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Høgild Beboerhus midt i en Corona-krise. 

Høgild Beboerhus har lige som alle andre valgt at følge Regeringens udmelding om  

hvordan vi skal forholde os i forbindelse med Corona. Derfor har al aktivitet været aflyst 

siden den 13. marts. Det er en rigtig træls måde at stoppe en sæson på, men det har  

desværre ikke kunne gøres anderledes.   

Det er ikke bare vores egne aktiviteter i byen der er blevet påvirket. Alle de som skulle  

have holdt fest i beboerhuset har aflyst festen det er både familiefester og konfirmationer. 

Det betyder desværre at beboerhuset mangler en indtægt i denne periode. Nogen har 

valgt at udsætte deres fest på ubestemt tid og andre har heldigvis allerede nu sat sig på en 

ny dato. 

Høgild Beboerhus har sendt en henvendelse den 8. april til Herning kommune om den  

økonomiske situation på grund af Corona. Der mangler indtægter for ca. 30.000 kr. som er 

med til at dække de faste/løbende udgifter, som for denne periode frem til 31. maj er ca. 

47.500 kr. Vi afventer at høre tilbagemelding fra dem. 

Høgild Beboerhus har fået tilsagn om tilskud fra Herning Kommunes Jubilæumsfond på 

50.840 kr. til renovering af indgangsparti inkl. Udskiftning af gulv og trædøre, samt  

udskiftning til LED lamper i gangen. I de kommende uger vil vi gå i gang med projektet.  

Vi følger selvfølgelig reglerne ifm Corona. Derfor vil der kun være nogle få stykker der  

arbejder sammen ad gangen, og vi holder selvfølgelig afstand. 

HBIF og Høgild Beboerhus har også i år en ”arbejdsdag”, hvor der bliver lavet forskellige 

ting både inde og ude. Det gør vi også i år, det bliver bare lidt anderledes. Se indlæg andet 

sted i Times fra HBIF. Vi håber, at selvom det ikke er en rigtig arbejdsdag, at mange vil 

støtte op, så vi kan få udført arbejdsopgaverne. 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Høgild Beboerhus 



Status fra borger og Idrætsforeningen i denne Coronatid 
Kære alle.  

Hvor er jeg glad for at bo herude på landet i disse tider. Der er afstand til folk og de  
færreste oplever nok kuller, da de kan komme ud – ja om det er haven eller en tur på  
gå ben, lige godt hjælper det vist i denne tid. Mange har været i haven og kan se frem mod 
sommeren med go samvittighed.  
Vi har beboere som knokler hver dag for at pleje de syge, gamle, udsatte og de hungrende  
i butikkerne og samtidig få hverdagen til at fungere. TAK TIL JER.   

Savner i nye ruter i vores skønne område vil jeg opfordre jer til at se de ruter Uffe og Eric 
har lavet. De kan læses på hjemmesiden www.hogild.dk > borgerforening > turforslag.  
Kender man selv til flere, må man meget gerne lægge dem på Facebook eller sende til  
hogildborgerforening@gmail.com  

Jeg tror jeg taler for alle når vi siger, at vi glæder os til ”det her” er ovre. Men der kommer 
nok desværre til at være restriktioner nogen tid endnu.  

Som Beboerhuset skriver, så er alt idrætsaktivitet sat på standby og sæsonen 2019/2020 er 
afsluttet. Vi ved ikke hvornår der åbnes op, men vi håber snart.  
Økonomisk betyder situationen ikke det store for HBIF udover at indtægten for badminton, 
og mistet indtægt ved vores arrangementer, men mon ikke det tjener sig ind igen.  

Vi håber at efteråret giver mulighed for samvær og hygge. 

 

Vi havde i sidste uge møde med landsbyerne Herning syd, for at høre til hinandens  
udfordringer. Flere byer fortalte, at der var stor berøringsangst om at snakke om  
fremtiden for den så dyster ud. Arrangementer der skal få byen i gang og vi skal komme 
hinanden ved virker næsten urealistiske at få gennemført. Også byens lokale markedsdage 
og større arrangementer er også aflyst. Ja de fleste kigger mod Sankt Hans d. 23. juni, der 
er næste arrangement i mange byer.  
Dog er der stadig aktivitet i nogle af byerne ud fra #sammenhverforsig princippet. Også her 
i byen begynder tankerne at spire om, hvad kan man egentlig lave med afstand. 

