HØGILD TIMES
DECEMBER 2019

HERNING

HØGILD

BRANDE
SAMMENHOLD GØR STÆRK
I HØGILD

KALENDER 2019/2020
Nytårskur

31. dec.

General forsamling

30. Jan. 2020

Cafe aften

21. Feb. 2020

Fastelavn

29. Feb. 2020

Børnekoncert

7. Mar. 2020

Kære alle.
Vi i bestyrelsen desværre har opdaget, at det er under halvdelen der mener borgerforeningens kontingent er noget de har villet betale. Det har vi vendt i bestyrelsen. Vi er
overrasket over at ikke flere kan se meningen med at bidrage.
Vi tror faktisk også det er fordi de fleste af jer bare har glemt det, og girokortet er lagt i
bunken med reklamer.

I januar 2020 vil vi komme rundt og lave en opkrævning på de 200 kr. for kontingentet
2020. Det vil enten kunne betales kontant eller via mobilepay. Det er stadig muligt at
betale kontingentet til nytårskur d. 31.12.19. Det er en forudsætning for at byen fortsat
udvikles, at alle bidrager til foreningens økonomi.
Vi bruger penge på arrangementer, Høgild Times, vedligehold og godkendelser af
legepladsen, nyanskaffelser og renovering af faciliteter m.v. Vigtigst af alt er, at pengene
bliver brugt til aktivitet - aktivitet der styrker og udvikler sammenholdet. Uden sammenholdet er vi bare en by. Og vi ønsker at være en landsby hvor folk kommer til fordi vi er
mere end bare en by.
Høgild Marked har tidligere genereret rigtig mange penge til byen, men den udvikling er
desværre ikke en realitet.
I 2020 vil betalende medlemmer af HBIF kunne få udleveret et medlemskort. Dette vil
udløse forskellige rabatter til arrangementerne som HBIF afholder. Tag godt imod dem der
kommer rundt og samler ind, og tag en snak med dem, hvis der er noget i ønsker at bruge
penge på i byen eller der er ideer til nye aktiviteter eller arrangementer.

Ang. manglende kontingentindbetalinger og Høgild Times - skal du fortsat modtage det?
Næste år (2020) når alle har haft mulighed for at indbetale kontingent til HBIF, laves der
en ny liste over modtagere af bladet. Som det er nu, køres der ud med bladet, og det tager et par timer hver gang, udover turen inden for bygrænsen. Derfor bliver det sådan, at
husstande med tilknytning til byen fortsat vil modtage times.
Det gør i, da vi ønsker at give jer muligheden for at deltage i vores samfund, og de aktiviteter vi kan have sammen. Og forhåbentlig kan vi overbevise jer om at det lille kontingent
er alle pengene værd - nu kommer der jo også rabatter til medlemmer.
Husstande uden tilknytning - altså de husstande udenfor byen der ikke betaler kontingent
til HBIF modtager ikke længere bladet fra februar 2020. Ønskes der ikke at betale
kontingent, tænker vi heller ikke man ønsker at deltage i vores mange gode tilbud og

aktiviteter.
Høgild Times kan selvfølgelig læses på hjemmesiden umiddelbart efter den er kommet
ud.
HBIF // formanden

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.
Øl og vand købes til Høgild priser i baren. Pølserne og brød vil være gratis.
Betaling af kontingent for 2020.
Der kan denne dag betales kontingent i HBIF for 2020. Der kan betales kontant eller
mobilpay 15067
Hvis I betaler senest d. 18.01.19 kan I deltage i konkurrencen om 2x2 flasker vin – trækkes
til generalforsamlingen d. 30 Jan. 2020

Kontingentet for 2020 er fortsat 200 kr. pr.
husstand.
// HBIF

Ordinær generalforsamling i Markedsforeningen for
Høgild Marked
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30 – 18.30
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

Fællesspisning mellem de to generalforsamlinger
Vi serveres dagens ret fra 18.30-19.00 i beboerhuset.
Det kommer til at koste max 50 kr. pr. person.
Tilmelding skal ske til Hanne på nr: 22407467 - enten som sms eller en besked på messenger), og der
betales på aftenen når vi kender den endelige pris.
// HBIF og Markedsforeningen

Ordinær Generalforsamling 2020 I Høgild Borgerog Idrætsforening.
Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 - 21.00
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag
- Orientering om byens nye eventudvalg.
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 2020.
Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.
I år er følgende på valg:
Michelle Helth Hartmann
Olga Erimitckaia
Normann Jensen
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 2020.
Vel Mødt
HBIF

Knive slibes
Er stegen stegt

Men kniven sløv
Så pak den ind og kom forbi.
Jeg knive sliber for dig her
En lille sum du dog må gi.
1 stk. 25 kr.
5 stk. 100 kr.

