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Sportsuge
Løbemotion/gåture
Stavgang
1000 kr. seddel
Gymnastik
Sportsugeprogram
Folkedans
Sportsuge, håndbold,
badminton
Skydning
Krocket
Skolestrukturdebat
Hesselager Folkehus
Folkekøkken
HOGG, sportsuge
Deadline
Papirindsamling

John Th. Rasmussen ApS.

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

Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 10 33
www.vikasenge.dk

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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Hesselager Stadion.
Det kan både du og din familie med din
deltagelse være med til at skabe.

Sportsuge 2010
på Hesselager Stadion,
dagene 1. august – 8. august

Startskud med Motionsdag for
alle aldersgrupper.

HfS og HOGG er i fuld gang med forberedelserne til sportsugen 2010 på Hesselager Stadion, der i år afvikles for 32.
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.

Sportsugen åbnes med startskuddet til den
store motionsdag, søndag den 1. august.
Her er der mulighed for alle, både børn og
voksne at deltage i enten en af Hesselagergårdsløbets tre løbsruter, Halvmaraton
på 21 km for de mest seje, mellemdistancen på 10 km, begge distancer er planlagt
i områder omkring Hesselagergård og
Lundeborg, samt 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.
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

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.
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
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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1. august fra kl. 08,30. Motionsdagen
havde I fjor rekorddeltagelse med i alt
475, fordelt med 310 løbere, 10 stavgængere og 155 cyklister.

stadion, samt med underholdning og musik i festteltet

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 fra 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,
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.

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 og firmaer til at deltage i 5-kamp
konkurrence.
Nicolas Geert-Jørgensen står for udvikling af de nye aktiviteter.
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 Nicolas 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, der i år
gerne skulle samle et stort antal deltagere
fra lokalområdet. Tilmelding af hold til
fodbold for sjov til: Nicolas GeertJørgensen, tlf. 20154818, eller på mail til
kngeert@mail.dk snarest muligt.
Firmaer og forretninger indbydes fredag
aften til at dyste i 5-kamp – hvor holdene
dyster i styrke, intelligens, samarbejde,
udholdenhed og en disciplin mere.
Her er ligeledes tale om et nyt tiltag. Tilmelding af hold til firma 5-kamp-stævnet
til
Nicolas
Geert-Jørgensen,
tlf.
20154818, eller mail kngeert@mail.dk,
eller Preben Juhl Rasmussen, på
20648319, tilmeldingsfrist gerne senest
15. juli.
Fredag aften afvikles endvidere stor turnering i krocket mellem hold og spillere
fra Hesselager og Brændeskov. Fredag er
samtidig familiehyggeaften med grill på

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
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i form af gevinster af enhver slags til de
to bankospil, der traditionelt samler mange mennesker i teltet.

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 8. august i tidsrummet fra 10,00-16,00. 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 Ruth Hansen, der står for
koordineringen, på tlf. 62-252008.
I forbindelse med gratis brunch bliver der
musikunderholdning.
I forbindelse med kræmmermarkedet bliver der søndag eftermiddag børneunderholdning med mange aktiviteter og sjov
for børn i spændende 2-timers program.
Falck udstiller brandbilen fra Gudme, og
der opstilles vandglidebane og spændende
aktivitetstelt. Børneaktiviteterne koordineres af Pia Jensen og Christian Holmskov. Senere bliver der gymnastikopvisning v/HfS dygtige børnegymnaster,
straffesparkskonkurrence for børn og
voksne, og finaler i krocketturneringen.
P.t. arbejdes med emner til musikunderholdning i festteltet, og sportsugen afsluttes med offentliggørelse af vinderen på
årets nøglekasse-konkurrence, samtidig
med at kræmmermarkedet lukker kl.
16,00.

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.

Masser af sport og
underholdning i ugens løb
I forbindelse med fodboldturneringen og
5-kamp for firmahold fredag aften arrangeres der stor grill-aften på stadion. Der
fortsættes med krocketturnering, og senere på aftenen afsluttes med underholdning
og musik i festteltet, hvor bandet ”Happy
Beat´s spiller glade danserytmer.
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 for Old Boys onsdag aften,
turneringskamp i Casanova turneringen
mod Stjernen og lørdag eftermiddag mod
gode sportsvenner fra Gråsten.

