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Løvfaldsfest                                                                                                           30 oktober  



Aflyste arrangementer: 

Børnemødet blev ikke aflyst, men da der ikke deltog nogle børn,  

blev det en kort fornøjelse—desværre.  

Eventsgruppens—sommerfest blev desværre aflyst grundet for få tilmeldinger. 

 

Husk at bak op om foreningens aktiviteter,  

vi afholder dem for jer.   

 

 

 

Arbejdsdag 2020 

D. 9. august havde HBIF og Beboerhuset arbejdsdag,  

hvor mange praktiske opgaver blev klaret (mest ude).  

Desværre var opbakningen ikke så stor som håbet.  

Men meget blev nået. Tak til jer der deltog.  

 

// HBIF og Beboerhuset.  

 

 

 

Idræt og aktiviteter under HBIF 

Når sæson 2020/2021 starter op i september, vil det være Betina fra bestyrelsen, som 

har ansvaret for alle aktiviteter under HBIF.  

Herunder: Batminton, Linedance, Krea, Seniorklub, Hundetræning, Børneidræt  

(se mere om holdene i opslagene i dette blad eller på hjemmesiden www.høgild.dk.  

Er der spørgsmål til holdene kan hun kontaktes  

via hbif.bh@gmail.com eller tlf. 42581918 

 

//HBIF 

http://www.høgild.dk
mailto:hbif.bh@gmail.com


 
Vi vil sammen med musikerne 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, troede vi i juni. I forbindelse med åbningspakke 4 nåede man ikke gennem 
forhandlingerne eller ville ikke, så det er de samme regler, der gælder d.d. Man lovede at 
se på reglerne i september, egentlig kan der lettes eller skærpes flere gange inden  
koncerten. Så vi vil løbende tilpasse os nye regler og det kan ændre i set up, specielt med 
hensyn til tilhørerantal.  
De regler vi p.t. skal overholde, er forsamling op til 500 tilhørere, minimum 2 m2 og af-
stand 1 m mellem tilhørere. For at forstå betydningen af dette vil der kunne placeres 4 -5 
tilhørere omkring de runde borde, så de fylder simpelthen for meget. De smalle lange 
borde, mener jeg vi kan placere 4 tilhørere med god vilje, så det kan give adgang for flere 
og her kommer også et andet begreb ind, smittecirkler, hvis personer har hyppig omgang 
er de en risikogruppe og må placeres tættere. Min vurdering er at vi kan tillade 100 -120 
tilhørere, hvor vi overholder sundhedsstyrelsen regler, og det vil vi gøre m.h.t. håndsprit, 
opfordring til vask af hænder, afstand, nys i ærmet – de regler alle kender.  
Samtidig vil vi opfordre personer, der op til koncerten har symptomer, der kan være  
Corona relateret til at give os afbud for at være med til at sikre øvrige gæster.  
 
Borgerforeningen har ønske om en fortrinsret for Høgild borgere, så vi venter til  
15. september med annoncering ud over Høgild times, som dog vil være lagt på  
hjemmesiden for andre arrangementers skyld.  
 
 
 
 
 
 
 

Løvfaldsfest med spisning og  

efterårs-koncert i Høgild Beboerhus  

d. 30. oktober 2020 kl. 18.00  



Anette Lauridsen vil også til dette arrangement modtage tilmeldinger på telefon eller mail, 
og vi håber gennem denne personlige kontakt at have mulighed for at få fat i tilmeldte ved 
ændringer. Vi har en mulighed for, hvis tilmeldingen er dårlig, at aflyse/udsætte koncer-
ten. Så denne beslutning træffes den 8. oktober i henhold til kontrakt og det er vigtigt for 
os at vi har opnået det nødvendige antal op til 100. Hvis vi har dette, modtager vi fortsat 
tilmeldinger, hvis vi har plads eller der sker ændringer.  
Der gør vi må være flere. Så derfor træf nu beslutningen om i vil deltage eller ej, og hvis i 
finder det interessant, så kontakt Anette. Hvis i har venner eller bekendte vil vi kunne  
bekræfte pr. 15. september.  
Det kan være vigtigt for at opnå de nødvendige tilmeldinger.  
 
Ved fremvisning af gyldigt medlemskort vil borgerforeningen udlevere en vand/sodavand/
alm. Pilsner øl. Vi håber at kunne skabe en god aften med musikken i højsædet, p.t. må vi 
ikke synge med.  
Til gengæld glæder vi os til at være sammen med jer.  
 
Anette modtager tilmeldinger på anetteogvagn@gmail.com mobil: 2713 9896 og husk vi 
har brug for jeres mobil nr. /mailadresse.  
 

Billetpris for spisning og koncert er 300,-  
I disse Corona tider foretrækkes Mobil pay, som vi kan modtage. Undtagelsesvis kontanter.  
Bordreservation er ikke mulig men vil man sidde sammen skal tilmelding foregå sammen, 
så hvis i tilmelder mere end 4, som vil sidde sammen, har i ansvaret for at reglerne  
omkring smittecirkler er overholdt fra samme husstand (hyppig samvær), det er vigtig 
over til vores bordopstilling. Vi må hjælpe hinanden.  
Smittecirkler er ikke helt afklaret. Maden er aftalt leveres af Helle fra Søbyhus og består af 
2 lækre retter, bestående af braiserede svinekæber og æblekage, og planen er at vi åbner 
for spisning kl. 18 og koncerten starter kl. 20.30. 
Underarrangementet vil vi uddele årets borger pris samt evt. initiativpris.  
 
