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Mindeord. 
 

Ved Børge Madsens bisættelse 7. juli 2016 

i Hesselager kirke. 

Vi har i dag sendt Børge ud på hans sidste 

rejse, en af de mange frivillige ildsjæle er 

her ikke mere, men når vi skal huske Bør-

ge, vil jeg i HfS regi huske han som en 

farverig palet. 

Børge kunne alt hvad han ville, han var 

kreativ, dygtig og pertentlig. 

Da HfS sportsnyt for snart 35 år siden blev 

udgivet, varede det ikke længe før han 

involverede sig, og når han gjorde det, var 

det 100%. Tog på kursus, sammen med de 

øvrige i redaktionen, indrette et rum til lay

-out. Skrev og skrev, var ude for at tage 

billeder til alt hvad der rørte sig i klubben, 

fremkaldte selv, det sparede en masse pen-

ge, ja kort sagt, nåede HfS sportsnyt at 

blive kåret som Årets blad i DGI. Døren 

stod i mange år åben, når der skulle foto-

kopieres. 

Da HfS for mange år siden fik sit Logo, 

sagde Børge med det samme. Jeg vil da 

godt prøve at tegne det. De tre egern fra 

Hesselagergård skulle indgå. Klubbens 

festtelegrammer var han også designer af, 

med klubhuset som motiv. Det samme 

motiv bliver nu i dette år, hvor klubben har 

150 års jubilæum brugt i forsidebillede, 

sammen med nutidig layout.  

Alt dette kunne kun lade sig gøre fordi han 

havde en fantastisk kone, der tog del, og 

tog sin del i alt hvad der rørte sig. Inden 

han afleverede noget havde han fået hen-

des accept på at det var i orden. 

Pjat, fjant og underholdning, ja, det kan vi 

vel godt kalde den lokale revy. Her slog 

han sine folder, ja mangt et bifald af klap-

salver har han fremkaldt. Hvem husker 

ikke, når han spillede sav, vi måbede, og 

da han sammen med Anette fortalte alle 

byens sladderhistorier, iført kittelkjole, 

støttende til damecyklen med cykelkurv,  

heri kunne replikkerne ligge, for der var  

meget der skulle huskes.  

Siden blev han også engageret, da kroket-

afdelingen blev sat på skinner, også her var 

han trofast, loyal og tog ansvar. Børge gik 

stavgang så længe hans helbred overhove-

det kunne, satte alt ind på at øge tempoet, 

den aktive person, han altid har været. 

Vi, i Sportsklubben, der har kendt og ar-

bejdet sammen med Børge vil mindes ham 

for alt det han har været for klubben, og 

hans navn vil blive stående ved de mærke-

sager han har lavet. 

 

Æret være Børges minde 

Sommeren går på hæld, landmændene har 

fået høsten i hus og i foreningslivet takker 

vi sommeren af med en stor TAK til alle 

der var med til at gøre sportsugen til en 

god oplevelse, til alle der besøgte den, til 

alle der hjalp for at den endnu engang blev 

et fundament til at drive de to klubber i 

årets løb. 

Endnu er regnskabet ikke færdigt, der er 

afregninger der ikke er svar på, der er ind-

tægter fra sponsorcykelløbet der ikke er 

kommet ind på kontoen, men vi ser frem 

til og håber på et overskud på 50-60.000 til 

deling. 

Styregruppen har evalueret på ugen og der 

er altid ting der kan gøres bedre, og som 

altid det store spørgsmål. Rammer vi bredt 

nok, så der er noget for alle. Er der den 

underholdningsværdi som folk gerne går 

efter? Det vil vi gerne vide, blive klogere 

på, så derfor opfordrer vi til at komme med 

idéer og ønsker. Ikke alt kan efterkommes 

i vores budget, men der kan laves mangt 

og meget der ikke koster en ”bondegård” 

hvis muligheden er der. 

TAK til alle, ingen nævnt- ingen glemt. 



Gartnervænget 10 . Hesselager 



Hesselager forenede  

Sportsklubbers jubilæum 2016. 
 

2016 er jubilæumsår, 150 år med idræt. 

Tillykke til Hesselager, at tænke os tilbage 

til den tid. 
 

Mange af os, der er med her i dag, har ol-

defædre eller tipoldefædre, der deltog i 

krigen. Måske har I hørt historier, som er 

blevet fortalt i familien fra generation til 

generation. 

Hvis ikke, kan jeg varmt anbefale at besø-

ge Historiecenter Dybbøl, og beregn god 

tid, for der kommer vi tæt på skyttegrave 

og kugleregn, når vi pludselig befinder os 

midt i det.  
 

Tabet af de mange, mange soldater, ofte 

helt unge mænd, der var rejst fra koner og 

små børn og uden nogen til at forsørge 

dem, betød en uvis fremtid. Der var ikke 

socialkontor eller hurtig kommunikation. 
 

Skulle tabet af Sønderjylland genvindes, 

måtte fremtidens unge lære at bruge skyde-

våben. En kaptajn fra garnisonen i Nyborg 

formodes at have haft indflydelse på opret-

telsen af Hesselager sogns Skytteforening, 

som blev oprettet den 15 marts 1866. Ba-

nen lå på Gdr. Mads Jørgensen, Hvenemo-

segårds ejendom.  

