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NYT I ÅR!
Børnebanko.
Børneblindbagning.
Hesselagers egen forhindringsbane indvies.
24 min. Le Mans med fjernstyrede biler.
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E-mail: SDP@mail.dk
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40-års fødselsdag skal fejres med manér Derfor har sportsugeudvalget lagt sig i
selen for at lave et brag af en sportsuge,
hvor der forhåbentlig er noget for enhver
smag. Om man er til sport, musik, er ung,
gammel eller bare midt imellem, født og
opvokset i Hesselager eller netop flyttet til
byen, så burde der være en chance for at
deltage i noget, der rammer ens interesser. Den gode, velkendte hyggelige stemning vil være i centrum, og der er rig mulighed for at sidde og nyde en kølig øl/
sodavand i det fantastiske vejr, vi har
bestilt fra aller højeste sted.
Sportsugen skydes i bogstaveligste forstand af med konfettirør og kulørte lamper, når årets revy, fællesspisning og dans
til bandet Just Play slutter af om lørdagen
ved dette års byfest.
40 år alligevel?!?! Nogen siger det er den
bedste alder – så tag naboen under armen
og giv den gas sammen i vores skønne by,
hvor der er højt til loftet og kort til ølvognen.
Ses vi??? Det kunne være så hyggeligt –
på gensyn på Hesselager Stadion 28. juli
– 3. august.
De bedste hilsner fra sportsugeudvalget

HVAD SKAL DER SÅ SKE I
DEN UGE?
HER ET LILLE UDPLUK
AF DE MANGE
AKTIVITETER:

BEVÆG DIG I
HESSELAGER – SØNDAG
DEN 28. JULI kl. 10,00.
Vi gentager succesen fra sidste år.
Alle, der kan krybe, gå, løbe, cykle kan
være med.
Ruterne er de samme som sidste år: 1 mil,
4,5 km, 10 km, og halvmaraton 21,1 km.
Der er ingen tidtagning, ingen konkurrence, og du bestemmer selv tempoet.
På stadion kan du spise din medbragte mad
eller købe i vores kiosk.
Følg med på opslag på info tavler, hjemmeside, facebook m.m.
Pris for voksne er 30 kr. Børn til og med
14 år deltager gratis og til dem vil der også
være medaljer, ligesom der trækkes lod
blandt alle deltagere om en række flotte
sponsor-gevinster.
Vel mødt til en rigtig hyggelig dag og god
start på årets sportsuge i Hesselager.

OCR – bane i Hesselager
indvies: et af mange nye
spændende tiltag ved årets
sportsuge.
OCR står for Obstacle Course Racing, og
er en betegnelse for militært inspirerede
forhindringsløb. Sporten er forholdsvis ny,
og 2014 er for eksempel første gang der
bliver afholdt et officielt verdensmesterskab.
OCR sporten er i en rivende udvikling i
Danmark, og hvert år stiger antallet af løb
og deltagere eksplosivt. Danskerne er ved
at finde ud af, at alle kan løbe et halvmaraton eller maraton. Men det er ikke helt
nok. Der skal ske mere, end bare endeløse
løbeture hvor man slider kroppen op.
OCR giver en perfekt variation af udfordring for kondition, udholdenhed og styrke. Man kan ikke bare slå hjernen fra og
løbe derud af. Du er nødt til at fokusere på
næste udfordring hele tiden, dispensere
dine ressourcer, og klare forhindringerne
smartest muligt for at spare på kræfterne.
Ligesom med almindelige løb, findes OCR
løb i forskellige distancer, forskellige intensiteter, forskellige forhindringer osv.
Det er derfor muligt at finde et løb som
passer til alle, uanset niveau. Et OCR løb
kan være 5 – 6 – 8 – 10 – 12- 15 – 20 km
langt, og der kan være stor forskel på antallet og intensiteten af forhindringerne.
(www.fundracers.dk)
Vi er netop i fuld gang med at bygge en
OCR bane i Hesselager, som vi gerne vil
indvie til Sportsugen. En OCR bane er
ikke en legeplads, men en træningsbane.
Når man benytter banen er det derfor på
eget ansvar. Ønsker børn at prøve den henstiller vi til, at de er under voksenopsyn. Vi
ser meget frem til at være den første på
sydøst Fyn der kan bryste sig af, at have en

