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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Der ligger et stadion i Hulby. Ikke særligt stort, men dejligt og kønt. Der har væ-
ret dyrket megen idræt og andre fornøjelser på dette stadion og det skal der 
blive ved med. 
I øjeblikket dyrkes der petanque på anlagte baner, ved særlige lejligheder også 
krolf på de dertil anlagte huller stadion rundt (når vi ellers kan finde dem) og så 
står der 2 fodboldmål på den resterende græsplæne. 
Bygninger og baner, samt hele græsplænen bliver vedligeholdt af foreningens 
medlemmer og det gør de godt. Græsset bliver slået en gang om ugen eller ef-
ter behov af et af vores medlemmer. Nu er det sådan at han har noget svært 
ved at flytte målene ude på græsset (han er alene om jobbet), så derfor blev 
målene flyttet uden for græsarealet for at lette ham i slåning af græsplænen. 
Men pludselig en dag, så var målene ”hoppet” ind på græsplænen igen. Dejligt 
at der er nogen, der bruger stadion og jeg skal være den første til at sige : Brug 
det. Foreningen bruger stadion X antal timer om ugen og resten af tiden ligger 
det bare hen. Brug det, men brug det i samarbejde med foreningen. Vi har ikke 
nogen fodbold afdeling til at styre brugen, men hjælp både os og jer selv med 
stadig at have et godt og kønt stadion. 
Der er ikke noget hegn om stadion og sådan skal det være. Alle i Hulby skal 
efter min mening kunne komme der, når de har lyst og det ellers ikke bruges til 
noget andet på det tidspunkt, og spille bold eller lege, men jeg mener også, at 
jeg kan stille det krav, at vi skal hjælpe hinanden med vedligeholdelsen på den 
ene eller anden måde. 
Alle er altid velkomne til at ringe til mig, maile til mig eller komme og snakke 
med os. Jeg er som regel på stadion hver tirsdag kl. 19 - 21 og torsdag kl. 14 -
16. 
Viggo 
 
 
 

1-dags tur den 9. september 2015. 
Turen går til Næstved, hvor vi skal sejle med "Friheden" til Karrebæksminde. 
Sejlturen tager ca.1½ time. 
Derefter skal vi til restaurant De Hvide Svaner og have en frokostanretning. 
Turen fortsætter til Herlufsholm Kostskole, hvor vi får en spændende rundvis-
ning, og slutter af med kaffe i kostskolens have, inden turen går hjemad igen 
Pris for tuen er kr. 670,00 
Tilmelding til Elin på telf. 58382632 eller 29270732 - hvor yderlig oplysning om 
turen også kan fås. 

Kan også på nuværende tidspunkt oplyse, at 5 dages turen til næste år går til 
Djursland i juni måned. 
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Åben alle dage 

Kl. 7-19 

Tlf: 58 14 00 01 



4  

Pris for 
deltagelse 
Kr. 325,- 

I Ydun forsamlingshus kl. 18:00 

Høstfest i Ydun forsamlingshus 
Det er uvist på nuværende tidspunkt  

om der er ny vært i forsamlingshuset til den tid,  
under alle omstændigheder  

skal tilmelding dog foregå på Yduns tlf. 5838 5229 senest 1 uge før 
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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 

Håber I alle har haft en god sommer, så I er friske til en ny sæson badminton,  
som snart starter. 
Efter et kaotisk forår for kommunens foreningsportal, hvor intet ville lykkes og 
den ene udskydelse af frister og møder efter den anden, så lykkedes det at 
komme til et fællesmøde, hvor vores formand var til stede. Der måtte kun delta-
ge en fra hver forening. Der er nu kommet et hold håndboldpiger fra Boeslunde, 
som vil ind i Vemmelevhallen og det gik igen ud over vores tid. Så vi fik en tid  
torsdag fra 20:30 til 22:30. 
Det syntes jeg ikke vi kan leve med og har derfor arbejdet på at finde noget an-
det. Det er lykkedes for os at komme ind i Tårnborghallen om onsdagen fra 
20:00-22:00, hvilket jeg håber alle vil blive tilfredse med. 
Vi kan starte onsdag den 12. august og spille frem til onsdag den 27. april 2016. 
Jeg tilmelder igen i år 2 hold til turnering og regner med at vi forsat skal spille  
Vores hjemmekampe i Vemmelevhallen. 
Vel mødt. 
 