Gymnastikken kom lidt senere, legems-

øvelser var også vigtige for en soldat. Før-

ste omtalte sted, hvor der blev lavet gym-

nastik var i Hesselager præstegårds lade, 

og belysningen var en tranlampe. 

Hvilket år foreningen fik nyt navn til Hes-

selager skytte og gymnastikforening vides 

ikke. I 1926 blev der spillet fodbold og 

Hesselager boldklub blev stiftet. Man spil-

lede på en græsmark hos Niels Peter Ma-

gaard, lidt uden for Hesselager. 

Klubbens 150 års jubilæum blev markeret 

lørdag den 6. august med 3 kanonsalutter 

affyret ved flagstangen og ud mod Stig-

bjergvej og det var salutter der gav et drøn 

og kunne høres langt omkring. 

Kanonen var lejet i Nyborg til lejligheden. 

Selv i regnvejr som dagen var præget af 

var der mange mennesker der havde fundet 

vejen til sportspladsen. Ærgerligt var det 

at, at formiddagens aktiviteter druknede i 

regn, så taler og reception måtte flyttes til 

teltet og ikke blev afviklet på den store 

scene som tanken var. 

Både kommunen med borgmester Lars 

Erik Hornemann og viceborgmester Hen-

rik Nielsen holdt taler samt formand for 

DGI/Fyn Gitte Madsen og HfS formand 

Inge Marie Holmskov. Endvidere var fra 

byrådet Mette Kristensen, Lone og Hen-

ning Stærmose, samt DBU/Fyn også at 

finde som gæster, naboforeninger, tidligere 

medlemmer havde fundet vejen tilbage til 

barndomsbyen for at mødes med andre. 



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

 

 

 

    

 
 

TLF. 62 25 17 43 

 

E-mail: langaatryk@mail.dk 

 

 www.farvex-perten.dk 

Ved forevisning af 
dette blad gives 20% 

rabat på maling 

Tlf. 62 25 38 38 

Mobil 20 21 80 90 

www.arnepetersen.dk 

 

 v/ Arne Petersen 

Purreskovvej 28 

5874 Hesselager 



parat til at være med når noget nyt skulle 

sættes i gang. Det er de mange hjælpere 

der får trådene bundet sammen i den sidste 

ende. 

Drift og omkostninger er store. Før i tiden 

var der bal i forsamlingshuset og på hotel-

let for at skrabe penge sammen. Nu er det 

så Sportsugen og mange andre tiltag i årets 

løb der holder hjulene i gang samt de kom-

munale tilskudsregler, vores trofaste spon-

sor og samarbejdspartnere, der gør at børn 

og voksne har gode vilkår at dyrke idræt 

under. 

Netop i disse år er mere bevægelse og 

idræt i skolen på skemaet og lad os håbe 

det vil blive fremtiden. Det giver mulighe-

der for samarbejde mellem skole, kommu-

ne og foreninger. Den mulighed skal vi 

gribe og det har vi gjort her i byen. Sidste 

år indviede vi multibanen, i år fejrer vi 

jubilæum og i 2017 kan vi indvie SKOLE+ 

projektet.  

Sådan vil vi i tiden følge med udviklingen 

og forsøge at undgå afvikling, som det sker 

mange andre steder rundt om i landet. 

Ofte tales der om Tordenskjolds soldater, 

den negative tanke.  Jeg vælger i stedet 

kalde dem ildsjæle, men det er en knivsæg 

der deler vandene. Den positive tanke er 

den sidste, ildsjælene. 
 

For 25 år siden blev der skrevet et jubilæ-

umsskrift. Takket være det, kan vi følge 

klubbens historie. Nu er der skrevet et til-

læg, hvor klubbens gang i de sidste 25 år 

er beskrevet. Det kan købes for 40 kr. her 

på pladsen i dag. Der holdes endvidere 

jubilæumsfest i forsamlingshuset fredag 

den 4 november, så sæt x i kalenderen. 

Senere lejede man jord, der hvor Buevej 

nu er, men i 1934-35 købte klubben 2 tdl. 

jord og fodboldbanen blev med håndkraft 

og hestekøretøjer etableret. Den 7. juni 

1936, præcis for 80 år siden blev pladsen 

hvor vi står i dag indviet.  

I 1949 blev Hesselager idrætsforening stif-

tet, det var her man spillede håndbold og 

badminton. Sådan gik foreningslivet indtil 

sammenlægningen i 1964, blev til Hessela-

ger forenede Sportsklubber. I 1978 blev 

fodbold samlet fra naboklubberne under fs 

HOGG. Lige siden har HOGG været en 

værdifuld samarbejdspartner for HfS, 

blandt andet omkring afviklingen af den 

årlige Sportsuge. I disse år kigger de to 

foreninger på muligheden for at gøre 

HOGG til et fodboldudvalg under HfS.  

HfS er om noget en breddeidrætsforening. 

En breddeidrætsklub som HFS vil over år 

forandre sig, og vi følger meget gerne 

med, når nye motionsbølger rammer Dan-

mark. Der tales og skrives i disse år - om 

kondital, forebyggelse af sygdomme og 

vigtigheden af at holde kroppen ved lige i 

såvel arbejdslivet som i pensionisttilværel-

sen. 

På den baggrund er flere nye idrætsgrene 

blevet introduceret. Først kom kroket i 

1998 til byen. Tidligere havde vores dejli-

ge stadion stået tomt i formiddagstimerne, 

men nu kom der mere liv på pladsen. I 

2004 inviterer vi en DGI konsulent til at 

komme til sportspladsen for at introducere 

stavgang. I 2013 blev løbeafdelingen star-

tet og cykelmotion fik mødested ved klub-

huset.  