Martin Andersen
Bjørneklovej 15
29709418

Et nyt turforslag er lagt på hjemmesiden
Den hedder Hjortsballehøje og kan ses her:
http://hogild.dk/borgerforening/turforslag
Der er både oversigtskort og en grundig turbeskrivelsestekst.
En lige ud ad skovvejen tur med varierende naturtyper. – Altså mest skov og hede, dog også med en enkelt lille sø samt selvfølgelig Rind Å undervejs, men også med en herlig udsigt og historisk interesse ved højdepunktet. Der er gode chancer for at opleve stilhed på
turen, og hvis I ikke snakker alt for højt, ser I måske også rådyr, der smutter over grusvejen. Turen er lidt bakket undervejs, men vil være ok for det fleste. På korte strækninger er
grusvejens sand af og til lidt løst og blødt, hvilket kan gøre det lidt sejt for almindelige cyklister. Der er en række forskellige biveje, der byder sig til langs ruten. Hvis du bliver nysgerrig, prøv at følge en af dem for at se, hvordan skovvejsystemet hænger sammen. Så vil du
måske opleve noget smukt, som du ikke forventede. – Tag gerne kaffe med. God tur!

FASTELAVN og FÆLLES RUNDSTYKKER I HØGILD
BEBOERHUS
Søndag d. 29.2.2020 kl. 9-12
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 via Nemtilmeld (se hjemmesiden og facebook i
det nye år).
Det koster 20 kr. at deltage og det er inkl. rundstykker. Prisen er både for børn og voksne.
Tilmelding kan ske indtil dagen før, så der ikke bliver købt alt for mange rundstykker.
HBIF // Lene 2242 6892

Børnekoncert 2020 med Tulle og Skralle
Var i med sidste år da Popsi og Krelle besøgte os? Så kan i godt glæde jer. Vi gentager
succesen med en børnekoncert kombineret med Børneteater.
I år har vi booket Tulle og Skralle der besøger os sammen med deres mor Ditte.
De underholder børn på youtube samt i
appen “Tulle og Skralle”.
De synger og spiller for os.
Der kommer tilmelding via nemtilmeld i det
nye år (se hjemmeside og facebook i det nye
år).
Så gem 7. marts 2020 om eftermiddagen til
dette fantastiske arrangement i børnehøjde.

// HBIF

Caféaften i Høgild Beboerhus Fredag den 21. februar 2020 Kl 19.30
med Henning Stærk med Band
En Rock’nroll legende
I 2019 fyldte Henning 70 år og det fejrede han med manér sammen med sit store og trofaste publikum i det ganske land, når han med sit velspillende band fortsætter
'The Never Ending Tour'.
Henning Stærk indspillede sin første single i 1967 og senest, i 2017 og 2018, udgav Henning to nye singler digitalt: ’Big Boss Man’ og ’Someone You Love’. Sidstnævnte skrevet af
Tina Dickow.
Men Henning Stærks første single kom allerede i 1967. Den var på 7” vinyl, som var datidens medie. Udover digitale singler, kan man i en ny video få et kig i kulissen til en øvesession med orkesteret.
Landevejen blev Henning Stærks skæbne og siden han begyndte at spille, har det altid været kontakten med publikum og livekoncerten, der har været ledestjerne for hans vej. Selv
efter mere end 3000 koncerter og i en alder af 70, glæder han sig, hver gang han skal afsted. Og der skal meget til at holde ham fra det. Selv ikke slidgigt i knæene, som i en periode har betydet, at en stol var nødvendig, har holdt ham tilbage.

I 2019 fyldte Henning 70 år og det fejrede han med manér sammen med sit store og trofaste publikum i det ganske land, når han med sit velspillende band fortsætter 'The Never
Ending Tour'.
Henning Stærk indspillede sin første single i 1967 og senest, i 2017 og 2018, udgav Henning to nye singler digitalt: ’Big Boss Man’ og ’Someone You Love’. Sidstnævnte skrevet af
Tina Dickow.
Men Henning Stærks første single kom allerede i 1967. Den var på 7” vinyl, som var datidens medie. Udover digitale singler, kan man i en ny video få et kig i kulissen til en øvesession med orkesteret.

