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JULEGUDSTJENESTE  

I HØGILD BEBOERHUS 

Vist er der længe, længe til, men inden vi får set os om, så er julen og alle dens traditio-

ner hos os igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mange af os, er en af de faste traditioner, at vi mødes til julegudstjeneste i beboer-

huset, og det skal vi også i år. 

Velkommen til julegudstjeneste i beboerhuset: 

v/Sognepræst Ulla Kristiansen  

DEN 24. DECEMBER KL. 13.00 

Vi glæder os til at høre juleevangeliet endnu en gang, og synge julens dejlige salmer, 

sammen med Jer! 

Julegudstjeneste udvalget 



 
Løvfaldsfest 2019 
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?  
 
TILMEDING ER SENEST D. 21. OKTOBER 
 
Lørdag d. 26. oktober fra 18:30 – 01:00 
Menuen kommer fra Dirty Ranch Steakehouse.  
De laver en lækker buffet med: 
BBQ. Marineret nakkefilet. 
Let glaseret kalvecuvette.  
Flødebagtekartofler.  
Rucola med melon og tranebær.  
Salatsymfoni med dressing.  
Friskbagt brød.  
Desserten er en lækker Chokoladekage mousse.  
Syrnet, sødet yoghurt Med syltede skovbær. 
Pris pr. kuvert 175 kr. 
Der bliver sat musik på, som vi kan hygge, danse og feste til – ikke live musik i år. 
Drikkevare 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. 
 
// HBIF  
 

 



 

KREAKLUBBEN 

Kreaklubben mødes hver anden onsdag i lige uger fra kl. 18.30 til 20.30 i pavillonen.  

Vi har plads til flere, så skulle der være nogen, som har lyst til at deltage, så er I meget vel-

kommen. 

Pris for deltagelse er 150 kr. for sæsonen. 

Håber vi ses  

Er der spørgsmål kontakt venligst: 

Lone på 21259290 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banko 2019 
Lørdag d. 2. november 2019 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. 
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 //  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HBIF inviterer til nytårskur 2019 
d. 31.12.19 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. 
Pølserne og brød vil være gratis. Øl og vand købes til Høgild priser i baren. 
 
HBIF // Normann 
 
 



 
Et nyt turforslag er lagt på hjemmesiden – en af de lange 
  
Den hedder Høgild – Rind – Birkebæk Bæk – Høgild og kan ses her: 
http://hogild.dk/borgerforening/turforslag 

Der er både oversigtskort og 2 detailkort samt en grundig  
turbeskrivelsestekst. 

Den er faktisk en ret god cykeltur, men hvor man nok skal 
regne med at stå af og trække en gang i mellem. – Specielt 
hvis man også lige vil kigge på afstikkerne (kan anbefales!) 
undervejs. Den er også en god, men udfordrende gåtur, som 
man evt. kan tage i mindre bider og give sig god tid til afstik-
kerne. – Tag gerne kaffe/madpakke med. J 

God tur! 

http://hogild.dk/borgerforening/turforslag


Kontingent 2020 
 
Her i efteråret, har vi fået samlet listerne over, hvor mange der betaler kontingent i HBIF 
og vi må indrømme vi er en smugle overrasket over, hvor lavt tallet er. Kun 1/3 del af byens 
indbyggere synes de vil betale det lille beløb på 200 kr. Vi har i den forbindelse taget det 
valg, at vi i januar 2020 kommer rundt og kræver kontingent op. Der kan selvfølgelig stadig 
betales til nytårskur som vanligt.  
Det er vigtigt at fortælle, at kontingentet er frivilligt, men hvorfor er det egentlig vigtigt for 
byen at man betaler til HBIF? 
Alle de aktiviteter der arrangeres under HBIF bliver bl.a. finansieret af indbetalingerne her-
under Idrætsafdelingen, Fastelavn, Banko, Sankt hans, Juletræstænding, Julegudstjeneste, 
Cafeaften m.v. Også legepladsen, tilskud til vedligehold og renovering af beboerhuset, hø-
gildtimes, hjertestarter samt arbejdsdage.  
 
Alle disse tiltag er fundamentale, for at få et samfund der trives, og hele tiden arbejdes 
der fra bestyrelsens side på, at udvikle og ikke afvikle vores lille by. Landsbyernes fremtid 
er i positiv udvikling – vores fremtid ser lys ud.  
 
Men som vi plejer at sige ”sammenhold gør stærk” betyder også at vi er nødt til at stå 
sammen i landsbyerne for at sikre udviklingen.  
Så er du en af dem der ikke er medlem i 2019 – tænk over om i ikke burde betale næste år, 
og være en betalende del af fællesskabet.  
På forhånd tak. 
 
Lene Helth, formand for HBIF 



HBIF inviterer til tænding af juletræ - Søndag d. 1. december 
2019 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 juletræet til et par julesange og julemanden vil herefter sammen med 
deltagere gå til byens samlingssted (legepladsen ved beboerhuset) hvor godteposerne de-
les ud, og de voksne kan få lidt varmt at lune 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 via Nemtilmeld. 
https://hogildborgerforening.nemtilmeld.dk/ 
 
HBIF // Lene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hogildborgerforening.nemtilmeld.dk/


 
 

HUSK generalforsamling d. 30.1.2020  
for HBIF og Høgild Marked  
Nærmere information kommer i december          
udgaven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høgild Marked 2019 
Markedet er nu afsluttet for 2019, 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 også i år pga. af vejret og derved et lavere besøgstal 
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. 
 
Mange tak. 
  
Høgild Markedsforening 
 



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 

Halbestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,  

hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467 

MARKEDSFORENINGEN 

Ansvarlig: Martin Olesen, Kjæruldvej 6, 97149542 

Tilmelding: Michelle Helth Hartmann Bjørneklovej 23,  tlf 97149542 

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



 

 

hbif.times@gmail.com 

  

NÆSTE  

DEADLINE 

14/12 2019 


