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Sportsuge 2017 i uge 31 
 

ER du en af dem der elsker at strikke nisser, eller andet håndarbejde der 

kan bruges til tombolaen i sportsugen?  

Ja så ligger vi inde med noget garn m.m. der kan bruges. 

 

 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at hjælpe så send en mail  ht-holmskov@ mail.tele.dk 

eller ring til Søster 21489079  

Velkommen til Hesselager fodbold som ny  

idrætsgruppe i HfS 

 

 

 

 

 

Den 31 januar på 2 ekstraordinære generalforsamlinger blev det vedtaget at åbne den 

hvilende fodboldafdeling i HfS og dermed være tilbage, hvor vi slap fodbolden for 35 år 

siden. 

 

Det har været en lang proces, og på tværs glæder vi os til en ny fremtid i foreningslivet i 

lokalområdet. 

Se yderligere andet sted. 

 



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



Hesselager forenede Sportsklubber 
Generalforsamling – tirsdag, d. 28. februar 

2017 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved formanden: Inge Marie 

Holmskov 

2. Valg af dirigent: Bent Skovshoved 

Valg af stemmetællere: Helen, Torben, 

Susanne - 28 deltagere 

3. Beretninger:  
A: Formanden Inge Marie Holmskov 

B: Skytterne: Rene Vogn 

C: Gymnastik: Helen Hansen +  

Løbeklub: Torben Aagaard +  

Stavgang: Inge Marie Holmskov 

D: Badminton: Kurt Ørnegaard +  

Krocket:  Svend Aage Vistisen 

4. Regnskabsaflæggelse: Annette Pedersen 

5. Drøftelse af beretning og regnskab, der 

foreligger til godkendelse 

Regnskabet godkendt - Formandens beret-

ning godkendt 

6. Sportsnyt:  

A: Formandens beretning: Ellen Andenæs 

B: Regnskabsaflæggelse: Birgitte Nielsen 

7. Drøftelse af beretning og regnskab, der 

foreligger til godkendelse 

Regnskabet godkendt – Formandens beret-

ning godkendt 

8. Behandling af indkomne foreslag 

Ingen indkomne forslag 

9. Fastsættelse af kontingent til HfS-

moderforening - uændret 

10. Valg til HfS fælles: 

Thomas Sejten (modtager  ikke genvalg) 

Susanne D. Pedersen (nyvalgt) 

Inge Marie Holmskov  (genvalg) 

Dorthe Andersen (modtager ikke genvalg) 

Trine Rasmussen (nyvalgt) 
 

11. Valg til udvalg: 

Skytter:  

Ulrik Dissing (genvalg)  

Erik Vogn (genvalg) Renè Vogn (genvalg) 

Supp. Jesper Markvardsen (genvalg) 

Gymnastik:  

Anna Katrine Markvardsen (genvalg)  

Merethe Vang (genvalg) 

Supp. Birgitte B. Bering (genvalg) 
 

Fodbold: for 2 år  

Jørgen Elgaard og Christian Dirksen 

For 1 år Preben Rasmussen, Robin Jansen 
 

Badminton:  

Kurt Ørnegaard (genvalg) 
 

Krocket:   

Sv. Aage Vistisen (modtager ikke genvalg) 

John Sørensen (nyvalgt) 

Carl Aage Jensen (modtager ikke genvalg) 

Frode Nielsen (nyvalgt) 

Gerhard Andersen (genvalg)  

Supp. Høyer Bæk 
 

Revisor:  

Ane Marie Hansen (genvalg)  

Supp. Heidi Sørensen (genvalg) 
 

Fanebærer:  
Carsten Larsen (genvalg)  

Supp. Heidi Sørensen (genvalg) 

Repræsentanter til Fonden  

Gudmehallerne:  

Kurt  Ørnegaard (genvalg) 
 

Eventuelt:  

Peder Pedersen takkede afgåede udvalgs-

medlemmer. 

