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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
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9. Fastsættelse af kontingent til HfSmoderforening. Uændret
10. Valg til bestyrelse:
HfS-fælles:
På valg er:
Kurt Ørnegaard + Ole Vagn Jensen
(genvalg til begge)
Valg af suppleant: Bent Skovshoved
(genvalg).
11. Valg til udvalg:
Skytter:
På valg er:
Signe Langæble + Christian Larsen +
Lars Jørgensen (genvalg til alle tre)
Valg af suppleant: Gunnar Ø. Hansen
(genvalg)
Gymnastik:
På valg er:
Birgit Christensen (genvalg)
Valg af suppleant: Birgitte B. Bering
(genvalg)
Folkedans:
På valg er:
Else Rasmussen + Karen Jensen
(genvalg til begge)
Valg af suppleant: Jytte Simonsen
(genvalg)
Håndbold:
På valg er:
Susanne Pedersen og Kurt Ørnegaard
kører udvalget videre
Valg af suppleant: Susanne Hansen
(genvalg)
Badminton:
På valg er:
Birgitte Nielsen (genvalg)
Valg af suppleant: ./.
Krocket:
På valg er:
Peder Pedersen + Ruth Christiansen
(genvalg til begge)
Valg af suppleant: Frode Nielsen blev
valgt

Hesselager forenede
Sportsklubber
Generalforsamling – tirsdag
den 9. februar 2010 kl.19.30
Dagsorden/referat:
1. Velkomst ved formanden
v/ IngeMarie Holmskov
2. Valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent Svend Aage Vistisen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Stemmetællere: Gunnar Ø. Hansen og
Harald Thomsen.
20 medlemmer var mødt
3. Beretninger
A: Formanden
v/ Inge Marie Holmskov herunder mindeord over Lene Pærgaard, Arne Hansen og
Gudmund Dissing
B: Skytterne v/ Signe Langæble
C: Gymnastik v/ Helen Hansen + Folkedans pr. mail fra Anna-Lise Brohave +
Stavgang v/ Harald Thomsen
D: Håndbold v/ Susanne Pedersen+ Badminton v/ Kurt Ørnegaard + Krocket v/
Peder Pedersen
4. Regnskabsaflæggelse
v/ Annette Pedersen
5. Drøftelse af beretning og regnskab, der
foreligger til godkendelse.
Drøftet og godkendt.
6. Sports Nyt
A: Formandens beretning
v/ Ellen Andenæs
B: Regnskabsaflæggelse
v/ Birgitte Nielsen
7. Drøftelse af beretning og regnskab, der
foreligger til godkendelse.
Drøftet og godkendt
8. Behandling af indkomne forslag. Ingen
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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Revisorer:
På valg er:
Gitte Duerlund (genvalg)
Valg af suppleant: Heidi Sørensen
(genvalg)
Fanebærer:
På valg er:
Gunnar Ø. Hansen (genvalg)
Valg af suppleant: Carsten Larsen
(genvalg)
Repræsentanter til Fonden Gudmehallerne:
På valg er:
Helen Hansen (genvalg)
Folkefestkommiteen:
På valg er:
Kurt Ørnegaard (genvalg)
Valg af stedfortræder: Karin Buus
(genvalg)
12. Eventuelt
Kurt Ørnegaard gav kort orientering omkring Nytårskoncert og Gudmehallernes
økonomi.
Michael Jørgensen orienterede omkring
Hesselager-projektet/Hesselager sport og
Kultur
Bent Neergård-pokalen blev givet til Børge Madsen
Lederpokalen blev givet til Susanne Pedersen
Idrætspokalen blev senere givet til Anders
Sæderup, der var forhindret i at deltage i
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen slut kl. 22.35

Formandens beretning:
Årsberetning ved generalforsamlingen 9.
februar 2010
Når et år går på hæld, er det tid til at tænke tilbage på året der er gået, sådan er det
med jule og nytårshilsner og sådan er det
med generalforsamlinger rundt om i landet. Hvordan er året gået, et arbejdsår
med mange aktiviteter, på tværs af interesserne.
Medlemstal: 113 u/ 25 år 185 o/25 i alt
298 medlemmer + 38 folkedansere + 10
løbere
Nye medlemmer kommer til og andre
falder fra. Det er ikke altid forståeligt når
nogen falder fra.
I 2009 har HfS mistet flere, 2 fra udvalgene er ikke mere. Lene Pærgaard fra
håndbold og Arne Hansen, der var hele
foreningens mand. Inden jeg går videre i
beretningen vil jeg overlade ordet for
mindeord, først til Susanne fra håndboldafdelingen og derefter Peder fra
krocket.
Det store arbejde ligger i udvalgene, det
er dem der gør benarbejdet i ugens løb, og
det er fra dem I skal høre om tradition og
fornyelse. Jeg vil prøve at give et rids
over årets gøremål for foreningen og dens
formål.
Det har været et år, igen et arbejdsår med
vedligeholdelse og forbedringer. Vi har
fået lukket garageanlægget, med nye porte og aflåselig dør. Det ser både pænt ud,
og lukker af for uheldige ødelæggelser
som var den indirekte årsag til at det er
lavet.

Konstituerende møde 2. marts kl. 19.00

Vi har i efteråret fået opsat varmepumper
i huset til erstatning for el-varmen. Vi ved
allerede at klimaet i huset er forbedret.
Her er rart at komme, og der skal ikke
varmes op mange timer eller flere dage
før vi skal mødes.
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Nu er vi spændte på at følge forbruget.
Det er noget af en ilddåb i denne vinter.
Vi fik et tilskud fra kommunen på kr.
30,000 fra renoveringspuljen for klubhuse, det udgør ca. 50%. Der er udskiftet
vindue i skytternes mødelokale, det var et
af de ældste vinduer fra første byggeri, så
det var tiltrængt, og det er isat ved frivillig arbejdskraft, derved er det så billigt
som overhovedet muligt.

ikke mindst tilkendegivelser af at der var
frivillige der ville arbejde med projektet.
Vi fik en stand på torvedagen, hvor Karl
fra Harresø byggeforretning fortalt om
vore ideoplæg. Nemlig at det skulle være
et certificeret co2 neutralt byggeri der
skulle opføres, ikke traditionelt byggeri
som andre steder, men ganske unikt byggeri.
Alle her har fulgt med i pressen, ved borgermøde m.m., så jeg vil ikke uddybe
mere, blot sige at vi har kommunen med
os og er forventningsfulde. Vi er ikke
amatører længere og svarer gerne på alle
spørgsmål. Henviser til Helen og Michael.

Der er altid en del reparationer på såvel
plæneklipper og andre ting og sager. Vi
har fået udskiftet komfuret i køkkenet helt
kvit og frit. Et komfur der skulle erstattes
af nyt i forbindelse med køkkenrenovering, på samme måde har vi fået en næsten ny fryser til brug i sportsugen.

Klubbladet er vores organ ud til medlemmerne og ved hjælp af mange trofaste
annoncører og tilskud fra bladpuljen kan
økonomien lige balancere. Tak til redaktion, trykkeri og kasserer for hjælp og opsætning.

