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Michael Jørgensen
Rosenvej 18
5874 Hesselager
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Mobil:
40 30 01 67
E-mail: msjkpk@hotmail.com
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Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
62 24 12 50
Mobil:
20 43 01 20
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Østergade 23
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Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
23 30 27 96
E-mail: SDP@mail.dk
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Bestyrelsen:

Annette Pedersen
Søvangen 15
5884 Gudme

Inge Marie Holmskov
Stokkebækvej 14
5874 Hesselager
62 25 19 60
Mobil:
21 48 90 79
E-mail: ht-holmskov@mail.tele.dk
Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager
Mobil:
E-mail: bi-ku@mail.dk

Klubhuset
Østergade 52
5874 Hesselager

62 25 23 87
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Kasserer
62 25 35 85

62 25 31 75

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

GUDME
Din dagligvarebutik
TIPS & LOTTO

•
•
•
•
•
•

ANLÆGSGARTNER
Preben Rask

Vareudbringning
Fotokopiering
Telefax
Vasketøjsindlevering
Fotofremkaldelse
Posthus

Gartnervænget 8, 5874 Hesselager

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

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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Nyt fra formanden
Generalforsamling er fastsat til
onsdag den 13. februar 2013
kl. 19,00 i klubhuset.

Fastelavnsfest for børn er lørdag
den 9. februar 2013 kl. 14 i gymnastiksalen på Hesselager skole

Hesselager Fitnesshus
1 års fødselsdag!
Den 15. januar kan Hesselager Fitnesshus fejre 1 års fødselsdag. På 1 års dagen vil der
være stor rabat på nye årskort, og andre overraskelser.
Huset er blevet godt modtaget, og der indmeldes hele tiden nye medlemmer. Her i november er vi rundet de 200 nøglebrikker. Instruktørerne skal have en stor del af æren for
husets succes. De er altid parate, motiverede og går velforberedte til enhver ny introtime.
På glædeligt gensyn til 1. års fødselsdag.
Bestyrelsen
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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En stor flok frivillige er behjælpelige med
salget, og ruterne er de samme som når
klubbladet skal rundt. Endvidere sælger vi
kalenderne ved indgangen til Eurospar
flere gange i løbet af måneden. Den kan
også købes i Eurospar og hos Sparekassen.
Gevinsterne er som tidligere sponsoreret at
Eurospar og er gavekort til butikken. Stor
tak til Eurospar

Overskuddet går til ungdomsarbejde og
klubbens arbejde.
Julekalendersalget er år efter år en aktivitet, der efterhånden har mere end 25 år på
bagen. Det er en tradition og når vi kommer til døren midt i november, ja så hører
vi. Ja, så ved vi at det snart er jul igen,
eller ja, julekalenderen vil vi da gerne støtte, eller, ja den har vi givet til vore børn og
nu er det børnebørnene der får.

Mange familier hyggede sig på stadion i
oktobersolen. Børnene sørgede for at Euro
Spars græskar fik ansigter.
Koncentration må der til når et græskar
skal forvandles til lygter. Øjne næse og
mund bliver med sikker hånd skåret ud,
lidt af den gule skal skrællet af til pynt, og
til sidst bliver græskarhovedet placeret
sammenmed en hel række andre frygtindgydende halloween-lygter på jorden. I lang
tid vil de stå ved hoveddøren eller andet
sted med lys i, nogle som smilende velkomst, andre som uhyggen selv.
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Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk
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HfS og sport og kultur arrangerede for 3.
gang Efterår for sjov. Alle børn var inviteret til efterårshygge på stadion. Der var
mange, både børn, forældre og bedsteforældre var med til at lave flitsbuer og drager. Vind var der ikke meget af, men dog
så meget at dragerne kunne sættes op i det
flotte solskin. Jakker og andet overtøj blev
hurtigt for varmt, efterhånden som temp.
kom på 18 grader og den varme kakao og
boller/kage kunne nydes udendørs foran
klubhuset.

