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Kasserer
62 25 35 85

62 25 31 75

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

Åbent alle dage 7.00 - 18.00
Vestergade 1, 5884 Gudme
Tlf. 62 25 15 22 - Fax. 62 25 39 22
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Formanden skriver
Stor renovering af sydmuren og vestgavlen
på klubhuset.
Klubhuset står nu rustet til at modstå kommende vintre. Frostskaderne gennem flere
år, forårsaget af regn og frost er nu endelig
udbedret. Tidligere har vi haft reparationer
men det holder ikke, og gasbetonstenene
var nu så medtaget at der var behov for
større renovering.
HfS søgte kommunen om et beløb til reparation og efter syn af muren, blev arbejdet
sat på budgettet 2012. Vi sendte tilbud ind
på materialer, et beløb på 88ooo,- incl. nye
vinduer.

Vi var så heldige at få tildelt kr. 65000,-,
der dækker udgifter med undtagelse af
vinduer. Vi har så senere vurderet at vi var
nød til også at udskifte beklædning og
vindskeder på vestsiden, der var mørnet.
Vi har haft god hjælp af frivillige til at
være stikke i rend drenge for Håndværkervogn og har derved kunne nedsætte beløbet på de øvrige udgifter.
Resultatet kan ses, og det er flot arbejde.
Det vil også betyde, at vi vil spare en del
udgifter til energi, da den nye isolering er
efter de sidste gældende regler. Klubben
har i alt nok en udgift på det samme.
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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Sportsugen 2012
Sportsuge 2012 på
Hesselager Stadion, dagene
29. juli – 5. august

Startskud med Motionsdag
for alle aldersgrupper.
Sportsugen åbnes med startskuddet til den
store motionsdag, søndag den 29. juli.
Her er der mulighed for alle, både børn og
voksne at deltage i enten en af Hesselagergårdsløbets tre løbsruter, hvor der er mulighed for at deltage i Halvmaraton på 21
km, mellemdistancen på 10 km – begge
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 der med
Cykelmotion kl. 10,30, derefter gælder
det kl. 10,45 Halvmaraton, fem minutter
senere 10 km og kl. 10,55 sprinterdistancen på 4,5 km og endelig starten på
stavgang kl. 11,00.
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 www.hfsmotion.dk senest den 25. juli. Endelig er

HfS og HOGG er i fuld gang med forberedelserne til sportsugen 2012 på Hesselager
Stadion, der i år afvikles for 34. 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, Christian Holmskov,
Ole Vagn Jensen, Bent Skovshoved, John
Pedersen og Jørgen Elgaard. I forbindelse
med planlægningen er der nedsat en del
arbejdsgrupper:
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, mandag den 16.
juli.

Spændende program for
sportsugen.
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 Hesselager Stadion.
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Sportsugen 2012
der mulighed for at tilmelde sig på selve
dagen 29. juli fra kl. 08,30. Motionsdagen
havde I fjor rekorddeltagelse med i alt 475,
fordelt med 310 løbere, 10 stavgængere og
155 cyklister.

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.

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.
Løbet afvikles 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 med
deltagelse af mere øvede ryttere.
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.
HfS og HOGG håber, at deltagerne er lige
så gode til at finde egne løbssponsorer,
som sidste år, hvor der blev kørt ca. 70.000
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. 4043 2787.

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. Efter ønske
fra flere er gadefodbold i år opdelt i to
rækker, en ren eliterække for øvede fodboldspillere, med 4 spillere på holdet.
Fodbold for sjov rækken 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. I showrækken spilles med mixede
hold, hvor såvel familie- som gadehold
har mulighed for at stille med mixede
hold, kvinder, mænd og børn.
P.t. er Thomas Lilja og Jørgen Elgaard i
færd med at udvælge gadeformænd for de
enkelte gader i lokalområderne, og med at
udsende invitationerne.
Tilmelding af hold til fodbold til gadefodboldturneringen kan ske til Thomas Lilja,
tlf. 6069 6550, mail tblilja@gmail.com
eller til Jørgen Elgaard, 4025 9389 eller
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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

