
HØGILD TIMES 
JUNI 2020 

HERNING 

HØGILD 

BRANDE 

SAMMENHOLD GØR STÆRK 

I HØGILD 



KALENDER 2020 

 

Sankt Hans                                                                                                           Aflyst 

Arbejdsdag                                                                                                           9 august 

Børnemøde                                                                                                          16 august 

Løvfaldsfest                                                                                                           30 oktober  



Hjælp søges 

Da jeg står i den uheldige situation at jeg har brækket min 

hofte, søger jeg en frisk ung dreng/pige til at klippe min  

græsplæne.  

Jeg bor på Høgild Hovedgade nr. 29. Ring til mig på tlf. nr.  

25 70 27 15 og aftale tidspunkt og løn.  

Hilsen Svend Stjernø   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflysning af Sankt Hans 

Pga. Corona er vi desværre nødt til at aflyse Sankt Hans med HBIF. 

Håber i alle får en god aften hjemme eller hvor i skal nyde aftenen.  

// HBIF 



Arbejdsdag 2020 igen… 

Desværre blev årets planlagte arbejdsdag ikke den succes vi havde håbet.  

Der kom enkelte ned og gav en hånd med, men vi nåede langt fra alle opgaver. Tak til jer.  

De ting der fortsat mangler, skal klares for at huset bliver klar til åbning, vi har brug for AL-

LES hjælp. Vi har i Høgild et udtryk der hedder ”sammenhold gør stærk”, husk at minde de 

nye om dette. 

Næste arbejdsdag vil være lørdag d. 9. August. Vi starter kl. 9.00 med rundstykker. 

Det vil være nødvendigt med tilmelding i forhold til forplejning – det skal ske senest d. 

5/9. 

 

// Høgild Beboerhus og HBIF  

 

 

 

 

 

 



Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen 30. oktober,  

hvor vi afholder: Løvfaldsfest 2020  

Lukningen af Høgild Marked sætter sine spor, og det betyder også at vi i år vil prøve noget 

nyt med Løvfaldsfesten. I samarbejde med Gert vil vi lave en kombination af løvfaldsfest 

og cafeaften. 

Arrangementet starter kl. 18.00 i Høgild Beboerhus, 

hvor vi vil starte med en lækker 2-retters menu  

bestående af braiserede svinekæber og æblekage. 

 

Sammen med musikerne vil vi gerne være med til at genåbne Danmark, så selv om vi ikke 

på nuværende tidspunkt kender de endelige betingelser har vi sammen med Jane og  

Shane lavet en fleksibel kontrakt, der afhænger af tilhørerantal og i værste fald mulig  

aflysning. Vi kalkulerer med minimum at må samle 100 tilhørere men sandsynligvis er 150 

realistisk eller helt uden begrænsning når vi overholder sundhedsmyndighedernes  

retningslinjer. 

Jane og Shane har tidligere været i Høgild og givet en fantastisk irsk/engelsk inspireret 

koncert som  starter kl. 20.30 . 

Denne aften vil vi som sædvanligt kåre Årets borger og uddele Initiativprisen.  

Prisen for aftenen forventer vi bliver 300,- inkl. Spisning. 

Husk at medbringe medlemskortet – der er en lille ting til de tilmeldte medlemmer af HBIF 

Se nærmere i næste nummer af Høgild Times da vi forhåbentlig til den tid er blevet  

klogere på muligt deltagerantal. Vi forventer opstart af billetsalg ca. 1. september.  

Læs mere herom i næste Høgild Times. 

HBIF og Gert Knudsen 

 

 



Intens & overbevisende spilleglæde & energi 

 

En koncert med Jane & Shane er en ekstraordinær musikalsk  

oplevelse. Når de går på scenen, er deres energi og spilleglæde så overbevisende og intens, 

at det er umuligt ikke at lade sig rive med. 

Engelske Jane Clark (violin, vokal) og irske Shane Donnelly (vokal, guitar, bodhrán) er ikke 

bare gode musikere og spillemænd. De er begavede underholdere i særklasse. 

De musikalske rødder er solidt forankret i den irsk/britiske folkemusik, men Jane & Shane 

bevæger sig elegant rundt i mange forskellige stilarter, og leger med elementer fra både 

 folkemusikken, det klassiske og jazzen. De mestrer at fortælle den gode historie og deres 

egne kompositioner føles hurtigt som gammelkendt stof og de traditionelle sange som  

deres egne. 

Sammen er Jane & Shane ganske enkelt mere end en duo og det er let at forestille sig, at 

der er flere end to personer på scenen. Og uanset om de spiller lyriske ballader eller livlige 

keltisk-inspirerede melodier med strejf af swing, er deres sofistikerede og symbiotiske  

samspil et kendetegn, som er helt særligt for dem. Altid med et glimt i øjet og et smil på  

læben. Og altid med publikum helt tæt på hjertet. 