Landevejen blev Henning Stærks skæbne og siden han begyndte at spille, har det altid været kontakten med publikum og livekoncerten, der har været ledestjerne for hans vej. Selv
efter mere end 3000 koncerter og i en alder af 70, glæder han sig, hver gang han skal afsted. Og der skal meget til at holde ham fra det. Selv ikke slidgigt i knæene, som i en periode har betydet, at en stol var nødvendig, har holdt ham tilbage.

”Et liv med rock’n’roll er ikke skånekost. Og mange i min generation - mig selv inklusive har været hårde ved sig selv. Men lysten til musikken og den magi, der opstår, når man
spiller en koncert for et medlevende publikum, holder mig i gang” siger han
Derfor fortsætter tourbussen ufortrødent med at rulle i 2020.
”Lysten til at spille er stadig fuldstændig intakt. Og med årene er jeg blevet stadigt gladere
for at spille lige nøjagtig den musik, jeg holder allermest af” siger Henning Stærk.
Billetpris kr. 250,- med efterfølgende
Kaffe og smørrebrød
Tilmelding til Anette Lauridsen 27139896 eller på mail anetteogvagn@gmail.com

Tilmelding bekræftes af Anette. Forudbestilte billetter betales ved døren.
Vi ønsker jeres hjælp til at vi får solgt rigtig mange billetter, således arrangementet giver
overskud. Dette gør at vi kan lave oplevelser for dig i Høgild. Så derfor fortæl/

Inviter familie, venner, bekendte og arbejdskolleger om dette arrangement. Der er mange
der ikke ved eller tror vi kan lave spændende arrangementer i hallen, men vi har et behov
for din hjælp her
Arrangementet afholdes i fællesskab mellem Høgild borger- og idrætsforening, Høgild beboerhus og markedet, så da vi gerne vil en høj standard i huset og borgerforeningens arrangementer, så støt op om os
Gert Knudsen

D. 26. oktober afholdt HBIF løvfaldsfest
Vi var 48 deltagere og mange ny-tilflyttere var med. Dejligt at hilse på jer. Der var dækket
op i lille sal med bar og plads til dansegulv.
Maden kom fra The Dirty Ranch Steakhouse. Lækker stege m. salat og kartofler. Til dessert
fik vi chokoladekage med frisk frugt.
Vi igen i år musik fra Kalle. Og sidst på aftenen tog Thomas’ anlæg over. Omkring kl. 01
sluttede vi af og oprydningen var hurtigt klaret. Vi takker for en dejlig aften.
Tak til alle der kom, og til dem der hjalp før, under og efter.

Årets borger blev i år uddelt til Normann Jensen
Og initiativprisen blev uddelt til Githa (Gitte) Jensen
og Henriette Slebsager
Tak for en fantastisk lørdag aften til Høgild Marked.
// HBIF

D. 2 november afholdte HBIF banko.
Der blev afholdt banko i beboerhuset. Det var en hyggelig eftermiddag hvor ca. 50 mødte
op og spillede om de flotte gevinster. Der var en masse opbakning fra byen, men også udefra.
Vi siger tak for støtten, og vi ses igen næste år.
// HBIF

Højskoleaftener foråret 2020
Torsdag 23. januar 2020: Venskab og ensomhed, foredrag ved Frederik Svint
Frederik Svinth tager i sine foredrag fat i de eksistentielle ting i tilværelsen, som vi alle er
stillet overfor. Venskaber, den gode samtale og ensomheden omfavner han nænsomt og
livsklogt, så tilhørerne efterlades både forandret og forundret samt en hel del klogere på
sig selv og ikke mindst hinanden. Venskab og ensomhed er to sider af samme mønt, vi har
brug for at forstå dem for at skabe et godt liv for os selv og hinanden.
Frederik Svinth er amatørtænker og foredragsholder, er uddannet Kaospilot og iværksætteren bag SNAK spillet, et samtalespil der er solgt i 14.000 eksemplar. Gennem 6 år, har
Frederik samarbejdet flere af landets organisationer, om at forstå og kæmpe mod ensomhed i Danmark. Frederik skriver klummer i Stiften, udgiver podcasts og lever af at holde
foredrag for skoler, højskoler og virksomheder.

