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Løb, motion, badminton, håndbold.
HOGG
Stavgang
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Efterårssjov
Folkekøkken
HfS Sportsnyt
Deadline
Papirindsamling

John Th. Rasmussen ApS.

Tlf. 62 25 31 60
Alt i reparationer og
tilbygninger
Døre og vinduer

v/ Ole Petersen
Langgade 14. 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 12 56

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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Efterårssjov for børn og voksne
Lørdag den 23. Oktober fra 13- 16 ved Klubhuset

Der blev tegnet og skåret mange fantasifulde græskarhoveder denne eftermiddag.
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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Og der blev malet drager og de kunne flyve. Vinden havde godt fat på sportspladsen, det
gav noget turbulens for dragerne. Et par stykker endte i trætoppene, og der sidder de stadig.
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Disse store flotte drager blev sat op af Thomas fra Odense, de kunne ses over det meste
af byen.

Nytårskoncert i Gudmehallerne.

Julekalendersalg i Hesselager

Husk at købe billetter til den store musikalske oplevelse Nytårskoncerten er. Her
kan Stig Rossen opleves, ikke med julemelodier, men et fantastisk repertoire.

Kalenderen er en skrabekalender, så hvis
spændingen er for stor og alle datoer er
skrabet uden gevinst, så prøv igen, for kun
kr. 20,00 er det muligt at vinde et af de
gode gavekort til SUPER SPAR i Hesselager.
Kalenderne kan købes i Sparekassen i Hesselager, hos Nærkøb og Super Spar lige
frem til jul.
Overskuddet går til klubbens ungdomsafdeling.

Traditionen tro medvirker de lokale sangkor i et kæmpekor, alt sammen krydret af
politiorkestret med Peter Holling
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag
den 16. januar og køb billetter hos de lokale handlende.
Når I støtter dette, støtter I samtidig det
lokale foreningsliv, da det er frivillige
arbejdstimer udført af foreningerne det
klargør og servicerer denne aften.
Nytårskoncert i Gudmehallerne 2011
med Odense Politiorkester, kor og solister den 16.01.2011 kl. 19:00 - adgang
fra kl. 18:30
Billetpris kr. 320,-/270,-/220,-/160,Nummererede siddepladser
En festlig nytårskoncert med meget
dansk! Med Odense politiorkester, dirigeret af Peter Holling. Øvrige medvirkende:
Konf. Torben Iversen, Stig Rossen, Charlotte Guldberg, Søren Bech-Madsen m/
flere og 120 korsangere.
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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)

kaya & lucas
hos country-home

Tøj til børn fra 0 – 10 år
MIOmyMIO – NoaNoa – WHEA T – THROUSE RS – 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
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Fastelavnsfest

Fastelavnsfest for børn!
Lørdag den 5. marts skal katten slås af tønden. Det sker i gymnastiksalen på Hesselager
skole kl. 14,00
Det er denne dag du har chancen for at få krone på hovedet, blive konge eller dronning.
Det er svært at vælge hvem der er flottest, sjovest eller grimmest udklædt, derfor vil præmierne blive udtrukket ved lodtrækning.

Der vil være lege og danse, konkurrencer med mere.
Flotte hjemmebagte fastelavnsboller - Uhm!!, der smager kan købes sammen med
kaffe og sodavand.
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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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Ud over det ugentlige arbejde på
holdene, arbejder vi i øjeblikket
med:

Gymnastik
Gymnastikudvalget:

- at få oprettet et Juniorråd – mere information om det senere.

Helen Hansen
Formand
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk
Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager

Minidans – for de 5-7 årige og eventuelt
for de lidt ældre også.
Ropeskipping – er der nogen, der vil være
med til at sjippe i svingtov??
Vi har været nødt til at skrinlægge planerne om zumba – her er der så mange tilbud
i vores umiddelbare nærhed, så det vil vi
lade andre om at stå for.

62 25 19 7

Birgit Christensen
Skovvænget 36, Lundeborg
5874 Hesselager
62 25 10 93

Børnehavens store
gymnastikdag

Sæsonen 2010/2011 godt i gang!
Så kort kan det siges☺

Fredag d. 3. september havde HfS gymnastikafdeling inviteret Børnehaven Løkken til en formiddag fuld af leg og bevægelse.