Høgild Event formåede på kort tid at få lavet en påskejagt lagt på Facebook med film og 
forklaringer. Mange børn har været afsted og vi vil lige benytte lejligheden for at takke  
Jespers Handy-Service endnu engang for sponsoratet til gevinsten.  
Der er også fortsat mulighed for at finde bamser rundt i byens vinduer, så hold godt øje.  

HBIF og Beboerhuset har også lagt hovederne i blød, og længere fremme i Times vil i  
kunne se hvilke opgaver vi gerne vil have hjælp til, hvis man ikke kan få tiden til at gå  
hjemme. Det er opgaver der kan klares alene eller med afstand.  

Ellers afventer vi regeringens udspil, og opfordrer jer alle til at holde øje med byens  
facebookside ”Høgild” samt hjemmeside www.hogild.dk hvor vi vil lægge informationer op 
til jer.   

 
// HBIF 

mailto:hogildborgerforening@gmail.com
http://www.hogild.dk


Cafe’aften  2020 med Henning Stærk. 

I disse Corona tider var vi meget heldige at have vores arrangement lige inden det blev  

forbudt at samles til denne type arrangement og alt aflyses. 

For første gang nogensinde måtte vi allerede en måned før melde alt udsolgt og vi er klar 

over at vi måtte skuffe flere, der mente, der var god tid. Men samtidig er det med til at  

sikre, at der er økonomisk basis for også fremover at lave disse arrangementer. 

Med den store tilslutning måtte vi flytte baren over i et andet hjørne ved siden af scenen 

for at få plads til de sidste borde og så publikum kunne følge med i, hvad der skete på  

scenen. Det var en rigtig god løsning, som vi bibeholder. 

Vi havde salen klar fredag allerede ved middagstid, således lydleverandøren kunne komme 

i gang med opstilling af lydanlæg og være klar til musikerne ankom for lydprøver.  Scene- 

og lydmæssigt et rigtigt fedt setup, men også dyrt. Det er afgjort den bedste lyd vi har haft 

i de mange år. 

Efter at gæsterne var ankommet, været i baren og bænket kunne Henning Stærk med band 

gennemføre 2 forrygende set af egne og andres inspirerende numre. Sædvanligvis er 2. set 

det bedste, de kendte numre fyres af og man kan kun være imponeret af hans store  

stemme, imponerende når man er fyldt 70. Så tilhørerne fik en rigtig god gang rock’n roll 

fra de sidste 50 år.  En super aften med efterfølgende hygge med kaffe og smørrebrød. 

 

En rigtig stor tak til de frivillige der hjalp før, under og efter arrangementet. Tak til dem der 

sikrede det utrolige høje billetsalg. Uden alle jeres hjælp kan det ikke lade sig gøre at lave 

dette arrangement. 

Aftenen har også skabt et fornuftigt overskud til borgerforeningen, som vil komme til  

glæde for byens borgere. 

 

For øjeblikket er alle arrangementer aflyst og endnu vides ikke, hvornår og under hvilke 

omstændigheder dette vil komme i gang igen, men når der igen er åbnes, arbejder vi frem 

mod et nyt arrangement. Det er dejligt at kunne lave en hyggelig aften, som folk glæder sig 

til. 

 

Gert Knudsen    



Fastelavn 2020 
Til alle (ca. 30 børn og voksne) der deltog i fastelavnsfesten d. 29.02.20 med fælles  

rundstykker, vil vi takke for en hyggelig dag. Vi synes det var en kæmpe succes, kan være vi 
gentager det næste år  

Årets kattekonger og -dronninger blev Alex og Victoria og Cecilie og Victor.  

Flottest udklædte blev Sofie, som var udklædt som Fie fra badehotellet i hjemmelavet  
kostume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsuge HBIF-HUSET  
Hvis alt går vel, så har vi planer om at afholde vores fælles arbejdsdag ved Beboerhuset,  
men på en lidt anden måde i år. 
I uge 24 har vi lånt kommunens landsbypedeltrailer og der vil vi mandag, tirsdag og fredag 
blive lavet fælles arbejdsdage. Derved kan så mange som mulig deltage med og uden 
børn.  

Det er d. 8. – 9. og 12 juni 

Hvis vi må laver vi fællesspisning om fredagen.  
Vi ser tiden an. 
Der vil være tilmelding via facebook og hjemmeside så snart 
vi ved mere.  