Foreningen har gennem generationer været 

præget af sammenhold og viljen til at ville 

Der har altid stået mange frivillige hænder  



Tlf. 65 33 13 35 

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 



150 år er mange år. Udviklingen i refera-

terne -  fra fyldepen til den elektroniske 

verden. Protokoller med sirlig håndskrift 

til et klik på tasterne. 
 

Fremtiden kan de færreste spå om, men der 

er mange muligheder. Jeg vover dog alli-

gevel pelsen og spår, at der også fremover 

vil være stort behov for det frivillige enga-

gement, hvis vores lokalområde skal ved-

blive at være et attraktivt sted at bo, gæste 

og virke. 
 

Tak til alle, der på den ene eller anden må-

de er med til at holde foreningen og lokal-

området i gang. 
 

Foreningen ønskes tillykke med 150 års 

jubilæet.  
 

HFS længe leve Hurra Hurra Hurra 

Hesselager forenede Sportsklubber fejrer 

150 års jubilæum den 15.3.2016 

Da klubben havde 125 års jubilæum i 1991 

blev der udarbejdet et jubilæumsskrift, 

som beskrev udviklingen og særlige begi-

venheden siden grundlæggelsen i 1886. 

Vi ønsker med dette tillæg til 125 års jubi-

læumsskriftet at beskrive foreningens virke 

gennem de sidste 25 år. 

Som i det tidligere jubilæumsskrift har vi 

også denne gang fået folk fra de forskelli-

ge idrætsgrene i HFS til at fortælle om de 

sidste 25 år. Det bliver således en blanding 

af gode oplevelser og minder, der stykker 

historien om HFS som en af de mest mar-

kante frivillige foreninger i vores lokale-

område sammen.  

Inge Marie Holmskov 

Formand Inge Marie Holmskov modtog en 

check til HfS, fra Svendborg Kommune. 

Jubilæumsskriftet kan købes for kun 40 kr. 

samme beløb som de første for 25 år siden. 

Kontakt bestyrelsen, evt. sms 21489079 



Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 

TRAILER 



Hesselager Løbeklub 

Så er sæsonen 2015/16 forbi. Vi begynder 

den nye sæson i sept. 2016. 

Siden sidste blad har der været løbetrænet 

hver mandag fra p-pladsen ved Hessela-

gergård og torsdag fra klubhuset. En del af 

os har trænet op til Hesselagergårdsløbet 

og til de 3 broers løb. Til Hesselager 

gårdsløbet deltog vi med 17 løbere på alle 

3 distancer. Især ½ maraton skal nævnes 

da Lene Foli og Dorte G. Petersen da løb 

deres første ½ maraton. Tillykke til jer. De 

gjorde det i fin stil, og det skal også tilfø-

jes, at de gjorde det som en test til de 3 

broer, som de også gennemførte. Det skal 

tilføjes at alle 17 gennemførte deres distan-

cer. 

Til de 3 broer (½ maraton) som lige er 

afviklet deltog vi med 13 løbere. 7-8 af 

vore løbere løb for første gang så lang en 

distance.  Det er en flot tur over Lange-

landsbroen og Siø dæmningen, over Tåsin-

ge via Valdemarslot og Troense, derfra 

over Svendborgsundbroen og i mål på 

landsstævnepladsen i Svendborg. Det var 

en meget hård tur for alle pga. varme, men 

vi gennemførte alle 13, så det kan vi godt 

være stolte af. 

Der har også været deltagelse af Hessela-

ger løbere i andre løb rundt omkring i lan-

det. 

Til sportsugen var løbeklubben repræsen-

teret med et hold i OL- 5 kamp. Det var et 

godt arrangement hvor 10 hold/lande del-

tog og vi lå længe til at skulle dyste om 

første/andenpladsen men på næstsidste 

disciplin blev vi overhalet, så vi endte med 

en kamp om 3.- 4. pladsen. Tja det blev til 

en 4. plads. Men det var sjovt at være med.  

 

I den nye sæson vil vi holde os i form med 

kortere ture på 5 – 8 – 10 km løb. Vi håber 

at starte et begynderhold op hvor alle kan 

være med.  

Vi løber fra Klubhuset mandag og torsdag 

i vintersæsonen som er okt. til april. 

På HFS hjemmeside under løb kan I finde 

mere info om løbeklubben, kontingent og 

mødetid. Der findes også billeder fra di-

verse løb og andre aktiviteter. Ellers kon-

takt Torben på 61 67 10 13. 

På løbeklubbens vegne 

Torben Aagaard   



Højgårdens Auto 

Langgade 31 

5874 Hesselager 

62253940/40387540 

      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.  



Cykelmotion 
 

Hvor mange km er der blevet cyklet de 17 

uger hvor der er blevet trampet i pedalerne 

rundt på de mindre veje fra Skårup i Syd 

til Frørup /Svindinge i Nord. Mange man-

ge km, der slider på både dæk og stel. Go-

de ben og muskler oparbejdes, ligesom 

konditionen og vejrtrækningen forbedres. 

Ved afslutningen havde en af deltagerne 

fået den glimrende tanke at sætte en ny 

cykel på lotteri. Salg af lodder a´20 kr. 

blev solgt og derefter var der lodtrækning. 