Med lidt flere ord er der mange voksne –
faktisk rigtig mange -, der holder deres
fysiske form ved lige ved at være aktive
1-2 gange om ugen i gymnastiksalen på
Hesselager skole.

Hele børnehaven (46 glade og energiske
unger sammen med deres pædagoger) var
med - lige fra de alleryngste og helt nystartede børnehavebørn til de mere garvede børnehavebørn.

Birgittes Quinder og Johns Mænd kører
med deres sædvanlige høje deltagerantal.
Helles motionshold følger godt efter og
vores nye tiltag med Pilates med Ann har
fået en god modtagelse blandt vores medlemmer.

Pladsen var trang, og udover gymnastiksalen blev ”Centralrummet” også udnyttet
som alternativt aktivitetsrum. Pladsen
blev udnyttet OPTIMALT- men det kunne lade sig gøre!

Børneholdene kører også godt lige fra de
helt små hvor vi tiltrækker gymnaster fra
nær og fjern til far, mor og barn holdet,
Puslingeholdet hvor vi dårligt kan være i
gymnastiksalen, til de lidt større skolebørn.
Kun vores juniormix måtte stoppe igen
p.g.a for få gymnaster. Det er selvfølgelig
rigtig ærgerligt, men tilbuddene er mange
til den aldersgruppe, og de har jo som
bekendt også kun 24 timer i døgnet.

Det var en dag, hvor der blev brugt masser af energi, og en tiltrængt drikkepause
var nødvendig – både for børn og voksne.
Lidt senere var der en lækker rugbrødsburger fra Skolekantinen til alle de sultne
aktive. (Tak til Annette i skolekantinen på
Hesselager skole for lækker bespisning)
Vi håber og tror på, at "Børnehavens store
gymnastikdag" bliver en tradition fremover!
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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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Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

Støt vore
annoncører
de støtter os

tlf.62 25 32 46
bil 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk
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Folkedans
Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager
Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

Formand
62 25 18 94
Kasserer
62 20 86 03

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

Så er der atter gang i folkedansen i Vormark forsamlingshus.
Igen i år er vi fire kvadriller, altså 32 dansere, som har det rigtig hyggeligt, får dejlig motion og sveder hver tirsdag aften
hele vinteren. Igen i år leder Hans og
Leif, Verner og Laurits lever rigtig god
musik.
Den 7. december har vi juleafslutning
med juletræ, gløgg og gaver.
I januar er vi inviteret på plejehjem, dog
kun en eftermiddag, hvor vi danser for
beboerne på Hesselager plejehjem, drikker kaffe og synger, vi glæder os til en
hyggelig eftermiddag.
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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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Skydning

Christian Larsen
Skovvej 6
5892 Gudbjerg

22 58 68 36

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

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

62 25 22 44

Skydning for Børn
Vi er nu godt i gang med vintersæsonen.
Vi har ca. 15 børn der kommer til skydning hver torsdag.
De skyder/træner fra kl. 18 til ca. 19.
Mandag d.4.okt. havde vi Hesselager skoles 5 kl. til skoleskydning. Det gik fint og
de 16 børn der kom havde et par gode
timer på skydebanen. De er blevet inddelt
i hold á 4 og holdenes samlede resultat er
sendt til Dds-Fyn i Skallebølle. De 20
bedste hold fra Fyn går til en amtsfinale i
Skallebølle. Desværre
kom vi ikke
iblandt de 20 bedste men fik dog en flot
27 plads med 746 point( 753 havde givet
en finaleplads)
Vi har været i Nyborg til Storebæltsskydning lørdag d. 30. okt.
Vi havde 4 børn/unge med.

Ida Bøllehuus blev nr. 4 i BK 1
Søren Albjerg
Skjold Andersen

nr. 3 i BK 2
nr. 4 i BK 2

Emil Duerlund

nr. 2 i Junior 2

Den 16 nov. tager vi til Lunde Skytteforenings vinterstævne og senere er der et par
andre stævner vi har planer om at deltage
i.
Den 18. nov. skyder både børn og voksne
om Hans Jørgen pokalen, som er en vandrepokal. Sidste år blev den vundet af Ida.
Sidste skydeaften for børnene inden jul er
endnu ikke fastlagt.
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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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Formanden skriver:
Novemberfesten
Foreningerne forsøgte igen
men tabte!

