Januar 2019

Hyllingenyt

Indhold
Side:
1

generalforsamling Beboerfor
ening / Gospelkor

2

Danseaften
Vuggestue / børnehave

3

Centergården

4

Gymnastik / Trailersalg

5

Yong disco / privatbørnepasning
Arbejdsdag i centergården

6

Spejderne / Hjemmeside

7

kirken

8

Spejderne fastelavn /
Stiftende generalforsamling
Team Hyllinge

Generalforsamling:
Hyllinge Beboerforening.
Tirsdag d 26-02-2019
kl. 19.00 i Centergården
Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Beretning.
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg til bestyrelse
6 Valg af revisor
7 Eventuelt
På valg er følgende medlemmer:
Pernille Wolder
Pia Flint
Hanne Meisner
Per Jacobsen
alle modtager genvalg.

Vi serverer kaffe og småkager.

Årgang 13 nr. 38

Gospelkor
Hvis der er interesse for det, vil vi
undersøge muligheden for, i samarbejde med Vallensved Menighedsråd, at få oprettet et lokalt gospelkor i år.
Gospelmusik er munter musik, som
man får lyst til at synge med på, og
som gør en ”glad i låget”, så hvorfor ikke unde sig selv den glæde en
gang om ugen, og sammen med
andre. Uanset om man er mand
eller kvinde, synger højt eller lavt,
om man synger smukt eller? så kan
alle være med.
Hvis du er interesseret så skriv en
mail til
kyse.vallensved@gmail.com
med dit navn, tlf. nr. og E-mail.
For mere information kontakt
Linda Markwardt på
kyse.vallensved@gmail.com
eller på tlf. 26 18 10 14
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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.
Bestyrelsen:
Formand
Steen Larsen
Søndergade 3
tlf. 20856507

Vuggestue i Hyldebærhuset
Den 16. november 2018 åbnede Hyldebærhuset vuggestue.
Arbejdet med at bygge liggehal og ombygning af huset gik i gang og forventes at være færdig til
februar 2019. Stien bag om Hyldebærhuset er blevet ændret, da liggehallen skal ligge i forbindelse
med vuggestuen. Vi håber ikke, det har været til alt for meget gene. Der vil blive opsat en lygtepæl,
som midlertidig har været fjernet. Der er plads til 12 børn i vuggestuen, der er åben for indmelding
via NemBørn. Flere børn og ny vuggestue betyder også, at der er kommet flere nye voksne.
Julemåneden er en travl måned. Hele Hyldebærhuset var så heldige at blive inviteret til at klippe
julepynt og være med til at pynte juletræerne i hallen sammen med Tina’s Rollinger og Raadams
Brumbasser.
Vi har været i kirke med bedsteforældre, haft juleklip med forældre og de store børn har gået Lucia.
Vi har haft besøg af drillenisserne, som julemanden tog med
hjem, da han kom forbi med godteposer.
Børn og voksne ønsker alle et rigtig godt nytår.

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

Suppleanter
Hanne Meisner
Stengårdsvej 16
tlf. 21733415
Per Jacobsen
Kvislemarkvej 64
tlf. 20846026

Der tages forbehold for eventuelle tryk og
korrekturfejl,
Hyllinge Beboerforening
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Støt op om de lokale foreninger, så vi
kan Holde liv i de
arrangementer, der
bliver lavet. Der er
en masse som gør
et super godt frivilligt arbejde

Generalforsamling i Centergården:
Onsdag, den 20.februar
2019 kl. 19.30 i Centergården.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Centergården:
Onsdag, den 20. februar
2019 kl. 19.30 i Centergården.
Dagsorden ifølge vedtægterne
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Nyt fra gymnastikken.
SÆT X I KALENDEREN.
Generalforsamling i HMIF-Gymnastik d. 21/2 2019 kl. 19.00 i Vesthallens mødelokale.
Dagsorden i følge vedtægter.
Vi søger en ny til bestyrelsen så gymnastikken kan fortsætte.
Årets gymnastikopvisning i Vesthallen bliver d. 30/3 2019 om eftermiddagen, mere info kommer senere.
Vores springhold er flyttet til om torsdagen kl. 18-19 nye gymnaster er velkomne. Det er et springhold
for piger og drenge 1.klasse til og med 6. klasse.
Der er også plads på vores andre hold og alle er velkomne se mere på
www.hmif-gym.dk
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Hjemmeside: www.hyllingeby.dk
Beboerforeningen føler i den grad, at der ikke er interesse i at benytte vores side med oplysninger om foreningerne i vores område. Vi mener, at det er i alles
interesse, at der kommer så mange som mulige oplysninger på siden, så både nuværende og nye beboere
kan finde nyttige oplysninger på siden. Vi laver jeres
egen side på www.hyllingeby.dk, hvor det er muligt at
lægge jeres oplysninger, og eventuelle links til jeres
respektive sider. Så kære foreninger op af stolen, og
send os jeres oplysninger, så vi kan få rigtig mange
med på siden.
Vi er også lidt ramt på it siden, så hvis der er nogle, der
ved noget om hjemme sider og har lyst til at hjælpe/
aflaste os på dette område, skal i være hjertelig velkommen. Send til: kontak@hyllingeby.dk
Med venlig hilsen
Hyllinge Beboerforening.
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Aktiviteter i Kirken, Hyllinge, Marvede og Vallensved.

