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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 

Gymnastik i Vemmelev 
Inden vi får set os om er sommeren gået, og vi skal til at tænke på lidt motion 
igen. Vi starter op igen med motions mix mandag d. 22. september kl. 20.00 
til 21.00 i gymnastiksalen på Vemmelev skole. Blid motion - stole gymnastik - 
starter op tirsdag d. 23. september kl. 16.00 til 17.00 i sanglokalet på Vem-
melev skole. 
Elin 
Gymnastik på Helms skole kl. 18-19 
Selv om du er 50+ kan du sagtens få god motion. Vi laver gymnastik, hvor tem-
po, styrke, smidighed og gulvøvelser indgår. Holdet starter op første onsdag i 
september. 
Jeanette Nielsen tlf. 28 77 87 57 - privatjeani@gmail.com 

GymnastikGymnastik  

Solen skinner og 20 grader i skyggen med lovning op til 25 grader. Det er som-
mervejr lige nu. Det er det forhåbentlig stadigvæk når dette blad kommer på 
gaden. Og mens vi snakker om solen, så havde Elin 50 års jubilæum som in-
struktør i foreningen og det er jo ikke hver dag et sådan jubilæum kan holdes. 
Det blev markeret sammen med vores Forårsfest. Gitte Aamand, som repræ-
sentant fra DGI, kom og ønskede tillykke. Foreningen og medlemmer ønskede 
også Elin tillykke og gaver blev overrakt. Alt dette vidste Elin, så vidt jeg ved, 
ikke noget om.  Det skulle hun heller ikke, for så havde hun bare sagt ” jeg skal 
ikke fejres”, men det er trods alt ikke alt hun bestemmer. Endnu engang Tillykke, 
Elin. 
Sankt Hans forløb perfekt i samarbejde med Vennerne. Vi lagde faciliteter til og 
de lavede alt det andet. Der var borde og stole og tændt op i grillen, så alle, der 
havde lyst til det, kunne komme og spise deres medbragte mad. Senere blev så 
heksen sendt af sted til Bloksbjerg fra bålet på P-pladsen. Det er forhåbentlig 
ved at blive en tradition at gøre det på denne måde, så reserver allerede nu næ-
ste års Sankt Hans til at foregå i Hulby. For 10 år siden startede Elin og Erling 
rejseklubben med en tur til Bornholm. Det skulle fejres i år med endnu en tur til 
klippeøen, bl.a. for at se, om alt nu stadig lå hvor det skulle. Det gjorde det vist-
nok plus at der var kommet lidt mere til siden sidst, men det står der lidt mere 
om andet steds i bladet.  Nogle af vores aktiviteter ligger stille hen over somme-
ren, men er ved at være parate til at begynde igen. Følg med på hjemmesiden. 
Petanque, der for det meste bliver spillet hele året, har især her på de lune som-
mer aftener, stor tilslutning. Det er dejligt at se så mange mennesker komme og 
hygge sig sammen. Er der nogen, der skulle have lyst til at prøve spillet, så er 
de altid hjertelig velkommen. Der er altid plads til flere. Spilletiderne er tirsdag 
kl.19.00 og torsdag kl. 14.00.  
Så her til slut, vel mødt til både de igangværende og efterårets aktiviteter. 
Viggo 
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Åben alle dage 

Kl. 7-19 

Tlf: 58 14 00 01 
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Tak for hilsenen på min 70 års fødselsdag 
Grethe Villadsen  

Tusind tak for al opmærksomheden, og ganske uventet,  
til mit 50 års jubilæum, som gymnastikleder i Hulby gymnastikforening 

Tak for de flotte gaver og taler. 
50 år er mange år, men jeg har mødt utrolig mange dejlige mennesker i den tid. 

Det er mange jeg har stået over for,  
og nogen har næsten holdt mig ud i alle årene. 

