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Det kan godt betale sig at tanke hos
OK, hvis man vil støtte den lokale klub.
Hesselagers fodboldklub, FS HOGG,
har netop fået en god check.
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Dorthe Andersen
Skolevej 13
5874 Hesselager
61 67 02 90
E-mail: dorthe-andersen@hotmail.com
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Mobil:
20 43 01 20
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Mobil:
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Kasserer
62 25 35 85

62 25 31 75

Årets foreningspris 2015
HfS blev i august 2015 tildelt SIS s Årets
foreningspris.
Det var en stor glæde at foreningen blev
indstillet til Svendborg idræts Samvirkes
foreningspris.
Vedr. indstilling til foreningsprisen 2015.
På vegne af en kreds af borgere i lokalområdet vil vi gerne indstille
Hesselager forenede Sportsklubber
til modtagelse af foreningsprisen 2015.
Indstillingen skal begrundes med de mange initiativer og udvikling, som Hesselager
forende Sportsklubber har foretaget de

senere år – dels for udvikling af foreningens aktiviteter, dels for at øge sammenholdet for borgere i lokalområderne Hesselager og Vormark og ikke mindst for at
udbygge samarbejdet med Stokkebækskolen og SFO i Hesselager, til glæde for såvel elever, forældre og personale.
Overrækkelsen fandt sted i Rottefælden,
efter først at have oplevet 2 del af revyen.
Der var mange af HfS foreningsfolk der
havde takket ja til at overvære det og det
var en meget festlig aften SIS var vært for.
Der er sikkert mange der aldrig tidligere
har set Rottefælde revyen, men som nok i
2016 vil bestille billetter, for revyholdet
var som altid super gode.
PÅ billedet ses statuetten, der nu har fundet sin plads i klubhusets mødelokale

Gartnervænget 10 . Hesselager

Det er snart december, der er pyntet op i butikker og gader, og ved vore huse er der lyskæder i alle afskygninger. Det er alt sammen med til at lyse op i tiden hen imod jul og
nytår, hvor alt gå op i stjerner og flotte formationer, når det nye år skydes ind.
Herefter glædes vi over hvert eneste minut dagen bliver længere og til forårsblomster
spirer op af jorden for igen at tage fat tiden der kommer.
HfS ønsker
Glædelig jul og godt nytår til alle bladets læsere.

Ny hjemmeside:
Adressen er stadig www.hesselager-fs.dk
Men ellers er der ikke meget tilbage af den
tidligere hjemmeside. Den nye er her i
oktober gået i luften med helt nyt udseende og den skulle gerne være nemmere at
finde rundt i.
Det er Uptime i Svendborg der er mester
for arbejdet, og snart skal vi på kursus i at
administrere den. Hver gruppe får et password til at logge sig ind og skrive for de
enkelte afdelinger, derved håber vi at den
altid vil være opdateret, samt at dette arbejde ikke mere kun hviler på Helen, der
tog det store slæb ved den gamle.

GUDBJERGLUND
På vegne af Hesselager Sport og Kultur
skal der hermed lyde en stor tak til arrangørerne bag Gudbjerg Koncertforening
(Dorthe og Helge, Irene og Ole, Kirsten og
Kurt) som igen i år havde arrangeret koncert i Gudbjerglund med
NEIGHBOURGS & FRIENDS – hvor der
efterfølgende blev udbetalt et flot beløb til
foreningen.
Endnu en gang: 1000 TAK
Kurt Ørnegaard

Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk

TLF. 62 25 17 43
E-mail: langaatryk@mail.dk

v/ Arne Petersen
Purreskovvej 28
5874 Hesselager

Tlf. 62 25 38 38
Mobil 20 21 80 90
www.arnepetersen.dk

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

Kom og brug multibanen, når der skal leges, holdes børnefødselsdag eller blot brændes
noget” krudt af”, den er etableret for hele lokalområdet.
Det kan være nødvendigt selv at tage bod med, hvis boldene vi har lagt i er blevet
”lånt” af andre.

