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Formanden skriver
Sportsuge 2011
Løb og motion
Badminton
Håndbold
Gymnastik
Skydning
Krocket
Folkedans
Stavgang
Løvspringstur
Sport og Kultur
HOGG
Ekstraordinær
generalforsamling
HUSK HUSK
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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Bundstykkerne i vinduerne er rådne og det
vil være fornuftigt at udskifte dem i samme forbindelse. En forslag om at sætte
yderdør i muren ind til hjemmebaneomklædningsrummet vil også kunne ske
samtidig. Derved kan meget jord og snavs
undgås i gangarealet.

Formanden skriver:
Klubhus og baner
Vinteren var hård ved klubhuset. Syd og
vestmuren har været udsat for store frostskader. Tilbage står et større reparationsarbejde og forbedring af murværket, så vi
kan forebygge at det ikke sker igen.
Går vi den nemme vej og udbedrer skaderne, kan en ny vinter igen gøre skade, som
det er sket tidligere.
Vi arbejder på at få lavet en god forbedring
ved samtidig med reparationen at få isoleret så vi samlet får en bedre udnyttelse af
energiforbruget.

Bestyrelsen arbejder med tilbud og forslag
og håber at have arbejdet gjort inden vinteren.
Inden sportsugen vil hegnet mellem hus og
baner blive udskiftet. Flere betonstolper er
knækket og trådhegnet ser sølle ud. Der er
indhentet tilbud fra PIT-HEGN. Frivillige
sørger for at fjerne det gamle og klargøre,
så vi kan holde lidt penge hjemme.

Sportsugen 2011
Mange frivillige har allerede sagt ja som hjælpere. Vi har
som et forsøg sendt mails rundt til tidligere hjælpere. Herved
kan skemaet i god tid lægges og hjælpere kan få sat dato og
tid ind i kalenderen. HfS og HOGG er taknemmelige for opbakning.
Har du tid og lyst til at være med, så kan vi kontaktes på tlf.
62251960 eller 23302796
Er du/I flyttet til området, så er det en oplagt mulighed for at
møde nye mennesker og være med i det lokale liv.
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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Syngepigerne fra Fejø kommer søndag eftermiddag, så her er muligheden for at komme i Bakkesangerindestemning. Det er 3 kvinder, vidt
forskellige, der alle er flyttet til Fejø og har lyst til sang og stemning. De
giver den glade sang et pift af humør og visesang.

Hørt fra ’kulissen’:
· Tror du, de er ægte, de der bryster?
· Er der nogen, der har en kam? - og en kleenex?
· Nej, helt ærligt, tænk, at du kunne synge med!
D.13/4/2011
Har lige oplevet jer på Møllecentret i Nakskov, hold da op min veninde og jeg grinede
hele vejen hjem så tårerne trillede ned af kinderne, sikke et festfyrværkeri I er. Håber at
komme til at opleve jer en anden gang
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Sportsuge 2011
Sportsugeprogrammet findes andetsteds i
bladet, hvor det kan udtages og hænges
op på opslags-tavlen. Endnu engang velkommen til alle til en god sportsuge på
Hesselager Stadion.
Det kan både du og din familie med din
deltagelse være med til at skabe.

Sportsuge 2011
på Hesselager Stadion,
dagene 31. juli – 7. august
HfS og HOGG er i fuld gang med forberedelserne til sportsugen 2011 på Hesselager
Stadion, der i år afvikles for 33. gang.
Strukturen omkring organisering af sportsugen fortsætter som sidste år med en styregruppe nedsat af personer fra HfS og
HOGG til at samle trådene omkring planlægning, koordinering og budget. Gruppen
består i år af følgende personer: Inge Marie
Holmskov, Helen Hansen, Susanne Pedersen, Kurt Ørnegaard, Ole Vagn Jensen,
Bent Skovshoved, Palle Sørensen og Preben Juhl Rasmussen. I forbindelse med
planlægningen er der nedsat følgende arbejdsgrupper:
Praktisk udvalg, Salgsboder, PR-udvalg/
bankospil, Økonomi/billetsalg, Beboerfesten, samt aktivitetsudvalg for afvikling af
Motionsdag/sponsorcykelløb, og udvalg
for afvikling af fodboldturnering, straffesparkskonkurrence og krocketturnering.
De enkelte arbejdsgrupper er i gang med
fordeling af arbejdsopgaver, og styregruppen har netop afholdt planlægningsmøde,
hvor årets program blev færdiggjort. Herefter er der planlagt et sidste opfølgningsmøde i styregruppen med fordeling af de
mange arbejdsopgaver, torsdag den 15.
juli.

