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”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 

v/ Ole Petersen 
Langgade 14. 5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 12 56 



Referat fra generelforsamlingen i HfS ons-
dag d. 18. februar 2015. 
 
Formandens beretning: 

Når tiden nærmer sig at der skal skrives 
beretning for et foreningsår, så går der 
mange tanker gennem hovedet. Nåede vi 
det vi havde sat som mål, hvis vi havde sat 
mål. Kom der noget i vejen, på tværs, blev 
det et år hvor den frivillige arbejdsindsats 

og timer  balancerede med udbytte og glæ-
der. Det er ord der kan vendes og drejes, 
for hvad er udbytte og hvad betyder timer, 
hvis udbytte er antal medlemmer eller ti-
mer glæde ved at noget lykkedes. Det hele 
hænger sammen. 
 

 Medlemstallet er næsten uændret  godt  
300.Heraf  63 under 25 år. Det lyder må-

ske godt nok, men taget i betragtning af, at 
vi har fået  45 løbere, og ca. 25 motions-
cyklister , ja så skulle der have været en 
større fremgang.  Motionscyklisterne er 
ikke talt med. 
 

Hvad kan det skyldes?   ” At skolerefor-
men har vendt op og ned på mange idræts-
foreninger undrer ikke Andreas Rasch- 
Christensen der er forsknings og udvik-

lingschef. Han forsker i skolereformen og 
dens konsekvenser. Reformen er lige trådt 
i kraft, og man kan sige at vi asfalterer, 
mens vi kører, for skolerne byder hverda-
gen på mange organisatoriske og logistiske 
udfordringer.  Så lige nu vil han opfordre 

idrætsforeningerne til tålmodighed. 
 

Det er især de helt små og de store gymna-
stikbørn vi har mistet. For de store kan 

skolereformen have indflydelse, de har en 
længere skoledag, de mangler overskud til 
at tage af sted igen og selvom der er lektie-
cafe er der stadig lektier der skal laves. 
Det behøver ikke være hele årsagen, vi 
skal også som forening tilbyde det de store 

børn og unge vil deltage i, så der venter en 
udfordring i 2015. 

Der er brugt et meget stort antal frivillige 
timer for at få det nye elektroniske skyde-
baneanlæg etableret, til stor glæde for 
skytteafdelingen, så her føles de mange 

timer som givet godt ud. Det kommer Sø-
ren mere ind på.  
 

Der bliver stadig brugt en masse timer på 
ansøgninger til etablering af multibane. Pt. 
er der ansøgning inde for 3 gang ved DBU/
Nordea fonden. Første gang vi søgte i 2014 
var vi ikke blandt de heldige. Der blev 
uddelt en pulje ekstra på 2 mil. i 2014, og 

søgte igen, men her valgte man at give til 
10 projekter a ca. 200,000, og da vi har en 
ansøgning på godt 300,000 kom vi heller 
ikke med anden gang. Nu har vi så lige 
sendt igen og, håber virkelig at blive valgt. 
Vi blev tilrådet at tage et nyt tilbud, men 

det vi fik, var væsentlig dyrere og det men-
te vi ikke vi kunne finde midler til. Vi har 
fået taget boreprøver og heldigvis viser det 
sig at bunden er god. 
 

I foråret blev vi tilbudt af Skovdyrkerfor-
eningen at plante et bøgetræ til minde om 
Ricard Møller Nielsen. Det havde det hårdt 
i den tørre sommer men vi håber det sky-
der når foråret kommer. 
 

Beplantningen mod nord er fældet, der har 
gennem de senere år været nabo henven-
delser om skygge. Opgaven nu er at få det 

til at se pænere ud, det vælter op med al-
skens ukrudt, men når buskene og roserne 
skyder igen pynter det. 
 

Der er lagt nye rør fra nedløbet ved hoved-
døren og over til brønden for at mindske 
den mængde vand der samlede sig foran. 
Nu slås vi lidt med faldet på fliserne, men 
anlægsgartneren har set på det og laver 

forbedring. Denne udgift omkring kr. 
14,000 fik ind over renoveringspuljen gen-
nem kommunen. 
 

Ved opkørselen til alleen fik vi sidste forår 
lavet en infokasse til vore meddelelser. Vi  



Gartnervænget 10 . Hesselager 



bruger også opslagstavlen hos SPAR men 
denne bliver SET, og mange stopper op og 
informerer sig om der er nyt. Erik 
Strandhauge, en af vore frivillige hænder 

har lavet den og vi er meget glade for den. 
Den har dog lige her i slutningen af januar 
været påkørt af en af de store møbeltrans-
porter. Det gik ud over taget, og er repare-
ret. 
 

Legeredskaberne stod for en grundig repr. 
Vi fik lavet aftale med kommunen, at John 
Pedersen med job på produktionsskolen fik 

opgaven sammen med unge mennesker der 
går der. Vi fik sat ny side på rutsjebanen 
og fik et helt nyt legehus. Der kom senere 
nyt sand i den store sandkasse. Dagplejer-
ne har deres legetøj stående i garagen, lige-
som de bruger lokalet her i vintertiden. 
 

På sidste generalforsamling kom et forslag 
om omdeling af Sportsnyt i Lundeborg og 
Langå.  Vi undersøgte det økonomiske og 

konkluderede at det ville blive en for stor 
udgift og at vi så også skulle finde flere til 
omdeling. ( ca. 3000,00). Der er ved flere 
omdelinger indstik med rundt. Tak til 
krocket for omdeling og tak til Ellen og 
Svend for samarbejde omkring udgivelse 

og annoncetegning og til Birgitte for kas-
sererarbejdet. 
 

Papirindsamlingerne fortsætter som hidtil. 