Et nøddehegn blev for nogle uger siden
skåret ned og her var muligheden for at
lave nogle flotte flitsbuer af de mange lige
grene. Harald Thomsen viste børnene
hvordan han for 60 år siden lavede bue og
pil, sendte den af sted mod den store skive
opsat på en halmballe. Der gik sport i det,
Mathias udbrød, ”Nu kan jeg plaffe en
ræv” og måske et krondyr. Jo ambitionerne
manglede ikke efterhånden som skydefærdighederne blev afprøvet.

Det var en dejlig eftermiddag. Alle gik
glade hjem med lygter, bue og pil eller en
drage der havde set bedre dage, men med
lidt mere vind, kan den vist godt klare en
tur mere højt mod sky.
Mvh
Søster
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Tlf. 65 33 13 35

Langgade 25 · 5874 Hesselager

6225 4040
Mobil 5250 6764
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Lige nu er det mødelokalet der står for tur.
Loft og vægge er malet, der er opsat akustikplader på loftet, som alle kan nyde godt
af. Nu kan der samtales over bordet uden
at råbe højere og højere med det resultat at
ingen kan høre. Det er fantastisk hvilken
forskel der er sket. Nye lamper er opsat,
med et godt lys.

Mødelokale i nyt dress!
Vi skal alle have nye klæér og friskes op,
og sådan er det også for vores klubhus. I
2012 er der lavet reparationer og forbedringer. Tidens tand og brug nødvendiggør
store udgifter til vedligeholdelse.
Først på året fik omklædningsrummet
overfor mødelokalet en god gang maling,
der blev sat nye knager op og en reol til
spillertøj. Revnede fliser er udskiftet og
lokalet fremstår nu lyst og venligt. Sydmuren er fornyet, så fugt og afskalning ikke
længere er et tilbagevendende problem.

Der vil komme nye borde og stole. Og et
nyt reolskab til pokalerne. Senere vil gulvet blive renset af og få ny polering.
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Murer

BIL/MC/TRAILER

Biltlf. 2029 3767

Deres leverandør af: Vinduer - Døre
Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde
www.Froerup-savvaerk.dk
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Der er masser af stole i salen på Hesselager Plejecenter

Al træning foregår i en afslappet atmosfære, hvor vi lægger vægt på, at det skal være
sjovt at motionere og det foregår i dit lokalområde første gang var den 14. november.

Stolegymnastik i Hesselager
GLAD MOTION PÅ ”BAGEN”, motion hvor det også er tilladt at sidde ned.
Som noget nyt arrangerer gymnastikudvalget under Hesselager forenede Sportsklubber stolegymnastik. Tanken opstod på
DGI s årsmøde hvor der var et Tema der
hed Livskraft i seniorlivet. Det må vi gøre
noget ved i Hesselager tænkte Søster
Holmskov, der er kontaktperson og kan
træffes på tlf. 6225 1960

Leder er Lisbeth Langæble, hun er godt
kendt i området. Lisbeth med familie boede i mange år på Rosenvej, arbejdede som
fodterapeut fra klinikken hjemme samt på
mange plejehjem i området. Hun har en
masse gode øvelser i et tempo der tilpasses
behovet.

GLAD MOTION er et tilbud til ældre,
som har behov for siddende træning eller
træning med støtte til en stol. Træningen
styrker alle kroppens muskler – også hjerne og lattermuskler. Glad motion er for
dig, som har brug for at forbedre din balance, træne din gangfunktion, styrke dine
muskler, bevare og øge din bevægelighed
og kondition.

GLAD MOTION kan give dig nye bekendtskaber og masser af ny energi og
livskraft i hverdagen. Når vi har brugt alle
vores kræfter, slutter vi af med at snakke
og får en kop kaffe .
GLAD MOTION foregår i salen på Hesselager plejecenter Langgade 2, hver
onsdag formiddag fra 10-11.00

Pris kr. 20,- pr. gang du er der.
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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

Krocketnyt siden sidst.
Den 15. september, blev der afviklet landsmesterskab for par i Køge, her deltog Viggo Nielsen og Holger Christensen i rækken
C 1, og blev nr. 4, i rækken A 2, deltog
Tove Jacobsen og Ole V. Jensen, og fik en
3. plads, stort tillykke til alle fire.

