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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Et godt nytår til alle. Jeg håber at alle er kommet godt gennem jul og nytårs 
dejlige fridage. Foran os ligger et nyt ubrugt år, klar til at blive taget i brug. I 
gymnastikforeningen forsætter vintersæsonens 2. halvdel med badminton og 
gymnastik, samt lidt petanque når vejret tillader det. Mød friske op og lad os få 
rørt os lidt. Det er måske ikke lige det, der blev gjort allermest i de sidste 14 
dage af november. Jeg prøvede at starte noget nyt op, nemlig Boccia der er en 
form for indendørs petanque. Jeg indrømmer at timingen ikke var optimal, men 
jeg fik en mulighed for at låne et sæt Boccia i et par måneder og den mulighed 
ville jeg ikke lade gå fra mig. Onsdag den 13. november var jeg ude i Yduns 
Forsamlingshus for at introducere spillet. Men der var ikke nok til at danne 
grundlag for at starte en ny aktivitet. Den sidste onsdag var vi kun 4 der spille-
de. Jeg havde håbet at rygtet havde spredt sig, men det havde det tilsyneladen-
de ikke. En del interesserede meldte fra, da de lavede andre ting om onsdagen. 
Det er altid svært at starte noget nyt og nogle gange lykkedes det ikke. Hvilken 
dag skal det være, og på hvilket tidspunkt er det bedst? 
Nu har jeg skrevet lidt om det, og hvis der er nogen der synes at det lyder inte-
ressant, så giv mig besked, så vil jeg prøve at arrangere en dag mere, hvor 
man kan afprøve spillet. 
Jeg kan også lige nævne, at der findes andre indendørs spil til vintersæsonen 
som er ganske gode. De kræver, i lighed med Boccia, en investering i omegnen 
af 5000,00 kr., så det er ikke lige noget der bliver købt uden at der er et vist 
antal medlemmer (nye som gamle) der er interesseret i det. De 2 spil jeg tæn-
ker på er Tæppecurling og Bowls. Begge spil kan lånes for et mindre beløb hos 
DGI for demonstration en enkelt dag. 
Dette var lidt inspiration til nye tiltag. Velkommen til et nyt år. 

Viggo 

Hulby Gymnastikforenings Generalforamling 
I  

Ydun Forsamlingshus 
Onsdag den 26. februar 2014 kl.19.00 

Dagsorden iflg. lovene 
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Åben alle dage 

Kl. 7-19 

Tlf: 58 14 00 01 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Vi er for længst stoppet med stavgang for sæsonen 2013. Vi har været en lille 
trofast skare, som har vendt verdenssituationen samtidig med, at vi har nydt  
naturen fra dens forskellige sider. 
Vi var nogle få, der fik oplevet stormen i skoven sidst i oktober. Bortset fra at vi 
aldrig skulle have bevæget os derud den dag, var det dog også en oplevelse at 
være i elementernes rasen. Det blev til en lille tur, så skyndte vi os hjem, og 
mandagen efter så vi så, hvad der var sket efter vi havde forladt stedet. Godt vi 
forlod skoven i tide. Vi holder vinterferie og starter op igen i april, når foråret 
forhåbentlig melder sig igen. Det bliver mandag d. 7. april kl. 19.00 med start 
fra Sommerlyst i Korsør skov. 
Tak for en god sæson 2013 og godt nytår til alle. 
E+A 
 

Som afslutning på en god sæson 2013 afholdte vi DGI’s julestævne 24. novem-
ber med 84 deltagere. Det holdt tørvejr men det var koldt, men alle har jo prøvet 
det før, så alt det varme tøj var taget med. Ind imellem kneb det noget med at 
kende hinanden og DGI’s system er heller ikke det nemmeste at finde ud af. Så 
der gik lidt tid med at finde den rigtige makker. Som sædvanlig var der sørget 
godt for os, med lidt at varme os på, gullachsuppe og kaffe, og senere gløgg og 
æbleskiver. Hulby var igen heldige med flere spillere blandt de bedste, og der 
var gode julepakker som gevinster til dem. Adskillige andre fik lidt sødt med 
hjem til kaffen. En rigtig god dag, og som altid var der ryddet væk i løbet af in-
gen tid. Tak til alle for hjælpen. Vi ses igen til petanquemøde den 5. febr. 2014 
kl. 19.00 på Skovklinten 41. 
Godt nytår til alle  
Birthe 
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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 

Kære sportsvenner i Hulby Gymnastikforening. 
 
Vi siger mange tak for blomster og gaver, som 
vi fik i anledning af vores guldbryllup den 16. 
november. 
Det var en stor glæde for os, at se så mange 
af jer til morgenkaffe i Ydun. Så I skal have 
rigtig mange tak, fordi I mødte op, og var med 
til at give os en god start på dagen. 
Der er en ting som har stor betydning for os, 
og det er fællesskab, det følte vi virkelig den 
morgen, det var så dejligt at mærke, at så 
mange deler glæden med os, ved at være 
sammen med andre mennesker.  
Tak fordi I gav os den oplevelse. 
 
Venlig hilsen Rita og Olav. 

Tusind tak for  
opmærksomheden 
ved min runde 

dag. 
Tak til Maiken  

for et fint  
arrangement. 