Startskud med Motionsdag for alle aldersgrupper.
Sportsugen åbnes med startskuddet til den
store motionsdag, søndag den 31. juli.
Her er der mulighed for alle, både børn og
voksne at deltage i enten en af Hesselagergårdsløbets fire løbsruter. Motionsdagen er i år udvidet til for første gang at
omfatte Maratondistancen på 42 km.
Derudover har motionsløberne mulighed
for at deltage i Halvmaraton på 21 km,
mellemdistancen på 10 km – alle tre distancer er planlagt i områder omkring
Hesselagergård og Lundeborg. Endelig er
der mulighed for at deltage på den korte
sprinterdistance til Damestenen og retur
på 4,5 km. I år startes kl. 10,00 med Halvmaraton, fem minutter senere 10 km og
kl. 10,10 sprinterdistancen på 4,5 km
samtidig med starten på stavgang.
I Cykelmotion er der mulighed for at deltage på en af følgende tre distancer, 30
km, mellemdistancen på 60 km eller den
lange rute på 90 km.
Alle tre cykelruter er planlagt i skønne
naturområder rundt i det sydøstfynske
område.
Derudover fortsætter motionsdagen med
stavgang, og her håber HfS/HOGG igen,
at mange af de stavgængere, der er i gang
i Gudbjerg IF og Hesselager fS vil møde
op og deltage i 4,5 km ruten til Damestenen og retur.

Sportsugen afvikles igen i år i uge 31,
med start søndag 31. juli
og afslutning søndag 7. august.
Programmet lægger igen i år op til en blanding af sport, show og underholdning, der
tilgodeser alle aldersgrupper, så der er mulighed for enten at deltage som aktiv udøver eller ”aktiv” tilskuer.
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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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Der er lagt op til en god og spændende
motionsdag på Hesselager Stadion for piger og drenge, kvinder og mænd, hvor alle
har mulighed for at være med ved starten
på dette års sportsuge.
Der er forhåndstilmelding til motionsdagen
ved tilmelding til Bent Skovshoved på tlf.
62-251299 vedr. motionsløb, til Michael
Jørgensen, tlf. 62-253701 vedr. cykelmotion, eller man kan tilmelde sig på internetadressen www.hfs-motion.dk senest den
25. juli. Endelig er der mulighed for at
tilmelde sig på selve startdagen 1. august
fra kl. 08,30. Motionsdagen havde I fjor
rekorddeltagelse med i alt 475, fordelt med
310 løbere, 10 stavgængere og 155 cyklister.

grønne område bag ved Dan-Bo Møbler i
Hesselager. Konceptet har med stor succes
været afviklet andre steder i det sydfynske
område. Det er HOGG´s old boys afdeling,
med Anders Sæderup og Lennarth Hermansen i spidsen, der står for arrangementet. Der er indvejning til konkurrencen
fredag fra kl. 16,00. Deltagerne deles op i
tre vægtklasser, og der dystes om pokaler i
alle rækker – hvem har kommunens stærkeste havetraktor ?, det bliver spændende
at se. HfS/HOGG håber på et stort antal
deltagere og ligeledes et stort antal tilskuere til konkurrencen. Tilmelding til Anders
Sæderup, på tlf. 2145 7161 eller Lennarth
Hermansen, på tlf. 2022 1664.
Fredag er samtidig stor familiehyggeaften
med grill på stadion, samt med underholdning og musik i festteltet. Musikken leveres igen i år af orkesteret ”Happy Beats”.

Fredag aften med nye spændende aktiviteter for både gader og firmaer –
Fredag indbyder HfS og HOGG alle gader
i lokalområdet til at deltage i Fodbold for
sjov, hvor alle gader, familier og firmaer
har mulighed for at deltage.
Fodbold for sjov afløser den hidtidige gadefodboldturnering ”Copa del Hesselager
de Footbále”.
Visionen er en gadefodbold turnering, som
er lagt an på hygge, show, udklædning og
masser af stemning. P.t. er Christian
Holmskov og Thomas Lilja i færd med at
udvælge gadeformænd for de enkelte gader
i lokalområderne, i forbindelse med at få
tilmeldt et antal hold til den spændende
turnering.
Tilmelding af hold til fodbold for sjov til
Christian Holmskov, tlf. 6225 1472, eller
på mail lc-holmskov@mail.tele.dk snarest
muligt.
Fredag aften afvikles endvidere stor turnering i krocket mellem hold og spillere fra
Hesselager og Brændeskov.
Derudover bydes i år på et spændende nyt
tiltag med sydøstfynske mesterskaber i
havetraktortræk, der afvikles på det