Sæt X i kalenderen.

–

Generalforsamling i
klubhuset
Mandag den 14. februar
2011 kl. 19,30

Lørdag den 13. november kunne lokalbefolkningen fra den tidligere Gudme kommune mødes til novemberfest i Gudmehallerne.
Befolkningen tænker ikke så meget på, at
ved at deltage giver man også et puf til
samarbejde, fællesskab og trivsel i yderområdet, som vi nu er blevet i Svendborg
kommune.
Folkefestkomiteen havde lagt meget frivilligt arbejde i at det kunne blive en fest
som for 5 år siden med fyldt hal – en fest
hvor man mødes. I år var der musik af
Bittersweet, et orkester med et bredt sammensat repertoire, som alle kunne nyde at
høre, hvis ikke lige der var en dansepartner i nærheden.

Alle bladets læsere ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Tak for opbakning og hjælp i året
der er ved at slutte.

Kun 150 deltagere fandt vejen til hallen,
de fik en god aften, men ærgerligt for det
gav ingen penge til idrætsforeningerne.
Mange havde brugt timer på at sætte scene op, andre med bordopstilling og pyntning. Lyskæder til den hyggelige stemning. Personale i køkken, servering og
bar, og efter festen stod en ny flok klar til
at rydde op.
Så mange kræfter skal der til. Nu skal
foreningerne så dykke i kassen for at fylde hullet.
Folkefesten, der blev omdøbt til novemberfest på grund af ændret tidspunkt. Den
trak tidligere 600 gæster bliver ikke arrangeret igen.
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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
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Løb og motion

Badminton

John Hansen
Humlebjergvej 26
5884 Gudme

Badmintonudvalget:
62 25 30 27

Mandagsløberne fortsætter hele vinteren
med mødetid kl. 19,00 fra klubhuset.
For dem der ”bare” vil gå, eller lunteløbe
er det onsdag kl. 18,00. Turen er rundt
på de små veje i byen, hvor der er gadelys og sikkert at færdes. Nogle har gule
veste på, så vi er synlige i den mørke tid.

Håndbold
Håndboldudvalget:

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

62 25 23 87

Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

Det var ca. 25 friske børn i hvert fald, da
vi inviterede til bordtennis-eftermiddag i
gymnastiksalen på Hesselager skole (se
alle billederne på hjemmesiden)
Anders Nybo Jensen kom og viste seje
tips og tricks, og de første børn var allerede klar til at tilmelde sig, hvis vi oprettede et hold - så det gjorde vi naturligvis!!!
Anders spiller selv bordtennis i BTK Ejby
(kik ind på btkejby.dk) og 29. oktober var
han klar igen.
20 børn blev tilmeldt i løbet af no time.
Anders styrer tropperne - 18 drenge og to
piger – og slagets gang, når vi fredag eftermiddag mødes i gymnastiksalen. Indtil
videre har vi aftalt at spille frem til jul,
men mon ikke der er basis for at fortsætte
i 2011.
Det er spændende, om der også bliver
basis for opstart af voksenhold. Der er i
hvert fald flere interesserede fædre, der
kikker forbi gymnastiksalen, når børnene
spiller på livet løs!
Helen

Det er trygt, og godt for
krop og sjæl

62 25 27 23

Formand

Er du klar til at spille
bordtennis!!

Vi vil gerne være flere begge dage, så
hold sommerformen ved lige, løb eller
gå en rask tur i selskab med andre.

Susanne Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

Formand

Husk: der er stadig ledige tider i Gymnastiksalen på Hesselager skole til badminton – ring 28 80 23 35 eller skriv biku@mail.dk til Kurt og hør nærmere
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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

