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GUDME 
Din dagligvarebutik 

TIPS & LOTTO 
• Vareudbringning 
• Fotokopiering 
• Telefax 
• Vasketøjsindlevering 
• Fotofremkaldelse 
• Posthus 

Åbningstider: Mandag-fredag 7-18 
    Lørdag– søndag 7-15 
Vestergade 1, 5884 Gudme 

Tlf. 62 25 15 22 - Fax. 62 25 39 22 

v/ Ole Petersen 
Langgade 14. 5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 12 56 

John Th. Rasmussen ApS. 
Tlf. 62 25 31 60 

 
Alt i reparationer og  

tilbygninger 
 

Døre og vinduer 
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Hesselager forenede  
Sportsklubber 

 
Generalforsamling –   
mandag, den 14. februar 2011 
 
Dagsorden: 
1.   Velkomst ved formanden: Inge Marie 
Holmskov 
2.   Valg af dirigent og stemmetællere: 
Peder Pedersen blev valgt som dirigent. 
Som stemmetællere: Gunnar Ø. Hansen og 
Kalle 
3. Beretninger  
A: Formanden v/ Inge Marie Holmskov 
B: Skytterne v/ Signe Langæble 
C: Gymnastik v/ Helen M. Hansen + Fol-
kedans (fraværende) + Stavgang v/ Harald 
Thomsen 
D: Håndbold (hvilende) + Badminton  
v/ Kurt Ørnegaard + Krocket v/ Peder 
Pedersen 
4.   Regnskabsaflæggelse 
Annette Pedersen orienterede. Medlems-
fordeling: 22 bordtennisspillere, 4 bad-
mintonspillere, 128 gymnaster, 42 krock-
etspillere, 25 stavgængere, 51 skytter 
5.   Drøftelse af beretning og regnskab, der 
foreligger til godkendelse 
Beretning og regnskab blev drøftet. Harald 
Thomsen rettede en tak til formanden for 
hendes fremadrettede beretning. Kort ori-
entering om bordtennis-børn 
6. Sports Nyt  
A: Formandens beretning  
v/ Ellen Andenæs 
B: Regnskabsaflæggelse v/ Birgitte Nielsen 
7.    Drøftelse af beretning og regnskab, 
der foreligger til godkendelse  
Beretning og regnskab blev drøftet. Der 
efterlyses hjælp til at opsøge nye annoncø-
rer  
8.   Behandling af indkomne forslag Ingen 
9. Fastsættelse af kontingent til HfS-
moderforening: Uændret 25,- kr. 

10. Valg til bestyrelse: 
HfS-fælles:     
På valg er: Thomas Sejten + Inge Marie 
Holmskov + Michael Jørgensen 
Valg af suppleant: Bent Skovshoved 
Genvalg 
11. Valg til udvalg: 
Gymnastik: 
På valg er: Helen Hansen + Vicki Nelle-
gaard 
Valg af suppleant: Birgitte B. Bering 
Genvalg 
Folkedans: 
På valg er: Else Rasmussen + Karen 
Jensen 
Valg af suppleant: Jytte Simonsen 
Genvalg 
Håndbold: 
På valg er: Susanne Pedersen + Kurt 
Ørnegaard  (hvilende afdeling) 
Genvalg 
Badminton: 
På valg er: Kurt Ørnegaard 
Valg af suppleant: 
Genvalg 
Krocket: 
På valg er: Sv. Aage Vistisen + Carl 
Aage Jensen + Gerhard Andersen 
Valg af suppleant: Frode Nielsen  
Genvalg 
Revisorer: 
På valg er: Ane-Marie Hansen 
Valg af suppleant: Heidi Sørensen 
Genvalg 
Fanebærer: 
På valg er: Gunnar Ø. Hansen  
Carsten Larsen blev valgt  
Valg af suppleant: Heidi Sørensen 
Repræsentanter til Fonden Gudmehallerne: 
På valg er: Kurt Ørnegaard 
Genvalg  
Repræsentanter til Fonden Gudmehallerne: 
På valg er: Kurt Ørnegaard 
Valg af stedfortræder: Karin Buus 
Genvalg  
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Skytter: 
På valg er: Finn Langæble + Torben 
Aagaard + Réné Vogn + Erik Vogn 
Valg af suppleant: Gunnar Ø. Hansen  
Réné Vogn og Erik Vogn blev genvalgt. 
Finn Langæble og Torben Aagaard ønske-
de ikke genvalg 
Udvalget fortsætter med 5 udvalgsmedlem-
mer. Da ingen i udvalget ønsker at gå ind 
som formand for skydeudvalget, indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling., og 
det blev besluttet, at der afholdes ekstraor-
dinær generalforsamling mandag den 14. 
marts 2011, kl. 19.30 i klubhuset. Vi hå-
ber på, at der denne aften kommer en posi-
tiv løsning på dette. 
12. Eventuelt   
Uddeling af pokaler.  
Orientering fra Folkefest komiteen v/ Kurt 
Ørnegaard 
Preben Rasmussen takkede for godt sam-
arbejde Hogg/HfS samt en tak til Ole for 
pasning af området. 
 

Beretningen fra  
A: Formanden v/ Inge Marie Holmskov 
 

Årets gang i foreningen, vi kan sige støt og 
roligt, vi kan også sige tid til forandring. 
Hvordan kan vi samle det? 
Kuren hedder fællesskab. Fællesskab i 
foreningen, fællesskab i lokalområdet. I en 
tid hvor det for alvor mærkes at der er fi-
nanskrise med besparelser, nedskæringer, 
lukninger af virksomheder. 
I disse år kan foreningerne stadig samle 
børn på hold.  Ugeplaner hænger på køle-
skabet eller opslagstavlen i hjemmet. Man-
dag fra kl. 16,00-17,00 skal Anna til gym-
nastik, hun går derhen fra Sfo en.  Felix 
skal til fodbold han hentes og bringes. 
Tirsdag er også programsat, de næste dage 
ligeså.  Spisegruppe, kor, spejder og ellers 
leg efter skoletid med venner og veninder. 
Sådan ser det ud i de fleste hjem. De voks-
ne derimod, sætter sig ikke fast i en plan. 
Løber når der er et hul i dagens gøremål.  

Gerne i week-enden. Går til fitness på vej 
til eller fra arbejde, tager lige pilates inden 
maden og  timen der er forbeholdt børnene 
inden sengetid. 
Derfor er det vigtigt at vi i HfS ser disse 
tendenser, og der vigtigste er, at vi forsø-
ger at finde og udvikle tilbuddene til  vore 
borgere. 
Medlemstallet er 272 heraf 103 under 25 
år, + folkedanserne og løberne 
Ifølge idrættens analyse institut vil 50% 
flere børn dyrke mere idræt, sport og moti-
on hvis mulighederne er i de områder hvor 
de bor. Vi oplevede det, da vi satte bord-
tennis for børn på programmet. Straks var 
der mere end 20 børn tilmeldt. 
Blandt kommunens varslede besparelser 
var at slette fritagelse for betaling af 
grundskyldsbidrag. Vi sendte et hørings-
svar, hvori vi fortsat ønskede fritagelse. 
Godt for os, slap vi denne gang. Medlems-
tilskuddet er for 2010 kr. 130,00 under 25 
år. Der er varslet yderligere besparelser på 
budget 2011. 
I 2010 blev der ryddet godt op i hegnene 
rundt om banerne, der blev benyttet lift og 
flishugger og en masse kræfter af Ole og 
Laurits, som tog sig af det. Banerne er og-
så vertikalskåret i foråret, og ser ud til at 
have en god beskaffenhed. 
Beslutningen om  anskaffelse af varme-
pumperne har betydet at her er rart at være, 
her bliver hurtigt varmt og også økono-
misk har det betydet en nedgang af forbrug 
på 1936 kwt.  
Der er fra lokalrådet arbejdet på at skaffe 
hjertestartere i alle vore lokalsamfund. Vi 
deltog i et fællesmøde med læge Kurt Lau-
ritsen. Der er nedsat et lille udvalg der 
arbejder på at skaffe midler gennem Tryg-
fonden. 
Papirindsamlingerne går stadig godt, har 
givet ca. 17,000 kr. Folk er ikke så flittige 
til at samle, men vi fandt på at sætte et par 
gamle affaldsspande op ved garagen, hvor 
man kan komme papir i, det har givet .  
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bonus  - og så fylder det ikke hjemme i 
udhuset. 
På grund af vinteren sidste år i februar blev 
Fastelavnsfesten flyttet til skolens gymna-
stiksal. Det gav et meget større fremmøde, 
og alle sponserede boller blev solgt, tak til 
bagerjomfruerne. Vi gentager succesen og 
bager endnu flere boller. 
Julekalendersalget ligger stabilt, 840 solgte 
i år er en lille stigning. Sælgerne bliver 
godt modtaget. 
Sportsugen 2010 med TRADITION OG 
FORNYELSE lignede også meget 2009 i 
udbytte. I planlægningen havde vi besluttet 
at bruge penge på nye bannere ved vejene 
og en ny hjemmeside, så tilmeldingerne til 
motionsdagen blev opdateret og forbedret. 
I år valgte vi også at bruge et beløb til 
chip, således at tidtagningen blev elektro-
nisk. Det sparede en masse hænder og det 
er tiden frem hvis vi vil være med hvor det 
sker. Tradition er godt men fornyelse skal 
der hele tiden til, og her appellerer vi til at 
folk kommer med idéer.  Der er flere nye 
ting undervejs fra første møde før jul bl.a. 
havetraktorløb, syngepiger som fra Bak-
kens hvile, og ikke mindst maraton ikke 
kun en halv men en hel. 
I august havde vi en foredragsaften med 
Carsten Abild på Hesselager skole. Det var 
en god aften, hvor vi fik drøftet mulighe-
der i lokalsamfundet. Desværre var antallet 
af fremmødte til at tælle. 
I efterårsferien lavede vi i samarbejde med 
Sport og kultur en dag med SJOV FOR 
BØRN. Der blev udhulet græskar og lavet 
lygter, der blev lavet drager. Et par stykker 
endte i de høje træer, så beviset på at de 
kunne flyve er til stede.  Klub Ragnarok 
fra Odense satte 4 store drager op. De kun-
ne ses fra det meste af byen. 
En rask travetur i julen, i det flotte hvide 
vinterlandskab den 27 december gav var-
me i krop og sjæl. Vi havde annonceret 
traveturen ville være på skovvejene ved 
Hesselagergård, men snedriver ændrede  

