Alt hvad der er værd at vide om Hylke
og omegn, kan du finde på:

NY I HYLKE

www.hylkeinfo.dk
På facebookgrupperne Hylkeinfo og
Landsbyen Hylke finder du opslag
om aktuelle begivenheder og
arrangementer.

Indvielse af Multihuset med Sigurd Barrett 2015

Har du yderligere spørgsmål,
så skriv en mail til
landsbyraad@hylkeinfo.dk
Velkommen til Hylke!
På vegne af byens borgere &
Hylke Landsbyråd.

En kort introduktion til
Hylkes muligheder,
aktiviteter og arrangementer,
til dig der er ny i Landsbyen.

Grundlovsdag 2015
Udsigten fra Fårbjerg

www.hylkeinfo.dk

S P O RT
• Hylke Gymnastik udbyder gymnastik for
både voksne og børn, yoga, spinning og
zumba.
• Hylke Ketchersport udbyder tennis i
sommerhalvåret. Om vinteren er der
badminton og floorball i Tebstrup.
• Du kan gå til ridning på Hylke Ridecenter.
• Hylke Fodbold har både børne- og voksenhold.

H VA D S K E R I H Y L K E
Hylke er en aktiv landsby, hvor der er gang i meget. Du ved nok, at Hylke har dagplejere, børnehave, skole,
kirke og købmandsbutik, og folderen her er tænkt som en appetitvækker til, hvad Hylke ellers har at byde på.
Find mere info om nedenstående muligheder på www.hylkeinfo.dk

H Y L K E M U LT I H U S
• Multihuset er foreningernes hus og er drevet af
frivillige. Her er gymnastiksal, træningscenter
og mødelokaler til foreningerne.

• I Hylke Træningscenter er der rig mulighed for både styrke- og konditionstræning.

• Hylke bibliotek findes også i Multihuset, hvor
du kan låne alverdens bøger og få leveret fra
Skanderborg bibliotek. Biblioteket er åbent
flere gange om ugen.

• Med Hugins Horde kan du dyrke rollespil.

• Er du kreativ, har du mulighed for at udfolde
dig i det kreative værksted.

• Du kan også spille Krolf.

FORSAMLINGSHUSET

KLUBBER
• Ungdomsklub for de unge i 3.-5. klasse
en aften om ugen.
• Hylkes Aktive Livsnydere er byens aktive seniorer, der har mange jern i ilden.
• Læsekredsen holder til i biblioteket.
• Hylke Sportens Venner (HSV) samler
papir og pap fire gange om året og donerer pengene til lokale formål.

• Ud

over udlejning, er der mange gode og
spændende arrangementer, f.eks. musik,
børnearrangementer, foredrag og loppemarked.

• Her er banko hver uge og præmiewhist hver
anden uge.
FASTE ARRANGEMENTER
• Fællesgryden er fællesspisning i forsamlingshuset den sidste torsdag i månederne oktober
til marts (december undtaget). Du kan se
menuen og melde dig til hos købmanden.

• Grundlovsdag d. 5. juni er landsbyrådet
vært for et sommerarrangement.
• Hylkeugen er i juni og indeholder blandt
andet sommerløb, cykelløbet ”Tour de
Hylke”, banko, foldboldskole og
festgudstjeneste. Ugen afsluttes med
familiedagen med forskellige aktiviteter
og sommerfest om aftenen i teltet på
sportspladsen.
• Veterantræf i august byder på over 100
veteranbiler og motorcykler samt
markedsdag.
• Julegåturen mellem jul og nytår arrangeres af Landsbyrådet og er en fælles gåtur
med efterfølgende kaffe og kage.
• Nytårsløb er altid den første søndag i
januar med forskellige ruter og en familietur.

