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Hesselager forenede
Sportsklubber
150 års jubilæum.
Det er mange år der har været lavet idræt i
Hesselager. Efter tabet af Sønderjylland i
krigen 1864 indså især nogle militante
personer at skulle Sønderjylland genvindes, måtte folket lære at bruge skydevåben. De begyndte derfor at gå til fods
rundt i hele landet for at agitere for
”Skyttesagen”.
I Nyborg hvor garnisonen lå, var en kaptajn som fik stor indflydelse på skyttesagen i Svendborg amt, nemlig kaptajn Edvard Nielsen.
Det formodes, at kaptajn Edvard Nielsen
har haft stor indflydelse på oprettelsen her
i sognet, da den første skydebane lå på
gårdmand Mads Jørgensen, Hvenemosegaards ejendom, samme Mads Jørgensen
var foreningens første formand og ven
med kaptajn Edvard Nielsen.
I 1867 fik kredsen skænket en fane af en
jomfru Hansen, Hesselager, hun var datter
af den daværende lærer Hansen, Hesselager. På fanen står ” med Gud til sejer”.
Denne jomfru var meget optaget af skytterne og skyttesagen, hun skænkede mange
år præmier til skytterne, og de var af sølv.
Denne første fane opbevares på lokalhistorisk arkiv i Gudme.
Skytterne dyrkede også legemsøvelser
(gymnastik), men det var om vinteren for
så kunne de stadig holdes samlet. Men
årstallet vides ikke, der blev drevet gymnastik i Hesselager præstegårds lade og
belysningen var en tranlampe. Af delingsfører har bl.a. været friskolelærer Knud
Larsen, Vormark og Søren Møller Sørensen, Stenagergaard, Vormark.

Friskolen var dengang på adressen Svinget
11, Vormark, indtil den blev flyttet i nybygning på Skolevej 51.
Hesselager Boldklub blev startet i 1926. I
1928 blev der spillet på en græsmark hos
N.P.Magaard lidt syd for Hesselager.
( Landevejen 199, Hesselager) Omkring
1930 lejede klubben et stykke jord til en
bane af Chr. Petersen, Hesselager. Der
hvor Buevej nu ligger.
Der kom gang i fodbolden, så bestyrelsen
talte om at købe jorden af Chr. Petersen.
Han ville kun leje den ud, så formanden
Axel Petersen talte med gdr. Chr. Poulsen,
Aagaarden, Hesselager om at købe 2 tdr.
land jord, der hvor stadion nu ligger, og
det gik i orden. Det kostede 4000 kr. så nu
skulle der planeres, laves bane, købes mål
og net, bygges klubhus, samt anlægges en
tennisbane.
Der var ingen penge i klubben, så der blev
lånt 5000 kr. i Sparekassen. Det var ikke
nok, så formanden lånte dem 2.500 kr.
mod pant i stadion. Alt arbejde blev lavet
med håndkraft og hestekøretøj, undtagen
tennisbanen. Det hele stod færdig til indvielse den 7 juni 1936.
Hvornår håndbold helt præcis opstod, vides ikke med sikkerhed, men i 1948 og
frem til juli 1949, hvor Hesselager idrætsforening blev stiftet, blev der spillet håndbold i Hesselager Boldklubs regi. Flere og
flere unge, deriblandt også nogle fodboldspillere, fik lyst til håndboldspillet.
I foreningens love stod blandt andet at
bestyrelsen skulle bestå af 2 damer og 5
herrer, og valgene skete ved skriftlig afstemning.
Indtil 1964 var det disse 3 foreninger i
Hesselager, hvor en sammenlægning fandt
sted og blev til Hesselager forenede
Sportsklubber. Ingen af de 3 tidligere foreningsnavne kunne man blive enige om.
Kilde: Jubilæumsskrift 125 år.

Gartnervænget 10 . Hesselager

Sportsuge 2016
afvikles på Hesselager Stadion i uge 31,
i dagene fra den 31. juli – 6. august
HfS og HOGG er i fuld gang med forberedelserne til sportsugen 2016 på Hesselager
Stadion, der i år afvikles for 38. 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, Dorthe Andersen, Kurt Ørnegaard,
Bent Skovshoved, Ole Vagn Jensen, John
Pedersen, Jørgen Elgaard, Jens Hermann
og Preben Juhl Rasmussen.
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.
Det samlede program for årets sportsuge
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.
Startskud med Motionsdag for alle aldersgrupper.
Sportsugen åbnes med startskuddet til den
store motionsdag, søndag den 31. 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.
Der startes med Cykelmotion kl. 10,00,
derefter gælder det kl. 10,45 Halvmara-

