
   

Nr. 111                                                Januar 2016 



2  

  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Julestævne i petanque. Over 80 tilmeldte. Nu skulle den ny terrasse stå sin prø-
ve. Alle sejl blev sat til. Siderne fra de gamle telte var blevet tilpasset, så vindu-
erne kom til at sidde rigtigt. Kroge var sat op til ophængning og fastgørelsen 
forneden var også på plads. Arrangementet var afprøvet og gav rigtig godt læ. 
Borde blev sat op og dækket med røde duge, pyntet med fyrfadslys og grønne 
grangrene. Julelyskæder var også hængt op. Mad og æbleskiver var på plads. 
Alt i alt var vi klar til det store rykind. Og så kom Kong Vinter og spændte ben 
for det hele. Ikke fordi vi havde noget sne, der var ikke et snefnug at se i flere 
kilometers omkreds, men både nord og øst for os var der et vildt snekaos og 
flere meldte fra. Derfor blev stævnet aflyst. Ærgerligt, men som de sportsfolk  vi 
er, så betyder tab af første halvleg ikke at kampen er tabt. Den følgende tors-
dag, hvor vi alligevel spiller petanque, blev det besluttet at starte 2 timer før for 
at spise lidt mad, dernæst spille et par kampe og så afslutte med gløgg og æb-
leskiver. Jungletrommerne gik i gang og på dagen kom medlemmerne i sådan 
et antal at vi hele tiden måtte dække op til flere (ude på terrassen, selvfølgelig). 
Jeg tror vi blev i alt 38 medlemmer, der kom forbi og hjalp julehyggen på vej. 
Vejret gav os kompensation for søndagen, idet torsdagen var den eneste dag i 
ugen, hvor solen skinnede, hvilket også hjalp på humøret. Så selvom vi tabte 
første halvleg, så vandt vi ”kampen” stort. 
Dette blad er det første i det nye år og derfor skal vi huske på, at vi har general-
forsamling i februar måned, nærmere betegnet tirsdag d. 23 februar 2016 kl. 
19:00 i Yduns Forsamlingshus. Husk at reserve denne dag og mød op til ge-
neralforsamlingen. Det er her I kan komme med ris og ros til bestyrelsen og 
samtidig gøre jeres indflydelse gældende. 
Med tak for det gamle år og et ønske om et nyt spændende sportsår, ønsker 
jeg alle et godt nytår og vel mødt på banerne. 
Viggo 

Hulby Gymnastikforenings Generalforsamling 
I  

Ydun Forsamlingshus 
Tirsdag den 23. februar 2016 kl.19.00 

Dagsorden iflg. lovene 
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Åben alle dage 

Kl. 7-20 

Tlf: 58 14 00 01 
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DJURSLAND 5 dage fra den 6. til 10. juni 2016 
 
Prisen for turen bliver kr. 4.795,-  
Tillæg for enkeltværelse er kr. 425,- 
Vi skal bo på hotel Marina - Grenå 
Der bliver guidet rundvisning på  
Aarhus Rådhus 
Aros 
Gl. Estrup   
Togtur til Stenvad Mosebrugscenter 
På Safaritur til Ree Park m.m. 
Mere information om turen hos Elin telf. 29270732 

Sidste chance 
Dette nummer af Trekløver udkommer med flere blanke sider. Der mangler 
indlæg og oplysninger fra nogle foreninger.  
Er det sådan vi ønsker at vores blad skal se ud? 
Hvis ja, så forsæt endelig med ikke at skrive til bladet. Så får redaktøren ikke 
noget at lave og vi kan lige så godt nedlægge bladet. Alt andet er spild af tid og 
gode kræfter. 
Hvis nej, så kom igang med at skrive. Når redaktøren sender meddelelse ud 
om, at nu er der deadline, så skulle indlæggene gerne stå i kø for at komme 
med i bladet. 
Jeg vil anbefale at vi alle tager dette op til diskussion på de kommende gene-
ralforsamlinger. Er tiden løbet fra de trykte medier? Skal vi bibeholde vores 
blad og i hvilken form, eller skal vi nedlægge det og kun have det som et elek-
tronisk medie på vores hjemmeside. Diskuter det og lad os høre resultatet til 
generalforsamlingerne.  
Viggo 
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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 

Tusind tak for opmærksomheden i anledningen af vort guldbryllup. 
  