sydøst Fyn der kan bryste sig af, at have en
OCR bane. Dette åbner forhåbentlig op for
at andre udenfor lokalområdet, kommer til
vores dejlige by ser, hvad vi OGSÅ kan i
Hesselager.
Du kan være med til at indvie og afprøve
banen søndag i forbindelse med den store
motionsdag.

SPONSORDAGEN I
SPORTSUGEN
TORSDAG
DEN 1. AUGUST
med start kl. 18,00.
Vi gentager succesen fra sidste år. Det vil
sige at start og mål vil være på stadion.
Børnene kører i deres egen klasse og ligeså
med de voksne. For klubbens medlemmer
vil det som sidste år være muligt at udfærdige en sponsorkontrakt på delebasis med
klubben for det hold man spiller på. Sponsorløbet vil i år kun foregå som en stafet,
med max. 3 løbere på holdet. Ruten for
løberne er lagt rundt på Hesselager Stadion. Se opslag for sponsordagen andet steds
i bladet. Sponsordagen samlet normalt et
stort antal deltagere på stadion, af såvel
deltagere som et stort antal publikummer.

Football fun championchip:
Igen i år vil der om mandagen blive dystet
i fodbold om pokalen til Football Fun
Championchip. Tidligere spiller ved Hesselager fodbold Niklas Marius Pedersen
(U14) er primus motor på dette projekt, så
spørgsmål vedr. turneringen rettes til Niklas.
Er du U8-U13 har DU og dine VENNER
muligheden for at deltage i denne sjove
turnering, hvor fairplay og hygge er i højsæde. Sidste år deltog i alt 9 hold i turneringen.

24 min. Le mans med
racerbiler:
Som noget nyt i år, vil Niklas Marius Pedersen stå for en fjernstyret bil konkurrence, inspireret af det rigtige Le mans. I stedet for 24 timer bliver der kørt 24 min. En
fjernstyret bil kan sjældent holde så længe,
så derfor er det godt enten at have flere
biler med eller være flere sammen. Der vil
blive opstillet en bane på multibanen, hvor
man enten alene eller på hold kan deltage
med sine egne medbragte fjernstyrede biler. Meld til på dagen og få en fed oplevelse sammen med vennerne.

Fægtning:
Mandag og onsdag vil Thea, som går til
rollespil i Svendborg stå for fægtning med
bløde svær på pladsen. Kom og udfordre
din mor/far, nabo, ven eller en helt anden.
Det er super sjovt, og svære end man tror
 …..og lidt hårdt!!

Playmate Drummers:
Playmate drummers er en musik gruppe på
3 ”rytmetosser”, der elsker at lade sig rive
med af den gode stemning og fede rytmer.
De ynder ikke kun at spille selv, men vil
rigtig gerne invitere folk med til en gang
rytme-battle, hvor det kun er fantasien og
musikaliteten der sætter grænsen. Kom og
afprøv din indre rytmetosse sammen med
Playmate drummers.

Blindbagning:
I kender det fra TV kanalen ULTRA, hvor
børn normalt dyster i mørke om at bage
den ”lækreste” kage. Vi udfordrer børnene
lidt mere til årets sportsuge, hvor der skal
samles lagkager på hold.
En kan ikke se – en mangler en hånd, og
en mangler et ben! Til sammen skal børnene så få lavet den flotteste og lækreste lagkage, som forhåbentlig bliver indbydende
nok til også at kunne spises…. Det vides
ikke;)

Reklamebankospil:
Traditionen tro afvikles der to store reklamebankospil med mange flotte gevinster
sponsoreret af de mange forretningsdrivende i lokalområdet, samt samarbejdspartnere i henholdsvis Nyborg og Svendborg.
De to spil har besøg af mange ivrige bankospillere, og afvikles i festteltet på pladsen, henholdsvis mandag og onsdag aften.
(se annoncen i indstikket).