Den heldige blev Karin Jensen, Smede-

stræde og hun blev både overrasket og 

meget glad. Hun kan fra næste sæson køre 

ud på en helt ny cykel fra Lars Printzlaus 

forretning til en værdi af 6500kr. 

Vi hylder Carsten Nielsen for den fantasti-

ske tanke, da han oplyste at han donerede 

beløbet for salget af lodder til SKOLE+. 

Ny sæson er fastsat til sidste tirsdag i april 

2017, hvor de lyse aftner igen tager over. 

 

Vil du vide mere kan Kalle Jensen 2176 

1636 kontaktes.  Alle er velkomne . 

Karin Jensen, var den heldige vinder af en 

cykel - tillykke. 



Genvejen 9 

Revsøre 

5874 Hesselager 

tlf. 62 25 12 81 

Bil: 23 61 71 46  
vimmer56@mail.dk      
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5874 Hesselager 

 

Tlf. 62 25 31 11 

 

www.karinjohnson.dk 

www.svendborg-apotek.dk 

Hesselager 
Langgade 5  

5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 10 03 

 

GUDME 

5 bager rundstykker hver 

weekend 

kun  kr. 20,00 

http://www.svendborg-apotek.dk%3chttp:/www.svendborg-apotek.dk


 

 

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 2. juli, modtog vi meddelelsen om, at 

Børge Madsen var afgået ved døden efter 

længere tids sygdom. 

Børge var i 1998 med til at starte krocket 

her i Hesselager, og han var med i udval-

get for krocket i en årrække. 

Børge var et meget aktivt menneske, og 

han var altid klar til at give en hjælpende 

hånd, hvor der kunne være brug for det. 

Børge var også altid at finde på banerne 

når der skulle spilles krocket, at det så ikke 

altid gik som Børge ville, det måtte han jo 

så tage med. 

Børge var også altid god for et festligt ind-

slag ved klubbens faste sammenkomster. 

Børge vil blive husket som et glad og posi-

tiv menneske, der satte stor pris på det 

sociale samvær der er i klubben. 

Æret være Børge Madsens` minde. 

også gav lidt adspredelse i hverdagen. Fre-

de var ikke en mand med store fine ord, 

men han var altid god at tale med om hver-

dagens begivenheder. 

Frede vil blive husket som et positiv men-

neske, vi alle satte stor pris på. 

Æret være Frede Hansens` minde. 

Den 9. juli fik vi meddelelsen om, at Frede 

Hansen var død. Frede kom på krocketba-

nerne i nogle år, men ind i mellem var han 

så plaget af gigt, at han måtte nøjes med at 

se på. 

Frede gav flere gange udtryk for, at han 

var glad for at komme i klubben, da det  

Krocketnyt siden sidst. 
 

Den 8. juli, blev der afholdt grillaften i 

klubhuset, som altid så var der god tilslut-

ning. I år var vi ikke så heldig med vejret, 

så spisningen foregik i mødelokalet, også i 

år var det Lisette og Kristian Holmskov 

der stod for tilberedning af maden, og det 

var særdeles godt, stor tak for det. 

Da regnen stod ned i stænger kunne vi ikke 

komme på banerne for at få afviklet vores 

lille konkurrence i at skyde kuglerne igen-

nem den lille bue, hvad gør man så, man 

bruger de to omklædningsrum, og ved 

hjælp af de 10 nye træ køller Boris Søren-

sen har lavet og sponseret til klubben. ( tak 

for køllerne Boris) så blev det hele afviklet 

på en god måde. 



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 

eller send en mail. 

           Specialer :  
Robinie (Akacie) - Egetræ   

Bindingsværk - Douglas  

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 



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 

Vinder af det hold der ikke spiller krocket 

blev Arne Nielsen, og vinder af det hold 

der spiller krocket blev Ane-Marie Han-

sen, og der var en ”Ole V J pokal ” til hver 

af de to vinder, der skal herfra lyde et stort 

tillykke med pokalerne. 

I år var der i sportsugen  for første gang 

udsat tre medaljer til krocketspillerne, 

GULD - SØLV -  BRONZE, konkurrencen 

bestod igen i at skyde kuglerne igennem 

den lille bue, denne gang på banerne, 

længste afstand blev 6 meter. 

Her var der GULD til Kirsten Andersen, 

SØLV til Hoyer Bæk, BRONZE til Holger 

Christensen, stort tillykke til alle tre. 

KROCKET MEDALJER VED OL 

HESSELAGER 2016 

FRA VENSTRE:  BRONZE - GULD - 

SØLV 

Den 11. august, blev der spillet finaler om 

Fyns mesterskaberne for par her på Hesse-

lager stadion, der var tilmeldt ca. 60 spille-

re. 

Fra Hesselager blev Tove Jacobsen og Ole 

V. Jensen Fyns mester i rækken A  1,  Kir-

sten og Gerhard Andersen blev  Fynsme-

ster i rækken A  2, så nu har begge par 

kvalificeret sig til at deltage ved D M den 

10. september i Møldrup. 

Vi ønsker alle fire stort tillykke med resul-

tatet, og god tur med held og lykke til. 

Pt. er de sidste kampe i vores egen klubtur-

nering ved at være afviklet, så vi venter 

spændt på hvem der skal have pokalerne i 

år. 