Udvalget har senere konstitueret sig med
Jørgen Schæhter Svendborg som formand.
Den 15. oktober, var vores egen klubturnering afviklet, vinderne af B pokalen blev
Lone og Henning Stærmose, vinderne af
A pokalen blev Tove Jacobsen og Ole
Vagn Jensen, stort tillykke til alle.

Den 2. oktober, afholdt Fyns Krocket årsmøde i Odense, 2 af udvalgets medlemmer
ønskede ikke genvalg, det var Ruth Christiansen Hesselager, og Børge Rasmussen
Rolfsted, nyvalgt blev Mogens Rasmussen
Fåborg og Mogens Skyttegård Svindinge,
nyvalgt suppleant blev Henrik Henriksen
fra Gudbjerg krocket.

Den 23. november bliver der afholdt årsmøde med efterfølgende julefrokost i klubhuset, mere herom i næste
blad.
Fortsætter næste side

15

Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

www.karinjohnson.dk

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

Torneløkke
Kloak - Anlæg - Service
Sundbrovej 39 5700 Svendborg
tlf.62 25 32 46
www.humlebyg.dk

Tlf. 62541811 www.torneløkke.dk

bil 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

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

www.froerupandelskasse.dk
post@froerupandelskasse.dk

16

I 2013, bliver der ikke arrangeret vinteraktiviteter i klubhuset, da der de to foregående år ikke har været tilslutning til det.
Der kan fortsat spilles korcket på banerne
tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag
hele vinteren, hvis vejret tillader det.

Folkedans
Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager

Da dette er sidste indlæg i år, vil jeg på
udvalgets vegne, ønske alle krocketspillerne en rigtig glædelig jul, samt et godt
nytår, med tak for mange gode timer på
banerne i 2012.

Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

puv. Peder Pedersen.

Formand
62 25 18 94
Kasserer
62 20 87 03

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

Dansen går livligt i Vormark forsamlingshus igen med de sædvanlige spillemænd
og leder og ca. de samme dansere.
Vi startede tirsdag den 2. oktober og danser hver tirsdag aften hele vinteren.
Der er tilmeldt 30 personer og vi hygger os
både med dans, kaffe og sang.
Den 11. december har vi juleafslutning,
hvor vi danser indtil kaffepausen, danser
om juletræ og derefter serverer vi gløgg og
æbleskiver ved de pyntede borde og hvis
vi er heldige, er der een der læser en julehistorie og vi deler de medbragte gaver ud.
Vi begynder igen efter nytår, den 8. januar 2013.
Tirsdag den 22. januar danser vi på Hesselager plejehjem om eftermiddagen. Så
tager vi mad med og spiser i forsamlingshuset og danser som sædvanlig tirsdag
aften.
Hesselager Folkedansere ønsker
Glædelig jul
Anna-Lise Brohave
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Kullinggade 29
5700 Svendborg
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

Pistolskytterne endnu engang
skudsikre
For sæsonen 2012 er det slut med Mesterskaber. Det blev endnu engang yderst indbringende for pistolfolket i Hesselager skf.
Den flotteste præstation der blev opnået i
år, stod der Rasmus Storm-Olsen bag, han
viste ved 25m DM at han er en af de kommende talenter indenfor skydesporten.
Selv første gang han deltager ved et udendørs DM, giver han de andre baghjul, og
vinder Standard Pistol i Børne-klassen
med 555 point.
På Finpistol viser han også, at han vil være
med om topplaceringerne, med 565 point
tager han en fortjent sølvmedalje.