10

Sportsugen 2012
på mail j@hesselagermail.dk. Der er mulighed for tilmelding fra nu og indtil seneste tilmeldingsfrist som er søndag 29. juli.
Fredag aften afvikles endvidere crocket
med spillere fra Hesselager.
Derudover gentages successen fra sidste år
med sydøstfynske mesterskaber i havetraktortræk, der afvikles på det 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 igen i år 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 i år af det lokale orkester ”Huddi
Blues”.

af busken og få inviteret naboer, venner
og familie med til Årets beboerfest i
Hesselager.
Billetter til festaftenen á kr. 100,- incl. 1 øl
kan købes i forsalg hos Nærkøb og Euro
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 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 søndag eftermiddag og tirsdag aften.
Lørdag eftermiddag kl. 14.00, spilles der
en opvisningskamp mellem ”EM holdet"
fra Sverige lig med HOGG´s juniorhold
fra 1992 vs "Koryfæerne" alias HOGG
Serie 2 fra ca. 1992.
Det er en arbejdsgruppe bestående af tidligere HOGG træner Hans Laurits Nielsen,
Holdleder Hans Christian Christiansen
samt Christian Holmskov som i forårets
løb har haft kontakt til en masse spillere
Der er lagt op til et både spændende og
interessant opgør og gensyn med flere
”gamle” HOGG spillere, hvor 30 spillere
allerede har anmeldt deres ankomst både
for at være med i selve kampen og til 3.
halvleg til Beboerfesten lørdag aften

Beboerfest lørdag aften
Lørdag aften afholdes den store beboerfest
i festteltet – traditionelt med deltagelse af
et stort og veloplagt publikum fra Hesselager og omegn med familie og venner.
Aftenen begynder med fællesspisning af
medbragt madkurv, underholdning med
Årets Hesselagerrevy og dans i år til det
populære østfynske band ”Best After
Dark”, der har gæstet Hesselagerområdet med stor succes til flere privatfester
- så der er virkelig lagt op til et brag af
en fest – så det gælder om at komme ud
11

Murer

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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Mange frivillige hjælpere !!!

Hesselager Marked og stort
familieprogram søndag.

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 23 timer i salgsboderne, køkken-/øltelt,
eller medvirke som vagtpost ved motionsløbet.
Igen i år kan vi glæde os over at have
Hjemmeværnskompagniet som hjælpere
omkring afvikling af den store motionsdag, og sponsorcykelløbet.

Søndag morgen inviteres alle borgere til
stor gratis brunch i teltet, med sild og pålæg. Hesselager Marked i ny version på
Hesselager Stadion afvikles søndag 5.
august i tidsrummet fra 10,00-15,00,
med Majbritt som ny koordinator. 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 Majbritt
Jensen, der står for koordineringen, på tlf.
2179 4169.
I forbindelse med gratis brunch bliver der
musikunderholdning i teltet og MCklubben fra Gudme kommer på besøg og
viser deres flotte motorcykler frem.
I forbindelse med markedet bliver der søndag eftermiddag underholdning med gymnastik- og danseopvisning v/HfS. Derudover bliver der arrangeret 2. afdeling af
krocket på stadion og stor straffesparkskonkurrence. Senere på eftermiddagen
kåres Årets Hesselagerlagkage, og der
afsluttes med Musikunderholdning ved
”Giro 413” – ønskeprogram hvor borgere
fra lokalområdet har mulighed for at ønske
deres melodi for en 20 kr, og give deres
begrundelse for musikvalget – i lighed
med Giro 413 udsendelsen om søndagen
på P4. Pia Skovshoved og Preben Juhl
Rasmussen har lovet at stå for koordineringen heraf – og det er planen at ønskeprogrammet kører af stabelen sideløbende
med kaffe og lagkagespisningen i teltet i
tidsrummet søndag mellem 14,00 og 15,30
– Jo Jo klovnen kommer og laver spas for
både børn og voksne, og sportsugen afsluttes traditionelt med at nøglekassevinderen
offentliggøres..