Der blev udleveret erindringspokaler til 

Susanne Pedersen, Kaare Nordam og Ann 

Strandhauge. 

Ny pokaler blev givet: Rudolf Nielsen po-

kalen til Sv. Aage Vistisen, lederpokalen 

til Søren Nymark Villebro, Bent Neergaard 

pokalen til John Hansen 

Der holdes konstituerende møde  

Tirsdag d. 14. marts 18.30 

 

Ref. Helen M. Hansen 



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 



2016 årsberetning 

Endnu en gang skulle der skrives beretning 

for et år i foreningen. Det kan være svært 

ikke at gentage sig selv, for lige nu tænker 

jeg, at det ikke kan være et år siden jeg 

stod her sidst.  

Begrebet tid -  de fleste af os siger. Hvor 

er den blevet af. Det er tid til at tænke til-

bage. 

Årets gang i foreningen, er ikke ”bare” et 

knips med fingrene at få sat sammen. 2016 

er og vil blive et år at huske tilbage på med 

mange møder og aktiviteter, et meget travlt 

formands- og bestyrelsesår. 

Store tilrettelæggelser og beslutninger er 

taget og vi er, mener jeg kommet godt 

igennem 2016. 

2016 var jubilæumsår. 150 år havde for-

eningen lagt bag sig. Hvordan skulle vi 

fejre det, et spørgsmål vi i bestyrelsen fak-

tisk var bagud med inden det overhovedet 

begyndte, da det var d. 15 marts der står 

som første dato. 

Hvor mange penge skulle foreningen sætte 

af til jubilæum, andre foreninger vi læste 

om havde afsat svimlende beløb.  

Vi valgte at dele vores op med markerin-

gen i sportsugen og fest i forsamlingshu-

set. Desuden opdatere foreningens liv i et 

tillæg til 125 års jubilæumsskriftet.  Det 

blev ved fælles indsats til et pænt skrift, 

som vi solgte til samme pris som for 25 år 

siden, nemlig 40 kr. Salget er bare ikke 

gået som forventet. 

Vi fik stor hjælp af Ellen og Svend fra 

Sportsnyt, der havde en masse liggende, 

der kunne hives frem. 

En stor tak til alle der har bidraget til jubi-

læumsskriftet. Vi vidste at foreningen ville 

få en del gaver, og ønskede bidrag til at 

stifte en ungdomspris. Den kom til at lyde 

på 14.500. Vi vil i løbet af 2017 være  

opmærksomme på hvordan og hvad krite-

rierne skal være for at uddele dem. 

HfS logo bliver brugt i hverdagen, på vore 

kuverter, tryk på klubtøj, på telegrammer-

ne, sportsnyt ja hvor vi end vender øjet hen 

- så er det med. Det tegnede Børge Madsen 

for mange år siden. Hvis jeg husker rigtigt 

omkring Hesselagers 800 års jubilæum i 

1983. I juli lukkede Børge sine øjne, men 

logoet og alt det andet han lavede -  spille-

de revy i mange år, spillede også på sav. 

Han og Eline var de første redaktører på 

Sportsnyt og Børge har taget et utal af bil-

leder som jeg nu er ved at datere for at 

sende dem til arkivet. Han var en af de 

mange ildsjæle i klubben og var formand i 

1972. 

Sideløbende med årets gang i aktiviteterne, 

har der være holdt mange møder om åb-

ning af den hvilende fodboldafdeling. Som 

tovholder har vi haft en kompetent leder i 

Niels Nielsen fra DBU. Han kom udefra 

og kendte ikke til forskelligheden i de to 

foreninger under samme tag, og ærligt sagt 

- det har og er kringlet for dem der ikke er 

vokset op i det. 

