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Beboerforeningen ønsker jer
alle en rigtig god sommer.

Generalforsamling:
Siden sidste udgave af bladet har
der været holdt generalforsamling i
beboerforeningen. Dette har givet
udskiftning i bestyrelsen, da der er
flere som har valgt at stoppe. De
der er stoppet. skal alligevel have
en stor tak for deres indsats i de
perioder, de har været i bestyrelsen.
Herover på billedet kan du se den
nye bestyrelse.
Set fra højre er det:
Pia Flindt
Pernille Wolder
Hanne Meisner
Karsten Köhler-Nielsen
Lone Frederiksen
Steen Larsen
Per Jacobsen (ikke på billede)

NYHED
Denne gang har beboerforeningens bestyrelse valgt at få trykt
bladet ude i byen. Dette sker
udelukkende for at spare på den
tid, vi bruger i processen med at
trykke og færdiggøre bladet, da
det har været et stort arbejde.
Håber I tager godt imod det nye
Layout.
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Hyllingenyt
Udgives af beboerforeningen i
Hyllinge og udsendes i Hyllinge
sogn 4 gange om året.
Bladets formål er at formidle nyheder, sjove historier og bidrage til
lokalområdets udvikling sammen
med
hjemmesiden www.hyllingeby.dk
Hvis du i har forslag til artikler så send dem
på nedenstående mail adresser.
Artikler medtages gratis i begrænset omfang .
Skriv direkte i mail
Vedhæft billeder i jpeg.
Hyllingeby@gmail.com
Ansvarshavende :
Steen Larsen

Annoncering :
Hyllingenyt eller
hyllingeby.dk
Henvendelse via
hyllingeby@gmail.com
eller Bestyrelsen
Kontingent til beboerforeningen
for 2018 udgør :
pr. husstand 100 kr.
pr husstand pensionist 75 kr.

Betaling Girokort eller direkte til
bestyrelsen.
Formand
Søndergade 3

Bestyrelsen:
Steen Larsen
tlf. 20856507

Kasserer:
Pia Flint
Kvislemarksvej 64
tlf. 20735718
Bestyrelsesmedlemmer:
Pernille W. Wolder
Søndergade 33
tlf. 23933796
Lone Frederiksen
Søndergade 11

tlf. 25627682

Karsten Nielsen
Kohavevej 6

tlf. 42606410

Så kommer medieløbet igennem Hyllinge igen
d. 2/9 -18
Og vi håber, at det bliver en lige så stor succes som sidste år, hvor vi havde en rigtig dejlig dag i Hyllinge, og hvor vi fik samlet penge sammen til en
masse foreninger.