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, tlf. 6225 3027, Bent
Skovshoved, tlf. 6225 1299, eller Christian Holmskov, tlf. 6225 1472.
Vel mødt til sportsugen 2012 på
Hesselager Stadion
i dagene 29. juli – 5. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg
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www.viggo-nielsen.dk

Håndbold

Løb og motion

Håndboldudvalget:

John Hansen
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
E-mail:hjgaldbjerg@mail.tele.dk

Susanne Pedersen Formand
Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
23 30 27 96
E-mail: SDP@mail.dk

Badminton

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
Mobil:
28 80 23 35
E-mail:bi-ku@mail.dk

Badmintonudvalget:
Kurt Ørnegaard
Formand
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
Mobil:
28 80 23 35
E-mail:bi-ku@mail.dk
Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
E-mail:bi-ku@mail.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

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

Den 16. juni, afholder vi stævnedag på
stadion, det er dagen hvor samtlige klubber
på Fyn bliver inviteret, pt. er der tilmeldt
60 deltagere.
Pt. er alle klubber på Fyn, i fuld gang med
at afvikle landsdelsmesterskaberne, alle
finalekampe spilles på Hesselager stadion
torsdag den 16. august kl. 17/00.
Klubbens grillaften er fastsat til den 13.
juli, invitation sendes ud.
I sportsugen er der krocket-arrangement
fredag aften og søndag entermiddag.

Krocketnyt siden sidst:
Den 24. februar, blev der afholdt vinterfest
i klubhuset med spisning, der var god tilslutning og humøret var i top, alle havde
en god aften.
Den 27. marts, begyndte sæson 2012, der
var stor tilslutning og god aktivitet fra starten.
Den 14. april, blev der holdt åbent hus i
klubhuset, vi kunne nok have ønsket os lidt
større tilslutning, men dagen forløb efter
planen, endnu har det ikke øget medlemstallet, men måske det kommer hen over
sommeren, der er jo altid plads til flere
krocketspillere.

Mvh. Peder Pedersen
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Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

Hesselager Grill og Bodega

TLF. 62253083
www.hesselagergrillogbodega.dk

æggekage med flæsk
smørrebrød
Dagens ret lille
Dagens ret alm.

tlf.62 25 32 46
www.humlebyg.dk

85.kr
23.kr
35.kr
70.kr
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bil 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

Hesselager Krocket har haft krocketstævne
d. 16. juni 2012.
Det har forløbet rigtig godt, der mødte 60
glade krocketspillere op til morgenkaffe
kl. 9.
Vi startede med en sang derefter kaffe.
Efter kaffen blev der uddelt spilleplaner og
så gik spillet i gang på banerne. Kl. 12 var
der frokostpause, hvor man nød den medbragte madpakke og fik en øl eller vand til,
snakken gik godt, men vi måtte på banerne
igen og spillede til kl. 15.30.
Vejret var rigtig fint med solskin det meste
af dagen, det begyndte dog at regne lidt før
vi stoppede.

Til slut var der kaffe med tilbehør i klubhuset og uddeling af præmier til de glade
vindere.
Vinder af B rækken blev Gerhard Mortensen og Gunnar Hansen Gudbjerg, nr. 2
blev Ole Vagn Jensen og Ole Bruun, Hesselager/Brændeskov. Vinder af C rækken
blev Gerda Dalager og Vagn Sørensen,
Svendborg.
Nr. 2 blev Brio Hansen og Jørgen Hansen,
Hesselager.
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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 - paneler.
Vinduer med linoliemaling
Linolieprodukter fra Skovaard og Frydensberg , Trætjære, Ægte Rödfarg, maling.

Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 16 33
www.danbo.dk
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Skydning
Skydeudvalget:
Søren Nymark Bøllehus
Formand
Østergade 23
5874 Hesselager
23 80 36 97
E-mail: snb.hfs@nymarco.dk
Jan Sielemann
Nymarksvej 3
5882 Vejstrup
62 28 20 68
E-mail:jansielemann@hotmail.com

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager

62 25 12 22

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager

40 16 06 43

Erik Strandhauge
aestrandhauge@hesselagermail.dk

Hans Haarsløv
hanshaarslov@gmail.com

Sommerskydningen er i fuld gang Oste-rødvinsskydning på 200 m:
Dette var et nyt tiltag sidste år som blev
udendørs.
succes og derfor gentages i år. Det er
2.Hovedkreds som står for det åbne stævne
med efterfølgende fælles ostebord med
rødvin til.
Stævnet finder sted mandag den 02.07.12
kl. 18,30.
Tilmelding nødvendig pga. bespisningen.