Folk har virkelig fundet vejen til indsam-
lingsstativerne ved garagen. Der kommer 
meget papir og det gør det hele nemmere. I 
infotavlen kan der løbende holdes øje med 
hvor meget vi får i afregning.  
 

Efterår for sjov og fastelavn er tilbageven-
dende børneaktiviteter, der hvert år har 
god opbakning. 
 

Julekalendersalget i år har været det bedste 
i mange år, ca. 840 solgte. 
 

Hjemmesiden er stadig vort hængeparti.  
Der arbejdes stadig på en god og nem  

løsning. Tiden ændrer sig og mange opfat-
ter facebook som den hurtigste kilde til 
oplysninger, så der er oprettet en facebook 
gruppe der hedder  Hesselager. Her for-

midles alle nyheder, og hvad der sker lige 
på dagen. Det skal ikke erstatte en hjem-
meside, men være et godt supplement. 
 

Igen i 2014 var et utal af mennesker invol-
veret i Sportsugen, og vi syntes faktisk at 
vi fik lavet en flot sportsuge. Vi satsede en 
del penge på underholdning. Det gav ikke 
større omsætning og heller ikke større 

overskud. Vi skal snart have vort 3 møde 
hvor vi skal forsøge at lave et program og 
et budget der kan give et god uge. 
 

Jeg skal ikke bruge meget tid på vort barn 
Sport og kultur, men I har jo alle fulgt med 
i avisen gennem de sidste mange måneder. 
Kort, så kom der en mail, der fortalte om 
Skole+ projektet. Vi fangede den, gennem-
gik oplægget og besluttede at dette skulle 

prøves. Det var her vi fik chancen for at få 
sat skub i vort hus. Det gik stærkt, for me-
get skulle være afklaret inden sommerferi-
en, og det er gået stærkt.  Børne- unge ud-
valg var med kommunen kom med og de 
tog vores færdige oplæg til sig, sendte ind 

og vi var en af de 5-6 projekter der blev 
udpeget. Så gik det hele endnu stærkere, 
møder, møder, arkitekter og vi på banen 
for at skaffe midler. Pia Skovshoved blev 
projektkoordinator, det var en hjælp, og 
lige nu, sidst i februar skal der skrives un-

der med arkitekterne. Før det kan ske skal 
vi bevise at vi har 1 mil. kr., og derfor går 
vi fra den21 feb. og 2 uger frem ud og sæl-
ger folkeaktier i vort lokalområde. Vi hå-
ber at sælge mange mange aktier, samtidig 
med at folk husker den gule knap i SPAR 

når de afleverer returflasker. Der er flere 
tiltag i støbeskeen ud over at der kom et  
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flot overskud ved fyrværkerisalg. Vi har 
også søgt Fynske Bank fonden og fået 
200,000. Tag godt imod gadeambassadø-
rerne når de kommer og sælger folkeaktier. 

Da bestyrelserne i de 2 foreninger er næ-
sten identiske, så kan det ikke undre nogen 
at det er rigtigt når jeg i indledningen 
nævnte frivillige arbejdsindsats og timer. 
Uden et godt samarbejde vil en forening 
som vores have det skidt.  
 

Hermed skal lyde en meget stor tak til alle, 
til kassereren, bestyrelsen, HOGG alle der 

hjælper i sportsugen, til papirindsamlinger, 
bager fastelavnsboller og kager, til alle der 
på den ene eller anden måde er involveret i 
klubbens arbejde. 

Idrætspokalen 2014 -  

Rudolf Nielsens pokal 
 

Pokalen gives i år til en der var parat da 
HfS spurgte om hjælp. En ny idrætsgren 
var taget på programmet. . På  DGI årsmø-
det var en del af tiden sat af til work-shops. 

Vi brugte især tid på den ene, der kunne 
styrke klubben i tanken om at skabe nyt og 
kunne tilføre sportsugen lokal aktivitet. 
Men vi manglede en leder, en der ville og 
kunne samle og tilrettelægge og havde 
erfaringer at høste af, for at være med i 

Løb med DGI. 
Vi fandt ikke bare en men 2 der sagde ja til 
at være holdleder for et team, der snart 
skulle vise sig at være et hold. Karin og 
Torben havde i flere år løbet i Nyborg, de 
kendte Anni Haals som var med til møde 

og sammen blev der lavet kursus for in-
struktører, lavet pressemeddelelser og ind-
meldelsesblanketter, info og ide møde, og 
der måtte findes stole frem fra alle hjørner 
af klubhuset, så stor var interessen. 
Det var umuligt at få armene ned, da det 

viste sig at mere end 60 personer var til-
meldt. Målet var et løb med kulmination 
med deltagelse i sportsugens motionsløb. 
Efter det skete det gode, at mange stadig 
havde lyst og brug for at mødes når der 
skulle løbes. I dag er der 33 der løber i 
klubben, og snart løber de med deres nye 

bluser, med Hesselager løbeklub på ryg-
gen. 
 
Det er en glæde at give pokalen til Karin 
og Torben Buus Aagaard 
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Skydning 
Skydeudvalget: 
 

Ulrik Dissing 

Søndergade 42 
5884 Gudme 
 
 
Erik Vogn 
Tingstedet 10 

5874 Hesselager 27 61 95 31 
E-mail: elvogn@hesselagermail.dk 
 
 

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

 
Brian Rasmussen 
Poppelvej 4B 
5884 Gudme  27 12 57 53 
 
Hans Chr. Rasmussen 

Landmålervej 11, Brudager 
5881 Vejstrup 20 25 89 97 
 
Suppleant Jesper Markvardsen 
 

Børnefastelavnsskydning 
 
Torsdag d. 5. februar holdt børneskytterne 
fastelavnsskydning som så mange gange 
før. Denne gang er det lidt anderledes, idet 

det er første år på det elektroniske skyde-
anlæg.  
 

