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Glædelig jul

Susanne Damkær Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
23 30 27 96
E-mail: SDP@mail.dk
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62 25 35 85
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Forrygende, gæstfrie Hesselager
Åbne arme, masser af hjælp og en bunke
gode historier. Det var nok de vigtigste af
mange ingredienser, som gjorde Fyns
Amts Avis’ ugelange besøg i Hesselager til
en stor succes og en dejlig oplevelse for
redaktionen.
Det var Svendborgredaktionen, som i uge
41 lukkede ned for den normale base i
Svendborg og rykkede alle mand til Hesselager. Målet var at sende et klart og tydeligt signal om, at vi – i modsætning til rygterne – ikke kun er Svendborgs, men også
Hesselagers og alle de andre lokalområder
i kommunens lokalredaktion. Og modtagelsen var fremragende.
Lige fra første opkald til ”Søster” var Hesselager fS ombord i planerne, og jeg havde
faktisk knap præsenteret tanken om, hvad
vi ville, før hun var nået frem til, at vi da
kunne være i klubhuset. Her havde vi et
super udgangspunkt til at arbejde, rykke ud
og tage imod, når folk ville se, hvad vi
lavede og fortælle om stort og småt fra
lokalområdet. Og måske allervigtigst var
der frisk kaffe på kanden hver morgen,
takket være Kurt.
I løbet af ugen fik vi tip og idéer til historier, som vi på avisen har haft en ubehagelig
fornemmelse af, at vi ikke altid længere får
at vide. Om landmanden Anders Vang, der
brødføder sin familie med 33 malkekøer.
Om grise, æsler og geder på Dyrenes Frie
Farm. Og om pengene, der trillede ind til
en ny købmand i Lundeborg. Og det var
først og fremmest de gode historier, som
var succeskriteriet for lejrturen.

Vi kan ikke nå alle – faktisk kun en brøkdel af – de potentielle historier, vi hører
om, men fornemmelsen af at man visse
steder i kommunen har afskrevet os, fordi
vi ikke er lokale nok, er naturligvis dødsensfarlig for et lokalt medie som vores.
Og derfor var det så fantastisk at være i
Hesselager. Fordi vi ikke bare, forhåbentlig, fik vist, at vi vil jer, men fordi I så tydeligt også viste, at I også gerne vil jeres
avis.
Vi kommer så sikkert som amen i kirken
til at skuffe læsere, der tipper os igen.
Ugen viste jo blandt andet, at dagbladet
snildt kunne beskæftige en håndfuld journalister alene i jeres lokalområde, men
sådan er forholdene i medieindustrien altså
ikke. Så i stedet håber jeg, at I fortsat vil
love at fortælle os om de fantastiske mennesker, virksomheder og historier, som
også ligger i jeres område. Så kan jeg til
gengæld garantere, at vi lytter til det hele –
også selvom vi ikke kan formå at nå at få
det hele med i Fyns Amts Avis og på fynsamtsavis.dk.
Uanset hvad, så skal der lyde en tak til
klubben, medlemmerne og hele Hesselager. I er stadig velkomne hos os. Også
selvom vi ikke længere sidder i klubhuset.
Caspar Troest Jørgensen,
Lokalredaktør, Fyns Amts Avis

v/ Erik Vogn · Tingstedet 10 · 5874 Hesselager · Tlf. 27619531
Mail. hvogn@hesselagermail.dk
www.håndværkervogn.