Vi startede op første mandag i maj og skyder hver mandag aften fra kl. 19,00 i
Rødskebølle Skyttecenter på 200 m banen.
Efter skydningen samles vi til kaffe/the og
kage ude i det fri ved bordene eller inde i
opholdslokalet, hvis vejret ikke er til at
sidde udendørs.
I år er vi foreløbig 11 medlemmer som
mødes og skyder 200 m.

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

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. Tirsdag den
12.06.12 har vi inviteret 3 puljehold til
kampe i Brændeskov, så der bliver mange
skydninger og bagefter fælles samvær over
kaffen.

Forårsstævne i Humble d. 13.05.12:
I år var vi 4 der drog til Humble til
kapskydning, det blev en rigtig hyggelig
dag. Først skød vi vore skydninger inden
vores medbragte madpakker blev fortæret
ude i det fri, da vejret var fint i solen. Efter
frokosten kørte vi til Ristinge og gik Klinten og Halen rundt, sad og fik en pilsner
ved vandet inden det igen var tid at køre til
skyttecentret og deltage ved præmieuddelingen. Vi var hjemme til aften.
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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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Rødskebølle Stævnet d. 02.06.12:

Folkedans

Igen i år var jeg eneste repræsentant fra
Hesselager i dette stævne, det er en skam
for det er et flot stævne på alle discipliner.
Jeg vandt guld på 200 m og sølv på 50 m
samt førstepræmie på 200 m.

Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager

2.Hovedkreds kapskydning d.
10.06.12 i Brændeskov:

Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

Fin deltagelse i både 200 m og 50 m skydningerne.
Jeg er lige kommet hjem fra stævnet og det
var som sædvanlig et rigtig hyggeligt stævne og en dejlig fællesspisning efterfølgende som Hovedkredsen betaler. Under spisningen var der præmieuddeling.

62 25 18 94
Kasserer
62 20 87 03

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

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

Stavgang
Harald Thomsen
Åvænget
5874 Hesselager

Formand

Tlf. 62 25 33 65

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 79
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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

F• A• I
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Vores HfS t-shirt i hovedstaden:

Gymnastik
Gymnastikudvalget:
Helen Hansen
Formand
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
Mobil:
61 99 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk
Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager

62 25 19 47

Merete Vang
Anna-Katrine Markvardsen
Vores Hfs t-shirt kommer vidt omkring i
det danske land – den var også med, da
Camilla løb ½ maraton i København her i
foråret.

Når det er ekstra - godt at
være frivillig:

Sommergymnastik og -dans
2012:
Jeg har haft den store fornøjelse at være
med som ”den gamle” og medinstruktør på
sommerspringholdet 2012, så jeg vil starte
med at sige tak for lån af jeres børn - det
har været super-sjovt at arbejde sammen
med dem og de noget yngre instruktører
og hjælpere – men bare rolig - de har været
meget søde og overbærende.
Der har været ca. 30 børn til de aller-fleste
træninger. Der er blevet trænet seriøst, og
mange af gymnasterne er nået langt både
med deres rytme og spring. Det blev også
taget meget seriøst, at der skulle meldes
afbud, hvis man var forhindret - tak for det
– det gør det meget lettere at være frivillig,
når der er total forældreopbakning bag.
Holdenes første opvisning var til Markedsdagen på Stokkebækskolen afd. Hesselager, og her var vores dansehold også med.

Lagt til avis-indsamleren med følgende
besked:
Til avis-indsamleren med tak for hjælpen.
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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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Det var kun vejret, der kunne drille og det gjorde det desværre også – øv altså - vi måtte droppe de fleste af vores
spring, fordi det begyndte at dryppe! Men bare vent – vi
har altså bestilt godt vej til opvisningen i Sports-ugen, og
så bliver det med hele vores program ☺
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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

v/ Erik Vogn · Tingstedet 10 · 5874 Hesselager · Tlf. 27619531
Mail. hvogn@hesselagermail.dk
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Hvem var det så lige, der var med til at give danseopvisning og hvad var det for
noget?
Jo - Fredag d. 1. juni havde vi inviteret til Danse-event med en meget dygtige
danser nemlig Signe Breitenkamp. 14 børn kom og dansede og havde det supersjovt! Efter en fælles opvarmning kunne man vise sin egen serie og så lærte
Signe os en fællesserie, som vi viste til Markedsdagen . For dem som ikke nåede
at se holdet til Markedsdagen, kan de nå at se os til Sportsugen.