Vi prøver hele tiden at fremtidssikre os.
Der er vældig hårdt pres på vores baner.
Det summer af liv fra tidligt forår til langt
hen på efteråret, ja indtil sneen falder.
Tilbage i 2005 søgte vi Gudme kommune
om etablering af en fodboldbane mere, og
har nu fået ansøgningen ind i den kommende lokalplan. Der er udlagt et ca. 2
ha offentligt grønt område overfor banen
på den anden side af Stigbjergvej. På
nærdemokratimødet som blev afholdt på
Hesselager skole i feb. var den indtegnet i
lokalplanen for området. Der var været
røster fremme om at vi hellere skal samle
vore aktiviteter et sted, nu da vi også arbejder med idræt og kulturcenter ved skolen. Dette mener vi er urealistisk, da det
vil koste så mange mill. og vil tage mange
år inden der vil være penge til det.

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, så
derfor 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 gerne anbefale at lægge www.Hesselagerfs.dk som ikon på skrivebordet, så er I
opdateret.
Det samme gælder www.hesselagersportogkultur.dk

For at følge op på fremtidsvisionerne, ja
så har det været et arbejdsår af dimissioner. Det er gået stærkt. Hesselager projektet tog fart.

Kommunens dagplejere fra Hesselager/
Vormark området er her stadig hver uge.
Som I kan se er der masser af høje stole,
og der er opsat pusleplade i toiletrummet.
Det er jo vore kommende kunder, så de
skal forkæles.

Før sommerferien blev der lavet behovsanalyse rundsendt af frivillige til postnr.
5874. Vi var amatører, og fik ikke det
rette budskab ” på plakaten”, så med det i
mente fik vi et flot antal besvarelser og
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Butikken i den gamle sognefogedegård

KAYA&LUCAS

Vormark Bygade 35, 5874 Hesselager
Hos os finder du et bredt udvalg i

hos country-home

Fixoni Litle bee-tøjet
Brugskunst-Gaveideer-Personlig pleje til de for tidlig fødte
Åbningstider mandag – torsdag 16.00-19.00 WHEAT, GRO-COMLørdag kl. 10.00-17.00 Telefon 21794169
PAGNI-MIO MY MIOwww.country.home.dk
NOA-NOA str. 68 til 10 år.
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Vore papirindsamlinger holdes i gang,
takket være en god samler. Det er ikke
meget der bliver sat frem til os. Vi har
drøftet nye muligheder, sætte indsamlingsbeholdere op i de nye boligområder,
som vi kan tømme.

Bent Neergårds mindepokal
Det er nu 10 gang vi skal uddele denne
pokal. Det er Bent Neergaards mindepokal. Bent var om nogen HfS mand, men
tog også ansvar for lokalområdet. Bl.a. i
folkeoplysningsudvalget, hallen m.m.

Julekalendersalget er stabilt, og vi føler os
velkomne når vi i november er rundt i
området med salg for øje. Vi ændrede lidt
på beløbsstørrelserne på gavekortene, for
at undgå skattebetaling. Nytårskoncert og
folkefesten der blev omdøbt til Novemberfest gav ikke det store overskud. Stor
tak til alle der bidrager som hjælpere både
tidligt og sent.

Personen der i år får tildelt pokalen er lige
sådan, har lagt mange års arbejde i klubben, været med i HfS fra sammenlægningen i 1964 og lidt tidligere. Gymnastik
og herunder udvalgsformand en del år,
også skydning, samt ikke mindst folkedans har haft stor glæde af dig. Du har
deltaget i stævner, været til møder og i det
hele tager altid befundet sig godt i det
frivillige foreningsliv. Du har trukket et
stort læs.

Bedre ser det ud med den årlige sportsuge i samarbejde med HOGG. Et stort
forarbejde gør at den giver os et godt fundament til foreningsarbejdet. Det kræver
mange hænder hvert år, og vi arbejder
allerede nu frem til uge 31, med fornyelser i takt med tiden. Vi er lydhøre for
ideer til forbedring og fornyelse.

For at komme videre må jeg røbe at det er
Børge Madsen, der er modtager af pokalen i år.
Da HfS sportsnyt for snart 30 år siden
blev udgivet, varede det ikke længe før du
involverede dig, og når du gjorde det, var
det 100%. Tog på kursus, sammen med
de øvrige i redaktionen, indrettede et rum
til lay-out. Skrev og skrev, var ude for at
tage billeder til alt hvad der rørte sig i
klubben, fremkaldte selv, det sparede en
masse penge, ja kort sagt, nåede HfS
sportsnyt at blive kåret som Årets blad i
DGI. Døren stod i mange år åben, når der
skulle fotokopieres.

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, kasserer, samarbejdspartnere, baneudvalg, HOGG, pressen,
sponsorer og kommunen.
Inge Marie Holmskov

Da HfS for mange år siden fik sit Logo,
sagde du med det samme. Jeg vil da godt
prøve at tegne det. De tre egern fra Hesselagergård skulle indgå. Klubbens festtelegrammer var du også designer af, med
klubhuset som motiv.
Alt dette kunne kun lade sig gøre fordi du
havde en fantastisk kone, der tog del, og
tog sin del i alt hvad der rørte sig.
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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
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Pjat, fjant og underholdning, ja, det kan vi
vel godt kalde den lokale revy. Her har du
slået dine folder, ja mangt et bifald af
klapsalver har du fremkaldt. Hvem husker
ikke, når du spillede sav, vi måbede, og
da du sammen med Anette fortalte alle
byens sladderhistorier, iført kittelkjole,
støttende til damecyklen med cykelkurv,
heri kunne replikkerne ligge, for der var
meget der skulle huskes.

Lederpokal 2009
Lederpokalen gives i år til en person der
flyttede til Hesselager for en hel del år
siden. Det varede ikke længe inden vi
første gang mødte personen som aktiv, en
aktiv pige der gerne tog ansvar blandt
sine holdkammerater. Derfor var det en
selvfølge at det ret hurtigt blev lederarbejde, udvalgsarbejde og dermed også bestyrelsesarbejde.
Det er en person med sine meningers
mod, en person med kraft, vilje og godt
humør, ikke bange for at tage fat, hvilket
gennem flere år har været synligt både i
bestyrelsesarbejde og i sportsugen. Lede
og fordele arbejdet når der skal tjenes
penge til klubben, det kan gøres på mange
måder. Kræmmerbod, netning af juletræer
og stensamling, sammen med det øvrige
udvalg. Hjælper til folkefester, nytårskoncerter ja kort sagt hvor og når der mangler
folk.
I sportsugen var det en ”smal” sag at
overtage køkkenteltet efter Karin, og der
er blevet arbejdet og knoklet i flere år,
også selvom det ind imellem har set skidt
ud med hjælpere, er humøret stadig højt.
Nye udfordringer tages op, julekalendersalg, ja ,og hvis HOGG mangler en kioskvagt, kan det også være her vi møder Susanne. Ja, hvem smurte lige maden derhjemme til i aften, i stedet for at gøre det
her i klubhuset. Det gjorde Susanne.
Ingen kan være mere oplagt en dig Susanne til at modtage pokalen. Du er leder
af mange ting, og du går helhjertet ind for
det du har med at gøre.
Selvom det allerede for 2 år siden så sort
ud for håndboldholdet, var du optimistisk,
og fik det til at hænge sammen. Det er
vigtigt for os at beholde dig i HfS, selvom
håndboldafdelingen pt. er hvilende. Du
har så meget at øse af, og er en ildsjæl
som vi sætter stor pris på.
Det er så dejligt at skulle give pokalen til
Susanne Pedersen.

