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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
2015. Et nyt år er startet. Rigtig godt nytår til jer alle. 
Et nyt år ligger klar foran os, lige til at blive brugt. 365 dage (minus de dage, der 
går indtil I får bladet i hånden) som vi kan bruge til lige hvad vi har lyst til. Nogle 
ting ligger fast, f.eks. arbejde, indkøb, møder og fødselsdage, men der bliver 
forhåbentlig også lidt tid til overs, som vi kan bruge til at dyrke nogle af de aktivi-
teter, der interesserer os.  
Badminton, som er en af de store aktiviteter, forsætter vinteren igennem og der 
har vi fået et godt samarbejde med spillere fra Tårnborg.  
En lille, men trofast, flok af petanque spillere mødes stadig hver torsdag efter-
middag til lidt hyggespil og en kop kaffe til at lune sig ved. Motionsgymnastikken 
ved både Elin og Jeannette forsætter også med at få rørt alle de muskler, vi ikke 
vidste vi havde. Alt i alt er der fuld fart på det hele. Er der nogen der kunne øn-
ske sig at starte noget nyt, er I velkommen til at kontakte mig, så kigger vi på, 
hvordan det evt. kan lade sig gøre. 
Som sædvanlig har vi petanquemøde og i år er det onsdag den 4. februar. Vi 
skal have sat holdene til årets DGI turnering og derudover er der frit slag for nye 
ideer og forslag. 
Også i februar har vi generalforsamling og det bliver tirsdag den 24. februar i 
Ydun Forsamlingshus. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, 
så mød op og giv din mening til kende, positivt som negativt. Det er medlem-
merne som bestemmer inden for de rammer, der er fastsat for foreningers drift. 
Vores kasserer, Jane, afgår definitivt fra posten og vi skal have en ny, der kan 
varetage foreningens økonomiske regnskab. Jeg vil bede jer om at tænke lidt 
over det, således at vi kan få en løsning klar til generalforsamlingen. 
Jeg har også spurgt efter nogen til at tage sig af vores forårsfest. Vi er i besty-
relsen løbet tør for ideer og vil derfor gerne have nogle friske kræfter til at køre 
dette arrangement videre. Tænk lidt over det og meld jer til bestyrelsen. 
Godt nytår. Vi ses til aktiviteterne og 3. halvleg. 
Viggo 

Hulby Gymnastikforenings Generalforsamling 
I  

Ydun Forsamlingshus 
Onsdag den 24. februar 2015 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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BadmintonBadminton  

GymnastikGymnastik  

Jeg var målløs, så jeg rigtigt, det kan ikke være sandt, jamen hvad sker der lige. 
Torsdag den 4. december var der gang i alle 6 baner fra kl. 20 - 22 og der var 
endda 2 oversiddere hos motionisterne. Det er ikke set i rigtig mange år, så det     
er bare glædeligt, at vi kan udnytte hallen, så flot. Jeg håber det kan forsætte og 
at alle er glade og tilfredse.  
Vores 2 hold er kommet godt igennem første halvdel af turneringen og ligger  
pænt på  delte førstepladser. Men vi kender jo vores modstandere og ved at 
der kommer nogle svære kampe i anden runde her efter nytår.  
Jeg håber I alle har haft en rigtig god jul og er kommet godt ind i det nye år. Jeg 
vil prøve at arrangere en julekomsammen med spisning fredag den 30. januar 
og til jer alle, bemærk nu datoer for generalforsamling og forårsfest, så vi kan 
møde talstærkt op fra badmintonafdelingen, det skylder vi klubben.  
Fortsat god sæson til alle. 
Tonni. 

På Vemmelev skole er sidste dag mandag den 23. marts for mixholdet, og tirs-
dag den 24. marts er sidste dag for stoleholdet.  
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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 

I anledning af: 
Gunda og Erik´s  guldbryllup  
fredag den 23. Januar 2015 

Vil det glæde os at se jer til morgensang  
på adressen kl. 8 

Herefter vil der være morgenkaffe  
kl. 8.30 på Skælskør Vandrehjem 

  
Mange hilsner :  

Lonnie, Allan og Annette  (tlf. 4130 0231 

Tusind tak for opmærksomheden ved min 70 års dag.  
Tak til petanquespillere for morgensang .  
Det blev en uforglemmelig dag for mig. 
Ole Petersen 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 

Som afslutning på et rigtigt godt år 2014, afsluttede vi med DGI’s julestævne 
den 23. november. Vi var ca. 86 spillere og det var næsten tørvejr. Men en rig-
tig god dag. Der var rejst telt og dækket borde med røde duge og gran og lys, 
så vi kunne hygge os med kaffe, dejlig suppe og æbleskiver. Vi har haft et dej-
ligt år med en god sommer, og vi har spillet mange gode kampe. Men nu i vin-
ter spiller vi kun torsdag eftermiddag. Jeg takker alle for hjælpen til stævner og 
andet.   
Vi ses til petanquemøde den 4. februar 2015 kl. 19.00 på Skovklinten 41. 
Godt Nytår til alle  
Birthe 

