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Kære alle. 
  
Nu er de fleste ved at være tilbage fra sommerferie, og inden længe skal der ligges 
kræfter i årets marked. Vi krydser fingre for godt vejr. I år får vi besøg af Billybobbers 
som aftenens underholdning og en lille kagekonkurrence søndag, så kom ned og være 
med til Årets Marked. 
Vi får brug for alle frivillige så har du endnu ikke fået en tjans i løbet af weekenden så 
kontakt tovholderne.  
 
Vi havde i juni en fantastisk hyggelig Sankt Hans med hygge for børn og voksne. Tak for 
alle der kom og gjorde dagen til det den var. Tak til jer der hjalp med indkøb, opstilling, 
afvikling og oprydning. 
Dejligt også at møde nogle nye ansigter.  
 
Der er kommet gang i Høgild, dog har ferien gjort at alle ikke er kommet op af sofaen, 
men vi er sikre på at efteråret skal give os flere gode ture. Og mange flere trækker i gå-
skoene og joiner os. Der er plads til alle også med barnevogn.  
 
I slut august har Landsbyerne Herning Syd møde. Punkterne vi har på dagsordenen den-
ne aften vil være de punkter der er på Landsbykontakudvalgsmødets dagsorden. Men 
denne aften har vi også et punkt der hedder Landsbyklynger. Vi vil sammen udvikle vores 
område, og sikre vi står stærkt på den politiske dagsorden. Vi vil høres når vi har et vig-
tigt budskab, og det hjælper sammenholdet med landsbyerne på.  
En ting er sikkert. Fremtiden bliver at finde ind til byens DNA. Finde ud af hvad der gør 
vores by til noget specielt, og finde frem til hvad vi gerne vil kendes for. Glæder mig per-
sonligt til dette arbejde. 
 
Efteråret byder på aktivfest, uddeling af årets borger og måske initiativprisen, banko, ju-
letræsfest, juletræstænding, julegudstjeneste og nytårskur. 
Kunne du have lyst til at stå for et arrangement eller har du en go ide til en aften/
aktivitet så kontakt HBIF med jeres ide. Vi hjælper gerne med organisering mv.   
 
Bestyrelsen har møde 19. september hvor vi laver status for forår/sommer og kigger 
frem imod efteråret. I er velkomne til at maile, ringe eller skrive hvis i har nogle punkter 
vi skal tage op. 
  
Hilsen Lene Helth 
Formand for Høgild Borger- og Idrætsforening 
 
Ps. Kan se der lige så stille bliver solgt flere og flere huse i byen – HURRA, og velkommen 
til jer alle.  
Har I nye endnu ikke haft besøg af en vejambassadør kommer der nok en forbi og siger 
hej lige om lidt.  



Badminton i Høgild Beboerhus 

Du/ I har mulighed for at leje en badminton bane i Høgild Bebo-
erhus i perioden 1/9 2019 til 30/04 2020. 

Leje for en bane i én time pr. uge i hele perioden er 1000 kr. 
uanset om man spiller 2 eller 4 på banen.  

Der er mulighed for at leje en badmintonbane for én enkelt time 
til en pris á kr. 50,-. 

Tilmelding og spørgsmål til 
 
Henning Jakobsen 
Bjørneklovej 30 
Høgild 
 
Mobil: 21 68 42 58 
Mail: heg@eniig.dk 
 

 

 

 

 

 

Folkedans i Høgild 
Starter ny sæson onsdag den 4 september 2019 
Fra kl.19.30 til kl.21.45. 
Der er plads til mange flere så kom og prøv at være med og se, 
om det er noget for dig, alle kan være med, unge, pensionister, 
enlige mænd, enlige damer eller par. 
Medbring indendørs sko samt kaffe, for vi har brug for en kaffe pause. 
Udover at danse om onsdagen, laver vi også forskellige andre sociale 
Arrangementer i løbet af året f.eks. cykeltur og sommerfest. 
Høgild folkedanserforening glæder sig til at 
se dig. 
  
På folkedansernes vegne. 
Gerda og Ingrid 

mailto:heg@eniig.dk


                    Høgild Seniorklub. 
      
 
 
 

Høgild Seniorklub er et tilbud til pensionister og efterlønnere i Høgild. Vi mødes hver an-
den onsdag formiddag i lige uger fra kl. 10 til ca. 12 i beboerhuset. 
 
Vi spiller bob – Shuffleboard – bordtennis m.m. 
 
I pausen får vi kaffe og kage, som bages på skift af vores deltagere. 
 
