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Jubilæumsår 2016. Hvordan fejrede vi det.
Klubben valgte efter flere modeller at dele
jubilæet op og fejre 1. del i sportsugen
med kanonsalut, reception, taler og mange
mennesker. Nu viste det sig at regn og
uvejr blev en del af dagen. Derved blev det
ikke helt som foreningen havde planlagt.
Men kanonen bragede, og med taler, sang
og kransekage blev 150 år fejret.

Gaveønsket om bidrag til en ungdomspris
blev til 15,400 kr. det er nu bestyrelsens
opgave at fastsætte kriteriet for gaven.
TAK til alle der betænkte HfS på dagen.

Jubilæumsfesten i Vormark forsamlingshus den 4. november blev en dejlig og
hyggelig fest. Her var flere deltagere der
havde været med både for 25 og for 50 år
siden, og ja- hvis væggene kunne tale minderne frem, en taleboble her- en taleboble
der. Maden var lagt i hænderne på Karla,
der sponsorerede velkomstdrik, musikken
stod Johannes og Bjarne med deres band
for og revyholdet underholdte med både
2016 og tidligere numre.

E– mail:post@brudagersmedie.dk

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

Forfattet af Pia Skovshoved

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

Tlf. 65 33 13 35

Kalendere kan stadig fås hos Meny og i Fynske Bank.
Tak til de mange frivillige sælgere der var med den 12. november rundt i sognet, samt til
jer der har solgt i Menys butik, samt til Irene og Keld for sponsorering af de mange gavekort.

Det er december og sidste blad i 2016 er på vej.
I gaderne er der julehjerter, og lyskæder pynter og lyser op på huse og i haver. Derfor er
december en lysenes fest hen imod jul, hvor den store stjerne blev født på himlen.
2017 skal vi glæde os til, små som store, unge og ældre for da tager vi hul på et nyt år og
dermed også de nye omgivelser SKOLE+ åbner for os. Vi ser frem til at så mange får
nye muligheder på den ene eller anden måde i hverdagen på skolen i Hesselager.
Alle bladets læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Murer

TRAILER

Biltlf. 2029 3767

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

Fastelavn i nye rammer.
Jubii-hvor der skal være slag i tønden til:
Lørdag den 25. februar 2017 i gymnastiksalen på skolen i
Hesselager.
Det skal overgå selv den fedeste Halloween, så vær klar, kom
og deltag i løjer alloween, så vær klar, kom og deltag i løjerne

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
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SPORTSUGEN 2017

NYT NYT NYT

FLYTTES
Cykelløb 30-60-90 km

uge 24 søndag den 11.juni

der køres med chip

Løb 4,5-10 og ½ marathon

uge 24 onsdag den 14 juni

der løbes med chip

Sæt xxxxx i kalenderen

ØVRIGE SPORTSUGE UGE 31

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. 25,00

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.
I august, vandt Tove Jacobsen og Ole
Vagn Jensen Fynsmesterskabet i rækken A
1, Kirsten og Gerhard Andersen vandt
rækken A 2, det gav adgang til at deltage
ved DM den 10. september i Møldrup, alle
fire havde en rigtig god dag, men uden
mesterskab denne gang, vi ønsker tillykke
med det resultat der er opnået, og bedre
held ved DM næste gang.
Den 4. oktober havde Krocket Fyn indkaldt til aktivitetsmøde, (årsmøde)
efter formandens beretning, var der valg til
udvalget, der skulle vælges tre medlemmer, men da der kun var en der meldte sig,
stod det klart, at udvalget ikke kunne fortsætte, og Krocket Fyn ikke kunne fortsætte
som nu. Der blev drøftet flere muligheder,
indtil at daværende udvalgsmedlem Ove
Snede Sørensen, Rolfsted, foreslog at der
nedsættes en koordinationsgruppe til at
uddelegere opgaverne, det kunne de fremmødte godt gå ind for, med den betingelse
at det blev godkendt i DGI. Ove har tilbudt
at stå i spidsen for at arbejde videre med
sagen, han har senere fået tilbudt hjælp fra
Kirsten Hansen, Rolfsted og Ruth Christiansen, Hesselager. DGI har sagt god for