// Beboerhuset og HBIF 

 

 

 

 



 

Arbejdsdag 2020 
HBIF og Beboerhuset har lavet en liste med opgaver der kan klares under Coronatiden.  
Har i mulighed for at give en hånd med, så skriv eller ring til Hanne 22407467 for  
indendørs opgaver og Normann 60867938 for udendørs opgaver. Så står de for  
koordineringen.  
 

Forholdsregler for praktiske opgaver under Coronakrisen 

 

Opgaverne aftales med Norman (ude) eller Hanne (inde) så der ikke er for mange  
sammen samtidigt. 

 

HOLD AFSTAND. 

Der er ingen fælles pauser. 

Brug eget værktøj når der udføres opgaver. 

Sørg for at bruge handsker eller spritte jævnligt. 

Udfør arbejdet med personer fra egen husstand eller alene. 

Tag så vidt muligt egen trailer eller trillebøre med til arbejdet. 

 

Sammenhold gør stærk 
#sammenhverforsig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Udendørs arbejdsopgaver der kan klares alene med afstand. 
- Hænge cigaretskodholder op på legeplads og ved indgang til de to omklædningsrum 
- Male skuret udvendigt 
- Male alle vinduer 
- Male udvendige døre til beboerhuset og indgang til skuret 
- Feje blade sammen rundt om hele huset 
- Rengøre bede ved parkeringsplads og fjerne mos og alger 
- Fjerne ukrudt på petanquebane og multibane 
- Rengøre riste ved kælder 
- Rense tagrender 
- Rengøre legeplads  
- Hente sand til sandkassen  

- Algefjerner på terrassen ud for lille sal 

- Reparere låge på multibane.  

- Oprydning på areal bag multibane 

- Hænge udendørs askebæger op på legepladsen og på væggen ved indgang til 
”dommerrummet”– de står i gangen ved ”børnehaven” 

- Evt. samle nye borde og bænke (skal købes først) 

 

 

 

 

Indendørs arbejdsopgaver der kan klares alene med afstand. 
- Alt dette hænges op på handicaptoilettet (det står derinde). 

- Spejl, Håndpapirholder, sæbedispenser, stang til bruserforhæng, håndklædeholder,  
affaldsspand, madamposeholder  

- Skifte håndpapirholder på toiletter ved omklædningsrum (de står i gangen ved 
”børnehaven”).  

- Ophæng af køreplader i omklædningsrummet – skal hænge der hvor de står i omklæd-
ningsrummet – der er beslag fra tidligere. 

- Male i gangen – hvid - mellem skuret og gangen.  

- Grunde/male nye lister ved indgang – grå - til beboerhuset og indgang til skuret  

- Male indgangsdøren – grå - til beboerhuset  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jespers Handy-Service er din hjælper i hus og have 

Ønsker du og din familie at prioritere frihed frem for pligter i hus og have ? 

Vi kender alle den travle hverdag hvor ikke alle opgaver kan prioriteres eller at energien til 
at vedligeholde huset og haven ikke længere er der. 

Lad Jespers Handy-Service overtage så du får mere tid til andet, eller kan blive længere i 
din bolig og stadig have en pæn og vedligeholdt bopæl. 
 

Jespers Handy-Service tilbyder: 
 

Hus: 

Opsætning af lamper 

Udskiftning af stikkontakter 

Samling af reoler 

Opsætning af hylder.  

Maleopgaver  

Mindre tømreopgaver 

Skift af blandingsbatteri 

Ophængning af Persienner, lamelgardiner. 

Mindre smedeopgaver 

Rensning af tagrender  

og meget mere... 

 

 

Erhverv:  

Ejendomsservice 

Viceværtsafløsning. 

 

 

Have: 

Græsslåning 

Plæneluftning 

kantskæring 

Hækklipning 

Lugning af bede  
Bortkørsel af haveaffald 

Oprydning  

og meget mere...  



  

Lavet af Sofie og Tine Kæruldvej 6  



ADRESSELISTEN 
Mail til HBIF  hogildborgerforening@gmail.com 

Formand Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892 

Næstformand Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878 

Kasserer Finn Spangsberg, Bjørneklovej  

Sekretær Michelle Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279 

Medlem Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188 

Medlem Olga Eremitckaia, Dunhammervej 8, 52585668 

Medlem Britta Hansen, Bjørneklovej  

Hjemmeside vedligeholdelse Hanne 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, midtliners@gmail.com , 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 

Høgild event  

BEBORHUSET 

Formand: Steen Pedersen, 20278886 

Halbestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,  

hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467 



 

 

hbif.times@gmail.com 

  

NÆSTE  

DEADLINE 

14/6 2020 