Siden var du også engageret, da kroketafdelingen blev sat på skinner, også her har
du været trofast loyal og taget ansvar. Du
tager nu sammen med Lisbet del i foreningens aktiviteter og fester og vi har
alle nydt glæde af dit gode humør, samt
de mange historier og vitser du har revet
af dig.
Jeg har sikkert glemt en masse, for du har
været overalt om nogen taget din tørn i
egnens foreningsliv, ikke blot HfS men
også mange andre foreninger.
Det er en glæde at tildele Børge Madsen
denne pokal.
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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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Årets idrætspokal
Den idrætsudøver vi har indstillet, startede som aktiv hockey-spiller på Johns herre-hold.
Det var en vinter motionsform, der faldt i
hans smag og han tænkte på alle de fodboldspillere, der ville have godt af at deltage for at holde formen ved lige.
Han kunne godt se, det ville knibe med
den allerede trange plads, hvis de også
kom om onsdagen - og hvad gør man så!
Man starter selv et hold op! Kontakter
gymnastikafdelingen, finder ud af hvornår
der er ledige tider i gymnastiksalen og får
fat i fodboldspillerne. Et sådant initiativ
tager vi hatten af for!
Modtageren er et eksempel på, hvad man
selv kan starte op, når lysten er der.
Han er her desværre ikke i aften. Som I
nok allerede nu har gættet, er det Anders
Sæderup, vi har indstillet. Der er mange
ting, der skal passes ikke mindst hans
egen virksomhed og ansvaret for hans
lærlinge, som han er på kursus med i aften.
Men vi fanger ham til træning på torsdag
og overrækker pokalen til ham der.

Susanne får overrakt lederpokalen
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Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

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

16

Sommergymnastik
Igen i år havde vi Sommer-motion for
voksne med Helle Gottschalk. Ca. 15
damer var her aktive en gang om ugen og
det endte med at Helle takkede ja til at
køre videre efter sommerferien.
Børnene var også aktive. Efter påskeferien var der igen mange børn (og instruktører), der var klar til sommer-spring og de
gav opvisning til sportsugen på Hesselager Stadion.
Det er altid spændende med udendørsopvisninger.
Hvad med vejret – holder det tørvejr, sker
der skader pga det trods alt ujævne underlag osv, men eneste skade var et enkelt
teknisk uheld med vores air-track og det
betød en lidt hurtig ændring i programmet. Slangen sprang af, men det blev
heldigvis ordnet med en hjælpende skruetrækker.
Vejret holdt og trods truende og mørke
skyer, kunne vores Kom og spring med
trække mange børn til springbanerne. For
nogle børn var det første gang, de prøvede at hoppe på en air-track eller en trampolin, men med god hjælp eller måske en
hånd at holde fast i bliver det sikkert ikke
sidste gang!

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
Formandens beretning om årets gang i
gymnastikafdelingen 2009:
Det blev et år præget af mange ændringer
og afslutningen af sæsonen 2008/09 blev
ikke helt almindelig.
For første gang prøvede vi, at 50% af
vokseninstruktørerne var gravide. Det gav
selvfølgelig lidt ekstra arbejde til udvalget. Det ene hold ”Sved på panden” var vi
nødt til at lukke efter vinterferien – her
kunne vi ikke finde barselsvikar, men til
holdet med de store bolde var vi heldige.
Her fik vi en boldinstruktør fra Svindinge
nemlig Marianne Christoffersen til at
afslutte sæsonen.
Men noget der ikke skete uden ændringer,
var en fin lokalopvisning på Hesselager
skole med opvisning af 6 hold - kun herre-holdet har vi stadig til gode.
Igen var der forældre, der kom med lækre
kager til vores kaffe-kage-bod. En stor tak
for det.
Børneholdene gav desuden opvisning til
GS Gudme Stævne og til Regionsopvisningen i Svendborg.

Landsstævne
Sommeren 2009 betød også Landsstævne
i Holbæk. Et flot stævne med mange traditioner men også med nye spændende
tiltag. Mange gymnaster her fra området
deltog, og som altid var det en uforglemmelig oplevelse for deltagerne aktive såvel som tilskuere.
Opstarten af sæsonen 2009/10:
Før sæsonstart gentog vi succesen fra
sidste år nemlig Super-sjove-store gymnastikdag.
Vi inviterede alle børn i 0.kl.-5.kl. i hele
området og tilbuddet er både til dem, der
tidligere har gået til gymnastik og dem,
17

Industrivænget 1
Hesselager
tlf. 62 25 18 28

Ring og aftal for
afhentning

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,

Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 16 33
www.danbo.dk
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der aldrig har prøvet det før - en festlig
opstart på sæsonen.

sammen med skolens store musical. I
stedet for at forsøge at holde gymnastikopvisning i en gymnastiksal pyntet op
som Kardemomme by, har vi været nødt
til at flytte den til lørdag, d. 13. marts
2010. Det er så dagen før, 3 af vores hold
skal til GS Gudme Stævne, så det er en
week-end i gymnastikkens tegn☺ De
samme tre hold skal desuden til regionsopvisning 28. marts i Nyborg-hallerne.
Det var så lidt om, hvad fremtiden bringer, og allerede nu er det også sikkert at
der bliver sommergymnastik både for
børn og unge, men bliver naturligvis annonceret senere.
Det er jo ingen hemmelig, at et stort ønske fra gymnastikafdeling stadig er mere
plads! Og at vi er nogen stykker, der arbejder ihærdigt på det projekt.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til
bestyrelsen og til vores kasserer for et
godt samarbejde.
Også en tak til Hesselager skole, børnehave og fritidsordning for et godt samarbejde omkring alle vores børn.
Sidst men absolut ikke mindst tak til
gymnastikudvalget, instruktører, hjælpetrænere og alle der i øvrigt er parate til at
hjælpe med det ene eller det andet, når
der er brug for det.

Igen sæsonopstart med nye tiltag
Som tidligere nævnt var et af tilbuddene
om et nyt motionshold nemlig Gymnastik
og udstrækning for voksne med Helle
Gottshalk, der startede op med et hold der
henvendte sig til alle, der havde lyst til at
motionere i et roligt tempo.
Et andet var holdet for ynglingepiger. På
opfordring fra de unge gymnaster kom
der et nyt tilbud til pigerne fra 9. kl.-og
opefter. Holdet træner ca. 10 lørdage á 2
timer i løbet af sæsonen.
Vores barsels-ramte hold er ikke kommet
op at køre i indeværende sæson – de melder til gengæld alt vel og klar til sæsonen
2010/11.
Et nyt hold er til gengæld kommet til –
Det er Anders Sæderup, der har startet
endnu et herre-hold op nemlig om torsdagen, kl. 20.30 til 22.00.
Og så sprænger vi snart alle rammer i
Gymnastiksalen på Hesselager skole.
Vi har nu været nødt til at bruge glassalen
som sal nr. 2. Ud over gymnastiksalen
bruger gymnasterne glassalen til at lave
rytmegymnastik i, mens der er springbaner i gymnastiksalen, og på herremotionsholdet har de glæde af Glassalen til at
spille bordtennis i.