Bemærk ny dag og sted. Onsdag kl. 20:00 - 22:00 i Tårnborghallen. 
Tonni. 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Efter en kort sommerpause skal stavene i gang igen.  
Vi starter d. 3. aug. kl. 19:00 fra Korsør Station, ruten aftaler vi når vi ses. 
Efter at have set skoven blive rigtig flot grøn, har vi forsøgt at finde nye steder 
at udforske. Det er vist lykkedes meget godt. En tur forbi Falkensten gods blev 
en lidt lang tur, men en flot oplevelse, og på en solvarm plet blev den medbrag-
te kaffe indtaget. Har du fået lyst til at deltage, er du meget velkommen. 
Kontaktpersoner Elin/2927 0732 eller Anne/5055 3986  

Så er det meste af sommeren gået - og hvilken sommer, med lidt varme, kulde, 
blæst og regn. Vi spiller petanque alligevel, og indtil flere gange har vi været så 
heldige at få en ”enkelt” til at varme os på. Vi elsker den danske sommer, no-
gen gange mere, andre gange mindre. Vores DGI sommerstævne var godt be-
søgt i år, med næsten 100 deltagere. Flere af Hulbys spillere var med i forreste 
række, da der skulle deles præmier ud. Ved et stævne i Fuglebjerg senere, kom 
mange af vores spillere også hjem med masser af gevinster. Sct. Hans på ba-
nen er blevet endnu en fast tradition, med lidt spil om eftermiddagen, og spis-
ning og bål senere ved Vennerne. I juli havde vi besøg af Korsør, og man skal 
være hurtig for at komme med til stævnet, de står i kø for at tilmelde sig. Det er 
de mange lækre lagkager der trækker, som skal nydes sammen med kaffen, 
når kampene er forbi. Det er hyggeligt, og alle nyder det sociale samvær 
Planlagte datoer for resten af sæsonen 
14/8 Grill petanque 
27/9 Sæsonafslutning 
22/11 Julestævne 

GymnastikGymnastik  

Gymnastik på Vemmelev skole 
Manddag d. 21. sept. kl. 19:30 i gymnastiksalen - motions-mix 
Tirsdag    d. 22. sept. kl. 15:30 i musiklokalet - stole motion 
Begge hold med Elin som instruktør  
 
Gymnastik på Helms skole 
Igen i år skal vi lave gymnastik 50+, vi mødes hver onsdag kl. 18 - 19 i gymna-
stiksalen på Helms skole. Vi laver både lidt for styrken, smidigheden og konditi-
onen, men absolut tilpasset den enkelte. Så kom og vær med. Ingen særlige 
krav til påklædning, men et par indendørs sko er en god ide.  
Vi starter onsdag d. 2. sept.  Vi ses 
Instruktør Jeannette Nielsen 
Kan evt. kontaktes på tlf. 2877 8757 
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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 

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 

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 
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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. 

 

        3. Aug. Stavgang start Kl. 19:00 HG 

      14. Aug. Grill petanque Kl. 14:30 HG 

        2. Sept. Gym. Start - Helms Kl. 18:00 HG 

      21.  Sept. Gym. Start - Vemmelev Kl. 19:30  HG 

      22. Sept. Gym. Start - Vemmelev Kl. 15:30 HG 

      25. Sept. Høstfest  Kl. 18:00 Ydun 

      27. Sept. Petanque afslutning  HG 

      12. Aug. Badminton start Kl. 20:00 HG 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 7. nov. 2015 

Indlæg skal være  
redaktionen i hænde  
senest 1. okt. 2015 

Kontonr. til støtte for Ydun forsamlingshus - 0570 0000491519 

Redaktionen 
ønsker alle  
en god  

eftersommer 
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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 61264323 Tonni Olsen 58382874 

vigthor@os.dk   Petanque   

Ellen Keller 58380145 Birthe Tranegaard 20411445 

Marianne Bertelsen 58380664    

      

Redaktør: Anne Nielsen   3-Kløver udkommer i   

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

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

Næstformand    

Se bladet på www.Hulbygymnastikforening.dk 
 



10  

Turen til de norske fjelde. 
 