Med den fart han vinder pokaler/medaljer,
så går der ikke længe før han må udbygge
hans pokalskab.
Af de mere forventede placeringer, tog
René Vogn sig også af en portion guldmedaljer, ved 25m DM i Vingsted, han vandt
både Standard og Finpistol.
Finpistolen med et imponerende resultat på
593, hvilket ville havde været 2 point over
dansk rekord, hvis den havde været skudt i
Unions regi. Som han i øvrigt også er indehaver af.
Alle de danske mesterskaber han har deltaget i hen over året, har han vundet.

Rasmus startede først med at skyde pistol i
okt. sidste år, så det er virkeligt imponerende at han i hans første sæson kan kalde
sig Dansk Mester.
Han var også med på ungdomsholdet, der
vandt guld og sølv.
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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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7 stk. er det blevet til:
10m Luftpistol OL-disciplin
15m Std.
15m Luft
25m Std. Union
25m Silhuet
OL-disciplin
25m Std.
25m Fin.

Hvis der sidder læsere der kunne tænke sig
at opleve et internationalt stævne, og se
verdenseliten indenfor skydning, så er
chancen der i februar, der bliver nemlig
afholdt Europa Mesterskab på 10m Luft
i Arena Fyn, det vil være i slutningen af
feb. med både rifle og pistol skytter.
Når det nærmer sig så følg med i dagspressen, eller på www.skytteunion.dk,
www.ech2013.dk

Vi ser frem mod forårets DM’er, måske er
Rasmus igen på pletten og napper et indendørs DM.
Han træner i hvert fald ihærdigt på det.
Hvis der sidder andre med et talent, som
bare ikke har opdaget det endnu, er I altid
velkomne til at kigge forbi til en træningsaften. Pistolskytterne træner tirsdag fra 1921.00, Rifle Mandag og torsdag, henholdsvis Voksne og Børn. Der er altid kompetente trænere tilstede.
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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

FS HOGG indefodbold
i Gudmehallerne
Hold
U-17 drenge
U-9 og U-10 drenge
U-6 og U-7 drenge/piger
U-9 piger
U-11 + U 13 drenge

Tid
15.30
16.30
17.00
17.30
18.00

Herre Senior

19.00 – 20.30

–
–
–
–
–

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00

FS HOGG afsluttede udendørs sæsonen
for Kvinde- og Herre Senior, med aktivfest
i Hesselager Klubhus, lørdag den 3. november, med i alt 35 deltagere.
I forbindelse med festen overrakte Thomas
Lilja pokaler til Årets HOGG¨er, der blev
udnævnt
Niels Peter Kristensen for hans indsats og
kammeratskab på 1. Herre Senior.
Årets lederpokal gik til Simon Høyer, for
hans store træningsindsats i Ungdomsafdelingen for U-9 og U-10 drenge.

Træner
Gitte, 40 89 57 57
Simon, 52 50 77 24
Kristian, 22 66 76 19
Futte, 28 88 95 30
Jasper, 41 14 23 26

Thomas, 60 69 65 50

Derudover blev overrakt gaver til de to
holdledere, Louise Vogn for Kvinde Senior og Laurits Hansen, Herre Senior.
Alle medlemmer, hjælpere, sponsorer og
samarbejdspartnere ønskes en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende
nytår.
De bedste hilsener fra
Bestyrelsen i FS HOGG
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Tæt på dig og din hverdag
•
•
•
•
•
•
•
•

VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

62 25 19 75

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

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

Åbent alle daglig 08.00 - 19.00

Østre Ringvej 43A, 5750 Ringe Tlf.: 2081 6162
www.strandhauge.dk

Salg og montering af solcelleanlæg fra Solarenta Solenergi

24

Hjælpere og instruktører på kurser
Flere af vores instruktører og alle vores
unge hjælpere har været på kursus her i
opstarten af sæsonen. For mange af vores
hjælpere faldt det sammen med weekenden, hvor vi havde overnatning, men
heldigvis kunne vi trække på ”gamle” instruktører, der kom hjem og hjalp til.