Helen M. Hansen

Pladsen er trang - Men det er en kabale,
der skal gå op!
Der er mange arrangementer der skal være plads til.
I år har det været lidt af en kabale at få
sæsonen til at gå op med hensyn til brug
af gymnastiksalen i forhold til skolens
arrangementer. Det betød mange ændringer i forhold til den oprindelige planlægning: Vores traditionelle juleovernatning i
november/december blev pga. skolefesten
flyttet til 15.-16.januar.
Vores forårsopvisning viste sig at falde
19

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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Juleovernatning – nej!
Juleovernatning var det ikke. I stedet blev
den døbt efter-juleovernatning. En skolefest spændte ben for vores planlægning,
men det blev den absolut ikke dårligere
af.
Det var en flok veloplagte og spændte
gymnaster, der mødte op kl. 18.30 og så
var der ellers fuld tryk på lige indtil kl.
23.00. Fredag aften er også der, hvor holdene viser for hinanden, hvor langt de er
nået med deres opvisningsprogram og
allerede nu kan jeg godt love jer forældre:
I kan roligt glæde jer. Vi har nogen super
dygtige gymnaster.
Så gik det ellers derudaf med springbaner
både i Glassalen og Gymnastiksalen, og
selvfølgelig med indlagte frugt- og kage
pauser. Kl. 23 blev der sagt godnat i gymnastiksalen, hvor alle blev fordelt på diverse måtter og der blev hurtigt ro i salen
lige indtil Kl. 08.00 næste dag hvor freden var forbi – alle blev hældt ud af soveposerne og efter alt habbenguttet var pakket sammen, var der morgenmad i skolekøkkenet. Så var der ellers træning af
fællesserier, leg og spring i lange baner,
inden vi sagde tak for denne gang kl.
12.00. Det var en god begyndelse på
week-enden. Det gør vi gerne igen !!!

Så er det opvisningstid:
13. marts
Vores egen lokalopvisning på
Hesselager skole kl. 14.00

14. marts
GS Gudme Stævne på
Vejstrup Ungdomskole

28. marts
Regionsopvisning i Nyborg-hallerne

Badminton
Badmintonudvalget:

Instruktører og hjælpetrænere på de to
børnehold

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

Formand
62 25 23 87

Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

Beretning fra badminton
Efter sidste sæsons store procentvise
fremgang i antallet af badminton-spillere,
er der i sæsonen 2009/2010 ”kun” sket
en moderat fremgang (nemlig 50% ),
således at antallet i den igangværende
sæson udgør 6 spillere.
Kurt Ørnegaard
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Østergade 8
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 92

Algade 34
5750 Ringe
Tlf. 62 62 14 06

E– mail:post@brudagersmedie.dk

22

vores værter og mødtes til fest kl. 18. til
middag og dans i Uldum Forsamlingshus.
Næste formiddag var vi ude at se et Kino
orgel Museum, frokost samlet og hjem kl.
15.
Den nye sæson startede den 29. september 2009.
Vi er 36 dansere, vi er heldige at der er
kommet 3 nye par i år. Det er nogle hyggelige og sjove danseaftener, hvor vi får
god motion og hyggeligt samvær. Det er
nu 24. sæson, Hans leder i Vormark og
han nyder det.
Den 8. december holdt vi juleafslutning
med dans, gløgg og æbleskiver og stort
juletræ.
Tirsdag den 26. januar havde vi planlagt
at danse på Hesselager plejehjem, som vi
plejer i januar måned, men det blev aflyst
på grund af sygdom på plejehjemmet.
Tirsdag den 2. februar måtte vi aflyse
dansen på grund af sne.
Fredag den 5. februar holdt vi legestue, vi
var 50 deltagere og havde en rigtig god
aften.
Vores sæson slutter den 19. marts med
fest, og så har vi den 23. marts i stedet for
den aflyste aften.
Den 26.-27. juni kommer vores Ølholmvenner på besøg.

Folkedans
Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager

Formand
62 25 18 94

Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

Kasserer
62 20 86 03

Anna-Lise Brohave Sekretær
Bromarksvej 18, Ollerup
5762 V. Skerninge 62 24 19 23
Årsberetning
2009-2010

fra

Folkedansudvalget

Folkedans i Vormark forsamlingshus
hver tirsdag i vinterhalvåret, 22 gange fra
kl. 19.30-22.00.
I 2009 var vi 32 dansere og 4 spillemænd.
Desuden nogle passive medlemmer. Der
er vældig tilslutning til danseaftenerne. Vi
drikker vores medbragte kaffe og synger.
Den 20. februar holdt vi legestue i Vormark forsamlingshus.
Vi havde afslutning den 20. marts, med
fin middag, som Karla lavede og Torben
Nicolajsens orkester spillede, en meget
festlig aften, hvor danserne igen var flinke til at møde op.
Den 28.februar var vi til 25 års jubilæum i
Ølholm hos vores venskabsforening,
Ingrid og Niels Hansen havde guldbryllup
den 24. maj og alle de dansere der kunne
komme, dansede for dem om morgenen.
Den 26. maj havde vi en Sommerdanseaften i haven hos Else og Jørgen Rasmussen. Og den 25. juni hos Karen og Leif
Jensen.
Den 6.-7.juni var vi på besøg i Ølholm.
Vi kom til eftermiddagskaffe ved hver

Hesselager Folkedansere den 9. februar
2010
Anna-Lise Brohave

Folkedansesæsonen 2009-2010 er nu ved
at være til ende.
Vi havde en hyggelig juleafslutning den
8. december med stort juletræ og som
sædvanlig med gaver, gløgg og æbleskiver.
Vi har fået tre nye par i år, det er vi rigtig
glade for.
Som vi plejer i januar måned, skulle vi
danse på Hesselager plejehjem en eftermiddag, men det blev aflyst på grund af
23

Dyrlæge Michael H. Wadstrøm
Skolevej 23, Hesselager
Tlf. 62252520, tlf. tid dagligt kl. 7.00-9.00 (Døgnvagt.)
Klinikken er åben man.—fre. kl. 12.00-17.00
Konsultation efter aftale. Salg af foder m.m.