ton, 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.
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 onsdag den 27. juli, eller kan der
tilmeldes på selve dagen den 31. juli fra
kl. 08,30.
Kontaktperson cykelløb Michael Jørgensen, tlf. 40300167 og løb Bent Skovshoved, tlf. 62-251299, eller mobil 24484135.
Starten på sportsugen markeres ligesom de
sidste par år med friluftsgudstjeneste i
Præstegårdshaven kl. 19.00. Alle er meget
velkomne.
Fodboldkampe
Mandag og onsdag vil der blive afviklet
træningskampe i fodbold for Herre Senior,
Old Boys og Team Hovsa. Derudover inviteres i lighed med de sidste par år til stævne for old-boys og veteraner lørdag eftermiddag.
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

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

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
62.000 kr. ind til ungdomsarbejdet i HfS
og HOGG.
Interesserede kan allerede NU tilmelde
sig hos Michael Jørgensen, tlf. 40300167,
John Hansen, tlf. 62253027, eller Thomas Sejten, tlf. 40432787.
Børnediskotek og Rafling
Torsdag aften kl. 20.00 er der børnediskotek i festteltet - HfS/HOGG håber ligesom
sidste år at mange børn vil møde frem.
Diskoteket arrangeres i samarbejde med
Juniorklubben v/Majbritt Nikolajsen. Samtidig med diskoteket dyster de voksne om
Hesselagermesterskabet i Rafling. Så det
skal nok blive en sjov aften for såvel børn
som voksne.
Reklamebankospil
I teltet på festpladsen afvikles i ugens løb 2
afdelinger bankospil, 1. afdeling mandag
aften og anden afdeling onsdag aften
med mange 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.
FREDAG AFTEN - spændende aktiviteter
under temaet ”OL i Hesselager”.
Fredag aften er alle sejl sat til med OLkonkurrencer hele aftenen. Her kan alle
såvel børn som voksne deltage, såvel individuelt, samt på deres familie- venne- eller
gadehold – se plakaten om de forskellige
OL-aktiviteter andetsteds i bladet.

OL flammen tændes kl. 18.10 og ud over
at deltage i OL-femkamp, inviteres til at
deltage i ringridningskonkurrence og
krocketspil..
Trækkrogen og diverse salgsboder vil være
åben hele aftenen – senere på aftenen bliver der grill aften på stadion, hvor Lisette,
Christian og Co. tilbereder og serverer
lækker grillspecialiteter.
Aftenen afsluttes med musik- og sangunderholdning ved den meget populære
”syngende bager” Thomas Pedersen.
Husk tilmelding til OL-aktiviteterne ved
Jørgen Elgaard, på tlf. 40259389, og til
ringridning ved Lotte Hansen, tlf.
22385080 – fredag vil der ligeledes være
mulighed for at købe billet og reservere
bord til lørdagens festaften i teltet, med
fællesspisning, Hesselagerrevy og dans.
Sportsugen afsluttes i år LØRDAG med
stort spændende program.
Lørdag formiddag gentages sidste års store
succes med stort MotoCross show. Der
henvises til plakatopslaget andetsteds i
bladet.
Kl. 12,00 vil Hesselager fS markerer deres
150-års foreningsjubilæum med stor kanonsalut + markering heraf med reception
for indbudte gæster og samarbejdspartnere.
Fodboldturnering for Old Boys og Veteran
har første kamp kl. 13.00 – blandt de deltagende klubber kommer bl.a. kommunalbestyrelsen fra Svendborg Kommune på besøg. Midt på eftermiddagen afsluttes med
konkurrencer i ”Den store bage dyst”,
straffesparkskonkurrence, samt præmieoverrækkelse i Jakkolo og nøglekassevinderen findes. Lørdagen afsluttes med afvikling af Hesselagers største havefest i
festteltet, med start kl. 18,00, læs på næste
side om program, billetsalg og bordreservering.

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

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 Hesselagerrevy og dans i år til det
populære jyske band ”Foxx Danceband”,
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 Årets
beboerfest i Hesselager.
Billetter til festaftenen vil være 100 kr.
incl. 1 øl kan købes i forsalg hos Meny
Marked 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.
Husk at købe billet til årets fest i Hesselager sammen med naboer, venner og klubkammerater. Se i øvrigt plakaten andetsteds i bladet

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 det lokale
Hjemmeværnskompagni har meldt sig som
hjælper med vagtposter 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. 62251960, Helen
Hansen, tlf. 62253027, Bent Skovshoved,
tlf. 62251299, eller Jørgen Elgaard, tlf.
40259389.
Vel mødt til sportsugen 2016 på Hesselager Stadion i dagene 31. juli – 6. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg

Murer

TRAILER

Biltlf. 2029 3767

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

Skydning
Skydeudvalget:
Formand René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager
40 16 06 43
E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk
Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager
27 61 95 31
E-mail: elvogn@hesselagermail.dk

Forårets gang i skytteklubben
Siden sidst har der været afslutning for
vintersæsonen i klubben.
Børneholdet prøvede noget andet end lige
skydning, de tog til Svendborg og Bowlede en times tid. Derefter kørte de tilbage til
klubhuset, hvor der blev hygget lidt og
uddelt årets pokaler.
Som der er tradition for, så drager klubbens bedste skytte til Vingsted, for at dyste
om DM Guldet.
Riffel børnene kom dog hjem uden metal,
men præsterede pænt i det hårde felt af
dygtige skytter.
BK2
Nr. 123 Hanna Vivi Larsen
16-032 Hesselager Forenede Sportskl.
198/04 + 194/02 = 392/06
Nr.183 Rikke Fisker Damkjær
16-032 Hesselager Forenede Sportskl.
191/04 + 195/05 = 386/09

Ulrik Dissing
Søndergade 42
5884 Gudme

40 19 56 03

Brian Rasmussen
Poppelvej 4B
5884 Gudme

27 12 57 53

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

Nr. 202 Anna Sofie Jørgensen
16-032 Hesselager Forenede Sportskl.
189/01 + 191/04 = 380/05
J2
Nr.106 Thomas Skjold
16-032 Hesselager Forenede Sportskl.
190/02 + 192/03 = 382/05
Lidt bedre gik det for pistolfolket.
Emil, Thomas og René havde også taget
vejen til Jylland.
Emil var grundet sine flotte skydninger i
lokale stævner, udtaget til at deltage i Præmievåben finalen, hvor hovedpræmien er
en ny luftpistol.
Emil skød en flot indledende runde, men
blev dog slået ud i semifinalen.
I den samlede resultatliste opnåede han en
21. plads.

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

For Thomas var det første gang som pistolskytte i Vingsted, han havde været der
14 dage i forvejen som riffelskytte.
Thomas præsterede fint, dog lidt lavere
score end til træning, men det blev til en
flot 11. plads i juniorklassen.

Sommerskydning.

René skulle forsvare sit dobbelte danske
mesterskab fra sidste år, det lykkedes kun
halvt.
Han genvandt sin title på luftpistol, men
på Standard pistol måtte han 2 pladser ned
af podiet, og inkasserede en bronze medalje.

www.hesselager-fs.dk

Hvis der er nogle derude, som har lyst til at
skyde her i sommer, er der rig mulighed
for det.
Baner og kontakt oplysninger ligge på
hjemmesiden.

www.karinjohnson.dk

Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

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

Bil: 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

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

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.
Mindeord:
Den 9. juni modtog vi meddelelsen om, at
Arne Søndergaard var afgået ved døden
efter længere tids sygdom. Arne var medlem af krocketklubben i en længere årrække, og han var fast på banerne hver tirsdag
ind til han måtte stoppe på grund af sygdom. Arne vil blive husket som et glad og
positiv menneske vi alle satte stor pris på
at være sammen med, Arne satte stor pris
på det sociale samvær der er i klubben.
Arne og Kirsten var altid fast gæster ved
klubbens festlige sammenkomster.

Sæson 2016 er i fuld gang, og der var god
tilslutning fra starten.
Fyns mesterskaberne i enkeltmandskrocket
er netop afsluttet, og fra Hesselager har
følgende kvalificeret sig til at deltage ved
D M. som afvikles ved Varde den 23. juli.
I rækken A 1, Ole Vagn Jensen, i rækken
A 2 Kirsten Andersen i rækken B 1,
Kaare Nordam, vi ønsker alle tillykke med
resultatet og held og lykke ved D M.

Lørdag den 11. juni, afholdt vi det årlige
stævne, hvor alle klubber på Fyn er inviteret, der var ca. 70 tilmeldte og alle var
mødt, dagen starter kl. 9/00, med morgenkaffe og rundstykker, og slutter ca. kl.
15/30 med eftermiddagskaffe og uddeling
af præmier, der spilles i C og B rækken.
Vinder af C rækken blev Dytte Hansen og
Hans Hedemand Fåborg, nr. 2 blev Ruth
Madsen Gislev og Emmy Mølgård Hesselager.
Vinder af B rækken blev Tove Jacobsen
og Ole V. Jensen Hesselager nr. 2 blev
Mogens Jensen og Egon Murrekilde
Kværndrup, vi ønsker alle tillykke med
resultaterne.
Pt. er spillerne i fuld gang med at afvikle
Fyns mesterskaberne for par, så der kæmpes bravt på alle fronter.
Den 8. juli, bliver der afholdt grillaften ved
klubhuset, så vi håber på god tilslutning og
godt vejr.
Den 11. august kl. 17/00, bliver der spillet
finale om Fyns mesterskabet for par, på
Hesselager stadion.
Puv. Peder Pedersen.