Sponsorcykelløb torsdag aften
De senere års succes med sponsorcykelløb
afvikles i år torsdag aften på en 1,2 km
rundstrækning, med start og mål på Østergade foran Dan-bo Møbler.
I år er det planen at afvikle løbet i to rækker: en B-række hvor vi håber på deltagelse både af børn, fodboldspillere, forretningsdrivende og lokalpolitikere. Her kan
man cykle både på almindelige cykler,
mountainbikes, tandem og til lejligheden
særlig konstruerede cykler. Derudover
bliver der en A-række, hvor vi igen i år
håber på deltagelse af en række mere øvede ryttere i hele det sydøstfynske område.
Sponsorcykelløbet skulle derfor gerne blive en publikumstræffer, hvor man kan
både heppe og støtte med beløb til både de
lokalkendte og de hurtige cyklister, og ved
målstregen se og følge et spændende opløb. Aftenen afvikles med underholdning
og salgsboder på P-pladsen v/Danbo møbler.
HfS og HOGG håber, at deltagerne er lige
så gode til at finde egne løbssponsorer,
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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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som sidste år, hvor der blev kørt ca. 65.000
kr. ind til ungdomsarbejdet i HfS og
HOGG.
Interesserede kan allerede NU tilmelde
sig hos :
Michael Jørgensen, tlf. 6225 3701,
John Hansen, tlf. 6225 3027, eller
Thomas Sejten, tlf. 6225 2788.

Masser af sport og underholdning i
ugens løb
I ugens løb afvikles en del fodboldkampe
med HOGG´s senior- og ungdom. P.t. er
der planlagt kampe for Kvinde Senior
mandag aften og Herre Senior tirsdag
aften, samt en nostalgi fodboldkamp lørdag eftermiddag kl. 13,30, hvor nuværende HOGG seniorhold møder tidligere
gamle HOGG stjerner fra 1995.
Hesselager Kræmmermarked og stort
familieprogram søndag.
Søndag morgen inviteres alle borgere til
stor gratis brunch i teltet, med sild og
pålæg. Kræmmermarked på Hesselager
Stadion afvikles søndag 7. august i tidsrummet fra 10,00-15,00. I skrivende
stund har 25-30 kræmmere tilmeldt sig
for at sælge ting og sager, og da der på
stadion vil der være plads til max. 50 stadepladser, opfordrer HfS/HOGG øvrige
interesserede om hurtigt at tilmelde sig.
Det kan ske til markedschef Magga
Gislar, der står for koordineringen, på tlf.
2256 0806.
I forbindelse med gratis brunch bliver der
musikunderholdning i teltet.
I forbindelse med kræmmermarkedet bliver der søndag eftermiddag underholdning med gymnastikopvisning v/HfS.
Derudover bliver der opvisning i Zumba,
krocketfinaler på stadion, straffesparkskonkurrence. Senere på eftermiddagen
kåres årets Hesselagerlagkage, og der
afsluttes med Musikunderholdning ved
”Fejøsyngerpigerne” – og sportsugen
afsluttes med at nøglekassevinderen offentliggøres.

