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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 

GymnastikGymnastik  

Tiden går og den varme sommer er blevet afløst af en noget køligere årstid. 
Sådan er det jo. Man opdager lige pludselig – hovsa, jeg skal jo til at afslutte 
min sommer aktivitet og begynde på vinter sæsonen. Tiden går sin ubønhørlige 
gang. En anden ting der også nærmer sig er vores generalforsamling. Jamen, 
den ligger jo flere måneder frem i tiden. Det skal vi da ikke snakke om allerede 
nu. Jo, den ligger stadig flere måneder frem i tiden. Og ja, vi skal snakke om 
den allerede nu. Ved sidste generalforsamling meddelte vores kasserer, Jane, 
at hun gerne ville stoppe nu, da hun havde andre ting, der også krævede hen-
des opmærksomhed. Vi fik overtalt hende til at tage et år mere, men nu går den 
ikke længere. Vi skal have en afløser. Og hvorfor skal vi have en afløser allere-
de nu, selvom det først er til generalforsamlingen at vedkommende skal væl-
ges? Det skal vi fordi så kan den nye kasserer gå på siden af Jane og være 
med til års afslutningen og revisionen af regnskabet og således være bedre 
klædt på til at overtage posten. At være kasserer kræver at man kan bruge en 
PC-er på ganske almindelig bruger niveau, har et par timer til rådighed om må-
neden og kan deltage i ca. 5 bestyrelsesmøder om året. Og ellers vil Jane ger-
ne svare på evt. spørgsmål angående emnet. Jeg håber, at der er én ude 
blandt vores medlemmer, der kunne have lyst til at give en hånd med til at køre 
foreningen videre, for uden en kasserer kan foreningen ikke eksistere. Dette var 
en lidt alvorlig opfordring. En anden opfordring fra bestyrelsen for gymnastikfor-
eningen er, at vi gerne vil have et festudvalg. Vi synes, at vi i bestyrelsen ”er 
gået lidt døde” i afholdelse af vores årlige Forårsfest og vil derfor gerne have 
nogle, der vil overtage dette arrangement. Vi forestiller os 2-3 personer der vil 
arrangere og afholde vores Forårsfest. Er der nogle, der har interesse for dette, 
så kontakt bestyrelsen. 
Og så til slut. Når dette nummer af bladet udkommer, så er julefrokosterne så 
småt begyndt og juletingene er kommet frem i butikkerne, altså julen står for 
døren. Jeg vil godt på foreningens vegne her ønske alle en god jul og et godt og 
helsebringende nytår og håber at vi ses til et nyt og spændende idræts år i 
2015. 
Viggo                        Husk vi har generalforsamling d. 24. februar 2015 kl. 19.00 

Så er gymnastikken kommet igang, men der er stadig plads til flere. 
Vi har heldigvis fået rykket mixholdet mandag aften frem til kl.19.30 igen. 
Stolemotion træner tirsdag og er også rykket frem, nu kl. 15.30 til 16.30. 
Elin 
 
50+ er kommet godt i gang med sæsonen 2014/15. Vi motionerer på livet løs 
hver onsdag på Helms skole kl. 18-19. Vi er godt 25 personer, som har det 
sjovt og hyggeligt mens vi får sved på panden. Er du nysgerrig på dette, så kig 
endelig forbi og se om det er noget for dig. Der er stadig plads til nye medlem-
mer.   Kh Jeannette 
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Åben alle dage 
Kl. 7-19 

Tlf: 58 14 00 01 
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Loppemarked 

Bankospil 
I Ydun Forsamlingshus 

Søndag den 7. december 2014 kl. 14.00 
Ydun og vennerne arrangerer bankospil 
Kom og få en hyggelig eftermiddag 
Fine gevinster og godt selskab 

Maiken har kage, ostemadder og æbleskiver  
samt kaffe, øl og vand parat 

Vel mødt 

Igen !!!!!!! 

Denne gang er det et børneloppemarked og det sker 
søndag d. 9. november kl. 12.00 - 16.00 

I Ydun forsamlingshus 
 

                 Nu har du alle tiders chance for at købe julegaver  
og kalendergaver billigt. Der er masser af helt nyt  

legetøj i original emballage og naturligvis også  
spændende og godt brugt legetøj for alle aldre. 

 
Majken vil hygge om gæsterne  

med salg af kaffe, kage, øl og vand. 
 