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-/
9

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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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.
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.
Vel mødt til sportsugen 2010
på Hesselager Stadion
i dagene 1. august – 8. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg

Sportsugen 2009

Sportsugen 2009
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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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Løbemotion/ gåture

Stavgang

Mandag og torsdag kl. 19,00 kan alle
hvem der har lyst til at motionere møde
op ved klubhuset. Mandag løber dem der
gennem kortere eller længere tid har været i gang. For nogen er det nemt at udsætte løbeturen, hvis vejret ikke er det
bedste, men ved du at der er andre ”i samme båd”, ja så går det hele lettere.
Torsdag kl. 19,00
Noget nyt er dem vi kan kalde lunteløbere. Her veksles mellem gå og løb, nogle
minutter af hvert. Her kan nye være med,
og også dem der bare ikke kommer af
sted alene. Vi ser ikke så seriøse ud, men
vi motionerer, og det er det vigtigste.
Er du til en god gåtur, er muligheden der
også, ikke alle kan og skal løbe.
Turen har hidtil været til Damestenen, det
er ca. 4,5 km.

Mødestedet er også her ved klubhuset
onsdag kl. 10,00
Der er altid plads til flere. Stavene er god
støtte, og man forbavses over hvor meget
de støtter, og hjælper hvis man lider af
dårlig ryg eller er gangbesværet.
Naturen nydes, når deltagerne kommer
rundt i det sydøstfynske område, på stierne i skovene, langs stranden og ved herregårdene.
Klubben har ekstra stave, så mød op og
prøv om det er noget for dig.

Stavgang - forår 2010
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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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Hvad kan en 1000 kr. seddel blive til hvis den får lov til at yngle?

Gerne 25 af slagsen.
For at skaffe penge til Hesselager Folkehus sættes kreative tanker i sving. Inge
Marie Holmskov ( Søster ) er den første
der forsøger sig.

Søster forsøger at få nogle gode præmier,
så der er noget at glæde sig til. For at sikre at alle flasker kommer gennem målfeltet vil de blive fulgt af et par mænd langs
åen, så ingen flasker bliver hængende i
grene, lægger sig bag sten eller planter.

Ved at sælge flasker a kr. 25 hvori køberens navn ligger laves der en konkurrence. Flaskerne sælges i sommerens løb, i
forbindelse med sportsugen, torvedagen
og stafetter der sælger dem til naboer og
venner.

Så allerede nu kan hele byen igen samles
om et fælles mål, at bakke op om tilblivelsen af Hesselager Folkehus. Der er
mange omkostninger ved at sætte projektet i gang, så derfor tag godt imod sælgerne, og se frem til

Når alle er solgt bliver de sat i åen ved
Møllevej, og får herefter lov til at flyde
med strømmen til Vormark, hvor de første der kommer i mål giver gevinst.

Lørdag den 28. august.
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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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Gymnastik
Gymnastikudvalget:
Helen Hansen
Formand
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk
Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager

62 25 19 7

Birgit Christensen
Skovvænget 36, Lundeborg
5874 Hesselager
62 25 10 93
Lokalopvisningen på Hesselager skole
13. marts
Selv om det efterhånden er længe siden så
alligevel: Tusind tak for sidst.
Som altid, kan vi jo fristes til at sige, var
det en hyggelig eftermiddag, da vi holdt
vores lokalopvisning i gymnastiksalen på
Hesselager skole.
Igen var pladsen trang – vi stod som den
berømte sild i en tønde – igen i år var vi
rigtig mange til indmarchen. Derfor glæder vi os også til at få mere plads.
Et stort forældreønske er et holdfoto af de
enkelte hold og deres instruktører og
hjælpere. Det vil vi få organiseret til næste år.
Flere billeder fra gymnastikopvisning kan
ses på hjemmesiden www.hesselagerfs.dk
Helen
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Sommerspringholdet 2010
Det har allerede nu været en sjov og hyggelig sommersæson. I år valgte vi at sætte
aldersgrænsen på børneholdet ned, sådan
at de kommende børnehaveklassebørn
også kunne være med – og med stor succes. Mange af gymnasterne har udviklet
sig og lært nyt – både rytmisk og spring.
Der er også mange – især af de små gymnaster, der har stiftet bekendtskab med en
del nye lege. Holdet skal første gang give
opvisning til Markedsdagen d. 19. juli på
Hesselager skole og senere på sommeren
til Sportsugen søndag, d. 8. august sammen med ynglinge-pigerne. Vi håber på,
at se mange af gymnasterne igen i efteråret, når vintersæsonen går i gang.
Trine
Børnehavens store gymnastikdag
Fredag, d. 3. september 2010 inviteres
Børnehaven Løkken til ”Børnehavens
store Gymnastikdag”. Det sker kl. 9.0011.30 i gymnastiksalen på Hesselager
skole.
Den dag bliver redskabsrummet tømt for
redskaber, air-tracken pustet op og skolen
invaderet af børnehavebørn. Det er instruktører og hjælpetrænere fra HfS, der
står for det praktiske arrangement og
planlægning af dagen. Forplejning bliver
aftalt med skolekantinen, så det ikke er
nødvendigt at tage madpakker med.
Helen
Kommende sæson
Den kommende sæson starter en uge tidligere end ellers - nemlig i uge 37 og planlægning er allerede nu i fuld gang.
Som udgangspunkt vil vi i den kommende sæson være mindst to instruktører/
voksenhjælpere på alle børnehold udover
de yngre hjælpetrænere. Når man er sammen med flere om arbejdsopgaverne, er
det langt mindre afskrækkende at sige ja
til at være med på et hold, end når man
står alene med alt - både det praktiske og
planlægning af hver eneste time.

