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Plant et træ for
Richard Møller Nielsen
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Michael Jørgensen
Rosenvej 18
5874 Hesselager
62 25 37 01
Mobil:
40 30 01 67
E-mail: msjkpk@hotmail.com
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Kasserer:
Birgitte Nielsen
Buevej 21
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Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
62 24 12 50
Mobil:
20 43 01 20
Thomas Sejten
Østergade 62
5874 Hesselager
40 43 27 87
E-mail: thsejten@msn.com
Helen Hansen
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
Mobil:
61 99 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk
Søren Nymark Bøllehuus
Østergade 23
5874 Hesselager
23 80 36 97
E-mail: snb.hfs@nymarco.dk

62 25 15 21

62 25 23 87

Bestyrelsen:
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

62 25 23 87
28 80 23 35

Susanne Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
23 30 27 96
E-mail: SDP@mail.dk
Annette Pedersen
Søvangen 15
5884 Gudme
Klubhuset
Østergade 52
5874 Hesselager

Kasserer
62 25 35 85

62 25 31 75

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

GUDME
Din dagligvarebutik

Åbent alle dage 7.00 - 18.00
Vestergade 1, 5884 Gudme
Tlf. 62 25 15 22
0721167@minkobmand.dk

ANLÆGSGARTNER
Preben Rask
Gartnervænget 8, 5874 Hesselager

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

Giv en hjælpende hånd i Sportsugen.
Send dine ideer/forslag til formanden

sportsugen

ht-holmskov@mail.tele.dk
Her kan du også melde dig som hjælper 2-3 timer en af dagene.
Det kan være i boder, mad eller bar.
- kan være ved klargøring eller nedtagning
- kan være som depothjælper ved Hesselagergårdsløbet søndag den
27. juli.
- kan være ved sponsorcykelløbet, hvor du finder en sponsor og kører
penge ind til klubben.
- kan være at bage en lagkage til den store bagedyst
Eller blot melde dig og vi finder en opgave.

Sportsugen 2014 afvikles på Hesselager Stadion i uge 31,
i dagene fra den 27. juli – 3. august
Følg Sportsugen på Facebook

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 på midtersiden i bladet, hvor det kan udtages og hænges op
på opslagstavlen hos jer alle. Endnu engang velkommen til alle til en god sportsuge på
Hesselager Stadion.

Gartnervænget 10 . Hesselager

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 Damestenen
og retur på 4,5 km.
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.
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 40 ryttere i alt kørte 62.400 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 ny spændende aktiviteter under temaet ”Det vilde Western på
stadion”.
Fredag aften gælder det successen fra sidste år med Western aften på stadion. Der inviteres til krocketspil for alle, Westernfodbold og Ringridning.
Senere på aftenen bliver der Grillaften på stadion, med mulighed for at købe lækre grillspecialiteter..
Aftenen fortsætter med Western underholdning, rodeotyren kigger forbi og årets rodeorytter skal findes – De to lokale juniorbands AJJEN B og ARIANET♥ underholder med
blandt andet egne sange og kompositioner. Aftenen afsluttes med Countrymusik ved duoen Ellinor og John Rosenfeldt.

Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk

v/ Arne Petersen
Purreskovvej 28

Tlf. 62 25 38 38
Mobil 20 21 80 90

Nye spændende programpunkter lørdag fra formiddagen
Lørdag formiddag inviteres til stor konkurrence i Havetraktortræk. I forbindelse hermed
åbner boder og Trækkrogen. Til middag vil der være mulighed for at købe æggekage i
festteltet og om eftermiddagen vil der være fodboldstævne for Old Boys og Veteraner.
Hesselagers største Havefest lørdag aften i festteltet
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
Hesse-lagerrevy og dans i år til det populære band ”Best After Dark”, der tidligere har
gæstet Hesselager med stor succes - 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 Hesselagers største Havefest
Stort familieprogram søndag.
Søndag morgen indledes med at Danehofgarden marcherer gennem byen til stadion. Og
alle borgere inviteres til stor gratis brunch i teltet, med sild og pålæg. Festprogrammet
fortsætter med Køb-salg-bytte marked i ny version.
Der bydes på underholdning ved sangeren Mads Toghøj, der underholder i to afdelinger,
og formiddagen afsluttes med udtrækning af vinder af kroophold.
Eftermiddagen byder på HfS Gymnastikopvisning, og der fortsættes med krocket for
alle, inden det gælder børneunderholdning med Sherif Haps. Eftermiddagen fortsætter
med kåring af vinderen i ”Den Store Bagedyst, og eftermiddagen afsluttes med Jakkolo
finale og offentliggørelse af nøglekassevinderen.
Mange frivillige hjælpere !!!
Til afvikling af sportsugen skal der bruges mange frivillige hjælpere. Mange bestyrelsesog 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.
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 2014 på Hesselager Stadion
i dagene 27. juli – 3. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg

Tlf. 65 33 13 35

Langgade 25 · 5874 Hesselager

6225 4040
Mobil 5250 6764

Skydning
Skydeudvalget:
Søren Nymark Bøllehuus Formand
Østergade 23
5874 Hesselager
29 91 28 43
E-mail: snb.hfs@nymarco.dk
Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager
27 61 95 31
E-mail: elvogn@hesselagermail.dk

Elektronisk sæson nærmer sig
Det er nu lykkedes skytteudvalget at rejse
den nødvendige kapital til at gennem føre
to morderniseringsprojekter.
Første etape at renoveringen af baneanlægget er påbegyndt d. 25/5, hvor flere frivillige mødte velvilligt op til rengøring og nedrivning af det gamle baneanlæg. (billede af
rejsning af eksisterende kuglefang for at
give plads til det nye)
Det ene projekt består i udskiftning af det
gamle bordsystem til elektroniske hæve-/
sænkeborde. Tidligere skulle tunge bordplader flyttes ind i den rille, som passer til
skytten. De elektroniske borde vil gøre det
muligt at justere bordene trinløst ved tryk
på én knap. Dette giver trænerne mere tid
til skytten og at skytten selv kan justere
bordet præcist.
Endvidere etableres elektroniske markeringsskiver på alle syv baner, som sender
det gamle snortrækssystem på pension. Det
nye system vil vise resultatet live på en
skærm for skytten, men muliggør transmission ud til storskærm i opholdsrummet.
Systemet vil bedre kunne assistere skytten
og give mulighed for forskellige

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager
40 16 06 43
E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk
Brian Rasmussen
Poppelvej 4B
5884 Gudme

27 12 57 53

Hans Chr. Rasmussen
Landmålervej 11, Brudager
5881 Brudager
20 25 89 97
Suppleant Jesper Markvardsen

udfordringer, såsom sekundskydning hvor
hvert skud skal løsnes indenfor en bestemt
tidsgrænse.
Mulighederne i anlægget er nærmest uendelige og vil kunne udfordre selv den bedste skytte.
Begge projekter støttes af moderforeningen med 50.000 og ellers med støtte fra
LAG (142.000 kr.)
Fioniafonden (50.000 kr.)
Skydebaneforeningen Danmark
(44.000 kr.)
Svendborg sparekasse (25.000 kr.)
Ved artiklens udarbejdelse er der ikke
kommet svar på støtte fra Svendborg
Kommune.
Alle der har støttet projekterne og de som
giver en hånd med skal have en have en
stor tak og vide at det betyder meget for
skytteafdelingens fremtidige succes og
eksistens.
Uddannelse af instruktøre
To geværinstruktørere, Søren Nymark
og Brian Rasmussen, er sendt på instruktørkursus. Kurset afholdes over to weekender og første etape blev afholdt i weekenden i uge 17. Der undervises af nok de to