Derfor har vi brug for din hjælp.
Vi skal bruge nogle, der gerne vil stå som flagposter på ruten, og vi skal bruge hjælp i køkkenet og i depotet, som er ved hallen.
Så har du tid søndag i tidsrummet fra kl. 8 til 13.30 eller bare nogle timer så
meld tilbage til os inden d. 1/6-18.
Vi holder planlægningsmøde/informationsmøde midt august for alle der
kommer d.2/9.
Vi glæder os til at høre fra jer
Hilsen
Tina Raaddam, Inge de Molade og Birgit Petersen.
22935226,
40717341,
40614994
Se mere på www.medieløbet.dk
I år stiller Hyllinge med deres eget cykelhold, så vær med til at modtage
dem og heppe på dem når de kommer til Hyllinge.
NYT FRA GYMNASTKKEN.
Sæson 2017-2018 blev afsluttet med en fantastisk gymnastikopvisning i Vesthallen.
Det var dejligt at se alle de glade gymnaster fra 4 af vores 5 hold, og gæsteholdet fra STIF grønbro. Der var også mange tilskuere, og der blev klappet flittigt af vores gymnaster. Efter denne
sæson har Birthe valgt at stoppe som træner af vores motionsdamer, og vi leder med lys og lygte
efter en ny, der vil overtage holdet. Har du lyst til at lave gymnastik sammen med vores motionsdamer hver tirsdag kl. 10-11 så kontakt formand Birgit Petersen 40614994.
Det blev også til et farvel til Cassandra og Michelle, der stopper som trænere for springfiduserne.
Cassandra venter sig og Michelle skal ud og rejse. Vi er klar med en ny træner til springfiduserne
nemlig Julie, og hun glæder sig til at overtage holdet. Julie er selv springgymnast og træner også
hold i Karrebæk. Som hjælpetræner har hun Amalie, som kommer tilbage efter at have været på
efterskole. Springfiduserne træner onsdag kl. 17
Christian og Tina Raaddam fortsætter som trænere for leg og motorik om torsdagen kl. 17.
Tina Dybdal som træner for rollingerne om tirsdagen kl. 17. Med sig har hun 3 hjælpetrænere
Rikke, Kasper og Cecilie.
Alle 3 børnehold begynder i uge 34
Grethe starter mix-motion op i Marvede mandag i uge 41 kl. 19.
Motionsdamer mødes til opstart 2. uge i september.
Årets ildsjælepokal gik til Cassandra og Tina Dybdal for deres mangeårige virke i HMIF Gymnastik
og deres indsats for at bevare gymnastikken i Hyllinge. Stort tillykke endnu engang.

Suppleanter
Hanne Meisner
Stengårdsvej 16
tlf. 21733415
Per Jacobsen
Kvislemarkvej 64
tlf. 20846026
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Nyt fra AMOS
BØRNEFODBOLDEN ruller igen på grønsværen bag hallen:
Der trænes hver tirsdag fra kl. 16.45 til 17.30. Børn fra SFO
bliver hentet af enten Helle eller Thomas.
Karsten Nielsen står for træningen. Det vil være dejligt, om
en eller flere forældre ville hjælpe til med at holde styr på
det hele.
Det koster 400 kr. for sæsonen.
CIRKELTRÆNINGEN er en stor succes med mellem 15 og 20
deltagere hver tirsdag og torsdag.
Vi er gået på sommerpause og starter op igen tirsdag d. 18.
september kl. 19 til 20
KLUBAFTEN med spisning starter igen mandag d. 20. august kl. 18
SENIORMOTION starter op igen torsdag d. 20. september
kl. 8.30 til 9.30
LØB er på vejen igen hver onsdag kl. 17.30 fra Grus parkeringen, og nogle af os træner til diverse løb rundt om i landet det næste halve år.

Vi 2 private børnepassere/dagplejere her i Hyllinge har i vinterens forløb gået med vores børn i
Vesthallen hver fredag formiddag, hvor de er
blevet styrket motorisk og socialt.
Da vi nu går foråret og sommer i møde, og det er
tid til udelivet, er vi heldige at være inviteret i
børnehaven Hyldebærhuset hver fredag formiddag, så vores børn bliver trygge ved deres fremtid, som efter os er børnehavelivet, og flere voksne og børn at skal forholde sig til.
Vi 2 private børnepassere/dagplejere nyder at vi
har så mange gode ting i vores nærmiljø, som vi
må være en del af sammen med vores børn.
Hilsen
Tina Dybdal og Tina Raaddam
Tinas rollinger / Raaddams brumbasser