Sæsonen er fra uge 36. 2019 til og med ? 
 
Pris pr. person pr. sæson kr. 175,- incl. kaffe. 
 
Hilsen 
Benny Jensen og Kjell Nilsson 
 

Høgild Seniorklub. 
     Under Høgild Borger- & Idrætsforening. 
 
 

 
 
      

 
 

 
 
      



MORGENHOLDET 7 & 8 -9-2019   FREDAG AFTEN 

          

lørdag d. 
7/9   søndag d. 8/9   FREDAG D. 6/9  

kl. 6,00-10,00  kl. 6,00-10,00   KL. 17,00   

          

Åse   Åse    Bo Jacobsen  

Akelejevej 7  Akelejevej 7   Akelejevej 7  

          

Ulla  Ulla   MANGLER  

Akelejevej 12  Akelejevej 12      

          

Conni Valentia  Allan      

   Akelejevej 1      

          

Allan  MANGLER      

Akelejevej 1         

          

MANGLER  MANGLER      

          

          

   MANGLER      

MANGLER         

          

   MANGLER      

          

Høgild marked vagtplaner 

Hej Høgild. Lige en opdateret vagtplan for markedsteltet, 
som i kan se 
mangler der rigtig mange hjælpere, så kom nu det er jo 
bare nogle få 
timer i skal arbejde. Husk sammenhold gør stærk. 



10.00 – 11.00 11.00 – 13.30 13.30 – 17.00 

Lone Mikkelsen Lone Mikkelsen Erik Jensen 

Olga Eremitckaia Anne Lund Rasmussen Line Lauridsen 

Jevgenijs Rogovojs Dannie Nielsson Thomas Jørgensen 

Steen Jørgensen Steen Jørgensen Gitte Andersen 

Conni Valentin Conni Valentin Nanna Mikkelsen 

  Mangler Andreas Dons 

  Mangler Carsten Dons 

  Mangler Dannie Nielsson 

  Mangler Anne Lund Rasmussen 

  Mangler Mangler 

MARKEDSTELT LØRDAG d. 07- 09.2019 

Teltformænd :  Ove og Per tlf. 26128799 

MARKEDSTELT SØNDAG  D.08.09.2019 

Teltformænd :  Ove og Per Tlf. 26128799 

10.00 – 11.00 11.00 – 13.30 13.30 – 17.00 

Steen Jørgensen Maibritt Pedersen Finn Lunde 

Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen Anne Lund Rasmussen 

Mangler Erik S. Jensen Tanja Loose Pedersen 

Mangler Marianne Lousdal Mangler 

  Tanja Loose Pedersen Mangler 

  Dannie Nielsson Mangler 

  Steen Jørgensen Mangler 

  Inge Meldgaard Mangler 

  Mangler Mangler 

  Mangler Mangler 

KLOKKEN 16.00 ER DER OPRYDNING AF TELTET – ALLE DER KAN BLIVER OG 

HJÆLPER ☺ 



 

 

 2 nye turforslag med lidt oldtidsinteresse 
  
Der er 2 nye turforslag lagt på hjemmesiden: 
http://hogild.dk/borgerforening/turforslag 
De er begge til vores lokale, lidt hemmelige gravhøje: 

Tursforslag 3 bronzealdergravhøje ca. 8,3 km 
Turforslag 5 stenaldergravhøje ca. 6,2 km 

På stenalderturen kan man godt cykle det meste på asfalt- og grusveje. 
God tur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Banko 2019 

Lørdag d. 2. november 2019kl. 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.  

Vel Mødt!  
HBIF 

http://hogild.dk/borgerforening/turforslag


Løvfaldsfest 2019 
 
Lørdag d. 26. oktober fra 18:30 – 01:00 inviterer HBIF ALLE høgildborgere og frivillige ved 
årets marked 2019 til fest.  
Menuen bliver en lækker buffet med kød, salat og kartofler og selvfølgelig en lækker des-
sert. Den endelig menu kommer i næste Høgild Times og på Facebook når vi nærmer os. 
Drikkevare kan købes i Høgildbaren til rimelige priser.  
Pris pr. kuvert 150 kr. 
 
I år håber vi på overskud fra markedet, men da vi ikke kan regne med det, bliver musikken 
fra anlæg, men det var også en succes sidste år J 
Betaling fortages med cool cash eller via mobilepay til 15 067 på aftenen.  
 