 
// Høgild borger- og idrætsforening i samarbejde med Gert Knudsen  

 

 

 

 

mailto:anetteogvagn@gmail.com


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 

Adresse: Bjørneklovej 31 

Tlf. nr.: 22 42 68 92 

 

// HBIF 

 

 

AFFALDSINDSAMLING I HØGILD.  

Lørdag den 19.9 samler vi affald i Høgild.  

Mødested/tid: Lykkesholm, Skærbækvej 46 kl. 13.00.  

Vi samler skrald i 2 timer og slutter af med kaffe/kage og en øl/sodavand.  

Vh. Anne og Lars Lund Rasmussen.... 

PS. Tilmelding skal ske til Anne 30278790 

mailto:Hogildborgerforening@gmail.com


Invitation til fortællinger om byens historie og fremtid. 

Som i måske har hørt og læst i avisen, er vi blevet en del af (vi har deltaget i udarbejdelsen 

af Hernings syds vision "Ålandet". Ålandet er en vision om at skabe forbindelser med 

Skjern å og byerne omkring. Projektet er startet op af alle landsbyer i Herning Syd, og 

dette samarbejde er vi stolte af.  

Projekt Ålandet medvirker til en nytænkning om/med vores område. Hvad har vi, hvad har 

vi haft og hvad ønsker vi at etablere eller bibeholde. DNA'et har ændret sig gennem tiden.  

Og nu er vi nok på vej mod et generationsskifte, hvor vi nu skal finde hinanden igen i byen. 

Vi skal finde ind til byens DNA samt udviklingspotentiale. 

Men dette kan vi (bestyrelsen) ikke uden jer. 

Derfor inviterer vi til et par aftener i november, hvor vi sammen kan høre om byens  

historie over en kop kaffe/ øl eller vand. Aftenerne vil bidrage med viden om byen til fej-

ringen af HBIF i forbindelsen med vores 80 års fødselsdag, samt det videre arbejde med 

projekt Ålandet.  

 

Det er disse datoer vi mødes.  

5. November kl. 19.30  

19. November kl. 19.30 

Kan I ikke begge dage er det helt ok. Og er du ny, men ikke kender byens historie  

så tøv ikke med at komme alligevel. Måske bliver du klogere på den by du bor i :-)  

 

Vel mødt HBIF og arbejdsgruppen Åse, Vagn, Bjarne og Eric. 

 

 

 

 

 

Konfirmation 

HBIF Ønsker Lauritz Andersen stort tillykke med konfirmationen.   



Høgild borger- og idrætsforening tilbyder nu hvalpehold  
i Høgild – opstart mandag d.7.9.2020 kl.17.30 

 
Holdet er for hvalpe i alderen 8 uger til max 8 måneder  
afhængig af race. 
Der vil i løbet af de 10 lektioner blive indlagt 2x byture.  
Prisen for 10 lektioner  á 1 time  500kr i alt. 
 
Focus vil være at skabe et godt samarbejde hund og fører imellem. 
Vi vil komme ind på - gå pænt i snor, sit og dæk øvelser, og indkald.  
 

Jeg kan godt selv lide at lege øvelser ind, og vil derfor have legen med i det hele.   
Ud over dette vil der også være en del omkring, at skabe ro for sinhund. 
 

Tilmelding kan ske til Morten Pedersen via telefon 50407161 efter kl 14. 

 

 

Badminton i Høgild Beboerhus 

Du/ I har mulighed for at leje en badminton bane i Høgild Beboerhus  

i perioden 1/9 2020 til 30/04 2021. 

Leje for en bane i én time pr. uge er i hele perioden kr. 1000,-  

uanset om man spiller 2 eller 4 på banen. 

Leje for en bane i 1,5 time pr. uge er i hele perioden kr. 1500,-  

uanset om man spiller 2 eller 4 på banen. 

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

 

Tilmelding og spørgsmål om ledige tider til 

 

Henning Jakobsen 

Bjørneklovej 30 

Høgild 

 

Mobil: 21 68 42 58 

Mail: heg@verdo.dk 

mailto:heg@verdo.dk


 
 

 

 



Vedrørende Høgild Seniorklub 
opstart 2020 / 2021 venter vi lidt på grund af corona virussen, vi 
er alle oppe i årene, og er i risiko gruppen. 
Vi sender besked ud til alle når vi mener der er forsvarligt at  
begynde igen. 
  
Venlig hilsen 
  
Høgild Seniorklub 
Kjell Nilsson:  tlf. +45 2084 9395 
Benny Jensen: tlf.+45 2624 9952 
  
  
 
 
 
 

Skak 
 
Kunne du være interesseret i at tage et spil skak, må du meget gerne kontakte mig.   
Jo flere vi kan være jo bedre. 
Kontakt mig enten på telefon  42581918  eller mail hbif.bh@gmail.com 
 
Venlig hilsen Bettina  
 
 
 
 
 
 
 

Kreaklub 
 
Kreaklubben starter op igen hver anden onsdag i skuret kl 18.30-20.30. 

Vi bl.a. strikker, hækler, syer mv.  

Prisen er 150 for sæsonen 20/21. 

Vi stater op d 9.9.20 

Vel mødt Lone skov Mikkelsen 



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 Bettina Hansen, Bjørneklovej 5, 42581918  

Hjemmeside vedligeholdelse Hanne Hedevang, Dunhammervej 4, 22407467 

www.høgild.dk HBIF 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 

14/10 2020 