fælles møde, hvor der blev fastlagt nogle
retningslinjer, og et foreløbig arbejdsprogram.
I oktober var de sidste kampe i vores egen
klubturnering afviklet, der spilles i A og B
rækken, vinder af A rækken blev Tove
Jacobsen og Ole V. Jensen, vinder af B
rækken blev Lone og Henning Stærmose,
vi ønsker hjertelig tillykke med resultatet.
Den 11. november, blev der afholdt årsmøde, med efterfølgende julefrokost. På mødet blev der aflagt beretning over årets
aktiviteter, herefter er der drøftelse af evt.
nye aktiviteter i den kommende sæson.
På mødet blev der også indstillet til valg af
udvalg ved næste HfS generalforsamling,
på valg er, Gerhard Andersen, Karl Aage
Jensen og Svend Aage Vistisen, som suppleant er Frode Nielsen på valg.
Gerhard Andersen blev indstillet til genvalg, Karl Aage Jensen og Svend Aage
Vistisen ønskede ikke at modtage genvalg,
til udvalget blev Frode Nielsen og John
Sørensen indstillet, som suppleant blev
Hoyer Bæk indstillet.
Efter uddeling af klubbens pokaler til vinderne af turneringen, havde Lone og Henning Stærmose bedt om ordet, de fortalte
om de morsomme observationer man går
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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

og samler op, når der bliver spillet på banerne, der blev også udtrykt mange trøstende ord samt uddelt små fine bæger til
taberne i begge rækker, det skabte stor
bifald fra deltagerne. Tak til Lone og Henning.
Da dette bliver sidste indlæg i år, vil jeg
gerne på udvalgets vegne ønske alle krocketspillerne en rigtig glædelig jul, samt et
godt nytår.

Tak for mange gode timer på banerne i
2016, jeg håber at vi alle må mødes til næste sæson.
SPILLETIDER:
Fra nu og frem til start på næste sæson,
Tirsdag fra 9/15
Søndag fra 13/30
Puv. Peder Pedersen.

KROCKETFYN PARTURNERING 2016
VINDER AF A 1 RÆKKEN

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

KROCKETFYN
PARTURNERING 2016
VINDER AF A 2 RÆKKEN

Klubturnering 2016 vinder af B 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

Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Lakkendrupvej 14, Gudbjerg

Kurt 40 16 30 31 Martin 40 33 80 39

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322.

www.lundeborgtrae.dk

www.egeplankeborde.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

Sæsonen er i fuld gang hos skytterne.
Vi har fået en fin opstart med mange nye
børneskytter, vores børnetræning er delt op
i to hold, hvor der på det første fra 17 - 18
er stabilt 12-14 skytter.
På det andet hold er det primært de lidt
ældre børneskytter som skyder her, her er
en 6-7 til træning ugentligt.
Hold skydningen som blev indført for nogle år siden af Søren og Brian, som både
DGI og Dansk Skytte Union også er meget
fortaler for.
Det giver også et helt særligt sammenhold
og indbyrdes konkurrence skytterne imellem.

Ulrik Dissing
Søndergade 42
5884 Gudme

40 19 56 03

Brian Rasmussen
Poppelvej 4B
5884 Gudme

27 12 57 53

Hans Haarsløv
Bellisvej 26
5874 Hesselager

65 33 24 40

Suppleant Jesper Markvardsen

Om tirsdagen hvor pistolfolket skyder, her
er også kommet lidt nye skytter til. Her
fortsætter vi også med at deltage i Unionens Danmarksturnering på 10m luftpistol,
hvor vi i år er rykket op i 1. div., så i år
skal vi skyde op til vores bedste, for at tage
point fra de andre klubber.
Der jo altid plads til flere, så hvis du går
og tænker på at du/dine børn måske skulle
prøve sportsskydning, så kom endeligt
forbi til en prøveskydning, her er altid
kompetente trænere til at hjælpe dig/jer.
Rene Vogn

De voksne riffelskytter efterfølger børnene
om onsdagen, her er det mere de tidligere
skytter som stadig kommer for at forbedre
sig, samt nok ligeså vigtigt det sociale
sammenhold.
De har igen i år valgt at lave lidt hyggeskydning 3 klubber imellem, som sidste år
viste sig at være en succes.

Gartnervænget 10 . Hesselager

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
Jeg glæder mig i denne tid; nu falder julesneen hvid, så ved jeg julen kommer
Før:

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
Ja juletiden er dejlig, men det jeg glæder
mig allermest til er jo at få "min" gymnastiksal tilbage – ikke ”min” – men en ny
gennemrenoveret gymnastiksal.
Efter

Midtvejs

Det sker 2. Januar 2017, hvor vores egne
puslinge er det første hold, der flytter ud af
det nye fitnessrum og ind i gymnastiksalen. Det bliver stort!!