det til over mark og i skov. Der var varm 
kaffe i jagthytten efter endt tur med hyg-
geligt samvær. 
Nytårskoncerten 2010 solgte ikke det an-
tal billetter som forventet og gav under-
skud, det kunne skyldes at valgte repertoi-
re ikke var folkeligt nok.   Bedre gik det 
ikke med Novemberfesten. Her bar tilslut-
ningen kun halvdelen af  tidligere og gav 
kr. 10,000 i underskud til deling mellem 
foreningerne. 
Klubbladet er vores organ ud til medlem-
merne og støttes af mange trofaste annon-
cører. Vi får tilskud fra bladpuljen og der-
ved kan økonomien hænge sammen.. Tak 
til redaktion, trykkeri og kasserer for 
hjælp og opsætning. 
Tidens anden formidling er hjemmesiden 
som hele tiden bliver opdateret, husk blot 
på at Helen ikke kan følge med i alt hvad 
der sker i udvalgene og grupperne, giv 
hende noget at arbejde med. Hun er god 
til det, tak Helen.  
Hver gang noget arrangeres, referater, 
billeder og resultater. Det gør siden værd 
at bruge for vore medlemmer. Jeg vil ger-
ne anbefale at lægge www.Hesselager-
fs.dk  som ikon på skrivebordet, så er I 
opdateret.  
Kommunens dagplejere fra Hesselager/
Vormark området er her stadig hver uge. 
Som I kan se er der masser af høje stole, 
og der er pusleplade i toiletrummet. Det er 
jo vore kommende kunder, så de skal for-
kæles. 
Uden den frivillige indsats i det daglige 
foreningsarbejde, ville foreningsarbejdet 
have svære betingelser. Hermed en stor 
tak til alle der træder til i årets løb, til den 
øvrige bestyrelse, udvalg, kasserer, samar-
bejdspartnere, baneudvalg, HOGG, pres-
sen, sponsorer og kommunen. 

Inge Marie Holmskov 



MIOmyMIO – NoaNoa – WHEAT – THROUSERS – GRO COMPANY 
FIXONI – tøj til for tidligt fødte (præmatur). 

 

Åbningstid: man., tirs. og lørdag kl. 10.00-14.00 
Ons. - torsdag kl. 10.00-17.00  

kaya & lucas 
hos country-home  

Tøj til børn fra 0 – 10 år 

Country-home 
Vormark Bygade 35, 5874 Hesselager, Tlf. 21 79 41 69 

www.country-home.dk        ms@country-home.dk  
BRUGSKUNST – HUDPLEJEPRODRUKTER – LYS – SMYKKER 
 OG JULEPYNT i mundblæst glas (det vi kender fra bedstemors tid) 
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Bent Neergård’s mindepokal gik til Bent 
Skovshoved  
Bestyrelsen har i år besluttet at Bent Neer-
gårds mindepokal  gives til en person, der 
gennem en årrække har fået Hesselager på 
landkortet. Det er godt for et lokalsamfund 
når nye familier flytter til byen, det giver 
af og til fornyelse og udvikling. 
Sportsugen er altid startet med motions-
dag.  Der blev ladet op med gå og cykeltu-
re rundt i den gamle Gudme kommune.   
For 17 år siden kom familien så til byen, 
og det rygtes hurtigt, at her var en mand 
der havde en masse erfaring med i bagagen 
fra foreningslivet på Sjælland. 
HOGG var først på stien for at få skabt 
kontakt til fodbold, men det blev sportsu-
gen og i særdeleshed løb, der fangede. År 
efter år blev motionsdagen med Hessela-
gergårdsløbet større og større, vi kunne 
knap forstå det. Det blev mere og mere 
omfattende.  
Der blev sendt foldere og invitationer ud i 
landet til løbeklubber, ja og senere cykel-
klubber. For nogle år siden , da IT havde 
indtaget en plads i samfundet blev der la-
vet hjemmeside med resultatlister, lokalhi-
storie og links til mangt og meget. 
Tidtagningen foregår nu elektronisk med 
chip, hvilket var nødvendigt hvis fremtiden 
skulle udvikles og i 2010 var antallet på 
422 deltagere, så der er sket noget i årenes 
løb.  
En meget stor del af æren tilfalder den 
indstillede, som hele vejen har været foran 
med ideudvikling, godt hjulpet af mange 
frivillige. 
Det er dejligt at kunne give Bents minde-
pokal til Bent Skovshoved 

Lederpokalen gik til Stephanie T. Rasmus-
sen og Idrætspokalen gik til Christian M. 
Hansen 
Det er mig en stor glæde både at skulle 
skrive indstillingen til årets lederpokal og 
til idrætspokalen. Det er nemlig to gymna-
ster, der er indstillet til at modtage pokaler-
ne – to gymnaster der har kørt et godt og 
solidt parløb i gymnastiksalen gennem de 
sidste mange år. 
Gymnaster der har været aktive helt fra 
puslinge-alderen som gymnaster og senere 
også aktive hjælpetræner og instruktører 
igennem de sidste år.   
Vi har indstillet Stephanie Rasmussen til at 
modtage årets lederpokal, og Christian 
Maints Hansen til at modtage idrætspoka-
len. Det er gjort med følgende begrundel-
se:  
Stephanie og Christian har igennem årene 
været engagerede og aktive medlemmer af 
HfS. Stephanie som  instruktør og Christi-
an som hjælpetræner. I sommeren 2010 
blev de begge studenter og havde allerede 
ved sæsonafslutning meldte klart ud, at det 
nu var den videregående uddannelse, der 
kom i første række. Forståelig nok - Dog 
var Christian klar med en hjælpende hånd, 
da vi havde Børnehavens store gymnastik-
dag, og også nu hvor en instruktør på pus-
lingeholdet er flyttet fra byen er han klar.  
Efterfølgende fik vi så en gravid instruktør 
på børneholdet, men da nøden var størst, 
var de begge klar til at springe ind. For 
gymnasterne betød det er glædeligt gen-
syn, så den med ØV - vi skal have en an-
den, var hurtigt ændret til: Jubii er det jer, 
der kommer.  
Jeg ved I begge er i gang eller lige ved at 
være i gang med videregående uddannelse, 
men derfor er det højst tænkeligt, at jeg 
vender tilbage hvis jeg igen får brug for 
jeres hjælp☺ Helen 
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BIL/MC/TRAILER 

   

Deres leverandør af: Vinduer - Døre 
Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Støt vore 
annoncører 
de støtter os 

 

www.froerupandelskasse.dk   
post@froerupandelskasse.dk 
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Beretning fra gymnastikafdelingen: 
Det blev igen et år præget af mange akti-
viteter, gode arrangementer og glade børn 
og voksne, men også mange spørgsmål 
mht. fremtiden.  
Trommerne har buldret ildevarslende ifm 
skolelukning, hvilket kunne betyde ænd-
rede eller ikke eksisterende lokaler til 
gymnastikudvalgets aktiviteter.  
Det har naturligvis sat spor i det daglige 
foreningsarbejde.  
En ting der dog ikke var ændret på, var 
vores aktiviteter i sæsonen 2009/2010. 
Juleovernatning 2009 nåede det ikke at 
blive. I stedet blev den døbt efter-
juleovernatning. En skolefest i november 
2009 spændte ben for vores planlægning, 
men det blev overnatningen absolut ikke 
dårligere af.  
Det var en flok glade, veloplagte og 
spændte gymnaster, der mødte op fredag 
kl. 18.30 og så var der ellers fuld tryk på 
lige til lørdag kl. 12.00 med træning af 
fællesserier, leg og spring i lange baner. 
Det var en god begyndelse på week-
enden. Det gør vi gerne igen !!! 