Børnebanko:
I år får børnene deres helt egen banko tid,
hvor de har muligheden for at vinde fede
præmier. Find din indre banko ØRN frem
og kom til halvanden times banko sammen
med dine bedste venner og klassekammerater. Måske er det DIG der løber af med
en halv gris eller…måske bare noget andet.

Musikunderholdning med
livebands fredag og lørdag
aften.

Mads Toghøj´s Trio
underholder fredag aften:
Mads er født og opvokset i Skagen. Han
har spillet musik siden 1997. Skagenboen
har en stor forkærlighed for den Amerikanske musik, hvad enten det er country,
blues, folk eller god gammeldags rock.
Udover at levere sine egne sange med
overbevisende nærvær og energi, sjæl og
kærlighed, er Mads en dygtig fortolker af
de gamle idoler, Elvis Presley, Kris Kristoffersen, Hank Williams og andre. På
scenen i Hesselager har han ydermere et
par erfarne herre med fra det fynske musik
miljø, nemlig Simon Høirup på guitar og
Rasmus Grønborg på piano.
Mads Toghøj´s Trio spiller på pladsen
fredag aften.

Just Play:
spiller til festaftenen.
Just Play lukker og slukker, når de spiller
op til dans lørdag aften til 40 års fødselsdagsfest i teltet. De 4 musikere elsker alle
de store dansevenlige hits, som igennem
årene er blevet spillet igen og igen og
igen…..og aldrig er gået af mode. Der er
110 % garanti for at få rørt dansemusklerne og byde naboen op til dans, når Just
Play går på scenen. Forsangeren Maj-Britt
Nikolajsen er lokal og har deltaget i sportsugen gennem mange år, så specielt hun
ser meget frem til at skabe en fest fra scenen af i år, sammen med resten af bandet.
Just Play består- udover den lokale forsanger af: Søren Møller på guitar, Thomas
Nikolajsen på bas og Jens Erik Larsen på
trommer.
Gå evt. ind på Facebooksiden: Bandet Just
Play, for at lytte til dette års sportsuge
band, og se bla. video fra nabobyen Gudmes årlige byfest.

HESSELAGERTÆPPET –
en tidsrejse i broderede
billeder.
Arbejdsgruppen fremviser
billeder + prøvesyninger på
pladsen fredag aften og
lørdag eftermiddag.

I 2015 fik Lone Juul Stærmose ideen til at
lave et broderet billedtæppe til Hesselager
kirke, som ikke i forvejen har broderi i
kirken.
Fra at få ideen og til at få flere med på
ideen er der lang vej over f.eks. hvilke
materialer skal der bruges, hvordan får vi
motiverne lavet og ikke mindst finansiering. Nu i 2019 er det lykkedes og efter 1
½ års og 1 års syning på ”det rigtige tæppe”, er vi rigtig godt i gang.
Motiverne trykkes på stof (hørlærred) og
deles i 10 strimler, som senere syes sammen til et vægtæppe.
Hesselagertæppet skal broderes efter
smukke og detaljerede akvareller af MaiBritt Schultz, Kragekær Kunstskole.
Mai-Britt Schultz har sat sig grundigt ind i
Hesselagers historie og nøje udvalgt de
begivenheder, der skal med på tæppet, der
måske kommer til at hænge i 500 år.
Hesselagertæppet bliver “en rejse” i billeder, der starter ca. år 1000 og slutter i nutiden - vor tid. Tæppet kommer til at fortælle om Hesselager Sogn, Hesselager Kirke
og Johan Friis der, som rigets kansler