Forrige år hængte vi en tønde og to spande 
op i en snor i loftet. Dernæst skød skytter-
ne på snorene. Den som skød det sidste 
skud inden tønden faldt til jorden blev 
konge, dernæst kom en prins og prinsesse 
for nedskydning af spandene. 
 

I år havde hver skytte fået beregnet et 
skudgennemsnit med udgangspunkt i de 
sidste tre træningspas. Herefter skød hver 

skytte på tre baner. Hvert skud, som en 
skytte skød over sit eget gennemsnit, fik et 
point på den gældende bane. Den, som 
først fik tre point, blev konge, dernæst 
prins og prinsesse. 

I år blev det Niels Buch Hansen som kon-

ge, Andreas Eskebjerg Eggert som prins 

og Dan Rasmussen som prinsesse. 

 
Alle skytterne skød flot, og de havde kun 
ganske få under deres snit - så måske skal 
det øges, for at skytten skal skyde lidt bed-
re end snittet næste år.  



BIL/MC/TRAILER 
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Fastelavnsskydning voksne 
Hos de voksne blev der også dystet i faste-

lavnsskydning. De voksne skød 

”kuvertskydning”, hvor skytten placerer 5 

skud i firkanten, som omslutter point-

cirklerne på skiven. Efter endt skydning, 

lægges en skabelon over, som angiver 9 

felter i firkanten med forskellige point. Et  

skud i et felt giver således feltets pointan-
tal. Hvis et skud rammer en kant mellem to 
eller flere felter,, tælles alle pointfelterne 
med i skyttens total. 

Det var en spændende skydning, og de 

fleste skytter lå næsten lige, men én, Ole 

Vagn, var så heldig at ramme på en kant, 

som grænsede op til fire pointfelter.  

Dermed blev Ole Vagn en suveræn konge, hvorefter Gerhard 

Andersen blev prins og Brian Rasmussen blev en ”flot”  prin-

sesse. 

Beretning fra skytterne sæson 2014/15 
Mål for sidste sæson 
Udvalget har haft fokus på at: 
-fastholde antallet af skytter. Evt. ved at 

arrangere trænerkurser og lade børneskyt-
ter tage et såkaldt ”skyttekort” dueligheds-                                               
 bevis/hjælpetræner) 
-arbejde på at etablere nyt skydeanlæg og 
elektroniske hæve-/sænkeborde. 
-forsøge at gøre foreningen mere attraktiv 

for unge skytter. 
Uddannelse og medlemmer 

Søren Nymark og Brian Rasmussen har 
gennemgået trænerkursus på 4 dage over 2 
weekender, og er nu officielt udannede 
DGI trænere indenfor cal.22 gevær. 

-Medlemstallet er øget fra 54 (2013) til 59 
(2014) medlemmer, hvilket svarer til en 
stigning på ca. 9%. Stigningen ses på bør-
ne- og pistolholdene, mens de voksne har 

mistet et par. 
Dvs. bestyrelsens mål er indfriet. 
Resultater 
DM i Vingsted 
I sidste sæson havde vi fem skytter med til 
DM – Ida Bøllehuus i J1, Søren Albjerg og 

Niels Buch Hansen i J2, samt Anna-Sofie 
Jørgensen, Rikke Fisker og Thomas Skjold 
i BK4.  
I klasse J1 blev Ida nr. 98 (388/07).  
I klasse J2 blev Søren nr. 93 (383/07) og 
Niels nr. 108 (378/03).  





I BK4 blev Rikke nr. 8 (385/08), Thomas 
nr. 11 (383/07) og Anna nr. 18 (367/01). 
Vi havde en god tur derop sammen med 
Karin og Torben. 

DM afholdes i marts og skytter udtages 
snarest. 
Julestævne i Svendborg 

René og Erik Vogn, samt Emil Schaumann 

gjorde rent bord ved julestævnet i Svend-

borg, hvor de tog førstepladserne i stan-

dard- og luftpistol i klasserne 1, V1 og BK. 

Flot. 

Elektronisk markering 

Kort efter sidste generalforsamling blev 

det klart, at midlerne til etableringen af det 

elektroniske baneanlæg, hæve-/ sænkebor-

de og info-system i opholdsrummet var i 

hus. Derfor startede den praktiske del af 

projekterne. Det blev 212,5 timers frivilligt 

arbejde fordelt på 15 dage før anlægget 

stod færdigt. Derudover er der brugt tid på 

udarbejdelse af ansøgningerne og den en-

delige afslutningsrapport. Etableringen af 

de elektroniske baner var estimeret til at 

tage 124,5 timer. 

Det er især Erik og René Vogn, der har 
været tovholdere på den praktiske del, og 

disse alene har bidraget med hele 147 ti-
mers arbejde. En stor tak til dem for ind-
satsen. 
Skoleskydning 

Pga. barsel ved Stokkebækskolens repræ-
sentant blev skoleskydningen desværre 

ikke til noget i år til trods for tilsagn om 60 
deltagere. Vi håber på gennemførelse af 
arrangementet i næste sæson. 
Vintersæson 

Hesselager deltog i puljeskydning med 6 
hold i både cal.22 og luftgevær. Igen i år 

skød vi også med et børnehold. 
Børnetræning 

I denne sæson havde vi Søren og Brian 
som nyuddannede trænere.  

Træningen er nu delt op i to hold. Ét starter  

kl. 18 og ét kl. 19. Træningen er i år gen-
nemført som en decideret træning med 
opvarmning, teori, koncentrationsøvelser 
og praktik. Der deltog ca. 15-20 børn ved 

de fleste træningsaftener. Det er godt. 
Åbent hus 

Vi deltog i DDS’ åbent hus arrangement i 

uge 41 (mandag, tirsdag og torsdag – alm. 

skydedage), hvor der mødte 18 op, hvilket 

er det halve mod deltagelsen i 2013. 