Reklamebankospil
I teltet på festpladsen afvikles i ugens løb 2
afdelinger bankospil, 1. afdeling tirsdag
aften og som noget nyt afvikles anden
afdeling i år lørdag formiddag med en
række fine sponsorerede gevinster. HfS og
HOGG håber igen i år på god opbakning
fra de mange firmaer og forretningsdrivende i kommunen, med støtte i form af gevinster af enhver slags til de to bankospil,
der traditionelt samler mange mennesker i
teltet.
Beboerfest lørdag aften
Lørdag aften afholdes den store beboerfest
i festteltet – traditionelt med deltagelse af
et stort og veloplagt publikum af mange
Hesselager- + øvrige Gudme borgere med
familie og venner.
Aftenen begynder med fællesspisning af
medbragt madkurv, underholdning med
Årets Hesselagerrevy og dans i år til det
det populære jyske band ”Schmidt”, der
tidligere har gæstet Hesselager Sportsuge med stor succes. Billetter til festaftenen á kr. 100,- incl. 1 øl kan købes i forsalg hos Nærkøb og Super Spar i Hesselager samt på stadion torsdag og fredag i
ugens løb. Bordbestilling finder sted ved
henvendelse til Jeanette Jørgensen, på tlf.
51200649. Der er 25 kr at spare ved at
købe billetten i forsalg, idet prisen ved
indgangen vil være 125 kr.
Så husk at købe billet til en rigtig festaften i Hesselager sammen med naboer og
venner.
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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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Mange frivillige hjælpere !!!
Til afvikling af sportsugen skal der bruges
mange frivillige hjælpere. Mange bestyrelses- og udvalgspersoner i HfS og HOGG
er meget involveret med at hjælpe med de
forskellige opgaver i ugens løb. Men for at
det ikke skal være de samme personer igen
og igen, håber vi meget, at en del nye hjælpere melder sig for at hjælpe i ugens løb.
Det kan være en vagt på 2-3 timer i salgsboderne, køkken-/øltelt, eller medvirke
som vagtpost ved motionsløbet, eller har
du måske interesse i at medvirke i revyen ?
Igen i år kan vi glæde os over at have
Hjemmeværnskompagniet som hjælpere
omkring afvikling af den store motionsdag,
og sponsorcykelløbet.

Løb og motion
John Hansen
Humlebjergvej 26
5884 Gudme

62 25 30 27

Badminton
Badmintonudvalget:

Har du idéer/ønsker omkring sportsugen,
eller ønsker du at melde dig som hjælper
til en eller to vagter i ugens løb, kan du
give besked til en af flg. personer:
Inge Marie Holmskov, tlf. 6225 1960,
Helen Hansen, 6225 3027, eller
Preben Juhl Rasmussen, tlf. 6225 3101.

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

Formand
62 25 23 87

Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

Vel mødt til sportsugen 2011 på Hesselager Stadion
i dagene 31. juli – 7. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg

Håndbold
Håndboldudvalget:
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Susanne Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager

Formand
62 25 27 23

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

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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Ynglinge piger:

Gymnastik

Da sommersæsonen startede, var der flere
af de ”gamle” gymnaster, der manglede
noget at gå til. Derfor startede vi igen holdet for ynglingepiger op, der er for piger i
alderen 16+. Mange af gymnasterne har
haft travlt med eksamener og kommer
langvejs fra som fx Odense og Skårup,
men de har alligevel fundet tid til at træne
hver 2.weekend. Træningen har haft fokus
på fysisk træning og styrke, men er blevet
blødt lidt op med input fra zumba, salsa og
gymnastik. Og en enkelt serie eller 2, er
det da også blevet til, som pigerne viste til
Markedsdagen på Hesselager skole flot
udklædte. Det har været en kort, men rigtig hyggelig sommersæson, hvor der virkelig er blevet svedt og knoklet til træningerne - og det har kunnet mærkes dagen efter!! Til efteråret starter vi op igen med
træninger hver 3.weekend. Mere info følger senere.
Camilla

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

Afslutning på sæsonen 2010/11
Vintersæsonen blev afsluttet på vanlig flot
vis lørdag, d. 26. marts, hvor børneholdene
og et enkelt af vores voksenhold viste noget af vinterens program. Dagens program
blev sluttet af med en stor fællesserie
fremvist af børnespringholdet og nogle af
de mange børn, der havde været med til
vores februar- overnatning.
Igen i år var der forældre, der leverede
dejlige kager til kaffe-kage boden – tak for
det!
Helen

Opvisning til markedsdagen
lørdag, d. 18. juni
Selvom vejrudsigten ikke var med os, gav
vores 3 sommerhold alligevel en flot opvisning til markedsdagen. Redskaberne
blev dog indenfor, da det var for farligt at
springe i det glatte føre, men alle serierne
blev fremvist i flot stil på trods af kolde
tæer!
Nu krydser vi fingre for, at vejret bliver
godt til den næste opvisning, så børnene
også kan få lov at vise alle de spring frem
som de har lært - ellers må vi jo rykke ind i
teltet igen i år☺
Camilla