E– mail:post@brudagersmedie.dk

Det er snart december, der er pyntet op i butikker og gader, og ved vore huse er der lyskæder i alle afskygninger. Det er alt sammen med til at lyse op i tiden hen imod jul og
nytår, hvor alt går op i stjerner og flotte formationer, når det nye år skydes ind.
Herefter glædes vi over hvert eneste minut dagen bliver længere og til forårsblomster
spirer op af jorden for igen at tage fat i tiden der kommer.
Tak til alle der har støttet ved at købe julekalenderen.
HfS ønsker
Glædelig jul og godt nytår til alle bladets læsere.

www.vormarkforsamlingshus.dk

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

”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB”
Spil banko sammen med familie og venner over walkie talkie med
flotte præmier i form af gavekort, som kan indløses i en række
forretninger på hele Østfyn, vi spiller på søndage i ulige uger fra
kl. 19 til ca. 22 - fra 1. oktober - til 30. april.
Hvis ikke I har radioudstyr, er klubben behjælpelig med anskaffelsen
og opsætning.
Henvend jer i skurvognen på parkeringspladsen ved HfS’s klublokaler
på spilleaftnerne for tilmelding, fra kl. 18 til 19 eller til
Kjeld tlf. 24 48 96 51

Krocket
Krocketudvalget:
Frode Nielsen
Formand
Buevej 16
5874 Hesselager
62 25 22 26
E-mail: Frode.Inga.Nielsen@mail.dk
Ruth Christiansen
Thingsagervænget 14
5874 Hesselager
29 42 96 73

Krocket nyt siden sidst
Det har været et godt år for Hesselager
krocket ikke nok med at vi fik 2 DM i enkeltmandsturneringen vi fik også et DM i
par det sørgede Kirsten Andersen og Henning Kvist for i Ramløse d 8-9-18. Atter et
stort tillykke til alle. Ja vi kan godt være
med i Hesselager. Der har god aktivitet på
banerne i eftersommeren og efteråret selv
om banerne er lidt ujævne men det tager
man med godt humør. Vi afholdt årsmøde
og efterfølgende julefrokost d 16-11-18.

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

Hoyer Bæk
Lindevej 3
5884 Gudme

30 11 59 49

John Sørensen
Humlebjergvej 16
5884 Gudme

40 72 83 51

På årsmødet blev det til genvalg undtagen
Gerhard Andersen som ikke ønskede genvalg. Kirsten Andersen blev indstillet til at
tage over og det sagde Kirsten ja til. Endeligt valg sker på HFS generalforsamling
sidst i Februar 19. Vi har erfaret at læbælterne på stadion bliver skåret ned til 4 m
det er vi ikke glade for, der bliver ingen læ
og ingen skygge. Det er en meget dårlig
beslutning som bør tages op til overvejelse
endnu en gang. Til slut vil vi ønske alle en
god jul og et godt nytår med et gensyn på
banerne i Marts 19. PS vi afholder vinterfest d 15-2-19. PUV Frode Nielsen
Har du problemer
med:

Muskelsmerter/
skader fra sport/
arbejde, ryg,
skulder, albue,
ben problemer.
Luftveje, allergi,
barnløshed, stress
og meget mere.

Jeg hjælper dig videre til et bedre liv

Tlf. 65 33 13 35

SVENDBORG

Vinder af rækken A1 ved DM
2018
Vinder af A rækken
Klubturnering 2018

Vinder af B rækken Klubturnering
2018

Julefrokost 2018

www.viggo-nielsen.dk

Til kalenderen:
Generalforsamling
tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19
i klubhuset.

Velkommen til Højgårdens Auto.
Vi servicer og reparerer alle bilmærker, og du
beholder naturligvis din fabriks-garanti.
Hos os bruger vi kun reservedele af original
kvalitet - og du får 3 års garanti på reservedele.

Højgårdens Auto
Langgade 31
5874 Hesselager
62253940/40387540

Fastelavnsfest for børn
Lad os gøre traditionen endnu større end Halloween. Find kostumet frem, brug fantasien og klæd dig ud, der er fine præmier
ved udtrækning på indgangsnummeret.
Lørdag den 2. marts 2019 kl. 14- ca. 16 er dagen hvor vi skal
have slået 2 tønder til pindebrænde. Vi holder det igen i år i
glassalen og gymnastiksalen på skolen.
Hvor tit får man lov til bare at ødelægge. Der skal lægges kræfter i før der går hul og indholdet falder ud.
Det er gratis at være med og der kan købes fastelavnsboller,
juice, sodavand, kaffe/te.
Sæt XX i kalenderen og kom. HfS er klar.

Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

EGELUND DÆKHOTEL
v/Jeff Svenningsen
Autoværksted, MC, Dæk
www.egelund-daekhotel.dk, tlf. 62253571
Tangå Møllevej 25, 5884 Gudme

Bil: 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

Hesselager
Langgade 5
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 10 03
www.svendborg-apotek.dk

Gymnastik
Gymnastikudvalget:
Helen Hansen
Formand
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
Mobil:
61 99 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk

Merete Vang
Revsørevej 24, Vormark
5874 Hesselager
62 25 36 50
E-mail: vangogvaenge@gmail.com

Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager
62 25 19 47
E-mail: hen@post7.tele.dk

Anna-Katrine Markvardsen
Revsørevej 17, Vormark
5874 Hesselager
62 25 15 31
Mobil:
22 63 40 76
E-mail: annak5874@gmail.com

Torsdag d. 23. august havde vi inviteret
hele børnehaven til den store Gymnastikdag i gymnastiksalen på Stokkebækskolen
afd. Hesselager med masser af aktiviteter
for glade børn og voksne.
Anna Katrine skrev efterfølgende disse ord
til børnenes forældre:
Kære forældre.
Vi vil gerne sige 1000 tak for lån af alle
jeres skønne børn her i formiddag, torsdag,
til vores Gymnastik dag. Børnene var i
skolens gymnastiksal fra kl. 9- 11. Vi har
sunget, rim og remser, løbet og hoppet,
slået kolbøtter og klatret på redskabsbanen.
Jeg skal love for at der blev tonset igennem. Børnene fik virkelig sved på panden,
og det var dejligt at være sammen med de
skønne børn.
Skulle nogle have lyst til at gå til gymnastik, starter vi op mandag d. 10. September
kl. 15.30-16.30.

Vi henter meget gerne børnene i børnehaven. Man skal blot giver besked i børnehaven om at det er ok at vi tager børnene
med. Så henter man børnene i gymnastiksalen kl. 16.30.
Er der spørgsmål er man velkommen til at
kontakte Anna Katrine på tlf. 22634076
Hilsen Helen og Anna Katrine

Sæsonen er kommet godt i gang – som
sædvanlig kom de voksne motionister hurtigt fra start! Dog ikke vores nye tiltag
”Bold i bevægelse”. Det kom slet ikke i
gang ☹
Holdet var et tilbud til personer med hjerte
-kar sygdomme, diabetes, prostata/raske
efter kræftbehandling. Der var mulighed
for at spille floorball med blød bold eller
bordtennis.

Gartnervænget 10 . Hesselager

Vi forsøger igen efter nytår dog med tilmelding.
Er det dig, der vil med på holdet, onsdag
kl. 18.00-19.00.
Så send en sms til John Hansen 22759565
senest 7. januar 2019.
1. gang bliver 9. januar 2019

Det er ikke kun på voksen-holdene, der er
mulighed på sen start:
På alle hold er det naturligvis mulighed for
at starte, selv om sæsonen er godt i gang.
På mini-puslinge holdet kan børnene starte, når de er klar!
Dvs. de kan komme og prøve at være med
eller se på os andre, indtil de har mod på at
være med.
Vi synger, leger, laver sjove baner og klatre på væggen!!! Eller næsten

Til slut vil gymnastikudvalget
ønske alle aktive og kommende
aktiv en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Velkommen 2019

Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Lakkendrupvej 14, Gudbjerg

Kurt 40 16 30 31 Martin 40 33 80 39

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322.