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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Så fang en forælder er vores motto i år –
Mange forældre vil gerne give en hånd
med - eller i det mindste have en finger
med i spillet - når det gælder deres børns
fritidsaktiviteter. Det har vi tænkt os at
udnytte positivt. Forældre er en ressource,
både når det gælder enkelte praktiske
opgaver, det formelle foreningsarbejde og
instruktør- og hjælperarbejde.
Allerede nu er en del af datoerne fastlagt
nemlig Januar-overnatning d. 14.-15. januar, fastelavn 5. marts, opvisning i
Svendborg d. 12. marts, og vores egen
lokalopvisning i Hesselager 26. marts. Vi
mangler stadig dato for GS Gudme Stævnet
Ud over vores sædvanlige gode tilbud om
motion, bliver der selvfølgelig også arbejdet i zumba ikke kun for voksne, men
også for børn.
Helen

Hvad sker der med HfS-t-shirtene, der
er blevet tilovers i årenes løb?
Der er efterhånden blevet en del overskuds t-shirts i årenes løb, og de skal bestemt ikke gå til spilde. I første omgang
overvejede vi at sende dem med en af
vores instruktører til Tanzania, men nu
ser det ud til, vi får mulighed for at sende
en kasse til Sydamerika. I fagbladet
”Gymnast” blev vi gjort opmærksom på,
at der er en gruppe mennesker, der indsamler og sender brugte redskaber til
Sydamerika. Dem har vi nu taget kontakt
til. Spændende om der kunne komme en
kontakt og evt. et rejsebrev ud af det!
Helen

fortsættes side 25
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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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Haves:
Masser af gode ideer f.eks.
Børneudvalg
Voksenudvalg
Stisystem - gamle såvel som nye stier
rundt i Hesselager og omegn til bl.a. motionsløbere
Oprettelse af Børneråd for de 10-16 årige
– det er de bedste til at vide hvad der er
HOT og hvad der er NOT
Ønskes
Flere timer i døgnet eller
Andre aktive personer, der har lyst til at
hjælpe os med at føre vores ideer ud i
livet.
Er det dig vi mangler – Her kan både unge og ældre være med!
Har du lyst til at deltage i foreningsarbejdet i HfS, så kontakt os!
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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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Folkedans

Tirsdag den 15. juni, Valdemarsdag var vi
31 til fællesspisning i det store telt ved
Revsøre strand, hos Ingrid og Niels ved
deres Fiskerhus. Vejret var som bestilt,
igen en rigtig flot aften.
Efter at vi havde spist dansede vi på plænen, dem der kunne, mange havde forskellige skavanker og var tilskuere. Verner og Leif spillede både til dansen og
efterfølgende sang i teltet efter kaffen.
Igen en hyggelig aften. Tak til Ingrid og
Niels, samt dansere, spillemænd og leder.

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

Den 26.-27. juni får vi besøg af Ølholm
Folkedansere, vores udvekslings forening
gennem 24 år.
Den nye sæson starter den 28. september
2010.

