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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Så blev vi færdig med overdækning af vores nye terrasse. Bygget ved hjælp af 
frivillige medlemmers arbejdskraft. En stor tak til disse medlemmer. Uden dem 
har det ikke kunnet lade sig gøre. 
Grunden til at terrassen blev udbygget var, at vi til vores stævner havde 2 telte, 
som vi satte op inden stævnet og pillede ned bagefter. Dette har været et stort 
arbejde, og gennemsnits alderen på arbejdskraften stiger af naturlige årsager, 
hvilket fremadrettet ville forårsage en besværliggørelse af op- og nedtagning. 
Dette er nu et overstået kapitel og vi kan glæde os over en flot og permanent 
løsning. Terrassen blev allerede ”indviet” til petanque afslutningen søndag d. 
27. september, og jeg tror at alle syntes godt om resultatet. Det der nu udestår 
er at få undersøgt, hvor meget og hvordan de gamle teltsider kan bruges til at 
afskærme åbningerne ud til stadion, således at vi næsten kan lukke af for 
blæst hele vejen rundt om terrassen. Det ville være dejligt at kunne dette til 
vores julestævne i november måned.  
For at lysne lidt på det indvendige, har vi planer om til foråret at male alt det 
indvendige i en lysere farve end den nuværende grønne. Til den tid har vi brug 
for nogle penselsvingende medlemmer, men mere om det til den tid. 
Og så et lille hjertesuk. En mandag kom nogle af vores medlemmer ud til klub-
huset og fandt at der stod nogle tomme øldåser på bordene og cigaretskodder 
var trådt ud på fliserne. Der står affaldssække inden for en afstand af 5 meter, 
og på bordene står der overdækkede askebægere. Hvorfor kan brugerne ikke 
bruge disse faciliteter og rydde op efter sig, således at der ser pænt og rydde-
ligt ud. Det er kedeligt at komme og starte med at rydde op efter andre. Vi øn-
sker alle, at der ser pænt ud. Nu ved jeg ikke hvem der har efterladt de tomme 
dåser. Det kan være nogle tilfældige forbipasserende, men hvis nogen ved 
hvem det er, så bed dem om at rydde op efter sig, og lad os have et stadion, 
der stadig ser godt ud. 
Vintersæsonen er i gang med alle de indendørsaktiviteter dette indebærer og 
heller ikke alle udendørs idrætter er endnu lukket helt ned.  
Velkommen til vintersæsonen. 
Viggo 

Tusind tak for opmærksomheden på min 80 års dag 
Tak for gaver og besøg i løbet af dagen 

 
Ole Bonnesen 
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Åben alle dage 

Kl. 7-20 

Tlf: 58 14 00 01 
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1-dagsturen 9. september 
 
På en af de smukkeste sensommer dage drog 53 personer med Egons busser 
på en 1-dags tur til Næstved, hvor vi sejlede med "Friheden" til Karrebæksmin-
de efter først at havde været ude og vende ved Gavnø slot, en meget smuk tur. 
På Herlufsholm blev vi rundvist af en pensioneret præst derfra, og han kunne 
virkelig fortælle noget om skolen, og lagde ikke altid fingrene imellem. 
Derefter kørte vi til De Hvide Svaner, hvor frokosten skulle nydes. Vi fik en rigtig 
god og gammeldags frokost, men det kneb med at vi havde tid til at nyde den, 
da vi havde en aftale om rundvisning på Herlufsholms Kostskole kl.14. Men en 
ting er jeg sikker på, ingen gik sultne fra bordene. 
Efter rundvisningen havde Rene, buschaufføren, lavet kaffe til os, og sammen 
med Ingas hjemmebagte kringle nød vi kaffen i strålende solskin i skolens dejli-
ge have.   
Derefter gik turen hjemad igen, lidt forsinket. 
Tak til alle de glade mennesker der var med, så er det sjovt at arrangere ture. 
Elin 

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 og Safaritur til Ree Park m.m. 
Mere information om turen hos Elin telf. 29270732 

Tusind tak for opmærksomheden ved min 85 års dag.  
Tak for gaver og uventede besøg på dagen 

Hjertelig tak  
Cai Keller 
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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 Ydun forsamlingshus 
Søndag den 27. december kl. 14.00 

 
Så er der dans om egnens største og smukkest pyntede juletræ.  