Også i 2016 slår vi katten af
tønden i gymnastiksalen,
den 6 februar kl. 14 til ca. 16

Tlf. 65 33 13 35

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

Julekalendersalg
Lørdag den 7 november var dagen hvor de trofaste sælgere satte hinanden stævne i klubhuset for at afhente julekalenderne. Susanne havde optalt kalenderne i de sædvanlige
ruter.
Overskuddet af salget går til ungdomsarbejdet og driften af klubhus og baner, så det er
dejligt når befolkningen støtter os.
Klubbens frivillige sælgere vil stå i Meny butikken flere dage inden 1. dec. så var du ikke
hjemme på dagen kan vi træffes der.
Kalenderen er en skrabekalender og gevinsterne er gavekort sponsoreret af Meny i Hesselager
De resterende kalendere kan fortsat købes i Fynske Bank og Meny frem til jul, eller så
længe der er kalendere.

Murer

TRAILER

Biltlf. 2029 3767

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

Skydeudvalget:

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager
40 16 06 43
E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk

Ulrik Dissing
Søndergade 42
5884 Gudme

Brian Rasmussen
Poppelvej 4B
5884 Gudme

Skydning
40 19 56 03

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager
27 61 95 31
E-mail: elvogn@hesselagermail.dk

27 12 57 53

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

HfS Sportsnyt
Tak til alle vores annoncører, fordi I støtter vores lokale
sportsblad med jeres annoncer. Tak fordi I tager så godt
imod vores ”annoncesælgere”.
Alle vores læsere og annoncører ønskes en glædelig jul og
et godt nytår.

Velkommen til Højgårdens Auto.
Vi servicer og reparerer alle bilmærker, og du
beholder naturligvis din fabriks-garanti.
Hos os bruger vi kun reservedele af original
kvalitet - og du får 3 års garanti på reservedele.

Højgårdens Auto
Langgade 31
5874 Hesselager
62253940/40387540

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

Krocketnyt siden sidst:
Efter at have vundet Fynsmesterskabet i
rækken A 1, var Tove Jacobsen og Ole
Vagn Jensen den 12. september i Sig for at
spille om Danmarksmesterskaberne, her
fik de ingen pokal med hjem, men havde
så vidt vi ved en god dag.
Den 6. oktober holdt Krocket Fyn aktivitetsmøde (årsmøde) i Svendborg.
Her aflagde formanden Kaj Ove Larsen
beretning om årets gang.

Der er 12 klubber på Fyn med 261 medlemmer, det er 16 medlemmer mindre end
sidste år.
Efter beretningen var der valg af udvalg,
Kaj Ove Larsen (mangeårigt medlem) og
Henrik Henriksen ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt blev Ove Snede Sørensen og Lars
Andersen, Ruth Madsen blev genvalgt
som suppleant.

Har du problemer
med:

Muskelsmerter/
skader fra sport/
arbejde, ryg,
skulder, albue,
ben problemer.
Luftveje, allergi,
barnløshed, stress
og meget mere.

Jeg hjælper dig videre til et bedre liv

Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

www.karinjohnson.dk

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

GUDME
5 bager rundstykker hver
weekend
kun kr. 20,00

www.humlebyg.dk

vimmer56@mail.dk

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

Klubturneringen for i år er afsluttet, den
har trods lidt afbud på grund af sygdom
forløbet rigtig godt. Der har deltaget 16
hold (32 spillere) i turneringen. Der spilles
i 2 rækker en A række og en B række.
B rækken blev vundet af Rasmus Lindebod
og Henning Quist.
A rækken blev vundet af Peder Pedersen
og Svend Aa. Vistisen.
Den 20. november afholdt vi årsmøde og
julefrokost her i klubhuset.
Her blev der aflagt beretning om årets aktiviteter og der blev drøftet om næste års
aktiviteter, med eventuelle ønsker om ændringer og nye aktiviteter.