Gymnastik 
Gymnastikudvalget: 
 
Helen Hansen  Formand 
Humlebjergvej 26 
5884 Gudme  62 25 30 27 
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk 
 
Vicki Nellegaard 
Klintholmvej 38 
5874 Hesselager 62 25 19 7 
 
Birgit Christensen 
Skovvænget 36, Lundeborg 
5874 Hesselager 62 25 10 93 

Lokalopvisningen på Hesselager skole 13. 
marts - Som altid var det en hyggelig ef-
termiddag, da vi holdt vores lokalopvis-
ning i gymnastiksalen på Hesselager sko-
le. Igen var pladsen trang – vi stod som 
de berømte sild i en tønde – igen i år var 
vi rigtig mange til indmarchen. Derfor 
glæder vi os også til at få mere plads. 
Forældre kom med lækre kager til vores 
kaffe-kage-bod og igen var vores 2 kage-
mænd parat i boden og ”de stærke mænd” 
var på plads ved redskaberne. En stor tak 
til alle. 
Et stort forældreønske er et holdfoto af de 
enkelte hold og deres instruktører og 
hjælpere. Det vil vi få organiseret til den 
kommende opvisning.  
Dagen efter var børneholdene med til 
opvisningen i GS Gudme og igen d. 28. 
marts til Regionsopvisning i Nyborg-
hallerne. 
Sommerspringholdet 2010 - I år valgte vi 
at sætte aldersgrænsen på børneholdet 
ned, sådan at de kommende børnehave-
klassebørn også kunne være med – og 
med stor succes. Holdet gav deres første 
opvisning til Markedsdagen d. 19. juli på 
Hesselager skole og senere på sommeren 
til Sportsugen søndag, d. 8. august. 
Det var i 2010, det skete – det regnede, og 
det regnede, og det regnede, lige indtil vi 
skulle give opvisning – for 1. gang i som-
mergymnastikkens historie (10-11år?) var 
det for fugtigt til, at det var forsvarligt at 
lave gymnastik udendørs. Godt nok brød 
solen frem, lige inden vi gik igang, men 
græsset var alt, alt for vådt=farligt – men 
vi var kreative! 
Der blev flyttet lidt rundt på borde og 
bænke i teltet, springbanerne blev reduce-
ret fra to til èn og lagt ud, hvor der var 
højest til loftet, og så var gymnasterne 
klar.  
Vi valgte efterfølgende at aflyse ”Kom og 
spring med”, fordi det var vanskeligt at 
gennemføre på den – trods alt - begrænse-
de plads. 



   www.gudmeprivatslagteri.dk          Mail: johnf@nielsen.mail.dk 

 

Alt inden for kolonial 
Frisk brød hver dag fra Thurø bageri 
Udlejning af videofilm 
Tips & Lotto 
 

Alle dage åben fra kl.7.00 
 

Langgade 21, 5874 Hesselager, - Tlf. 62 25 14 52 
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Børnehavens store gymnastikdag var et nyt 
tiltag i 2010 - Fredag, d. 3. september 2010 
blev Børnehaven Løkken inviteret til 
”Børnehavens store Gymnastikdag”. Gym-
nastikdagen blev holdt  i gymnastiksalen 
og centralrummet på Hesselager skole.  
Denne dag blev redskabsrummet tømt for 
redskaber, air-tracken blev pustet op og 
skolen invaderet af børnehavebørn. Det var 
instruktører og hjælpetrænere fra HfS, der 
stod for det praktiske arrangement og plan-
lægning af dagen. Forplejning var aftalt 
med skolekantinen, så det ikke var nød-
vendigt at tage madpakker med. En dejlig 
dag, hvor vi alle fik en både sjov og ander-
ledes dag på tværs af alder, fysisk formåen 
og uddannelse. 
Vintersæsonen 2010/2011 - Sæsonen kom 
efterhånden på plads med 4 voksenhold og 
4 børnehold. Efterfølgende blev de to æld-
ste børnehold dog lagt sammen pga. mang-
lende tilslutning. Til gengæld er der mange 
børn på de to andre hold så antallet af bør-
nemedlemmer forblev næsten status quo. 
En graviditet hos en instruktør har givet 
lidt ændringer i programmet, men det er 
gået alligevel.  
- og hvad byder fremtiden så på? Ja det er 
svært at spå – specielt om fremtiden! – 
men sikkert er det i hvert fald, at vi har 
opvisning lørdag, d. 26. marts, hvor 4 hold 
af vinterens hold giver opvisning, samt 
fælles opvisning af alle de børn, der var 
med til januar-overnatning 2011 
I april arrangeres der work-out i pilates 
med Ann Strandhauge, hvor man kan få en 
fornemmelse af, hvad det er. 
Vi er også i fuld gang med at samle et træ-
nerteam til sommerspringholdet. 
Der arbejdes igen på at få arrangeret et 
week-end hold med tilbud til børn og juni-
orer fra 4.-9. kl. 
Og selvfølgelig er tankerne også allerede 
nu rettet mod den kommende sæson 
2011/12 

Vi skal også have styr på alle skrevne og 
uskrevne aftaler med Hesselager og udar-
bejdet inventarliste, så vi er klar til skolele-
der-skiftet på Hesselager  
Det var lidt om årets gang og hvad den 
nærmeste fremtid bringer for gymnasterne 
i HfS . Jeg vil gerne slutte med at sige tak 
til bestyrelsen for et godt samarbejde.  
Også tak til vores kasserer for et godt sam-
arbejde. 
Også en tak til Hesselager skole, børneha-
ve og fritidsordning for et godt samarbejde 
omkring vores fælles børn. 
Og sidst men absolut ikke mindst tak til 
gymnastikudvalget, instruktører, hjælpe-
trænere og alle der i øvrigt er parate til at 
hjælpe med det ene eller det andet, når der 
er brug for det.  
Husk at se billeder fra vores arrangementer 
på hjemmesiden www.hesselager-fs.dk 

Helen M. Hansen 
 
 

Januar overnatning for alle børn på 
Hesselager skole 0.-6.kl. 
De sidste mange år har vi hvert år arrange-
ret en årlig overnatning på skolen for de 
børn, der gik til gymnastik. I år har børne-
holdet dog ikke været så stort, så vi beslut-
tede i stedet at invitere alle børn i 0.-6.kl.  
Dette resulterede i at 48 børn stod klar 
fredag aften - parate til en masse gymna-
stik, bordtennis og andet sjov.  
Efter en fælles opvarmning lærte alle sam-
men en dans/serie, som de er blevet invite-
ret til at komme og vise til gymnastikop-
visningen d. 26. marts på Hesselager skole. 
Da vi var færdige med opvarmningen blev 
redskabsrummet tømt og vi fik fyldt op i 
både gymnastiksalen, glassalen, central-
rummet og 3.kl. med diverse aktiviteter. 
Mange børn prøvede en masse nye ting og 
blev helt overraskede over, hvor meget de 
egentlig kunne.  

15



Genvejen 9 
Revsøre 

5874 Hesselager 
tlf. 62 25 12 81 

 tlf.62 25 32 46        bil 23 61 71 46  
vimmer56@mail.dk      

 
Mejerivej 14 

5874 Hesselager 
 
Tlf. 62 25 31 11  

 

Støt vore 
annoncører 
de støtter os 
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Kl. 22 var alle ved at være godt trætte 
efter 3 timer med knald på, og vi sluttede 
af med film og hygge i glassalen, inden 
det var tid til at hoppe i soveposerne. Vi 
har tradition for at man ikke behøver at 
medbringe liggeunderlag til overnatnin-
gen, fordi vi bruger diverse måtter og 
madrasser, men det var lige før, vi kom i 
bekneb i år☺  
Mange af de ældre børn lå og hviskede og 
hyggede til langt ud på natten, men næste 
dag var alle i tøjet og klar til fælles mor-
genmad kl. 8. Og der var ingen sure mi-
ner, da den stod på opvarmning, tonse/
styrkebane og en masse mere. Tværtimod 
var alle helt vilde efter at komme i gang 
på redskaberne. Inden forældrene kom 
sluttede vi af med fælles ”cowboyspring” 
og der blev hujet og heppet hver gang 
nogen kom hele vejen over. God stem-
ning var der i hvert fald masser af.  
Den sidste energi blev trukket frem, da 
forældrene ankom og den fælles serie/
dans skulle fremvises. Børnene var meget 
stolte over, hvad de havde lært og mon 
ikke der kommer et par nye gymnaster 
til… Tusind tak for lån af børnene til alle 
forældrene. Det er bestemt et arrange-
ment, vi godt kunne tænke os at lave igen. 
Camilla &Co. 

HUSK     HUSK     
HUSK 

 
Gymnastikopvisning 
på Hesselager skole 

 
Lørdag, d. 26. marts 

14.00 – ca. 16.00 
 

(Entre 25,- kr. for  
tilskuere) 
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Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 16 33
www.danbo.dk

Ring og aftal for 
afhentning 

Industrivænget 1 
 Hesselager 

tlf. 62 25 18 28 

www.lundeborgtrae.dk 
Robinie/Akacie : Naturplæle, hegnspæle, tømmer, planker, brædder, terrassebrædder m.m. 
 

Egetræ : Lagertørt egetømmer til bindingsværk, tømmer, planker, brædder, terrassebrædder. 
 

Douglas/lærk: Tømmer, planker, brædder, terrassebrædder m.m. også evt. i 100 % kernetræ. 
 

Rundholter i lærketræ, Douglas, Egetræ og Robinie. Granrafter med bark. 
 

Tyske Douglasgulve - Norske fyrretræsgulve - Almuestafpaneler. 
 