under tre konger, fik stor indflydelse i Hesselager såvel som i resten af Danmark.
Det ca. 4 meter lange og 60 cm høje tæppe
bliver dermed en bid af Danmarks historie,
krydret med lidt mytologi. Der bliver meget at kigge på, for den der giver sig tid til
at studere det.
Mai-Britt Schultz har udvalgt både store
og små begivenheder fra tiden før kristendommens ankomst, den første dåb ved
Hesselager Kirkes døbefont, til slag og
krige. Fra manden der udformede Hesselagergårds berømte udseende, han der bestilte bygningen til isboder og dagligdag i
kirke og sogn. Udvandringen til Amerika
og bombefly på himmelen vil også blive at
se, lige som årets gang i form af fugle,
planter, insekter og hverdagens gøremål
kommer med i motiverne.
Når tæppet er færdigt, skal det ophænges i
Hesselager Kirkes Våbenhus, hvor det vil
være det første man ser, når døren til kirken åbnes. Tæppet forventes færdigt i
2021.
Ud over tæppet broderes også 14 hynder til
bænkene i våbenhuset med motiv taget fra
kalkmalerier i kirken.
Projektet er finansieret med 99.000 kr. fra
Albani Fonden, 10.000 kr. fra Nordea Fonden, 9.500 kr. fra Puljen til lokale initiativer, 10.000 kr. fra Hesselager menighedsråd og 25.000 kr. fra Fynske Bank.
Der vil blive lavet en folder med billede af
de 10 stykker, som samtidig fortæller symbolikken og tæppets historie.

Brug for frivillige – du kan
også hjælpe.
Til afvikling af sportsugen skal der bruges
mange frivillige hjælpere. Mange bestyrelses-, udvalgspersoner, trænere og instruktører i HfS er meget involveret med at
hjælpe med de forskellige opgaver i ugens
løb. Men for at det ikke altid skal være de
samme personer igen og igen, håber vi
meget, at en del ”nye hjælpere” melder sig
for at give en hjælpende hånd i ugens løb.
Det kan være en vagt på 2-3 timer i salgsboderne og i køkken-/øltelt, eller medvirke
som vagtpost ved sponsordagen ved cykelløb og løb eller medhjælp med at opstille
telt og boder. Interesserede kan henvende
sig til Inge Marie Holmskov på tlf. 2148
9079, eller Jørgen Elgaard, på tlf. 4025
9389.

Vi ses til 40-års
jubilæumssportsuge på
Hesselager Stadion
28. juli – 3. august.
Med venlig hilsen
Sportsugeudvalget i HfS

Tlf. 65 33 13 35

SVENDBORG

Sportspladsen har i mange, mange år været
klippet af Ole. HfS har haft sin egen traktor med klipper og det har været perfekt
omend det har taget enorme mange timer,
mindst 3 timer pr. gang, 1 ofte 2 gange om
ugen - af Oles fritid.
Traktorens styretøj er slidt ved brug af den
tunge klipper.
Hvad gør klubben så?
For at aflaste Ole og slid på hans klipper,
har klubben investeret i robot klippere. Der
vil stadig være brug for Oles kompetence
på banerne rundt omkring, så han bliver
ikke arbejdsløs.
Han bliver til gengæld fri for presset, når
det har regnet og der skal være kamp eller
krocket. Så kan han glæde sig over at Robert er på arbejde. Der er hele 4 gange Robert, og de er alle kodet, så de kan spores.
Vi glæder os til at følge dem og deres arbejde.