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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HfS børn og andre interesserede til overnatning 7.-8. oktober. Her får de mulighed
for at lave gymnastik, spille bordtennis,
lege og en masse andre sjove ting.
Næste sæson kommer der desuden både et
minijuniorhold for 3.-8. kl. og et hold ynglingepiger for 16 år +, samt et tonse-hold
for de lidt yngre kvinder.
Mere om alt det senere – foreløbig glæder
vi os til næste opvisning. Der er i Sportsugen, søndag, 7. august, hvor både børnespringholdet, minijunior og ynglingepiger
er med! Håber vi ses der☺
Gymnastikudvalget

HUSK: Børnespringholdet og minijunior træner torsdag, 4. august kl. 16.3018.00på Hesselager skole
Amalie, Stephanie, Trine og Helen
Kommende sæson:
Vi er i fuld gang med planlægning af den
kommende sæson.
Foreløbig ligger det fast, at vi igen i år
holder Børnehavens store gymnastikdag
fredag d. 2. september, hvor hele børnehaven bliver inviteret til at komme og prøve
at lave en masse gymnastik. Vi gentager
også succesen fra februar og inviterer alle
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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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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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Vi har tilmeldt puljehold i amtsturneringen på både 50 m + 200 m – når dette
læses er vi i gang med afviklingen. Vi har
3 hold tilmeldt på 200 m og 2 hold på 50
m.
Da vi ikke har træningsbane på 50 m, har
vi aftalt med Brændeskov Skytteforening,
at vi skyder vores puljehjemmekampe hos
dem og ellers på udebane. Vi må nøjes
med turneringskampe og stævnekampe,
da vi ikke har træningsmuligheder i HfSregi, men det går også meget fint, de fleste af os har jo skudt i mange år og synes
det er sjovt at komme ud og møde andre
skytter.

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

Her lidt af det vi har nået at deltage i indtil nu:

Forårsstævne i Humble
d. 29.05.11:
Det er altid en oplevelse at komme til
stævne i Humble, hvor der skydes 50 m
og pistol.
Vi (i år kun Gerhard og Kirsten) pakkede
som vi plejer madkurven og kørte derned
og fik skudt vores skydninger. Efter endt
skydning kørte vi en tur til Ristinge, hvor
madkurven blev tømt/spist, derefter gik vi
Halen rundt, det er en utrolig flot tur og i
år så vi i tilgift lyseblå sommerfugle. Efter turen var vi tilbage i skyttecentret og
købte vores kaffe for kr. 3.00 (inflationen
er ikke kommet til Humble) og derefter
var der præmieuddeling og det er en oplevelse i sig selv, at overvære med hvilken
sindig ro alt foregår, intet kan slå dem ud
af kurs og så sproget, det er så langelandsk og lyder dejligt. Turen hjem gik
via Rudkøbing by som også er skøn at
besøge. Vi kunne have ønsket flere fik
oplevelsen.

40 16 06 43

Sommersæsonen er i fuld gang og
vi skytter er igen draget
udendørs.
Vi træner i Rødskebølle på 200 m banerne
hver mandag fra kl. 19.00 og til vi er færdige med at skyde, derefter samles vi til
kaffe/the og kage ude i det fri ved bordene
eller inde i opholdslokalet, hvis vejret ikke
er til udendørs kaffe.
Vi er 12 medlemmer som skyder 200 m i
sommer og næsten alle møder hver gang, i
aftes var vi 19 til kaffen, da Tved havde
inviteret Herrested til puljeskydning, det er
dejligt, når så mange er med og i aftes havde vores nye medlem Gert lavet 2 lagkager
og Tved bagt en søsterkage i bradepanden
så hyggen var helt i top.
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Sommeråbent :
1.juni—31.august daglig 11-17.
Dog onsdag lukket.
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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Rødskebølle Stævnet d. 05.06.11:

NYT TILTAG:

Jeg (Kirsten) deltog i dette stævne som er
det eneste ud over amtsstævnet, hvor der
inviteres til alle discipliner (50 m + 200 m
+ pistol). Det var et fint stævne og flot
vejr, men også her kunne flere have deltaget.

I år har 2.Hovedkreds på deres årsmødet
besluttet at afholde åbent stævne på 200 m
i Rødskebølle.
Det foregår mandag den 27. juni på følgende måde:
Først skydes der, så mødes vi alle til ostemad og rødvin i skyttelokalet, hvor præmierne overrækkes (præmierne er rødvin) der
er præmier til hver 3. skytte fordelt til nr. 1
– 4 – 7 – 10 osv., så alle har mulighed for
at vinde. Tilmelding nødvendig pga. bespisningen.
Bliver det en succes (og det gør det) er der
mulighed for gentagelse i løbet af året.