Nu står vi her i dag, og skal for første gang 

vælge udvalgsmedlemmer til fodbold i 

mange år. Velkommen hjem og alt godt 

fremover – kan man sige. Ja, men også at 

vi ønsker og regner helt bestemt med at de 

børnesygdomme der må komme, er til at 

tage i opløbet og slå ned inden de kan bli-

ve kroniske.  

Foreningens medlemstal  236 + 71 = 307 

medlemmer en lille stigning. – Og det er 

den vej vi skal…. Det har været et hårdt år 

med mangel af plads i ombygningstiden på 

skolen, men det kommer Helen ind på i 

gymnastikkens beretning.   

Hvordan får vi fat i de unge fra 12-20, der 

er et stigende problem også på landsplan. 

Skal det lykkedes må der tænkes i nye  



Tlf. 65 33 13 35 



tiltag, som kan være interessante for dem 

og som de kan finde tid til efter den lange 

skoledag hvor der ofte også er fritidsjob 

der kalder. 

Nu har vi de nye lokaler på skolen og vi 

ønsker tillykke til ”os alle”. Der er mange 

muligheder, og vi skal finde dem og kom-

binere på kryds og tværs. 

Vores anlæg herude er flot og velplejet og 

det er en glæde når der er meget liv her-

ude. For at det kan bruges optimalt skal 

lyset virke. Der har i 2016 været brugt 

mange penge på reparationer og udskift-

ning af lamper. Det er bedre pærer men 

dermed følger prisen. Mere end 20,000 – 

25,000kr incl. lift og kørsel. 

 Lyssensoren til multibanen er ca. 1250 kr. 

Når noget nyt tages i brug er der også 

driftsomkostninger. 

 I 2016 har vi haft en stigning i elforbrug. 

hele året:   2016   24866 

31-12-2015          22713           

plus forbrug         2153 

Vi har haft et lunt efterår, hvilket har bety-

det at der er blevet trænet langt længere 

end andre år, ligesom multibanen har væ-

ret brugt både til fodbold og hockey. 

At banerne altid er perfekte kan vi takke 

Ole for. Uden dine mange frivillige timer 

herude, ville det ikke være muligt. Tak til 

Ole. 

Der er blevet malet døre og vinduer. Det 

tog Kurt sig af, TAK til Kurt for det store 

arbejde. Det er også Kurt der igen vareta-

ger rengøringen af huset. 

Vi trænger til et nyt skilt ved vejen. Det 

bliver der arbejdet på, ligesom der har væ-

ret drøftet en bedre synliggørelse af klub-

huset. Ingen steder står der Hesselager 

klubhus. Forskellige muligheder vil der i 

det kommende foreningsår  blive arbejdet 

videre på. 

Hjemmesiden er fin, men det kniber med 

tiden til hele tiden at få sidste nyt opdate-

ret. Det var vort mål med den at det skulle 

blive nemmere når hver afdeling selv op-

daterede. Vi glemmer hurtigt funktionerne 

og skal vist i det kommende år have en 

opkvikker hos Uptime, selvom det vil ko-

ste nogle kroner. Vi skal også have fod-

boldafdelingens side med flere faner. Der 

er nok at tage fat på. 

Papirindsamlinger og Julekalendersalg 

ligger i faste rammer. Der er gode frivillige 

hænder til hjælp. Salget af kalendere i år 

blev 804 stk, det højeste antal i flere år. 

Aktiviteterne for børn Fastelavnsfest og 

Efterår for sjov er gode oplevelser med fin 

tilslutning. 

Dagplejerne er her stadig, som det kan ses 

sidder der nogle glade billeder på skabene. 

Det er gået fint med den lange fredag en 

gang om måneden hvor også forældrene 

kommer her og ser at det er et flot klubhus 

vi har i Hesselager. 

Der bliver lavet hyggeaftener for børn og 

fredagsbar for voksne 1 gang om måneden 

under ”Hogg”, nu fodboldafdelingen. 