Årets borger og årets initiativpris bliver kåret i løbet af aftenen, samt Formanden for Mar-
kedsforeningen vil fortælle resultatet fra årets marked. 
 
Senest tilmelding d. 15. oktober 2019 
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   
 

 

mailto:Hogildborgerforening@gmail.com


 
Torsdag 29. August 2019: Dennis Lydom spiller Johnny Cash 

Johnny Cash er populær hos unge og ældre. Dette mærker foredragsholderen Dennis Lyd-
om, der har holdt over 150 koncertforedrag om The Man in Black. Med farverige fortællin-
ger og musik inviterer han lytteren ind under huden på mennesket Johnny Cash, som var 
lige så skrøbelig som fandenivoldsk. Vi følger Johnny Cash fra hans dybt kristne opvækst i 
en fattig bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans ungdom i først flyvevåbnet og senere 
musikbranchen. Publikum får indgående kendskab til Johnny Cash’ op- og nedture, hans 
dæmoner samt det massive stofmisbrug, der plagede ham det meste af livet. Alt sammen 
tilsat essentielle sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier. Væbnet med sin 
guitar og autentiske stemme fremfører Dennis Lydom disse sange lige så nærværende og 
evigt aktuelle, som de var ment. Når du har oplevet dette, vil du forstå, hvorfor han som 
en af de få i Europa lever af udelukkende at fortolke Johnny Cash. 

 
12. september: Grundtvig er ikke gået Kold: Det unikke menneske i fællesskabet v/Sven 
Primdal  
Ethvert menneske er et unikt eksperiment af støv og ånd. Det betyder, at mennesket er 
noget helt særligt i forhold til andre skabninger (dyr og planter) - det har evnen til at tale 
og skabe bevidsthed om sig selv og om før, nu og fremtid. Men ethvert menneske er også i 
sig selv noget særligt og værdifuldt - noget unikt - som dog ikke er forudbestemt fra føds-
len, men som netop er et eksperiment, der kan ende mange forskellige steder afhængigt 
af arv og miljø og den enkeltes valg i livet. 

Mennesket kan kun finde ind til det unikke hos sig selv ved at spejle sig i fællesskabet. 
Der er på den måde et nært, identitetsmæssigt forhold mellem den enkelte og fællesska-
bet. Vi må derfor søge de andre og de andre må søge os. Vi må stille os til rådighed for 
hinanden som ”spejle”. Lukker vi os ude - eller lukker vi nogen ude, finder vi ikke ind til, 
hvem vi selv er og ønsker at være. 

 

26. september: Årsmøde og koncertforedrag med Michael Vesterskov: Lykkestrejfer 

Michael Vesterskov fortæller om koncertforedraget ”lykkestrejfer”: Mennesker har igen-
nem tiderne søgt lykken på forskellig vis, men ingen har endnu, så vidt jeg ved, fundet den 
endelige opskrift på, hvad lykke er og hvordan den opnås. 

Mine tanker svævet omkring tiden, hvor blev den af og er den brugt godt, samt hvordan vil 
jeg fremover leve livet. I den tankestrøm kom ordene lykke og strejf og derved sangen Lyk-
kestrejfer. 

Lykkestrejfer er også titelsangen til mit nye koncertforedrag Lykkestrejfer som er refleksio-
ner over og fortællinger og sange om det, som har ændret mit syn på lykken, hvad den er 

Højskoleaftener eftera ret 



og om vejen derhen. Om tålmodighed, skrøbelighed og om at bevare roen og at accepte-
re, at det ikke er alt, vi kan eller skal kontrollere. 

 
10. oktober: HEARTS & MINDS: Hvad har formet dig? Om flere generationers livshistorier  
Oplæg ved Majse Lind, postdoc i psykologi, Aarhus Universitet 

En livshistorie er et menneskes personlige fortælling af fortid og nutid, der også peger ud i 
fremtiden. Når vi mennesker fortæller livshistorier, fremhenter og udvælger vi vigtige begi-
venheder og epoker fra vores liv. Og vi reflekterer over, hvordan begivenhederne på både 
godt og ondt har været med til at forme os til dem, vi er i dag. På den måde hænger vores 
livshistorie og identitet tæt sammen.  

Men vi er ikke kun påvirket af vores personlige livsbegivenheder, viser ny forskning. Faktisk 
har såkaldte intergenerationelle fortællinger fra fx vores forældres og bedsteforældres liv 
også stor betydning for hvem, vi er. Bliv klogere på, hvordan og hvorfor intergenerationelle 
livshistorier har betydning for såvel vores identitet som vores velvære. 