2.Hovedkreds kapskydning d.
06.06.11 i Brændeskov:
Fin deltagelse i både 200 m og 50 m skydningerne.
200 m var skudt forud på vores træningsaftner i Rødskebølle og udskrift medbragt
til kredskapskydningen.
50 m blev afviklet inden kl. 12.00, hvor
fællesspisningen begyndte. Hovedkredsen
giver frokosten og snapsen til sildemadderne. Vi besluttede sidste år at fordele arbejdsopgaverne mellem foreningerne således, at en står for sildebord, en for det lune
og en for ostebord og det fungerer godt og
alle hygger sig sammen under fællesspisningen og præmieuddelingen. I år var vi
mange fra Hesselager der fik præmier.

Skulle nogle have fået lyst til at være med
så bare mød op i Rødskebøllecentret, Bodøvej 22, Svendborg mandag aften når vi
træner.
Kirsten Andersen
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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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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

Krocketnyt siden sidst.
Den 29. marts, begyndte krocketspillerne
på sæson 2011, og der var god tilslutning
fra starten.
Pt. er spillerne i fuld gang med at få afviklet Landsdelsmesterskaberne (Fynsmesterskaberne), finale-kampene spilles på Hesselager Stadion torsdag den 11. august kl.
17/00.
Landsmesterskaber for par, afholdes i Thisted lørdag den 17. september.

Den 18. juni, afholder vi stævnedag på
Hesselager Stadion, her er samtlige klubber på Fyn inviteret, og pt. er der 60-70
tilmeldte, dagen begynder kl. 9/00 med
rundstykker og kaffe, der er afslutning ca.
kl. 16/00 med uddeling af præmier.

Den 16. april, havde krocketafdelingen
arrangeret åbent hus, der var pænt tilslutning, og det betød 7 nye medlemmer, så
hermed bydes I velkommen i krocketafdelingen.

I sportsugen er der krocket-arrangement
fredag aften og søndag eftermiddag.

Fredag den 15. juli, bliver der afholdt grillaften ved klubhuset, der udsendes invitation senere.

Fredag den 19.august, har vi inviteret vores venskabsklub fra Ølgod til hyggedag/
spil her i Hesselager.
Puv. Peder Pedersen.
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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
Tirsdag-Torsdag
Fredag
Lørdag

Lukket
10.00-17.00
10.00-18.00
09.00-13.00

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

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

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

Åbent alle daglig 08.00 - 19.00
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Den nye danse sæson begynder en uge
senere end vi skrev i folderen, på grund af
besparelser i kommunen, tirsdag den 4.
oktober 2011 kl. 19.30 i Vormark forsamlingshus, vi håber, at en stor flok
kommer og danser igen, det ville også være dejligt at se nye medlemmer.
Rigtig god sommer og på gensyn.

Folkedans
Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager
Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

Formand
62 25 18 94
Kasserer
62 20 87 03

Anna-Lise Brohave Sekretær
Bromarksvej 18, Ollerup
5762 V. Skerninge 62 24 19 23
Vintersæsonen sluttede den 8. marts, vi
måtte droppe to danseaftner på grund af
besparelser i kommunen.
Vi holdt afslutnings fest lørdag den 19.
marts med fin middag, sang, dans og hygge.
Den 31.maj havde vi sommer/havedans
hos Jonna og Holger i Åbyskov, vi dansede i det store værksted, da vejret ikke var
til udendørs dans. Det var en rigtig god
aften med en masse hyggelig snak og dans
og sang.
Tirsdag den 7. juni var vi hos Ellen og
Verner, hvor vi startede med medbragt
mad kl. 18. Vejret var som bestilt: en rigtig
flot, stille og varm aften, hvor vi nød mad
og drikke og sang de dejlige sommersange.
Efter dansen drak vi kaffe inde. Igen en
rigtig god aften.
Tak til værterne, spillemænd og leder.
Lørdag den 18. og 19. juni skal vi besøge
Ølholm danserne, det er i år 25. års jubilæum sammen med dem.
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Stavgang
Harald Thomsen
Åvænget
5874 Hesselager

Tlf. 62253365

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62251179
Turene med stavgang gik til
Gudbjerglund, til Glorup og Nørreskoven
Hilsen Søster