”Deres udstråling må gøre en koncert meningsfuld – selv for døve!” - NIELS HAUSGAARD 

”en forrygende koncert med den engelsk/irske duo og helt klart en af de bedste koncerter 

under årets festival, som undertegnede overværede. De udstråler stor spilleglæde, og deres 

musik går direkte i hjertet på publikum, der også fortjent kvitterede med stående bifald et 

par gange.” - PER DYRHOLM, ROOTSZONE, SKAGEN FESTIVAL 2018 Baggrund Duoen mødte 

hinanden i København tilbage i 2000, og Danmark har siden da dannet rammen om deres 

musikalske aktiviteter. De brød for alvor igennem, da sangeren og satirikeren Niels  

Hausgaard i 2003 inviterede dem med i sit show og med ordene "Jane og Shane er ikke  

bare gode musikere og spillemænd; de er begavede underholdere i absolut særklasse”,  

erklærede sin fascination af duoens musik- og scenekvaliteter. 

Siden gennembruddet i 2003 har Jane & Shane’s karriere accelereret med ekspresfart, og 

de har trukket fulde huse ved de mange koncerter, de har spillet rundt omkring i Danmark. 



Også DR har haft øje for duoens store scene- og musikkvaliteter og Jane & Shane blev  

inviteret til at spille ved de traditionsrige Ledreborg Slotskoncerter i sommeren 2009  

sammen med DR UnderholdningsOrkesteret og i 2013 spillede de 9 nytårskoncerter med  

UnderholdningsOrkesteret i hele landet. Og i sommeren 2014 var det Aalborg  

Symfoniorkester, der havde fornøjelsen af samarbejdet med Jane & Shane på orkesterets 

store sommerturné. 

Jane & Shane har i perioder turneret med eget band og med forskellige gæster. Således har 

violinisten John Sheahan fra den legendariske gruppe The Dubliners flere gange været med 

Jane & Shane på turné og på festivaler, senest i januar 2020, hvor de spillede en kort række 

udsolgte nytårskoncerter i Danmark. 

Og altid og i alle sammenhænge, har en Jane & Shane koncert den helt særlige lyd, 

smittende musikalitet og sofistikerede samspil, som er så kendetegnende for dem. Og  

populariteten er ikke til at tage fejl af. Uanset om de står på scenen ved en slotskoncert, i 

et lille forsamlingshus, til et firmaevent, i en kirke, på en festival eller i et kulturhus, tager 

Jane & Shane’s dygtighed, varme og udstråling altid publikum med storm. 

 



Årets borger og initiativpris 

Hvert år afholdes der løvfaldsfest i Høgild, og ved denne lejlighed vil HBIF gerne have  

muligheden for at kåre årets borger og uddele initiativprisen. 

Initiativprisen skal ikke nødvendigvis uddeles, det er dog altid dejligt at kunne hylde en 

eller 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  

indstillingerne, hvilken titel samt hvem der indstilles.  

Forslag kan afleveres ved Lene Helth. Senest d. 2. oktober 2020.  

Mail: Hogildborgerforening@gmail.com 

Tlf. nr.: 22 42 68 92 

// HBIF 

 

 

 

mailto:Hogildborgerforening@gmail.com


Bevægelse og leg 

Vi vil meget gerne se alle dem som har lyst til bevægelse og leg i Høgild hallen. 

Vi vil lege en masse forskellige lege for børn i 3-6 årsalderen.  

Vi vil bruge de forskellige redskaber der er til rådighed. 

Michelle er uddannet børnegymnastik træner ved DGI og har trænet børnegymnastik 

med børn i alderen 3-6 år i næsten 10 år.   

Holdet bliver om torsdagen fra kl. 16:30 – 17:15 og koster 300 kr. pr. barn for hele sæso-

nen. Vi starter op d. 27/8 2020 og har sidste træning d. 8/4 2021.  

For at vide hvor mange børn der deltager, vil jeg gerne have tilmelding pr. telefon. I kan 

enten ringe eller sende en SMS på 22 27 82 79.  

Hvis nogle af i store børn har et ønske til et specielt hold, f.eks. dans, stump eller andet, 

så hiv fat i Michelle og snak med hende om det.  

Mange glade hilser fra  

Michelle og Kenneth 

 

 

 



Medlemskort  

Vi har i år indført medlemskort til medlemmer af HBIF 

Alle betalende husstande vil i løbet af sommeren modtage disse kort 

i deres postkasse. Det medbringes til arrangementer hos HBIF.  

Hvis du ikke har modtaget et og har betalt kontingent, send da et billede af betalingen til 

Michelle på hbif.mhh@gmail.com og so kommer den i din postkasse.  

 

// HBIF 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle børn i Høgild 

Vi synes at det er jeres tur til at blive hørt nu. 

Vi kunne godt tænke os at se jer alle til et møde  

                                lørdag d. 16. august kl. 11. nede i beboerhuset. 

På dette møde kan i komme med alle de ideer i har til hvad der kunne være fedt at lave 

her i byen. Det kan både være ting udenfor på fodboldbanen eller multibanen, men det 

kan også være ting indenfor i enten hallen eller den lille sal.  

Vi skal nok sørge for at i får en sodavand og nogle snacks til mødet.  

Hilsen HBIF, Lene og Michelle 



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 Thomas Helth, Bjørneklovej 31, 24943261, 

hbif.event@gmail.com 

BEBORHUSET 

Formand: Steen Pedersen, 20278886 

Halbestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,  

hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467 



 

 

hbif.times@gmail.com 

  

NÆSTE  

DEADLINE 

14/8 2020 