Formanden træder tilbage 

I år er jeg på valg, og modtager ikke gen-
valg. Jeg træder tilbage, da min privatsitu-
ation har ændret sig markant det seneste år, 

hvilket ikke harmonerer med en formands-
/bestyrelsespost pt. Jeg forventer dog, at 
jeg stadig vil være et aktivt medlem i afde-
lingen. 
Jeg har været formand i fire begivenhedsri-
ge år, og tiltrådte, da ingen anden var villig 

til at tage formandsposten. Mit motiv den-
gang var, at Ida, min bonusdatter, skød, og 
det skulle hun have mulighed for til stadig-
hed. Jeg kendte intet til skydesporten! 
Med rigtig god hjælp kom jeg i gang, og 
de seneste to år har bl.a. budt på mange 

gode begivenheder: 
Politiet har forsøgt at skærpe vores våben-
opbevaring uden held. Efter Hans’ havde 
succes med at overbevise om, at vores sik-
ring er tilstrækkelig. 
Dernæst etableringen det elektroniske ba-

neanlæg inkl. elektriske hæve-/ sænkebor-
de, samt infosystem i opholdslokalet. 
Tre hjælpetrænere og to trænere er uddan-
net, og der er etableret en træningskultur 
på børneholdet.  
Ét projekt blev ikke til noget, men tilsagn 

er givet, nemlig renovering af køkkenet 
ved os. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle 
involverede parter. Specielt Kirsten, som i 
første omgang tog mig i hånden som for-
mand, og som assisterede ved flere årsmø-

der. Dernæst Hans’ for hans mange gode  
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Bent Neergaards mindepokal 

Vedkommende lavede dernæst egenhæn-
digt udkast til ansøgninger ved Fionia Fon-
den, Fonden for Fynske bank, A.P. Møller 

Fonden og Svendborg kommune. Kun den 
til A.P. Møller fonden blev afvist, og sam-
men med støtte og lånebevilling fra Skyde-
baneforeningen Danmark kom alle penge-
ne i hus. 
I dag har vi skudt en lille sæson på anlæg-

get, og vi nyder det hver gang. 
Vedkommende påtog sig også at styre kor-
respondancen med politiet, da skytteafde-
lingen fik den kedelige nyhed, at politiet 
ville have hævet sikringsniveauet på skyt-
teafdelingens våbenopbevaring.  

Dette tog utallige breve, samtaler,  

konsulenter mv. førend politiet til sidst gav 
sig, og erkendte deres urimelige krav.  
Med sit altid gode humør og sine utallige 
beretninger om sit liv med storvildjagt, 

jagtrejser og om sit tidligere erhverv som 
sælger ved Triax og senere sin virksomhed 
er han en stor del af skytteafdelingens au-
ra. 
Det er mig en stor ære at skulle overrække 
Hans Haarsløv ”Bent Neergaards minde-

pokal” som påskønnelse af Hans’ resultat 
med Politiet og ikke mindst Hans’ engage-
ment med ansøgningerne til etableringen 
af de elektroniske anlæg. 
 

Må jeg se Hans Haarsløv heroppe. 
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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 

 

Velkommen til de nye medlemmer, som meldte sig ind på 

Åben Hus dagen, og held og lykke med jeres træning.  
 

Husk at booke opfølgning hos instruktørerne. 

 



 

 

Gerhard Andersen 
Buevej 14 
5874 Hesselager 62 25 18 13 
 
Svend Aa. Vistisen 

Kløvermarksvej 11 
5874 Hesselager 62 25 15 65 
 
Karl Aage Jensen (Kalle) 
Fruens Alle 10 
5874 Hesselager 21 76 16 36 

Krocket 
Krocketudvalget: 

 
Peder Pedersen Formand 
Tingstedet 6 
5874 Hesselager 62 25 16 03 
Mobil   27 61 95 02 

 
Ruth Christiansen 
Violvej 7 
5874 Hesselager 62 25 24 21 

Mindeord. 
 

Den 14. januar modtog vi meddelelsen om, 
at Tove Rudbæk Madsen var afgået ved 
døden. Tove og hendes mand Arne flyttede 

til Hesselager for en del år siden, kort efter 
meldte de sig ind i krocketklubben, heref-
ter var de ret aktiv på banerne hver tirsdag 
formiddag. For et par år siden måtte Tove 
stoppe på grund af sygdom. Vi lærte Tove 
at kende som et glad og positiv menneske, 

der satte stor pris på det sociale samvær 
der er i klubben, Tove deltog også altid 
fast i klubbens fester sammen med sin Ar-
ne. 

Æret være Tove Rudbæks minde. 

=================  

Fredag den 20. februar, er der inviteret til 
vinterfest i klubhuset, invitation er sendt 
ud, vi samles om lidt god mad, og div. 
indslag i løbet af aftenen, der vil også blive 

lidt orientering om aktiviteter hen over 
sommeren. 
 
Torsdag den 12. marts kl. 19/00, bliver der 
afholdt kursus i krocketregler i klubhuset. 
Af hensyn til indkøb af brød til kaffen, vil 

vi gerne have tilmelding senest 2 dage før, 
på tlf. 2761 9502.  



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 

 

Åbningstider : 
efter sæson, ring 
og hør nærmere. 

           Specialer :  
Robinie (Akacie) - Egetræ   

Bindingsværk - Douglas  
Lærk - linoliemaling  
Levering over hele landet.  

v/ Christian Bidstrup 
Kullinggade 29 

5700 Svendborg 

tlf. 62 25 18 28 

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



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

Den 10. februar havde udvalget for 
KROCKET FYN indkaldt til formandsmø-
de, her deltager formand og sekretær for 
samtlige klubber på Fyn, på mødet bliver 

der bl.a. fastlagt aktivitetsprogram for den 
kommende sæson.  
 