Skydning
Skydeudvalget:

Ulrik Dissing
Søndergade 42
5884 Gudme

Formand René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager
40 16 06 43
E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk

Ann-Mette Jørgensen
Teglværksvej 30
5892 Gudbjerg
60 72 38 75
anmjgudbjerg@gmail.com

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager
27 61 95 31
E-mail: elvogn@hesselagermail.dk

Søs Brinkmann
Tøjsmosevej 4
5883 Oure
20 20 54 21
toejsmosevej@gmail.com

40 19 56 03

F•A•I

ANLÆGSGARTNER
Preben Rask
Gartnervænget 8, 5874 Hesselager

Tlf.:62251180 Mobil:24823182
Mail:prebenrask@webspeed.dk
Anlæg af fliser - granit - granittrapper - opsæt af hegn
vedligeholdelse - græs - snerydning

DGIs Ideudviklingskursus.
Fra april 2018 har dele af bestyrelse, udvalg og forældre deltaget i et af DGI tilrettelagt kursusforløb med 6-8 mødedatoer,
hvor vi i grupper fik opgaver og ideer til
de emner vi havde valgt.
Vi var opdelt i grupper med emnerne kommunikation og frivillige hænder.
Netop nu har vi sagt farvel til DGI som
mødeledere og foreningen skal selv holde
fast og arbejde videre.
Kommunikationen vil fremadrettet blive
kontakten til vore medlemmer, både fælles
og i de forskellige idrætsgrupper. Informationer og beskeder via mails, Facebook og
relevante medier.
Frivillige hænder. Foreningen har brug for
hjælp til mange mindre opgaver, for at
ledere og bestyrelse/udvalg ikke står med
alle opgaver.

Vi vil oprette en frivilligheds bank, hvor
man kan tilbyde 2-3 timers hjælp til f.eks.
at stå i kaffebod til gymnastikopvisning
eller bage en kage til boden. Hjælpe med
at pynte op til fastelavn eller boden.
papirindsamling
julekalendersalg
efterår for sjov
praktisk arbejde omkring klubhuset, f.eks.
male træværk, bord/bænkesæt.
Dette er blot eksempler, men der er mange
andre mindre opgaver vi vil sætte gang i.
Det vil tage nogle arbejdsbyrder fra bestyrelse og udvalg, så de kan koncentrere sig
om deres aktive medlemmer, og mange
flere vil tage del i at forme foreningen i
fremtiden.
Fanger det lige her og nu din interesse, er
bestyrelse og udvalg klar når du giver et
kald enten på telf. sms eller mail.
Det bliver spændende at komme i gang
med den videre udvikling.

Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk
Farve X-perten

|

Ole Rømersvej 61

|

5700 Svendborg

|

Telefon: 62 22 44 90

TLF. 62 25 17 43
E-mail: langaatryk@mail.dk

v/ Arne Petersen
Purreskovvej 28
5874 Hesselager

Tlf. 62 25 38 38
Mobil 20 21 80 90
www.arnepetersen.dk

Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 16 33
www.danbo.dk

Hesselager løb og motion.
Kontakt
Formand Torben Aagaard
Vormark Bygade 21,
5874 Hesselager
+45 61 67 10 13
mail.aabu@mail.dk
Torben Christensen
Hvenemosevej 17,
5874 Hesselager
Merete Edfort Andersen
Knarreborg Møllevej 16,
5883 Oure
Karin Buus Aagaard
Vormark Bygade 21,
5874 Hesselager
Suppleant:
Mark Lovatt
Bøjdenvejen 54,
5750 Ringe.
Facebook ansvarlig:
Karin Bruun
Buevej 3,
5874 Hesselager
61 79 55 89
Opvarmning / intervaltræning:
Jacob Tanne
20 16 15 58