Hvad sker der ellers i fremtiden:

Babystimulastik for babyer 0-9 mdr.
Vi hører så meget om vigtigheden af, at få tumlet, rørt og stimuleret sin baby. Nu gør vi
noget ved det i Hfs og tilbyder et hold i Babystimulastik som nyt tiltag i den kommende
sæson..
Et hold, hvor du får mulighed for at styrke din babys sanser, balance og motoriske
udvikling - samtidig med at I har det sjovt og hyggeligt. Jeres baby vil nyde at møde andre
babyer og I vil få gode ideer og inspiration til stimulering, balanceøvelser og leg.
Tag baby med under den ene arm, et tæppe under den anden og kom og nyd en stund
hvor i får tumlet, leget vildt, leget stille, masseret, hygget og oplevet.
Et godt tilbud til forældre med babyer i alderen 0-9 mdr. og hvor både unge og ældre
forældre mødes.
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når du har fri fra skole
Det spirer og gror i Glassalen
på Stokkebækskolen afd. Hesselager
onsdag d.16. august kl.16.30
KOM OG VÆR MED!!
er du mellem 10 og 16 år?

så kom med alle dine gode ideer

- måske kan de blive til virkelighed !!!
•
•
•
•
•
•
•
•

Byg en Skater-bane
Dans break-dance
Arranger tur i skøjtehallen
Løb på rulleskøjter
Spil nice musik
Optimer din cykel, kør mountain-bike
Computer nørde
Ja, hvad kan du tænke dig !!!!!!
- måske får vi lavet juniorråd?
Der er naturligvis voksne til at hjælpe
Hilsen Helen
Gymnastikudvalget
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HUSK:
•
•
•
•
•

•
•

at tilmelde dig til Motionsdagen, søndag den 29. juli enten
i løb eller cykling.
at tilmelde dig til at deltage i Sponsorcykelløbet,
torsdag 2. august.
at tilmelde et gadehold til fodbold for sjov og firma 5-kamp,
fredag 3. august.
at tilmelde sig til den spændende konkurrence i
havetraktortræk, fredag 3. august..
at købe billet hos Nærkøb eller EuroSpar til beboerfesten,
lørdag 6. august, og husk at tage naboer, familie
og
venner med – bordbestilling v/Jeanette, 51200649.
at købe stadeplads til Hesselagermarkedet
søndag 5. august, v/Majbritt, 21794169.
at bestille et musikønske til ”Giro 413” v/Pia Skovshoved,
på tlf. 6225 1299.

der påbegyndes efter sommerferien. Seniortruppen, der i efteråret blev trænet af
Michael Nydam, har i foråret fået nye trænere, idet de to kendte og lokale stjerner
Kristian Aaby og Anders Sæderup med
succes har forestået træningen, og med still
going strong Laurits Hansen som holdleder, mens Dennis Sejten har assisteret omkring 2. holdet i Serie 3.
I skrivende øjeblik vides ikke om 2. holdet
fra efteråret spiller i Serie 3 eller Serie 4,
p.t. mangler der at afvikle to spillerunder.
Seniorudvalget i HOGG har aftalt med
trænertrioen Kristian, Anders og Dennis at
de fortsætter med trænergerningen i efteråret 2012.
Kvinde Senior i Albaniserien med Karina
Slabiak som træner har også haft et fint
forår, hvor det er blevet til 5 sejre, 4 nederlag og 1 uafgjort, og holdet indtager 4.
pladsen med 24 points. Holdet mangler at
afvikle een kamp, der afvikles på Høje
Bøge Stadion i Svendborg mod

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

HOGG´s 1. herre senior
oprykning til Serie 2.
HOGG´s 1. herre seniorhold har efter en
suveræn efterårssæson fortsat de gode takter i foråret, hvor holdet er gået fra sejr til
sejr, og er således ubesejret i forårets 9
kampe, hvilket har resulteret i maksimum
33 points og holdet har dermed sikret sig
oprykning til Serie 2 fra den nye sæson,
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Fortuna Svendborg. Karina Slabiak har
desværre meddelt, at hun stopper som træner for holdet, og i efteråret arbejdes med
en model, hvor holdet selv vil forestå træningen med Ida og Anja som tovholdere.
Derudover er aftalt med Grethe Cordua og
hun påtager sig træner-/ holdlederfunktionen til kamp med Dennis Sejten som
stand-in.