Murer

BIL/MC/TRAILER

Biltlf. 2029 3767

Deres leverandør af: Vinduer - Døre
Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde
www.Froerup-savvaerk.dk

bedste trænere i Danmark, hvor den ene
træner landsholdet til daglig. Der er megen
fokus på den mentale del af træningen,
men der arbejdes også med de forskellige
skydestillinger og organiseringen af træningens opbygning blandt andre emner.
Der er ca. 18 deltagere på kurset, så der er
rig mulighed for fordybelse i emner, som
deltagerne ønsker. Næste og sidste weekend afholdes, som den første i Telemarken
skydecenter i Faaborg, i uge 25

Seneste geværresultater
Kirsten Andersen skød sig til en flot sølvmedalje til Forårsstævnet i Humble.
Søren Nymark Bøllehuus

Lidt om Pistolskytterne.
Rasmus Storm-Olsen til tops.
Ved vinterafslutningens DM var Rasmus,
Emil og René draget til Vingsted for at
tage lidt metal med hjem. Det lykkedes
også plus en luftpistol i bonus!
Det var Rasmus Storm-Olsen som var udtaget til finalen i børneklassen, hvor 1.
pladsen udløste en ny luftpistol. Sidste år
var Rasmus også med i kampen, men måtte nøjes med 2. pladsen.
Så denne gang skulle det være, det mente
Rasmus også. Han var utrolig koncentreret
igennem hele konkurrencen, især i den
endelige finale hvor de sidste 9 kæmpede
om pistolen.
Her skød han op til sit bedste, med 294
point kun 6 stk. niere på 30 skud.. Imponerende! 2. og 3. pladsen gik med 290p.

Emil Schaumann debuterede ved dette
DM.
Han skød personlig rekord i første runde,
men i anden runde var koncentrationen
sluppet op, og resultatet blev derefter. men
en flot samlet 24. plads.
En som debuterede for mange år siden,
René Vogn blandede sig igen i toppen,
blev Dansk Mester på Standard pistol.
Men på luftpistol måtte han se sig slået, af
sin store rival Frans Sørensen fra Trelde.
Som i øvrigt skød 297 i hovedskydningen.
Selvom René hentede 2 point i mesterskabsskydningen, var det ikke nok til sejr,
så han måtte nøjes med sølv.
Europa Cup Aarhus.
René Vogn deltog igen ved den årlige Europa Cup i Aarhus, hvor pistolskytter fra
Europa er inviteret til at dyste om metal i
Grov og Standardpistol, og de 4 pladser til
Europa Cup Finalen. Som i år afholdes i
Tyrkiet i Okt.
Her er der virkelig noget at skyde om, for
her løber vinderen med 2400 Euro.
Men René gjorde rent bord, og vandt hans
favoritdisciplin Standardpistol klassen,
med 577 point. 9 point ned til 2. pladsen.
Herved sikrede han sig også en plads i
Finalen.

Ydermere forsøger René sig, at kvalificere
sig til det kommende VM, som afholdes i
Granada, Spanien i September.
Der skal udtagelsesskydninger henover
Forår/Sommer, afgøre om han vurderes at
have medaljechancer, så han sendes i
kamp for Danmark.
Banerenovering.
Frivillige fra bestyrelsen og andre skytter,
er i fuld gang med at renovere vores
10/15m bane, så den kommer op på højde
med de bedste baner i Danmark.
Her skal installeres Elektroniske baner, af
mærket Sius Ascor, som også benyttes ved
samtlige EM, World Cups og VM.
Her registrere lasere projektilet, idet det
passere skiven. Så vises skuddet på en monitor ved skytten, ydermere kan alle 7 baner vises i opholdslokalet, så resultatet
også kan følges af forældre til børnene
eller andre.
Nu vi er i gang, installere vi også hæve/
sænke borde, så børn/ældre har nemmere
ved at justere højden på standpladsen.
Så ved sæsonopstart i slut september, er
skydebanen top moderne. Så håber vi eksisterede og nye skytter vil komme, så vi
kan få endnu flere medlemmer, som vil
dyste mod sig selv og andre.
René