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

www.viggo-nielsen.dk
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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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HOGG

hjemmebane sejrede over Skårup, var
HOGG´s skæbne i bundstriden beseglet,
meget ærgerligt, at holdet kom for sent i
gang efter en række ærgerlige nederlag
tidligere på sæsonen, blandt andet i 4.
sidste spillerunde, hvor holdet tabte hjemme mod SfB med 2-4, efter en lidt skuffende indsats. Lidt ærgerligt for spillertruppen og de to trænere, Kristian Aaby
og Simon Højer. Men holdet er klar til at
tage fat, når sæsonen genoptages til foråret efter vinterpausen.
Derimod overraskede Herre Senior 2 positivt, idet de vandt Serie 4 med 21 points
for 9 kampe, med 7 sejre og kun 2 nederlag. Holdet blev vinder af rækken, da de i
sidste runde på Ærø sejrede med 2-1 over
Ommel, så stort tillykke til træner Dennis
Hornemann og hans unge spillertrup. Dermed kunne spillerne på sejlturen hjem fra
Ærø nyde den medbragte champagne fra
Super Spar. 2. holdets resultat betyder
altså, at HOGG i foråret 2011 i FBU´s
turnering vil være repræsenteret med to
Serie 3 hold.
HOGG´s Kvinde Senior med træner
Grethe Cordua i spidsen har haft et glimrende efterår, og holdet slutter på en 3.
plads i Albaniserien med 23 points for 10
kampe og en flot målscore på 35-20. Holdet har i efteråret vundet 7 kampe, spillet
2 uafgjorte og kun tabt en enkelt til topholdet Årslev, der topper rækken med 24
points, det samme som OB på 2. pladsen.
HOGG´s kvinder fortsætter i foråret i
Albaniserien, hvor holdene i den øverste
halvdel får halveret deres points og spiller
en dobbeltturnering.
HOGG´s 2. kvinde senior i 7-mands opnåede en 9. plads i deres række med 6
points.

www.fshogg.dk
Formand
John Pedersen
Ole Vagn Jensen

20 43 01 20

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

Orientering fra fodbold i HOGG.
Afslutning på efterårssæsonen 2010.
Resultater og slutstillinger for Senior- og
Ungdom.
Såvel Herre Senior som Kvinde Senior
har netop afsluttet efterårssæsonen 2010.
Efter vedtagelse på FBU´s delegeretmøde
i januar måned, afvikles alle rækker under
FBU nu som halvsæsoner med op- og
nedrykning efter hver halvsæson, med
undtagelse af fynsserierne, hvor der spilles videre i foråret, og hvor holdene får
placeringspoint med over fra slutstillingen i efterårsturneringen – og det gælder
bl.a. for HOGG´s kvinder i Albaniserien.
For Herre Seniorafdelingen blev slutstillingerne både med negativt og positivt
fortegn. Herre Senior 1 stod for det negative, da de i Serie 2 opnåede en 11. plads
med 9 points, hvilket betød nedrykning til
Serie 3 fra foråret 2011. Med to sejre i
hhv. anden og tredjesidste spillerunde,
hhv. ude over Sydlangeland med 2-1, og
hjemme over Tved med 3-2, kunne
HOGG selv afgøre deres skæbne i sæsonens sidste kamp på udebane mod Gislev,
lørdag 23. oktober. Det krævede en sejr,
hvorefter holdet ville opnå 11 points og
fri af de tre nederste pladser. Men desværre rakte heldet og koncentrationen
ikke, idet holdet kun opnåede et point ved
at spille uafgjort 3-3, og da SfB på
27

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

stævnet, aktivitetsplan for den kommende
sæson, generalforsamling, kioskpasning,
kommunikation og sponsorvirksomhed.
Bestyrelsen har planlagt et nyt seminar,
der afvikles medio januar.

Børne- & Ungdomsafdelingen
HOGG ungdom har opnået flere flotte
resultater. Her skal nævnes klubbens to
U-14 hold, dels hos drenge og piger. U-14
drenge, der trænes af Gitte har haft et
meget fint efterår, hvilket resulterede 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 efter
en meget flot kamp på højt niveau på
Hesselager Stadion, der sluttede uafgjort
3-3. HOGG´s eneste nederlag blev til i
sæsonens sidste kamp på udebane mod
B.1913, der sluttede på 2. pladsen i rækken. Men en meget flot indsats af træner
Gitte og hendes dygtige drenge. Ligeledes
et stort tillykke til Grethe og hendes U-14
piger, der ligeledes opnåede samme flotte
placering, en 3. plads i deres række med
18 points, efter ERI og Ringe.
U-18 piger, trænet af Palle Sørensen, opnåede en placering som nr. 3 i rækken,
hvor der blev spillet en dobbelt turnering
med de 4 hold, der gennemfører rækker.
Her opnåede HOGG 4 points, og U-18
pigerne viste pæn fremgang i løbet af
sæsonen.
HOGG´s børnehold U-11 drenge, U-11
piger og U-10 drenge har afviklet deres
kampe i efteråret på stævnebais, hvor det
er blevet til flere gode stævner, dels med
besøg i andre klubber samt på hjemmebane i Hesselager. I de allermindste årgange
U-8, U-7 og U-6 kan HOGG glæde sig
over stor tilgang af mange nye fodboldspillere, og det er meget sjovt at følge
deres udvikling samt den store opbakning
fra forældrene.