www.vormarkforsamlingshus.dk

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

Vi har haft det godt inde i Fitnessrummet,
det har fungeret, som mange ting jo kan,
når der bygges om. Det har det også for
far, mor og barn-holdet, der ligeledes har
trænet derinde.
På pilates-holdet har vi ligget som sild i
tønde i Glassalen. Pladsen har været trang,
men musklerne er blevet ømme, hvilket jo
også er hovedsagen.
Zumba-damerne har også haft det godt i
Vormark forsamlingshus. Karla har passet
godt på os, og nu må der ny instruktør til.
Sandra går på barsel til jul og ny instruktør
træder til med Sandra som mentor. Det kan
ikke gå galt
Hockeyherrene har været seje. De valgte at
træne udendørs hele 2016, men rykker ind
med deres julefrokost d. 17. december. Her
bliver alle nuværende og tidligere spillere
inviteret til at være med – huuuh det kan
blive vildt - så må de se, om de kan komme i gymnastiksalen, eller om de skal
udenfor en sidste gang.
Vi har haft dejlige lørdagstræninger, så
vores større børn kunne få bare lidt springgymnastik.

2017
Vi har også været nødt til at revidere lidt i
vores kalender:
I 2017 skal skolens 5. klasser ikke spille
musical i uge 5 på afdeling Hesselager,
men har flyttet den til afd. Gudbjerg, så
ingen aflysninger der.
Vi holder lukket i uge 7 i skolernes vinterferie.
Opvisningen er i 2017 blevet flyttet til d.
26. marts kl. 14.00 og ikke d. 25. marts
som tidligere meldt ud.
Vi får igen et hold for 0.-4. Klasse. Stephanie er klar efter endt eksamen.
Det bliver også muligt at danse tango

Argentinsk tango komer til byen !!!
Danserne i ”Vild med dans” er begejstrede for Argentinsk tango.
Kom og forfør – eller lad dig forføre !!!
Vi danser i Glassalen på Stokkebæksskolen afd. Hesselager
Onsdag den 11. januar kl. 19 – 20.30
Undervisere er Annli Bang og Jørgen Christoffersen.
Pris: kr. 500 pr. person for i alt 10 gange
At danse er inspirerende og livsbekræftende !!! Argentinsk tango
er en improviseret dans med fokus på nærvær og kontakt.
Tilmelding parvis til Annli Bang på mail: annecoba@gmail.com
Kridt danseskoene og mød op, har du ikke dansesko er et par kinasko idelle.
Instruktørerne kan mødes til Folkekøkkenet d. 15. december 2016

Til slut vil vi i gymnastikudvalget ønske
børn og voksne
en rigtig glædelig jul og et godt nytår

TeenDance
Et af de nye tiltag i 2017

2 nyudklækkede instruktører står klar i starten af 2017 på
Stokkebækskolen afd. Hesselager til at lade musik og TeenDance gå op i en højere enhed.
Berit Langæble Hansen og Johanne Holmskov er de glade instruktører til at tage imod børn og unge.
Tider og alder:
Hold øje med HfS og Fitnesshusets hjemmeside, forældreintra
og facebooksiden Hesselager

Rosenvej 12 i Hesselager

Fitnesshusets bestyrelse og instruktører ønsker alle en Glædelig Jul
og et Godt Nytår.
Vi glæder os til ar se jer til et kombineret fødselsdag og housewarming lørdag d. 14. januar i vores nye lokaler på skolen

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:

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

HOGG
Bestyrelsen i FS HOGG
Formand Jørgen Elgaard
tlf. 40 25 93 89
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

Orientering fra HOGG til HfS
Nyt – november 2016.
Resumé på efterårssæsonen 2016.
HOGG har netop afsluttet efterårssæsonen
2016 og Herre Senior i Serie 3 har haft et
meget fint efterår og opnåede en flot 1.
plads i deres kreds med 22 points. Træner
Kim Iglemose og hans spillere kan nu glæde sig og se frem til sæsonen 2017, hvor de
i foråret parres med de øvrige 5 hold i toppen af rækken fra nr. 2-6: SFF 2015, Tåsinge, Gislev, Krarup/Espe og SSF, og
parres med top 6 i en af de øvrige Serie 3
kredse, hvor der så spilles slutspil om oprykning til Serie 2.
Seniorerne fortsætter træningen i vinterhalvåret udendørs en gang ugentlig, såfremt vejret tillader det.
Team Hovsa under Claus Foli’s ledelse har
haft et rigtig godt efterår med mange gode
træningssamlinger torsdag aften og holdet
afviklede et flot old-boys/veteranstævne
lørdag den 8. oktober på Hesselager Stadion, med deltagelse af 8 hold, heraf 2 gæstende hold fra Viborg, samt Farum fra
Nordsjælland.

