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Kontingent 2021 

En af de største bekymringer jeg har haft ved nedlukningen, og som rigtig mange foreningen også har, 

er hvordan sikrer vi økonomien i foreningen og beboerhuset, så vi fortsat kan udvikle byen og skabe 

muligheder.  

Derfor håber vi fortsat, at I alle vil betale kontingentet på de 200 kr. pr. husstand.  

Mange har allerede indbetalt på mobilpay 15067 med adressen i kommentarfeltet.  

De der endnu ikke har betalt, vil i løbet af februar modtage et girokort i postkassen. Dem som hat be-

talt vil modtage en kvittering for betalingen. Der vil i løbet af marts begynde at komme medlemskort i 

postkasserne, det gamle medlemskort kasseres når i har fået det nye.  

 

// HBIF 

 

 

 

Generalforsamling 2021 

Da Corona ikke tillader stører forsamlinger på nuværende tidspunkt, er  

generalforsamlingen selvfølgelig udsat. Ligeledes med generalforsamlingen for huset.  

Når der bliver lukket op igen vil vi lægge en dato for generalforsamlingen. Hold øje med hjemmesiden 

og facebook gruppen.  

// HBIF   

 

 

 

Stien i skoven… 

Igen, igen kan vi fortælle (som nogle måske har læst på Facebook) at dialog og samarbejdet med at få 

etableret en brugbar og mere tør sti fra byen til skoven, endelig er blevet besluttet fra vores side.  

Vi har sammen besluttet, hvordan vi kan sikre en bedre løsning end den der er i dag.  

I slut februar/ først i marts vil vi forhåbentlig få den løsning på plads med kommunen eller i hvert fald 

en plan for arbejdet.  

 

// Mona og Ebbe Herskind, Steen Jørgensen, Brian Jørgensen og Lene Helth 

 



Nyt fra Formanden 

Coronavirusen raser fortsat og mutationerne sætter dagsordenen. Landet er fortsat  

lukket ned, men vi går foråret i møde med positivitet og troen på at vi snart kan åbne op igen. 

Med nedlukningen er alle aktiviteter under HBIF sat på pause. Cafeaften, 

 Generalforsamling, Linedance, Badminton, Kreaklub, Seniorklub, Fastelavn m.v. –  

alle aktiviteter er sat på pause, udsat eller aflyst.  

Hvor muligheden er, vil vi forsøge at lave en ny dato når restriktionerne tillader det.  

 

Hvis i ikke allerede nu er medlem af Facebookgruppen ”Høgild”, er venner med ”Høgild Borger og 

idrætsforening forening” eller har klikket lidt rundt på www.hogild.dk så kunne det være i skulle kigge 

forbi.  

Beslutningen om Høgild Times ”kun” kommer rundt hver 2. måned, betyder at næste nr. udkommer i 

april 2021. Sker der noget inden da, vil vi skrive på de andre platforme.  

Men trods nedlukning, sker der lidt i kulisserne.  

En af de ting der er i gang, er Netværket Landsbyerne Herning Syd. Det har været i gang siden efteråret 

2018, og nu begynder det at give afkast.  

I efteråret skrev vi en fælles ansøgning til Liv og Land. ”I ansøgningsrunden var der afsat 4,9 mio. kr. til 

forsøgsprojekter i landdistrikterne, hvor projekter inden for temaet "Nærheden tilbage" blev prioriteret. 

Fokus var på nærhed og styrkede lokalsamfund.” Det var denne vi søgte, og vi fik – trods alle ods – 

250.000 kr. til netværket. Få troede at det ville lykkedes udover os. En klog kvinde har lært mig at vi skal 

turde drømme, og det kan virkelig lønne sig  (Tak Henriette). 

I ansøgningen skrev vi: ”Ni små landsbyer syd for Herning er gået sammen i et  

samarbejde, for at udvikle en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal tjene som guide for  

fremtidige beslutninger, og ikke mindst som basis for ansøgninger om  

fondsmidler og kommunale midler til del-projekter. Projektets hovedaktiviteter inkluderer, vandring i de 

enkelte landsbyer, med henblik på kortlægning af projektmuligheder,  

workshops omkring de enkelte byers styrker, udarbejdelse af et idékatalog, udarbejdelse af en  

helhedsplan for området…” 

Helt konkret betyder det, at vi er i gang med at få tegnet streger med stierne der allerede er der og  

forbinder landsbyerne imellem, lave planer om opmærkning, samt lave kort.  

Vi drømmer – tiden vil vise hvor vidt vi kan få de 250.000 kr. til at række. Disse penge 

 bliver også brugt hos arkitekterne i Århus som skal udarbejde det færdige idekatalog.  

Vi glæder os meget til at dette bliver færdigt, og vi kan vise jer dette.  