Nu tager jeg et år af gangen, så må vi se hvor langt det rækker. 
Elin 

Ydun forsamlingshus 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bindende tilmelding til Majken 
Senest d. 15. september 

110 års  
Jubilæum og høstfest  

26. september kl. 18.00 
 

Velkomstdrinks 
3 retters jubilæumsmenu 

Kaffe/the og kage 
 

Alt dette for kun 325 kr 

Drikkevarer kan købes  
til fornuftige priser 

Tusind tak for opmærksomheden ved vores guldbryllup den 4. juli.  
Vi havde en fantastisk dag lige fra morgenstunden med musik og  

morgenkaffe hos os på Egevej 
Venlig hilsen Marianne og Bjarne 
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BadmintonBadminton  

Dyrefoder til alle typer hunde  

Forhandler: 

Ole Rosendahl Pedersen 

Hulbyvej 47 

4220 Korsør 

Tlf. 20285416 / 21270658 

Uniq Food Vestergaard ApS 
Fugdalvej 19 - Hejnsvig 

+45 75 33 85 05 - Fax: +45 75 33 61 
www.uniq.dk - e-mail: mail@uniq.dk 

1 dags turen går i år til Sejerø  
Torsdag den 4. september 2014 

Prisen er 595,00 pr. person, for busturen, færge og 2-retters menu. 
Tilmelding til Elin på telf. 58382632 eller 29270732,  
hvor yderligere oplysninger om turen også kan fås. 

Sommeren er over os, men snart kan det blive tid til en ny badmintonsæson. 
Der bliver heller ikke i år nogen tilmelding på stadion. Nye som gamle medlem-
mer bydes velkommen og vi kan starte når skolerne igen går igang. 
Vi har jo fået den sene tid tilbage fra 20.00 - 22.00, men vi må se om det måske 
er muligt det første stykke tid at spille lidt tidligere. 
Der vil i år igen blive tilmeldt 2 hold, et 4 herre samt et 2 damer + 4 herre hold. 
Jeg håber vores samarbejde med Vemmelev og Tårnborg badminton kan for-
sætte i den kommende sæson, til gavn for alle og banerne kan blive fyldt op  
ihvert fald i den første time. 
Tonni 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 

En dejlig sommerdag sidst i maj var der gang i oprydningen på stadion. Der 
blev gjort rent i husene og nedskårne træer og grene blev kørt på parkerings-
pladen ved Ydun som fyld til Sct. Hans bålet. Der blev rejst telt og sat borde og 
stole op, til en masse gæster. Vi skulle nemlig have det årlige DGI stævne søn-
dag den 25. maj. Her fik 108 spillere en hyggelig dag med først lidt køligt, sene-
re dejligt sommervejr at spille i. Tak for alt arbejdet med oprydning før og efter, 
samt afvikling af stævnet. Sct. Hans blev som sidste år - først med kaffe og så 
lidt petanquespil - arrangeret af GF og derefter overtog Vennerne - hygge med 
mad og grill, kaffe igen og masser af kager. Bålet blev tændt og brændte  - og 
brændte, så det blev sent inden brandvagten kunne gå hjem i seng. 
Vi har haft Korsør på besøg sidst i juli, og vores egen grillpetanque er sat til 15. 
august. Flere oplysninger herom senere. 
B+A 

Vi har været på nogle flotte ture i foråret. Det tidlige og våde forår gjorde at alt 
eksploderede i det mest flotte flor af grønne, næsten selvlysende blade. Vi har 
bl.a. besøgt Korsør Skov, Vester Bøgebjerg langs stier og strand og Norstien til 
kolonihaverne og retur. En betagende tur blev det også til på Tårnborgstien ved 
golfbanerne. Vi havde en kyndig guide med (Viggo Thorlacius). Det blev til en 
lidt længere tur end vi plejer, men det opdagede vi først da turen var forbi. Tak 
for en fantastisk naturoplevelse. 
Efter pausen i juli starter vi igen med stavene mandag d. 4. august kl. 19.00 og 
vi mødes ved Korsør Station, her finder vi ud af hvilken rute vi skal følge denne 
dag. Er der stemning for en fast plan for turene, eller skal vi aftale fra gang til 
gang hvor vi går. Det kan vi aftale når vi ses. 
E+A 
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Frandsen Biler 
58 14 05 56 

* Pladearbejde 
* Forsikringsskader 
* Klargøring til syn 
* Køb – salg af brugte biler 

V/ Jackie Frandsen 
Gryderupvej 109 
4242 Boeslunde 

J.P. Larsen’s 
EL-Service aps 

Berthel Hansens Eftf. 
51 50 34 30 

Kragemosevej 7 
4200 Slagelse 

58 54 18 10 
58 14 01 00 

Grus og sten 

Leveres overalt på 

Vestsjælland 

Direkte fra grusgrav 

- derfor billigst 

Vognmand Ib Rasmussen – Hulby   tlf. 58 38 52 22 

Drejer det sig om 
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HuskesidenHuskesiden  

Ydun Forsamlingshus samler effekter til loppemarked 
hele året rundt. Vi tømmer gerne dødsboer m.m. Ring til  

Kaj-Jørgen, Sv. Aage eller Jan hvis du har noget vi kan bruge, 

så kommer vi og henter lopperne når det passer dig. 