 

24. oktober: Gå på opdagelse i erindringslandskabet 
Oplæg ved Lotte Printz, journalist og foredragsholder, Liv i Historien 
Kontaktmail: lotte@livihistorien.dk 

”Åh, skal vi nu til at høre om de gamle dage igen!” Har du ikke sukket det højlydt, har du 
nok en gang eller to (i dine yngre dage!) tænkt tanken. Men de fleste af os kommer i 
”erindringsalderen”, og ærgrer os så over, at vi ikke lyttede, mens tid var – eller at tidligere 
generationer ikke var mere rundhåndede med deres erindringer. Og det er ikke kun den 
nære familie, der vil lægge lyttelapper eller læsebriller til. Også forskere og andet godtfolk 
anerkender i dag, at erindringer bidrager med uvurderlig viden og kan være både forebyg-
gende og lindrende. Baseret på sin mangeårige og alsidige erfaring på erindringsområdet 
dykker Lotte Printz ned i, hvad erindringer er for en størrelse, hvad de gør for dem, der for-
tæller, hvordan de bliver taget imod og brugt og binder generationer sammen. 
 

7. september:  

175 års fødselsdagsfejring for etableringen af den første højskole i Danmark 

Kl. 16-18: Kaffe, kage og højskole-talks 

Kl. 18-19: Aftensmad 

Kl. 19-21: Foredrag og aftenkaffe 

 

14. september: Gary Snider spiller Leonard Cohen  

Leonard Cohen har længe været et kendt navn for de fleste. Han var hyppig gæst i Dan-
mark og trak fulde huse til sine koncerter. Han skillte sig ud fra mængden i kraft af sin dybe 
stemme, høje alder og sit omfattende repertoire af anmelderroste sange og tekster.  

Du kan nu opleve Leonard Cohen i skikkelse af Gary Snider. De kommer begge fra Canada 



og har også meget andet til fælles: jødisk baggrund, kærlighed til guitar, omflakkende liv 
m.m.  Gary, som har boet i Danmark i mange år, krydrer sin fortolkning af den velkendte 
musik med anekdoter og fortællinger om mesteren, som han har studeret nøje.  

 
28. november: Koncert med Ensemble Midt/Vest: Kunst der Fuge 

Koncert 

Die Kunst der Fuge er et musikalsk værk komponeret af Johann Sebastian Bach. Det består 
af en samling fugaer og kanoner. Den sædvanligste version indeholder 14 fugaer og fire 
kanoner, men værket fuldendtes ikke af Bach, og den sidste fuga slutter brat. I 1750 skriver 
C. Ph. E. Bach i førsteudgaven af “Kunst der Fuge” i et efterskrift, at Bach på grund af sin 
øjensygdom og efterfølgende død ikke var I stand til at afslutte den sidste fuga, hvor han I 
tredje sats gav sig til kende med navn. Nemlig den trejde delfuga, som har tonerne B-A-C-
H som tema – den afbrydes inden den er færdig. 

Man ved ikke om værket blev skrevet for et særligt instrument eller særlig besætning, men 
det er muligt at fremføre det på et klaver, piano, cembalo m.fl. og orgel. Værket har også 
været instrumenteret for forskellige ensembler som strygekvartet og strygeorkester. 

 
12. december:  
Jule-højskoleaften: Syng, Spis & Snak med juletema 

Julemad, julesange, juleforedrag og julesnak 

 
 
 
 
 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://da.wikipedia.org/wiki/Fuga
https://da.wikipedia.org/wiki/Kanon_(musik)
https://da.wikipedia.org/wiki/Piano
https://da.wikipedia.org/wiki/Cembalo
https://da.wikipedia.org/wiki/Orgel
https://da.wikipedia.org/wiki/Ensemble
https://da.wikipedia.org/wiki/Strygekvartet


 

Årets borger og initiativpris 
Hvert år afholdes der løvfaldsfest i Høgild, og ved denne lejlighed vil HBIF gerne have mu-
ligheden for at kåre årets borger og uddele initiativprisen. 

Initiativprisen skal ikke nødvendigvis uddeles, det er dog altid dejligt at kunne hylde en el-
ler flere initiativrige medborger.  

Det er op til alle borgere 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. 3. oktober 2018.  
 
// HBIF 

mailto:Hogildborgerforening@gmail.com


   Høgild Marked 2019 

 

Så nærmer sig tidspunktet, hvor vi skal have afviklet årets marked. Vi ser frem til igen at 

byde kræmmere og publikum velkommen til Høgild. Forhåbentlig vender varmen tilbage 

så vi får lune og tørre dage. 