Dukkehusmuseum
& Butik
A way of living

Alt til Dukkehus
Lækkert tøj til kvinder
Gaveartikler og brugskunst

Åbent hele året: tors dag og l ørdag kl. 12-18
Sommeråbent 1.juni- 31.august daglig 11-18
(Ons dag lukket)
Yderligere opl ysninger - www.kjdesign.dk
Klintholmvej 49- 5874 Hesselager
Tlf. 32503636 - info@kjdesign.dk

www.viggo-nielsen.dk
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sygdom på plejehjemmet.
Tirsdag den 2. februar aflyste vi på grund
af sne, men danser den 23. marts i stedet
for.
Fredag den 5. februar holdt vi
”Legestue”, vi var 50, deraf var de syv
spillemænd, det var en god aften
Den 19. marts holder vi afslutningsfest i
Vormark Forsamlingshus med middag og
dans.
Der plejer at være et par sommerdanseaftner, datoerne er ikke fastsat endnu.
Week-enden den 26.-27. juni får vi besøg
af Ølholmdanserne.

Hesselager- sport og kultur
Så er det nu, vi holder vejret.
Politikerne skal selvfølgelig med ind over
Hesselager-projekt.
Vi har netop fremsendt brev til Byrådet i
Svendborg Kommune, hvor vi i første
omgang anmoder Svendborg Byråd om at
tilkendegive, om foreningen kan få en
principiel opbakning til projektet.
Samtidig spørger vi så også Svendborg
Byråd om, det er i Svendborg kommunes
interesse, at dette projekt realiseres?
Det er jo foreningens helt klare opfattelse
at dette projekt på mere end èn måde arbejder i overensstemmelse med almene
samfundsinteresser, og falder godt i tråd
med nogle af tidens væsentligste politiske
indsatsområder, nemlig klima og sundhed.
Desuden mener vi, at projektet i sit indhold, er med til at opfylde nogle af kommunens visioner og desuden løser nogle
vigtige kommunale opgaver:
Her skal blot nævnes: Bosætning og udvikling i kommunens yderområder, understøtte kommunens idrætsprofil, Et
sundere liv for alle, og især for børn, mulighed for fritidsaktiviteter for børn fra 9årsalderen, et aktivt ældreliv, en styrket
skole og nærmiljø.
Og vi er fortrøstningsfulde. Vi har allerede fået en aftale i stand med borgmesteren, hvor vi præsenterer projektet for
ham, og hvilke tanker, vi har gjort os.
Helen
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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

Nyt moderne værksted
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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Håndbold
Håndboldudvalget:
Susanne Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager

Formand
62 25 27 23

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

Der skal også lige siges at en kæmpe sorg
ramte os alle, da Lene pludselig og uforståeligt blev taget fra os. Lene gjorde et
kæmpe arbejde både på håndboldholdet
og omkring sportsugen.
Den ene uge var hun der og næste uge var
hun væk. Igennem rigtig mange år var
hun samlingspunktet for alle os tøser på
Hesselager håndbold. Hun var i mange år
aktiv spiller, og håndbolden havde så stor
en plads i Lenes hjerte, at hun forblev en
uundværlig del af holdet, selv efter hun
var stoppet med at spille. Uanset hvornår
kunne man altid få en snak og et glas rødvin, og et godt råd eller et tiltrængt spark
bagi. Lene havde altid tid og hjerterum til
os alle. Igennem alle årene var Lene en
vigtig og ivrig deltager på vores håndboldture til Hamborg og siden hen Sønderborg. Her var hun klar med alt lige fra
tandbørster, tandstikkere, og hun var altid
sidste kvinde i seng, så hun var sikker på,
at alle var sikkert “hjemme”.

Året der gik i håndbold afdelingen.
Vi var ikke så mange i sidste sæson så vi
kunne kun træne, og ikke stille hold. Men
vi håbede jo at vi kunne få et hold op at
stå til den nye sæson og det blev det arbejde på, og det lykkes også at samle 14
spillere så der tegnede jo lyst Vi kom i
gang med turneringen, men så kom vi ind
i nogle skader her før jul. Så vi var kun 9
spillere tilbage så kun vi jo godt se at det
ville komme til at knibe med at stille hold
efter jul. Så vi måtte til at tage en beslutning om hvad vi ville med holdet og her
blev det beslutte at vi var nød til at trække
vores hold, og det vil så sige at vi hermed
har været nød til at se i øjnene at vi ikke
får noget hold i håndbold mere.

Æret være Lenes minde.
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Fra 1. januar 2010

VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

4.348.-

Kurt Frandsen
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

62 25 19 75

Kurt 40 16 30 31 Martin 40 33 80 39

Åbningstider:
Mandag
Tirsdag-Torsdag
Fredag
Lørdag

898.000.

1.615.-

Lukket
10.00-17.00
10.00-18.00
09.00-13.00

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

3.312.1.190,-

Tæt på dig og din hverdag
•
•
•
•
•
•
•
•

1.531.-

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

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

Åbent alle daglig 08.00 - 19.00
28

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

Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

62 25 16 03

Svend Aa. Vistisen
Kløvermarksvej 11
5874 Hesselager
62 25 15 65

62 25 24 21

Karl Aage Jensen (Kalle)
Fruens Alle 10
5874 Hesselager
21 76 16 36

Formand

Mandag d. 11. Maj modtog vi meddelelsen om, at Gudmund Dissing var afgået
ved døden.
Gudmund var medlem af krocketafdelingen i en årrække, og var en meget aktiv
spiller.
Vi lærte Gudmund at kende som et godt
og positivt menneske, der altid var i godt
humør, og havde et lyst sind. Han var
altid god for en solo sang eller to, når
afdelingen holdt de årlige fester. For et
par år siden måtte Gudmund stoppe
krocketspillet på grund af svigtende helbred.
I afdelingen vil vi bevare de gode minder,
vi har for tiden sammen med Gudmund.

og altid sidste mand, der gik. Alt skulle
være på plads, og portene låst, inden Arne
gik hjem.
I krocketafdelingen vil Arne blive husket
som det beskedne og sobre menneske han
var, og vi vil bevare de gode minder, vi
har for tiden sammen med Arne.

Beretning nr. 11
fra krocketafdelingen for 2009:
Her ved årets udgang har afdelingen 45
medlemmer, det er 5 mere end i 2008, og
det bør nævnes, at vi har ingen passive
medlemmer, alle er særdeles aktive både
på banerne og ved festerne.
Kort efter nytår begyndte aktiviteterne her
i klubhuset, hvor der sædvanen tro, spilles
kort, bob og billard og når vejret tillader
det, så er der også folk på banerne.
Sidst i februar blev der afholdt vinterfest
her i klubhuset, og som altid var der god
tilslutning, og vi havde er rigtig hyggeaften.
Sidste tirsdag i marts begyndte vi på sæson 2009, der var stor tilslutning fra starten.
I maj blev der afholdt et K1 og et K2 kursus i Brændeskov, der var deltagere med
fra Hesselager på begge hold.

Torsdag, d. 3. september modtog vi meddelelsen om, at Arne Hansen pludselig
var afgået ved døden.
Det kom som et chok for os alle, da mange af os to dage tidligere havde gået på
krocketbanen sammen med Arne.
Arne var en af afdelingens trofaste og
markante medlemmer. Han sad i udvalget
for afdelingen i en årrække og udførte her
et stort arbejde.
Arne var en ener, han var ven med alle
han kendte - altid glad og i godt humør.
Her i krocketafdelingen var Arne en uvurderlig støtte – altid første mand på banen
29

Vores egen klubturnering var afsluttet ca.
1. november, og vinderne for 2009 blev:
Vinder af B rækken med pokal blev Laurits Hansen og Peder Magaard
Vinder af A rækken med pokal blev Frode Nielsen og Jens Arne Pedersen.
Et stort tillykke til alle fire.
Sæson 2009 blev rundet af med årsmøde
og julefrokost her i klubhuset d. 13. november.