 

        4. Aug. Stavgang igen Kl. 19.00 HG 

      15. Aug. Grill-petanque Kl. 14.30 HG 

      26. Sept. Jubilæumsfest Kl. 18.00 Ydun 

        1. Nov. 3-kløver udkommer Kl. 09.00 Vennerne 

        3. Sept. Gym. Helms skole Kl. 18.00 HG 

      22. Sept. Gym. Motions-mix Kl. 20.00 HG 

      23. Sept. Gym. stolemotion Kl. 16.00 HG 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 1. nov. 
Indlæg skal være  

redaktionen i hænde  
senest 1. okt. 2014 

Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommer 
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BestyrelserBestyrelser  
Ydun       

www.ydunforsamlingshus.dk   

Formand      

Kaj-Jørgen Larsen 40735041 Næstformand  

Kasserer  Jan Grønhøj Olsen 58362120 

Britt Slente Lijegren 22928704 Sekretær  

Leif Hansen 22503843 Janne B. Madsen 58386038 

Sv. Aage Pind 21607762 Suppleant   

Bladudvalg Johny Lauridsen 58385060 

Ole R. Pedersen 20285416 Sonja Andersen 58382221 

Hulbyvej 47@gmail.com       

        

Vennerne       

Formand   Sekretær   

Sv. Aage Pind 21607762 Inga Lauritsen 58385024 

Næstformand  Bladmand   

Gerda Nielsen 58527802 Erik Larsen 31905196 

Kasserer  Suppleant   

Henning Larsen 40408552 Hanne Spangenberg 58534785 

  Kirsten R. Pedersen  21270658 

      

        

Hulby Gymnastikforening     

www.Hulbygymnastikforening.dk     

Formand  Badminton   

Viggo Thorlacius 58374323 Tonni Olsen 58382874 

Næstformand   Petanque   

Ellen Keller 58380145 Birthe Tranegaard 20411445 

Jane Hansen 58380269    

      

Redaktør: Anne Nielsen   3-Kløver udkommer i   

Tlf. 58353804   ca. 500 ekspl. i januar, april 

E-mail: ani@turbopost.dk   august og november   

Se bladet på www.Hulbygymnastikforening.dk 
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KORSØR 
KØKKENCENTER 

V/ Chr. Christensen 
Korsør Landevej 655 

Lille Egede – 4220 Korsør 

Telefon  58 38 53 04 

Egons Busrejser 

Industrivej 25 
 

    Tlf.: +45 70 20 17 47 
 

     

Din lokale Høreklinik Kirkepladsen 4. 
Læs mere på 

www.bedre-livskvalitet.dk 
Eller ring på tlf. 71 99 99 48 

Din lokale forhandler af  
         -TRÆPILLER- 

Læs mere på 
www.qubik.dk 

Eller ring på tlf. 40 58 03 98 
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YdunYdun  

Alt i 
Vinduespolering 
- også ”landture” 

Få et godt tilbud  -   Ring 
20 65 34 08 /  58 38 53 28 

Skal jeres vinduer skinne 
Er jeg let at finde..! 

Sidste nyt fra bestyrelsen. 
Nu kan vi igen nyde sommeren. I skrivende stund har børnene sommerferie, så 
der skal bades og hygges - - - og det nye skoleår synes at ligge langt ude i 
fremtiden!! 
Vi har haft skønt vejr, selvom bønderne nok sukker efter regn. 
Der blev jo afholdt loppemarked søndag 6. april. Inden den store dag var der 
som sædvanlig stor travlhed, for igen i år var der samlet mange ting, som skulle 
gøres klar til salg. Vejret på dagen var rigtig fint, hvilket gør det meget nemmere 
og sjovere for alle. Det blev en forrygende dag med mange købelystne kunder. 
Da resultatet af anstrengelserne blev gjort op, var der da også stor tilfredshed 
hos alle. 
Der er for nylig blevet fældet et stort træ ved Ydun. Det stod i vejen, når der 
skulle flages. Nu mangler der blot et flag i passende størrelse, hvilket ville se 
bedre ud end det lille, som bliver brugt nu. 
Sct. Hans aften blev igen i år afholdt på sportspladsen, hvor man spiste og hyg-
gede sig, inden bålet blev tændt kl. 21 på græsset overfor Ydun. Bålet brændte 
lystigt og hurtigt, for det var meget tørt. Midsommervisen blev som sædvanlig 
afsunget af de fremmødte efter bedste evne!!! 
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 26. september, hvor der afholdes jubilæ-
umsfest i Ydun. 
God sommer  
og god ferie til alle. 
p.b.v.Ole 
  