Husk vi skal også bruge flittige hjælpere til
afvikling af sportsugen ikke mindst med
afvikling af motionsdagen og sponsorcykelløbet.

Ungdomsafdelingen
I ungdomsafdelingen har der været stor
aktivitet i alle årgangene. HOGG´s U-15
drenge, der i foråret har spillet i FBU´s
fornemste række, mesterrækken, hvilket
har været en stor og spændende udfordring. Holdet har opnået to uafgjorte resultater og en række hæderlige nederlag. Holdet, der fortsat trænes af Gitte, skal i efteråret spille U-17, hvor de placeres i Arækken. Derudover har HOGG tilmeldt
hold i U-13 drenge, U-11 drenge, U-10
drenge, U-9 drenge, U-8 drenge og piger,
U-7 og U-6 drenge og piger, U-15 piger og
som en ny årgang tilmeldes hold i U-10
piger.
HOGG´s ungdomsafdeling har haft spændende besøg af OB´s målmand, Jesper
Christiansen, der samlede 75 børne- og
ungdomsspillere på Hesselager Stadion,
den 9. maj – og der er planlagt ungdomsafslutning for alle årgange og deres forældre
på Hesselager Stadion, torsdag den 21.
juni. Ud over træning og den spændende
kamp mellem børn og forældre, venter der
børnene en spændende sponsoroverraskelse.
P.t. er ungdomsudvalget ved at planlægge
efteråret med træningsdage og –tider, samt
ikke mindst med at finde trænere til de
enkelte hold, så går du med en trænerdrøm
eller bare et ønske om at hjælpe, kan du
rette henvendelse til Anja Højer, på tlf.
2264 4788 eller Jørgen Elgaard, på tlf.
4025 9389

Preben Juhl Rasmussen
Næstformand

Bestyrelsen i FS HOGG
John Pedersen
Formand

Thomas Lilja
Seniorudvalgsformand
Anja Højer
Ungdomsudvalgsformand
Jørgen Elgaard
Old boys og ungdomsudvalget
Ole Vagn Jensen
Bane– og materialeudvalg
Jeanette Stengaard Jørgensen
Kasserer
ønsker hermed alle medlemmer, trænere,
holdledere, hjælpere og sponsorer en rigtig god sommer - på gensyn til sportsugen i
uge 31 og til sæsonopstart på efterårssæsonen i august.
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DET ER SOMMER

CYKELHOLDET

Der er sommer, der er EM i fodbold, de
danske spillere kan holde ferie, og vi må
heppe på andre hold? Der er Turen til Paris
og OL i London, ingen der elsker sport vil
kede sig i sommer.
Også i vort lokalområde er forberedelserne
til sportsugen på det højeste. Der skal træffes mange beslutninger laves aftaler, og
hentes frivillige hænder ind, så resultatet
igen kan ende som en god indsprøjtning til
HfS og HOGG.
Uge 31 er gennem mange år en dejlig
solskinsuge, de sidste par år med byger,
men ikke regnvejr, for er der noget der kan
ødelægge udendørsarrangementer, er det
regn.
De mange forberedelser, ansøgninger til
Politi, Teknisk udvalg, Told&skat, Koda,
Beredskabet m.m. ja det tager den tid det
tager….
Planlægningen af motionsdagen, så alle
der deltager, hvad enten det er til løb eller
på cykel føler sig godt tilpas er vigtig- alt
skal klappe. I år deles oplevelsen på face
book, det er et godt redskab til formidling.
Herved kan invitationen og kendskabet til
Hesselagergårdsløbet nå endnu længere
ud.
Igen i år laver vi et Hesselager marked
med stande der kan lejes. Også her kan
kræmmere og forretninger mødes på face
book. Vi håber sportspladsen vil summe
søndag den 5. august af købelystne mennesker efter en lidt mager 2011, hvor morgenregn fik nogle til at blive hjemme.
Kontakt Maj Britt 21794169 hvis du vil
have en stand.
Vel mødt til en god SPORTSUGE I HESSELAGER i uge 31, fra d. 29 juli til 5 august.
Programmet for sportsugen er indsat i
midten af bladet.