Nørreskoven
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Stavgang - Glorup
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2. Påskedag 2011
Løvspringsturen Ved Hesselagergård levede op til navnet. Skoven var lysegrøn, solen
skinnede og 27 prs + en hund benyttede sig af tilbuddet og gik en smuk tur gennem skoven. Den medbragte kaffe og forfriskning blev bagefter nydt på plænen foran slottet.
Næste tur vil blive en løvfaldstur, der annonceres i næste blad og på hjemmesiden
www.hesselager-fs.dk

Løvspringstur 2011
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HESSELAGER SPORT OG KULTUR
Fornyelse af medlemskab!
Bestyrelsen er på vej rundt til nuværende medlemmer for fornyelse. Beløbet er
kr. 100,00 pr. person eller kr.250,00 pr. husstand.
Vi håber I vil tage godt imod og forny medlemskabet.
Pengene går til de udgifter der løbende kommer til at holde hjulene i gang.
Foreningen er i arbejdstøjet og har været det hele året. Arbejdstøjet blev knap så slidt i de
måneder skolestrukturdebatten kørte, men nu er vi i gang igen.
Sammen med dette blad får du en lille folder + sidste NYHEDSBREV.
Her er det konto nr. som der kan indbetales på.- nemmere kan det ikke være.

Bliv medlem og støt vores lokale fremtid
Se mere på www.hesselagersportogkultur.dk
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Børne- & Ungdomsafdelingen
HOGG ungdom har opnået flere flotte resultater. Her skal især nævnes klubbens U14 hold drenge, der efter oprykning til Arækken opnåede en flot 3. plads. Truppen
er på følgende 18 spillere: Birk Bønneløkke, Christian Skalshøi, Christoffer Christiansen, Johan Sieborg, Kasper Hansen,
Mikkel Lindahl, Rasmus Hillerup, Benjamin Bøllehuus, Emil Juhl, Thomas Pope,
Anton Sams, Simon Christensen, Mikkel
Mortensen, Oliver Sørensen, Semih
Drescher, Pelle Kruse, Julius Winther
Lundgren og Rasmus Holmskov.
Resultaterne for holdet i foråret har været
følgende: ude mod Nr. Aaby 2-8, ude mod
SUB Ullerslev 3-4, hj. mod B.1909 5-2,
ude mod Team Tommerup 3-5, hjemme
mod Korup 5-3, ude mod B.1913 9-3,
hjemme mod Otterup 5-2, ude mod SfB 32, hjemme mod Middelfart 3-4. Og i sæsonens sidste to kampe blev det sejr ude over
Aunslev med 3-0 og hjemme mod Næsby
på 13-3. Samlet set resulterede det med en
flot 3. plads, efter 7 sejre og 4 nederlag.
Nr. 1 i rækken blev B.1909 og nr. 2 SfB,
begge hold som HOGG besejrede. Undertegnede havde fornøjelsen at dømme hjemmekampen mod Middelfart, der desværre
resulterede i et knebent nederlag på 3-4,
men efter en spændende kamp på et meget
højt niveau med tempo og flot fodboldspil.
Holdet trænes af Gitte Knudsen, der har
haft årgangen siden 2005, hvor det startede
med 7-mands fodbold, siden 9-mands og
nu er holdet så avanceret til 11-mands.
Truppen fortsætter efter sommerferien som
U-15, hvor holdet igen er tilmeldt i Arækken. Det bliver spændende at følge.
Derudover skal nævnes, at holdet har en
fantastisk forældreopbakning, og der blev
afholdt afslutning i klubhuset i forbindelse
med sidste hjemmekamp mod Næsby, med
fantastisk god opbakning af såvel forældre
og venner. U-14 piger opnåede en 5. plads
efter flere gode kampe med Grethe Cordua