DGI har meddelt, at de ikke længere vil 
betale deltagergebyr, for de krocketspillere 
der har kvalificeret sig til at deltage ved 

DM. det bliver en opgave som klubberne 
selv må klare, så nu har vi noget at arbejde 
med.    
 
HUSK:   

Sæson 2015 begynder tirsdag  

den 24. marts kl. 9/15. 

Torsdag den 26. marts kl. 17/00,  

efter 1. maj kl. 18/00. 

Søndag den 29. marts kl. 13/30. 

 

Tag endelig en god ven eller nabo med, 

der er altid plads til flere. 

 

puv. Peder Pedersen. 

Beretning for Stavgang 
Stavgang har stadig god tilslutning. I 2014 
begyndte flere nye at være med og det er 
glædeligt at det er en motionsform, der er 

kommet for at blive, 23 deltagere. Desvær-
re bliver nogen for ”stive” eller på anden 
måde ude af stand til at gå, men vi prøver 
at afpasse tempoet så alle kan være med. 
Målet er stadig at få pulsen op og få krop-
pen rørt. Turene ud i det blå i al slags vejr 

er sundt. 2 gange i sæsonen er turene lidt 
længere, vi har madpakken med. Den før-
ste gik til Davinde sø, hvor der er et dejligt 
stisystem og den anden var til Svanninge 
Bakker. Begge steder med storslået udsigt. 
I 2014 blev vi ved til sidst i nov. og den 

nye sæson starter allerede i. marts 2015, 
hvis vejret er til det.  Tit hører vi: Her har 
jeg aldrig været før, eller hvor har det væ-
ret en smuk tur. Vi begynder dagen med en 
stavgangssang inden vi kører og så er 
stemningen sat. 



Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10 

 www.viggo-nielsen.dk 

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 



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 

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 

Årets gang i gymnastikafdelingen 2014: 
 

Slut på sæsonen 2013/2014  
Gymnastikopvisning, 22. marts 2014 
Lørdag, d. 22. marts havde vi vores lokale 
gymnastikopvisning. Dejligt at så mange 
kommer og ser, hvad vi arbejder med i 

vinterens løb.  
Det var i kendte men snævre rammer på 
Stokkebækskolen afd. Hesselager.  
Festligt, farverigt, flot, fornøjeligt er nogen 
af de stikord, der kan bruges om den efter-
middag! Igen i år var der forældre, der 

kom med lækre kager til vores kaffe-kage-
bod. Det skal de have en stor tak for. Som 
forening er vi ikke underlagt kageforbud-
det på skolen, og det nyder vi alle. 
Sommerspringholdet 2014: Stephanie - En 
af vores ”gamle” instruktører var klar til at 

stå for sommerspringholdet. Holdet gav 
deres første opvisning til Markedsdagen på 
Stokkebækskolen afd. Hesselager d. 21. 
juni og igen i Sports-ugen søndag, d. 03. 
august 2014.  
Hjælpere og instruktører på kurser: Også i 

2014 har flere af vores instruktører og alle 
vores unge hjælpere har været på kursus 
her i opstarten af sæsonen.  

Vintersæsonen 2014/2015: Sæsonen kom  

godt i gang selvom vi har måttet vente på 

zumba-opstart. Et enkelt hold nemlig vores 

far, mor og barn hold var der ikke tilslut-

ning til, så det måtte vi stoppe med. 

Før den nye sæson startede op, havde vi 
sammen med Stokkebæk Juniorklub over-
natning for skolebørnsgruppen. Vores ef-

terhånden legendariske overnatning på 
Stokkebækskolen afd. Hesselager. 7-8. 
november med masser af rytme- og spring-
gymnastik. Hygge, fornøjeligt samvær og 
fælleskab og måske et par tiltrængte timers 
søvn. Det er nogle af stikordene, når vi 

skal beskrive overnatningen, og det er godt 
og lærerigt både for gymnaster, instruktø-
rer og hjælpere at være sammen på den 
måde.  
Dejligt er det også, når gamle instruktører 
kommer og gir en hånd med 

Vi tilbød juniordans ca. 4 gange i 2013. 
Der har ikke været tilslutning nok, så det 
fortsatte vi ikke med i 2014.  
Tilslutningen har til gengæld været stor til 
Zumba. Gymnastiksalen er fyldt til briste-
punktet og vi har oprettet et ekstra hold 

lørdag formiddag med tilmelding på face-
book og en 20er, når man møder op.  
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Langgade 25  · 5874 Hesselager 

6225 4040 
Mobil 5250 6764 



Derfor var det også træls, at Sandra gik på 
barsel, men hun er nu tilbage i vanlig ef-
fektiv stil og kan uden problemer fylde 
gymnastiksalen 

Også i 2014 blev der arrangeret stolegym-
nastik på Hesselager plejehjem. GLAD 
MOTION giver mulighed for nye bekendt-
skaber og masser af ny energi og livskraft i 
hverdagen. Når alle kræfter er brugt, slut-
ter holdet af med at snakke og drikke en 

kop kaffe. Igen bliver der betalt kr. 20,- pr. 
gang, man deltager. 
- og hvad byder fremtiden så på? 
Opvisning på sæsonen 2014/15 er lørdag, 
d. 21. marts, hvor pilates holdet samt hock-
eyherrene er de eneste, der ikke giver op-

visning. Til gengæld er en del af herrerne 
med som stærke praktiske mænd – en stor 
hjælp for forløbet af opvisningen. 
I 2015 bliver der planlagt sommergymna-
stik for børn og zumba for voksne 
Plads har vi jo som bekendt ikke meget af, 

og vi glæder os, til vi får mere plads. Det 
vil betyde ændringer i den kommende sæ-
son, men det ser vi på når vi når dertil – en 
bestemt positiv udfordring. 
Det var lidt om årets gang og hvad fremti-
den bringer fra gymnastikafdelingen.  