Der blev også indstillet til valg af udvalg
ved næste HFS generalforsamling.
Der var genvalg til Peder Pedersen og
Ruth Christiansen.
Efter årsmødet var der julefrokost med 42
deltagere, det blev en festlig aften med
megen god mad, snak og sang og andre
indslag.
Dette bliver sidste indlæg i Sportsnyt i
år, jeg vil gerne på udvalgets vegne, ønske alle krocketspillerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med tak for
mange gode timer på banerne i 2015,
håber at se Jer alle næste år.
På udvalgets vegne Peder Pedersen
Spilletider:
Fra nu og frem til marts 2016
spilles der:
Tirsdage fra kl. 9.15.
Søndage fra kl. 13.30.

Klubturnering 2015
Vinder af B rækken

Rosenvej 12 i Hesselager

Fitnesshuset bestyrelse og instruktører ønsker alle
Instruktørerne
i Fitnesshuset
alle
medlemmer en
en Glædelig
Jul ogønsker
et Godt
Nytår.
Vi ses til åbent
hus på Jul
husets
års fødselsdag
d. 16. januar
Glædelig
og et4Godt
Nytår.
FITNESS
til dit nytårsfortsæt
!!
Vi står klar til at tageGør
imod
nye medlemmer
med sunde nytårsfortsætter
i 2014.
Vi
ses
!!
VELVÆRE OG GLÆDE
STYRKE OG FORM.
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

Klubturnering 2015
Vinder af A rækken

Julefrokost i Krocketklubben

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

Åbningstider:
efter sæson, ring
eller send en mail.

Specialer :
Robinie (Akacie) - Egetræ
Bindingsværk - Douglas

Linoliemaling
Levering over hele landet.
www.lundeborgtrae.dk - www.egeplankeborde.dk
post@lundeborgtrae.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

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
Sidste nyt fra gymnastikudvalget i Hfs
Sæsonen er kommet godt i gang med mange glade børnegymnaster.
Med voksenholdene er det gået rigtig godt
for Pilates- og Zumbaholdene.
Til gengæld har Hockeyherrene har været
meget langmodige til at starte op. Efterhånden er de heldigvis dukket op. Birgittes hold med damer var desværre nødt til
at stoppe helt pga. manglende tilslutning
ØV!
Men gymnastikudvalget glæder sig alligevel – meget – og hvorfor nu det?
Vi var blevet advaret om, at vi ikke kunne
være i gymnastiksalen efter 1. December
pga ombygning og hovederne var lagt i
blød for at finde alternative træningssteder: Glassalen, børnehaven og Stokkebækskolen afd. Gudme var på tale. Vormark forsamlingshus var bestilt til gymnastikopvisning – jo, jo, vi havde tænkt! Nu
bliver det i stedet fra 1. april ombygningen
starter, og det passer os jo så meget bedre.
Og så er det jo bare at glæde sig til nye/
nyistandsatte lokaler!!

Gymnastikopvisning bliver lørdag, d. 5.
Marts 2016 kl. 14.00 på Stokkebækskolen
afd. Hesselager.
Til slut vil gymnastikudvalget gerne ønske
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Pilates holdet