Vi arbejder hårdt på at få solgt alle stadepladser, vi har endnu ledige meter. Mange har 

lige afsluttet deres sommerferie og tilmelder sig først nu. Så vi håber, det kan give det sid-

ste, så vi får pladsen fyldt op. 

2018 var gik ikke lige som vi havde håbet. I år håber vi på bedre vejr og et godt solidt 

fremmøde af både kræmmere og publikum. Pladsen er i år blevet ændret en smule for at 

efterkomme mængden af kræmmere, og de kommentarer vi fik fra vores kræmmere 

efter sidste års marked. Planen findes på vores hjemmeside www.høgildmarked.dk.  

Hoppeland vil igen være at finde på pladsen. Hoppelandet er stadig interesseret og det er 

godt da det er en god løsning for os. 

 

Tovholdermøde afholdes som sædvanligt  

onsdag d.4. september kl. 20 i markedsteltet 

 Som tidligere år vil der være mulighed for at købe god dansk mad fra Søbyhus Cafeteria 

både fredag og lørdag aften. Mad billetter kan bestilles på markedstelefonen 97149542,  

hogildmarked@gmail.com ved forudbetaling på MobilePay  eller i informationsvognen på 

pladsen, så længe billetter haves. 

Igen i år har 2 af vores borgere arbejdet på at finde sponsorer så vi kan beholde vores 

fest lørdag og sørge for at vi lørdag kan rocke og rulle når Billybobbers indtager markeds-

teltet. Mere information kan findes på vores hjemmeside og her i Høgild Times. Husk at 

få bestilt mad og støt op om dette gode initiativ. 

Vi håber på vi kan få et overskud i år så vi kan give et tilskud til vores løvfaldsfest og til 

vedligeholdelse af byens faciliteter. Vi er et lille samfund, hvor vi selv har indflydelse og 

økonomi til at påvirke den hverdag vi gerne vil have. Så vær med til at skabe rammerne 

for, at vi kan fortsætte sådan. 

Vi har brug for rigtig mange hjælpere, vel omkring 100 stk.. Derfor vil vi meget gerne, at 

du kontakter den ansvarlige, hvis du kunne tænke dig at hjælpe til med en aktivitet eller 

bare vil høre nærmere. Uden den massive opbakning kan vi ikke lave markedet.  

Markedet er med til at give et rigtig godt sammenhold i byen.  

mailto:hogildmarked@gmail.com


Vi håber alle vil være med til at skabe et hyggeligt og rart marked, hvor vi tager hensyn til 

hinanden. I år er det 30. gang vi afholder markedet så vi håber på et helt specielt marked 

med masser af glade frivillige. 

Skulle der opstå problemer kan vi kontaktes på vores markedstelefon eller direkte til Mar-

tin Olesen. Vi vil prøve at finde en fornuftig løsning så hurtigt det er muligt, på de proble-

mer der kunne opstå.  

Programmet for markedet er vedlagt dette nummer af Høgild Times og vi håber at mange 

vil hænge det op ude på jeres arbejdspladser og derved hjælpe til med at reklamere for 

markedet. 

 

Med venlig hilsen  

Formand Høgild Markedsforening 

Martin Olesen 

 

 

 



Ansvarlige for aktiviteter ved markedet 
 

Overordnet/Rengøring/infovogn Martin Olesen              22 10 28 20 

Kræmmere/infovogn                                             Michelle Helth              22 27 82 79 

Pladsen / service                                 Vagn Lauridsen        23 25 96 68  

El                                         Torben Kvist                 22 19 43 76 

Parkering                                      Henrik Andersen        20 66 55 94 

Telt ved p-plads                                     Githa Jensen                 60 19 11 88 

Markedstelt (dagskift)                                         Per Rasmussen           26 12 87 99 

Markedstelt (aften skift Fredag)                       Per Rasmussen       26 12 87 99 

Markedstelt (aften skift Lørdag)                           Githa Jensen               60 19 11 88 

Banko Fredag aften                                                Pia Rasmussen             52 17 87 99 

Pressemeddelelser og aviser                                 Erik Hedevang            40 25 33 30 

Forsyning                                                                   Lene Røjkjær              22 42 68 92 

 

Ovennævnte ser frem til at modtage dit tilbud om hjælp, gode ideer eller forslag 

Vel mødt til markedet 

 

 

 



NÅR NABOENS HUND LARMER 

De fleste boligejere betragter deres have som et fristed, og en gøende hund kan virkelig 
være en belastning. Mange er ikke klar over, at der i hundeloven findes regler, der skal sik-
re, at du kan opholde dig i din have i nogenlunde fred og ro, uden at naboens hund driver 
dig til vanvid. 