I juni blev der afholdt stævnedag her på
Hesselager stadion, der var sendt invitationer ud til alle klubber på Fyn, og der var
tilmeldt 73 spillere.
Sædvanen tro begyndte dagen kl. 9.00
med kaffe og rundstykker, og sluttede ved
16 tiden med kaffe og uddeling af præmier.
I juli blev der afholdt grillaften, men da
den stod på regnvejr, måtte vi rykke ind i
mødelokalet her, det blev festen bestemt
ikke dårligere af, den gode mad blev tilberedt i garagen.
I sportsugen blev der spillet finalekampe i
en miniturnering, vi havde arrangeret. For
første gang blev det holdt indenfor egne
rækker og det fungerede fint.
Som nogen nok har bemærket så har jeg
ikke nævnt vinderne ved alle arrangementer vi har deltaget i, da det nok vil række
lidt for langt omkring.
D. 6. August blev der spillet finalekampe
i Fynsmesterskaberne her på Hesselager
Stadion, og herfra var vi godt repræsenteret, da hele fire par blev fynsmestre i hver
deres række, og da det er meget stort, så
vil jeg her nævne navnene.
A2 rækken Kirsten og Gerhard Andersen
B1 rækken Arne Hansen og Svend Aage
Vistisen,
B2 rækken Monika Jørgensen og Kaare
Nordam, C2 rækken Gunnar Mikkelsen
og Holger Christensen. Der skal her lyde
et stort tillykke.
Ovennævnte havde hermed kvalificeret
sig til at deltage ved landsmesterskaberne
d. 26. September i Rolfsted. Ingen kom
dog hjem derfra med de helt store pokaler
men en god oplevelse rigere.
I august havde vi så besøg af vores krocketvenner fra Ølgod. Det var en rigtig god
dag, hvor alle gik og hyggede sig, og ved
afrejsen havde gæsterne givet udtryk for,
at de gerne ville fortsætte det samvær vi
havde sat i gang, og at vi bliver inviteret
derover nu til sommer.

Så har jeg kun tilbage at sige tak til mine
udvalgskollegaer for godt samarbejde i
udvalget, jeg har været noget ustabil i året
der er gået men I har været rigtig gode til
at tilbyde at tage over og gøre en del af
mit arbejde. Det skal I have tak for

Krocketnyt
siden sidst:
Først i januar begyndte aktiviteterne i
klubhuset, hvor der sædvanen tro spilles
kort, bob og billard. Aktiviteterne på
krocketbanen har lidt under den lange
vinter.
Den 9. februar blev der afholdt formandsmøde i Brændeskov. Her blev aktivitetskalender og kursusprogram for 2010 fastlagt.

SE OPSLAGSTAVLEN I
KLUBHUSET
Den 9. februar afholdt HfS generalforsamling. I krocketafdelingen var Ruth
Christiansen og Peder Pedersen på valg,
der var genvalg til begge og Frode Nielsen blev valgt som suppleant.
Bent Neergaard Larsen’s mindepokal
blev i år tildelt Børge Madsen, se omtale
andet sted i bladet.
Den 19. februar blev der afholdt vinterfest, og som altid var der rigtig god mad,
krydret med hygge og fællessang.
30
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Husk vi begynder sæsonen 2010 den 30. marts kl. 9,30.
Aftenhold den 1. april kl. 18,00.
Har du en ven eller bekendt, der kunne have lyst til at spille
krocket, så tag vedkommende med, der er altid plads til nye
spillere.
Puv.
Peder Pedersen
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Skydning
Skydeudvalget:

Christian Larsen
Skovvej 6
5892 Gudbjerg

22 58 68 36

Signe Langæble
Formand
Frederiksens Alle 4A
5853 Ørbæk
51 23 31 51
langaeble@hotmail.com

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager

62 25 12 22

Torben Aagaard
Vormark Bygade 21
5874 Hesselager
62 25 10 13

Finn Langæble
Lamdrupvej 30
5853 Ørbæk

65 33 15 51

Lars Jørgensen
Søndergade 32
5884 Gudme

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager

40 16 06 43

62 25 22 44

Vi har i denne sæson holdt traditionen
ved lige og har afholdt skydning om Hans
Jørgen Steengårds mindepokal. Den blev
i år vundet af Ida Bøllehuus.

Årsberetning for 2009.
Året der er gået for skytterne. I sommerens løb, var 12 skytter i Rødskebølle og
skyde på 200 m. I sommers blev klublokalet ”shinet” lidt op, med en omgang
maling, nye lamper og nye vinduer. Det
er blevet et rigtig flot resultat med et mere
lyst lokale at være i.

Fastelavnsskydningen står for døren og
der skal igen i år findes en skyttekonge og
2 dronninger for både børn og voksne.
Derudover er der stadig en del stævner
rundt omkring, som resten af sæsonen går
med.

Indendørssæsonen går godt med både
børne- og voksenskytter på pistol og gevær. Vi har fortsat succesen fra sidste år,
hvor har alle geværskytterne er samlet til
træning om torsdagen. Vi har prøvet i år,
at lave puljeskydninger på luftgevær også, så vi kan få lidt gang i den disciplin.
Indtil videre er der 9 skytter der deltager
og det er en god start.

DDS har i år arrangeret en ny
”hvervekampagne”. Vi har derfor i samarbejde med 5 andre klubber i Svendborg
Kommune besluttet, at holde åbent hus på
skydebanerne i morgen (onsdag d. 10/2),
hvor alle nye skytter er meget velkommen
til at prøve og skyde pistol eller gevær.
Jeg vil gerne slutte af med, at sige mange
tak til alle de frivillige hænder der hjælper
klubben, H.F.S’ hovedbestyrelse og skytteudvalgets bestyrelsesmedlemmer.

Vi har igen i år allerede deltaget i en del
konkurrencer rundt om på Fyn, med en
masse flotte resultater. Et kæmpe tillykke
til de mange pistolskytter, der fik en masse flotte topplaceringer ved forskellige
mesterskaber både indlands og udenlands.
Også et stort tillykke til de børneskytter
der deltog ved årets amtsmesterskaber og
opnåede flotte resultater.

Venlig hilsen
Signe Langæble
Formand for skytterne
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Tillæg til årsberetningen 2009

Storebæltsstævne:
Skjold Andersen
BK 3
Nr. 1 med 194 og 191 point.
Søren Albjerg
BK 3
Nr. 5 med 187 og 186 point.

Onsdag den 10. februar var der, som
nævnt i årsberetningen, åbent hus for nye
skytter. Der kom 4 og prøvede denne aften. 2 børn og 2 voksne, hvor de alle 4
skød med gevær og 1 barn og 1 voksen
prøvede at skyde med pistol også. Det var
ikke overvældende besøg, men vi håber
på at alle 4 kommer igen og bliver medlemmer til efteråret.