Bestyrelsesmedlem Kristian Aaby
tlf. 22 66 76 19
Bestyrelsesmedlem Robin Jansen
tlf. 24 84 55 99
Bane- og materialeudvalg
Ole Vagn Jensen
tlf. 20 43 01 20
Ungdomsformand Jørgen Elgaard
tlf. 40 25 93 89

De 8 hold var opdelt i 2 puljer, og den afsluttende finale blev vundet af HOGG med
finalesejr over Årslev med 2-0.
3. halvleg blev afviklet med fællesspisning
og underholdning på Hesselager Hotel
med i alt 80 deltagere – afsluttende med
landskampen Danmark – Polen på storskærm - stor ros til Jens Herman for et
rigtig flot arrangement.
Desværre kunne old-boys ikke leve op til
sidste sæsons succes, hvor det blev til en
flot 2. plads, idet de desværre måtte trække
sit hold i Casanova-turneringen i efteråret,
på grund af manglende interesse – ærgerligt for såvel klubben som de spillere, der
gerne ville deltage.
HOGG´s ældste piger i U-14, der er blevet
trænet af Nicolai Bech Andersen har ligeledes haft en fin efterårssæson, og sluttede
i deres række på en fornem 1. plads i deres
række med 25 points, efter 8 vundne kampe, 1 uafgjort og kun et enkelt nederlag –
samtidig har holdet fået tilgang af nye spillere, bl.a. fra Skårup. U-12 piger trænet af
Jan Sørensen har ligeledes haft et fornemt
efterår og også vundet deres række med 21
points, efter 7 vundne og kun 1 enkelt nederlag.

Øvrige børne- og ungdomshold har været
inddelt i puljer og afviklet deres stævner
rundt om på Fyn, og såvel spillere, trænere
og forældre har fået spillet nogle gode
kampe og haft nogle gode oplevelser dermed.
De fleste børne-/ungdomshold træner i
vinterhalvåret indendørs i GOG Arena/
Gudmehallerne, hver fredag, med start fra
den 4. november.
De indendørs træningstider i Gudmahallerne/GOG Arena er følgende:
U-4 til U-7, fredag i lille hal fra kl. 16,0017,00. (træner: Luise Vogn, tlf. 40173345)
U-9 drenge, fredag i hal 2 fra kl. 16,0017,15. (træner: Kim Johansen, tlf.
21969262).
U-11/12 drenge, fredag i hal 2 fra kl. 16,15
-18,30. (træner: Palle Pedersen, tlf.
22748673).
U-14 piger, fredag kl. 18,30-19,45.
(træner: Nicolaj Bech, tlf. 30119602).
De udendørs vintertræningstider på
Hesselager Stadion er følgende:
U-8 drenge, tirsdag kl. 17,00-18.00.
(træner: Robin Jansen, tlf. 24845599).
U-11/12 drenge, tirsdag kl. 17,00-18,00.
(træner Palle Pedersen, tlf. 22748673).
Herre senior, tirsdag kl.17,00-18,00.
(træner: Kim Iglemose, tlf. 25141923).
Team HOVSA, torsdag kl. 18,30-20,00.
(holdleder Claus Foli, tlf. 22989983

Spændende udviklingsarbejde i HOGG
– med DBU Fyn klubkonsulent tilknyttet HOGG i 2016 og 2017
FS HOGG har i 2016 igangsat to meget
spændende projekter i samarbejde med
DBU Fyn, der har til formål at danne et
solidt fundament for klubbens fortsatte
virke og sikre såvel trivsel som sportslig
udvikling. Projekterne gennemføres i samarbejde med konsulenter fra DBU Fyn
over en to årig periode: Der arbejdes med
Klubbens visioner, hvor bestyrelsen har
valgt at arbejde videre med 6 værdier: Fair
Play – Glæde – Udvikling- Engagement
– Nærmiljø og Teamwork. I den forbindelse har der været nedsat en gruppe bestående af spillere, trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer samt konsulent Niels
Nielsen til at arbejde for synliggørelse af
værdierne. I samme forbindelse arbejdes
på fælles temamøder med HfS om udvikling af det fremtidige samarbejde med HfS
– begge projekter vil der blive arbejdet
videre med i foråret 2017. Derudover har
FS HOGG været heldige at få tildelt projekt ”Trænerudvikling”, hvor konsulent
John Christensen fra DBU Fyn er blevet
tilknyttet klubben og vil deltage aktivt i
udvikling af HOGG´s trænere i ungdomsrækkerne over en 2-årig periode 2016 og
2017. Målet er at give alle trænere en bedre uddannelse for deres virke i klubben,
der gerne skal kunne rekruttere flere børne
og ungdomsmedlemmer til klubben. Konsulentarbejdet med såvel Niels Nielsen
som John Christensen har været meget
positivt og givende på flere fronter – og vi
glæder os og ser frem til det fortsatte samarbejde også i 2017, til glæde for såvel
spillere, trænere og ledelse i klubben. Derudover håber vi, at det lykkes at inddrage
flere forældre eller andre der måtte have
interesse for trænergerningen, til at medvirke med klubudviklingen, styrke det sociale ved bl.a. at passe kiosk eller andre
gøremål for klubben.