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

www.viggo-nielsen.dk

HOGG

Ungdomsformand Kristian Aaby
tlf. 22 66 76 19

Bestyrelsen i FS HOGG

Bane- og materialeudvalg
Ole Vagn Jensen
tlf. 20 43 01 20

Formand Nikolas Jansen
tlf. 20 15 48 18
Næstformand Preben Juhl Rasmussen
tlf. 20 64 83 19
Kasserer Christian Dirksen
tlf. 53 29 42 96
Seniorudvalgsformand
Kristoffer Rasmussen
tlf. 52 58 28 78
HOGG har netop afsluttet efterårssæsonen
2015 og Herre Senior i Serie 4 har haft et
fint efterår og opnåede en flot 4. plads
med 23 points. Træner Kristoffer Rasmussen og hans spillere kan nu glæde sig og
se frem til foråret 2016, hvor de parres
med de øvrige 5 hold i toppen af rækken:
Egebjerg, Krarup/Espe, FC BIH Svendborg, Tullebølle-Longelse og SFF 2015,
og med 6 nederste hold i en af Serie 3
kredsene og i foråret spiller om kvalifikation til Serie 3.
I vinterhalvåret træner spillerne indendørs
i GOG Arena/Gudmehallerne, hver mandag fra kl. 20,15-22,00. I år med det nye
indendørs fodbold ”Futsal”, der mere og
mere bliver populært overalt – i modsætning til tidligere spilles der uden bander.
Old Boys i Casanova turneringen under
Anders Sæderup, Henrik Dyhr og Kristian
Aabys ledelse opnåede en flot 2. plads –
og med lidt mere held i den afsluttende
kamp mod Skårup i den sidste runde ved
finalestævnet i Svendborg, så var det blevet til en 1. plads, men desværre endte
kampen uafgjort 3-3.

Oldboys– og sponsorudvalg
Jørgen Elgaard
tlf. 40 25 93 89
Team Hovsa
Jens Hermann
tlf. 22 42 44 33

Dagens ret søndag-tirsdag, onsdag
torsdag 69,Stor fredags buffet 145,Lørdag 3 retter altid kun 179,Vi har plads til selskaber fra 10
pers. op til 210
Kontakt os gerne for et godt tilbud
Vi har altid frisklavet kaffe til
12kr og med dagens kage til 25kr
Stor Brunch buffet søndage i ulige
uger 110,Hesselager Kro
Langgade 22, Hesselager
Tlf. 62 25 30 30

F•A•I

Team Hovsa under Jens Hermann og Jørgen Elgaards ledelse har haft et rigtig godt
efterår med flere gode træningssamlinger
torsdag aften og holdet afviklede et flot old
-boys/veteranstævne sidste weekend i september, med deltagelse af 9 hold, heraf 2
gæstende hold fra Viborg. 3. halvleg blev
afviklet med fællesspisning og ølsmagning
på Hesselager Hotel – stor ros for et rigtig
flot arrangement.
HOGG´s ældste piger i U-14, der er blevet
trænet af Nicolai Bech Andersen og debuterede i denne række har ligeledes haft en
fin efterårssæson, og sluttede i deres række
på en delt 7. plads med 10 points, efter
flere gode kampe – således besejrede de
bl.a. topholdet Tarup/Pårup på Hesselager
Stadion med 3-2.
Øvrige børne- og ungdomshold har været
inddelt i puljer og afviklet deres stævner
rundt om på Fyn, og såvel spillere, trænere
og forældre har haft nogle gode oplevelser
dermed.
Alle børne-/ungdomshold træner i vinterhalvåret indendørs i GOG Arena/
Gudmehallerne, hver fredag, med start fra
den 6. november.
De indendørs træningstider er følgende:
Herre Senior + Old-Boys,
mandag kl. 20,15-22,00.
(træner: Kristoffer, tlf. 52582878).
U-4 til U-7 drenge: fredag i lille hal
fra kl. 15,30-16,30.
(træner: Robin, tlf. 24845599. og
Palle 22748673).
U-8 drenge, fredag i hal 2
fra kl. 15,30-16,30.
(træner: Kim Johansen, tlf. 21969262).
U-10 drenge, fredag i hal 2
fra kl. 16,30-17,30.
(træner; Kristian Aaby, tlf. 22667619 og
Palle, 22748673).
U-10/U-11 piger,
fredag kl. 17,30-18,30.
(træner: Futte, tlf. 28889530).