Stævne 2012

Stævne 2016
Vinder af B rækken

Stævne 2016
Nr. 2 i C rækken
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

Gymnastik
Gymnastikudvalget:
Helen Hansen
Formand
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
Mobil:
61 99 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk
Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager
62 25 19 47
E-mail: hen@post7.tele.dk

Sidste nyt fra gymnastikudvalget
i HfS
Som afslutning på sæsonen 2015/16 holdt
vi Gymnastikopvisning lørdag, d. 5. Marts
2016 på Stokkebækskolen afd. Hesselager.
Alle kunne se frem til en dejlig eftermiddag. En eftermiddag, hvor børn og voksne
indtog gulvet med stor energi. Nogen måske med lidt sommerfugle i maven, som
hurtigt blev erstattet af glæden ved at bevæge sig til dejlig rytmer for alle aldre
Sædvanen tro på meget kneben plads, når
der både skulle være plads til gymnaster
og tilskuere. Alle hold havde leveret kager
til vores kaffe/kage bod og alle nød godt af
hjemmebagte kager i massevis både før,
under og efter opvisningen.

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

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

Sportsugen 2016
Hockey-herrene spiller reklamekamp til
Sportsugen lørdag d. 6. august 2016 kl.
14.30 på Multibanen på Hesselager Stadion.
En sæson afsluttes – en ny kan begynde
Hvad sker der dog på Hesselager skole –
river de gymnastiksalen ned??
Nej dog ikke - selvom det ser voldsomt
ud!!!

Men i 2017 bliver alt godt igen

Vi har netop skrevet jubilæumsskrift i forbindelse HfS’s 150 års jubilæum for de
sidste 25 år, og allerede dengang blev der
skrevet om pladsmangel i gymnastiksalen.
Det har dog aldrig afholdt os fra at turde
tro på vi kunne og stadig kan.
Den kommende sæson er så småt ved at
være på plads.
Vi har ikke helt har styr på detaljerne, men
det kommer!
De eneste 2 hold, der er fuldstændig på
plads, både med hensyn til træner og træningssted er Hockey-herrene og Pilatesdamerne. Hockey-herrene har sammen
med John Hansen valgt at starte i gymnastiksalen på Stokkebækskolen afd. Gudme
kl. 19.30-21.00, mens Pilatesdamerne træner i Glassalen på Stokkebækskolen afd.
Hesselager. Zumba og Zumba for børn har
vi endnu ikke bestemt træningssted til.
Vi håber på, at børneholdene kan være i
Glassalen, men vi må vente og se tiden an.
Hold øje med HfS’s hjemmeside og Facebook - Nærmere oplysninger følger 

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

Entreprenørarbejde:
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Ny/renovering af

carporte og skure mv.

Ny terrasse eller
flisegang

www.viggo-nielsen.dk

Cykelmotion!
Uanset vejr og vind , næsten…. Kører 2025 motionscyklister ud på de små veje
tirsdag aften kl 19,00 fra klubhuset. Der
køres fra 17-30 km, på 2 delte ruter.
I gule sikkerhedsveste og med cykelhjelme
er de til at få øje på. Det er en lang stribe
der skal overhales af biler, og vi gør en
masse for at trække ind til siden i et spor.
Turene langs levende hegn, med først duft
af syrener, siden hvidtjørn, så hyld og kaprifolier, er ren nydelse. Motionen det giver at cykle er ligeså eftertragtet, god mod
livsstilssygdomme og ikke at forglemme
det sociale netværk der opstår.
Der kræves ikke særlige cykler, det er bare
at få den pumpet og komme i gang, alle
kan være med.
Er du tilflytter til området, eller sidder for
meget ved computeren eller i stolen, bryd
vanen og find jernhesten frem.
Spørgsmål kan rettes til Kalle på
tlf.2176 1636

HUSKERUBRIK:
 at tilmelde dig til Motionsdagen, søndag den 31. juli enten i løb eller cykling.
 at tilmelde dig til at deltage i Sponsorcykelløbet, torsdag 4. august.
 at tilmelde dig selv eller et gade- eller familiehold til OL-femkamp, fredag 5. august.
 at købe billet hos Meny Marked i Hesselager til Årets Havefest, lørdag 6. august, og
husk at tage naboer, familie og venner med – bordbestilling v/Jeanette, 51200649.