 

PUV.  Peder P. 



 www.viggo-nielsen.dk 

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 



 

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 

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 

OPSTART INDENDØRS SÆSON  

 

Skytteforeningen holder åbent. 

Børn – Riffel Onsdage 17.00-19.00 Med opstart 07.09.16 

 Voksne – Riffel Onsdage 19.00-21.00 Med opstart 21.09.16 

Børn/voksne – Pistol Tirsdage 19.00-21.00 Med opstart 20.09.16 

Desuden bliver der åbent hus i uge 41 på ovenstående dage.  

Der bliver mulighed for at prøve, om skydning er en sport for dig!  

Så kom forbi og prøv ganske gratis.  



 F•A•I 

Hesselager forenede Sportsklubber fylder 150 år 
 

Årets brag af JUBILÆUMSFEST 
 

i Vormark forsamlingshus 
fredag, d. 4. november 2016 kl. 18.00 

 
Vi sørger for mad, musik og underholdning 

Kom og vær med. Pris 200,-kr. 
HfS festudvalg 

 

Billetsalg åbnet i perioden 19. september til 21. oktober 

Skriv til hjgaldbjerg@mail.tele.dk eller ring 6199 3027 

 



Hesselager blev forgyldt ved  

unions DM 
 

Vi deltog som sædvanligt ved 25m DM i 

Aarhus i weekenden d. 3-4 sep. 

I år var vi opsat på at genvinde titlen på 

hold, som Aarhus har siddet på de sidste 

år. 

Det lykkes, vi vandt både på silhuetpistol 

og Standard pistol. De sejrende skytter var 

Morten Gottwald, Klaus Elian og René 

Vogn. 

 

Individuelt var vi også skarpe. På Silhuet-

pistol vandt Morten Gottwald sølv efter en 

spændende finale, hvor han henviste Aar-

hus skytten Jan Truelson til 3. pladsen. 

På øverste skammel kunne René Vogn 

igen fejre, sin nu 94. individuelle Danske 

mesterskab. 

 

Ved deadline var det endnu ikke afgjort, 

hvem der løb med titlen i Standard og 

Sportpistol, men René Vogn ligger pt. nr. 1 

i begge discipliner. 

I bestyrelsen arbejder vi på at udbygge 

vores luftskydning på riffel.  

Så de nuværende 3 rifler skulle udskiftes 

med 8 nye, derved kunne vi lave samlede 

lufttræninger for børnene, og ligeledes 

gøre det mere attraktivt for løbeklubben at 

afholde deres biathlon skydninger.  

Derfor har Hans Haarsløv gjort et stort 

arbejde for at skaffe midler fra fonde og 

lign. 

Det har desværre kun givet pote en enkelt 

gang, med til gengæld har vi fået 20000,- 

fra Fonden Fynske Bank  
Men vi har flere ansøgninger ude, så vi 

håber der kommer flere tilsagn. 

 

VH 

René 



Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10 

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 

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  

http://www.sabroes.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 

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 

 

Gymnastikafdelingen har kørt meget stille 

her i sommertiden. Vores hockey-herre er 

de eneste, der har være (meget) aktive. De 

har trænet udendørs på Multibanen hele 

sommeren og spillede også opvisnings-

kamp om lørdagen til Sportsugen. De gør 

god reklame for holdet, og de vil gerne 

være flere. 

Mange har spurgt bekymrede ind til, om 

der blev gymnastik, hockey og zumba i 

den kommende sæson. Og HVOR, holdene 

kunne træne!! 

I samarbejde med Stokkebækskolen afd. 

Hesselager og Gudme samt Vormark for-

samlingshus er det hele nu gået op i en 

højere enhed – kan man ønske sig noget 

bedre –  

Vores supermandshold og de lidt ældre 

børn træner om lørdagen 1 gang om måne-

den i 2 timer i oktober, november og de-

cember men efter jul bliver de en gang om 

ugen. 

Meget kan lade sig gøre ikke mindst når vi 

følger med i byggeriet og vi kan sagtens 

forestille os de gode muligheder, vi får 

efter jul. 

 

Forårsopvisningen er allerede planlagt til 

25. mart 2017  
 
Opstart uge 37: 

 

Far, mor og barn holdet mandag kl. 16.30-

17.15 

Første gang d. 12/9 

Instruktører: Jannie og Anja 

Sted: på Stokkebækskolen afd. Hesselager 

Kontingent for hele sæsonen: 300,-kr 

 

Puslinge mandag kl. 15.00-16.00 

Første gang d. 12/9 

Instruktører: Anna Katrine og Helen  

Sted: på Stokkebækskolen afd. Hesselager 

Kontingent for hele sæsonen: 300,-kr 

 

Supermandsholdet (0-4. kl.) frem til jul 

lørdag d. 1.10+12.11+10.12 kl. 9-11 

Hold for større børn samme tid og sted 

Første gang d. 1/10 

Instruktører: Stephanie og Louise m. fl. 

Sted: på Stokkebækskolen afd. Hesselager 

Kontingent for hele sæsonen: 300,-kr 



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



Hockey onsdag kl. 19.30-21.00 

Første gang d. 14/9 

Instruktør: John Hansen (tlf. 2275 9565)  

Sted: på Stokkebækskolen afd. Gudme 

indtil jul 

Kontingent for hele sæsonen: 500,-kr 

 

Evt. yderligere oplysninger:  

Helen 6199 3027 

 

Stolegymnastik (er startet) torsdag kl. 