www.viggo-nielsen.dk

Skolernes sommerferie står for døren. Glade og forventningsfulde ser de frem til
ferie fra skolen og til ferieoplevelser af den
ene eller anden slags.
Ferievejr, ja helst solskin og strandvejr.
Den nye badebro med krabbebroen var
sidste år et hit- lad os håbe det kan gentage
sig.
Planlægningen af sportsugen har længe
været i gang og et program er blevet klar
til at være i dette blad.
I år er det 40 år siden den første Sportsuge
fandt sted, så derfor har vi kaldt til fødselsdagsfest .
Ta’ godt imod det, støt op om fællesskabet
Når du læser dette, måske er du ny i byen
eller har fået tid og lyst til at give et par
timers hjælp, så ring eller send en SMS 21
48 90 79, så finder vi en hjælpertjans

Sportsugen 2006

Uanset hjælp eller ej, ja så er det i uge 31
der er Sportsuge i Hesselager
Østergade 52.

Sportsugen 2008
Sportsugen 2011

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:
Frode Nielsen
Formand
Buevej 16
5874 Hesselager
62 25 22 26
E-mail: Frode.Inga.Nielsen@mail.dk
Ruth Christiansen
Thingsagervænget 14
5874 Hesselager
29 42 96 73

Siden sidst.
Sæson start 26-3-19. Der var god tilslutning selv om det var lidt koldt men humøret var højt. Vi har på indeværende tidspunkt 35 medlemmer. Vi kunne godt ønske os flere men det er lidt op af bakke.
Der blev afholdt K 2 kursus 13.-14. maj
her i Hesselager hvor 10 M-K deltog. Her
fra var det Hedvig Dahl og Peter M Hansen og John Sørensen. Der lød kun rosende
ord om kurset. Vi har her i maj igen haft
besøg af de såkaldte Vildmænd og vi havde en god dag som sluttede med grillpølser med tilbehør som de serverede og vi

Kirsten Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

Hoyer Bæk
Lindevej 3
5884 Gudme

30 11 59 49

John Sørensen
Humlebjergvej 16
5884 Gudme

40 72 83 51

supplerede med en øl.
Enkeltmandsturneringen til fynsmesterskaberne startede her maj og med gode resultater for Hesselager Krocket. I A1 blev det
Ole Vagn Jensen der blev NR 1. I B 1 blev
det Henning Qvist der blev NR 1. Frode
Nielsen blev NR 2. I B2 blev det Boris
Sørensen uden kamp. I C 1 blev det John
Sørensen der blev NR 1. NR 2 blev Peter
M Hansen. Så vi skal til Tune D 27-7 19.
Stort til lykke til alle. Fynsmesterskaberne
for par er igang men der er ingen resultater
endnu.

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

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

EGELUND DÆKHOTEL
v/Jeff Svenningsen
Autoværksted, MC, Dæk
www.egelund-daekhotel.dk, tlf. 62253571
Tangå Møllevej 25, 5884 Gudme

Vestervoldgade 33, 5800 Nyborg.
www.facebook.com/BeautyTanNyborg

Bil: 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

Støt vore annoncører,
de støtter os

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

Den 15-6-19 havde vi vores krocket stævne i silende regn og torden for tæt på så vi
gik ned og spiste vores mad ved ellevetiden. Der var nogle der gik i gang igen men
det blev ikke til mere for det regnede og
rumlede stadig så vi besluttede at stoppe.
Kaffe og kage var klar da vi kom ned i
huset. Vi hyggede os med kaffen et stykke
tid hvorefter folk kørte hjem. Det var en
øvdag men vi kan ikke være lige heldig
hver gang.
På udvalgets vegne
Frode Nielsen.

Hvornår træner vi i 2019
Tirsdag kl. 9.15 til kl. 12.00
Torsdag kl. 18.00
Søndag kl. 13.30
Tilbudene er mange.
Udover træningsdage i klubben tilbydes en
intern klubturnering og en fynsturnering.
Evt. vinder af fynsturneringen kvalificerer
sig til landsmesterskaberne. Klubben arrangerer eget stævne, og der deltages i
andre klubbers stævner.

Socialt samvær
Vi har 3 festlige sammenkomster om året,
hvor vi spiser lidt godt og hygger os.

Julefrokost, forårsfest og grillaften.