Vinduer med linoliemaling 
 

Linolieprodukter fra Skovaard og Frydensberg , Trætjære, Ægte Falu Rödfarg,  
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Tandsen. Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10 
 

v/ Arne Petersen 
Purreskovvej 28 
5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 38 38 
Mobil 20 21 80 90 

www.arnepetersen.dk 
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Skydning 
Skydeudvalget: 
Signe Langæble 
Frederiksens Alle 4A 
5853 Ørbæk  51 23 31 51 
langaeble@hotmail.com 
 
Lars Jørgensen 
Søndergade 32 
5884 Gudme  62 25 22 44 
 
Christian Larsen  
Skovvej 6 
5892 Gudbjerg 22 58 68 36  
 
Erik Vogn 
Tingstedet 10 
5874 Hesselager 62 25 12 22 
 
René Vogn 
Gartnervænget 65 
5874 Hesselager 40 16 06 43 
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Indendørssæsonen startede med et flot 
antal skytter, men er faldet drastisk i løbet 
af sæsonen. Før jul var der mellem 10 og 
12 børn og skyde hver træningsaften, men 
efter nytår er det faldet til 3-5  
børneskytter. Til juleafslutningen var der 
4 børn. En del af vores voksenskytter er 
også blevet mere eller mindre ustabile i 
fremmødet, så det har også varieret fra 
mellem 6 til 14 skytter.  
Vores medlemstal er faldet med over 15 
fra sidste år, hvoraf en del af dem der er 
medlemmer ikke er aktive. Det kræver 
nemlig kontingent til en skytteforening, 
hvis man ejer et banevåben. 
Grunden til det faldende medlemstal, kan 
være alle de tilbud som vi har i dag, både 
til børn og voksne. Det er ikke nemt at nå 
det hele og alt skal prøves. ☺ 
Pistolskytterne har igen i år været rundt i 
landet og har fået sat Hesselager på 
landkortet. Dette er sket ved diverse 
mesterskaber, hvor det blandet andet er 
blevet til 7 guld-, og 2 sølvmedaljer. 
Rigtig flot! 
Desværre har året været lidt rodet, for 
bestyrelsens vegne. Jeg meddelte i 
efteråret,  at jeg efter denne 
generalforsamling, ikke længere ønsker at 
være formand for bestyrelsen, da jeg ikke 
længere kan se mig ud af det 
administrativt tunge arbejde det er. Det er 
gået for meget ud over min sport og jeg 
har svært ved at finde glæden ved den. 
Mange opgaver er fordelt ud på de andre 
medlemmer, men der ligger stadig meget 
til formanden.  
Da ingen af de andre medlemmer ønsker 
at overtage formandsposten, blev flere 
forespurgt, både indenfor og udenfor 
klubben. Men ingen resultat heraf. Derfor 
udsendte vi i januar 2011, en skrivelse til 
vores medlemmer, men en forespørgsel 
om der var nogen derude, der havde en 
gemt drøm om formandsposten i sig. Men 
ikke en eneste tilbagemelding er der 
kommet. Hverken positivt eller negativt.  
 

Årsberetning for skytterne 2010 
 

Dagen efter generalforsamlingen sidste år, 
havde vi i samarbejde med 5 andre klub-
ber i Svendborg Kommune, en 
”hvervekampagne” for at skaffe flere 
skytter til og vække interessen for spor-
ten. Resultatet blev 4 skytter der kom og 
besøgte os, den aften, hvoraf ingen af dem 
er blevet medlemmer, så vi må sige at det 
ikke var den store succes. 
Sommerskydning på 200 m bane, blev 
endnu engang afholdt i Rødskebølle med 
de faste 12 skytter.  
Hesselager Skoles 5. klasse er igen i år, 
blevet inviteret til skoleskydning. Det 
blev afholdt en mandag formiddag, og 
dagen forløb godt og børnene var glade 
for at prøve at skyde. Det blev til et par 
medlemmer deraf. 
 



Østergade 8        Algade 34 
5874 Hesselager        5750 Ringe 
Tlf. 62 25 11 92        Tlf. 62 62 14 06 
 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 
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Det er vi meget kede af! Bestyrelsen har 
derfor taget konsekvensen heraf og vil, 
hvis der ikke findes et nyt bestyrelses- 
medlem der ønsker formandsposten, gå 
kollektivt alle sammen.  
Hvis det ærgerlige skulle ske, vil vi selv-
følgelig gøre denne sæson færdig. 
Torben Aagaard og Finn Langæble er på 
valg i år og begge ønsker ikke genvalg, 
men der er desværre ikke fundet nogen 
afløser for dem. Det er derfor bestyrelsen 
forslag til generalforsamlingen, at hvis der 
ikke findes afløsere for dem, at udvalget 
nedsættes fra 7 til 5 medlemmer, dog med 
tanke på, at der skal findes en formand 
først. Vores suppleant har også ytret ønske 
om afløsning. 
Derfor er det også at, som det fremgår af 
aftenens dagsorden, skytternes valg er flyt-
tet som det sidste beslutningspunkt, da 
generalforsamlingen vil blive suspenderet, 
hvis der ikke findes en løsning og der skal 
indkaldelses til en ekstraordinær general-
forsamling. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at sige 
mange tak til Torben og Finn for deres 
store arbejde i bestyrelsen. Det har været 
en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
Derudover vil jeg gerne slutte af med at 
sige tak til skytterne, vores frivillige hjæl-
pere, forældrene, bestyrelsen, H.F.S´s be-
styrelse for et godt samarbejde.  
Jeg håber på alt godt for skytterne og 
H.F.S i fremtiden. 
Signe Langæble 
Formand for skytterne 
 
Under punktet: Valg til skyttebestyrelsen, 
var der ingen der meldte sig, til at overtage 
formandsposten og det blev besluttet, at 
der afholdes ekstraordinær generalforsam-
ling mandag den 14. marts 2011, kl. 
19.30 i klubhuset. Vi håber på, at der den-
ne aften kommer en positiv løsning på 
dette. 
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Skydning for børn sæson 2010/11 
 
Der har igen været gang i skydningen i 
Hesselager skytteforening. Vi startede 
sæsonen med skoleskydning for Hessela-
ger skoles 5 klasse. De havde en fin man-
dag formiddag og de fleste i klassen hav-
de lyst til at komme igen og blive medlem 
af skytteforeningen hvilket var positivt. 
Der var da også fin tilslutning til at skyde 
i nov. og dec. mdr. Men efter nytår er det 
gået meget ned ad bakke og der kommer 
kun nogle få børn for at skyde. Det er 
ærgerligt men desværre en gennemgående 
tendens i andre skytteforeninger også. Det 
virker som om tiden er løbet fra den tradi-
tionelle skydning. Det samme gør sig 
gældende for voksne. Der kommer ikke 
nye skytter og os der er der bliver færre 
og færre. Er tiden løbet fra vores lille 
skytteforening ???. 
Der bliver sæsonafslutning d. 24 marts 
for børnene hvor vi laver en lille afslut-
nings skydning af en eller anden slags. 
Der vil også blive delt 2 børnepokaler og 
en juniorpokal ud til de børn der her kla-
ret sig bedst. 
Jeg vil gerne sige tak for de mange år
( ca.18) jeg har haft med jer børn og unge 
at gøre igennem skydningen. Jeg har be-
sluttet at stoppe og håber der kan findes 
en anden der kan tage over. Måske der 
sidder en forældre der kunne tænke sig at 
forsøge at gøre en indsats for skydningen 
i Hesselager skytteforening. 
Hilsen Torben 



 www.viggo-nielsen.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Klintholmvej 49, 5874 Hesselager 
          Www.kjdesign.dk  - Mail:info@kjdesign.dk 

Åbent : 
 

1.september—31.maj 
Torsdag og Lørdag kl. 12-18 

   
Udenfor dette åbent efter aftale 

       På tlf. 32503636     
 
 

Alt til dukkehus 
Lækkert tøj til kvinder 

Gaveartikler o& Brugskunst 
 

24



PISTOLSKYTTERNE PÅ STOR  
MEDALJE-JAGT I EFTERÅRET 

Pistol skytterne fra Hesselager har igen 
været til div. DM’er, og som sædvanlig 
med stor succes, især for holdet. 
Ved 25m i Århus blev det til en 1. plads på 
STANDARD og SPORT, samt Sølv på 
GROV. 
Individuelt Guld til René Vogn på STAN-
DARD og SPORT Pistol, samt Sølv på 
GROV. 
I junior rækkerne blev det Guld til Signe 
og Lars Johannesen, på STD og SPORT. 
 
I Vejle blev der afholdt 25m SILHUET og 
50m FRIPISTOL 
Her løb holdet igen med Guldet på begge 
discipliner. Det er aldrig sket før, at klub-
ben har vundet 4 ud af 5 hold konkurren-
cer!! Der var dog kamp om Guldet på FRI-
PISTOL, da sejren over København Skf. 
kun var på ét point!  
Holdet bestod i øvrigt af: Klaus Elian, 
Morten Gottwald samt René Vogn 
Individuelt blev René Vogn Dansk mester 
på SILHUET PISTOL. 

