, da stuehuset primært skal bruges til formidling og arkiv.   

Vi forhandler med håndværkere og kan forhåbentlig oplyse mere på generalforsamlingen 1. marts.  

  
  

Årets udstilling  
Vi havde i 2018 stor succes med vores kunstudstilling i smedjen. Udstillingen i 2019 bliver Evald Eybyes 

modeller af brunkulslastbiler og transportører.  

Også andre nyheder er på vej: Vi får mere til børnene med legeplads, legekasse og opgaveark.  

Serup Olesen i Brande har foræret os to tipvogne, som bliver stillet op ved remisen.   

Vi lægger fliser rundt om alle huse. Med mere.  

Kom selv til den særlige åbningsdag lørdag 6. april.  

Vores trofaste hjælpere har hele vinteren gjort sig umage med at museet skal tage sig godt ud, når gæsterne 

begynder at dukke op. Hvis du vil bestille en rundvisning eller låne et hus, så sørg for at bestille i god tid, 

da der enkelte dage er rift om guider og kvadratmeter.  



   

Arrangementer i 2019   
Lørdag 6. april fra 10.00 fernisering af udstilling, indvielse af legeplads, start af gravemaskine med mere.  

Søndag 5. maj 9.30 og 13.00 åben cykeltur (mountainbike).   

(11.-14. juni deltager vi måske en aften i Herning Kommunes kulturfest med musik på Festpladsen).  

Lørdag 15. juni 13.30 Vennetræf med ”Kun for sjov”. ALLE venner kan deltage.  

Fredag 12. og 26. juli 10.00 rundvisning og bustur. Tilmelding.  

Lørdag 13. og 27. juli 10.00 og 13.00 åben rundvisning.  

Lørdag 3. august 14.00 musik på scenen med Videbæk Harmonikaklub.  

12.-20. oktober aktiviteter i efterårsferien. 20. oktober er sidste ordinære åbningsdag.  

7. og 8. december 10-17 julestue.  

   

Vi glæder os til at se dig på Søby Brunkulsmuseum   

Jan Svendsen, formand                                               

Mail: post@dialogforum.dk og tlf. 20 66 95 56.    
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