Vil du prøve at spille krocket?
Alle interesserede kan møde på træningsdagene. Vi har låneudstyr, så du kan finde
ud af, om det er noget for dig.

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

E– mail:post@brudagersmedie.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
Vicki Nellegaard
Tlf.:
62 25 19 47
E-mail: hen@post7.tele.dk

Vinteren program er på plads, så sæt
allerede NU

X i kalenderen:

Vi starter i uge 37 på Stokkebækskolen
afd. Hesselager med 8 hold og på Stokkebækskolen afd. Gudme med 1 hold.
Sådan ser programmet ud:

På Stokkebækskolen afd.
Hesselager:
Mandag
Zumba-Kids JR kl. 16.00-17.00
Nathja Holck Søndergaard, Sandie Holck
og Nicole B. Jensen
Pilates kl. 18.00-19.00
Ann Strandhauge

Tirsdag
Puslinge kl. 16.00-17.00
Sandra Ankerstjerne, Pia Ørnegaard Vinding, Emma Andersen, Svend Holmskov,
Jamie Ormstrup

Anna-Katrine Markvardsen
Mobil:
22 63 40 76
E-mail: annak5874@gmail.com
Sandra Ankerstjerne
Mobil:
61 66 90 88
E-Mail: sandramonks@hotmail.com
Pia Ørnegaard Vinding
Mobil:
61 31 75 32
E-mail: piapubs@post.cypercity.dk
Dorthe Andersen
Mobil:
61 67 02 90
E-mail: dorthe-andersen@hotmail.com

Powerkids (0.-4.kl) kl. 17.00-18.30
Dorthe Andersen, Pia Ørnegaard Vinding,
Nicolai Ormstrup
Voksen-Zumba kl. 18.30-19.30
Sandra Ankerstjerne

Onsdag
Hockey kl. 19.30-21.00
John Hansen

Torsdag
Minipuslinge kl. 16.00-17.00
Dorthe Friis Egedorf og
Sandra Ankerstjerne
Børne-Hockey kl. 17.00-18.15
Michael Ormstrup og Christian Holmskov

På Stokkebækskolen afd.
Gudme
Tirsdag
Zumba kids kl. 16.00-17.00

Nathja Holck Søndergaard og
Sandie Holck

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.

På Stokkebækskolen afd.
Gudme
Tirsdag
Zumba kids kl. 16.00-17.00

Nathja Holck Søndergaard og
Sandie Holck

./. fodtøj
Fra skoleårets start bliver Stokkebækskolen afd. Hesselager skofrit område.
Det betyder, at ALLE skal benytte indgangen fra skolegården, tager fodtøj af
indenfor døren og bærer det med ind i
omklædningsrummet.

Sportsugen 2019
Der blev holdt gymnastikopvisning lørdag,
d. 30. marts - En dejlig dag, hvor både
børn og voksne var helt klar til at vise det
bedste, de havde lært.

Vores børnezumba-dansere og sommerspringhold giver opvisning til Sportsugen lørdag d. 3. august kl. 12.30
Kom og se dem - de er goe'
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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

