Velkommen

Navnet Himlingøje er en sammentrækning af Himlinge og høje. Himlinge menes at være navnet på en høvding
bosiddende i området og høje henviser til de oprindelige gravhøje i udkanten af landsbyen, fra omkring år 200.

Engang var Himlingøje beboet af en rig og magtfuld fyrsteslægt og var centrum for
handelsforbindelser mellem det store Romerrige og mange skandinaviske handelspladser.
Arkæologiske fund på Stevns fra perioden 150-350e.Kr. beviser disse forbindelser, og de rigeste
gravfund fx guldringe, sværd, glas-og sølvbægere er fundet i Himlingøje og kan ses på
Nationalmuseet.
I begyndelsen af 1900-tallet var her, udover den gamle kirke, en skole og butikker. Ligesom i
mange andre landsbyer tog frivillige initiativ til at bygge et forsamlingshus, hvor folk kunne
mødes til gymnastik, foredrag og fester.
Himlingøje er nu en lille landsby, men forsamlingshuset fungerer stadig som et aktivt mødested
for byens og omegnens beboere.

Himlingøje Forever

Gravhøjene

I Himlingøje blev mænd og kvinder af høj byrd gravlagt. Der var en iøjnefaldende forskel på gravene,
eller rettere sagt på gravenes indhold, idet nogle var helt uden gravgaver, mens andre bugnede af
rigdomme. Formentlig drejer det sig om en fyrsteslægts hvileplads, men også af tyende og trælle, som
arbejdede for den rige familie. Et væsentligt indslag i gravgodset er glas, der er blevet fremstillet i de
romerske provinser.

Forsamlingshuset

Det gamle hus har i mere end 100 år dannet rammen for landsbyens mange fester og møder.
Bygget og drevet af frivillige til gavn og glæde for alle. Lad os alle støtte og bevare denne
kulturarv. Har du brug for at leje lokalerne eller har du ideer til et arrangement er du meget
velkommen. Huset drives af en frivillig bestyrelse, som også formidler udlejninger til private fester
og arrangementer.
Huset består af en stor sal med plads til max 100 personer og en lille sal med plads til max 40
personer. I store sal er indrettet bar med køleskab. Desuden er huset forsynet med et stort
veludstyret køkken med komplet service til 80 personer.
Foruden 1 herre og 1 dametoilet, findes også 1 handicaptoilet.
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem

Birgit Ottesen
Niels-Erik Pedersen
Rita Lundsgård
Anne-Lis Langhoff
Vivian Roholte

Himlingøje Gymnastikforening byder alle velkommen med masser af aktiviteter for alle aldersgrupper fra 9 år
og opefter.

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Medlem

Bestyrelsen:

Helle Hviid-Nielsen
Torben Bang
Grethe Gudiksen
Charles Hansen 56 28 73 90
Eva Jensen

Af aktiviteter kan nævnes:
Motionsgymnastik
Yoga
Cykling
Bordtennis
Petanque

Se desuden det udførlige program på foreningens hjemmeside
www.Himlingoje-gym.dk

Himlingøje Kirke

Kirken er oprindeligt opført som en rundkirke i 1100 tallet, men har omkring 1475 – 1500 fået sin
nu værende form. I 2016 fik kirken nyt orgel med 24 stemmer. Der afholdes gudstjeneste 2 gange
om måneden. Menighedsrådet arrangerer jævnligt sangaftener med højskolesangbogen i
forsamlingshuset med organist og præst. Derudover forskellige foredrag af historisk interesse i
samarbejde med bylauget.

Nuværende menighedsråd
Formand
Anne-Lis Langhoff
Næstformand
Bent Juhl Jørgensen
Kasserer
Søren Bauer
Kirkeværge
Lone Nielsen
Menigt medlem
Rikke Bauer
Himlingøje kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/himlingoeje/

Foreningens formål er at varetage alm. interesser for borgere bosiddende i Himlingøje. Som medlemmer
kan optages alle borgere i Himlingøje sogn.
Kontingent, 50 kr. pr medlem, betales ved bankoverførsel 2340-0361583108 el. kontant til kasserer el.
formand.
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem

Anne-Lis Langhoff 56 28 68 48 annebjørn@gmail.com
Tina Martinsen 40 45 75 38
Ulla Jørgensen 51 33 08 60
Bitten Guld 30 33 64 06
Vivian Roholte

Bylauget står som arrangør, sammen med enten forsamlingshuset eller menighedsrådet, for forskellige
foredrag og musikoplevelser. Derudover har Bylauget sine faste årlige aktiviteter sammen med
forsamlingshuset.
Forår og efterår: Arbejdsdag, hvor vi rydder op og laver småreparationer. I Maj måned byttedag med alle
slags ”lopper”, med kaffe og kage.

28. december er børnenes juletræsfest med godter og underholdning. Der samles traditionen
tro penge ind, og komiteen går rundt i sognet, for at alle børn kan komme til juletræ.
____________________________________________________________________________

”Det lille Bibliotek” i forsamlingshusets lille sal er til for alle. Her kan du finde ugeblade,

tidsskrifter, bøger eller CD’er som andre ikke længere har brug for. Har du selv noget som du
mener andre kan få glæde af er det meget velkomment.

Forsamlingshusets priser
Ikke medlem

Medlemmer

2400 kr
1000 kr
1250 kr

2000 kr
1000 kr
1000 kr

Møder:
Hele huset en lejeaften
Lille sal en lejeaften

700 kr
350 kr

400 kr
200 kr

Foredrag:
Hele huset et lejedøgn inkl. Energiforbrug

1400 kr

1400 kr

Børnefødselsdage: Søndag til fredag
Hele huset 8-18.00 ekskl. Rengøring

100 kr//time

Energiforbrug:
Olie pr. liter
El pr. kWh

40 kr
2.75 kr

Depositum:
Ved bookning opkræves depositum
For ungdomsfester opkræves depositum
Øvrige arrangementer opkræves depositum

2000 kr
5000 kr
500 kr

Fester:
Hele huset et lejedøgn
Ekstra påbegyndt lejedøgn
Lille sal et lejedøgn

Himlingojeforsamlingshus@gmail.com
Tlf. 50 51 58 69 bedst mellem 11.30 og 12.30
Bank: Reg. Nr. 2340 kto. nr. 6070100795
Mobile pay nr. 29912
Medlemskontigent 100 kr/ år
www.himlingøjeforsamlingshus.dk

Kontakt

2000 kr
5000 kr
500 kr