Lunde skyttestævne:
Skjold Andersen
BK 3
Nr. 1 med 199 og 191 point
Emil Duerlund
J 2
Nr. 3 med 186 og 194 point
Freja Andersen
J 2
Nr. 4 med 186 og 173 point

Torsdag den 11. februar blev der afholdt
fastelavnsskydning for de voksne med 16
deltagende. Der blev brugt 133 skud, inden tønden og de 2 spande var skudt ned.
I år fik vi en prins Hans, en dronning Kirsten og vores egen kong Christian. ☺
Efter endt skydning, blev der uddelt præmier og spist hjemmebagt fastelavnsboller.

Fyns amtsstævne:
Søren Albjerg
BK 3
Nr. 2 med 193 og 193 point
Skjold Andersen
BK 3
Nr. 8 med 186 og 195 point
Ida Bøllehus
BK 2
Nr. 12 med 191 og 196 point
Emil Duerlund
J 2
Nr. 9 med 187 og 191 point
Freja Andersen
J 2
Nr. 12 med 187 og 188 point

På bestyrelsens vegne
Signe Langæble

Skydning for børn

Som det ses af ovenstående gør de det
fint. Den 13 - 14 marts er der landsmesterskab i Vingsted hvor vi inviterer børnene over. Der er der hård konkurrence så
det bliver spændende at se deres placering.

Vintersæsonen er nu godt halvvejs og det
går fint. Der er ikke så mange børn til
skydning i denne sæson. Vi havde et kiks
med skoleskydningen med for sent tilsendt materiale fra Fyns skytteamt så 5 kl.
kom ikke rigtigt i gang. På trods af dette
har vi dog 15 børn/junior i skytteforeningen og de skyder næsten alle hver torsdag. Vi har haft nogle af dem med til
stævner: Storebæltsskydning i okt. til
Lunde skytteforening i nov. og til Amtsstævne i Skallebølle i jan.

Mandag d. 15. februar var det børnenes
tur til at skyde fastelavnstønderne ned.
Der var 8 skytter, der brugte 145 skud.
Kattekonge blev Søren Albjerg og Martin
Jensen og Mikkel Larsen blev prinser. Et
stort tillykke til jer.
24. marts er der sæsonafslutning for børnene og traditionen tro skal børnene ud at
bowle.
Skytterne
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kong Christian, prinsesse Kirsten og prins Hans
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Stavgang
Sommerturen gik i år til Fjellebroen og
Nab. Frede Madsen (Børge Madsens tvillingebroder), havde tilrettelagt en tur ved
Fjellebroen, hvor vi gik langs stranden og
så over på småøerne. Derefter kørte vi
ned til Blomsterhaven i Nab, og her spiste
vi vores medbragte mad - en dejlig tur i
solskin.
Tak til Gunhild Mogensen, fordi du altid
er villig til at afløse mig.
Vi starter den ny sæson den 7. april kl. 10
fra klubhuset.
Gå til stavgang - det er sundt for og krop
og sjæl.

HFS stavgang.
Der var tilmeldt 24 deltagere i 2009, og vi
gik fra april til oktober. Vi har gået 28
ture på 19 forskellige ruter. Som noget
nyt holdt vi ikke sommerferie i juli, og
der har været god tilslutning hver gang.
Vi siger tak til de lodsejere, hvis skove ,
parker og markveje, vi får lov til at benytte. Vi har altid indlagt en fælles pause,
hvor vi nyder en forfriskning og lidt hyggesnak og socialt samvær.
Vi tilrettelægger turene til dem, der kan
gå langt, og til dem, der foretrækker kortere ture, men pausen er fælles.

Harald Thomsen

Kaffepause ved
Bøsøre
Stavgang 2009

afslutning på stavgang
oktober 2009
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God sponsoropbakning
I forbindelse med stævnet er der skænket
en hel del flotte præmier fra lokale firmaer til vinderne i de enkelte rækker og med
personlige præmier til de bedste hold i
finalerunderne. I den forbindelse rettes en
stor tak til de mange medvirkende sponsorer.

HOGG
www.fshogg.dk
Formand
Grethe Cordua

29 91 38 31

Ole Vagn Jensen

20 43 01 20

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

Der skal bruges mange frivillige medhjælpere.
I ugen op til stævnet koordineres de sidste
ting omkring stævnet med bl.a. fordeling
af arbejdsopgaver, herunder påsætning af
ledere, forældre og spillere til at hjælpe
med at passe dommerbord, med at dømme, med at passe stævnekontor og med at
overrække præmier til de bedste hold.
Derudover har man igen god hjælp af
fynske dommere fra DFU med at dømme
kampe i senior- rækkkerne og hos de ældste i ungdomsrækkerne, mens klubdommere fra HOGG dømmer kampene i de
yngste børnerækker.
Til at hjælpe med afvikling af stævnet
skal der i alt bruges ca. 40 hjælpere, og i
ugen op til håber man at få de sidste hjælpere på plads. I den forbindelse håber
HOGG fortsat på, at en del forældre og
spillere fra klubben melder sig som hjælper i vagter á ca. 3 timer i weekenden
fredag/lørdag/ søndag.
Interesserede kan kontakte stævnekoordinator Jeanette Jørgensen, på tlf.
51200649, eller Palle Sørensen, på tlf.
20634197.
Stævneledelsen håber igen i år på et succesfuldt stævne, med flot fodbold, god
opførsel, godt humør og et veloplagt publikum til at skabe en perfekt ramme om
de spændende kampe.

OGIF CUP 2010 – stort indefodboldstævne afvikles i den kommende weekend i Gudme- hallerne.
I den kommende weekend 19.-21. februar
afholder Fodboldsammenslutningen
HOGG sit store
indefodboldstævne,
OGIF CUP, der i år afvikles for 38. år i
træk siden starten i 1972.
I dette års stævne deltager ikke færre end
153 hold fra 65 klubber fra hele landet,
og det samlede deltagerantal kommer op
på i alt godt 900 fodboldspillere.
Stævnet afvikles med kampe i Gudmehallerne med indledende kampe fra fredag
eftermiddag i begge haller. Lørdag fortsætter stævnet fra morgenstunden til midt
på lørdag aften, og søndag ligeledes med
kampe fra søndag morgen, afsluttende
med de sidste finalekampe søndag sidst
på eftermiddagen. Efter indledende runder afsluttes med puljekampe og finalekampe i alle rækker.
Ved OGIF CUP 2010 spilles der i 15 rækker, fra de ældste i seniorrækkerne hos
såvel kvinder som herrer, samt i alle ungdomsrækker hos både piger og drenge,
hvor der spilles årgangsopdelt i de enkelte
rækker, og i U-9 og U-7 afvikles stævnet
fælles for piger og drenge.
I alt skal der afvikles 480 kampe over de
tre dage med i alt 45 timers fodbold.