10.00 

Instruktør: Lisbeth Langæble  

Sted: Hesselager Plejecenter 

Kontaktperson: Inge Marie Holmskov tlf. 

2148 9079 

Pilates mandag kl. 18.15-19.30 

Første gang d. 12/9 

Instruktør Ann Strandhauge  

Sted: Glassalen på Stokkebækskolen afd. 

Hesselager 

Kontingent for hele sæsonen: 500,-kr 

 

Zumba tirsdag kl. 17.30-18.30 

Første gang d. 13/9 

Instruktør: Sandra Ankerstjerne  

Sted: Vormark forsamlingshus  

Der kan komme enkelte aflysninger, derfor 

har vi valgt at kontingentet er 30,-kr. pr. 

gang. 

Gode tilbud til de helt små, de lidt større og 
de voksne – vi er klar - er du? 



”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 



Stavgang: 

 
At gå stavgang er for både krop og sjæl. 

Du kommer i bedre form når du får blod-

omløbet og pulsen i gang. Det er også op-

levelsen, samværet og fællesskabet ved at 

komme ud til andre steder og egne af vort 

skønne Syd og Østfynske område. 

Disse billeder fortæller at vi har været ved 

Strandvænget i Nyborg. En meget stor 

park med stier, lege og grillpladser, dyr og 

fugle og en strand der indbyder til nydelse. 

Trappen klarede vi også og dette fine citat 

og flere andre mødte os på vejen rundt 

indtil vi fandt en solskinsplet med borde-

bænkesæt til kaffe. 

Vi kan nemt være flere, så mød op ved 

klubhuset onsdage kl. 9,30 



                        
                                                                         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:                

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 

 

 

I den kommende tid vil vi starte et forsøg i  
Fitnesshuset. Vi vil starte enkeltpersoner op med 
en personlig træner i en periode. Vi vil også starte 
små træningshold på 3-4 personer med instruk-
tør. Hvis man har interesse i at deltage i dette  

forsøg, bedes man følge med i vores  
Facebook-gruppe. 

Bliver forsøget en succes, vil vi fremover tilbyde 
flere perioder. 

 

CIRKELTRÆNING ONSDAGE PÅ  

SPORTSPLADSEN KL. 17.15-18  

Se mere på hjemmesiden www.hesselagerfitnesshus.dk  

 



SPORTSUGEN 2016 

Lagkage dysten! 
 

Igen i 2016 var der lavet flotte kager, me-

get forskellige både i smag og udseende. 

Dommer var Rikke Mathiessen, der er 

konditor og hun lavede en fin vurdering, 

fortalte om sige smags og synsoplevelser, 

hvilket endte med at for smag vandt  

 

Anne Pærgaard  for en kage med marengs 

og sommerbær 

 

For udseende var det Nathasja og Sanne 

Hansen For en chokoladekage flot dekore-

ret med vaffelrør og linser. 

Nøglekassen 
 

Der gik en rum tid inden den rigtige nøgle 

åbnede låsen til kassen med varer for ca. 

1000 kr. sponsoreret af  MENY. 

Da den ikke blev åbnet lørdag stod den i 

MENYs butik indtil torsdag hvor Ann 

Steengaard og Grete Cordua var de heldige 

der havde den rigtige nøgle. 

 

Tillykke til de heldige vindere 



OL I SPORTSUGEN! 
 

2016 er OL år og det var igen i år temaet 

fredag aften i Sportsugen. I år var biathlon 

på programmet. Der var lavet skydebane 

længst nede på fodboldbanen, der forud 

var blevet godkendt af Fyns Politi. 

 

I bedste stil var holdene først ude at løbe, 

derefter liggende skydning og så af sted i 

løb igen. Præcis som når skiskydning føl-

ges på TV til vinter OL. Der var mange 

interessante discipliner og alle tog godt 

imod dem. Det var en fin aften. 



HfS og HOGG takker hermed samtlige sponsorer, hjælpere og publi-

kum for den store opbakning til vores sportsuge 2016. 

 

Følg os på hjemmesiden: www.hesselager-fs.dk 

Prins Henrik kom til byen 



Hesselagergårdsløbet 2016. 
 

Vejret var med udøverne i den 23. udgave 

af Hesselagergårdsløbet. Det gode vejr fra 

morgenstunden bevirkede 

da også en fremgang i deltagerantallet. Der 

var 204 løbere og 146 cykellister. I alt 350 

deltagere. 

 Tine Rosengreen Pallisgaard fra Odense 

er indehaver af løberekorderne på  ½ mara-

ton og 10 kilometeren. I år havde Tine 

valgt at tilmelde sig 4,5 kilometerruten og 

det lykkes hende at slå den gamle rekord, 

som er tilbage fra 2002 med 2 sekunder, så 

rekorden nu lyder på 16 minutter og 42 

sekunder. Stort tillykke til Tine med rekor-

den. 
 

Den klub der havde de fleste deltagere 

med til motionsdagen var igen Hesselager 

Løbeklub med 16 deltagere. 

Her løb Dorthe G. Pedersen og Lene Foli 

deres første ½ maraton og er nu klar til 

DE3BROER. 

Der var ikke kun deltagere fra lokalområ-

det. Der var også løbere med fra lande som 

Tyskland, Sverige, Norge og Thailand. 