Tirsdag den 1. juni havde vi havedans hos
Laila og Bent i Albjerg.
Vi var rundt i deres flotte nyanlagte have
med 100 forskellige rododendron og stenhøje, samt plantagen, det var rigtig spændende.
Vi var ca. 20 dansere og Leif med harmonikaen.
En rigtig fin sommeraften. Efter dansen
drak vi kaffe inde og sang nogle sange.
Tak for en dejlig aften, til Laila og Bent,
samt dansere, leder og spillemand.
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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.

Sommeråbent :
1.juni—31.august daglig 11-18.
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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Sportsugen
For at klare alle opgaver har vi igen i år
brug for hjælpere. Giv en hjælpende hånd
på motionsdagen, det kan være at stå ved
en vej, hvor løberne skal forbi, så ingen
løber forkert, det kan være på pladsen ved
forfriskninger, eller i salgsvogn.
Også i ugens løb har vi brug for hjælpere
til pølsevogn, fadølsvogn, bar, boder.
Meld dig til et par timer, det er en god
måde at møde andre på, så kontakt blot
Søster på tlf. 62251960 eller mail htholmskov@mail.tele.dk og få et skema
tilsendt

Badminton
Badmintonudvalget:

Håndbold
Håndboldudvalget:
Susanne Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager

Formand
62 25 27 23

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87
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Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager

Formand
62 25 23 87

Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager

62 25 23 87

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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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

Støt vore
annoncører
de støtter os
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
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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

Krocketnyt siden sidst.
Fredag den 16. juli, afholdes der grillaften ved klubhuset. Vi håber at mange
har tid og lyst til at deltage.

Den 30. marts begyndte vi på sæsonen
2010. Det har været en kold opstart her i
foråret, men nu er alle i fuld gang igen.
Pt. er spillerne i fuld gang med at få afviklet Landsdelsmesterskaberne (Fyns
mesterskaberne). Finale-kampene spilles
på Hesselager Stadion torsdag den 12.
august 2010 fra kl. 17,00.
Landsmesterskaberne afvikles den 18.
september i Sig (Vestjylland), vi håber så
at Hesselager også er repræsenteret i år.
Den 19. juni, blev der afholdt stævnedag
her i Hesselager. Alle klubber på Fyn var
inviteret. Dagen begyndte med morgenkaffe og rundstykker kl. 9,00, og afslutning kl. 15,30.
Der blev spillet i C og B række, der var
præmier til de par der blev nr. 1 og 2 i
begge rækker.

I sportsugen er der krocket på banen den
6. og 8. august.
Den 20. august er spillerne inviteret til
Ølgod.
Puv. Peder Pedersen

Vinder af C rækken blev Inger Kristensen
og Ove Dinesen, Kværndrup og nr. 2 blev
Ellen og Verner Rasmussen, Midtfyns
Krocket.
Vinder af B rækken blev Kirsten og Gerhard Andersen, Hesselager og nr. 2 blev
Frode Nielsen og Jens Arne Pedersen,
Hesselager.
ET STORT TILLYKKE til alle.
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Nyt fra Hesselager Kirke.
Vi vil i menighedsrådet gerne opfordre til, at man går ind på kirkens hjemmeside for at
orientere sig om, hvad der foregår i kirken og konfirmandstuen.
Hjemmeside: www.hesselagerkirke.dk
Her skal kort nævnes nogle ting, som måske kunne have interesse.

Søndag d.29.august kl.10 vil der være gudstjeneste med efterflg. pilgrimsvandring.
Tirsdag d.31.august kl.19.30 er der koncert i Oure Kirke med Anne Linnet
(Koncerten er et samarbejde mellem de 4 kirkesogne)

Høstgudstjenesten er den 3. oktober kl.10. Det lokale kor vil medvirke.
Sangaften, torsdag d.7.oktober kl.19.30 i konfirmandstuen.
Til efteråret fortsætter vi vores arrangementer i konfirmandstuen den sidste torsdag i måneden,
hvor der vil komme forskellige lokale personer og fortælle.
Vi håber på gode oplevelser og glæder os til at se rigtig mange interesserede til de forskellige
arrangementer.
Med venlig hilsen
menighedsrådet
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Kommentar til skolestrukturdebat
Lagt på Svendborgbloggen.
Vær med til at sikre vort nærdemokrati,
og en god skole i Hesselager.
Sådan skrev vi på bloggen