Beboerforeningen på Thingsagervænget 

låner stadig klublokalet til generalforsam-

ling og et enkelt møde mere i et par efter-

middagstimer. 

Sportsugen var igen i 2016 uden den sidste 

søndag i ugen. Det fungerer fint, og sønda-

gen bliver nu brugt som oprydningsdag. 

Resultatet i 2015 var vi ikke tilfredse med, 

og gjorde hvad vi syntes muligt for at det 

kunne blive bedre. Der kan skæres en del 

ben væk, men der skal stadig være et par 

solide at gå på for at folk vil bakke det op. 

Vi fandt en balance, på trods af vejrguder-

ne ikke var helt på vores side. Resultatet 

blev 70,000 til deling mellem de to for-

eninger. Vi arbejder godt sammen og 

Hogg bidrager med mange gode ideer til 

programmet.  



Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 
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Uden et godt samarbejde vil en forening 

som vores have det skidt. Hermed skal 

lyde en stor tak til øvrige bestyrelse og 

udvalgsmedlemmer, til kassereren, sponso-

rer, til sportsnyt, Hogg, skolen og alle der 

hjælper i sportsugen, til papirindsamlinger, 

hvem der bager til fastelavn – ja til alle der 

på den ene eller anden måde er involveret i 

foreningens arbejde. 

Sluttelig et citat: Vi lever i en tid, hvor 

hverdagen presser sig ned over os, og ikke 

føler vi har den fornødne tid til at give en 

indsats til det lokalsamfund, vi lever i. 

Sandheden er desværre bare den, at hvis 

ingen vælger at lægge kræfter i vores for-

eninger og landsbysamfund, bliver disse til 

spøgelsesbyer og de samfund som før 

blomstrede uddør. Citat slut. 

Vi lever i vores lokalsamfund.                                                                                                                                

I.M.Holmskov 

Stavgang! 

 

Stavgang er kommet for at blive, ingen 

tvivl om det. Turen ud i naturen, på stier 

og i skove, langs kyst og søer, det giver 

gode oplevelser for de 20-25 deltagere. 

Stavene er med til at styrke ryg og ben, og 

tempoet afpasses så alle kan være med. 

Der har været enkelte længere ture med 

madpakke, bl.a. til Brahetrolleborg mens 

de store gamle Rhodendron var i fuldt flor. 

Tur rund om Nørresøen var også smuk, 

ligesom til Slipshavn i Nyborg, overalt er 

der noget nyt. 

Der bliver også tid til det sociale, der hol-

des sæsonafslutning og julekomsammen. 

Snart er det tid for ny sæsonstart, sidst i 

marts el. først i april. Det bestemmer vej-

ret. 



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.  



Idrætspokalen 

2016 Svend Aage Vistisen 

I Danmark har der været dyrket idræt i 

mange generationer. Og idrætsgrenene 

ændrer sig. Hvor der fra begyndelsen var 

skytter, gymnaster og folkedans kom der 

senere boldspillene og slagspillene. Der er 

sket meget nyt, løb, cykling, krocket  ja 

selv fitness i nabolaget. 

Det er ikke nemt at nå det hele, men man-

ge når at få afprøvet mange idrætsgrene i 

løbet af nogle år. 

Sådanne personer kan der findes en hel del 

af i vort område, som til og med også i 

mange år har været engageret i det organi-

satoriske, samt har været og er en solid 

gevinst for en forening når der skal for-

midles ud til medlemmer og forbund. 

Drivkraften og lysten til foreningslivet er 

ingen i tvivl om - størrelsen af, og hvis 

andre er i tvivl om regler, rettigheder, ny-

tænkning og muligheder ja- så går vi ikke 

forgæves. 

Pokalen gives i år til en idrætsudøver der 

kan skrive meget på sit cv. 

Det er en glæde at give pokalen til Svend 

Aage Vistisen.  

