
KONTAKT 

Mailadressen til vores forening er hyllestedogomegn@gmail.com 
Send en mail, hvis I gerne vil modtage informationer om arrangementer, 
ændringer etc. Det er også her, vi modtager ris, ros og gode forslag  
 

KONTINGENT 

Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent udgør 

 

 
 

Kontingentet overføres til Sparekassen Kronjylland: 

 

 

Husk at notere navn i notatfeltet (også gerne mailadresse, hvis der er plads). 

BESTYRELSEN 

Formand Dorthe Schmidt, Brønhøjvej 6 40 47 11 89 
Kasserer Janne Kristensen, Kirkevænget 9 86 33 62 95 
Referent Anni Wich, Gravlev Bygade 1A 22 65 90 19 
Medlem Gitte Christensen, Gl. Stationsvej 2 61 78 93 97 
Medlem Helle Colombani, Stenledvej 2 51 72 87 92 
Suppleant Jette Lundsager, Hulgaden 4  86 33 62 13 
Suppleant Bente Clausen , Gl. Stationsvej 32 25 62 59 93 

 
 
 

 

 
PROGRAM 2017-2018 

 

BEBOERFORENINGEN FOR HYLLESTED  
OG OMEGN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dette program er et grundprogram med faste, 
tilbagevendende arrangementer. Nye og anderledes 
arrangementer kan komme til i løbet af sæsonen. Kontakt 
bestyrelsen (se bagsiden), hvis I har gode ideer til aktiviteter 
eller arrangementer, der kan være med til at styrke 
fællesskabet. 

 
Beboerforeningen https://hylleby.wordpress.com 

200 kr. for personligt medlemskab 

100 kr. for pensionister 

 

Reg. nr. 9360 kontonummer 0008097526 
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Sankthansaften fredag d. 23. juni  
Der tændes op i grillen kl. 18 på sportspladsen (Kirkevænget 
7,9,13), og bålet tændes kl. ca. 21. Traditionen tro medbringer 
man selv mad og drikke. 
 

Markedsdag og grillaften lørdag d. 19. august 
Markedsdag: Vi gentager succesen fra sidste år med 
markedsdag i området omkring forsamlingshuset. Har du 
noget, du vil sælge – hvad enten det er spiseligt, drikkeligt, 
rustikt, antikt eller mere eller mindre unikt, så kom, og stil 
din bod op. 
Tag naboer, familie og venner med til en hyggelig 
eftermiddag på Hyllested marked.  
Markedet åbner kl. 13. 
 
Grillaften: Kl. 18 er grillen klar. Man medbringer selv 
noget til grillen samt tilbehør. Vi satser på godt vejr, så 
vi kan nyde denne lidt sene sommeraften på terrassen 
ved forsamlingshuset. Øl, vand og vin kan købes. 
 

Hyllesteds åben have-dag søndag d. 27. august 
Har I lyst til denne søndag at åbne jeres have 
for andre beboere i Hyllested og omegn, så 
skriv til 
hyllestedogomegn@gmail.com 
Vil I se de åbne haver, skal I bare møde op kl. 
14 ved forsamlingshuset. Så går vi sammen på 
havevandring.  
 

Svampetur søndag d. 1. oktober kl. 10 
Sidste år var vi ikke så heldige med svampejagten. Der havde været for tørt, og 
der var næsten ingen svampe. Men vi prøver igen i år. 
 

 

Svampeeksperten Jens H. Petersen fra Tirstrup har 
igen lovet at guide os rundt på svampejagt i 
Hyllested bjerge. 
Jens har undervist i svampe ved Aarhus Universitet, 
og har skrevet og illustreret utallige bøger om 
emnet. Jens er desuden fotograf og æbleavler. 
Vi afslutter turen med lidt mad i bålhytten i Brønhøj Skov. 
Mødested: P-pladsen ved Brønhøj Skov. 
 

Fællesspisninger: 6. oktober, 3. november,  
1. december, 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april. 
Vi har allerede nu kokkehold til oktober og november 
måneds fællesspisninger. Men der er brug for flere  
Meld jer endelig til på hyllestedogomegn@gmail.com  
Alle er meget velkomne til at komme med indslag til 
disse aftener. 
 

Juleværksted for børn og voksne  
søndag d. 19. november  
Vi håber, der i år er flere, der har lyst til at være med til en 
hyggelig, kreativ eftermiddag i juleværkstedet i 
forsamlingshuset. Her kan man flette julehjerter, lave 
julestjerner, bage pebernødder, klippe kravlenisser og 
meget mere.  
Man kan også lave juledekorationer. Tag selv ler, lys og div. 
pynt med. Vi sørger for, at der er masser af forskelligt pyntegrønt. 
Det vil være muligt at købe te, kaffe, gløgg og æbleskiver. 
Juleværkstedet har åbent fra kl. 13-17. 
 

Nytårsaftensdag søndag d. 31. december  
Vi møder traditionen tro ved kirken kl. 15:30 og går til 
Møllebakken, hvor vi tænder bål og ønsker hinanden 
GODT NYTÅR. 
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