 

Hesselagergårdsløbet 2016 havde følgende 

vindere: 

 

Cykling. 
90 km. dame: Mette Kjærsskov fra  

Odense. 

90 km. herre: Bjarne Andersen fra Nyborg. 

60 km. dame: Annette Halkjær fra  

Svendborg. 

60 km. herre: Martin Jensen  

fra Svendborg. 

60 km. ungdom: Bjørn Andreassen fra 

Gudme. 

30 km. dame: Gitte Stærke fra Svendborg. 

30 km. herre: Oliver Nielsen fra  

Svendborg. 

Løb. 
Halvmaraton for mænd blev i år vundet 

af Brian Schmidt fra Odense i tiden 

1.16.56 

Hos kvinderne vandt Heidi Norman fra 

Sanderum i tiden 1.37.18. 

Der var i år en deltagere under 15 år, som 

løb en halvmaraton. Andres Mortensen fra 

Holluf Pile gennemførte på tiden 1.46.02. 

 

På 10 kilometer for mænd var det Mathias 

Koldby fra Svendborg der vandt i tiden 

33.09 

Nadja Holst fra Nyborg vandt 10 kilometer 

for kvinder i tiden 45.43 

Hos drengene vandt August Johansen fra 

København i tiden 57.57 

Hos pigerne havde vi en ny vinder i år, idet 

Amalie Grube Andersen fra V. Skerninge 

vandt i tiden 53.47 

4,5 kilometer distancen blev vundet af 

Søren Kirketofte i tiden 15.26 

 og hos kvinderne var det som før omtalt 

Tine Rosengreen Pallisgaard fra Odense, 

som med ny rekord vandt 

med den flotte tid 16.42. 

Efter flere tilløb lykkes det i år for Andreas 

Høyer fra Hesselager at være hurtigst hos 

drengene med tiden 17.16 

Hos pigerne kom Anna Nevada Løndahl 

Henriksen fra V. Skerninge  først over 

målstregen i tiden 18.55 
 

Igen var mange frivillige og hjemme-

værnsfolk med til at løse de praktiske op-

gaver og sørgede for at 

deltagerne fik en god og hyggelig dag. En 

stor tak til hjælperne. 

Vi er således klar til at tage godt imod jer 

til den 24. udgave af løbet i 2017. 
 

På gensyn til næste år. 
 

Med venlig hilsen 

Bent Skovshoved 

Løbsleder. 



Nyt om  

Rejsegilde. 

 

Den 26. august kl. 12 fik vi afholdt det 

officielle rejsegilde i SKOLE+ og bygnin-

gerne er nu sikret mod ”onde ånder” og 

”døde murere” . Som sædvanlig havde vi 

sørget for godt og meget varmt vejr, så de 

ca. 30 fremmødte kunne holde rejsegildet 

udendørs under den meget imponerende 

tagkonstruktion. Traditionerne blev hånd-

hævet, og der var hængt 2 flotte kranse op. 

Skoleleder Astrid Birkbak bød alle vel-

kommen, og gav ordet til afdelingsleder 

Rene Frederiksen, som holdt den obligato-

riske tale fra bygherren, hvor håndværker-

ne blev rost for godt udført arbejde, og 

Rene fremhævede især den smidighed og 

fleksibilitet som håndværkerne udviste 

overfor skolen. Arkitekten Berit Thorup 

roste projektet som helhed og byggeriet i 

særdeleshed og fremhævede også lokal-

samfundets aktive rolle i projektet.  

Efter talerne blev gæsterne budt på de tra-

ditionelle pølser, som blev tilberedt på grill 

af 3 frivillige foreningsfolk, og her skal 

også nævnes, at pølserne blev doneret af 

Gudme Privatslagteri og mange tak for det. 

De velsmagende pølser blev skyllet ned 

med en tiltrængt kold øl og seancen slutte-

de med at entreprenøren fra Dreier & Co 

bad alle udråbe et trefoldigt leve for byg-

Efter denne officielle del af rejsegildet var 

turen nu kommet til at fejre dagen sammen 

med ”husets beboere” elever og lærere. 

Den del af gildet blev rykket ind i glassa-

len, hvor vi igen med hjælp fra de frivillige 

forældre og foreningsfolk fik uddelt pølser 

og juice til alle. Også her var pølserne do-

neret af Gudme Privatslagteri og de blev 

spist med stort velbehag. Dagen sluttede 

med at vi sang ”Ud under åben himmel”, 

og vi gik på weekend med følelsen af et 

vellykket og hyggeligt rejsegilde. Endnu 

en gang tak til hjælperne, som fik tingene 

til at fungere hurtigt og smidigt. 



En særlig donation. 

 
Vores motionscyklister holdt deres afslut-

ning i HFSs klubhus tirsdag d. 29.8. Her 

blev der udloddet en cykel doneret af Kar-

sten Nielsen, som bor i Hesselager. 

Den glade vinder blev Karin Jensen, som 

ganske vist ikke cykler i øjeblikket, men 

påtænker at starte op, nu da hun har vundet 

denne nye cykel. Men der var endnu en 

vinder i spillet. Der blev solgt lodder for 

2011 kr. og dette beløb valgte Karsten Ni-

elsen at donere ubeskåret til SKOLE+ pro-

jektet. En stor tak til Karsten Nielsen.  