Når et skoledistrikt ændres drastisk med
lukning og overflytning til skoler med
længere transporttid, vil børnene få svært
ved at nå hjem til de foreningstilbud, der
er i det frivillige foreningsliv. Risiko for,
at børn forlader lokalområdet og i værste
fald stopper med deres fritidsaktiviteter er
til stede og få svært ved at komme i gang
igen.
Vi håber, der må blive sat fokus på den
ledelsesmæssige struktur i skolevæsenet
med fælles ledelse af børnehave, sfo og
skole frem for lukninger i lokalområder.
Held og lykke med det videre arbejde

Det er en spændende debat, der nu er
skudt i gang mht til den fremtidige skolestruktur og mange overvejelser skal med i
beslutningsprocessen.
Nærmiljøet i Hesselager er afhængig af
den planlagte byudvikling i området. Den
fremmer bosætning, og der skabes vækst.
Butikker bevares og nye etableres.
Som foreninger ser vi i Hesselager det
som en absolut overlevelse, at vi har en
skole. Samarbejdet mellem foreningerne,
børnehave, sfo og skole er af uvurderlig
betydning for et lokalsamfund.

Hesselager f. Sportsklubber og FS HOGG

HfS Sportsnyt
hfssportsnyt@mail.tele.dk
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Hesselager Folkehus
Mens vi stadig venter torsdag d. 17. juni kl.17.00!
Spændingen stiger – bliver der endelig
givet tilladelse til, at vi må bygge på
sportspladsen ved Hesselager skole? Så
vidt vi har fået oplyst, bliver den endelige
afgørelse truffet, inden politikerne går på
sommerferie. Vejen har været lang, og
projektet har været igennem mange udvalg og afdelinger, men målet er nær.
I forbindelse med forårets sidste Folkekøkken skal skiltet afsløres, hvor der står
”Her bygges Hesselager Folkehus”.
Det bliver Arne Ebsen, der holder skiltetalen. Arne Ebsen er valgt ind i byrådet
for SF og er desuden formand for Nærdemokratiudvalget i Svendborg kommune.
Vi venter spændt, om han har besked med
til os fra Børn og Unge.

Sidste Nyt – torsdag d. 17. juni
senere på aftenen
Men – men – men - Heller ikke Arne Ebsen havde skriftlig besked med.
Han var til gengæld fuld af fortrøstning
og mente ikke, der var problemer med at
få det på skrift. Som vi fortalte ham, er vi
jo nødt til at have formaliteterne i orden
før vi begynder at søge om midler. Hvordan vil det lige se ud når vi skriver til de
forskellige fonde og må indrømme at vi
har en god ide, men vil bygge på en grund
vi ikke har nogen ret til at benytte og stadig venter på at få lov til at bruge. Nej
vel!

Men nu til ”dåben”
Hesselager Folkehus
Begrundelsen for at vælge netop dette
navn er bl.a., at bestyrelsen allerede nu
har fået henvendelser fra både enkeltpersoner, grupper og organisationer. Alle,
som ønsker at kunne benytte stedets faciliteter til mange og meget forskelligartede
møder og aktiviteter. Der vil altså virkelig
blive tale om et ”folkets hus” for alle aldersklasser og for alle områdets beboere.
Som det allerede ser ud i dag, vil
”Hesselager Folkehus” virkelig komme til
at tjene sit hovedformål, hvor hele området gøres endnu mere attraktivt både for
dem, der allerede bor her, som for mulige
tilflyttere.
Da dåben var vel overstået, fortsatte festen i Glassalen.
Her var dækket op med alt, hvad vi kunne
tænke os af tilbehør. Grillen havde været
tændt uden for længe, og grillmestrene
havde både pølser, kyllingefiletter og
koteletter klar til alle. Til dessert - hvis
der overhovedet kunne klemmes mere
ned - var der is. Vejret havde spillet jordbæravleren et puds, så dem glæder vi os
til næste år.

Helen
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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

HUSKERUBRIK:
- 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 købe billet hos Nærkøb eller Super Spar til beboerfesten,
lørdag 7. august, og husk at tage naboer, familie og venner med –
bordbestilling v/Jeanette, 51200649.
- at købe stadeplads til kræmmermarkedet,
søndag 8. august kl. 10,00- 16,00
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Næste blad udkommer
uge 36
Deadline
15. august 2010

Papirindsamling!!
2. oktober 2010
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.
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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Hesselager

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

LANGÅ TRYK 62 25 17 43
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