Svend  Aage, du har aldrig tidligere mod-

taget Rudolf Nielsens pokal, der gives til 

en idrætsudøver og det har du været i man-

ge år, med tak for indsats.  

For selvom du nu har ønsket at træde et 

skridt tilbage fra lederjobbet, er du jo sta-

dig med som aktiv krocketspiller og jeg er 

sikker på at du også fremover vil øse af 

den store erfaring og kunnen du bærer 

rundt på når du -  om alt går vel vil være at 

finde på krocketbanen længe ud i fremti-

den. 



Genvejen 9 

Revsøre 

5874 Hesselager 

tlf. 62 25 12 81 

Bil: 23 61 71 46  
vimmer56@mail.dk      

 

Mejerivej 14 

5874 Hesselager 
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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. 25,00 

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


Bent Neergaards mindepokal 

2017 John Hansen 

Bent Neergaards mindepokal gives i år til 

en person,  der havde et godt samarbejde 

med Bent -  de mødtes  i forskellige sam-

menhænge på stadion – det være sig til 

fodboldkampe, i sportsugen, som gymna-

stik-  instruktør og de havde i det hele ta-

get et godt kammeratskab. 

Dengang huskes modtageren af pokalen 

som fodboldtræner, hvor drengene sad på 

på række for at modtage beskeder  -  så var 

der ro på!!   I dag sidder man enten i rund-

kreds, eller mere eller mindre tilfældigt.  

Senere blev nye idrætter afprøvet, en tid 

individuelt. For at få tiden til at passe blev 

det på cykel, og der var en tid, hvor starten 

for et hold eller to udgik fra klubhuset. Så 

kom nogle folk og spurgte om de ikke 

skulle lave et løbehold. Jo- det kan vi godt, 

og de løber stadig. Hockey er også for 

gamle drenge med gode ben, så  der blev 

hurtigt booket timer på skolen og så i 

gang. 

Det er sådan vi kender John Hansen, men 

vi kender også vedkommende som hjælper  

i sportsugen, ved Hesselagergårdsløbet, 

ved sponsorcykelløbet, ved papirindsam-

ling, som hjælper med redskaber til gym-

nastikopvisning og mange andre steder 

hvor der opstår et behov. Og ja  -  som 

festabe. John er med hvor det sker. 

John du har om nogen fortjent at blive til-

delt Bents mindepokal. 

B A D M I N T O N 
 

Beretning for 2016 

 

I sæsonen 2016/17 har der ikke været no-

gen aktive badminton-spillere, men i for-

bindelse med afslutningen af  skole+byg-

geriet er der nu igen nogen der er interes-

seret i at spille i den ”nye” gymnastiksal – 

så vi håber på tilgang i den kommende 

sæson  
Kurt  Ørnegaard     



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 
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Ulrik Dissing 

Søndergade 42 

5884 Gudme  40 19 56 03 

 

Brian Rasmussen 

Poppelvej 4B 

5884 Gudme  27 12 57 53 

 

Hans Haarsløv 

Bellisvej 26 

5874 Hesselager 65 33 24 40 

 

Suppleant Jesper Markvardsen 

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 

Vi kom i mål.. 
 

Som nævnt andetsteds her i bladet, er det 

lykkes os at samle penge ind til at styrke 

vores luftskydning i skytteklubben. 

Det er vi rigtig glade for. Nu kan vi lave 

fælles lufttræning for vores børneskytter, 

hvor vi kan lave små konkurrencer i en 

træningssession. 

Det er børnene helt vilde med, vi laver bla. 

en konkurrence, hvor børnene på de 7 ba-

ner skyder ét skud, her gælder det så om at 

have det bedste skud f.eks. 10,4 (max. er 

10,9) hvorefter skytten med det bedste 

skud får 1 point, i det her tilfælde ét hagl i 

en tom æske. Så skydes der ca. 20 skud, 

hvorefter der kåres en vinder (den med 

flest hagl i æsken). Hvis der så er en point-

lighed skydes der en Shoot-off imellem de 

to eller flere skytter, det giver virkelig lidt 

ekstra puls og træner dermed en konkur-

rencesituation. 