 

Vejr-ideal (Ide`til meteorologerne.) 
Hvad vi særlig 

har brug for i Norden 
er et vejrlig 

på sommerens vej. 
som er regn, når det falder på jorden, 

og er sol, når det falder på mig! 
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Bornholmerturen 16. - 20. juni 
Turen i år var en lille jubilæumstur, det var nemlig den 10. gang Elin arrangere-
de ture fra Hulby gymnastikforening, i starten sammen med Erling som jo des-
værre ikke er her mere. Dengang gik turen også til Bornholm, men der er jo me-
get at se derovre, så det var en dejlig oplevelse. Da Elin bød os alle, 32 perso-
ner, velkommen på turen sagde hun, at hun håbede Niels viste os Bornholm på 
kryds og tværs, og det må vi sige at han gjorde.  
Niels er jo vores uundværlige chauffør, yder altid en god service, altid i godt 
humør, og parat til at tage imod og give igen på de drillerier han til tider udsæt-
tes for. Og frem for alt føler vi os altid i sikre hænder, når han sidder bag rattet, 
og det har utrolig stor betydning for helhedsindtrykket af en god tur, tak for det 
Niels. 
Vi boede på et af Bornholms bedste hoteller, som hed Hotel Griffen og lå i Røn-
ne lige ned mod Øresund. På hotellet fandtes alt hvad man kan ønske sig af 
wellness. Vi sov godt, spiste godt og hyggede os på forskellig vis om aftenen, 
så det var ren luksus. Nogle af vores seje piger og et par modige mænd, benyt-
tede lejligheden til at hoppe i det udendørs boblebad, og man kunne nyde synet 
fra terrassen og spisesalen, men det nød de åbenbart, eller var det vandet og 
boblerne. 
Som noget nyt på turen i år, var der arrangeret 2 frokoster som picnic, det var 
en rigtig god ide, som faldt i god jord hos alle, så jeg håber det vil blive gentaget 
på kommende ture. Det kan jo kun lade sig gøre fordi vi i flokken har nogle ild-
sjæle, som gider at gøre det ekstraarbejde hjemmefra, så jer der har sørget for 
det, skal have en meget stor tak.   
Af oplevelser havde vi mange, vi besøgte bl. a. Ekkodalen hvor nogle benyt-
tede lejligheden til at råbe højt, men de fik ikke noget svar. Måske har vi været 
det forkerte sted, eller også er beplantningen blevet for tæt. Rytterknægten blev 
også besøgt, og de modigste besteg det 162 m. høje tårn. Den hyggelige lille by 
Gudhjem med de stejle gader blev også besøgt, her var der en del af selskabet 
der tog med båden til Christiansø. De havde en god tur uden at blive søsyge. 
Olsker rundkirke var en spændende oplevelse. Den er i tidernes morgen bygget 
som forsvarsværn. Nederste etage bliver stadig brugt som kirkerum, ad en 
smal, stejl og lavloftet stentrappe kom man op på anden etage, der dengang 
blev brugt til forråd og opholdsrum for kvinder og børn. Op ad en, om muligt, 
endnu smallere og lavere trappe, kom man op til øverste etage, som var for-
svarsdelen. Den smalle trappe var et værn mod indtræng-ene krigere, da det 
kun var muligt for en enkelt person ad gangen at komme op. 
Hammershus og de smukke Opal- og Rubinsøer er jo altid et besøg værd og 
videre gennem Sandvig Allinge langs kysten ned til Svaneke og Nexø til Dueod-
de er en fantastisk smuk tur. En del gik til stranden på Dueodde og fik det me-
get fine sand mellem tæerne. I sommerfugleparken oplevede vi et væld af farve-
strålende sommerfugle og andre fugle, de fløj frit omkring ørerne på os i et tro-
pisk og eksotisk miljø i et drivhus, hvor varmen og luftfugtigheden lå på et me-
get højt niveau. 
KKKKKKKKKKKKK. Fortsætter side 13 KKKKKKKKKKKKK. 
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I Aakirkeby som er den eneste by der ligger inde i landet, besøgte vi oplev-
elsescentret Natur Bornholm. Her så vi både på film og udstilling hvordan natu-
ren har ændret sig gennem 1,7 milliarder år, i filmen så vi også, at dengang 
skulle Bornholm have ligget nede ved ækvator, det tror jeg ikke der var nogen 
af os der kunne forstå. Filmen viste også kæmpestore sten falde ned fra klipper-
ne, og det var, bogstaveligt talt, så stolene rystede når de ramte jorden.  
Vi besøgte også De tre søstre i Kræmmerhuset. Det vil sige de to søstre var 
flyttet hjemmefra, men stedet var en tidligere meget stor gård, hvor stuehuset, 
som fra 1886 og 30 år frem havde fungeret som højskole, nu var indrettet med 
udstilling og salg af keramik og andet kunsthåndværk. Stedet blev drevet af den 
tilbageværende søster og hendes mor. Der var for øvrigt et par herrer der men-
te de kunne konkurrere om den sidste søster, så vi kunne nær have efterladt 
vores chauffør derovre, men jeg tror ikke nogen af dem havde heldet med sig. 
Til stedet hørte også en stor pragtfuld gammel have med alverdens blomster, 
buske og træer. Det var absolut besøget værd. 
Det sidste sted vi var, syntes jeg, var en af de mest spændende oplevelser. Det 
var Rovfuglecentret, her fik vi forevist og fortalt om fuglenes liv og færden, og vi 
så dem flyve fra den ene dyrepasser til den anden. Hver gang de på skift stod 
med en mus i hånden, den var død, kom de og satte sig på armen. Vi så rovfug-
le lige fra 14 dage gamle falkeunger, som skulle vænnes til publikum, til en grib 
på 20 år. Det er utroligt at dem de flyver udendørs med ikke flyver væk fra dem, 
men de vendte tilbage på armen hver gang, Jeg spurgte om foderet var noget 
de selv fremavlede, men det fik de hjem i frosset tilstand fra et firma i udlandet, 
og de brugte 2½ tons om året, mest mus.     KKK fortsætter side 15 KKKK. 
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Yduns Venners lotteriYduns Venners lotteri  

