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HBIF invitere til Skt. Hans søndag d. 23 juni 

Fra kl. 17.00 ved beboerhuset, der kan børnene komme ned og være med til at lave  

heksen, samt lege på hoppepuden.   

Vi gentager igen i år succesen fra de foregåredne år.  

Torben og Normann stiller en stor grill til rådighed, så der er mulighed for at grille         

medbragt mad eller købe en grillet pølse med brød (først til mølle). 

Men ingen Sankt Hans uden båltaler, midsommersang og heks. 

I år får vi besøg af vores helt egen Mona Herskind som vil holde 

båltale.    

Vi tænder det store bål kl.19.00 

Der kan købes drikkevare, kaffe/the, pølser med brød og snobrøds dej 

til fableaagtige  

Høgild priser.  

Igen i år forsøger vi os med hjælpe ordningen, og vi har brug for hjælp til:  

• stå ved grillen 

• Sælge drikkevare, pølser, snobrødsdej m.v. 

• Lave kaffe 

• Lave heks med børnene 

• Stille borde og bænke frem 

Har du lyst til at hjælpe kontakt Michelle 

(22278279) 

Vel mødt  

HBIF 

 

 

 



Banko 2018 

Lørdag d. 2. november 2018 kl. 15.00 i beboerhuset 

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.  

Mere info vil komme i næste nummer af Høgild times.  

Vel Mødt!  

HBIF 

 

 

 

 



Løvfaldsfest 2019 

Lørdag d. 26 oktober kl. 18.30-01.00  

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?  

Årets borger og årets initiativpris bliver kåret i løbet af aftenen. 

Mere info og tilmelding vil komme i næste nummer af Høgild times.  

// HBIF   



Årets borger og initiativpris 

Hvert år afholdes der løvfaldsfest i Høgild (i år d. 26.10), og ved denne lejlighed vil HBIF 

gerne have muligheden for at kåre årets borger og uddele initiativprisen. Priser skal ikke 

nødvendigvis uddeles, det er dog altid dejligt at kunne hylde en eller flere initiativrige 

medborger. Det er op til alle borger i Høgild at indstille personer eller grupper til priserne. 

HBIF vil gerne have skriftlige forslag til prisuddelingerne, med begrundelse for indstillinger-

ne, hvilken titel, samt hvem der indstilles. 

Forslag kan afleveres ved Lene Helth 
Mail: Hogildborgerforening@gmail.com 
Tlf. nr.: 22 42 68 92 
 
Senest d. 30. september 2019, men send gerne hvis i allerede har nogen nu. 
Er forslaget ikke bekræftet senest to dage efter, kontakt venligst Lene på overstående tlf. 

// HBIF 
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Opstart af Gå-klub. 

Torsdag d. 23.5 startede HBIF i samarbejde med en flok skønne piger (gåværterne) byens 

nye gå-klub op. 

VI GÅR HVER TORSDAG KL. 17.00 FRA BEBOERHUSET.  

Første gang var vi 30 voksne. Gangen efter var der kr. himmelfartsdag, men alligevel var vi 

5 voksne afsted. Sidste torsdag var vi 17 voksne og 4 børn…  

Hver gang laves der to ruter hvis det er stemning for det. Den ”almindelige rute” hvor vi 

kommer afsted i en time – her kan alle følge med ligegyldigt om man er på gå-ben eller 

har klapvogn/cykel med til de små. 

Den anden rute er lidt længere og der er mere fart på.  

Der er en fortrop og en bagtrop på hver rute, og gåværterne sørger for alle kommer med 

ud og hjem.   

På turene har man mulighed for at se steder man slet ikke kendte til, eller også kan man se 

steder sammen med byens borgere – der er tid til gode snakke… 

Så tænker du – skal jeg tage med næste gang…. JA!!!!! Gør det. Det er rigtig hyggeligt.  

Vi ses 



 

NY buskøreplan fra august 2019 

 

 
 



Gravhøje i nærområdet 
På flere af mine gåture i naturen har jeg opdaget nogle lidt sære, små bunker jord rundt 
omkring. Jeg spurgte museet, og de fortalte at de fleste er fra noget der hedder Enkelt-
gravskulturen i stenalderen. Fra 2800-2400 år f.Kr. Der er også nogle fra bronzealderen 
(1800-500 f.Kr.). Ifølge den tidligere museumsdirektør Hans Rostholm er der en tommelfin-
gerregel: over 2 m høj er de fra bronzealderen, under 2 m høj er de fra stenalderen. Han 
nævner også én af højene: Enkommenhøj, som skulle være fra bronzealderen. Den ligger 
ud i plantagen vest for Høgild ved siden af en skovvej. Der er også en bronzealderhøj i Hø-
gildovergård plantage øst for motorvejen. – Og selvfølgelig Hjortsballehøjene. De fleste an-
dre høje på kortet er dog fra stenalderen tilsyneladende: de er ikke særlig høje. Men de er 
der, og de ligger for de meste ret godt i landskabet: på et lidt højt sted med fine udsigter. 
Jeg har ikke kunnet finde ret meget oplysning om dem, da de tilsyneladende ikke er under-
søgt arkæologisk. Men det er lidt sjovt at finde frem til dem i landskabet og læse lidt om 
oldtiden og forestille sig, hvad folk lavede her for så mange år siden. Her er et kort med 
fredede gravhøje fra Arealinfo. Se om du kan finde frem til et par stykker af højene. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Opfordring 
Bjarne har efterlyst nogle, der kunne være interesseret i lokalhistorie. Vi vil gerne høre fra 
interesserede, der har lyst til at mødes og måske prøve at samle nyere og ældre lokalhisto-
riske emner til indlæg i Høgild Times. Send bare en sms til Eric (6166 2664) eller Bjarne 
(2036 9896) med dit navn i, hvis du kunne tænke dig at være med. Så laver vi et møde med 
lidt brain-storming. 
 