Øvelsen er også med til at få skytterne til 

at tænke ét skud af gangen, så de ikke har 

skudt 20 skud, uden rigtig at have tænkt 

skydningen igennem. 

Det er også fedt at se en 6 årig, tage point 

fra en 12 årig, og se hvordan de lyser op. 

De har måske ikke en chance i en rigtig 20 

skuds serie, men her har de chancen for at  

 

 

tage 2-3 point. 

 

Løbeklubben får nu også bedre muligheder 

for, at lave noget afveksling i deres træ-

ning. Før skulle det planlægges i forvejen, 

hvis der skulle laves noget biathlon, da der 

skulle lånes våben hos DGI i Odense. 

Nu er det mere overkommeligt, og ensartet 

da alle våben er ens. 

 

Finalen for holdskydningen på Fyn i klas-

sen senior skal vi afholde på vores baner 

søndag d. 12 marts, her kommer 9 hold og 

dyster på vores moderne baner. 

I den forbindelse får vi koblet TV skær-

men i det store mødelokale op med vores 

skærm i skyttelokalet, så skiverne bliver 

vist live, for dem som venter i opholdslo-

kalet. 

Vi glæder os til at vise vores lækre skyde-

faciliteter frem for de fynske skytter, og 

håber på nogle flotte resultater. 



 

Odensevej 8 A -   5700 Svendborg  -  62 21 44 88 

Luftrifler. 
Bestyrelsen i SKYTTEAFDELINGEN besluttede at der skulle  

indkøbes nye LUFTRIFLER til brug ved BIATHLON og vore egne 

skydninger. 

Valget faldt på:  

WALTHER model LG 400 Black Tech. R+L 

Der er blevet søgt fondsmidler og de fire der er vist på siden har  

velvilligt støttet vort projekt med kontante kroner.  

Vi er meget taknemmelige. 

En stor tak skal lyde til vore sponsorer 
 

STØT DEM - - DE STØTTER OS 

 

Tinghusgade 22 - 5700 Svendborg - Tlf. 88 20 85 80 



 

SYDFYNS ELFORSYNING 

Fåborgvej 44 - 5700 Svendborg - Tlf.  62 21 27 71 

 

Walther LG 400 

Black Tech. R+L 

 Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 



www.lundeborgtrae.dk  

www.egeplankeborde.dk 

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 

 

Entreprenør og aut. Kloakmester 

Kurt Frandsen & søn 

Lakkendrupvej 14, Gudbjerg 

 

Kurt 40 16 30 31  Martin 40 33 80 39  



Vi nærmere os sæsonen for DM’erne, og 

vi følger spændt med i om de 3 børneskyt-

ter på pistol bliver udtaget til præmievå-

benfinalen i Vingsted. 

I skrivende stund ligger  

Johannes Markvardsen nr. 16,  

Emil Armannsson nr. 22 og  

Emil Schaumann nr. 23. 

I finalen er det de 24 bedste skytter som 

deltager. 

I netop præmievåbenfinalen har vi tidlige-

re haft succes, i 2014 vandt Rasmus Storm

-Olsen jo netop denne konkurrence, og 

kunne tage en luftpistol med hjem til Hes-

selager. 

Indendørs sæsonen nærmere sig sin afslut-

ning, vi skyder sidste gang i klubhuset for 

pistolfolkets vedkommende d. 21.03 og 

riffelskytterne d. 22.03 

Der vil være mulighed for udendørs skyd-

ninger i Lunde for pistolskytterne, og i 

Brændeskov og Rødskebølle for riffelskyt-

terne. 

Kontakt en af udvalgsmedlemmerne hvis i 

ønsker at deltage i disse skydninger. 