Nyt tiltag til styrkelse af socialt samvær
Som nyt tiltag er det lykkes klubben med
kasserer Christian Dirksen og ungdomstræner Robin Jansen som omdrejningspunkt med stor succes at få opstartet
”fredagsbar” med hygge og samvær for
klubbens spillere og venner. Disneyfredag
for børne/ungdomsspillerne med hjælp til
afvikling af såvel ungdomstrænere fra forældregruppen. Hvornår: SE FACEBOOK
Fondstilskud til projektarbejdet.
Til at gennemføre klubudviklingsprojektet
har FS HOGG søgt dels Albani Fonden og
Fynske Banks Fond om tilskud hertil – og i
skrivende stund har klubben netop modtaget tilskud fra Albani Fonden via DBU
Fyn på 7.500 og fra Fynske Banks Fond på
25.000 kr. Pengene fra Albani Fonden blev
overrakt på Albani Bryggerierne til kasserer Christian Dirksen i oktober måned, og
tilskud fra Fynske Banks fond blev overrakt i Fynske Bank, Hesselager af filialchef Annette Pedersen, fredag den 4. november.
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 2017.

Træning U-7 og U-14 pigerne tager en
velfortjent dukkert, efter storsejer over
Rudkøbing

Indvielse af SKOLE+
Så er vi nået så langt i vores SKOLE+ projekt, at vi kan holde indvielse d. 27. Januar
2017.
Alle i lokalsamfundet inviteres med til
indvielsen, så hold øje med opslag i forretninger, på facebook og vores hjemmeside
o.s.v. Her vil der komme en åben invitation lige på den anden side af nytår.
Byggeriet blev formelt afleveret 1. december, og i disse dage lægges sidste hånd på
eventuelle fejl og mangler. Vi regner derfor med at rummene kan tages i brug
umiddelbart efter nytår.

Fitnessafdelingen flytter ind i de nye lokaler i dagene 8. og 9. januar. Derfor vil der
være lukket for træning på disse dage. Til
gengæld holder vi kombineret 5 års fødselsdag og housewarming d. 14. januar
med ÅBENT HUS kl. 10 – 14.
Her kan der bl.a. købes billigt årskort.
Vi glæder os rigtig meget til at vise jer det
nye, og håber vi kommer godt i gang.
Vi håber at se jer til Åbent hus og indvielse i januar.
Glædelig jul og godt nytår
Hesselager Sport og Kultur.

Køb lokalt, også når det gælder
fyrværkeri.

Så står Hesselager sport og Kultur igen
klar med salg af NYTÅRSFYRVÆRKERI
i dagene 28. – 31. December.
Vores flotte katalog er vedlagt dette nr. af
HFS-nyt, og du kan i ro og mag studere
tilbuddene inden juleræset sætter ind. Til
de enkelte produkter er tilknyttet en QR
kode, som du kan scanne med din smartphone, så du allerede hjemmefra kan få en
forsmag på farver, lys og lyd.
Der er masser børne/juniorsortimenter og
som nyt i år flere forskellige kombinationspakker. Selvfølgelig også kl.24 raketter, hatte, spøg og skæmt mm.

Igen i år kan du handle i opvarmede lokaler og vi tilbyder gratis kaffe, chokolade og
varme pølser, som kan indtages i en hyggelig atmosfære. Du vil blive betjent af
yderst erfarne folk, som ved hvordan man
skyder et festligt nytår ind.
Her kan du handle lokalt samtidig med at
du støtter Hesselager Sport og Kultur og
Skole+projektet, som samler penge ind til
inventar til de nye lokaler på skolen.
Vi ses i HFS` klublokale på Østergade 52,
d. 28., 29. og 30. december kl. 10 – 18. Og
d. 31. december kl. 10-14.
Glædelig jul og Godt Nytår
Hesselager Sport og Kultur.

Året der er gået i billeder

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.

Næste blad udkommer
ca. uge 11
Deadline 20. februar
2017
Papirindsamling!!
25. februar 2017
Øvrige datoer for papirindsamling i 2017:
20. maj, 26. august og 18. 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

©