Ved Verdensmesterskaberne i München, 
deltog René Vogn på STD. og Silhuet pi-
stol. Dog uden den helt store succes. 
Første disciplin var Silhuet, der i første 
runde blev ødelagt lidt af for højt spæn-
dings niveau, og så var det op ad bakke i 2. 
runde, så et resultat på 571, og en plac. 
som nr. 32 ca. midt i feltet. Det var ikke 
hvad drømmen var hjemmefra! 
 Standard var sidste disciplin. Der har han 
jo tidligere opnået at løbe med guldet, bare 
8 år tidligere. Men i år skulle det ikke væ-
re, der var ingenting der lykkedes. Ikke 
engang de hurtige 20 og 10 sek. serier, 
hvor han normalt indhenter konkurrenter-
ne. En plac. som nr. 43, med en score 20 
point under vanlig standard. Det er ikke 
tilfredsstillende.   
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Højgårdens Auto 
v/ Ejnar Duelund 

 
• Alt i autorep. 
• Klargøring til syn 
• Dækcenter:  
 -45% hele året 
• Service/montering af 
 klimaanlæg/aircondition 
• Tilbehør og udstyr 
• Trailerudlejning 
• Salg af brugte biler 
 

Langgade 31, Hesselager 
 

Værksted :  62 25 39 40 
Mobil:  40 38 75 40 
Privat:  62 25 39 99 

 Mekonomen Autoteknik 

v/ Erik Vogn · Tingstedet 10 · 5874 Hesselager · Tlf. 27619531 
Mail. hvogn@hesselagermail.dk 
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VEJUNDERFØRING 
Entreprenør og aut. Kloakmester 

Kurt Frandsen 
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg 

62 25 19 75 

Kurt 40 16 30 31  Martin 40 33 80 39  

Åbningstider: 
Mandag  Lukket 
Tirsdag-Torsdag 10.00-17.00 
Fredag  10.00-18.00 
Lørdag  09.00-13.00 

v/ Vibeke Sundsgaard 
Langgade 15 – Hesselager, 62 25 35 36 

Åbent alle daglig 08.00 - 19.00 

• Stort discountprogram 
• Bredt varesortiment 
• Vareudbringning 
• Håndkøbsudsalg 
• Pakke udlevering 
• Fotokopiering 
• Telefax 
• Videofilm udlejning 

Tæt på dig og din hverdag 

Fra 1. januar 2010 

 4.348.- 

 1.615.- 

 3.312.- 

 1.531.- 
 346,- 
785,- 
240,- 

Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os på kontoret 
eller kontakt en af vore nedennævnte repræsentanter. 
 
 

Nyborg/Kerteminde: Jens Finsen, Torvet 10.1.Nyborg  
                             tlf. 65 31 66 50 mobil 22 84 47 16 
 

Fåborg/Assens:         Flemming Sørensen,  
  Horne Landevej 39, Fåborg tlf. 62 60 22 55 
 

Langeland:     Thomas Elnegaard, Vindebyvej 10, Rudkøbing, 
                            tlf. 62 57 27 27 mobil 24 24 41 92 
 

Midtfyn:        Palle Dobson Knudsen, Gl. Ådalsvej 6, Dyrup,  
                            tlf. 66 17 18 92, mobil 20 99 03 16    

898.000. 

1.190,- 
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På den årlige generalforsamling i Fyns Skytte Forbund, d. 1. 11. 2010, blev der 
hædret skytter, som i årets løb er blevet Dansk Mester. 
 
Formand Steen Hansen uddelte gaver til skytterne. 
 
Rene Vogn står nr. 3 bagerst fra venstre 
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Folkedans 
Folkedansudvalget: 
 
Else Rasmussen Formand 
Boholtvej 20 
5874 Hesselager 62 25 18 94 
 
Karen Jensen  Kasserer 
Vædderen 3 
5700 Svendborg 62 20 87 03 
 
Anna-Lise Brohave Sekretær 
Bromarksvej 18, Ollerup 
5762 V. Skerninge 62 24 19 23  

Løb og motion 
John Hansen 
Humlebjergvej 26 
5884 Gudme        62 25 30 27 
 

Håndbold 
Håndboldudvalget: 
Susanne Pedersen Formand 
Purreskovvej 11 
5874 Hesselager  62 25 27 23  
 
  
Kurt Ørnegaard 
Buevej 21 
5874 Hesselager 62 25 23 87 

Trods vinterens kulde har mandagsløber-
ne trofast klaret motionsturen. Har du lyst 
til at løbe sammen med andre så mød op 
mandag kl. 19,00 ved klubhuset. Ofte er 
det nemmere at komme af sted når man 
ved der står andre med samme mål. 
Kommer du ud og bliver rørt?? 
Er du til en rask travetur  er det onsdage 
kl. 18,00 også fra klubhuset. Turen er 
rundt ad de små veje i byen, eller til Da-
mestenen når de lyse tider tillader det.  
Gule veste lyser op på de mørke veje, og 
motionen giver fornyet energi. 
Der er altid plads til flere begge dage, så 
gå eller løb sommeren i møde, det er med 
til at smide et par kilo  
Og sundt for krop og sjæl 
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Stavgang 
Harald Thomsen 
Åvænget 
5874 Hesselager  Tlf. 62253365 
 
Gunhild Mogensen 
Østergade  
5874  Hesselager  Tlf. 62251179 

Årsberetning: 
Stavgang  v/ Harald Thomsen: 24 aktive 
og flere og flere støder til. Sæsonen star-
tede med en indbydelse fra DGI Fyn til 
Langeskov. Sæsonen har budt på mange 
forskellige ture ude i naturen både ved 
skov og strand. Inger og Harald går turen 
først for at kende ruten.  
Nogen af stavgængerne kan gå 6 km, an-
dre bare en enkelt. Kaffekurve og stole 
bliver pakket i bilerne til pausen, hvor  

alle sætter pris på en hyggestund. Man har 
ikke lyst til at gå alene men hyggeligt at gå 
sammen. Det sociale er i højsæde og stav-
gængerne har igen i år holdt afslutning 
med frokost og øl og snaps. Senere blev 
der holdt  komsammen med Gunhilds 
hjemmebagte sønderjyske æbleskiver og 
gløgg. Husk sæsonstart 6. april 2011 
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Gerhard Andersen 
Buevej 14 
5874 Hesselager 62 25 18 13 
 
Svend Aa. Vistisen 
Kløvermarksvej 11 
5874 Hesselager 62 25 15 65 
 
Karl Aage Jensen (Kalle) 
Fruens Alle 10 
5874 Hesselager 21 76 16 36 

Krocket 
Krocketudvalget: 
 
 
Peder Pedersen Formand 
Tingstedet 6 
5874 Hesselager 62 25 16 03 
 
Ruth Christiansen 
Violvej 7 
5874 Hesselager 62 25 24 21 
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Årsberetning: 
D. 20. juli, modtog vi meddelelsen om, at 
Knud Jørgensen, Langå var afgået ved 
døden, efter en kort men meget alvorlig 
sygdom. 
Knud var medlem af krocketafdelingen i 
en årrække, han var altid at finde på banen 
på de faste træningsdage. Knud og Karen 
deltog også altid aktivt i afdelingens fester. 
Knud var en meget habil krocketspiller, og 
mange af os har prøvet at tabe en kamp til 
ham og hans makker. Vi kendte alle Knud 
som et godt, ærligt og reelt menneske, og 
han var velkendt for den jyske lune og 
humoristiske sans. I afdelingen vil vi beva-
re de gode minder vi har fra tiden sammen 
med Knud. 
Æret være Knud Jørgensens minde. 
 
********************************** 
 
Her ved sæsonens udgang havde afdelin-
gen 43 medlemmer. Det er 2 færre end året 
før, men stadig er alle aktive, både på ba-
nerne her, men også når vi er inviteret ud 
til andre klubber. 
( I den forbindelse vil jeg godt indskyde, at 
vi har planlagt et åbent hus dag her til for-
året, hvor vi byder på en kop kaffe og for-
tæller lidt om krocket, og hvad vi ellers går 
og laver, herefter skal vi så på banerne  

hvor man får en kølle i hånden for at få en 
fornemmelse af, hvad det er for noget. Vi 
håber så at det vil give nogen lyst til at 
prøve krocketspillet) 
D. 7. januar, begyndte vinterens aktiviteter 
her i klubhuset. Der var jævn god tilslut-
ning i hele perioden, sædvanen tro, så blev 
der spillet kort, billard og bob, men da der 
var sne på banerne hele vinteren var det 
småt med aktiviteterne der. 
D. 9. februar afholdt HfS generalforsam-
ling. I Krocketafdelingen var Ruth Christi-
ansen og Peder Pedersen på valg. Der var 
genvalg til begge og Frode Nielsen  blev 
valgt som suppleant. 
D. 19. februar blev der afholdt vinterfest 
her i klubhuset. Aftenen stod på god mad 
krydret med hygge og fællessang. 
D. 30. marts begyndte sæsonen 2010 og 
som altid var der god tilslutning fra starten. 
I årets løb har vi også kunne byde velkom-
men til nye medlemmer. 
I maj måned blev der afholdt et K1 og K2 
kursus i Brændeskov. Der var deltagere 
med fra Hesselager på begge hold. 
D. 27. maj blev der her i klubhuset og på 
banerne afholdt et kursus i krocketregler. 
Vi havde fået 2 instruktører fra Vestjyl-
land, og de havde bare styr på de ting der. 
Kurset var fuldtegnet. Der kunne max. 
Deltage 20 personer og det var der. 