I Vennernes lotteri er følgende nr. udtrukket  

Tillykke til vinderne 

       Kr. 200 Kr. 100 Kr. 100 Kr. 50 Kr. 50 

april 30 49 99 60 23 

maj 27 48 37 75 51 

juni 85 16 59 86 52 

HJERTELIG  
tak 
for 

opmærksomheden  
ved 
min 
runde  

fødselsdag 
 

Venlig hilsen 
J O Danker-Jørgensen 

KKKKKKKKKKKKKK. Fortsat fra side 13 KKKKKKKKKKKK. 
Efter alt dette var det tid at vende næsen hjemad, vi sejlede igen med katama-
ranfærgen fra Rønne til Ystad. Søen var lidt ujævn den dag, og det var ikke alle 
der syntes det var en god sejltur. Som helhed syntes jeg vi havde en fantastisk 
god tur, hvor vejret og det hele var i top. Vi nød samværet og fællesskabet i den 
skønne Bornholmske natur. Så er der kun tilbage at sige tak til Elin, selv om 
hun har fået mange roser inden for de sidste måneder, så skal hun have nogle 
flere. Når man på samme år kan fejre både 50 års jubilæum som gymnastikin-
struktør, og 10 år som rejsearrangør så er roserne velfortjent, så en stor tak 
fordi du giver os mulighed for at få disse oplevelser, vi ser frem til næste års 
rejseaktivitet. 
Olav 
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Privatfester – foreningsfester – møder og lign. 

Ydun Forsamlingshus  58 38 52 29 

Åbningstider 
Onsdag, Torsdag og Fredag 

Fra kl. 13—18 
www.boeslunderoegeri.dk 
Korsør Landevej 515 
4242 Boeslunde 

Boeslunde 

Røgeri 

Tlf. 27 52 00 71 

Gælder det sangen til festen 
..Mogens klarer teksten 

Mogens Rehder 
Violvej 218, 4220 Korsør 

58 38 50 96 

 


