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Et nyt nummer af vo-

res lille avis er nu på 

gaden, og selvom vi 

også denne gang er 

ramt af en lille mæng-

de materiale pga. det 

lave aktivitetsniveau 

under Corona pande-

mien, så synes vi ikke, 

I skulle undvære vo-

res lille blad. 

Obs:  

Dette nummer er  et 

forsøg, med nyt layout. 

Ris eller ros modtages.  



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 til Bestyrelsen 

Kontingent til beboerforeningen  

for 2020 udgør : 

pr. husstand 100 kr. 

pr husstand pensionist 75 kr. 

Betaling Girokort eller direkte til bestyrelsen. 
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                    Bestyrelsen: 

Formand   

Steen Larsen 

Søndergade 3   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 

            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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Info fra Beboerforeningen: 
Vi deltager lige nu sammen med Lokalrådet i et projekt for at se, om der er en mulighed for at   

sammenlægge nogle af de mange små blade og hæfter til en avis, der  

så dækker hele området. Vi vil selvfølgelig orientere i bladet, hvis der bliver truffet beslutninger. 

 

Arrangementer er der ikke så mange af i øjeblikket, men det er lykkedes os at  

lave et spændende et af slagsen d. 10 marts næste år, se annoncen et andet sted i bladet. 

Vi tror det bliver en spændende oplevelse.  

Vi håber selvfølgelig på, at restriktionerne er lettet en smule, så vi kan tilbyde arrangementet  

til så mange som muligt. Glæd jer og se frem til en hyggelig aften. 

Med Morten fra Badehotellet. 

Yderligere oplysninger omkring billetter og priser følger, så snart alle detaljer er på plads. 

Mvh 

Beboerforeningen 



Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af beboerforeningen i Hyllinge                   Side 4 

Ejgil’s corner  

Den første søndag i hver må-

ned, KL. 10.00 har du mulighe-

den for at møde op og få en 

snak om løst og fast i natur-

hytten ved fodsporet. 
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VESTHALLENS VENNER informerer: 

Der har været generalforsamling hos Vennerne, hvor vi tog afsked med vores kasserer igennem en år-

række: Arne Mejsner Sørensen. I de sidste 3 år har Arne, udover at styre økonomien, været ham der 

havde kontakten til jer, der bookede borde til julemarkedet, og havde styr på, hvor vi alle sammen skulle 

have plads. Tak for indsatsen.  

Det betyder så også, at vi har fået en ny bestyrelse hos Vesthallens Venner, og du kan her se, hvordan vi 

har konstitueret os og suppleret os med en ny kasserer: 

Formand:  Marianne Egelund Jensen 21623101 

Næstformand: Lars Vestergaard Frandsen 

Sekretær:  Tina Raaddam Sørensen 22935226 

Kasserer:  Helge Christensen (ikke valgt)  

Medlem:  Käthe Larsen 

Medlem:  Jørgen ”Mickey” Frederiksen + rep. repræsentantskab. 

Suppleant:  Pia Flindt 

Suppleant:  Mette Haupt-Hansen 

Medl. Vesthallens bestyrelse: Tina Raaddam Sørensen  

Rep. i repræsentantskabet:  Jørgen ”Mickey” Frederiksen   

     Arne Sørensen   

 

 

Vi ser frem til et mere aktivt 2021! 

På Vennernes vegne 

Julemarkedet søndag  

d. 22. november i Vesthallen, har vi des-

værre aflyst! 



Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af beboerforeningen i Hyllinge                      Side 6 



Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af beboerforeningen i Hyllinge                      Side 7 

Kom og se hvor sjovt og hygge-

ligt vi har det: 

Alle der har tid torsdag fra kl. 

8,30 – 9,30 og er over 18 år. 

Kunne vi godt tænke os at se i 

Vesthallen på Kohavevej. 

Vi laver forskellige former for 

motion, bla. badminton – tennis 

– bordtennis og hockey, gode 

forslag modtaget gerne. 

Er man kun til anden halvleg, 

hvor vi mødes til en kop kaffe, er 

man også meget velkommen til 

at deltage her, fra ca. 9,30 

med Venlig hilsen  

de glade motionister 

Vi er i fuld gang.  

Nyt fra Kirken: 
Der er julehygge i præstegården d. 10. dec. kl. 14-16 Sådan plejer det at være –  

men i år rykker julehyggen til Centergården, da vi der har mere plads at hygge os på. Der vil være 

snak og hygge, kaffe og lagkage – måske en historie og måske lidt julesang. 

Alle er velkomne. 

Vinter-indendørs-sæsonen hos AMOS er: 

Mandag: Voksenbadminton kl. 17-18 ved Susanne Østerbye 

Mandag: Fællesspisning kl. 18-20 tilmelding hos Irene Larsen 20 92 79 

72 … alle er velkommen 

Tirsdag og torsdag: kl. 19-20 Cirkeltræning ved Jesper Lund Andersen 

Onsdag: Børnefodbold ved Karsten ( mobil 42 60 64 10 ) og Robert kl. 

16-17 

Torsdag: Morgenmotion kl. 8.30-9.30 Lone Frederiksen 

Torsdag: Herrefodbold ved Mads Richter Jensen kl. 20-21 

  

www.amosmotion.dk 

amos@amosmotion.dk 

http://www.amosmotion.dk/
mailto:amos@amosmotion.dk
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Nyt fra Vesthallen 

Kære brugere af Vesthallen. Håber I alle har det godt.  

I den stille tid har vi fået skiftet de 25 års gamle loftsruderne i hallen, det har givet noget mere lys i 

dagtimerne.  

Mandagsmøderne med fællesspisning er startet op. Der er en lille kreds på 14-18 madglade, der troligt 

møder op til Inge og Irenes hjemmelavede retter.  

De fleste hold er stille og roligt startet op i den nye sæson. Der bruges meget tid af de frivillige til ren-

gøring før og efter holdene. Jeg håber tiden kan reduceres, da jeg har købt en  

E-Spray er let og meget komfortabel samt drevet af et lithiumbatteri, der giver mulighed for 

at desinficere i flere timer uden at være bundet af et kabel. Væsken sprøjtes i meget små og lette dråber, 

som dækker alle overflader i det ønskede område. På grund af den elektrostatiske ladning bliver dråber-

ne tiltrukket af den ønskede overflade, og mens dråberne lægger sig, skaber de en desinficerende be-

lægning. E-Spray er den nemmeste måde at komme til i både store og små områder og er en fleksibel 

løsning, der samtidig sparer op til 65% af desinfektionsmidlerne, der bruges. 

Det skulle gøre det lettere for brugerne af hallen at overholde reglerne for rengøring. Vi skal jo gerne, 

på forsvarlig vis, havegang i det hele igen. 

Vi har fået Gedebjerg Skole ind med en time om onsdagen og en om torsdagen - dejligt med nye bru-

gere. 

Vi har desværre måttet sige farvel til HMIF Rollinge gymnastik om tirsdagen, så går du og tænker, at 

det var noget for dig at blive gymnastikinstruktør for de herlige unger, skal du ikke holde dig tilbage.  

Vesthallens venner: 

Der er afholdt et bestyrelsesmøde, den 23. september. Her blev det besluttet at aflyse julemarkedet i 

år.   

Vi glæder os stadig til mere ”normale” tider. 
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