D. 19. juni blev der afholdt stævnedag her 
på Hesselager stadion. Alle klubber på 
Fyn var inviteret, og der var tilmeldt 63 
spillere. 
Som altid begyndte dagen kl. 9.00 med 
morgenkaffe og rundstykker og sluttede 
kl. 16.00 med kaffe og uddeling af præ-
mier. 
D. 16. juli blev der afholdt grillaften her 
ved klubhuset, og som altid var der god 
tilslutning, og alle nød en skøn lun som-
meraften. Også denne gang tog Ruth og 
Hans Christian den varme tørn ved gril-
len. Det skal der herfra lyde en stor tak 
for.  
I sportsugen blev der spillet en miniturne-
ring, der var kun tilmeldt spillere til en 
række. 
Fredag aften blev der spillet indledende 
kampe, og vinderne herfra gik så videre 
til finalekampene, som blev spillet søndag 
eftermiddag. 
Som nogen nok har bemærket, så har jeg 
ikke nævnt navnene på vinderne fra alle 
arrangementerne vi har deltaget i, da det 
ville forlænge beretningen betydeligt og 
med risiko for at nogen ville falde i søvn. 
D. 12. august, blev finalekampene i 
Landsdelsmesterskaberne (Fynsmester- 
skaberne) afviklet her på Hesselager sta-
dion. Der var tilmeldt 70 deltagere, og 
efter at kampene var spillet færdig, var 
der uddeling af pokaler og spisning af 
røde pølser, så der var fyldt godt op her i 
klubhuset. 
Hesselager fik 2 vinderpar med i 2010. 
Det med at blive Fynsmester, det er ikke 
noget, man bare lige gør, så her må det 
være på sin plads, at nævne navnene. 
I rækken C 2 var det Ane-Marie og Gun-
nar Ørnsted, der blev Fynsmestre. I ræk-
ken A 2, var det Kirsten og Gerhard An-
dersen, der blev Fynsmestre. Der skal her 
lyde et stort tillykke til begge par. De går 
videre til Landsmesterskaberne, som bli-
ver afviklet i Sig ved Varde. 
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D. 20. august var vi inviteret til st besøge 
vore krocketvenner i Ølgod. Der var 15 
spillere, der var tilmeldt til turen. Vi kørte 
herfra kl. 7.00 og var hjemme ved 19.00 
tiden igen. Vi havde alle en rigtig god tur, 
og vejret var var med os. Vi føler alle , at 
kemien bliver bedre og bedre for hver 
gang vi mødes, vi må så også indrømme, 
at vi godt kan lære tild af Jyderne. 
D. 18. september blev Landsmesterska-
berne afviklet, og som førnævnt deltog de 
to par her fra Hesselager. Ingen af dem 
kom dog helt op til pokalrækken men 
næsten, men efter forlydende havde det 
været en rigtig god tur. 
D. 5. oktober, blev der afholdt årsmøde i 
DGI Fyn Krocket. Her var Ruth Christi-
ansen, Hesselager på valg, og Ruth blev 
genvalgt. 
D. 1. november var klubturneringen af-
sluttet, og resultatet blev: Vinder af B 
rækken Svend Aage Vistisen og Peder 
Pedersen. Vinder af A rækken Tove Ja-
cobsen og Ole V. Jensen, begge par var 
hermed vinder af klubpokalerne for 2010. 
Sæson 2010 blev rundet af med årsmøde 
og julefrokost her i klubhuset d. 19. no-
vember, ved denne lejlighed blev der ud-
delt erkendtligheder til to af afdelingens 
medlemmer, som har ydet en særlig ind-
sats. Ole V. Jensen vores faste banemand. 
Ole gør et stort arbejde, for at vi kan have 
så gode baner at spille på. Når vi hører fra 
andre klubber, så er det ikke nogen selv-
følge. Vi er meget taknemlige for det sto-
re arbejde, Ole gør for os. 
Svend Aage Vistisen har også i høj grad 
fortjent en erkendtlighed. Svend Aage 
bruger utrolig mange timer foran skær-
men, han sammensætter spilleplaner til 
stævnedage, turneringsplaner, turnerings-
resultater, invitationer hver gang der hol-
des fester og referater fra udvalgsmøder, 
så vi har en lille mulighed for at huske, 
hvad vi har besluttet. Det er vi Svend 
Aage meget taknemlig for. 
 



Badminton 
Badmintonudvalget: 
 
Kurt Ørnegaard Formand 
Buevej 21 
5874 Hesselager 62 25 23 87 
 
Birgitte Nielsen 
Buevej 21 
5874 Hesselager 62 25 23 87 

Så har jeg tilbage, at sige tak til jer i ud-
valget for godt samarbejde, arbejde 
mangler vi ikke, men jeg føler, at alle har 
en konstruktiv indstilling til klubben, og 
at møderne foregår i fuld respekt for den 
enkeltes mening, og så må vi ikke glem-
me, at vi hygger os jo også med det. 

Peder Pedersen 
 

 
Krocketnyt siden sidst: 
 
Først en undskyldning til Kirsten og Ger-
hard samt til Tove og Ole, i december 
udgaven af Sportsnyt, skrev jeg at Kir-
sten og Gerhard var vinder af A rækken i 
klubturneringen 2010, det er ikke rigtig, 
vinder var Tove Jacobsen og Ole V Jen-
sen, undskyld. 
 
Først i januar begyndte aktiviteterne i 
klubhuset. På banerne har vinteren lagt 
en dæmper på det hele, men vi håber 
snart på forår. 
 
Den 1. februar afholdt Fynsudvalget for-
mandsmøde, her blev aktivitetskalender 
og kursusprogram for 2011 fastlagt. Se 
opslagstavlen i klubhuset. 
 
Den 11. februar, blev der afholdt vinter-
fest med spisning i klubhuset, der var 
god tilslutning og dejlig mad, alle havde 
en rigtig hyggeaften. 
 
Den 14. februar, afholdt HfS generalfor-
samling. I krocketafdelingen var Karl 
Aage Jensen, Gerhard Andersen og 
Svend Aage Vistisen, samt suppleant 
Frode Nielsen alle på valg, og der var 
genvalg til alle. 
 
Som alle nok har set , så har krocketafde-
lingen sendt en folder med ud sammen 
med SPORTSNYT. Denne gang, hvor vi 
inviterer til åbent hus dag i klubhuset  

den 16. april. Vi håber mange vil tage 
imod invitationen, der er altid plads til 
flere krocketspillere.   
 
Husk vi begynder sæson 2011,  
 
tirsdag den 29. marts kl. 9,30. 
Aftenhold torsdag den 31. marts,  
kl. 18,00. 
 
Puv. 
Peder Pedersen 

Årsberetning: 
 
Badmintonafdelingen er tilbage på et me-
get lavt niveau, idet der i den igangværen-
de sæson er tilmeldt 4 spillere, hvoraf de to 
først er tilmeldt efter  årsskiftet. 

Kurt Ørnegaard 
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HOGG 

www.fshogg.dk 
 
Formand 
John Pedersen 
   
Ole Vagn Jensen  20 43 01 20  
 
Kasserer 
Jeanette Jørgensen  62 28 14 15 

Generalforsamling i HOGG 
  
blev afholdt i Hesselager Klubhus torsdag 
10. februar med pænt fremmøde..  
I sin formandsberetning kunne formand 
John Pedersen glæde sig over et højt akti-
vitetsniveau i klubben, især på med pæn 
fremgang på børne- & ungdomssiden.  
Som afslutning på efteråret har ungdoms-
udvalgsformand Grethe Cordua haft møde 
med alle trænere, der er indstillet på at 
fortsætte træningen med deres hold her i  
foråret 2011.  
Med hensyn til Herre Senior har klubben 
fået ny træner i Michael Nydam til at vare-
tage 1. holdet, mens Dennis Hornemann 
fortsætter med 2. holdet. Idet 1. holdet i 
efteråret rykkede ned fra Serie 2, skal beg-
ge seniorhold spille i Serie 3 i hver sin 
kreds.  
Kvinde Senior trænes fortsat af Grethe 
Cordua og holdet er p.t. placeret på en flot 
2. plads i Albaniserien. Endvidere kan 
klubben glæde sig over at have fået ny 
træner i Pia til at varetage opgaven om- 
kring Kvinde 7-mands. 
Old Boys, der varetages af Jørgen Elgaard 
fortsætter i Casanovaturneringen.  
Kasserer Jeanette J. Stengaard kunne af-
lægge et flot regnskab, der med flotte 
sponsorindtægter  udviste et overskud på 
ca. kr. 20.000.  

Sluttelig takkede John Pedersen HfS for 
godt samarbejde, dels omkring baner og 
klubhus, samt for samarbejdet omkring  
afvikling af den årlige sportsuge.  
Valg til bestyrelsen: Her genvalgtes John 
Pedersen, Thomas Lilja, Ole Vagn Jensen  
og Preben Juhl Rasmussen. Derudover 
består bestyrelsen af Grethe Cordua,  
Palle Sørensen, Jørgen Elgaard og med 
Jeanette J. Stengaard som kasserer.  
Som suppleanter genvalgtes Niels Peter 
Kristensen og Simon Rekvad.  
 
Herre Senior Træningsopstart  
 
Herre Senior under Michael Nydam og 
Dennis Hornemanns ledelse har startet  
træningen til den kommende sæson, med 
opstart lørdag den 5. februar.  
Her mødte 25 spillere frem første gang, og 
fremdeles trænes hver tirsdag og torsdag 
kl. 18,30-20,00. 
Jørgen        
 
Venlig hilsen  
Preben Juhl Rasmussen  
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HOGG Nyhedsbrev 1 – januar 2011. 
 
Børne- & Ungdomsafdelingen 
HOGG ungdom har opnået flotte resultater 
i efteråret. 
 