 

Årets idrætsleder 
 

Årets idrætsleder trådte til som formand 

for skydeudvalget, da ingen andre havde 

tid og energi til at løfte opgaven. 

Han havde ingen kendskab til skydning, 

udover hans bonusdatter dyrkede riffel-

skydning i klubben. 
 

Men han kom hurtigt efter det, og kort tid 

efter havde han og udvalget søsat et ambi-

tiøst projekt – nemlig at vi skulle moderni-

sere vores skydeanlæg med elektronisk 

anlæg. Uden det skulle være en økonomisk 

byrde for foreningen. 

Så Modtageren og Hans Haarsløv gjorde et 

kæmpe arbejde for at skaffe midler fra 

fonde og lign. 

Det gjorde de så godt, at det blev en øko-

nomisk 0-løsning for foreningen – Det var 

dog trods alt med et budget på over 

350.000,- 
 

Men efter 4 år som formand, valgte han at 

trække sig, for at få noget mere tid med 

familien. 

Han er dog stadig træner for børneholdet, 

og det gør han med stor omhu, så antallet 

af børnemedlemmer er stigende. 
 

Så selvom han er flyttet til Svendborg, så 

håber vi at han fortsat vil hjælpe med bør-

nene. 
 

Så tillykke til modtageren og tak for alt. – 

som i år er Søren Nymark Villebro  

Luftrifler  - børn 



Gartnervænget 10 . Hesselager 



Gymnastik 
Gymnastikudvalget: 

 
Helen Hansen  Formand 

Humlebjergvej 26 

5884 Gudme  62 25 30 27 

Mobil:   61 99 30 27 

E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk 

 

Vicki Nellegaard 

Klintholmvej 38 

5874 Hesselager 62 25 19 47 

E-mail: hen@post7.tele.dk 

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 

Endelig -  endelig -  endelig. 

 

De nye lokaler kan endelig tages i brug.  

Puslingeholdet var det første hold, der prø-

vede de nye faciliteter, og hvor vi nød det. 

Glemt var de gange vi måtte træne i Glas-

salen, hvor skolebørn blev hentet rundt om 

os, og meget uro gjorde vores træning til 

en stor udfordring. Heldigvis er vores pus-

linge i stand til at klare lidt af hvert, og det 

gjorde de i fin stil. 

 Stor ros til dem. 

Glemt var også zumba-damerne, der gik 

sløjdsalen, og trænede der. Kan man træne 

i en sløjdsal?? ja det kan man da!!  

Vi har været udfordret med hensyn til sko-

lens lokaler, der blev bygget om, men hvor 

der er en vilje, er der også en vej.  

Derfor jublede vi også den dag, hvor borg-

mesteren blev sendt til vejrs og klippede 

snoren for indvielsen af Skole+ projektet - 

vi var nået til enden af en lang til tider 

træls vej. 

 

Vi glæder os til at holde gymnastikopvis-

ning d. 26. marts 2017 kl. 14.00 

 

Der er udsigt til, at vi får sommer-lørdags-

spring i gang men mere om det senere 



”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 

www.vormarkforsamlingshus.dk 



Gymnastikafdelingens beretning for 2016 

 

Et år er gået - og hvilket et! 

Det blev meget anderledes end det har 

været før. 

Vi startede 5. marts som vi plejer med 

gymnastikopvisning under trange vilkår i 

gymnastiksalen på Stokkebækskolen afd. 

Hesselager. Det er så også næsten det ene-

ste der var "som vi plejer". En dejlig dag 

hvor alle gav hvad de kunne og det var 

bestemt ikke så lidt! 

Forældre havde sørget for lækre kager til 

kaffen og børn og voksne havde en dejlig 

dag. 