Så er vintersæsonen godt i gang. Vi træner
hver mandag og torsdag fra klubhuset hvor
vi løber ud i byen og også ud og vender i
Vormark. Vi prøver så vidt muligt at løbe
hvor der gadelys. Både for at kunne se at
løbe men også for bedre at kunne ses af
trafikanterne. Vi har alle refleksveste eller
andre former for reflekser på når vi løber.
Og vi bestræber os på så vidt muligt at
løbe på fortovet hvor der er et.
Af igangværende løb er vi 8 tilmeldte til
crossløb Fyn. 3 på den korte distance (Ca.
4 km.) og 5 på den lange (ca. 8 km ).
Crossløbene afvikles 10 forskellige steder
rundt om på Fyn.
Vi skal stå for afviklingen af et af løbene.
Søndag den 17. feb. 2019 er Hesselager
løb og motion værter for sæsonens 8. crossløb. Det afholdes i Lundeborg. Der er
start fra iskiosken på havnen og ruten går
hen ad stranden, over åen, længere hen ad
stranden og derefter op i Purreskoven og
retur til Lundeborg. En rundtur på ca. 4
km. De som skal løbe den lange, skal så
rundt 2 gange. Vi kan forvente op til 500
løbere, så det er med spænding i klubben
at vi ser frem til dagen. Er der nogle frivillige der har lyst til at hjælpe til i ca. 3 timer
den søndag formiddag, kan I henvende jer
til undertegnede. Crossløbet afvikles i tæt
samarbejde med DGI Fyn.
Af kommende arrangementer vil vi afholde juleafslutning med biatlon og æbleskiver og gløgg.
Vi mødes mandag og torsdag ved klubhuset kl. 17.30. Og der er mulighed for at
træne fra havnen i Lundeborg lørdage kl.
10.
Alle er velkommen til at komme og træne
sammen med os. Vi er meget fleksible og
hjælper gerne nye i gang. Er der spørgsmål
så kontakt Torben Aagaard på mobil 6167
1013.
På løbernes vegne
Torben

Murer

TRAILER

Biltlf. 2029 3767

Tlf. 51 80 53 26
mail: benkjerosteopati.dk

Hesselager
Fodbold
Jørgen Elgaard
Formand
Hesselagergårdsvej 22
5874 Hesselager
40 25 93 89
Mail: j@hesselagermail.dk

Christian Dirksen Kasserer
Kongshøj Alle 10
5300 Kerteminde
53 29 42 96
Mail: dirksen.christian@gmail.com

Preben Juhl Rasmussen Næstformand
Søvangen 6
5884 Gudme
20 64 83 19
Mail: erpjr@nrdc.dk

Robin Jansen
Skolevej 29
5874 Hesselager
24 84 55 99
Mail: obhood11@gmail.com

U 16 pigerne tog i efterårsferien 2018 på en uforglemmelig tur til Italien.
En flok forventningsfulde U16 fodboldpiger mødtes lørdag kl. 12.00 på Hesselager Stadion. Efter de har knoklet de seneste 10 mdr. for at samle penge ind, er dagen endelig
kommet hvor vi spændt står samlet på parkeringspladsen.

Hesselager Fitnesshus

Et træningsabonnement til Hesselager Fitnesshus, giver dig fri adgang til træning
på vores styrketræning- og kredsløbsmaskiner og til holdfitness, som tilbyder
Cirkeltræning, TRX .
Træningspriser:
3 mdr. 540 kr
6 mdr. 995 kr.
12 mdr. 1800 kr.

Dette kan DU læse mere på hjemmesiden hesselagerfitnesshus.dk eller ved at

følge og

vores

Hesselagerfitnesshus

HfS sportsnyt
ønsker alle sine læsere en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
En stor tak skal lyde til alle vores annoncører, som
år efter år støtter os med annoncer, også en rigtig
glædelig jul
og godt nytår til jer.

Næste blad udkommer
ca. uge 11
Deadline absolut senest
24. februar 2019
Papirindsamling 2019
23. februar
11. maj
24. august
16. november
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35

Østergade 66, 5874 Hesselager Tlf. 62 25 14 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage 7.00 - 20.00

Langå Tryk 62 25 17 43
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