10. januar kl. 19 Filmaften i Vallensved Sognegård –
vi viser filmen ”Hævnen”.
15. januar kl. 19 Aftengudstjeneste i Vallensved Kirke
20. januar kl. 10.30 Efter gudstjenesten i Hyllinge Kirke kommer formanden
for Mødrehjælpen i Næstved Erik Wilhelmsen og fortæller om, hvad Mødrehjælpen står for, og hvem de hjælper.
23. januar kl. 19 Konfirmandbilledaften i Marvede Præstegård. Kom og vær
med til at sætte navne på vores mange billeder.
Vi mangler blandt andet navne på dem, der er konfirmeret mellem 2003 og
2009.
13. februar kl. 19 Filmaften i Vallensved Sognegård.
14. februar kl. 19 I Marvede - læsekreds om bogen Birgitta, som handler om
Den hellige Birgitta af Vadstena. Alle er velkomne.
20. februar kl. 19 I Marvede - foredrag med Grethe Holmriis, tidl. sognepræst, som vil tale om Birgitta af Vadstena. Grethe Holmriis skulle være en
fantastisk fortæller.
21. februar kl. 19 Aftengudstjeneste i Marvede Kirke
3. marts kl. 14 Fastelavnsgudstjeneste i spejderhytten. Man møder udklædt,
for efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning og kåring af kattekonger
og -dronninger.
10. marts mellem kl. 10 og 13 er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Man kan overveje at melde sig som indsamler.
12. marts Filmaften i Marvede kl. 19
19. marts Foredrag om Steen Steensen Blicher i Vallensved Sognegård kl. 19
26. marts Klaus Laursen performer Markus Evangeliet i Karrebæk Kirke kl. 19.
Dette arrangement er for nuværende og tidligere konfirmander og deres forældre – og alle andre. Gratis adgang.

Her kunne din
forening, måske have
haft et indlæg, for at
gøre opmærksom på
jer i lokal området.

TAK!
VESTHALLENS VENNER vil gerne takke for opbakningen til det 20. julemarked.
Der var rigtig mange flotte stande.
Der var nye boder, og så årets bedste æbleskiver. Men uden alle jer, der kom og
kiggede, og lagde nogle skillinger, ville det ikke være så sjovt at arrangere. Vi ses
til november igen.
Også tak til Damerne i mandagskøkkenet, i Vesthallens Cafeteria; Irene, Inge og
Herdis. Vi er rigtig glade for årets samarbejde med jer, og alle gæsterne der
kommer til mandagsspisningen.
VESTHALLENS VENNER arbejder frem til at kunne afholde ordentlig fest, når
vores allesammens VESTHALLEN fylder 25 år.
Derfor er det rigtig dejligt at se, I bakker op om de lokale arrangementer.
Med venlig hilsen
Vesthallens Venner.
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Stiftende generalforsamling
Team Hyllinge.
Så er det blevet tid, til at få vores lille cykelklub
op og køre, som en officiel forening, så derfor
indbydes der til Stiftende generalforsamling, i
Vesthallens Cafeteria
Onsdag d. 13-03-2019 Kl. 19.00
Dagsorden:
1
Velkomst
2
Valg af ordstyrer
3
Godkendelse af navn ( Team Hyllinge)
4
godkendelse af vedtægter.
5
Valg af bestyrelse (evt pause til at
bestyrelse kan konstituere sig)
6
Fastsættelse af kontingent
7
evt
8
Afslutning.
Håber at rigtig mange, der har deltaget i 2018
har lyst til at møde op, så vi kan få et godt møde.
Godt nytår og tak for 2018 som blev en rigtig
god start på en forhåbentlig lang og begivenhedsrig fremtid for klubben.
Mvh
Steen Larsen

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.
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