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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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SPORTSUGEN UGE 31
Hjælpere til sportsugen!

En fredag i Western Style

Der er brug for frivillige hjælpere hele
ugen.
Fra fredag den 26. juli, hvor der er praktiske opgaver med opstilling af borde, scene
m.m..
Lørdag og søndag med markering af ruter,
skilte, pæle der skal markeringsbånd ved
Målområde og meget mere.
I ugens løb forskellige praktiske opgaver.
Der er brug for mange hold og afløsere i
boder og salgsvogne, samt til oprydning og
nedtagning.

2. august samles hele byen og omegn i
bedste stil, find hatten, lassoen og hvad
huset formår, kontakt naboen og de andre i
gaden, familien eller vennerne, meld et
hold til en gang fodbold for alle, ikke i
fodboldstøvler. Der er sjove regler og det
skal være festligt og fornøjeligt.
Der kommer Rodeotyr, Kraftprøve, Guldgravning, Bueskydning, Squaredance,
Klatrevæg, Havetraktortræk, Jakkolo,
Tombola, Krocket
Efter Grillaftenen er der Hesselagermesterskaber i Rafling.
Kontakt 20648319 eller 60696550 for at
høre mere eller tilmelding. ( se program )

Sidder du når du læser dette
og tænker, der kunne jeg godt
give et nap med, så ring på tlf.
6225 1960/ 2330 2796

Sportsugegudstjeneste.
Hesselager kirke vil også gerne markere
sportsugen, så vi inviterer til familiegudstjeneste i præstegårdshaven
Søndag den 28.juli kl. 19.00.
Menighedsrådet tænder op i grillen, så
medbring selv maden.
Drikkevarer kan købes.
Og hvis nogen har gode idéer til lege for
børn og voksne eller bold og bat til rundbold, så tag dem endelig med.
Menighedsrådet

Et dejligt samarbejde har set dagens lys.
Det er en stor glæde at motionsdagen og
sportsugen kan kombineres med en familiegudstjeneste i præstegårdshaven. Vi vil
se frem til at mødes mad mange af sognets
beboere denne aften.
Så X i kalenderen, pak grillkurven og vær
med.
HfS og Hogg
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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SPORTSUGEN UGE 31
Gymnastikopvisning
i sportsugen

Skydetelt
I år kan alle både børn og voksne få mulighed for at skyde i et telt, hvor der er opsat
skydesimulator. Det gælder om at skyde
ænder, være hurtig på aftrækkeren og få
ram på størst muligt antal ænder.

Hold da op- op at hop!! Hvor var de go`
det sommerhold fra HfS vi så til MARKEDSDAGEN på skolen den 8 juni.
Så du dem ikke, så får du chancen søndag
den 4. august på sportspladsen. Det er børn
fra 0 til og med 6 kl. et mix. hold der kan
samarbejde og koordinere så alle er med.
Der bliver sprunget og danset og fælles for
dem alle, så ser de fantastisk glade ud

HUSK!!!!!!:
•
at tilmelde dig til Motionsdagen, søndag den 28. juli enten i
løb eller cykling.
•
at tilmelde dig til at deltage i Sponsorcykelløbet,
tirsdag 30. juli.
•
at tilmelde et gadehold til fodbold, fredag 2. august.
•
at tilmelde sig til den spændende konkurrence i havetraktortræk, fredag 2. august.
•
at købe billet hos Eurospar til beboerfesten, lørdag 3. august,
og husk at tage naboer, familie og venner med
– bordbestilling v/Jeanette, 51200649.
•
at købe stadeplads til Hesselagermarkedet søndag 4. august,
v/Majbritt, 21794169.
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Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk
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Damestenen og retur på 4,5 km.
I år startes der med Cykelmotion kl.
10,00, 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.
Forhåndstilmelding til motionsdagen på
hjemmesiden www.hfsmotion.dk, sidste
frist er søndag den 21. juli, eller kan der
tilmeldes på selve dagen den 28. juli fra
kl. 08,30.
Kontaktperson cykelløb
Michael Jørgensen, tlf. 62-253701,
og løb/stavgang
Bent Skovshoved, tlf. 62-251299.
Motionsdagen havde I fjor deltagerantal på
466, fordelt med 255 løbere, 201 på cykel
og 10 stavgængere.