Forhåbentlig på workshops i landsbyerne, med plads til dialog og ide deling  

Vi tror på at ”sammenhold gør stærk” som vi siger i Høgild, ”sammen er vi stærke” som landsbyernes 

slogan er, og med turene har vi sagt ”vi går langt for hinanden”. Alle 3 

 udsagn er sande !!! 

 

// Lene Helth 

http://www.hogild.dk


Nyt fra Høgild Beboerhus februar 2021 

Det sidste års tid har Høgild Beboerhus været lige så påvirket af Covid-19-Pandemien som resten af  

samfundet. 

Der har i løbet af 2020 kun været gennemført et meget begrænset antal arrangementer og aktiviteter i 

Høgild Beboerhus. Der har været aflyst private fester. Frimærkeklubben har 

 ikke kunnet mødes. Folkedans er ikke kommet i gang igen efter sommerferien.  

De sportslige aktiviteter i Høgild Borger- og Idrætsforening - HBIF, badminton og linedance har været  

udsat for aflysninger, genåbning og nedlukning. Det samme gælder de  

kulturelle/sociale aktiviteter under HBIF, bla et arrangement i foråret for børn,  

sommerfest, løvfaldsfest og ikke mindst julegudstjenesten. Familiehøjskolen Skærgården har været  

flittige brugere af Høgild Beboerhus når det har kunnet lade sig gøre. 

Høgild Beboerhus brugte nedlukningen i foråret 2020 til at få lavet ny indgang. Nye fliser i gangen, maling 

og nye døre i gang, køkken og den lille sal. Det arbejde blev udført med hjælp af frivillige og tilskud fra 

HBIF og Herning Kommunes 100 års Jubilæumsfond.  

Året før- i 2019 - fik facaden mod parkeringspladsen nye mursten. Dette arbejde blev også udført af  

frivillige hænder og tilskud fra Herning Kommunes 100 års jubilæumsfond. 

I sommeren 2020 fik gulvet i hallen og den lille sal et nyt lag lak. For at holde gulvet pænt skal det have en 

let slibning og nyt lak ca. hvert andet år. 

Orkestret Moonlight holder til i lokalerne der tidligere husede børnehaven Åkanden. De har brugt den 

sidste tid på at få malet, sat varmestyring til og få nye lamper op i lokalet. Varmestyring og de nye lamper 

er en del af den plan Høgild Beboerhus arbejder på, for at forbedre energiforbruget huset. 

En lille opsummering af tiltag i Høgild Beboerhus for at få lokaler og omgivelser gjort 

 tidssvarende: 

2014 – Nye facadesten omkring bygningen der husede den tidligere børnehave 

2016 – Renovering af køkken og slibning og lakering af gulve 

2017 – Renovering af omklædningsrum og toiletter 

2018 – Etablering af handicaptoilet og start på etablering af varmestyring i alle rum 

2018 – HBIF får etableret legeplads bag ved Beboerhuset 

2019 – Nye facadesten mod parkeringspladsen 

2020 – Ny indgang med nye døre og topslibning/lakering af gulve 

 

Høgild Beboerhus får stadig bloktilskud fra Herning Kommune ca. 115.000 kr./år., da vi har status som 

forsamlingshus/multihus. Dette beløb er med til at dække en del af de faste  

udgifter til bla  

forbrugsudgifter - el, vand, varme, ejendomsskat og forsikringer.  

 

 

 



Det er ikke kun aktivitetsniveauet i Beboerhuset, der har været en udfordring i 2020. Når der ingen  

aktiviteter og fester er, kommer der ingen indtægter. Der har været forskellige tilskudspuljer i 2020, som 

vi søgt og har fået tilskud fra. Det er bla Herning kommunes 100 års Jubilæumsfond, hvor der har været 

mulighed for at søge om tilskud til dækning af en del af de faste udgifter.   

Vi håber, der snart kommer en genåbning, så vi kan få gang i aktiviteterne i Beboerhuset. Indtægter fra 

aktiviteter, fester, arrangementer er med til, at vi kan fortsætte arbejdet med vedligehold og renovering 

af vores samlingssted i Høgild. Arbejdet i huset kan ikke gøres uden frivillige kræfter. Vi håber igen at se 

jer til vores arbejdsdage hvor vi får udført en del praktiske opgaver både inde og ude ved Beboerhuset. 

Hvis du har nogle ideer til Beboerhuset er du altid velkommen til at kontakte  

forretningsudvalget. 

Vi glæder os til en genåbning af samfundet, så vi igen kan ses i Høgild Beboerhus til  

sportslige, kulturelle og sociale arrangementer. 

Forretningsudvalget i Høgild Beboerhus: 

Steen Pedersen - tlf.: 2027 8886 

Carsten Hedegaard – tlf.: 2180 6452 

Norman Jensen – tlf.: 6086 7938 

 

Praktiske oplysninger til dig som lejer/bruger og medlem af Høgild Borger- og Idrætsforeningen, kan du 

se i vedlagte folder eller på høgild.dk/hoegild-beboerhus 



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 Nilsson, 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 
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DEADLINE 
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