Turforslag på hjemmesiden 

Vi lægger jævnligt nye forslag til gå- og cykelture ud på hjemmesiden. Forslagene har både 
kort og rutebeskrivelse. 
De nye  i denne omgang er: 
• Skærbæk ad sideveje 10 eller 8 km: en fin tur på stille grus- og asfalt veje 
• En lille hedetur ca. 6,5 km: en gåtur over åen og gennem plantagen til en lille 

“hemmelig” hede. Stier og grusveje. 
  
Husk at vi tager gerne imod turforslag fra andre. Eric (tlf. 6166 2664) vil gerne hjælpe med 
at lave kort og turbeskrivelser, så de kan komme på hjemmesiden. 
  



Nyt fra formanden 

Jobbet som formanden kan man sige jeg efterhånden er blevet ret glad for. For sjældent 

har jeg oplevet så positiv ånd i og omkring byen. Tak til alle for at skabe en go stemning og 

hjælpe til når der er brug for det. 

Siden jeg sidst lavede en hilsen har vi haft mange ting i gang, og ikke mindst er der fortsat 

mange ting i gang…  

- Gå-klubben er startet op, og DGI har givet et tilskud til foreningen på 2500 kr. for initiati-

vet. 

Initiativet vil være gratis indtil sommer, og så ser vi om der skal betales kontingent derefter.  

Eric har lavet en række tegnet gåture, som gåklubben har mulighed for at besøge hen over 

sommeren. 

- 3. april blev foreningens nye vedtægter godkendt på ekstraordinær generalforsamling.  

- Hccc-samarbejdet gav ca. 4000 kr. Tak til Gitte og Erik som arrangerede barpersonalet, og 

TAK til jer der meldte jer frivilligt til bar-jobbet.  

- Eva har startet en sommer-seniorklub op, hver anden onsdag i lige uger fra 10-12.  

- Landsbypedellen har lagt fliser til højre for skuret i samarbejde med Thomas og Lars. Det 

er bare blevet flot. 

- vi arbejder på at lave et børnehold i hallen til efteråret, og flere aktiviteter for børn. Bliver 

spændende hvad vi finder på. 

- Samarbejdet mellem landsbyerne Herning Syd vokser. Vi har aftalt at mødes ugen inden 

landsbykontaktudvalget (4 gange årligt), for at vende dagsordenen til landsbykontaktud-

valgsmødet. Finn deltager sammen med Lene.  

Dette samarbejde er der massere potentiale i. HUSK at blive medlem af gruppen på face-

book, hvor vi vil dele hvad der sker i samarbejdet.  

I efteråret skal vi arbejde med byens DNA. Hvad er det der gør byen til det den er. Hvad kan 

vi lide ved den. Hvad skal den udvikle sig hen mod…? Tror på de mange gode folk der er her 

i byen i samarbejde med de nye kan skabe en lys fremtid for Høgild. 

- Busplanen er kommet for den nye rute 11. Den kommer efter sommerferien til at hedde 

168u. Det er stadig en sparsom dækning, men vores unge mennesker kan komme i skole. 

Så må vi fortsat arbejde på en bedre løsning for kollektiv trafik for alle. (se busplanen i den-

ne udgave af Høgild Times). 

 

Vi ser frem til en spændende sommer/efterår i HBIF 



ADRESSELISTEN 
Mail til HBIF  hogildborgerforening@gmail.com 

Formand Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892 

Næstformand Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878 

Kasserer Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279 

Sekretær Olga Eremitckaia, Dunhammervej 8, 52585668 

Medlem Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188 

Hjemmeside vedligeholdelse Hanne Mølgaard 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, hanne@midtliners.dk , 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 

Benny Møller Jensen, Bjørneklovej 25, 26249952 

Krea-/syklub Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40  

kjeld_glenn@hotmail.com 

BEBORHUSET 

Formand: Steen Pedersen, 20278886 

Hal bestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,  

hogildbeborhus@gmail.com, 22407467 

MARKEDSFORENINGEN 

Ansvarlig: Martin Olesen, Kjæruldvej 6, 97149542 

Tilmelding: Michelle Helth Hartmann Bjørnelkovej 23,  tlf 97149542 

Hjemmeside: www.hogildmarked.dk, mail: hogildmarked@gmail.com 
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