Sportsuge 2013 på Hesselager Stadion,
dagene 28. juli – 4. august
HfS og HOGG er i fuld gang med forberedelserne til sportsugen 2013 på Hesselager
Stadion, der i år afvikles for 35. 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 følgende
arbejdsgrupper:
De enkelte arbejdsgrupper er i gang med
fordeling af arbejdsopgaver, og styregruppen har netop afholdt planlægningsmøde,
hvor årets program blev færdiggjort.
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.
Startskud med Motionsdag for alle aldersgrupper.
Sportsugen åbnes med startskuddet til den
store motionsdag, søndag den 28. 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 området omkring
Hesselagergård og Lundeborg.
Endelig vil der være mulighed for at deltage på den korte sprinterdistance til

Efter motionsdagen er der kl. 19,00 friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Der
tændes op i grillen, og den medbragte mad
kan tilberedes derefter. Der vil blive lege
og anden aktivitet, så vi håber mange vil
tage godt imod dette nye initiativ fra Hesselager menighedsråd. Se annonce andet
sted i bladet.
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Tlf. 65 33 13 35

Langgade 25 · 5874 Hesselager

6225 4040
Mobil 5250 6764
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Sponsorcykelløb tirsdag aften
De senere års succes med sponsorcykelløb
afvikles i år tirsdag 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 33 ryttere i alt kørte
64.200 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 under temaet ”Det vilde Western
på stadion”.
Fredag aften gentages de sidste to års succes med afvikling af konkurrence i havetraktortræk på græsområdet ved Danbo
Møbler med tilmelding og indvejning fra
sidst på eftermiddagen. Tilmelding til konkurrencen i havetraktortræk til
Lennarth Hermansen, på tlf. 2022 1664.
Som et nyt tiltag indbyder HfS/HOGG
fredag aften til ”Det vilde Western på stadion”. I forbindelse hermed afvikles Western fodbold – gadeturnering for sjov,
hvor alle gader og områder har mulighed
for at deltage, tilmelding til turneringen
kan ske til Christian Holmskov 62251472,
eller Preben Juhl Rasmussen, tlf.
20648319, senest tilmeldingsfrist søndag
28. juli.
Fredag aften afvikles endvidere krocket
med spillere fra Hesselager.
Senere på aftenen bliver der grill aften på
stadion, med mulighed for at købe lækre
grillspecialiteter. Aftenen fortsætter med
Western underholdning, rodeotyren kikker
forbi og årets rodeorytter skal findes – der
bliver opvisning i square dance i teltet og
aftenen slutter med rafleturnering i festteltet.

Reklamebankospil
I teltet på festpladsen afvikles i ugens løb 2
afdelinger bankospil, 1. afdeling mandag
aften og som noget nyt afvikles anden
afdeling i år torsdag aften med en række
fine sponsorerede gevinster. HfS og
HOGG håber igen i år på god opbakning
fra de mange firmaer og forretningsdrivende i kommunen, med støtte i form af gevinster af enhver slags til de to bankospil,
der traditionelt samler mange mennesker i
teltet.

Beboerfest lørdag aften
Lørdag aften afholdes den store beboerfest
i festteltet – traditionelt med deltagelse af
et stort og veloplagt publikum 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 sjællandske band ”Different
Ages”, der gæster Hesselager for første
gang - så der er virkelig lagt op til et
brag af en fest – så det gælder om at
komme ud af busken og få inviteret naboer, venner og familie med til Årets
beboerfest i Hesselager.
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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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Billetter til festaftenen vil være 100 kr.
incl. 1 øl kan købes i forsalg hos Eurospar
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.

Mange frivillige hjælpere !!!
Til afvikling af sportsugen skal der bruges
mange frivillige hjælpere. Mange bestyrelses- og udvalgspersoner i HfS og HOGG
er meget involveret med at hjælpe med de
forskellige opgaver i ugens løb. Men for at
det ikke skal være de samme personer igen
og igen, håber vi meget, at en del nye hjælpere melder sig for at hjælpe i ugens løb.
Det kan være en vagt på 2-3 timer i salgsboderne, køkken-/øltelt, eller medvirke
som vagtpost ved motionsløbet.
Igen i år kan vi glæde os over at have
Hjemmeværnskompagniet som hjælpere
omkring afvikling af den store motionsdag,
og sponsorcykelløbet.