Det gamle Yduns egne nisser kommer og leger med børnene - og alle os 
andre. Som sædvanlig har nisserne sækken fyldt med store godteposer.  
Fra køkkenet sælges der  kaffe, the, gløgg, æbleskiver, øl og vand mm 

   Juletræsfest 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

GymnastikGymnastik  

Det er nu blevet efterår igen, og vi har sluttet forår og sommersæsonen af. Vi 
har haft mange gode stævner med godt vejr og hyggelige timer. 
Vores grillpetanque og grill aften foregik også i fint vejr. Den 27. september hav-
de vi afslutning med rigtig fin tilslutning, og som foregik i vores nye udbygning. 
Vi fortsætter dog med at spille torsdag eftermiddag fra 14-16. Og husk så jule-
stævnet søndag den 22. november, hvor udbygningen skal tages i brug for 
alvor, og måske huse op mod 100 spillere. Vi har i skrivende stund endnu ikke 
modtaget indbydelse fra DGI, men I må meget gerne allerede nu kontakte mig 
og melde jer til stævnet, så giver jeg tilmeldingerne videre når det er tid. 
Endelig vil jeg gerne takke alle der ligger et stort stykke arbejde for at petanque 
kan køre.  
Hilsen Birthe 

Så skal stavene snart sættes væk for denne gang, men vi fortsætter i Korsør 
Lystskov november måned ud. Mandag den 9. november starter vi dog kl. 
15.00, da solen går ned tidligere og tidligere. 
Vi er en pæn lille trofast flok der går omkring 3 - 5 km hver gang, for at se på 
naturen i en lille del af vores kommune, og det varer en time - næsten præcist 
hver gang. Vi har gået mange forskellige steder, og kun en gang har det regnet 
lidt, ellers har vi, i denne regnfulde sommer, været heldige med tørvejr. Der er 
plads til flere, så hvis du kunne have lyst til at gå med, er du meget velkommen.   
E+A 

Gymnastikken kører stille og roligt, med god og omhyggelig 
motion for de lidt ældre led og muskler. 
Der er juleferie i Vemmelev  
fra d. 14/15. december til den 4. januar 
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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. Nov. Stavgang - ny tyd Kl. 15:00 HG 

      22. Nov. Julepetanque Kl. 10:00 HG 

        6. Dec. Bankospil Kl. 14:00 Ydun 

      14. Dec. Gym. - juleferie Kl. 19:30 HG 

      15. Dec. Gym. - juleferie Kl. 15:30 HG 

      27.  Dec. Juletræsfest Kl. 14:00  Ydun 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 9. jan. 2016 

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

Kontonr. til støtte for Ydun forsamlingshus - 0570 0000491519 

Redaktionen 
ønsker alle  

en glædelig jul 
og et godt nytår 
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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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Formanden runder. 
Hulby Gymnastikforenings formand Viggo Thorlacius runder de 70 år mandag 
den 2. november. 
Viggo startede sin aktive karriere i Hulby som badminton- og petanquespiller i 
2001, de sidste par år er han så også blevet gymnast. Så man må sige at Viggo 
har god føling med, hvad der sker i foreningen. 
Viggo blev valgt ind i bestyrelsen i 2003, og blev umiddelbart efter valgt som 
formand, denne post har han på bedste vis varetaget siden. Viggo har i sin for-
mandstid stået bag de sidste par udvidelser af bebyggelsen på sportspladsen, 
ved at sørge for de fornødne kommunale tilladelser, og han har også deltaget 
aktivt i arbejdet. Det betyder at petanquespillerne i dag har et anlæg, og nogle 
forhold, som ikke findes i ret mange klubber. Viggo har også fået anlagt en 
grolfbane på pladsen, og det er håbet, at der også kommer gang i det spil. 
At være formand for en forening i dag, kræver at man hele tiden holder sig ajour 
med, hvad de kommunale myndigheder kræver, og at man følger med i de til-
skudsmuligheder der findes. Man skal også være indstillet på, at det indimellem 
giver nogle knubs, men heldigvis også mange glæder, når tingene lykkes. Jeg 
plejer gerne at sige, at det er den positive kritik man skal lære af, men det er det 
lille klap på skulderen, der skal give en lysten til at fortsætte. Jeg vil gerne give 
Viggo, ikke bare et lille, men et stort klap på skulderen, og vi er mange der hå-
ber, at du fortsætter på posten en del år endnu. 
Hjertelig tillykke med fødselsdagen, og tak for dit arbejde i og for foreningen. 
Olav 

I Ydun Forsamlingshus 
Søndag den 6. december  kl. 14.00 

Dørene åbnes kl. 12.00.  
 