Her skal bl.a. nævnes klubbens to U-14 
hold. 
U-14 drenge, der trænes af Gitte Knudsen 
har haft et meget fint efterår, hvilket resul-
terede i en flot 3. plads i rækken med 22 
points, efter 7 sejre, 1 uafgjort og 1 tabt 
kamp. HOGG var eneste hold i rækken, 
der tog points fra den senere rækkevinder 
Aunslev, det skete efter en meget flot 
kamp på Hesselager Stadion der sluttede 
uafgjort 3-3. 
HOGG´s eneste nederlag var i sæsonens 
sidste kamp på udebane mod B.1913, som  
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sluttede på 2. pladsen i rækken. En meget 
flot indsats af træner Gitte og hendes dyg-
tige drenge. 
 

Ligeledes et stort tillykke til Grethe Cor-
dua og hendes U-14 piger, der også opnå-
ede en 3. plads i deres række med 18 po-
ints- lige efter ERI og Ringe. 
 

U-18 piger, trænet af Palle Sørensen, op-
nåede en placering som nr. 3 i rækken, 
hvor der blev spillet en dobbelt turnering 
med de 4 hold, der gennemførte rækken. 
Her opnåede HOGG 4 points, og U-18 
pigerne viste god moral trods nogle store 
nederlag. 
 

HOGG´s børnehold U-11 drenge, U-11 
piger og U-10 drenge har afviklet deres 
kampe i efteråret på stævnebasis med en 
masse kampe både ude men også hjemme 
på Hesselager stadion.. I de allermindste 
årgange U-8, U-7 og U-6 kan HOGG glæ-
de sig over stor tilgang af mange nye fod-
boldspillere, og det er en fornøjelse at 
følge deres udvikling samt den store op-
bakning fra forældrene. 
 

HOGG Seminar  
Som afslutning på sæsonen har HOGG´s 
bestyrelse afholdt seminar. Det var med 
evaluering på efterårssæsonen, samt plan-
lægning af den nye sæson. På mødet drøf-
tede man indendørssæsonen, OGIF CUP 
stævnet, aktivitetsplan for den kommende 
sæson, generalforsamling, kioskpasning, 
kommunikation og sponsorvirksomhed. 
Bestyrelsen har planlagt et nyt seminar, 
der afvikles medio januar. 
 

Trænere på plads til sæsonen 2011 
HOGG kan glæde sig over at have næ-
sten alle trænere på plads til  foråret 
2011. 
Herre Senior får ny 1. holdstræner, idet 
klubben netop har indgået aftale med Mi-
chael Nydam. 
Michael, der er 42 år, har job som massør. 
Han er en ”god gammel kending” i  

klubben, idet han påbegyndte sin træner-
gerning i HOGG for klubbens kvinde 
senior. Siden har han virket som træner 
for Skårups kvinder, OB´s kvinder, 
B.1913´s kvinder samt Tårup´s Herre 
Senior.  
Dennis Hornemann fortsætter som træner 
for HOGG´s 2. Herre Senior, mens Grethe 
Cordua ligeledes fortsætter for HOGG´s 
Kvinde Senior.  
Kvinde 7-mands mangler stadig en træ-
ner, så hvis du/I kender en, der vil træ-
ne holdet så kontakt Palle Sørensen på 
tlf. 20634197, snarest muligt. 
 

Vi kan glæde os over at alle ungdoms-
trænere er på plads for foråret 2011. 
U-18 piger, Palle Sørensen, tlf. 20634197. 
U-14 og 15 piger: Grethe Cordua,  
tlf. 2991 3831. 
U-14 og 15 drenge: Gitte, tlf. 6225 4565. 
U-11 og U-12 drenge: Stephan,  
tlf. 2843 3019. 
U-11 og U-12 piger: Martin,  
tlf. 3124 4055. 
U-9 og U-10 drenge:   Niklas, tlf.  
6330 9703. 
U-6, U-7, U-8 drenge og piger: Anja,  
tlf. 2244 6788. 
For at udvikle spillerne bedst muligt og 
for at binde en rød tråd mellem senior- og 
ungdomsafdelingen, er det endvidere af-
talt, at en 4-5 af klubbens seniorspillere 
skal virke som en form for konsulenter og 
bistå med tekniske træningsøvelser et par 
gange om måneden – dette bliver spæn-
dende at følge.  
Tidspunkt om træningsopstart for de en-
kelte hold vil blive meddelt på HOGG´s 
hjemmeside, www.fshogg.dk.  
 

Indendørs træningen 2011 fortsætter i 
januar og februar måned. 
Indendørs træningen i Gudmehallerne 
hver fredag eftermiddag og aften. 



Træningstiderne for de enkelte hold er 
følgende: 
U-18 piger, fredag kl. 15,00-16,00,  
træner Palle, tlf. 2063 4197. 
U-6 og U-7 drenge og piger, fredag kl. 
16,00-17,00, træner Anja, tlf. 2244 6788. 
U-10 drenge, fredag kl. 16,30-17,30,  
træner Niklas, tlf. 5330 9703. 
U-11 piger, fredag kl. 17,00-18,00,  
træner Martin, tlf. 3124 4055. 
U-14 drenge, fredag kl. 17,30-19,30,  
træner Gitte, tlf. 6225 4565. 
U-11 drenge, fredag kl. 19,00-20,15,  
træner Stephan, tlf. 19,00-20,15. 
Kvinde 7-mands, fredag kl. 19,30-20,30, 
træner ? 
Herre Senior, fredag kl. 20,15-21,45, træ-
ner, Thomas Lilja 6069 6550, Bjarne Niel-
sen, 6225 2197. 
 

HOGG Generalforsamling     
I forbindelse med det netop afholdte semi-
nar har HOGG fastlagt dato for afvikling 
af klubbens generalforsamling. Den finder 
sted i Hesselager Klubhus, torsdag den 
10. februar kl. 19,30. 
Bestyrelsen håber, at mange vil bruge en 
aften på drøftelse af klubbens virke – så 
husk at sætte x i den ny 2011 kalender. 
 
Godt nytår 
Bestyrelsen i FS HOGG ønsker hermed 
alle medlemmer, forældre, trænere, ledere 
og sponsorer og øvrige samarbejdspartne-
re et rigtig godt nytår og på snarligt gen-
syn til sæsonstart foråret 2011.     
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
John Pedersen    Preben Juhl Rasmussen 
Formand  Næstformand 
 
 

Grethe Cordua 
Ungdomsformand 

Thomas Lilja  
seniorudvalgsformand  

Jørgen Elgaard  
old boys & sponsorudvalget  

Palle Sørensen  
kvinde senior + dommerudv  

Ole Vagn Jensen  
Bane- og materialeudv.  
Jeanette J. Stengaard  

Kasserer 
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HOGG´s store indefodboldstævne i 
Gudmehallerne, OGIF CUP 2011  
blev igen en succes med mange gode 
fodboldkampe og spændende finalerun-
der.     
 

I den afsluttende weekend 18.-20. februar 
afholdt FS HOGG sit store indefodbold-
stævne, der i år blev afholdt for 39. år i 
træk, siden starten i Sydøstfynshallen i 
1973. 
I alt deltog 163 hold fra 75 forskellige 
klubber, landet over. 
 

950 deltagere spillede i alt 480 kampe  
Det samlede deltagerantal ved OGIF CUP 
2011 kom i år op på ca. 950 fodboldspille-
re. Ved stævnet blev der spillet i 17 for-
skellige rækker, fra de mindste årgange i 
børne- og ungdomsrækkerne til de ældste i 
seniorrækkerne. I alt blev der over de tre 
dage afviklet   480 kampe i Gudmehaller-
nes hal 1 og 2.   
 

Godt stævne med mange spændende 
kampe 
OGIF CUP 2011 blev igen et rigtig godt 
stævne, afviklet i en god sportslig ånd og 
med høj intensitet og kvalitet i mange af 
rækkerne, og især var mange af ungdoms-
rækkerne meget seværdige, der blev over-
været af et stort antal tilskuere.    
I alt blev der spillet i 17 forskellige ræk-
ker, hvor børne- og ungdomsrækkerne blev 
afviklet i de forskellige årgange, og i nogle 
af årgangene hvor der blev spillet flere  



indledende puljer, blev der afsluttet med 
finalepulje med de 4 bedste hold. Kvinde- 
og Herre Senior blev afviklet fredag aften, 
mens øvrige rækker blev spillet lørdag og 
søndag.  
 
Finaleresultaterne blev følgende: 
Herre Senior:      1) Carlsberg,  
2) HOGG, 3) Tved, 4) Old Boys.   
Kvinde Senior: 1) HOGG,  
2) VB Nyborg, 3) OB,  
4) Drigstrup/Munkebo.  
U-18  piger:  1) Langelænderne,  
2) Hjalleseskolen, 3) Oure. 
U-17  drenge: 1) Bubber,  
2) Odenseanerne, 3) Marienlyst. 
U-15: drenge: 1) Sanderum,  
2) Egebjerg, 3) Nyborg. 
U-15: piger:  1) Skovby,  
2) AB Polering, 3) Rudkøbing.  
U-14: drenge: 1) Middelfart 1,  
2) Middelfart 2, 3) Bøllemosen. 
U-13  drenge: 1) Nyborg,  
2) Tved, 3) Tårup. 
U-13  piger:  1) Årslev 1,  
2) Årslev 2, 3) RB. 
U-12  drenge: 1) Marienlyst 1,  
2) Klinte/Grindløse, 3) SfB,  
4) Marienlyst 2.    
U-11  drenge: 1) Middelfart,  
2) HOGG, 3) Nyborg. 
U-11  piger:  1) Dalum,  
2) Kerteminde, 3) HOGG. 
U-10  drenge: 1) Marienlyst,  
2) Middelfart, 3) Tved, 4) Tarup/Pårup.  
U-  9  drenge: 1) Stige/Søhus,  
2) OKS 1, 3) OKS 2, 4) Egebjerg. 
U-  8  drenge/piger:  1) OKS,  
2) Næsby, 3) Årslev, 4) Sanderum. 
U-  7  drenge/piger:  1) HOGG,  
2) Tved, 3) B.67. 
U-  6  drenge/piger: 1) HOGG 1,  
2) Spedsbjergdrengene, 3) HOGG 2,  
4) SKFIF. 