Hesselager Marked og stort familieprogram søndag.
Søndag morgen inviteres alle borgere til
stor gratis brunch i teltet. Hesselager
Marked i ny version på Hesselager Stadion afvikles søndag 4. august i tidsrummet fra 10,15-15,00, med Majbritt som
koordinator. I skrivende stund har de første 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.
Efter brunchen kikker MC Gudme forbi
med udstilling af deres motorcykler – samt
fremvisning af veteranbiler. Der vil blive
mulighed for at få en køretur med en af
MC´erne. Desuden vil der være udstilling
af gamle traktorer.
Eftermiddagen byder på HfS Gymnastikopvisning, og HfS krocketafdeling afvikler
2. afdeling af deres krocketturnering. Der
bliver straffesparkskonkurrence. I forbindelse med kåring af årets lagkage, vil der
være musikalsk underholdning med Karen
Vibeke Andersen. Hun har sin guitar med
og synger viser og sange af bl.a. Halfdan
Rasmussen, Benny Andersen og Lars Lilholt. Til slut offentliggøres nøglekassevinderen.

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 2013 på Hesselager Stadion i dagene 28. juli – 4. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg

Nyt - nyt - nyt……..
Vind et kro-ophold på
mad/indgangsbilletten til
beboerfesten.
Værdi kr. 1500,-
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www.viggo-nielsen.dk

14

Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Mobil
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

Formand
62 25 16 03
27 61 95 02

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

fra kl. 9/30 til ca. kl. 16/00. Som altid er
der stor søgning, men pga. pladsmangel,
må vi sætte en max grænse på 64 spillere,
som for længst er fyldt op, pt. er der 17 på
venteliste, så vi glæder os til dagen, og
håber på godt vejr.
Pt. er en del af spillerne i fuld gang med at
afvikle landsdelsmesterskaberne, her bliver
alle finalekampene spillet på Hesselager
stadion torsdag den 15. august kl. 17/00.
Sidst i juni, begynder vi at spille klubturnering, det vil så være afsluttet ca. medio
september.
Den 19. juli, afholder vi grillaften ved
klubhuset, invitation sendes ud senere.
Peder Pedersen.

Den 22. februar, blev der afholdt vinterfest
med spisning i klubhuset, der var god tilslutning og højt humør, så det var udvalgets indtryk, at alle havde en god aften.
Den 26. marts, begyndte spillerne på sæson 2013, der var god tilslutning fra starten, stor aktivitet på banerne.
Den 20. april, havde udvalget inviteret til
åbent hus i klubhuset og på banerne, der
var ikke den store søgning, men et enkelt
nyt medlem gav det dog, og der er senere
kommen flere til. Lørdag den 15. juni, afholder vi det store stævne, hvor samtlige
klubber på Fyn er inviteret, der spilles
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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
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OPSTART AF JUNIORKLUB
Som personale i juniorklubben vil du møde
Nickolas (leder) Martin (medjælper) og
Maj-Britt (pædagog) derud over vil der
være tilknyttet frivillige hjælpere.

12. august starter vi juniorklubben op for
4., 5. og 6. klasser i Stokkebækområdet.
Klubbens lokaler vil være i den gamle inspektør bolig ved Stokkebækskolen afd.
Hesselager.

Vil du høre mere kan du kontakte Nickolas
på tlf. 20154818

Vi håber på stor opbakning fra alle, da vi
kun sammen kan skabe de bedste rammer
for vores børn og unge.
Pris: 500 kr. pr. mdr.

Eller skriv en mail til:
stokkebaekjuniorklub@gmail.com
Med venlig hilsen
Hesselager Sport & Kultur

OPSTARTSTILBUD!! Få hele 2013 for
400 kr. pr. mdr. hvis du indmelder dig inden 25. august.
Selv om du tilmelder for et halv-helt år kan
du stadig betale pr. mdr.