www.tinasrollinger.dk
www.tinaraaddam.dk
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Bliv Førstehjælper
Nu kan du blive førstehjælper og være med til at redde liv.
Dansk Folkehjælp har, bl.a. sammen med Region Syddanmark og Region
Sjælland, taget initiativ til projektet ”DANMARK REDDER LIV”.
For at kvalificere sig til at blive førstehjælper skal man have gennemgået
Dansk Førstehjælpsråds uddannelse ”Medborgerførstehjælp”, som er et 7
timers førstehjælpskursus. Et af disse kurser vil blive afholdt den 08. september 2018 i Mødestedet, Slagelsevej 252, kl. 09.00-16.30. Det koster kr.
100,- at deltage (beløbet er til forplejning på dagen samt leje af lokaler).
Projektet indebærer bl.a., at vi får mulighed for at blive tilkaldt til at yde
første hjælp efter et hjertestop. Det indebærer dog også, at vi ved, at hjælpen er nær, hvis der skulle ske noget i vores egne familier.
For mere information og tilmelding kontakt
Linda Markwardt på tlf. 26 18 10 14 eller på kyse.vallensved@gmail.com .
Der er plads til 16 deltagere, og pladserne tildeles efter ”først til mølle”
Trailersalg den 14.4.2018
Solen skinnende ikke fra en klar himmel, men det var en dejlig forårsdag
og de 35 stadeholdere var tidligt i gang med at gøre standene klar til dagens salg. Flere benyttede muligheden for at gøre en god handel allerede
fra start kl. 10. Trailersalget/loppemarkedet var godt besøgt, og mange
afsluttede en god handelsdag med kaffe og franskbrødsmadder eller hjemmebagt kage i “loppeboden”.
Støtteforeningen for Centergården takker såvel stadeholdere som besøgende for det gode fremmøde, og vi nyder at se Centergården summe af
liv og handelsaktivitet til trailersalget. Vi håber at se jer alle til næste års
trailersalg/loppemarked som bliver lørdag den 6. April 2019.
Støtteforeningen for Centergården - aktivitetsudvalget bag trailersalget.

Dette sker i Kirken
D. 17. juni kl. 19 i Vallensved sognehave –
hvor der er aftengudstjeneste, hvor den nye
provst Anna Helleberg Kluge har sagt ja
til at prædike.
22 Juni Sognetur til Adelslandsbyen
(Vallensved sogn står for turen)
Fra september vil der en gang om måneden
være en aftengudstjeneste på en hverdagsaften,
hvor den forrige søndags prædiken gentages –
Dette vil give de folk, som ikke kan om søndagen,
muligheden for også at komme til gudstjeneste.
D. 7. juni kl. 17-18 er der indskrivning til konfirmation næste år.
Det foregår i præstegården.
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Hyllinge lejrplads, Fodsporet er betegnet som stor lejrplads.
Lejrplads med 4 sheltere ved Fodsporet, Hyllinge
Alle oplysninger er hentet fra www.udinaturen.dk
Lejrplads med 4 sheltere for større grupper med plads til
ca. 24 deltagere. Shelterpladsen er beliggende umiddelbart
nord for Hyllinge by.
Der er bålplads ved hver shelter, samt et toilet og drikkevand på området. Du kan ikke forvente, at der kan samles
brænde på pladserne. Medbring derfor selv brænde eller
grillbriketter. Lejrpladsen skal bookes. Grupper, som har
booket lejrpladsen forud, har fortrinsret til at benytte den.
Hvis lejrpladsen er ledig og ikke benyttes af en gruppe, som
har booket i forvejen, kan den dog benyttes uden forudgående booking. Brugere af lejrpladsen, som ikke har booket
forud, skal være indstillet på at overlade lejrpladsen til
brugere, som har booket forud.
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Lokalhistorie
Træk fra Hyllinge Sogns historie .
Hyllinge Ting og Arresthus
Som nævnt tidligere er hovedkilden til mange af disse historier Niels Peder Pedersen (NPP, 1868 – 1947), der var folkemindesamler i sin fritid (ellers arbejdsmand). Hans optegnelser blev videregivet til Poul Stensgård Hansen (PSH 1918-1994), der igen
delte sit lokalhistoriske materialer med mig. - NPP Skrev.
Lige over for Kirken på Hyllinge Gade, lå det gamle Tinghus (hvor der nu er autoværksted). Haven nåede lige ned til den nuværende Branddam (Raaddammen). Om der er nogle Hekse, der har svømmet i dens grønne Andemad, har jeg dog aldrig hørt.
Sagnet er forstummet om, hvad der har tildraget sig i Tinghuset. Det gamle Tinghus stod til det i 1859 brændte.
Det gamle Tinghus blev lavet om til Beboelse for 3 familier. Der var kuns én indgang, så da huset brændte, havde Folkene nær
indebrændt.
Når man kom ind ad Døren, befandt man sig i Køkkenet. Til venstre
førte en Dør ind i Arrestgangen, her var 4 Celler. Til førte en Dør ind i
Tingstuen. Bagved den var en lille Stue. Om Birkedommeren har boet
her, har jeg aldrig fået oplyst rigtigt, nogle sagde ja, andre vidste det
ikke.
De fire Arrester var omlavet til 2 Familier. I den nordligste af Arresterne har der vistnok en Gang i Tiden været Kælder, hvor farlige Forbrydere gemtes.
Da Jordmoderhuset byggedes, kom der nogle Kampesten til Syne, der
tydede på andet end almindelige Grundsten.
Det fremgår at NPP har spurgt ældre lokale; han var ikke selv født, da
huset brændte. Hvornår dette Tinghus er opført, står hen i det uvisse,
men det må have været tingsted for Harrested Birk, der engang omfattede Hyllinge Sogn.
Npp’s omtale af hekse i gadekæret, er vel en hentydning til den såkaldte vandprøve for mulige hekse, der bagbundne blev smidt
i vandet. Flød de, var de hekse. Sank de, var de uskyldige! Der kendendes enkelte eksempler fra Danmark på, at prøven var anvendt.