Det er politiet, der i første omgang skal kontaktes, hvis du føler dig generet af naboens 
hund, og hvis det ikke er lykkedes dig at trænge igennem til hundeejeren ad diplomatiets 
vej. Politiet kan give hundeejeren et påbud om at holde hunden indenfor eller helt at bort-
skaffe hunden. Hundeloven slår fast, at politiet kan give påbud til hundeejeren, hvis hun-
den forstyrrer naboerne ved gentagende eller vedholden gøen eller tuden. Et påbud kan 
medføre, at hundeejeren skal holde hunden indenfor eller – hvis dette ikke hjælper – har 
pligt til at bortskaffe hunden. Politiet har derudover mulighed for at udstede bøder, hvilket 
i langt de fleste sager har en gavnlig effekt. 

Bødestørrelsen kan variere, men vil i førstegangstilfælde være i omegnen af 2000 – 3000 
kroner. En hundeejer har mulighed for at klage over et udstedt påbud. 

Der findes ikke faste retningslinjer for, hvor meget en hund skal gø, før politiet kan udstede 
et påbud, men en del tidligere afgjorte sager tegner et vist billede. Generelt kan man sige, 
at der skal være tale om vedvarende gøen eller tuden over hele ugen. Det er som udgangs-
punkt ikke tilstrækkeligt, at enkelte naboer føler sig generet af en larmende hund eller en-
keltstående gøen eller tuden. 

Der skal være tale om tilfælde af gentagen eller vedholdende gøen eller tuden som berører 
alle naboerne. 

Et hundeudvalg nedsat af Justitsministeriet fremkom dog i 2011 med noget, der ligner en 
rettesnor: 

1. Hvis en hund gør i for eksempel cirka 30 minutter i træk eller derover mere end tre af 
ugens dage. 

2. Hvis en hund gør i for eksempel cirka fem minutter i træk eller derover fire eller flere 
gange om dagen i mere end tre af ugens dage. 

3. Hvis en hund gør kortvarigt (altså under cirka fem minutter), men sammenlagt i mere 
end for eksempel cirka 60 minutter på en dag mere end tre af ugens dage.  
 

Hvis du kan sætte kryds ved et af ovenstående punkter, er der nok grundlag for at gå videre 
med sagen. Det kan være en god idé at notere larmen i en kalender eller lignende for på 
den måde også selv at skabe sig et overblik. Jo flere naboer, der er generet, desto mere er 
der nok om snakken. Det er ikke altid, at politiet selv kan konstatere larmen, når de er ude 
og se nærmere på sagen. Derfor vil flere anmeldelser fra omkringboende naboer blive til-
lagt betydning. 



Hvis du ønsker at anmelde en sag til politiet, vil det derfor være en god idé at tage en snak 
med de omkringliggende naboer inden. En løsning kunne så være en fælles anmeldelse. 
Politiet er altid forpligtet til at forsøge med de mindst indgribende foranstaltninger først, 
hvilket vil sige bøde, dernæst at hunden skal holdes indenfor og til sidst, at hunden skal 
fjernes helt fra ejendommen, hvis larmen ikke ophører. 

Forsøg at tage kontakt til hundeejeren, inden du går videre til politiet. Det er typisk sådan, 
at så snart, politiet er involveret, er det vanskeligt at løse sagen på mindelig vis. 

En anmeldelse til politiet kan være eskalerende i sig selv og vil mange gange af hundeeje-
ren blive betragtet som et personligt angreb. En løsning kunne være at alliere sig med de 
andre naboer og møde op i samlet flok. Det handler i første omgang om at gøre naboen 
opmærksom på, at larmen altså er for voldsom, og der skal findes en løsning. 

SÅDAN GØR DU: 

Tag kontakt til din nabo, inden du ringer til politiet. 

Hvis du ikke har kunnet finde en mindelig løsning med naboen, så forhør dig – inden du 
kontakter politiet – om andre i kvarteret oplever den samme larm som dig. Eventuelt kan I 
indgive en fælles anmeldelse til politiet. 

Så Høgild borger, husk at tage hensyn til jeres naboer. SAMMENHOLD GØR STÆRK.  
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