U-14 piger,
fredag kl. 18,30-19,30.
(træner: Nicolai, tlf. 30119602).
Spændende udviklingsarbejde i HOGG
Bestyrelsen i HOGG har i løbet af efteråret
afviklet nogle spændende møder med
DBU Fyns konsulent omkring klubbens
fremtidige organisation og struktur. I skrivende stund arbejdes der videre hermed,
og indtil videre har bestyrelsen vedtaget af
arbejde videre med klubbens 6 værdier:
”Udvikling” – ”Nærmiljø””Engagement” – ”Teamwork” –
”Glæde” og ”Fair-Play”. I løbet af vinteren skal der arbejdes videre med mål og
handleplaner.
Nyt tiltag – med DBU Fyn klubkonsulent tilknyttet HOGG i 2016 og 2017
Sidste nyt så kan bestyrelsen i HOGG glæde sig over at være en af de 5 heldige klubber på Fyn, der efter ansøgning, har fået
tilknyttet en klubkonsulent til klubarbejdet
i de kommende to år for 2016 og 2017.
Konsulenten er John Christensen, der i
løbet af 2015 har afviklet to gode og spændende trænerkurser for alle ungdomstrænerne i HOGG. Omkring konsulentens
arbejde i HOGG er indkaldt til opstartmøde på DBU Fyns kontor, mandag 7. december. Men John bliver tilknyttet klubben
som konsulent i alt i 400 timer med henholdsvis 200 timer i 2016 og 200 timer i
2017. John skal i perioden virke dels som
leder, træner og instruktør – HOGG byder
velkommen til John og glæder sig til samarbejdet.
Bestyrelsen i FS HOGG
ønsker hermed alle medlemmer, trænere,
holdledere, hjælpere og sponsorer en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår – på gensyn i det nye år 2016

VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

62 25 19 75
Kurt 40 16 30 31 Martin 40 33 80 39

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322.

Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10

FS HOGG er i gang med at opstille en
handlingsplan for de kommende års
indsatser, hvor værdierne udvikling,
nærmiljø, engagement, teamwork, glæde og fair play skal være kendetegn for
klubben. Sponsor støtten sikrer det
økonomiske fundament for indsatsen.
Det kan godt betale sig at tanke hos
OK, hvis man vil støtte den lokale klub.
Hesselagers fodboldklub, FS HOGG,
har netop fået udbetalt 12439 kr. Pengene er øremærket til at motivere flere
børn og unge til at komme i klubben og
fastholde eksisterende medlemmer.
Checken fra OK skal sammen med bidrag fra mange lokale sponsorer gå til
FS HOGG’s nuværende og kommende
medlemmer og bidrage til klubbens
udvikling fremadrettet. Pengene har
OK’s kunder sparet op til klubben ved at
tanke på deres OK Benzinkort. Når man
vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis foreningen med
et øre beløb for hver liter brændstof, der
tankes på kortet. Det koster med andre ord
ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK,
der udbetaler pengene. Bilisterne tanker til
samme pris, som prisskiltet viser, og får
samtidig mulighed for at støtte klubben.

Sponsorstøtte og lokale kræfter er vigtig
Vi vil sikre os, at man trives som medlem
og får en positiv oplevelse ved at komme i
klubben. Vi vil gerne bidrage til, at man
fremadrettet gør noget mere for at motivere Hesselagers børn og unge til at komme
i fodboldklubben. Vi skal tilgodese medlemmerne, især de helt små, og finde en
linje, så vi sikrer en stigning i medlemstallet og fastholder de medlemmer, vi allerede har. Fundamentet skal med andre ord
være i orden. De små klubber kan kun
eksistere og udvikles ved at få en økonomisk håndsrækning. FS HOGG vil som
klub gerne være et af de fælles holdepunkter i byen, og for at sikre den position
fremadrettet er sponsorstøtte en vigtig del.
Som et af tiltagene vil DBU konsulent
John Christensen blive tilknyttet klubben i
2016 og 2017. Han har tidligere afholdt
ungdomstræner kurser for klubben.
En lokal klub som vores har flere formål.
Det er både vigtigt, at børn og unge får
rørt sig, men det er også vigtigt, at man er
sammen socialt. Meget kommunikation
mellem de unge foregår over de sociale
medier i dag, men det er også vigtigt, at
man kan have det godt sammen socialt.
Den opgave vil vi som klub være med til
at løfte.
Bestyrelsen i FS HOGG

E– mail:post@brudagersmedie.dk

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

NYT OM SKOLE+projektet

i Svendborg.