Sommeraktiviteter:
Kroket tirsdag formiddag, torsdag aften
og søndag eftermiddag.
Stavgang hver onsdag formiddag
Cykelmotion hver tirsdag aften
Fodbold www.fs-hogg.dk
Sommergymnastik www.Hesselager-fs.dk
17

18

SÅDAN BRUGES SPORTSPLADSEN OGSÅ

Sådan ser der ud på sportspladsen en formiddag i ugen. Dagplejerne fra Vormark og Hesselager mødes til leg og hygge ved legeredskaberne på sportspladsen. Er det koldt eller
regnfuldt, ja så kan de gå indendørs og hygge, spise deres mad og få skiftet bleen.
Billedet viser de gode store barnevogne med hjælpemotorer dagplejerne er udstyret med.
Børnene er i legehuset, på gyngerne og i sandet, alt imens vi venter på sol og sommer.
Billedet er fra midten af april.
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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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Stavene er taget i brug og næsten uanset
vejr, så tages turen ud i ”det blå”. Træerne
springer ud, nogle blomstrer, dyrene kommer på græs, føllet følger sin moder og
der er så dejligt derude på landet.

Stavgang
Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 79

Ture til Kalkgravene, rundt om Gudme sø,
skovvejene om Hesselagergård, Rygaard
og Glorup, ja mange steder, vi slet ikke
oplever og får muligheden for at nyde.
Stilheden, fuglesangen og så det vigtigste
MOTIONEN, OG SAMVÆRET.
Turen med madpakken til grusgravene ved
Birkum og Davinde.
Der er altid plads til flere, så tænker du,
når du læser dette, at det vil du da også
opleve så ring 62251960. Vi kører samlet i
biler og betaler kr. 10 til chaufføren, så en
bil er ikke en nødvendighed, bare ring eller
mød op ved klubhuset onsdage kl. 9,30.
Har du brug for at låne stave første gang så
ring lige, så vi har ekstra.
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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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NYT FLAG

Nyt flag fra Danmarks-Samfundet:

Nu sker det!!
HfS har fået tildelt et nyt flag af Danmarks-Samfundet. Vort flag der flittigt vejrer over
sportspladsen ved hjemmekampe på stadion samt i sorg og glæde når der er sportsuge
eller andre glædelige dage i Hesselager.
Det er slidt og flosset, vort gamle flag, og det må et flag ikke være. Der er helt gældende
regler herfor, og derfor søgte vi i efteråret 2012 om et nyt flag .
Det var glædeligt da vi fik brev om at ansøgningen var efterkommet. Overrækkelsen sker
ved den årlige Flagfest i Odense

I Den fynske Landsby
Valdemarsdag den 15. juni kl. 14,00
Det er en dag med stort program, underholdning over et bredt musikalsk repertoire af
hjemmeværnets Musikkorps Syd under ledelse af Peter Holling og mange mange flere
+ Fyns største faneborg.
Vi glæder os til at tage det nye flag i brug i forbindelse med Sportsugen 2013
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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

Rangliste 25 m Standardpistol
Klasse max1 max2 max3 Snit. %

Herre
1.
14
30.

René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber
584 580 562 575,3 12,1
Klaus Elian Hesselager Forenede Sportsklubber
553 530
Morten Gottwald Hesselager Forenede Sportsklubber 535

Rangliste 25 m Grovpistol
15
18

Morten Gottwald Hesselager Forenede Sportsklubber 547
Kim Carstensen Hesselager Forenede Sportsklubber 524

Rangliste 25 m Silhuetpistol
2
3
8
12

René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber
Klaus Elian Hesselager Forenede Sportsklubber
Morten Gottwald Hesselager Forenede Sportsklubber
Kim Carstensen Hesselager Forenede Sportsklubber

591 584
539 532
546
498

Rangliste 50 m Fripistol
28
33

Kim Carstensen Hesselager Forenede Sportsklubber
René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber
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475
383

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
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var der ikke forskel på. Jeg har været glad
for at være træner for sommerspringholdet,
og vil gerne sige tak for, vi igen i år kunne
have et springhold.
Tak for i år, håber at der kommer lige så
mange til efteråret.

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

Holdet gav deres 1. opvisning i strålende
sol på markedsdagen lørdag, d. 8. juni og
har sidste træning 19. juni inden sommerferien fra træning. Så har holdet en enkelt
træning onsdag, d. 31. juli kl. 16.30 før
deres 2. opvisning søndag d. 4. august til
Sportsugen.

62 25 19 47

Selvom Stephanie siger tak for i år, er hun
selvfølgelig med til de sidste træninger og
holdets sidste opvisning.