Trænere på plads til sæsonen 2011
HOGG kan glæde sig over at have
trænere på plads til den kommende
son, foråret 2011.
Herre Senior får ny 1. holdstræner,
klubben netop har indgået aftale med
chael Nydam.

alle
sæidet
Mi-

Michael, der er 42 år, har job som massør.
Han er en ”god gammel kending” i klubben, idet han påbegyndte sin trænergerning 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.
Ungdomsafdelingen
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 aftalt, at en 4-5 af klubbens seniorspillere
skal virke som en form for konsulenter og
bistå med tekniske træningsøvelser et par
gange om måneden – så det bliver et
spændende nyt tiltag i klubben.

HOGG Seminar
Som afslutning på sæsonen har HOGG´s
bestyrelse netop afholdt seminar, lørdag
6. november, dels med evaluering på efterårssæsonen, samt planlægning af den
nye sæson, foråret 2011. På mødet drøftede man indendørssæsonen, OGIF CUP
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Bestyrelsen håber, at mange vil bruge en
aften på drøftelse af klubbens virke – så
husk at sætte x i den ny 2011 kalender.
HOGG´s herre senior har i øvrigt fastsat
dato for træningsopstart til lørdag den 5.
februar kl. 13,30, med efterfølgende spillermøde og suppe. I forbindelse med spillermødet præsenterer Jens fra Sporten et
HOGG træningssæt, bestående af windbreaker, t-shirt, shorts, knickers og strømper. Sættet er med HOGG logo og eget
navn og til en yderst fornuftig pris, ligesom der bliver fremvist fodboldstøvler,
der kan købes med rabat samme dag.

Indendørs træningen 2010/2011
Indendørs træningen er netop påbegyndt
med træning i Gudmehallerne hver fredag
eftermiddag og aften, første gang den 5.
november.
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.
Kvinde 7-mands, fredag kl. 19,30-20,30,
træner ?
Herre Senior, fredag kl. 20,15-21,45, træner, Thomas Lilja 6069 6550, Bjarne Nielsen, 6225 2197.

Nytårskoncert i Gudmehallerne 16.
januar.
HOGG er sammen med HfS, Oure/
Gudme IF, Gudbjerg IF, Brændeskov SG
& I og GOG´s Venner medarrangør af
Årets Nytårskoncert i Gudmehallerne, der
afvikles søndag den 16. januar, med
Odense Politiorkester og med Stig Rossen
som hovedsolist, samt flere populære
kunstnere og Gudme Sangkor. Husk opbakning dertil – bl.a. kan det være en god
julegaveidé at købe billet til familie og
venner.

OGIF CUP 2011, 18.-20. februar
HOGG har netop udsendt invitation til
alle fynske klubber, til sit store indefodboldstævne, OGIF CUP 2011, der afvikles i weekenden 18.-20. februar. Til afvikling af stævnet skal HOGG bruge en del
frivillige hjælpere med at løse opgaver
som dommere, dommerbordsvagter, lotterisælgere m.v.
Derfor håber bestyrelsen på god opbakning hertil fra såvel spillere, ledere, trænere og forældre.
Stævnekoordinator og kontaktperson er
Jeanette J. Stengaard, tlf. 5120 0649.

God jul og godt nytår
Bestyrelsen i FS HOGG ønsker hermed
alle medlemmer, forældre, trænere, ledere
og sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, en rigtig glædelig jul og godt nytår og på snarligt gensyn til sæsonstart foråret 2011.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
John Pedersen, formand

HOGG Generalforsamling
I forbindelse med det netop afholdte seminar har HOGG fastlagt dato for afvikling af klubbens generalforsamling. Den
finder sted i Hesselager Klubhus, torsdag
den 10. februar kl. 19,30.