Torsdag 6. februar 2020: Tine Sigård Larsen: En ædru alkoholikers fortælling
Jeg er en kvinde på 50 år som holder foredrag om mit liv. Min fortælling handler om en
dysfunktionel opvækst, mobning i skolen igennem flere år, om at starte som 10 årig med at
forsvinde ind i “ tryghedens” alkohol, om at skrige på opmærksomhed igennem mange år
af mit liv. Psykiatrien har været en stor del af mit liv, samtidig med at jeg havde et
“normalt” familieliv med 2 børn, mand og job. Men det gik galt gang på gang, da misbruget fyldte stadig mere og jeg kunne ikke kunne se, at det var problemet. I dag har jeg været ædru i 10 år, så min fortælling handler også om vejen ud og hvordan jeg lever mit liv
idag uden alkohol og uden drikketrang.

Det er et meget ærligt foredrag, hvor jeg også fortæller hvordan jeg satte alkoholen før mine børn og hvilken konsekvenser, det har haft for dem. Jeg vil meget gerne give tid til
spørgsmål og debat.
Torsdag 20. februar 2020: Koncert med Erik Grip

Erik Grip er sanger og komponist og optræder primært med egne sange, tolkninger af danske viser og digte samt anekdoter undervejs. Erik Grips store forbillede var Pete Seeger, naturligt nok, da han om nogen personificerer den amerikanske folk-revival, da den kom til
Danmark i 60 ́erne, hvor Erik Grip begyndte at optræde. Stor inspiration var også de mange besøg af folksingers i ”Visevershuset” i Tivoli, hvor Erik Grip var at høre hvert år fra stedet åbnede i 1966.
Erik Grip regnes for dansk visesangs Grand Old Man. ”Troværdig Troubadour” var overskriften i Berlingske og BT ved deres portræt af Erik Grip. Han var at høre på Skagen Festivalen i forbindelse med sin 70 års fødselsdag i 2017. Erik Grip er netop blevet tildelt Poeten Poul Sørensen og hustrus hæderslegat for sit store virke for Dansk Visesang.
Torsdag 5. marts 2020: Foredrag om tarmflora v/læge Charlotte Bech
De fleste kender antibiotika og probiotika. Men der findes også præbiotika og psykobiotika

– altså visse former for mikroflora, der kan påvirke os psykisk. Her får du tips til dårlig fordøjelse, oppustethed, fødevareintolerance, træg elimination, forstoppelse, træthed, og
overvægt - fordi alt sammen kan skyldes en dårlig tarmflora, eller mikrobiota. Denne aften
skal vi se på hvordan de fire slags biotika, kan give os en bedre tarmflora – og dermed give
os vores madglæde, livsglæde og livsenergi tilbage.
Tirsdag 17. marts: Gospel-koncert
Mærk det spirende forår i musikalsk selskab med gospelkoret Good Time, der byder på en
koncert med swingende rytmer og fællesskab om glæden ved at synge. Korets repertoire
strækker sig fra kendte gospel-traditionals over storslåede ballader til nyere rytmisk gospelmusik. Koret hedder "Good Time", fordi vi mennesker har det godt, når vi synger sammen. Sådan er det også til korprøverne, og på samme måde inviteres publikum til at deltage i nogle fællessange, hvor man ofte får rørt både stemme, krop og lattermuskler.

Koret har eksisteret siden 2007 under kyndig musikalsk ledelse af den erfarne gospelpianist Henrik Tjagvad, som også knytter et par ord til enkelte af sangene om deres baggrund
eller temaer som glæde og håb, som vi gerne vil viderebringe.
Henrik Tjagvad er organist i Skarrild, Karstoft og Ilderhede kirker og pianist for flere af egnens kor og har en bred musikalsk erfaring fra korlivet og bands, teater og musicals m.m.
Hvad der startede som en hobby i en alder af 6 år, er i dag en karriere i musikkens forunderlige verden, og korlederen værdsætter især det legende element i musikken og den
måde, musikken kan knytte mennesker sammen på. Good Time består af omkring 30 sangere, hører til i Herning og samler sangglade folk fra hele oplandet.
NB: At synge i kor er stærkt vanedannende...
Onsdag 1. April: Koncert med Ensemble MidtVest: Vinden i piletræerne
Modsætninger mødes mellem franske og tyske traditioner samt traditionelle og progressive tendenser, når ensemplets pianist og blæsere indtager scenen. Den visionære Francis
Poulenc, en af ”Les Six”, vekslede i sin stil mellem det alvorlige og det muntre. Dukas, kun
en generation ældre, var stor beundrer af de progressive tendenser i begyndelsen af det
20. Århundrede. På trods af det forblev hans stil stærkt forankret i det traditionelle. Og
mens Graun i Sturm und Drang perioden levede og komponerede i skumringen mellem
barok og klassicisme, fandt den senromantisk Herzogenberg inspiration hos sine forgængere.
Programmet vil være værker af Dukas, Poulenc, Graun, Herzogenberg m.fl.
Torsdag 16. April: Foredrag om søvn v/Anette Lindegaard