Der er nu igen fuld fart på SKOLE+ byggeprojektet efter en utilsigtet lang pause,
hvor projektet stod stille p.g.a. nogle kontraktforhandlinger, som skulle vise sig at
være sværere end først antaget. Dette har
betydet at tidspunktet for opstart af byggeriet er udskudt til foråret. Byggerådgiverne
mener dog stadig, at byggeriet kan stå færdigt ved udgangen af 2016, altså ca. om et
år. I foreningerne kan vi så glæde os over,
at vi kan nå at få afviklet indendørssæsonen inden byggeriet starter

På projektgruppemødet blev dispositionsforslaget for projektet vedtaget, og indeholder tilbygning af motoriksal, hvor der
åbnes op ind til den eksisterende gymnastiksal. Der etableres en fast ”Tarzanbane” med hoppegrav, klatrevæg,
”musetrappe”, ribbe-bure, klatrebakke og
en stor sidde-trappe i motoriksalen.I sammenhæng (forbundet via dør) etableres det
”stille bevægelsesrum”, og endelig laves
der et aktivt uderum (til parkour m.m.) og
selvfølgelig fitness-hus.

Arkitekterne har dog ikke ligget helt stille.
Ved et projektgruppemøde d. 30.10. fik vi
gennemgået nogle fantastisk spændende
skitser af den udvidede gymnastiksal, og
disse skitser kan ses på skoleafdelingen i
Hesselager. Vi begynder nu for alvor at
kunne danne os et indtryk af, hvordan
SKOLE+ kommer til at se ud, når det står
færdigt. Vi er begyndt at kalde det et ”mini
SG-hus” fordi det næsten rummer lige så
mange muligheder, som det nye SG-hus

Det er svært at beskrive med ord, så derfor
håber vi, at alle I lokale, vil benytte muligheden for at deltage i et informationsmøde,
hvor vores dygtige arkitekter vil gennemgå
projektet for alle interesserede.
Infomøde om SKOLE+ projektet
tirsdag d. 19. januar kl. 19
i Glassalenpå Stokkebækskolen
afd. Hesselager.

Den eksisterende gymnastiksal og den kommende
motoriksal.
Til højre ses den faste
”Tarzan-bane” med klatrevæggen og ribbe-bur,
der har passage til trappen i motoriksalen.

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

”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB”
Spil banko sammen med familie og venner over walkie talkie med
flotte præmier i form af gavekort, som kan indløses i en række
forretninger på hele Østfyn, vi spiller på søndage i ulige uger fra
kl. 19 til ca. 22 - fra 1. oktober - til 30. april.
Hvis ikke I har radioudstyr, er klubben behjælpelig med anskaffelsen
og opsætning.
Henvend jer i skurvognen på parkeringspladsen ved HfS’s klublokaler
på spilleaftnerne for tilmelding, fra kl. 18 til 19 eller til
Kjeld tlf. 24 48 96 51

Tilbygning af motoriksalen set fra
oven. Der arbejdes
med en ny spændende tagkonstruktion og materialer,
der binder bygningerne sammen på
en fin måde. I midten skabes et aktivt
uderum.

Millionen.

d. 2. oktober rundede vi EN MILLION
kroner i vores indsamling til SKOLE+
projektet. Det er ganske fantastisk taget i
betragtning, at vi kun er 1200 indbyggere i
Hesselagerområdet. Dette flotte resultat
var den direkte årsag til, at vi kunne finde
Hesselager Sport og Kultur på nomineringslisten til Danskernes idrætspris. Vi
ved ikke hvem, der har indstillet os, men
tak alligevel. Desværre gik vi ikke videre
til anden runde og kommer derfor ikke i
betragtning til prisen.