 
Hilsen  

Ellen Keller 



6  

BadmintonBadminton  

GymnastikGymnastik  

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 

Så er sæsonen godt i gang, dejligt at se og ikke mindst høre, hvordan der bliver 
gået til den på banerne til træningen. Alle er mødt op igen og vi kan hilse 2 nye 
medlemmer velkommen i klubben. Henrik Møller og Morten Mikkelsen. 
De 2 hold er begyndt at spille kampe og det går rigtig godt. Vores 2 damer + 4 
herrer hold vandt hjemme over Tjæreby med ikke mindre end 9-0 for nylig, det 
må siges at være rigtig rigtig flot. 
Jeg har i år valgt ikke at holde nogen før julefrokost, da jeg ikke syntes det var 
helt så vellykket sidste år på Pizzariaet i Vemmelev. I stedet vil jeg lave et lidt 
større arrangement lørdag den 1. februar bestående af en omgang Bøf og Bowl. 
Håber rigtig mange vil og har tid til at deltage, så vi kan få en rigtig god aften 
sammen. Der vil være præmier til bedste dame og herre, så også her er der 
noget at kæmpe for Forsat rigtig god sæson til alle og jeg håber I har haft en 
rigtig god jul og er kommet godt og fornuftigt ind i det nye år. 
Tonni 
 

Der har været rigtig godt fremmøde i vinter, og nu skal vi så have arbejdet jule-
maden væk, så vi fortsætter helt frem til april med sidste træningsdag den 31. 
marts.  
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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. 

 

        5. Febr. Petanquemøde Kl. 19.00 HG 

      26. Febr. Generalforsamling Kl. 19.00 HG 

      28. Marts 3-kløver udkommer Kl. 09.00 Vennerne 

        6. April Loppemarked Kl. 10.00 Ydun 

        7. April Stavgang start Kl. 19.00 HG 

        1. April Petanque start Kl. 18.30 HG 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 29. Marts 

Indlæg skal være  
redaktionen i hænde  
senest 1. marts 2014 
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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 58529244 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   
Erik Larsen 31905196 Gerda Nielsen 58527802 
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 
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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..! 

I Ydun Forsamlingshus 
søndag d. 6. april 

Dørene åbnes kl. 10.00 

Kom og støt Ydun 

og gør en god handel, der er masser af effekter 

Auktionen starter  
allerede kl. 11   

Derefter 20 kr. salg kl. 13 
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YdunYdun  

Nu er vi allerede igen midt i den mørke tid, hvor vi ynder at sætte lys op både 
inde og ude, så det hele kan føles lidt mere hyggeligt. Hver årstid har jo sin 
charme, hvis man har øje for det, så også vinteren er værd at holde af. 
Maiken kom godt fra start som vært fra oktober. Det er dejligt at se, at der lige 
fra begyndelsen af hendes virke har været megen aktivitet i vores forsamlings-
hus. 
Den 25. oktober var der arrangeret høstfest. Her mødte knap 100 mennesker 
op til et meget pænt og hyggeligt pyntet hus. Man kan roligt sige, at Maiken 
bestod sin ilddåb med glans! Vi fik serveret en utrolig lækker og spændende 
menu, som fik megen ros. Der var god og munter stemning under middagen – 
og bagefter var der mulighed for at motionere, da et band af ret unge musikere 
spillede op til dans – og det gjorde de rigtig godt! Alle gik vist hjem med en fø-
lelse af, at det havde været en god og vellykket aften. 
Det næste arrangement var det årlige bankospil den 1. december. Her kom ca. 
100 mennesker for at prøve om de havde held til at få en af de mange gode 
gevinster med hjem. Der var nemlig blevet sponsoreret mange gode og alsidige 
gaver fra mange lokale virksomheder og forretninger. I pausen var der god 
gang i salget fra bar og køkken, idet der var mulighed for såvel kolde drikke 
som gløgg og æbleskiver og lækre kager. Det var en hyggelig eftermiddag, 
hvor man også havde lejlighed til at hilse på mange lokale borgere. 
Den sidste ting, der skete i dette år, var juletræsfesten den 29. december, hvor 
der som sædvanlig var underholdning af nisserne.  
Vi skal huske at minde om vores generalforsamling i februar 2014 – datoen 
kommer senere. Denne gang håber vi på stor tilslutning. 
Traditionen tro bliver der holdt loppemarked første søndag i april. Endnu er der 
ikke for mange effekter, men vi regner med, at der vil komme rigtig mange gode 
ting inden den store dag!! 
Alle ønskes en rigtig god vinter . p.b.v. Ole. 

 
 

Lige et lille klogt gruk af Piet Hein om vores travle hverdag:  
 
 

Alt det meget ingen når 
gråner mange men`skers hår. 
Glæd dig alt hvad du formår 

over alt det lidt du når.  
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FERIETUREN TIL BORNHOLM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er stadig pladser på ferieturen til Bornholm fra den 16. -  20. juni.  
 

Prisen er 4.675,00 for dobbeltværelse og 5.675,00 for enkeltværelse. 
 

Vi skal bo på hotel Griffen i Rønne. 
 

Yderligere oplysninger og udførligt program over turen kan fås hos Elin 
 

tlf. 5838 2632 eller mobil 2927 0732,  hvor man også skal tilmelde sig. 
 

GODT NYTÅR 
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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. 93 33 3 8 64 
Nov. 42 71 B 76 1 64 
Dec. 72 73 74 9 57 

Huset og vennernes generalforsamling 
er ikke lagt fast endnu. 

Hold øje med Korsør Posten 
Hvor dato og tid bliver annonceret 
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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 

 