 

Å-løbet 2016 

Hesselager Sport og Kultur indsamler sta-

dig penge til SKOLE+projektet, da vi står 

overfor at skulle indkøbe en del inventar 

herunder et lydanlæg. Vi har netop på Tor-

vedagen startet vores flaskesalg til det årli-

ge Å-løb. Vores sælgere vil være at finde 

ved MENY på udvalgte tidspunkter frem 

til d. 18.september kl. 14, hvor selve Å-

løbet finder sted på den idylliske Møllegår-

den i Vormark. 

  

Det plejer at være en hyggelig eftermid-

dag, og spændingen stiger stødt frem til, at 

de første flakser dukker op og flyder over 

målstregen. Der er præmier til de første 15 

ud af ca. 500 flasker. Inden vi går hjem 

pågår et stort arbejde med at sikre, at vi får 

samlet alle flaskerne op. 

 

Vi håber, at rigtig mange vil støtte løbet 

ved at købe en flaske til 25 kr. eller 5 fla-

sker for 100 kr. Der er som sædvanligt 

flotte præmier doneret af vores lokale 

handlende.  

 

Hesselager Sport og Kultur & Stokke-

bækskolen 

Nøglekassesponsor: 

Meny Marked, Hesselager 

 

Musik og -højtaleranlæg: 

Ole Hansen, Ellerup 

 

Pladssponsorer: 

Jelle Bo Udlejning 

Skræp´s Vognmandsforretning 

Svendborg Kommune 

 

Kontrol- og vagtposter: 

En stor tak for hjælpen til Det lokale 

Hjemmeværnskompagni, Svendborg samt  

alle HfS/HOGG sportsuge 2016 

 

 

Annoncesponsor: 

Fynske Bank  

 

Motionsdagsponsorer: 

Albani Bryggerierne 

Andelskassen 

Fitness DK, Svendborg 

Fyns Amts Avis 

Fynske Bank 

Sporten Svendborg 

Vestfyn Bryggeriet 

WeBike Shop 

 

Ringridningssponsorer: 

Højlund Mølle 

Ryttershoppen Svendborg 

Murermester Carsten Andersen 

Dyrlæge Carsten Sørensen 

Svendborg Stempel & Gravering v/Jill 

Foged 

 

frivillige hjælpere fra Hesselager fS og FS 

HOGG. 



HfS/HOGG Sportsuge 2016 

 

Bankospilsponsorer –  

 

Albani + Øldepot Svendborg 

Andelskassen Svendborg 

Anitas Massage, Brudager 

Anlægsgartner Arne Petersen, Hesselager 

Benny´s Autolakering 

Bendixen Fisk, Svendborg. 

BF OKS A/S, Hesselager 

Blomstergalleriet, Hesselager 

Blom´s Vinhandel, Svendborg 

Brudager Smedie v/Carsten Jørgensen 

Bøsøre Camping 

C.C. Jensen A/S 

Café/Brasserie Kok, Svendborg 

Cykelhandler Lars Printzlau 

DanBo Møbler, Hesselager 

Dagli´Brugsen, Gudbjerg 

Din Bilpartner v/Niels Peter Fink 

Din Købmand i Gudme 

Dorthe og Poul Clausen, Langå 

Dukkehuset og KJ Design 

Dyrlæge Michael H. Wadstrøm 

Ellerup Tømrerforretning v/John Th. Ras-

mussen 

Entreprenør Ejvind Frandsen, Gudme 

Fitness.dk 

Frisørhuset v/Britta Christiansen 

Fruerskovgaard Maskinstation 

Fynske Bank 

Frørup Andelskasse 

Fyns Amts Avis og Fynske Medier 

Gudme Golfklub 

Gudme VVS & Blik v/Erland Sejten 

Haribo Lakrids  . 

Hesselager Apotek 

Hesselager Grill og Pizza 

Hesselager Smedie 

Hotel Ærø v/Käte og Finn Olsen 

Højgårdens Auto 

Håndværkervognen v/Erik Vogn 

Karin & Torben Aagaard, Vormark 

Klippehjørnet v/Vivian Lynge 

Langå El-Service 

Lundeborg Plankeborde 

Lundeborg Træ A/S  

Majorgården, Oure 

Malermester Flemming Jønsson, Skårup 

Meng Bolig & Erhverv 

Meny Marked, Hesselager 

Midtfyns Totalservice v/Michael Nielsen, 

Broby 

Murermester Allan Bruhn ApS, Gudbjerg 

Murermester Carsten Andersen ApS, Hes-

selager 

Murermester Jesper Rasmussen, Skårup 

Murer- & Tømrerfirmaet Finn Clausen, 

Gudme 

OK Benzin 

Pias Blomster, Gudbjerg 

Pingvin Lakrids 

Preben Rask, Hesselager, anlægsgartner 

Revsøre Smedie og VVS 

Rise Bryggeri A/S 

Scan Office 

Skræps Vognmandsforretning af 1927 A/S 

Sporten, Svendborg 

Sydfyns El-Service 

Sæderup Auto, Gudme 

Tom´s chokolade.  

Tøjsmose Tømrerforretning 

Ullemose Frugt v/Jesper Ullemose 

Vestfyn Bryggeriet A/S 

Vormark Forsamlingshus`s Venner. 

  

I alt 70 sponsorer 



Næste blad udkommer  
 

ca. uge 50 

 

Deadline 22. november 

2016 

 Papirindsamling!! 
 

19. november 2016 
 

 

 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35 
 

 

 





© Langå  Tryk 62 25 17 43 
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