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

Nye hold er startet op
Babystimulastik er nu kommet op at køre.
Der er mange spædbørnsmødre, der synes
det er rart at mødes til en gang baby gymnastik og -snak.
De mødes i Skolefritidsordningen på Stokkebækskolen afd. Hesselager om fredagen
kl. 10.00, og da det falder sammen med, at
dagplejemødrene er i gymnastiksalen, er
der rigtig mange babyer på skolen den dag
☺

62 25 19 47

Merete Vang
Anna-Katrine Markvardsen

Babyer er der ikke mange af, men der
er til gengæld masser af stole i salen på
Hesselager Plejecenter

Sæson 2012 /2013
Den korte version: Sæsonen er kommet
godt i gang, og der kommer stadig gymnaster til. To hold er stoppet. 2 dansehold er
blevet slået sammen til et og det andet nemlig Dortes udendørs familiehold - starter i stedet op til foråret 2013.
Vi valgte som noget nyt i år at dele puslingeholdet i to – med stor succes både for de
store og de små puslinge. Nu kan vi tilgodese begge grupper på bedste vis.
Indkøb af Team-track
Sæsonen 2012 /2013 blev så også sæsonen, hvor vi investerede i en team-track og
indspringsbane til stor glæde for vores
børnegymnaster. Ud over selv at skulle i
pengekassen, har vi fået økonomisk støtte
fra Folkeoplysningsforbundet. Tak for det.
Vi indvier officielt team-tracken til Den
Store gymnastikdag d. 1. december, selv
om der allerede nu bliver sprunget flittigt
på den.
25

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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Overnatning i fornøjelige glimt:
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Skal fitness være dit nytårsfortsæt ?
Så kig ind i fitnesshuset på Rosenvej 12 i Hesselager
15. januar fylder huset 1 år, og vi har derfor gode
træningstilbud til dig, der skal i gang.
Kig ind på vores hjemmeside:
www.hesselagerfitnesshus.dk
Har du brug for at kontakte os kan dette ske ved at skrive en e‐mail til:
HesselagerFitnesshus@live.dk
eller ringe til:
Inge Marie (Søster)
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21 48 9079
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Den store gymnastikdag
– og så er der diskotek bagefter for 4-8 kl.
Den meget vellykkede overnatning resulterede i, at en af vores ”gamle” instruktører fik ideen til følgende
arrangement:

Den Store Gymnastikdag
i Gymnastiksalen på Stokkebækskolen
afd. Hesselager
Lørdag d. 1. december inviterer Hfs til den store gymnastik dag.
Der vil være noget for alle i alderen 3-25 år.
Det er lige meget, om du aldrig har gået til gymnastik før, eller om du har gået i mange år,
vi vil sørge for, at alle får noget ud af.
Måske lærer du et nyt spring, en serie e.l., men der er garanti for masser af sjov og grin.

For alle der har lyst til at have det sjovt og være aktive et par timer!
kl. 11.30 - 13.30 Piger 16- 25 år:
Rytmisk gymnastik/dans/blandet træning; vi skal arbejde med forskellige sekvenser og en lille serie, komme
igennem forskellige stilarter, få sved på panden og ømme muskler!
kl. 14.30 - 16.30 Puslinge 3 år-6 år:
Der vil være en masse leg, forhindringsbaner med seje hop og forskellige spring på fx team track.
kl. 13.00 - 16.30 0. kl. - 3. kl.:
Kort opvarmning med sjove lege, herefter en masse spring. Der er masser af modtagere, så du kan nå at få
sprunget en hel masse og måske prøve et nyt spring!!
Kl. 15.30 - 17.30 4. kl. - 9. kl:
Vælg selv om du vil springe eller danse funk/hip hop. Du kan også nå begge dele, hvis du gerne vil
det. Danserne kommer til at lære en serie og springerne kommer til at springe rigtig, rigtig mange spring!
(Efter træning er der mulighed for at gå i bad, spise din medbragte mad og gøre sig klar inden diskoteket. )
Vi håber rigtig meget at se en masse, der har lyst til have det sjovt sammen med os et par timer. Børn der
ikke er aktive i Hfs er også meget velkomne, så du må gerne tage din nabo/kusine/klassekammerat eller
andre med... Der vil være udforinger og sjov for alle ☺