Stavene er sat i hi for i vinter. Vi har gået mange gode ture her i efteråret, og 
der har været rigtig god tilslutning. Vi har set nye steder i vores lokalområde, 
som flere ikke har oplevet før. Så vi er gode ”turister” i ”Visit Vestsjælland”.  
Inden vi ser os om, er det igen tid at få støvet stavene af, og vi starter op igen 
den 30. marts kl. 19.00 ved Sommerlyst i Korsør Lystskov. 
Godt nytår til alle 
E+A 

På en af turene i  
Korsør Lystskov 

fandt vi denne ”Trold”  
Skovens folk har været i gang 
med at skære et væltet træ op, 
som fremkaldte dette motiv. 
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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. Febr. Petanquemøde Kl. 19.00 HG 

      19. Febr. Generalforsamling Kl. 19.00 Ydun 

      24. Febr. Generalforsamling Kl. 19.00 HG 

      22. marts 3-kløver udkommer Kl. 09.00 Vennerne 

      29. marts Loppemarked Kl. 10.00 Ydun 

      30.  marts Stavgang start Kl. 19.00 HG 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 22. marts 2015 

Indlæg skal være  
redaktionen i hænde  
senest 15. febr. 2014 

Bemærk  
at bladet udkommer noget  
tidligere her i foråret.  
Påsken falder tidligt  

og loppemarkedet ligeså.  
Derfor er det besluttet også at 
lade 3-Kløver udkomme tidligt. 
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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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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..! 

Søndag d. 29. marts  
I Ydun forsamlingshus 
Dørene åbnes kl. 10.00 

 

Auktionen starter  
allerede kl. 11   

Derefter 20 kr. salg kl. 13 
 
 

Kom og støt Ydun 

og gør en god handel, der er masser af effekter 
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YdunYdun  

Mens dette indlæg skrives, er vi startet på årets hyggeligste og for børnene 
årets længste måned! 
Der blev prøvet noget nyt i Ydun i efteråret: Søndag d. 9. november blev døre-
ne slået op til et stort legetøjsmarked. Der var meget forskelligt legetøj, spil, film 
osv., som kunne købes til rimelig pris. 
Der kunne vel nok have været lidt bedre handel, men nye tiltag er ofte nødven-
dige at få afprøvet. Gode ideer til at få gang i Ydun er jo altid og stadig meget 
velkomne! 
Senere var der en weekend med hedensk julemarked. Her havde en del sælge-
re lejet stande til salg af deres ting. Der var et rigt udvalg i forskellige sten, man-
ge slags mjød, cremer osv., flot pileflet, drømmefangere, fine bivoks-lys, smyk-
ker og skind. Man kunne også få øje på et par nisser. Der var ligeledes mulig-
hed for at købe mad som passede til markedets tema. 
Det årlige bankospil fandt sted søndag  d. 7. december. Ca 70 benyttede sig af 
chancen for at få lidt godt med hjem af de mange gode gevinster, der var blevet 
sponsoreret til lejligheden. Ikke alle var heldige, men alle havde vist en hyggelig 
eftermiddag. Der var jo som sædvanlig mulighed for at købe øl og vand og 
varm hvid gløgg til at nyde under spændingen med spillet. I pausen blev der 
fristet med kaffe og æbleskiver, og som noget nyt, pølser med brød. Mange 
syntes vist, at det var en god ide. 
Da den hjemlige jul var vel overstået var der juletræsfest søndag d. 28. decem-
ber kl. 14, for børn med deres familier Der var hygge  for børnene med nye nis-
ser og Jørgen Hansen, Skælskør, sørgede for musikken. Der var selvfølgelig 
slikposer til alle børn. 
Alle kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved torsdag d. 19. februar 2015. 
Her vil årets generalforsamling finde sted. 
Denne gang startes der kl. 19. Der vil blive serveret kaffe og pandekager. De 
gule ærter er sparet væk denne gang – fremtiden vil vise om de kommer på 
menuen igen. 
Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Det er jo her til generalforsamlingen at 
alle har mulighed for at komme med ris og ros og gode ideer til hvordan vi skal 
blive ved med at holde liv i Ydun. 
Næste års loppemarked vil blive søndag d. 29. marts. Det er jo påskedag før-
ste søndag i april, så derfor er det rykket en uge frem. 
 
Alle Ønskes en rigtig god vinter. 
p.b.v. Ole 
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5 dages tur 2015 
Vi har endnu aldrig haft en tur til Norge, så det synes jeg vi skal prøve. 
Det bliver fra den 15. til 19. juni. Vi skal sejle fra København til Oslo. Byrundtur 
i Oslo, og derfra til Geilo, hvor vi skal bo i 2 nætter, sidste nat i Frederiksstad 
Prisen bliver 4.695,00 pr. person + 1.350 for enkelt værelse. 
 

Hol gamle kirke i Geilo Sidste nyt -  jeg har endnu ikke 
fået detaljerede oplysninger om 
turen fra Egons busser. Men så 
snart jeg har det, vil alle der har 
vist  interesse for turen få besked. 
Der er stadig ledige pladser..  
Henvendelse til Elin  
telf. 29270732. 
 
GODT NYTÅR      Elin 
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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. 29 66 62 44 88 
Nov. 94 67 54 40 15 
Dec. 90 47 13 56 78 
      

Huset og vennernes generalforsamling 
19. februar kl. 19.00 
I Ydun Forsamlingshus 
Dagsorden iflg. lovene 



16  

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 

 