Merete Vang
Anna-Katrine Markvardsen

Planlægning af Vintersæsonen 2013/14

Sommerspringholdet 2013
Efter en vel overstået vintersæson, stod vi
uden instruktører til sommerspringholdet.
Liv havde mange planer for hendes sparsomme fritid, og Amalie skulle bruge sit
forår på at blive klar til at blive student. –
Og hvad gør man så?? Henriette Sejten var
hurtig, og tilbød sin hjælp, så var vi to!
Facebook kan bruges til mange ting. En
aften, hvor jeg kunne se, Stephanie var
online, tog jeg chancen og skrev til hende:
Hvis vi nu godtgør din transport fra Odense, hvad siger du så til at blive vores sommerinstruktør? Og hun sagde ja J J

Planlægning af Vintersæsonen 2013/14 er
allerede i fuld gang. Mange af vores instruktører har allerede meldt sig klar til
endnu en sæson, men vi efterlyser allerede
nu instruktører til puslingeholdene, og en
stærk medhjælper til ”de store”. Amalie er
klar igen, men skal bruge en stærk medhjælper, der ikke er nervøs for at tage
imod. Vi sørger naturligvis for den nødvendige uddannelse. Så er du til puslinge
eller til juniorspringere eller noget helt
tredje så kom frisk! Måske tænker vi ikke
lige på at spørge DIG!
Mange herrer har allerede meldt deres ankomst på Hockeyholdet – vi håber de stadig har lyst til at møde op til prøvetræning,
når sæsonen starter op

Hun skriver her om holdet:
I år på sommerspringholdet har der været
både nye og gamle gymnaster. Vi har haft
det sjovt, og fået bygget nogle gode venskaber op blandt os alle. Vi har sprunget
og lavede serier. Vi har i år lavet rigtig
mange stafetter, og gået op i at hjælpe hinanden, om man var stor eller mindre, det

Husk den kommende sæson
starter i uge 37
27

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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FRA MARKEDSDAGEN 8. JUNI

29

Mød os på Torvedagen i
Hesselager
lørdag d. 17. august 2013.
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ER DU TILFLYTTER ?
Er du tilflytter, eller blot interesseret i det
sogn du er en del af, så se her.
Jubilærumsskrift!
Hvad er det??

Det var friskolelærer Knud Larsen og også
Søren Møller Sørensen fra Stenagergård
der var delingsførere.
I 1966 blev holdt et ”kanon” 100 års jubilæum og ligeså et 125 års i 1991.
I den anledning blev der lavet et jubilæumskrift med opdateringer af de mange
personer. Der kunne fortælle.
Vi har en del liggende så alle hvem der
kunne ønske det kan få et så længe der er
tilbage.
Kontakt formanden 62251960

I 1866 blev klubben stiftet, dengang var
det nogle skytter efter den uheldige krig i
1864.
Skytterne dyrkede også gymnastik om
vinteren, helt præcis hvornår de begyndte
vides ikke, men der blev dyrket gymnastik
i Hesselager præstegårds lade og belysningen var en tranlampe.
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Folkedans

HOGG

Folkedansudvalget:

www.fshogg.dk

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

Formand
John Pedersen

62 25 17 83

62 25 18 94

Næstformand
Preben Juhl Rasmussen

62 25 31 01

Kasserer

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

Formand

62 20 87 03

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

Folkedanserne var på besøg hos vores venskabsforening i Ølholm den 25.-26. maj,
det var 27. år, vi var sammen og det var
som sædvanlig hyggeligt.
Vi har 2 tirsdage med sommerdans, den
11. juni hos Jytte Simonsen, Skovvej 10 og
den 18. juni hos Ingrid og Niels Hansen i
Revsøre, hvor vi starter med at spise vores
medbragte mad.
Vintersæsonen begynder Tirsdag den 24.
september.
God sommer.
Anna-Lise Brohave
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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
Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
Mobil:
28 80 23 35
E-mail:bi-ku@mail.dk

Badminton
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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Næste blad udkommer
ca. uge 37 2013
Deadline
18. august 2013
Papirindsamling!!
24. AUGUST 2013
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
næste dato for papirindsamling i 2013:
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 7.00 - 20.00

Langå Tryk 62 25 17 43
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