Der er masser af flotte gevinster -  
stege, ænder og købmandskurve 

Smørrebrød kan bestilles indtil senest fredag kl. 12.00  
på tlf. 5030 2027.  

Der kan købes kaffe, the, gløgg, æbleskiver, øl og vand mm.  
 

Arr.: Ydun Forsamlingshus og Vennerne 

Bankospil 
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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 

Så er efteråret over os, vejret er derefter og det bliver igen tidligt mørkt og der er 
ikke så meget at lave i haven, så er det jo super at sæsonen for vores badmin-
ton er startet. Det er rigtig dejligt at se at der er mange, som benytter sig af mu-
ligheden for også at spille om mandagen sammen med Tårnborg.  
Snart går vores 2 tilmeldte hold ud i deres første kampe i turneringen. For vo-
res mixhold kommer der nye udfordringer idet de er kommet i en ny pulje med 
nye hold, som vi ikke kender, så det bliver spændende om de kan være heldige 
og være med i toppen af puljen igen i år. Vores herrehold er i den gamle vel-
kendte pulje med alle klubberne omkring os, som vi kender og der bliver helt 
sikkert en masse rigtig gode kampe, hvor vinderen lige så godt kan være den 
ene som den anden. Held og lykke til begge hold. 
Flytningen til Tårnborghallen og den nye dag at træne, ser umilddelbart ud til at 
stort set alle medlemmer bakker det op, hvilket jeg er meget glad for, men jeg vil 
selvfølgelig prøve på at vende tilbage til torsdag og Vemmelevhallen til næste 
sæson, med mindre medlemmerne giver udtryk for at de ønsker at blive i Tårn-
borghallen. 
Jeg har bedt Anne om at finde priser på nye bluser, så snart jeg har den, vil der 
for alle blive mulighed for at bestille. God sæson til alle. 
Tonni 
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YdunYdun  

Nu, hvor sommeren er ovre for i år, er det tid til lidt orientering fra Ydun forsam-
lingshus.  
 
Som det blev nævnt i sidste 3-kløver, er Majken W Eriksen stoppet som vært i 
Ydun. Det kom jo lidt bag på os, men vi i bestyrelsen vil her takke for et godt 
samarbejde i de to år der er gået, samtidig ønsker vi Majken held og lykke frem-
over i det nye job. 
 
Vi gik straks i gang med at finde en ny vært, og valget faldt på Ahmed Zaeim, 
og han begyndte som vært den 1. august i Ydun forsamlingshus. Han og hans 
team kører også et andet firma, et vikarbureau, ved siden at. Vi i bestyrelserne 
vil ønske dem velkommen og ønsker for dem, at de vil få forsamlingshuset til at 
køre på bedste vis. Ahmed lagde ud med et åbent hus arrangement, så folk fra 
egnen kunne komme og høre lidt om, hvad der er hans planer for huset. Der 
blev serveret en buffet med mange gode retter og dertil diverse drikkevarer. Det 
blev en vellykket dag, med mange gæster -  jeg mener der var ca. 150.  
Siden er der blevet holdt en del private fester, med stor tilfredshed. Så vi tror, vi 
har fundet en vært, der vil prøve noget nyt og få gang i huset.  
Ligeledes er der blevet holdt det sædvanlige høstgilde, der var fuldt hus med 85 
gæster.  
 
Husk vi holder bankospil den første søndag i november, som vi plejer, og årets 
juletræ bliver i år holdt 3. juledag, søndag d. 27. september. 
Her til slut vil jeg og bestyrelsen ønske alle en God Jul og et Godt Nytår. 
 
M.V.H. 
På bestyrelsens vegne, Kaj Jørgen 

GRUK af PIET HEIN 
 

SUNDHEDSRÅD 
Kaffe uden fløde – 

skal man ikke blive fed af. 
Kaffe uden sukker – 

får Ens vægt til at gå nedad. 
Kaffe uden kaffe – 

det er ganske særlig sundt. 
Men man føler sig så fjollet, 
når man sidder og rør rundt. 
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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 

juli 69 100 50 70 38 

aug 59 5 90 41 96 

sept 57 21 7 68 8 

      

Til Yduns venner, rejsevenner og andre.  
Tak for venlig deltagelse ved Arnths bortgang. 

Tak til jer der var med til og sende Arnth på sin sidste rejse.  
Kærlig hilsen fra Børnene og Ester.  
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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 


