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Julegudstjeneste                                                                                                                 aflyst 

Nytårskur                                                                                                                             aflyst 

Generalforsamling                                                                                                       28/1 2021 



  

Julegudstjeneste i hallen 24.12.20 AFLYST                                                          
  
Præster og menighedsråd i Kollund og Rind sogne har valgt 
at aflyse årets j 
ulegudstjenester, på grund af COVID-19 situationen. 
Det er en beslutning vi bakker 100% op om i   
julegudstjenesteudvalget i Høgild. 
Så altså ingen julegudstjeneste i beboerhuset i år. 
  
Dog kommer der en livestreaming fra Rind Kirke, tidspunkt er stadig uvist. Derudover 
bliver der muligvis afholdt enkelt julegudstjenester i sognehuset, men hold øje med 
rindsogn.dk og avisen for mere info.  
   
Fra udvalget vil vi gerne ønske alle en glædelig jul med håbet om, at vi kan samles til 
næste år. 
  

 

 

 

Nytårskur 31.12.20 AFLYSES                                                       
  
Nytårskur aflyses på grund af COVID-19  
situationen.  
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. 
 
Vi plejer jo at kunne betale kontingent denne dag.  
Det vil fortsat være muligt – bare via mobilepay. 
  
Der kan betales kontingent i HBIF for 2021 – det er fortsat 200 kr. pr. husstand.  
Der kan betales via mobilepay til 15067 - HUSK at skrive adressen i kommentarfeltet så 
vi kan registrere jeres indbetalinger og i kan få medlemskort. 
Hvis I betaler senest d. 21.01.21 (og husker adresse i kommentarfeltet) kan I deltage i 
konkurrencen om 2x2 flasker vin, det trækkes til generalforsamlingen d. 28.01.21. 
  
I de første uger i januar vil vi omdele girokort, så alle lige får en venlig påmindelse igen.  
 
Efter generalforsamlingen vil vi uddele medlemskort til alle betalende husstande. 
  
HBIF 



 

 Kære alle    
                                                       
Julen er en vigtig tid for mange af os. I år kan vi stadig 
gøre meget af det vi plejer at gøre i julen, men noget 
skal vi gøre lidt anderledes, og nogle traditioner skal vi 
ændre på, for at vi kan passe på hinanden. 
I november/december plejer vi at afholde banko,  
juletræstænding med besøg af Julemanden,  
julegudstjeneste og nytårskur men pga.  
COVID-19 situationen er disse desværre aflyst.  
I bestyrelsen er vi enige om at det ikke er tidspunktet at mødes, da vi ikke vil risikere 
smitte, men vi er sikre på at 2021 kommer til at byde på mere aktivitet, på den ene eller 
den anden måde. Det er vigtigt for en landsby at have sammenhold, det er det der gør os 
stærke. 
Nedlukningen betyder også at alt aktivitet i Idrætsforeningsregi lukkes ned til og med 3. 
januar 2021.  
De enkelte afdelinger sørger for at informere deres medlemmer omkring opstart. 
Tak for indsatsen til ALLE frivillige i år. 
På vegne af Høgild Borger- og idrætsforening ønske vi jer alle en glædelig jul og ikke 
mindst et godt nytår. 
  
HBIF 

 

 

 

 

 

Trampestien ved åen – hvad sker der med den? 
  
Mandag d. 2.11. mødtes HBIF (Lene) og Brian, Mona, Ebbe og Steen med Herning Kom-
mune for at finde en løsning på stien fra Høgild (byen) via spejderhytten til Høgildgårdvej 
(gennem skoven). Som den er nu, er den meget våd. Der blev fundet flere gode løsnings-
forslag, og nogle kræver nærmere undersøgelse. Dialogen var meget konstruktiv og posi-
tiv. 
Ser frem til et godt samarbejde og er sikker på der findes en god løsning i foråret. 
Tak til Ebbe, Mona, Ingrid og Steen for det gode forarbejde. 
  
HBIF 



 

Ordinær Generalforsamling 2021 I Høgild Borger- og Idrætsforening. 

  
Torsdag d. 28.januar kl. 19.00 – 21.30 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber  
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer 
6. Eventuelt - trækning af 2x2 flasker vin 
  
Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, se-
nest d. 10. januar 2021. Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på te-
lefon nr. 22426892. 

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 2 heldige vindere af 2 flasker vi trækker blandt alle, 
som har indbetalt kontingent inden 21. januar 2021. 
  
Vel Mødt  
HBIF  
  

 

Godkendt legeplads i 2020 

Legepladsen er igen godkendt uden anmærkninger. 

Dog arbejder vi på at få bugt med ukrudtet mellem 

fald-fliserne.  

Det bliver et forårsprojekt. 

HBIF – Olga (legepladsansvarlig) 

Ps. En venlig opfordring. 

Der ligger ofte legetøj på bænkene i madpakkehuset.  

Når i har jeres børn til at lege dernede, så mind dem om, at der ikke skal sand på bordene 

– det må der gerne være i Bamsebo (legehuset). Det er også dejligt hvis børnene husker at 

lægge legetøjet tilbage i sandkassen eller legetøjskassen.   

På forhånd tak. 

 

mailto:hogildborgerforening@gmail.com


Bevilling til renovering af multibanen                                                                   

D. 25.11.20 var vi indkaldt til møde i landsbykontaktudvalget (dog fulgte vi med  

hjemmefra).  

Vi havde ansøgt om penge til vedligeholdelse af vores multibane. Og på mødet fik vi 9900 

bevilget.  

 

Flere landsbyer i vores område blev også tildelt penge – se listen nedenfor. 

 

 

Tak til landsbyerne for stemmerne 



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 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 

Krea-/syklub Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40  

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 