Tak for gaver og besøg 
  

Mvh.Karen og Elon 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

GymnastikGymnastik  

Ja nu er der gået et år igen, hvor der er blevet spillet Petanque  2 gange om  
ugen. 
Vi har måtte lade være med at spille et par gange da det har regnet 
meget. Vi har haft nogle gode stævner med mange deltagere. Vi måtte 
desværre aflyse vores julestævne i år da der var kommet meget sne rundt om-
kring, undtaget i Hulby. Så det var ikke sjovt at stå med suppe til mange menne-
sker. Men vi fik samlet mange spillere torsdagen efter, til en hyggelig dag, hvor 
vi hyggede os i vores nye tilbygning. Tak til alle der giver en hånd med til stæv-
ner, og når der skal laves noget praktisk. 
Vi ses til petanque møde den 9. Februar 2016 kl. 19.00 på Skovklinten 41. 
Godt Nytår til alle 
Birthe 

Vi holder velfortjent juleferie fra gymnastikken, men starter allerede op igen den 
4. og 5. januar, da påsken falder tideligt i år. Så sidste gang er den 14. og 15. 
marts. Skulle nogen få lyst til mere motion i det nye år, er der altid plads til en 
mere. 
GODT NYTÅR    
Elin. 

30. november lagde vi stavene på hylden for i år. Efter en frisk tur fra Skovklin-
ten og gennem skoven, sluttede vi af i fælleshuset ved Anne med kaffe, æble-
skiver, godter og Jettes helt fantastiske brunkager. Tak til alle for en rigtig god 
sæson, hvor vi kom vidt omkring, og fremmødet har været fint og vejret med os 
de fleste gange. 
Vi starter op igen den 4. april 2016 kl. 19.00 fra Sommerlyst, hvor alle er vel-
kommen, med eller uden stave. 
Godt nytår ønsker Elin og Anne. 
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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. 

 

        9. Febr. Petanquemøde Kl. 19:00 HG 

      23. Febr. Generalforsamling Kl. 19:00 HG 

        4. April Stavgang start Kl. 19:00 HG 

        5. april Petanque start  Kl. 18:30 HG 

     

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Kontonr. til støtte for Ydun forsamlingshus - 0570 0000491519 

Godt nytår til alle vores annoncører 
samt alle vores læsere. 
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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 
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KORSØR 
KØKKENCENTER 

V/ Chr. Christensen 
Korsør Landevej 655 

Lille Egede – 4220 Korsør 

Telefon  58 38 53 04 

BadmintonBadminton  

     

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 

Håber i alle har haft en god jul og er kommet rigtig godt ind i det nye år. 
Nu er første halvdel af sæsonen gået og det glæder mig at se, så mange til træ-
ning både mandag og onsdag. 
Vores samarbejde med både Boeslunde og Tårnborg går rigtig fint og en stor 
tak til Arne for det arbejde du gør med at organisere, så banerne videst mulig er 
fyldt op og alle kan spille for fuld damp i begge timer. 
I bestyrelsen er vi i fuld gang med at tilrettelægge og gøre klar til vores general-
forsamling, hvor vi håber rigtig mange vil møde op og høre hvad der er sket og 
fremover vil ske i foreningen. En opfordring til alle om at møde op, der sker må-
ske mere i foreningen end man lige går og tror. Så husk generalforsam-
ling tirsdag den 23 februar 2016. 
 

Tonni. 
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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 

Okt. 19 77 36 9 71A 
Nov. 51 39 45 28 83 
Dec. 62 56 20 76 1 
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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 