Arbejdsdag i Centergården
Vi inviterer til arbejdsdag:

Søndag den 26. august 2018 fra kl. 9.00
Vi skal gøre rent, pudse vinduer og ordne udenoms arealer
og meget andet.
Kom og vær med - vi sørger for mad og drikkevarer undervejs.
Kan du ikke deltage hele dagen - er du velkommen 1 time eller 2.
Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen Bestyrelsen for Centergården

Kære læsere og medlemmer :
Husk at der denne gang er girokort
med til indbetaling af medlemskontingent til Beboerforeningen.
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I 2016 stod lokalrådet bag flere møder i Centergården samt en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle borgere i vores
lokalområde blev bedt om at prioritere hvilke tiltag/aktiviteter, der skulle sættes i gang. Resultaterne er sammenfattet i den
Lokale Udviklingsplan (LUP).
Der var stor opbakning til, at der var behov for fælles synliggørelse af alle de spændende aktiviteter, der er hver uge året
rundt i vores lokalområde, samt at det var vigtigt at tage godt imod tilflyttere til vores område.
Lokalrådet har derfor taget initiativ til 2 møder i april mhp. at skabe en fælles kalender/oversigt for lokalområdets aktiviteter
samt skabe en velkomstpakke til tilflyttere, så de føler sig taget godt imod i vores lokalområde.
20 aktive borgere deltog i disse møder, og der kom mange gode ideer og input frem, som grupperne nu arbejder videre med.
Næste fælles møde er den 15. Maj hvor arbejdet fortsættes.
Vi vil her i bladet løbende holde jer orienteret - og har du/I lyst til at deltage i gruppernes arbejde, er det ikke for sent. Mød
op til næste møde - så glæder vi os til at høre dine input og have dig med i arbejdet.
Du kan følge os på Facebook Vestlandet 4700 eller på lokalområdets hjemmeside: www.maerkvestlandet4700.dk.
På lokalrådets og gruppernes vegne
Susanne Nielsen
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Ejgil’s corner
Den første søndag i hver måned, KL. 10.00
har du muligheden for at møde op og få
en snak om løst og fast i naturhytten ved
fodsporet.
Kære læsere og medlemmer :
Husk at der denne gang er girokort
med til indbetaling af medlemskontingent til Beboerforeningen.
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