- Og det hele bliver selvfølgelig med et lille jule-twist, når det nu er d. 1 december, så
medbring gerne nissehusen!
Der er tilmelding senest d. 29. november via en sms til Camilla på 22125644 eller til Helen på 61993027 eller på kontoret afd.
Hesselager - så vi er sikre på vi har kage og frugt til alle i pauserne ☺
Mange spændstige hilsner
Instruktører og hjælpere I HfS
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Juniorrådet
Er allerede nu ved at finde deres egne ben at stå på.
Allerede til ”Efterår for sjov” fik de deres første opgave nemlig at fabrikere målskiven til
bueskytterne – Målskiven er nu omhyggelig gemt og klar igen til næste år.
Juniorrødderne er arbejdsomme, ivrige og ikke mindst ide-rige. Det lover godt for fremtiden, og gør foreningsarbejdet meget spændende, når vi har børnene og juniorerne til selv
at være med i arbejdsgangene.
Det var alt for denne gang fra gymnastikudvalget
Her til slut vil vi gerne ønske alle

En rigtig glædelig jul og
et godt nytår

Stavgang
Harald Thomsen
Åvænget
5874 Hesselager

Tlf. 62 25 33 65

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 79
Sommerudflugten den 27/6 gik i år til
Nakkebølle Skov og Sø, en tur, som Frede
Madsen var turleder for. Vi havde madkurven med og spiste den ved Fjellebro
Havn.Vi havde en hyggelig afslutning i
klubhuset den 26/9, hvor Lissi sponserede
to store lagkager (vinderlagkage fra sportsugen).
Den 5/12 kl. 14.00 har vi julehygge i klubhuset, hvor vi har inviteret ledsager med.
Vi skal have gløgg og Gunhilds hjemmebagte æbleskiver.
Fhv. skoleleder Erik Hansen, Kirkeby vil
komme og fortælle om sit lange, spændende liv "Fra bondedreng til redaktør."
Venlig hilsen Gunhild og Harald.

I sommeren 2012 har vi gået stavgang hver
onsdag med udgang fra klubhuset.
Vi har været 22 på holdet, og der har været
godt fremmøde hver gang, og vi har været
heldige med vejret.
Vi har gået nogle dejlige ture ved skov og
strand, nogle går korte ture, andre lange,
men vi holder altid en fælles kaffepause,
hvor vi får en hyggelig snak.

32

Hesselager Sport og Kultur

Godt Nytår fra Hesselager Sport og Kultur
Hesselager Sport og Kultur skyder det nye år
godt i gang…
Ligesom sidste år har Foreningen fået tilladelse fra Beredskabet i Svendborg Kommune til
salg af Fyrværkeri fra Hesselager Klubhus.
Med dette nye initiativ i lokalområdet håber vi
at kunne rejse midler til hjælp til vores nye
Folkehus
Fyrværkeriet komme fra Ilbjerg Fyrværkerifabrik, som lever professionelt af Festfyrværkeri
og Nytårsfyrværkeri, og Hesselager bliver det
første sted uden for Jylland, hvor deres fyrværkeri af meget høj kvalitet kan købes. Se mere
på www.ilbjergfyrværkeri.dk
Udover et stort sortiment af f.eks batterier,
bomberør, raketter og børnesortimenter bliver
det også udsalg af spøg og skæmt, bordbomber, nytårshatte mm, så hold øje med kataloget som kommer i postkassen.
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Næste blad udkommer
ca. uge 11 2013
Deadline
17. februar 2013
Papirindsamling!!
9. februar 2013
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
Øvrige datoer for papirindsamling i 2013:
25. maj, 24. august og 23. november
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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 - 20.00

Langå Tryk 62 25 17 43
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