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til be-
styrelsen og til vores kasserer for et godt 
samarbejde. 
Også en tak til Stokkebækskolen og Fri-
tidsordningen afd. Hesselager, og til Hes-
selager Børnehus for et godt samarbejde 

omkring vores fælles børn.  
Og sidst men absolut ikke mindst tak til 
gymnastikudvalget, instruktører, hjælpe-
trænere og forældre ja alle der i øvrigt er 
parate til at hjælpe med det ene eller det 
andet, når der er brug for det, hvad enten 

det drejer sig om flytning af redskaber, 
kagebagning, levering af frugt, kørsel til 
kurser og arrangementer og meget andet.  

Indstilling til modtageren af  

lederpokalen  

Det er mig en stor glæde, at det i år er mig, 
der skal skrive indstillingen til modtageren 

af lederpokalen.  
Modtageren var ellers ikke meget for at 
fortsætte som instruktør i indeværende 
sæson, men som hun sagde: når det er 
sammen med dig Helen kan det jo ikke gå 
galt – hun skulle bare vide!! At jeg efter-

følgende måtte svigte som instruktør, og 
der skulle nye hjælpere til, har hun klaret i 
fin stil 
Ca. 30 puslinge, der skal pakkes sammen 
og hentes i børnehaven og samles i en lille 
gymnastiksal med dårlig akustik kan godt 

gøre en instruktør eller to helt rundforvir-
ret, men Louise Vogn - for det er hende vi 
har indstillet - har klaret det med stort 
overblik, viljestyrke, godt humør og om-
sorg for børn, unge og voksne. 

Det er en glæde at give pokalen til Louise 



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  

Åbningstider: 

Mandag  Lukket 

Tirsdag-Torsdag 10.00-17.00 

Fredag  10.00-18.00 

Lørdag  09.00-13.00 

v/ Vibeke Sundsgaard 

Langgade 15 – Hesselager, 62 25 35 36 

Åbent alle dage 07.00 - 20.00 

 Stort discountprogram 

 Bredt varesortiment 

 Vareudbringning 

 Håndkøbsudsalg 

 Pakke udlevering 

 Fotokopiering 

 Telefax 

Tæt på dig og din hverdag 

Tømrerarbejde: 

 Nyt gulv 
 

 Nye døre og vinduer 

 Ny/renovering af  

carporte og skure mv. 

Østre Ringvej 43A, 5750 Ringe Tlf.: 2081 6162  

www.strandhauge.dk  

Entreprenørarbejde: 

 Aut. Kloakmester 
 

 Kloakseparering 

 Ny terrasse eller  

flisegang 



Beretning for Løb i Hesselager. 

Efter vi i adskillige år, at have løbet i en 
lille gruppe under HFS, havde vi tit snak-
ket om at gøre noget for at få nogle flere 

med. Det var aldrig rigtigt lykkes men via 
inspiration fra NGIF ( hvor Karin og jeg 
også løber)og løb med DGI, begyndte vi at 
være seriøse med opstart af løbeklubben. 
Så i efteråret 2013 kontaktede vi Anne 
Halls fra Nyborg. Hun kom og fortalte os 

om hvordan vi kunne komme i gang. Vi 
fik kontakt med DGI Fyn og via dem fik vi 
gang i tingene. Vi skulle være min 10 in-
struktører og vi startede med at være 13. 
En lørdag i november 2013 havde vi et 
instruktørkursus i skyttelokalet. Som kur-

susleder havde vi Søren H. Mikkelsen fra 
DGI. Han var en fantastisk inspirationskil-
de for os. I Dec.13 og ved hjælp fra HFS 
og krokketspillerne fik vi delt flyers om, 
Løb Med DGI i Hesselager, ud sammen 
med HFS nyt. Yderligere var nogle af os 

13 rundt for at dele ud uden om Hessela-
gerområdet. (Fra Øksendrup i nord til Oure 
i syd).  
Den 7 jan 2014 holdt vi info møde her i 
lokalet. Vi var spændte på hvor mange der 
ville dukke op og kom der bare 30 var vi 

tilfredse men der kom ca. 65 til mødet. 
Hold nu op, det var fantastisk.  Så kom vi i 
gang. De næste 30 uger, 2 gange om ugen, 
kørte vi et 30 ugers forløb i 5 niveauer, fra 
gå hold til ½ maraton hold. Afslutning var 
deltagelse i Hesselagergårdsløbet for dem 

der ville. Af de ca. 70 der nåede at være en 
del af Løb med DGI gennemførte ca. de 35 
alle 30 uger. Af dem deltog knapt 30 i 
Hesselagergårds løbet. En dejlig finale på 
de 30 uger. Der er altid nogle der falder fra 
af forskellige årsager, men ifølge DGI er 

det fint når halvdelen gennemfører. Jeg vil 
her gerne takke DGI Fyn for den store 
hjælp de har ydet os, uden dem var vi ikke, 
hvor vi er nu. 
Fra august 2014 fortsatte vi så med at løbe. 
Nu under HFS gymnastikafdelingen. Der  

Nyt fra Hesselager Løbeklub. 
 

Så er der gang i vores løbeklub i Hessela-
ger. Siden vi startede op under HFS i  Au-
gust 2014 er vi nu ca. 45 medlemmer i 
løbeklubben. Det er dejligt at så mange har 
lyst til at løbe sammen i en klub. Men vi 

kan sagtens være flere. Så går der nogle 
rundt der ude og ser os løbe, og som kunne 
tænke sig at komme i gang, så prøv at mød 
op. Eller kontakt mig. Vi har 4 hold der 
hver løber i hver deres tempo. Hvert hold 
hjælper jer gerne  på plads alt efter hvor 

hurtigt du løber. Også begyndere der ikke 
kan løbe kan vi hjælpe i gang. Vi har løbe-
programmer for alle.  
 
