Sund – Nem – Bekvem
HØJMARK

Ridning i Naturens Rige har et stort
potentiale for så vel nuværende beboer,
som tilflyttere.
Nina Tolnov
Der var engang, der kørte
busser rundt i kommunen.
Når man bor i Højmark kan det være besværligt at være ung og
studerende, da man hele tiden er afhængig af den offentlige
transport. Det er der fundet en løsning på. I Højmark kan man
nemlig leje en bil til meget rimelige priser. De unge studerende
der f.eks. skal til Skjern og studere slår sig sammen om at leje
bilen. Dette kan gøres mindst til samme pris som med offentlig
transport og ventetid minimeres.

Traditioner

Husk der er to skåle på en vægt og
at halvdelen af befolkningen kommer
ude fra lokalområderne.

HØJMARK

Højmark Forsamlingshus

Niels Bredgaard
Hvis vi skal overleve som
lokalsamfund her I Højmark,
så er det vigtigt at ildsjælene
hele tiden er oppe på dupperne.

I Højmark er der stolte traditioner for at gøre tingene selv.
Det første forsamlingshus blev bygget i 1870 og resterne
af det er et skilt der hænger på væggen i det ”nye” forsamlingshus fra 1934.
I 1924 fik kirken et nyt tårn. Kommunen gav et tilskud på
3000 kr. resten af beløbet på 20.000 kr. samlede Højmarks
menighed selv ind.

Sammenhængskraft
Vi skal bevarer det gode samarbejde mellem Højmark Børneverden, hvor Børnehus og Turbohus sender børnene til gymnastik og boldspil. På samme måde er der samarbejde mellem
kirke og børnekor og med Jens Toft omkring projekt ”sorte
finger” hvor børn er med til at sætte gamle traktorer i stand.
Alt dette fortæller tillige, at vi tager den nye folkeskole reform
meget alvorligt, og har gjort det længe inden den kom.

Innovation
Mange tror, at innovationen ophører, når vi kommer
udenfor Herning
Herude er er vi bare tvunget til at være innovative.

Vi har masser af gode historier, men det er
sjældent de kommer i avisen
Anders Rosholm

