PRESSEMEDDELELSE
Nu siger vi det for 29. gang – ”Der er marked” i Høgild i den kommende weekend
Årets Høgild Marked er klar til at tage i mod
Så nærmer sig tidspunktet, hvor vi skal have afviklet årets marked i Høgild nr. 29 i rækken, i den kommende
weekend.
Vi ser frem til igen at byde kræmmere og publikum velkommen til Høgild. Forhåbentlig kan vi få nogle
skønne sensommerdage med sol og temperaturer på omkring de 20 grader og uden for megen vind, så vil
det være perfekt.
Markedet starter fredag aften med spisning i teltet og musik fra lydanlæg. Igen i år har vi bankospil fredag
aften. Der er gode gevinster, og der spilles om række og en hel plade.
Som det ser ud nu forventer vi at få solgt alle stadepladser. Vi har endnu få ledige meter. Mange har lige
afsluttet deres sommerferie og tilmelder sig først nu. Så vi håber det kan give det sidste for at få pladsen
fyldt op.
Vi har igen i år hoppeland på programmet. Det har de sidste par år været til stor glæde både for børn og
voksne. Børnene kan lege i hoppelandet mens forældrene går på ”shoppingtur” blandt kræmmerne.
Hvis vejr og vind tillader det, vil der være mulighed for at få en tur i en helikopeter. Så du kan se lidt af
Høgild om omegn fra luften.
Programmet i år er en blanding af underholdning og aktiviteter. I løbet at lørdagen er der mulighed for at
opleve FDF tambourkorps fra Bording og byens linedance klub, midtliners, som giver opvisning i
markedsteltet lørdag eftermiddag. Lørdag eftermiddag kommer Next Time Party Band. En Duo som
underholder med oktoberfest som tema. Lørdag aften kommer Stærk og Mouridsen fra Longhorn Buffaloes
og spiller op til dans.
Markedsteltet er stadig at finde midt på pladsen, så der er adgang til kræmmerne rundt om teltet. Foruden
markedsteltet kan vi også få stillet sult og tørst i pølsevognen. Fredag og lørdag aften serveres der
markedsmenu. Fredag er menuen traditionen tro karbonader og grøntsager og lørdag er markedsmenuen
glaseret skinke med flødekartofler, salt og brød. Begge dage leveres maden af Søbyhus Cafeteria.
Både lørdag og søndag er kræmmerboderne åbne. De sælger alt fra små smykker, lædertasker, antik til
kagetilbehør, stenskulpturer, brændeovne, frugt, grønt, blomster og brændte mandler.
Søndag kommer traditionen tro Musik Banden det tidligere Æ-Unoder og underholder i markedsteltet.
Vi gentager succesen med biltræf for special- og veteranbiler år på markedspladsen søndag. Der er ingen
tilmelding, så har du en veteranbil / motorcykel / amerikaner er du velkommen. Du kan parkere gratis på en
anvist plads. Der er en lille forfriskning til alle chauffører, der kommer til markedet i et veterankøretøj om
søndagen
Vi håber, der vil være smådyr herunder både høns, ænder, kaniner, kanariefugle på markedspladsen år. Det
er et område til smådyr. Men da det er gratis og ingen tilmelding til af dyr, ved vi ikke på forhånd hvor
mange der kommer. Det har dog vist sig i de senere år, at der er flest om lørdagen. Dyrevelfærd er
selvfølgelig også sat i højsæde på markedet i år. Der er dyrlægekontrol på pladsen.
Selvom tørken er over, og vi har fået sædvanligt dansk efterårsvejr, har vi selvfølgelig sørget for at pladsen
er sikret med brandudstyr og vagter på pladsen hele døgnet. Vi regner selvfølgelig ikke med at vi får brug
for det.
Der er som altid gratis adgang til markedspladsen, men parkering koster 30 kr. Parkeringsbilletten er også
et skrabelod, hvor der er mulighed for at vinde alt fra fribilletter til FCM og gavekort til Haveoasen til
hovedgevinsten på badskabe fra HEVA køkken og bad.
Igen i år er der op mod 125 frivillige, der sørger for, at Høgild Marked bliver afviklet. Der bliver sørget for
indkøb, salg i teltene, parkering, og der er nogen som sidder i informationsvognen og hjælper kræmmere
og besøgende med at finde rundt på pladsen.
De 125 frivillige, som er en stor del af Høgilds indbyggere, får sammenholdet i vores lille by til at blive
endnu bedre – for ”sammenhold gør stærk” – er byens slogan.

Vi håber at rigtig mange forhåbentlig gæster ca. 15.000 besøgende vil finde vej til Høgild. Evt. overskud fra
markedet går udelukkende til gavn og glæde for Høgild og omegns beboere i borger- og idrætsforeningen,
upolitiske foreninger, Cafe-aften / kulturelle formål samt den selvejende institution Høgild Beboerhus.
Du kan læse mere om Høgild Marked, program mm på www.høgildmarked.dk
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