Preben Juhl Rasmussen, næstformand
Grethe Cordua, ungdomsformand
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Vi havde i starten af turneringen nogle
kampe, hvor stemningen var trykket på
holdet, men i løbet af året er det nærmest
blevet sjover fra kamp til kamp og der er
super god stemning både på banen og i
omklædningsrummet.
I løbet af året 2010 har vi haft gode arrangementer, jeg vil her fremhæve: Bakkeræs ved Dammestenen (der konkurreres
med kælk og ski), Fodboldtur til Gråsten
(træningskamp og Wellnæs), VIP tur til
Mark Knofler koncert, sommerfest, flere
spisninger i klubhuset, turnerings afslutning i Svendborg og nu mangler vi julefrokosten som holdes fredag den 17-1210.
Har du lyst til at spille oldboys fodbold i
HOGG kontakt Jørgen 40259389 eller
Claus 22989983
Tak for i år og på gensyn
Jørgen Elgård og Claus Foli

Thomas Lilja, seniorudvalgsformand
Jørgen Elgaard, Old boys & sponsorudvalget
Palle Sørensen, kvinde senior og dommerudvalg
Ole Vagn Jensen, bane-og materialeudvalg
Jeanette J. Stengaard, kasserer

Orientering fra fodbold i HOGG
Oldboysholdet har afsluttet en meget
jævnbyrdig Casanova/Bro turnering, hvor
det først var i sidste spillerundte at vinderen Rudkøbing 1 sikrede sig førstepladsen
foran Skårup på anden pladsen. Vi fik
skrabet 18 point sammen i løbet af året,
hvilket er udmærket.

31

Stavgang har langt større gavnlig effekt
på kroppen end almindelig gang. Konditionseffekten er 20 pct. større, fordi hele
kroppen ”går med”, når der vandres med
stave. Stavgang styrker muskler og knogler i ben, arme, skuldre, nakke og ryg, og
opløser muskelspændinger.
Stavgang er en nordisk opfindelse. Umiddelbart ser stavgang ud som om man
mangler et par ski, men da vi ikke rigtig
har noget sne i Danmark mere, så er stavgang en glimrende motionsform, blot 1520 minutter et par gange om ugen giver et
godt resultat. Samtidig er det en social
motionsform, hvor man kan ”stave ” sammen med andre og nyde en smuk natur.

Stavgang
Harald Thomsen
Åvænget
5874 Hesselager

Tlf. 62253365

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62251179
Stavgangssæsonen er slut for denne sæson, det er for vådt og blødt på stier og i
skove, men hold øje med hjemmesiden,
og annoncering i april, for så finder vi
igen stavene frem.

Billederne er fra 22 sept. i
Kajbjergskoven.
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Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

Formand

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

Vinder af A rækken 2010, blev Kirsten og
Gerhard Andersen.
Et stort tillykke til vinderne, og tak til alle
der deltog.

Krocketnyt siden sidst
Den 18. september blev der afviklet
landsmesterskab i krocket for par, i Sig
ved Varde. Fra Hesselager havde AneMarie og Gunnar Ørnsted Hansen, samt
Kirsten og Gerhard Andersen kvalificeret
sig til at deltage. Ingen af dem kom helt
til tops denne gang, men en god oplevelse
rigere.

Den 19. november blev der afholdt årsmøde. Her blev der fremlagt beretning for
årets aktiviteter, og fra deltagerne var der
forslag til flere gode aktiviteter i 2011.
Der blev uddelt erkendtlighed til Ole V.
Jensen, for den store indsats han yder, for
at vi har nogle gode baner at spille på.
Der var også erkendtlighed til Svend Aage Vistisen, for hans store indsats på kontoret foran skærmen. Det kræver mange
timer, at lave spilleplaner, turneringsplaner og resultatlister til hver enkelt spiller.
Der blev udtalt stor tak til Ole og Svend
Aage.
Under mødet blev klubbens alderspræsidenter fremhævet, Bent Abildgaard 88 år,
Ejnar mure Hansen 97 år. (Krocket er for
alle aldre).
Efter årsmødet var der julefrokost, og der
var tilmeldt 44 deltagere, som alle havde
en rigtig hyggeaften. Maden blev leveret
fra Tved forsamlingshus, og det var rigtig
godt.