Arr.: Ydun Forsamlingshus 

Bamser 

Dukker 

Spil 
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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 

Så er den nye badminton sæson godt igang. Håber alle har nydt den fantastiske 
sommer vi har haft i år og at I har fået samlet rigtig megen energi, til en rigtig 
god sæson med masser af gode kampe og socialt samvær. 
Vi har desværre mistet nogle af vores gode gamle medlemmer, som har valgt at 
stoppe med at spille, dels på grund af småskader og den sene spilletid. Derfor 
kniber det med at fylde alle banerne op, hvilket gør at vi måske til tider, vil se at 
der kommer spillere fra Vemmelev badminton og spiller på de ledige baner. 
Der er kommet ny bestyrer af cafeteriet i hallen, hvilket lige var rigtig godt for 
tredje halvleg, men men men, det viser sig at der ikke i hverdagen vil være 
åbent. Så lidt øv, men der vil blive mulighed for at lave arrangementer i cafeteri-
et, så det vælger jeg nok at prøve, når vi skal have vores julefrokost i januar 
måned. 
Vel mødt til alle og rigtig god og fornøjelig sæson 
Tonni 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 

Efter sommerpausen mødtes vi ved Korsør Station til en ny omgang med stave-
ne, her blev det området på stierne omkring Musholm. Men vi har været flere 
andre steder, bl.a. gået fra Forlev til Trelleborg. Her er der nu åbent for alle på 
terrænet, på og omkring borgen. Alt var blevet ”forårsgrønt” igen efter den me-
gen regn. En tur på Halskov ad det gamle Revspor, endte på stranden med en 
fantastisk solnedgang over Storebælt og Storebæltsbroen. Der har været flere 
udfordringer undervejs på turene, men humøret fejler ikke noget, så vi fortsætter 
november måned ud. Starttidspunktet bliver dog ændret til kl.15.00 da solen 
forsvinder  tidligere og tidligere. Målet for turene aftaler vi fra gang til gang. 
E+A 
 
 

Sommeren er forbi og tirsdag aften kan vi nu bruge hjemme i sofaen. Torsdag 
eftermiddag spilles der stadig hyggepetanque for dem der har lyst. Ved stævnet 
med Korsør, vandt Ole Pedersen alle kampene, og senere på en dejlig sommer-
dag, blev grillen tændt til en hyggelig eftermiddag og aften med grillpetanque, 
den lykkelige vinder af de 3 kampe denne dag, blev Arvid. Stort tillykke til jer 
begge. Lidt senere fik vi invitation til  vores pokalstævne, denne gang arrangeret 
af Skælskør. Efter alle 4 kampe var der mange vindere fra Hulby, så vi troede at 
nu var pokalen igen vores, men deres spillesystem gav nogle andre resultater, 
så det blev Fuglebjerg der fik den med hjem, som så også skal holde stævnet i 
2015. Vi glæder os allerede, for her vil vi forsøge at generobre pokalen. Den 23. 
november afholder DGI julestævne hos os. Det starter kl. 10.00, og med ind-
skrivning kl. 9.30. Vi sørger for den sædvanlige forplejning, suppe og gløgg, og 
sikkert også lidt kaffe i løbet af dagen, til at holde os varme på. 
Birthe + 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. 

 

        9. Nov. Børneloppemarked Kl. 12.00 Ydun 

      23. Nov. Petanquejulestævne Kl. 10.00 HG 

        7. Dec. Bankospil Kl. 14.00 Vennerner 

      28. Dec. Juletræsfest Kl. 14.00 Vennerne 

        3. Jan. 3-kløver udkommer Kl. 09.00 Vennerne 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 3. jan. 2015 

Indlæg skal være  
redaktionen i hænde  
senest 1. dec. 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 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..! 

Ja så er det første år gået med vores nye vært Majken, og vi må vel sige at alle 
syntes det går godt i Ydun nu, for det er aldrig nemt at starte noget op igen, 
men nu kører det. 
Vi har fået repareret huset med maling udvendig, og fået sat 4 nye lamper op 
på facaden mod syd, det ser rigtigt pænt ud. Så må vi se hvornår de sidste 4 
kommer op, men det kommer nok engang. 
Huset har også fået et nyt flag som passer til flagstangen, det vi havde var en 
del for lille, flaget er sponsoreret af Leif og Solveig Hansen, så det siger vi tak 
for. 
Vi havde den 26. september et høstgilde, som vi slog sammen med Yduns 110 
års jubilæum. Vi fik en tre retters menu, som blev rost af alle og der var 80 gæ-
ster, så det må vel siges at være fuldt hus. Og det kan vi kun være tilfredse 
med. Jeg tror at alle havde en god aften. I den forbindelse fik vi tilsendt en sang 
som skul le være Yduns sang, det er Kurt Bønnerup 
( www.sangværkstedet.dk ) der har skrevet den, det er en sang som alle kan og 
må bruge når der holdes noget i Ydun. 
Vi fik også en sang som Mogens Rehder havde skrevet, den handlede lidt om 
hvad der er sket i Ydun de sidste 110 år. Vi i Yduns bestyrelse vil hermed takke 
de 2 sangskrivere for deres arbejde. 
Vi vil som noget nyt prøve at holde et legetøjsloppemarked. Det bliver søn-
dag den 9/11 fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Vi håber rigtig mange vil komme og gøre 
en god handel.  
  