God sponsoropbakning 
Der var flotte personlige præmier til spil-
lerne på de 3-4 bedst placerede hold i hver 
række, 
Igen i år var det meget populært med guld, 
sølv og bronzemedaljer til 1., 2. og 3. 
plads i de mindste årgange. En del af præ-
mierne var sponsoreret af lokale firmaer 
og virksomheder, og i den forbindelse vil 
HOGG gerne rette en stor tak til de mange 
sponsorer, der har støttet stævnet såvel 
med præmier som med annoncetilskud til 
kampprogrammet.    
 

Tak til de mange frivillige hjælpere 
Til at afvikle stævnet med at dømme de 
mange kampe, være stævnesekretær og 
speaker ved  dommerbordet, overrække 
præmier, samt passe stævnekontor har 35 
”frivillige” brugt det meste af weekenden 
på at hjælpe med de mange opgaver. Det 
var spillere fra HOGG´s herre- og kvinde-
senior, ungdomstrænere og –spillere, for-
ældre, samt dommere fra DFU, der hjæl-
per år efter år.    
 
På stævneudvalgets vegne 
 
Jeanette J. Stengaard /  
Preben Juhl Rasmussen 
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Sportsuge 2011 
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Udvidelse af Hesselagergårdsløbet med 
marathon v/sportsugen i Hesselager 

2011.  
 
Styregruppen i HfS/HOGG er i fuld gang 
med at planlægge program og rammerne 
for årets sportsugearrangement 2011 på 
Hesselager Stadion.  
Igen i år afvikles sportsugen i uge 31, i 
dagene 31. juli til 7. august. 
Programmet for ugen vil byde på såvel 
tradition som fornyelse med flere 
nye spændende tiltag, bl.a. kan nævnes at 
Motionsdagen, der indleder sportsugen 
søndag den 31. juli med løb og cykling i 
2011. 
Det er vedtaget at udvide motionsdagen til 
for første gang også at omfatte løb på ma-
rathon-distancen. Det bliver afgjort et 
spændende nyt tiltag at følge, dels hvor 
mange af tidligere års deltagere på halvma-
rathon-distancen der tager imod den nye 
udfordring, samt hvor mange nye deltagere 
fra hele landet, der vil deltage i løbet, der 
afvikles i de naturskønne omgivelser om-
kring Hesselagergaard og Lundeborg.    
Udvidelsen med maratondistancen er ble-
vet til efter opfordring fra flere løbsdelta-
gere og klubber, der deltog sidste år, hvor 
løbet for første gang blev afviklet med 
chips i samarbejde med firmaet Events 4U 
fra København.  
Ud over maratondistancen indbydes løber-
ne til at deltage i en af de hidtil kendte 
distancer på Halvmarathon,  10 km og 
sprinterdistancen til Damestenen på 4,5 
km. Motionsdagen omfatter endvidere 
cykling, hvor deltagerne har mulighed for 
at deltage på 3 distancer, den lange på 90 
km, mellemdistancen på 60 km og den 
korte rute på 30 km.      
Derudover omfatter motionsdagen også 
stavgang på 4,5 km for de lidt ældre delta-
gere. Sidste års motionsdag samlede i alt  

475 deltagere.     
Med udvidelse af marathon-distancen på 
motionsdagen har HfS/HOGG også sagt ja 
til at løbsdagen bliver længere, og at der 
skal bruges et ekstra antal lokale hjælpere, 
dels fra Hjemmeværnet, samt fra HfS/
HOGG.     
Yderligere information om motionsdagen 
kan fås ved henvendelse til: 
løbskoordinator Bent Skovshoved, på  
tlf. 2448 4135 og cykling til:  
Michael Jørgensen, tlf. 6225 3701, eller på 
hjemmesiden www.hfsmotion.dk. 
 
I forbindelse med programmet arbejdes der 
videre med planerne for en del nye 
aktiviteter, bl.a. kan nævnes havetraktor-
træk, som HOGG old boys er kommet med 
idéer og forslag til, samt udvidelse af gade-
fodboldturneturneringen til at omfatte 
to rækker, og forskellig underholdning til 
afslutningsprogrammet om søndagen. 
Sportsugen vil også omfatte en række tra-
ditioner fra tidligere år, med bl.a. banko-
spil, sponsorcykelløb, grillaften, og festaf-
ten lørdag med fællesspisning, årets  Hes-
selagerrevy og dans. 
Da man er tidlig i planlægningsfasen, er 
der fortsat mulighed at fremkomme med 
gode idéer og forslag til programmet. De 
bedes afleveret til Inge Marie Holmskov, 
Bent Skovshoved eller Preben Juhl Ras-
mussen, snarest muligt.   
 
Preben Juhl Rasmussen 
pressesekretær 



Hesselager 
Sport og Kultur 

 
 
Generalforsamling i  
Hesselager Sport og Kultur 
søndag, d. 20. marts kl. 10.00 
i Glassalen på Hesselager skole 
  
Dagsorden i flg. vedtægterne  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsam-
lingen. 
 

Bestyrelsen  
http://www.hesselagersportogkultur.dk  
  
Kom og hør hvor langt vi er nået. Vi gi-
ver formiddagskaffe med godt brød til. 
 
Støttemedlemmer til foreningen vil efter 
generalforsamlingen modtage en mail 
eller anden henvendelse med håbet om 
fornyet medlemskab. 
Det er af stor betydning for foreningen at 
vi kan omtale vore støttemedlemmer når 
vi søger fonde og henvender os til andre 
instanser. 

Dagplejen 
 
Dagplejerne i Hesselager vil gerne sige tak 
til HfS, fordi vi må bruge foreningens faci-
liteter. I sommerhalvåret mødes vi om 
torsdagen, hvis vejret er til det, på lege-
pladsen, hvor børnene leger et par timer og 
vi spiser vores madpakke. Om vinteren er 
det klubhuset vi benytter en gang om ugen. 
Vi er glade for at have et ugentlig sted at 
mødes – året rundt, for børnene og vi 
voksne har god brug for at have tæt kon-
takt hinanden da vi af og til skal passe hin-
andens børn. 
MEN legetøjet både ude og inde går til 
efterhånden. Det vi har, er alt sammen 
legetøj vi har ”arvet” fra tidligere dagpleje-
re, og når det er i klubhuset og på sports-
pladsen er der mange andre børn der også 
bruger det. 
Hvis du har legetøj liggende (der passer til 
små børn) som du alligevel skal skille dig 
af med, vil HfS gerne modtage det til glæ-
de og gavn for alle der benytter legeplad-
sen. 
Det kan afleveres på Buevej 21,  
Hesselager. 
På Hesselager dagplejeres vegne 
Karin Buus 
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Juletravetur 
Som noget nyt arrangerede vi travetur på 
skovvejene ved Hesselagergård 3. Juledag. 
Sådan stod der i annoncen. Alle trænger 
vel til at blive rørt efter julemaden, så vi 
tænkte det ville blive et tilløbsstykke. 
Hvad skete? Kong vinter satte for alvor ind 
den 23.december.Sneflokke kom  vrimlen-
de. Snedriverne blev højere og højere, sne-
rydningen  blev indstillet, og de gæve folk 
kom hjem for at holde juleaften. 
Den 27. december var alle bivejene endnu 
ikke ryddet, og skovvejene var ufremkom-
melige. Det forhindrede ikke de fremmød-
te i at få en god oplevelse i et fantastisk 
klart vejr og solskin. Turen blev ind over 
marker og ud til Purreskoven, gennem 
skoven og igen ud over markerne tilbage 
til gården.  Her var døren åben til jagthyt-
ten, varm kaffe og hygge. 
Hfs påtænker at arranger en løvspringstur  
i slutningen af april, så hold øje med hjem-
meside, plakater og annoncering. 
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Næste blad udkommer  
ca. uge 27 2011 

 

Deadline  
12. juni 2011 

 Papirindsamling!! 
 

4. juni 2011 
 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87 
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• Kopiering af festsange (sort/hvid og farve). 
• Trykning af klub– og foreningsblade og brochurer, også i farvetryk. 
• Trykning af faktura med 2, 3 eller 4 gennemslag. 
• Kopiering og scanning op til A3 format, både sort/hvid og farve. 
• Kuverter med tryk. 
 

TLF. 62 25 17 43 
 
 

E-MAIL: LANGAATRYK@MAIL.DK 

Til møder, hverdag og fest
Bodegaens SMØRREBRØD er bedst 

Hesselager Grill & Bodega 
Skolevej 2, Hesselager 

Tlf. 62 25 30 83 
E‐mail: hesselagerbodega@mail.dk 
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