
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 

Hulbyvej47@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   

Næstformand  Birthe Tranegaard 20411445 
Ellen Keller 58380145   
Marianne Bertelsen 58380664    

      

    

Bestyrelser 

Ydun Forsamlingshus 

Hulby 
Gymnastikforening 

Nyhedsbrev fra 

Yduns Venner 



Hvad er der sket siden sidst? Anne har ønsket at trække sig som 
redaktør og de 3 foreninger har ikke fundet nogen ny redaktør end-
nu. Derfor udkommer vi nu med et Nyhedsbrev. Det er det du nu 
står med i hånden. Vores foreningsblad 3-Kløver er forhåbentlig 
kun midlertidigt stoppet. Vi håber at finde en frivillig, der vil starte 
bladet op igen. 
Vi fik et tilbud på et blad lavet på pænt blankt papir og i 4 farver. 
Det var efter min mening et meget ambitiøst blad, som jeg ikke tror 
vi har kræfter og energi til at lave. Og så tror jeg også at annoncer-
ne var for dyre i forhold til vores annoncører. 
Vi prøver nu med dette Nyhedsbrev. Vi vil bestræbe os på at ud-
komme, når der er nyheder, der skal orienteres om. Desuden vil 
Nyhedsbrevet ligge på gymnastikforeningens hjemmeside 
www.Hulbygymnastikforening.dk og Husets hjemmeside 
www.ydunforsamlingshus.dk  
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
Julen nærmer sig med hastige skridt, så jeg vil slutte med at ønske 
alle en glædelig jul og et godt nytår og se frem til at mødes igen i 
det nye år. 
                                                                               Viggo      
 
 
 
 
 

November 2016 

Ydun og Yduns venner holder bankospil søndag d 4/12 2016  
kl 14.00 hvor vi håber på stort fremmøde. 
Juletræsfest er i år den 27/12 kl 14.00. Nisser leger med børnene, 
og uddeler godteposer. 
Vi har d 1/9 2016 fået nye værter i Ydun forsamlingshus,  
det er Lone og Tomm Knudsen, og dem byder vi velkommen  
i Forsamlingshuset. Ring til dem og få en snak om en fest eller  
levering af mad ud af huset, på tlf 20740437 eller 58385229 
Vi samler forsat effekter til vores loppemarked Søndag den 2.April 
2017, ring til tlf 40735041 eller 21607762 , 22503843 og aftal tid så 
afhenter vi hurtigst muligt. 
 
Yduns Venne foreningen har udtrukket følgende nr. 
200kr  på nr.   14   52   58  
100kr  på nr.     3   12   23   54   60    67. 
  50kr. på nr.   24.  30   47   63.  66.   71B.æ 
                                                                  K.J Larsen 
                                             