MVH     
Yduns bestyrelse 
Kaj-Jørgen Larsen 
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SEJERØ den 4. september 
44 personer drog afsted i strålende solskin, men uden Niels som chauffør. Det 
viste sig dog, at der er andre, der også godt kan køre bussen. Sejlturen var helt 
perfekt, da vejret var helt stille. Ved færgelejet på Sejerø fik vi en guide med 
ombord i bussen. 
Jeg må nok sige, at han hører med blandt de bedste vi har haft. Vi startede med 
at køre op til kirken, hvor han fortalte virkelig meget, om alt det han vidste om 
øen. Det viste sig også, at han var kirkesanger og afløste præsten når han hav-
de en fridag. Derefter kørte vi ned på  Cafe` Spætten og spiste. Og så gik turen 
ellers rundt på øen i bussen, og selv om det er en lille ø, kunne guiden alligevel 
fortælle vidt og bredt om det vi så. Han har selv et landsted med heste og får. 
Og så gik turen ellers hjemad igen. På færgen var der buskaffe og dertil Ingas 
helt vidunderlige kringle. Elin 
 
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. 
Yderligere oplysninger om turen kan fås hos Elin, lige som jeg meget gerne vil 
høre, om der er interesse for turen tlf. 58382632 

Pladsmangel sidst, så her er endnu et, men kort resume af turen til Bornholm.  
Dag 1. Ankomst til Rønne kl.13.50, videre til Snogebæk og Dueodde. Efter-
middagskaffe ved Slusegård. På hotel Griffen kl.17.30 med indlogering og spis-
ning kl. 19.00. Menuen var kalvesteg med alt, desserten var chokolade-
mousse. Dag 2. Vi kørte efter morgensang og en lille èn til ganen til Gudhjem. 
Vi var 12 personer der ville til Christiansø. Nogle gik en tur på 8 km og resten 
kørte et andet sted hen. Tilbage i Gudhjem kørte vi til Østerlars rundkirke, nogle 
var i tårnet, mens andre kiggede på gravene. Vi nød eftermiddagskaffen ved 
rundkirken en times tid. Bagefter kørte vi til stenbruddet ved Knudsker. Afte-
nens menu var kylling i karry og skovbær-trifli. Dag 3. Kørte vi til Hammershus 
og undervejs købte vi sild til picnickurven. Der var spegesild, karrysild, leverpo-
stej, rullepølse, hamburgerryg, agurker og tomater. Snaps og øl betalte vi selv. 
Turen gik derefter til Svaneke, og senere til Østermarie kirke, hvor vi fik efter-
middagskaffe. Så gjaldt det Rytterknægten, hvor nogle var oppe i tårnet. Afte-
nens menu, laks og frugtgrød med fløde. Dag 4. Ekkodalen og NaturBornholm, 
hvor vi var en del millioner år tilbage i tiden. Så til Nylars kirke med en flot alter-
tavle. I Bornholms sommerfuglepark fik vi eftermiddagskaffen. Vi så Kræmmer-
huset hvor der bliver produceret glaskunst. På Griffen stod den på skinke i porti-
onsglas og flæskesteg m.m. Dag 5. Vi pakker og kører til Ringebaggebruddet, 
hvor de skibede granit ud indtil 2004. Derefter til Fuglereservatet (beskrevet af 
Olav tidligere) På båden til Ystad var menuen, frikadeller og flødekartofler og 
salat plus en genstand.  Kaffe i Sverige lige inden vi kører over broen. Turen 
var slut og alle blev sat af hvor de skulle. Leif 
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Fra en dejlig ferietur til Bornholm 
Badenymfer og rovfugle 
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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 

juli 4 83 24 12 89 

Aug. 79 45 41 38 92 

Sept. 97 14 71A 28 31 

      

                      Juletræsfest 
              I Ydun Forsamlingshus 

Søndag d. 28. december kl. 14.00 
Vi har fundet nogle nye lokale nisser. 

Der vil være flotte godteposer  
og musik og leg med børnene 
OBS - ny dato og nye nisser 

Vi har det største og flotteste juletræ i sognet  
og slikposerne findes ikke større 

 
    Fra køkkenet sælges der gløgg og æbleskiver 
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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 

 