Anette Lindegaard er holistisk stressvejleder, seminarleder hos Seminarer.dk og ligeledes
frivillig mentor for Talentspejderne. Hun fortæller os om, hvad vi rent praktisk kan gøre,
for at forebygge mistrivsel og stress. Foredraget handler om, at stress og en dårlig nattesøvn hænger sammen og forstærker hinanden. Det er som en ond spiral, som vi skal holde

øje med og reagere på. Hvordan vi reagerer, er yderst vigtigt, fordi det, vi fokuserer på,
vokser. Afslutningsvis vil Anette opfordre os til at blive bevidste om, at hverken mennesker eller dyr er skabt til at leve i vores moderne verden. Det skal vi hjælpe hinanden med
at forstå, håndtere, leve med eller ændre på.
Torsdag 30. April: Mehran Zandian: Mine persiske livretter
Min historie er en anderledes historie om Iran. En, som man efterhånden ikke kan associere med dette land længere. For den handler nemlig ikke om terror, krig, kvindeundertrykkelse, atomaftaler og traumatiserede mennesker på flugt. Det er en historie om min
opvækst under de fredelige og glade tider i Iran. I en tid, hvor iranske piger cyklede med
bikinier på promenaderne langs det smukke Kaspiske Hav. En livsbekræftende historie om
stærke og åbensindede iranske kvinder og mænd. Om et smukt land med storslået varierende natur og en overdådigt madkultur. Det er en historie om håb - mit håb og mange
iraneres - at Iran snart kan rejse sig fra 40 års undertrykkelse og isolation. Hør mit bud på
hvordan livet i Iran og Mellemøsten igen kan blive normaliseret.
Torsdag 28. maj: Syng, Spis og Snak – med Ulla Houe
Ulla Houe er kunstmaler med eget galleri, og så har hun sunget hele livet. Sangen har
fulgt hende siden hun var barn. Som blot 7 årig sendte klasselæreren hende på scenen til
årsmødet i skolen for lærere, elever og forældre med sangen "Vær glad for hver dag du
har" (Birte Wilke). Titlen har fulgt Ulla Houe gennem årene – ikke mindst nu, hvor hun
netop har rundet 70 år og hvor taknemmelighed og glæde er i høj kurs. Klassisk sangundervisning gennem årene har ledt til roller i opsætninger i MCH , samt koncerter med
henholdsvis klassisk sang, musicals, viser og jazz. Ulla har denne aften udvalgt en række
sange og viser, som vi skal synge sammen med hende. Hun og vi akkompagneres af Carl
Nagel på klassisk guitar.
Fredag 5. Juni: Grundlovsdag
Traditionen tro fejrer højskolen demokratiet ved at holde en grundlovs-salon med taler
og kunstneriske indslag. Det varer fra kl. 15 til 18, og forhåbentlig bliver det godt vejr, så
vi kan sidde ved søen. Det er muligt at købe kaffe, kage, øl og sodavand.
Torsdag 11. Juni: Syng, Spis og Snak – med Birgitte Damgaard
Man skal have seletøjet på til det sidste!
Birgitte ser tilbage på sin far, Aage Damgaards virke. Mange husker især hans store interesse for kunsten og dens udbredelse: ”Giften i blodet”, som han selv kaldte det. Men
han stod også for mange andre ting. Aage Damgaard var en driftig fabrikant, kendt for
Angli skjorter, og senere stifter af restaurantkæden A Hereford Beefstouw. Han var aktiv i
politik og en stemme i den offentlige debat. Aage selv skilte ikke tingene ad, men så sit liv
som tredimensionelt, hvor alle dele i hans virke havde en afsmittende virkning på hinanden. Birgitte Damgaard fortæller sin fars historie, og udvælger en række sange vi skal synge undervejs.
Søndag 21. Juni: Maraton-sang
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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
14/2 2020