Vi mødes ved HFS klubhus kl. 17,30 hver 
mandag og torsdag og løber rundt i Hesse-

lager og Vormark områderne.  
 
Fra mandag d. 30 marts og hver mandag 
hele sommerhalvåret, løber vi fra rens-
ningsanlægget på Purreskovvej. Husk at 
mødetidspunktet så er kl. 17,40. Om tors-

dagen løber vi hele året fra klubhuset 
Østergade 52. KL. 17,30 
 
Jeg kan kontaktes på mobil 21 47 30 54 el. 
62 25 10 13 
 

Torben Aagaard 



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

www.håndværkervogn. 

Algade 34        Langeskov Centret 4 

5750 Ringe  5550 Langeskov 

 Tlf. 62 62 14 06  Tlf. 65 33 19 92 

 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



var vi så spændte på hvor mange der så 
ville fortsætte sammen med os. Og til at 
starte med var vi omkring 15. Men stille 
og roligt er der kommet flere og flere til. 

Vi træner nu i 3 – 4 grupper, efter hastig-
hed og distance, 2 gange om ugen, man. 
Og tors. Og pt. Har 47 meldt sig ind i Hes-
selager løbeklub. Af dem er vel de 35 akti-
ve. Så det har været en stor succes. Jeg tror 
det er fordi vi vægter der sociale meget 

højt. Vi forsøger at få alle med uanset hvad 
deres ambitioner end er. Vi har allerede 
startet et par traditioner op, en julefrokost 
og klubaften ca. en gang om mdr. samt en 
juleafslutning med biatlon. Og til sommer 
kommer en grillaften ved stranden.   

En del af os, Ca. 10, har også deltager i 
forskellige løb rundt omkring, mest på 
Fyn. Her kan nævnes Cross -Fyn, Svend-
borgløbet, Egeskovløbet, Glorupløbet og 
Juelsbergløbet. Cross-Fyn foregår over 10 
gange i vinterhalvåret 10 forskellige steder 

med afslutning d. 15 marts i Glamsbjerg. 
En enkelt har sågar deltaget i et par helma-
raton. Under hele forløbet fra opstart af 
Løb med DGI for et år siden og til nu har 
det været fantastisk at se den udvikling 
flere af løberne har gennemført. Især en 

skiller sig ud og det er Lene Foli. Fra at 
kunne løbe nogle få hundrede m. til i dag 
at kunne løb 8 km. Det er vildt. Og at se 
hendes vilde glæde da hun gennemførte sit 
første løb på ca. 3 km til Egeskovsløbet 
sidste år. Det er det hele værd. 

Lige nu er vi i gang med at få lavet klub-

trøjer med HFS logo og Hesselager Løbe-

klub logo på.  

Jeg vil til slut gerne takke tidligere samt 

nuværende løbetrænere samt festudvalget 

og trøjeudvalget for jeres hjælp, arbejde og 

opbakning. Det gør det lettere at tage sig af 

det administrative etc. når jeg ved jeg altid 

kan trække på jer. Vi glæder os til at se 

hvordan løbeafdelingen udvikler sig i de 

kommende år. TAK. Torben Aagaard  

HfS og HOGG holdt en super fastelavns-
fest. 
PÅ trods af at Fastelavn faldt sammen med 
vinterferien, og mange ikke var kommet 

tilbage fra ferie var det 45 udklædte børn 
til tøndeslagning og sjov i gymnastiksalen.  
Den ene tønde var genstridig at få has på, 
men der blev kåret konger og dronninger, 
endda 2 søskendepar. Den ene var  Lykke 
og Gustav  og den anden tønde var Nicoli-

ne og Oliver.  
Per var masser af præmier til de udklædte 
og der blev danset appelsindans, spist la-
kridssnører og flødeboller. Festen sluttede 
med Limbo dans og slikposer. 





HOGG 
Bestyrelsen i FS HOGG 
 

Formand Nickolas Jansen 
tlf. 20 15 48 18 
 
Næstformand Preben Juhl Rasmussen 
tlf. 20 64 83 19 
 

Kasserer J. Stengaard 
tlf. 51 20 06 49 

Seniorudvalgsformand Dennis Sejten 
tlf. 40 87 00 81 
 
Ungdomsformand John Pedersen 

tlf. 20 23 40 95  
 
Bane-  og materialeudvalg  
Ole Vagn Jensen  
tlf. 20 43 01 20 
 

Oldboys– og sponsorudvalg 
Jørgen Elgaard 
tlf. 40 25 93 89 

Orientering fra fodbold i HOGG. 

  
Opstart på forårssæsonen 2015 

 
I skrivende stund HOGG i fuld gang med 
forberedelserne til den kommende sæson. 

Lørdag 14. februar var der træningsopstart 
for henholdsvis Herre Senior og U-16 
drenge på Hesselager Stadion. Indtil videre 
forestår trioen Nickolas Jansen, Christoffer 
Rasmussen og Robin Jansen træningen for 
Herre Senior, mens to af de unge senior-

spillere, Nikolas og Jonas er påbegyndt 
træningen som nyt tiltag for U-16 drenge, 
Primo marts er planlagt træningsstart for U
-13 og U-11 piger ved Futte og Linda, 
mens øvrige børne- og ungdomshold be-
gynder medio/ultimo marts måned.  

 
Trænerkursus – nyt tiltag for alle træ-

nere i HOGG. 
 