Jubilæumsfest for alle, lad os fejre klubben
sammen.
Et udvalg er nedsat til at arrangere
150 års jubilæumsfest.
Stedet bliver som ved 100 og 125 år i
Vormark forsamlingshus
Fredag den 4 november 2016
Der vil være jubilæumsmiddag og dans, med
forskellige festlige indslag.

Så allerede nu sæt X i kalenderen
ved fredag den 4 november.

F•A•I

Tid til en kort pause!!!!
Motion for ældre, der bruger en stol når
balancen skal forbedres, eller udstrækningerne bliver for belastende. Ja de har kun
tid til en kort sommerpause fra Sct. Hans
til midten af august.
Torsdag den 17 august er de i gang igen i
salen på Hesselager plejecenter under ledelse af Lisbeth Langæble. Brug af rollator
er ingen hindring, der er ingen trapper der
skal forceres for at komme ind til salen.
Træningen er ændret til torsdag fra 10,0011,00 og man betaler 20 kr. for de gange
man er der.
I træningen indgår både boldøvelser og
træning med elastikker.

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

Nyt om

juni 2016
Kære elever, forældre og øvrige interessenter i SKOLE+projektet.
Så fik vi taget det første spadestik og byggeriet er nu endelig i fuld gang.
Spadestikket blev taget d. 3. juni kl. 8 i det smukkeste solskinsvejr og udvalgsformand
for Børn og Unge Mette Kristensen og Alberte fra 6.A førte spaden med sikker hånd.
Dette skete under overværelse af ca 200 personer, som sang smukt med på ” I østen siger
solen op” og ” Det bedste jeg ved”, som meget apropos handler om de fire elementer
jord, luft ild og vand. De bedste ønsker for byggeriet og fremtiden blev smukt udtrykt i
de fire taler fra Mette Kristensen, formand for Erhvervs-beskæftigelses- og kulturudvalget Henrik Nielsen, afdelingsleder på Stokkebækskolen Rene Ellegaard Frederiksen og
formand for Hesselager Sport og Kultur
Pia Skovshoved. Der blev råbt hurra for SKOLE+ projektet, som vi glæder os til at se
færdigt i december 2016.

Straks mandag morgen gik håndværkerne i gang, og skoleafdelingen blev forvandlet til
et støjinferno, da halvtaget skulle fjernes. På ganske få dagen kom vores grønnegård til at
se således ud.

E– mail:post@brudagersmedie.dk

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

Byggeområdet er af forståelige grunde hermetisk tillukket, men det lykkedes Helen at
tage dette billede fra gymnastiksalen, hvor den gamle scene nu er brækket ned.
Når vi kommer tilbage efter sommerferien, forventer vi at Fitnessrummet og Det stille
bevægelsesrum står færdigt. Her kan nogle af idrætsaktiviteterne foregå indtil hele byggeriet står færdigt.

Rigtig god sommer til alle.

Hesselager Sport og Kultur & Stokkebækskolen

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

Markering af jubilæum!
Lørdag den 6 august i sportsugen vil HfS markere jubilæumsåret.
Kl. 12-13 vil der på stadion blive affyret 2 kanonsalutter fra en ”Nyborgkanon”
vi har lejet.
Der vil komme indbudte gæster fra forbund, kommune, naboforeninger og
sponsorer.
Efter sang og taler vil HfS være vært af en forfriskning.
Hvis nogen tænker på at give en gave til HfS er ønsket en donation til en ungdomspris, der vil kunne søges.
Beløbet indsættes i Fynske Bank: Reg.nr. 0817 - Kontonr. 0001094750

Vil du igen være med i et team
af hjælpere i sportsugen.

Vi håber du/I har tid og lyst til at være en af de frivillige hænder, så
sportsugen igen bliver en succes i 2016.

Send en sms, ring 21489079 eller mail ht-holmskov@mail.tele.dk
Søster

Rosenvej 12 i Hesselager

Instruktørerne i Fitnesshuset ønsker alle medlemmer en
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Vi står klar til at tage imod nye medlemmer med sunde nytårsfortsætter i 2014.
Vi ses !!
Kig ind på vores hjemmeside:
Særligt tilbud til www.hesselagerfitnesshus.dk
jer, der er hjemme på sommerferie. Du kan købe 1 måneds
træning for 200 kr. ( uden binding) Ring eller skriv for nærmere info.
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 38, pga. ferie
Deadline absolut senest
4. september 2016
Papirindsamling!!
27. august 2016
Næste dato for papirindsamling:
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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