Gennem mere end 25 år har der i Hesselager været en flok af borgere, der hver uge
har motioneret rundt i omegnen på cykel.
Det hele er startet af 4 herrer der brugte
vintermånederne til motionsbadminton i
gymnastiksalen på skolen. Det var tidl.
købmand Johs. Petersen Spar, der var med
i ide´gruppen, at når solen kom på himlen,
måtte motionen være på cykel. Der har
gennem mange år været start og slut hos
Bodil og Johs. på skolevej, Da Bodil, flyttede til Gartnervænget, flyttede cykelholdet med. Nu er holdet imidlertid blevet så
stort, at Bodils stue er blevet for lille til at
huse flokken der tæller ca. 20 når alle møder op.
Vi fandt klubhuset som egnet, og benytter
nu skytternes mødelokale til at slutte af i.
Der er plads til flere, så er der læsere der
trænger til at få pumpet cyklen og få motion er mødetidspunkt hver tirsdag kl. 19,00
fra klubhuset.
Turen er i et tempo hvor alle kan være
med, og turens længe er fra 18-20 km i
starten af sæsonen- op til 30 km alt efter
vejr og vind.
Vel mødt til nye

31

HESSELAGER SPORT OG KULTUR
Å-løbet 2012
Arrangeret af Hesselager Sport og Kultur til fordel for byggeriet
”Hesselager Folkehus”
Mød os på TORVEDAGEN I HESSELAGER 18. AUGUST
For at skaffe penge til Hesselager Folkehus sættes kreative tanker i sving
Søndag den 9 september
sættes op mod 1000 flasker i Stokkebækken. Som de to foregående år er det spændende
at følge flaskerne når de flyder over målstregen ved Møllegården i Vormark. I 2011 var
der meget vand og strømmen stærk. Der blev alle sat på en prøve med at få alle flaskerne
sikkert i nettet, så ingen endte i Storebælt. Det blev et ekstra indslag til den hyggelige
eftermiddag i solen bag laden. Fyns amts avis var med og lavede en fin omtale og billedserie.
Flaskerne sælges bl.a. på TORVEDAGEN, ligesom vi vil stå ved EUROSPAR. Derudover vil vi have et antal ambassadører der sælger i sommerens løb.
Bestyrelsen kan kontaktes både hvis du vil hjælpe som ambassadør eller købe flasker
á kr. 25,00.
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HESSELAGER FITNESS
Sommerferie holdes der ikke i huset, men i ugerne 29-30 og 31 16 juli-6 august er der
færre instruktører, da alle skal holde ferie med deres familier.
Brug hjemmesiden www.hesselagerfitnesshus.dk for at følge med i hvornår der er instruktører. Hvis der er brug for instruktør uden for disse tidspunkter, så ring på 62251960
( Søster) eller Michael 40300167, og vi vil kontakte en instruktør der kan komme.
Beboere på Rosenvej beder alle om at køre langsomt til og fra huset. Det er sommer
og der er legende børn.
Hesselager Fitnesshus vil være at finde på TORVEDAGEN lørdag den 18 august. Her
kan man få gode råd og teste sig selv på en af vore cykler. Der vil være repræsentanter
af vore dygtige instruktører, som står til rådighed med gode råd og svarer på spørgsmål
vedr. motion og fitness.
Der laves en konkurrence med præmie.
Foredrag
Hvad er sundhed?
27. august kl. 19,00 på skolen
(dato kan ændres) se hjemmeside og opslag.
Sundhed er ikke kun det du spiser
Er din krop en Rolls Royce eller en Skoda
Hvordan passer du på din krop uden at du skal leve med uendelige forbud og dårlig samvittighed?
Kom og få lidt info og små tricks til at gøre det lidt sundere.
Vidste du at vi har en ”mavehjerne” der gerne vil bestemme.
Hvorfor melder trætheden sig kl. 16 og hvordan kan det være at der ryger en ”mars-bar” i
kurven når jeg handler?
Kom og hør mere
Foredragsholder: Sundhedsterapeut Anne Pærgaard og
fitnessinstruktør
Pris: annonceres senere
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Næste blad udkommer
ca. uge 37 2012
Deadline
19. august 2012
Papirindsamling!!
1. september 2012
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
Fremover vil der blive 4 indsamlinger om året, og det er kommunen der
fastsætter disse datoer, hvis vi skal have containere. Næste indsamling er:
17. november 2012
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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
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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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