Overnatning med
sommerspring-holdet 15/6-2019.
Lørdag den 15. juni 2019 var trænerteamet omkring dette års sommerspringhold meget spændte på, hvor mange børn,
der var friske på en gang spring og engang
overnatning i klubhuset. Alle tilmeldte
børn (i alt 23 børn fra 0. til 5. klasse, hvoraf 21 blev og overnattede) mødte spændte
ind kl.14.00 på Stokkebækskolen afd. Hesselager til 2 timers leg, gymnastik og
spring. Da vejret ikke viste sig fra sin bedste side lagde trænerteamet ½ times ekstra
spring ind i programmet. Omkring kl.16.30
var planen, at alle børn og voksne skulle
have gået fra skolen til klubhuset, men
pga. vejret valgte man i stedet at køre alle
mand. Med 23 børn i klubhuset var der
tryk på, men der var heldigvis mulighed
for at være ude lidt ved ankomsten, hvor
der var ophold i vejret. Der var dukket
nogle maskiner op oppe på stadionet indenfor den sidste tid, som børnene fandt
MEGET interessante, og også skulle udforske lidt! Det er umiddelbart planen, at
disse maskiner skal passe sig selv, men
med børn i pilfinger-alderen er det svært at
holde igen .
Der gik ikke lang tid før Gud igen lukkede
op for sluserne, og Thor i himlen var blevet rasende, og ungerne måtte atter indendørs, men nu var det også ved at være spisetid. En meget flink kogekone (Hanne)
havde sørget for maden, som bestod af
frikadeller med kartofler og brun sovs og
noget grønt, og der blev spist rub og stub.
Der var frugt til dessert, og herefter var der
igen ophold i vejret, og ungerne kunne få
brændt noget mere krudt af. Der blev spillet fodbold og leget på legepladsen og i
buskadset og sprunget fra trapper, og det
var SÅ fedt og se alle børnene på tværs af
årgangene nyde hinandens selskab.

Indenfor var der ligeledes gang i diverse
spil, og så kom der en ordentlig omgang
plus-plus brikker på bordet, og det var noget, der kunne samle børnene på tværs af
årgangene. Omkring kl.20.00 blev der sat
en film på og lavet en ordentlig omgang
pop-corn. Der blev dog stadig spillet lidt
spil i nogle af omklædningsrummene, da
det ikke var alle, der lige synes, at der
skulle ses film. Omkring kl.21.30 blev der
pakket sovegrej ud og alle gjorde sig natklar. Herefter blev der sagt godnat. Der var
dog først helt ro omkring kl.22.30 og trænerteamet måtte sande, at det trods diverse
forhindringer havde været en vellykket
dag/aften.
Omkring kl.5.30 begyndte de første morgen-mennesker at røre på sig, men der blev
tysset lidt og herefter blev der ro igen. Ved
7.00-tiden kunne morgen-krudt-numserne
ikke holde sig mere, og der begyndte der
for alvor at komme liv. De fleste kom derved ud af poserne, og så skulle der lidt
morgenmad til. Dette havde kogekonen
(Hanne (og Anna-Katrine)) sørget for. Efter morgenmaden blev der pakket sammen,
og denne dag viste vejret sig fra sin gode
side, og ungerne skyndte sig ud og få
brændt noget mere krudt af, mens trænerteamet sørgede for, at hytten blev rengjort.
Kl.10.00 blev 21 børn hentet, godt trætte
og brugte, men med en oplevelse med i
bagagen, hvor hygge på tværs af årgangene (0.-5. klasse) var i højsæde. Vi takker
mange gange for lån af jeres dejlige unger,
og vi laver snart en lignende arrangement
igen.
Træner-teamet sommerspring

Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk
Farve X-perten
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Ole Rømersvej 61
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5700 Svendborg
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Telefon: 62 22 44 90

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

Skydning
Skydeudvalget:

Søren Albjerg
5700 Svendborg
24 25 56 10
albjerg.soren@gmail.com

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

Ann-Mette Jørgensen
Teglværksvej 30
5892 Gudbjerg
60 72 38 75
anmjgudbjerg@gmail.com

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

Søs Brinkmann
Tøjsmosevej 4
5883 Oure
20 20 54 21
toejsmosevej@gmail.com

Hos HfS-Skytterne kan vi desværre ikke
tilbyde udendørs sommerskydning. Nogle
af vores børne og unge skytter skyder derfor i Brændeskov om sommeren. Der skydes med cal.22 på 50 meter udendørs bane.
Skytterne fra HfS er stabile og engagerede.
Og resultaterne er gode, - de svinger fra
150 til 197. Stemningen er god og vi glædes over at blive modtaget som “sommerskytter” i Brændeskov.
Når vi i slutningen af september slår dørene op til vintersæsonen er det forhåbentlig
med mere udstyr i huset. Vi har fået tilkendt en portion penge til indkøb af udstyr
til børne og unge skytterne fra DIF og
DGIs foreningspulje. Planen er, at når sæsonen starter, har vi et større udvalg af
jakker og handsker i børnestørrelser, således at de skytter der ønsker det, kan blive
iklædt udstyr der passer og støtter dem i
deres udvikling som skytter.