Som nyt tiltag har HOGG i samarbejde 
med DBU Fyn planlagt trænerkursus for 
alle trænere i HOGG.  
Det er planlagt til at løbe af lørdag 21. 
marts kl. 09,00-15,00 på Hesselager Stadi-

on. Invitationen er netop udsendt til alle 
trænere og instruktør på kurset bliver John 
Christensen, mangeårig ynglingetræner i 
Svendborg. Så der er lagt op til en  

spændende introduktionsdag – som 
”kaniner” på kurset bliver to aldersgrupper 
af HOGG´s børnehold. Med trænerkurset 
håber bestyrelsen i HOGG at få ”klædt” 

alle trænere bedst muligt på som forbere-
delse til den kommende sæson. 
 
70´er fest i Vormark Forsamlingshus 

 
Team Hovsa v/Jens Hermann og Jørgen 

Elgaard har planlagt 70´er fest i Vormark 
forsamlingshus, lørdag den 21. februar. 
Invitationen er blevet positivt modtaget af 
såvel klubbens medlemmer samt øvrige 
borgere i lokalområdet, og p.t. er der til-
meldt godt 100 til festen, der tegner til at 

blive en god succes. 
 
Vel mødt til generalforsamling og til den 
nye sæson.   



 

FS HOGG 

afholder  
Generalforsamling 

Torsdag den 26. februar kl. 19,30 

i Hesselager Klubhus. 
  
Dagorden iflg. vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal afleve-
res til formand Nickolas Jansen,  

tlf. 6223 4808,senest 5 dage før. 
 
Generalforsamlingen starter med fælles-
spisning kl.18,30, husk tilmelding senest 
den 23. februar til formand  
Nickolas Jansen, tlf. 6223 4808, eller 

Jørgen Elgaard, tlf. 4025 9389. 
 

Træningsopstart på Hesselager Stadion 
U-16 drenge:   

lørdag 14. februar kl. 12,00.    

Herre Senior:  

lørdag 14. februar kl. 14,00. 

 

Vel mødt og på gensyn 
Bestyrelsen 

 Internet i klubhuset 

 

Fælles med HOGG kan vi nu koble os på 
de mange opgaver der er forbundet med 
foreningsopgaver. Især HOGG har brug 

for det til indberetninger efter kampe m.m. 
Der er tilkoblet internet og telefon med en 
bredbåndsforbindelse 10 mbit/s.   

Det vil også være af stor betydning på mo-

tionsdagen i Sportsugen. 

HFS Sportsnyt’s  beretning 

Der er ikke så meget at berette om. Bladet 
udkommer 4 gange om året, og der kom-
mer fint ind med stof og billeder, rigtig 

godt. Annonceringen mener jeg er næsten 
uændret. Sidste år, blev der forespurgt om 
bladet ikke kunne omdeles i Lundeborg og 
Langå - så er vi tilbage til det ”gamle” 
antal blade - nemlig 1200 stk. og det gør 
bladet dyrere, og der er jo heller ingen 

annoncører og hente noget ved i disse om-
råder. Krocketafdelingen sørger for omde-
lingen - en rigtig stor tak for den indsats I 
gør, det er dejligt I vil gøre dette. Birgitte 
sørger for regnskabet, så det er i gode hæn-
der, tak til Birgitte Til slut vil jeg takke 

alle vore annoncører for deres støtte. 
Tak til dem som skriver til bladet, tegner 
annoncer og i det hele taget hjælper 



Hesselager Sport og Kultur 

Fonden for Fynske Bank sender Hessela-
ger på vej til millionen. 
 

Med en check fra Fonden for Fynske Bank 
på 200.000 er Hesselager Sport og Kultur 
nu meget tæt på at have rejst den nødven-
dige egenfinansiering på 1 million kroner 

for at kunne igangsætte byggeriet i forbin-
delse med skolen 200.000 kroner som gav 
os troen på at det kunne lade sig gøre og 
energien til at gå ud og indsamle de sidste 
204.000 kr. op til millionen. 
Det er ganske enkelt imponerende, at vi er 

nået så langt på så kort tid. Beslutningen 
om at rejse 1 million i egenfinansiering 
blev taget for ¾ år siden og der er sat man-
ge indsamlingsinitiativer i gang som sam-
men med fondens støtte har bragt os op på 
i alt 796.000 kr. Vi vælger derfor at se 

Fondens støtte som en støtte til det gode 
projekt, men også som en belønning for 
vores hårde arbejde. 
Et af initiativerne har været vores TRYK 
GULT kampagne, hvor alle opfordres til at 
donere deres flaskepant til det  

gode formål. Det har på kort tid givet for-
eningen 1600 donationer til i alt 20.000 kr. 
Vi håber derfor at I alle derude fortsat vil 
forblive i den gode vane med at trykke på 

den gule knap på flaskeautomaten i Euro-
spar. Hesselager Sport og Kultur går nu i 
gang med at sælge folkeaktier. Det foregår 
ved dør til dør salg i perioden 21.februar til 
8. marts, så der kan I glæde jer til vores 
besøg. Men såvel flaskepant som aktiesalg 

er små skridt på vejen mod en million. 
Derfor er det bare fantastisk at kunne fylde 
200.000 symbolske kroner i vores pengo-
meter, som hænger på skolen og fortæller 
alle der kommer forbi, hvor langt vi er i 
indsamlingen. 

En stor tak til Fonden for Fynske Bank og 
en stor tak til alle, som indtil videre har 
støttet projektet. 
 
Hesselager Sport og Kultur  



Næste blad udkommer  

 

ca. 28 uge  2015 

 

Deadline 14. juni 2015 

 

 Papirindsamling!! 
 

30. maj 2015 
 

 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87 

Øvrige datoer for 2015: 
29. august 

21. november 
 





© Langå  Tryk 62 25 17 43 
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