Med venlig hilsen
FS HOGG
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Fastelavn
Der var en masse flotte kostumer. Lige
fra Bryllupslagkage, Pjerrot, Babyer,
Prinsesser, hele zoo var repræsenteret,
samt Feer, Speidermand, supermand og
mange flere.
I HOGG og HfS har vi den tradition, at
der er præmier efter lodtrækning, og ikke
hvem der er finest, grimmest eller sjovest,
men at alle har lige chancer.
Efter en masse lege og sjov sluttede eftermiddagen med en omgang slik, så sukkerdepoterne kunne opretholdes.
Tak til alle der har sponseret fastelavnsboller, og til skolen, der gav husly, og
dermed reddede festen.

Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have!!
Alle de bagte boller var væk, og havde vi
haft flere ville de også have været det.
HOGG og HfS holdt traditionen tro fastelavnsfest. I år var den flyttet til skolens
gymnastiksal. Da vinteren stadig har sit
faste tag, besluttede vi at flytte indendørs,
og godt for det, da temperaturen var – 4
grader lørdag den 13. februar.
Det summede af glade børn 67 udklædte
var der, og de gik til de 2 ophængte tønder af alle kræfter. Den ene tønde var dog
genstridig at få has på, men det lykkedes,
og kattekonge blev Sofie Friis Jørgensen ,
og Sharon Jørgensen, prins blev Rasmus
Holmskov og prinsesse Sofie Stenmann
Jørgensen.
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Folkekøkken
Vi mødes en gang om måneden på Hesselager skole. Det foregår som regel på en
torsdag aften fra kl. 17.30-20.00 - aftenen
går med, at vi starter med en sang eller to
- god mad og lystig snak over bordene,
mens børnene leger i gymnastiksalen og
udendørs når vejret er dertil. Der serveres
kaffe og en småkage - vi har solgt is og
en gang blev der lavet lagkage og fastelavnsboller
Der er rigtig mange frivillige hjælpere,
som har meldt sig fra gang til gang, dette
i form af at stille borde op - pynte borde hjælpe med at lave mad - lave lagkager bage pandekager eller bage småkager.
Andre kommer med bordpynt og blomster
og på alle måder prøver folk at hjælpe .
Til vores juleafslutning d. 10 december
havde vi arrangeret en helt særlig aften 142 mennesker havde fundet vejen til
Folkekøkkenet - 4. klasse på Hesselager
skole gik Lucia v. af Morten Vinding. I
køkkenet herskede der travlhed med at
skære kød ud og varme sovs. Bordene var
dækket og pyntet med gran, julepynt og
paradis æbler - helt i julens ånd. Der var
blevet lavet risengrød af 24 L mælk, som
forskellige "risengrøddamer" havde
kogt og leveret. Mælken var sponsoreret
af lokale landmænd. Der var 7 mandler i
ris a la manden - og der blev spist godt.
Forskellige havde sponsoreret mandelgaver og hovedpræmien - en flot købmandskurv - gik til Susanne Petersen.

et nyt tiltag i Hesselager, blev skabt en
varm sommerdag i håb om at starte en ny
og hyggelig tradition samt styrke vores
lokalsamfund. Vi havde en del overvejelser i forhold til om tiden var løbet fra
arrangementer som dette, men det viste
sig hurtigt ikke at være tilfældet.
Den oprindelige ide med folkekøkkenet
var, at initiativtagerne Lisette Holmskov
og Michael Jørgensen skulle starte det
månedlige arrangement, derefter skulle
projektet føres videre af andre borgere i
Hesselager, som på skift skulle stå for
madlavning samt borddækning. Den plan
lykkedes ikke helt, formentlig fordi vi er
blevet så mange deltagere, og det skræmmer nogen væk at skulle stå for indkøb og
madlavning til alle de mennesker, så Michael Jørgensen og jeg ( Lisette Holmskov) forsætter som tovholdere på Folkekøkkenet.
Deltagerne i Folkekøkkenet kommer med
gode forslag til hvilken menu de kunne
tænke sig til fremtidige arrangementer.
Vi startede i August og vores mål den
gang var, at hvis vi kunne blive 50 mennesker, ville målet være nået og forventninger indfriet Det har vist sig at blive
en kæmpe succes og vi har været over
100 mennesker langt de fleste gange - og
der bliver ved med at komme flere og
flere - der er også "nye" med hver
gang. Deltagerne er en blandet flok af
ældre, bedsteforældre, unge med små
børn og folk med børn på skolen.
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Dette var en meget hyggelig og speciel
aften.
I januar har vi fået dampet laks og fiskefrikadeller m. kartofler og kold remouladesovs og i Februar står menuen på fasan
i hvidvin/fløde sovs og kål dertil kartofler
og salat. - til børn og barnlige sjæle vil
der være hjemmelavet pizza.
Vi er meget glade og overraskede over
den store tilslutning - for os er det blevet
en slags projekt for hele byen, og det er vi
meget stolte af.
Næste gang er torsdag d. 18 marts - vel
mødt!
Billetter kan købes ved SPAR Hesselager
til 35 kr. for voksne og kr. 25 for børn.

HfS Sortsnyt
Sportsnyt’s beretning ved HfS
Generalforsamling
tirsdag 9. februar 2010
Igen et år er gået - og det er igen gået
godt. Der har været mange gode indlæg,
hvilket jo også kan ses af bladenes størrelse.
Annoncørerne har igen været gode til at
bakke op omkring bladet ved at annoncere.
Der er sket en lille udskiftning i annoncørerne, men stort set går det næsten lige op
– det er dejligt. Så der skal lyde en stor
tak til annoncørerne – men vi har altid
plads til flere – hvis der lige skulle være
nogen som kunne tænke sig en annonce
med uanset hvornår på sæsonen.
Krocketafdelingen sørger for omdelingen
- en rigtig stor tak for den indsats I gør,
det var utrolig dejligt I vil gøre dette.
Til slut vil jeg som sagt takke alle vore
annoncører for deres støtte. Tak til alle
dem som skriver til bladet, omdelerne og
dem som i øvrigt hjælper til.
Tak alle sammen.
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Næste blad udkommer
uge 28
Deadline
20. juni 2010

Papirindsamling!!
Vi så os jo som bekendt nødsaget til at aflyse den ellers planlagte
papirindsamling den 6/2 på grund af vejret . . . . . men påtænker at
gennemføre indsamlingen snarest belejligt og det vil blive
”annonceret” på sædvanlig vis ved opstilling af plakaterne rundt
omkring. Hvis der blandt vore normale ”leverandører” er problemer med opbevaringen indtil indsamlingen finder sted, er man velkommen til at kontakte undertegnede.
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.
Salg af telegrammer, tegnet af lokal kunstner.

TLF. 62 25 17 43
FAX. 62 25 13 43
E-MAIL: LANGAATRYK@MAIL.DK

Åben
kl. 11.30 - 21.00
Fredag
kl. 11.30 - 24.00
Lørdag
kl. 11.30 - 24.00
Søndag
kl. 11.30 - 21.00
Mandag & tirsdag lukket

Sussie og Jimmy
Skolevej 2
Hesselager
Tlf. 62 25 30 83
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