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. 62541811 www.torneløkke.dk

tlf.62 25 32 46
www.humlebyg.dk

bil 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

Hesselager
www.froerupandelskasse.dk
post@froerupandelskasse.dk

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

Preben Rasmussen 20648319
Nickolas Jansen 20154818

Find frem din indre revolvermand,
indianerhøvding eller nybygger, og
tilmeld dit gade eller motionshold til

Western Style

Hesselager sportsuge byder
igen i år på
Firma - Gade - Motions
fodbold for alle.
Temaet bliver ligesom sidste år
fælles med de øvrige aktiviteter på
Stadion, nemlig

FREDAG D. 1. AUGUST
HESSELAGER STADION

HUSK!!
Western Fodbold er kun for sjov
Pris kr. 100,00 pr. tilmeldte hold

Alle Hold møder op udklædt i
Western Style.
Mødetidspunkt kl. 18.15
Max 5 spillere på banen.
Scoret mål af kvinde tæller dobbelt.
Scoret mål af barn tæller dobbelt.
Ved hver scoret mål rafler begge hold
– en 6’er udløser et ekstra mål.
Der må ikke spilles i fodboldstøvler.

Regler:

Fredagens øvrige programpunkter:
Ringridning
Grillaften
Guldgravning
Simulatorskydning
Rodeotyr
Junior Musikfestival
Kraftprøve
Klatrevæg
Jakkolo
Tombola
John & Elinor Country underholdning
Kom og vær med – det bliver sjovt!!

WESTERN FODBOLD

Plant et Fynsk bøgetræ
for Richard Møller Nielsen

Nyt fra løb med DGI i Hesselager

Så nærmer vi os afslutningen på vores 30
Henvendelsen om at plante et bøgetræ ugers forløb med Løb med DGI.
rundt om på de fynske stadions blev godt Det har været overvældende så mange der
modtaget i foreningen.
har tilmeldt sig. 69 personer fra Hesselager
og omegn .Det er super flot. Men det er
Skovdyrkerforeningen Fyn har leveret det desværre ikke alle der har fulført, så vi er
knap 3 m høje bøgetræ der nu er plantet nu ca. 40 aktive løbere og gående.
midt for i bedet i den nordlige ende af ”Det Der er blevet trænet med stort gåpåmod i
nye stadion”, hvor der i vinterens løb er de forskellige niveauer. Der har været op,
blevet fældet og beskåret.
og nedture, for alle. For jer der har kunnet
Ole Vagn har plantet bøgen den 26. maj og holde ved uden skader, har i alle kunnet
det får en del vand for at få det fæstnet mærke fremskridt.
godt i mulden.
Vi kan nu se frem til Hesselagergårdsløbet.
Det passer som afslutning på de 30 uger.
Der med er det dog ikke slut med at løbe i
Hesselager. Vi er en gruppe løbere der vil
starte en løbeklub op i HFS. Det er det der
er hele ideen med løb med DGI, nemlig at
få en gruppe løbere i gang med at løbe
sammen. Det sociale er vigtigt, men også
at komme ud til løb andre steder.
Vi vil starte op med at løbe igen efter
sportsugen. Der vil komme mere information om dato og tidspunkt senere.
Med ønske om en god sommer
Torben Aagaard

v/ Christian Bidstrup
Kullinggade 29
5700 Svendborg
tlf. 62 25 18 28

Åbningstider :
efter sæson, ring
og hør nærmere.

Specialer :
Robinie (Akacie) - Egetræ - Bindingsværk - Douglas - Lærk Plankeborde - Plankegulve - linoliemaling
Levering over hele landet.

www.lundeborgtrae.dk - www.egeplankeborde.dk
post@lundeborgtrae.dk

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

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

Merete Vang
Revsørevej 24, Vormark
5874 Hesselager
62 25 36 50
E-mail: vangogvaenge@gmail.com
Anna-Katrine Markvardsen
Revsørevej 17, Vormark
5874 Hesselager
62 25 15 31
Mobil:
22 63 40 76
E-mail: annak5874@gmail.com