HOGG
www.fshogg.dk
Formand
John Pedersen

62 25 17 83

Ole Vagn Jensen

20 43 01 20

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

Orientering fra fodbold i
HOGG.
Afslutning på forårssæsonen 2011.
Resultater og slutstillinger for Senior- og
Ungdom.
Såvel Herre Senior som Kvinde senior har
netop afsluttet forårssæsonen 2011.
Herre Senior med trænere Michael Nydam og Dennis Hornemann i spidsen opnåede begge en 6. plads i hver sin serie 3
kreds med 13 points, efter lidt svingende
resultater, men med en opadgående formkurve mod slutningen af foråret. Begge
hold fortsætter i serie 3 efter sommerpausen, hvor turneringen igen omlægges til en
helårsturnering med to halvsæsoner. Michael Nydam og Dennis Hornemann fortsætter som trænere i Herre Seniorafdelingen, og med Laurits Hansen og Dennis
Sejten som holdledere.
Kvinde Senior i Fynsserien har haft et
meget flot forår, og slutter på en imponerende 2. plads i fynsserien efter mange
flotte sejre i foråret, sidste kamp blev vundet ude over Kildemosen med 5-1. Træner
Grethe Cordua stopper som træner efter
mange gode sæsoner. Ny træner bliver
Karina Slabiak, mens Palle Sørensen fortsætter som holdleder for Kvinde Senior.
Kvinde 7-mands har ligeledes haft et fint
forår med flere gode resultater, og holdet
fortsætter med Pia Knudsen som træner.
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som træner. Holdet får efter sommerferien
nye trænere, i Allan Wie og Ditte Holmskov.
HOGG´s øvrige børne- og ungdomshold
har ligeledes haft et flot forår, og som afslutning blev der afviklet stævne for børn
og forældre onsdag 15. juni. U-11 drenge,
U-11 piger og U-10 drenge har afviklet
deres kampe i foråret på stævnebasis, 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.

John Pedersen
Formand

HOGG søger nye trænere og forældre
Til at hjælpe med såvel træningen som
praktiske opgaver søger HOGG´s ungdomsafdeling nye trænere og forældre til
især de mindste årgange i U-6 og U-7 –
mens klubben kan glæde sig over at mange
af øvrige trænere fortsætter til den nye
sæson i efteråret, der starter primo august.
Henvendelse herom kan ske til ungdomsformand Grethe Cordua,
på tlf. 2991 3831, eller
formand John Pedersen, tlf. 6225 1783.

Ole Vagn Jensen
Bane– og materialeudv.

Preben Juhl Rasmussen
Næstformand
Grethe Codua
Ungdomsformand
Thomas Lilja
Seniorudvalgsformand
Jørgen Elgaard
Old boys & sponsorudvalget
Palle Sørensen
Kvinde senior + dommerudv.

Jeanette J. Stengaard
Kasserer

God sommer til alle og på gensyn til
sportsugen i Hesselager.
Bestyrelsen i FS HOGG ønsker hermed
alle medlemmer, forældre, trænere, ledere
og sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, en rigtig god sommer – og vi håber på
god hjælp og opbakning til sportsugen i
samarbejde med HfS, der løber af stabelen
i uge 31, fra 31. juli til 7. august, med bl.a.
afvikling af den store motionsdag 31. juli
og de forskellige aktiviteter i ugens løb.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

35

Ekstraordinær Generalforsamling
mandag, d. 14. marts kl. 19.30
Referat:
1.

Velkomst ved formanden
v/ Inge Marie Holmskov

2.

Valg af dirigent
Svend Aage Vistisen valgt, der konstaterede at generalforsamlin‐
gen var lovligt indvarslet

3.

Valg af stemmetællere
Karin Buus og Christian Kromann valgt

4.

Valg af 2 udvalgsmedlemmer til skytteafdelingen
Jan Seidemann (ønsker ikke at blive formand) og Søren Nymark
Bøllehuus blev valgt

5.

Valg af suppleant
Hans Pærgaard og Kaj Sørensen blev valgt

6.

Eventuelt
Opfordring fra formanden m.fl. til at hjælpe hinanden på godt og
ondt
Sv.Aage Vistisen takkede og ønskede tillykke med valg af nye ud‐
valgsmedlemmer og suppleanter.

Ref. Helen M. Hansen
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- at tilmelde dig til Motionsdagen, søndag den 1. august enten i løb
eller cykling.
- at tilmelde dig til at deltage i Sponsorcykelløbet,
torsdag 4. august.
- at tilmelde et gadehold til fodbold for sjov og firma 5-kamp,
fredag 5. august.
- at tilmelde sig til den spændende konkurrence i havetraktortræk.
- at købe billet hos Nærkøb eller Super Spar til beboerfesten,
lørdag 6. august, og husk at tage naboer, familie og venner
med – bordbestilling v/Jeanette, 51200649.
- at købe stadeplads til kræmmermarkedet,

HUSK HUSK

Næste blad udkommer
ca. uge 37 2011
Deadline
14. august 2011

Papirindsamling!!
27. august 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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Østergade 66, 5874 Hesselager Tlf. 62 25 14 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage 8.00 - 19.00

LANGÅ TRYK 62 25 17 43

©
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