Pr. 1.juli 2019 er det lovpligtigt at have en
uddannet skydeleder på banen, når der
skydes. Vores instruktører har alle bestået
skydelederprøven. det samme har flere af
vores senior skytter. Så sikkerheden fortsat
kan være i top.
Til sportsugen vil vi være at finde i skydeteltet, hvor alle kan komme og prøve at
skyde med luftriffel. Vi ses

Murer

TRAILER

Biltlf. 2029 3767

Tlf. 51 80 53 26
mail: benkjerosteopati.dk

Indvielse af OCR forhindringsbane i
Sportsugen.
Der er fuld fart på at få banen færdig af
frivillige hænder så den kan tages i brug i
forbindelse med sportsugen.
Der var arbejdsdag igen 23. juni, færdige
bliver de frivillige nok ikke denne dag.
Vi håber at finde lidt flere hjælpere, der
kan og vil bistå “ formændene” så den kan
blive færdig .
Du kan kontakte Maj Britt Nikolajsen,
Rene Vogn eller Søster Holmskov.
Hold øje med Hesselagersiden, her kan der
følges med i, hvor langt vi er nået/ mangler.

Hesselager Fitnesshus.
Særligt tilbud til jer, der er hjemme på
sommerferie.
Du kan købe 1 måneds træning for 200 kr. (uden binding)
Ring eller skriv for nærmere info.
Rigtig god sommer

Hesselagerfitnesshus@live.dk eller Lone Uldall 2447 1770

Hold øje med træning i sommerferien.
Følg os på facebook…………

Hesselager
Løb og motion

Merete Edfort Andersen
Knarreborg Møllevej 16,
5883 Oure

Formand Torben Aagaard
Vormark Bygade 21,
5874 Hesselager
+45 61 67 10 13
mail.aabu@mail.dk

Karin Buus Aagaard
Vormark Bygade 21,
5874 Hesselager

Torben Christensen
Hvenemosevej 17,
5874 Hesselager

Facebook ansvarlig
Opvarmning / intervaltræning:
Jacob Tanne
20 10 14 93

Hesselager
Fodbold
Jørgen Elgaard
Formand
Hesselagergårdsvej 22
5874 Hesselager
40 25 93 89
Mail: j@hesselagermail.dk

Christian Dirksen Kasserer
Kongshøj Alle 10
5300 Kerteminde
53 29 42 96
Mail: dirksen.christian@gmail.com

Preben Juhl Rasmussen Næstformand
Søvangen 6
5884 Gudme
20 64 83 19
Mail: erpjr@nrdc.dk

Robin Jansen
Skolevej 29
5874 Hesselager
24 84 55 99
Mail: obhood11@gmail.com

Hesselager Sportsuge
fejrer
40 års fødselsdag!

Gartnervænget 10 . Hesselager

www.vormarkforsamlingshus.dk

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

”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB”
Spil banko hjemme hos jer selv, sammen med familie og
venner over Walkie talkien. Der kan lånes radioudstyr gratis,
så længe I er medlem og jævnligt spiller banko i klubben.
Radioudstyret kan også købes og vi vil være behjælpelig
med opsætning af udstyret. Vi spiller på søndage i ulige uger fra
kl. 19 til ca. kl. 22, fra 1. oktober til 30.april
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

Næste blad udkommer
ca. uge 37
Deadline absolut senest
24. august 2019
Papirindsamling 2019
24. august
16. 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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