Endnu en gang lykkedes det Elin i samarbejde med Egon`s Busser, at gi` os en 
dejlig oplevelse.  
Denne gang gik turen 5 dage til Norges smukke land med høje fjelde og blom-
strende dale, hvor brusende vandfald kommer ned fra fjeldene, og fortsætter i 
elvenes rivende strøm. 
Dag 1.  
Vi var 54 personer der, den 15. juni, blev samlet op i en splinter ny bus, og tu-
ren gik til Oslobåden i København, hvorfra vi sejlede kl. 16.30. I løbet af aftenen 
fik vi serveret en overdådig buffet, og vi kunne nyde sejlturen op igennem Katte-
gat. Så gik vi til ro, men natten blev lang, ventilationsanlægget støjede temmelig 
meget, og da vi kom forbi Skagen var vandet knap så plant at sejle på. 
Dag 2.  
Alle så lidt klatøjede ud om morgenen, hvor morgenmaden kunne nydes sam-
men med indsejlingen gennem Oslofjorden, som er en oplevelse uden lige. Den 
næste oplevelse var af en helt anden slags, vi gik alle fra borde mens Niels jo 
skulle have bussen med ud, vi ventede og ventede og endelig efter ca. 5 kvarter 
kom han. Tolderne havde udset sig lige netop vores bus, til en nærmere under-
søgelse, med det resultat, at det meste af det øl og vin vi skulle have købt de 
næste dage blev beslaglagt, og Niels fik en klækkelig bøde. Det betød også, at 
byrundturen i Oslo måtte afkortes lidt, men vi nåede at besøge Vigelandsparken 
og Holmenkollen. 
Vigelandsparken er 850 m. lang og dækker et areal på 32 hektar, parken inde-
holder bl. a. 214 skulpturer, hvoraf den højeste er 14 m. Skulpturerne er alle 
udført i bronze, granit og smedejern. Parken er absolut et besøg værd, men 
med lidt mere tid end vi havde. 
Holmenkollen Skihopbakke kender de fleste fra fjernsynet, men det er et impo-
nerende bygningsværk at være ved siden af. Bakken er udført i stål og startste-
det ligger 60 m. over jorden, og der er uendeligt langt ned til hvor skihopperne 
ender. Efter disse besøg gik turen videre gennem Hallingdalen til skisportsbyen 
Geilo, hvor vi skulle bo de næste 2 nætter. Efter ankomst fik vi serveret aftens-
maden. 
Dag 3.  
Morgenmaden blev lidt kaotisk, mange japanere havde indtaget vores reserve-
rede pladser, og skåle og fade blev ikke fyldt op. Men alle fik mad, og så gik 
turen til Hardangervidda, der var masser af sne overalt, dog ikke på vejen. Vi så 
Vøringsfossen med et frit fald på 145 m. Derefter kørte vi til Eidfjord hvor vi så 
Norges største vandkraftværk, som er bygget 700 m. inde i fjeldet. Vandet kom-
mer ned til kraftværket gennem en rørledning med en faldhøjde på 1152 m. 
hvor det så driver det 37 tons tunge turbinehjul. Hjemme på hotellet ventede 
aftensmaden, som skuffede lidt, det var simpelthen alle resterne fra dagen før 
der havde fået en opvarmning. 
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KORSØR 
KØKKENCENTER 

V/ Chr. Christensen 
Korsør Landevej 655 

Lille Egede – 4220 Korsør 

Telefon  58 38 53 04 

     