Den 5. oktober afholdt DGI Fyn Krocket
årsmøde i Odense. Det blev vedtaget at
ændre punkt 7 i turneringsreglerne, således at sidste par i en række kan rykke en
række ned, hvis de ønsker det. Dette gælder dog ikke i rækken C1.
I udvalget var Ruth Christiansen, Hesselager og Børge Rasmussen, Rolfsted på
valg. Der var genvalg til de to og Jørgen
Schæchter, Svendborg blev genvalgt som
suppleant.
Der vil blive afholdt et K1 og K2 kursus
til foråret, hvis der er tilslutning til det.
Vores egen klubturnering er nu afsluttet
og resultatet blev:
Vinder af B rækken 2010, Svend Aage
Vistisen og Peder Pedersen.

Til orientering kan jeg oplyse, at opstart
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på hyggeeftermiddage i 2011, bliver torsdag den 6. januar kl. 13,30.
Dato for vinterfest 2011, er fastsat til
fredag den 11. februar kl. 17,00.
Da dette er sidste indlæg i år, vil jeg på
udvalgets vegne ønske alle krocketspillerne en rigtig glædelig jul, samt et
godt nytår med tak for mange gode
timer på krocketbanen, og et godt socialt samvær.
Puv.
Peder Pedersen

Tak for gode baner

Tak for papirarbejde
Vinder B rækken 2010
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Vinder A rækken 2010

Senior krocketspillere

Mandelgave 2010
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Efterårssjov for børn og voksne
En herlig efterårsdag lørdag den 23. okt.
hvor Hesselager Sport og Kultur & Hesselager fore. Sportsklubber havde inviteret
alle børn og forældre til efterårssjov.
Der mødte 100 børn og voksne op som
hyggede sig med at fremstille Halloween
græskar og drager. En drage ekspert fra
Davinde kom med kæmpedrager, som alle
var imponeret over.

Tak til Keld der havde sponseret alle
græskar og fine præmier til lodtrækning.
Til slut var der uddeling af præmier samt
varm kakao med lækre sponserede boller
og kager. Tak til bagerne. En dejlig dag
med flot fremmøde.
Pia og Michael Jørgensen
Rosenvej 18
5874 Hesselager
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Søstrene Thilde og Katrine med mor.

Søstrene Sofie og Katrine Jørgensen sammen med alle de
fremstillede græskar
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Hesselager Folkekøkken
Foto er fra den 19 aug. hvor Folkekøkkenet fejrede 1 års fødselsdag. Menuen var
Herregårdskinke, flødekartofler og lækre
salater. Desserten var selvfølgelig et festligt syn med et hav af sponserede lagkager. (Der var 169 mennesker og borgmesteren var en af dem. De 2 andre billeder
viser bla. Susanne Pedersen, der er kommet i midtpunktet af Jørgen og John fra
sidste fællesspisning i oktober. Menu:
tarteletter med høns i asparges og dernæst
Minestronesuppe. Samt Ida og Tove , der
suverænt stod for at lave lækre
"gammeldavs æblekager"til dessert.

Vi glæder os til at Borgere fra Hesselager
og omegn kommer og spiser Mexicansk torsdag den 25.november kl.17.30
I dec. slutter vi året af med flæskesteg,
rødkål, sovs og kartofler samt Ris a la
mande.
Her er datoer der er besluttet fremover:
20. jan, 17. februar, 24. marts, 28. april,
26.maj, 16. juni.
venlig hilsen
Folkekøkkenet
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HfS Sportsnyt

HfS Sportsnyt ønsker alle læserne og skribenterne en rigtig glædelig jul og et godt nytår,
med tak for godt samarbejde i det forgangne
år.
Samtidig skal lyde en rigtig stor tak til vore
annoncører, for den støtte I bidrager med til
bladet, også til jer skal lyde en rigtig glædelig
jul og godt nytår.
På gensyn i 2011
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Næste blad udkommer
ca. uge 10 2011
Deadline
13. februar 2011

Papirindsamling!!
5. februar 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

43

Hesselager

v/ Irene & Keld Petersen · Østergade 66 · 5874 Hesselager · Tlf. 62 25 14 75

LANGÅ TRYK 62 25 17 43
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