Men det ændrer ikke ved det faktum, at vi
har præsteret en flot og bemærkelsesværdigt resultat i Hesselager. Hesselager Sport
og Kultur vil derfor rette en meget stor tak
til alle som har støttet os. Alle private, som
gennem køb af Folkeaktier, deltagelse i
vores Å-løb, køb af vores fyrværkeri og
ikke mindst donation af flaskepant gennem
TRYK GULT har bidraget med langt størstedelen af beløbet. De lokale foreninger,
som har ydet direkte økonomisk støtte til
projektet, og alle erhvervssponsorerne,
som har troet på vores projekt og støttet
det. Herunder Fonden for Fynske Bank,
som kom med 200.000 kr. på det helt rigtige tidspunkt.
Vi vil dog stadig opfordre alle til at støtte
os, da vi får brug for penge til indkøb af
den inventar, som ikke kan rummes i byggesummen, så FORTSÆT GERNE MED
AT TRYKKE GULT DERUDE.

Hesselager Sport og Kultur er igen klar til salg af Nytårsfyrværkeri i dagene op til Nytår 2016.
Efter flere års samarbejde med Ilbjerg Fyrværkeri, har HS&K fået mulighed for at indlede et samarbejde med Aalborg Fyrværkerifabrik AFAC til kommende sæson.
Der er derfor med stor glæde at vi kan byde jer velkommen til et af Danmarks førende
sortimenter til yderst konkurrencedygtige priser i Hesselager Klubhus Nytåret 2016.
Husk stort udvalg af spøg og skæmt og et stort udvalg af fyrværkeri til børn.
Overskuddet fra salget går ubeskåret til Hesselager Sport & Kultur/Skole+ projektet, og
dermed lige tilbage til gavn for alle i lokalsamfundet.
Husk vi har til huse i opvarmede lokaler, gratis kaffe, chokolade, pølser og hyggelig
atmosfære, så kom og læg din nytårshandel lokalt.
Vi ses i HFS` Klubhus, Østergade 52, d. 28 - 30 dec. kl. 10 - 18 og d. 31.dec. kl. 10 - 14
Godt Nytår!

TJEN PENGE TIL DIN KLUB NÅR DU BRUGER
DIT DANKORT
KLUBLIV DANMARK er udviklet af DGI.
KlubLiv Danmark bygger på MikroSponsorater. Det vil sige, at når du bruger dit Visa/
Dankort hos en KlubLiv Sponsor, så optjener du sponsorstøtte til din klub. Det er butikken som betaler – så det er helt gratis for dig. Men før din klub kan modtage flere sponsorkroner, skal du først tilmeldes som KlubLiv Medlem. Det er nemt.
Gå ind på Klubliv og se den lille film og følg anvisningen.
www.klubliv.dk
HfS og Hesselager sport og kultur er aktiveret hos KlubLiv Danmark, og er således to af
de over 4600 klubber, der allerede nu er i fuld gang med at indtjene penge.
Du har mulighed for at give 3 foreninger din støtte.
Endnu har vi ikke mange medlemmer, men 1 har benyttet en af de butikker der er tilmeldt Klubliv, nemlig Spejdersport, den sidste nye er Din Tøjmand og ellers er det Sportigan, Bonnier, Helm, Eurocar, Din bilpartner og flere, så i denne julegavetid er der muligheder for at støtte klubberne uden at det koster dig en krone.
Med i dette nummer af HfS sportsnyt ligger der en folder, der også fortæller om DGI s
koncept, der er udviklet til at blive landets største sponsorindtjening til det frivillige foreningsliv.

Næste blad udkommer
ca. uge 12, 2016
Deadline 27. februar
2016
Papirindsamling!!
13. februar 2016
Øvrige datoer for papirindsamling:
21. maj, 27. august, 19. november.
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35

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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