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 

Dag 4.  
Efter morgenmaden forlader vi Geilo og kører sydpå til Uvdal stavkirke, som er 
en klassisk norsk stavkirke fra 1100 tallet. Efter frokostpause i Kongsberg vide-
re til Drammen og Drødak, gennem tunnelen under Oslofjorden til aftensmad og 
overnatning i Sarpsborg. 
Dag 5. 
Vi forlader Norge over Svinesund, ned gennem Sverige over Øresundsbroen  
og var hjemme igen først på aftenen, fyldt med mange gode oplevelser og ind-
tryk. 
Som noget nyt i år havde vi en guide med, men vi havde ikke den helt store 
fordel af det. Hvis betalingen til ham, var lagt oven i vores billetpris, så syntes 
jeg ikke vi fik valuta for pengene. Det var også nyt i år, at de kære maddamer 
havde frokostmad med til alle dage til os alle sammen. I skal have en stor tak 
for det, det giver et godt bidrag til det sociale og fællesskabet på sådan en tur. 
Niels skal også have en stor tak fordi han vil være chauffør for os hvert år, men 
jeg tror han nyder at være med i vores selskab, og vi nyder godt af hans gode 
service og sikre kørsel.Til sidst en kæmpestor tak til Elin for hendes energiske 
indsats for, at vi alle sammen skal have det godt på turen, og for at samle alle 
trådene under tilrettelæggelsen. Jeg kan roligt sige: Dit arbejde har båret frugt 
igen. Olav 
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YdunYdun  

Som de fleste sikkert ved, har vi den 30. juni måttet sige farvel til vores ellers 
meget afholdte vært, Majken Eriksen. Det er vi meget kede af og siger hende 
tak for et godt samarbejde. 
I skrivende stund forhandler vi med en ny vært, og indtil det er helt på plads, 
har Majken lovet at være behjælpelig, så der stadig kan holdes fest og andre 
arrangementer i Ydun. 
Fester og lignende kan stadig bestilles på Yduns tlf. nr. 5838 5229. 
Som de fleste også ved, er Yduns økonomiske situation i øjeblikket lidt stram, 
da der har været nogle ekstraordinære udgifter de sidste par år. Skulle der væ-
re nogle der vil støtte Ydun økonomisk, til blandt andet vedligeholdelse af hu-
set, kan det indsættes på konto 0570 0000491519. 
Da vi gerne vil bevare Ydun Forsamlingshus i pæn og ordentlig stand, er små 
som store beløb velkommen, det kan være med eller uden navn, alt er velkom-
ment. 
For første gang har vi, Randi og jeg været med på den store tur, som gik til Nor-
ge, det var en veltilrettelagt tur, og det er jo et meget flot land. Så en stor tak for 
det til Elin. 
 
Mvh 
Formanden for Ydun Forsamlingshus 
Kaj-Jørgen Larsen 

Geilo med Elin! 
Jeg syntes at jeg vil sige alle på Norgesturen mange tak for jeres utrolige hjælp 
til mig når der var behov. I kan tro at jeg er taknemmelig. Tusind tak til alle 
Kærligst Dagny. 

Kaffepause på turen  
omkring Falkensten  

Fra naturrastepladsen 
på Halskov 

En ”forhindring”  
på en tur med stavene 

Oplevelser med stavgang 
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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..! 

Egons Busrejser 

Industrivej 25 
 

    Tlf.: +45 70 20 17 47 
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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 81 91 46 2 78 

maj 55 53 11 98 93 

juni 95 6 25 22 92 

      

Du danske sommer, min hilsen tag, 
du lyse nat og du lyse dag! 
Går tit du kold over landet hen, 
jeg ved, du kommer dog hed igen! 
Ja, ja, ja, 
jeg ved, dit hjerte er guld endda 

Melodi: Otto Mortensen 1932 - Tekst: Thøger Larsen 1923 
 
Du danske sommer, jeg elsker dig,  
skønt du så ofte har sveget mig.  
Snart kolde farver i sky og vand,  
snart nøgne piger ved hver en strand.  
Mer, mer, mer 
jeg dog dig elsker, hver gang du ler 
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Privatfester – foreningsfester – møder og lign. 

Ydun Forsamlingshus  58 38 52 29 

Åbningstider 
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 

 

Der kan stadig bestilles  
fest i Ydun  
ved at ringe  
på 5838 5229  

 
eller ”Hold fest”  

med eller uden vært 