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

Stavgang
Tovholder Gunhild Mogensen
Tlf. 62 25 11 79 eller 20 83 44 78

Mødested
Klubhuset

Stavgang
Onsdag
Kl. 9,30-11,30

STYRK
KROPPEN
OG LET
HVERDAGEN
– det er aldrig for sent!
-og der er plads til flere

Kontakt evt. 62251960 Søster Holmskov

Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322.

www.viggo-nielsen.dk

Cykelmotion
hver tirsdag kl. 19,00
Kniber det med at komme af sted, så står
en flok cykelmotionister klar til at byde
dig/jer velkommen ved klubhuset i Hesselager.
Det du behøver er:
1 cykel, der er ingen krav.
Tøj efter vejret, der er ingen krav.
Vandflaske til stop undervejs.
Alle kan følge med, vi venter på hinanden.

F•A•I

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

Formand

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

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

I marts blev der afholdt et kursus i krocketregler, og efterfølgende blev der i maj
afholdt et kursus i slagteknik og taktik, der
var særdeles god tilslutning begge dage.
Den 25. marts begyndte vi på sæson
2014,og der var stor aktivitet fra starten.
Den 26. april havde vi inviteret til åbent
hus i klubhuset og på banerne, efterfølgende har det givet 2 nye medlemmer, som vi
hermed byder velkommen i afdelingen.
I april og maj er der afviklet Fynsmesterskab i enkeltmandskrocket, Ole V. Jensen
vandt rækken A2, nr. 2 i rækken B1, blev
Kaare Nordam, der skal her lyde et stort
tillykke med resultatet, dermed har de begge kvalificeret sig til at deltage ved DM
den 26. juli i Tåstrup.
Pt. er vi i fuld gang med at tilrettelægge
den årlige stævnedag, som er sat til den 14.

juni, det er her hvor samtlige klubber på
Fyn er inviteret, det er dagen hvor vi starter kl. 9/00 og slutter ca. kl. 16/00 kun
afbrudt af kaffe med rundstykker og frokostpause.
I juni begynder vi på den lokale klubturnering, der spilles i A og B rækken, og der
er en pokal til det bedste par i hver række.
I sportsugen bliver der spillet krocket på
banerne fredag aften fra kl. 17/00 og søndag eftermiddag fra kl. 13/00 begge dage
vil det foregå som alm. træningsdag.
I juli bliver der afholdt grillaften ved klubhuset, invitation sendes ud.
Den 14 august kl. 17/00, spilles der finalekampe om Fynsmesterskabet for par, efterfølgende er der røde pølser med tilbehør ,
og uddeling af pokaler.
Puv. Peder Pedersen

Tæt på dig og din hverdag








VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

Stort discountprogram
Bredt varesortiment
Vareudbringning
Håndkøbsudsalg
Pakke udlevering
Fotokopiering
Telefax

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

Åbent alle dage 07.00 - 20.00

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

Entreprenørarbejde:



Nyt gulv



Aut. Kloakmester



Nye døre og vinduer



Kloakseparering



Ny/renovering af

carporte og skure mv.

Ny terrasse eller
flisegang

Algade 34
5750 Ringe
Tlf. 62 62 14 06

Langeskov Centret 4
5550 Langeskov
Tlf. 65 33 19 92

E– mail:post@brudagersmedie.dk

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

Rosenvej 12 i Hesselager

Fitnesshuset byder velkommen til mange nye medlemmer,
Instruktørerne
i Fitnesshuset
ønskertilalle
medlemmer en
og der
er stadig plads
flere.
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
er 15, denmed
ældste
er 80.
Vi står klar til at tage Den
imodyngste
nye medlemmer
sunde
nytårsfortsætter i 2014.
Fitnesshuset er et godt
tilbud
Vi ses
!! til alle også DIG
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 Holmskov (Søster)  21 48 9079

Næste blad udkommer
ca. uge 37 2014
Deadline
17. august 2014
Papirindsamling!!
30. august 2014
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
næste dato for papirindsamling i 2014:
22. november.







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

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

Langå Tryk 62 25 17 43

©