I 2016 havde vi heller ikke sommergymna-

stik - til gengæld havde vi 150 års jubilæ-

um. Her skulle skrives tillæg til jubilæ-

umshæftet – Merete Vang og Susan Ras-

mussen var gode rejsekammerater, da vi 

rejste 50 år tilbage i tiden, hvor jeg godt 

kan føle mig lidt gammel over at have væ-

ret med i det meste af historien.  

Også i 2016 blev der arrangeret stolegym-

nastik på Hesselager plejehjem. Når alle 

kræfter er brugt, slutter holdet af med at 

snakke og drikker en kop kaffe. Igen bliver 

der betalt kr. 20,- pr. gang, man deltager. 

Men det er skole+, der har fyldt utroligt 

meget i gymnastikafdelingen.  

Kom der gymnastik i sæsonen 2016/17?  

Havde vi træningsmuligheder til holdene?  

Og var der tilslutning til holdene, når der 

var alternativ træningssteder?  

Voksen dameholdene havde vi hurtigt på 

plads, men hockeyherrene havde uheldige 

oplevelser med at træne i Gudme – de kom 

aldrig igang deroppe – og valgte i stedet at 

træne gratis udenfor på Multibanen frem til 

jul. Pilatesholdet og zumbaholdet kom 

godt på plads - Pilatesholdet i Glassalen,  

hvor vi lå som de berømte sild og zumba-

damerne i Vormark forsamlingshus, hvor 

Karla passede godt på os. Far, mor og barn 

holdet og puslingene kunne træne i rum-

met, der skulle bruges til fitness-husets 

maskiner i 2017. Skolebørnsgruppen kun-

ne bruge Glassalen om lørdagen - så gik 

det hele op for med både redskaber, in-

struktører og hjælpere. En gravid zum-

bainstruktør kan være en katastrofe for en 

forening/gymnastikafdeling, men vi slap 

meget nådigt.  

Vi var så heldige, at en ny instruktør gerne 

ville i gang. 

Den nye gymnastiksal og motoriksal er 

efterhånden kommet i brug til stor fornø-

jelse for børn og voksne. 

Der er mulighed for nye tiltage i de flotte 

omgivelser, og det giver plads i de gamle 

omgivelser bl.a. til tango i Glassalen. 

Vi havde besøg af Henrik Nielsen en ons-

dag aften, hvor han skulle spille hockey 

men ikke vidste, hvilken dør han skulle gå 

ind af. 

Vi nåede at tilbyde ham at danse tango, gå 

i fitness, og komme i strikkeklub, før han 

nåede ned til hockeyherrene. Ja, der sker 

meget en onsdag på skolen. 

Det kan skabe lidt forvirring at vi skal ind 

andre veje end vi er vant til, men vi er læ-

renemme  

Meget kan ændre sig i den kommende sæ-

son, men sikkert er det, at vi har gymna-

stikopvisning søndag, d. 26. marts kl. 

14.00 

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 Stokkebæksko-

len og Fritidsordningen afd. Hesselager, og  



 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 



til Hesselager Børnehus for et godt samar-

bejde omkring vores fælles børn. Og sidst 

men absolut ikke mindst tak til gymnastik-

udvalget, instruktører, hjælpetrænere 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 arran-

gementer og meget andet. 



 
 
 
 
 

Så er vi kommet godt i gang i de 
nye omgivelser på skolevej 50 

Foruden den individuelle træning 
tilbyder vi nu også holdtræning: 

 

Tabata cirkeltræning: Træning aftales fra gang til 
gang. Pris: gratis for medlemmer af Fitnesshuset. 
Andre betaler 20 kr. pr. gang. 
 

Teendance for elever i 3.-6. klasse:  
Tirsdag kl.16 – 17. Pris 20 kr. pr. gang.                                                                                                                                 
 



Hesselager 

Fodbold 
 

Jørgen Elgaard Formand 

Hesselagergårdsvej 22 

5874 Hesselager 40 25 93 89 

Mail: j@hesselagermail.dk  

 

Preben Juhl Rasmussen 

Søvangen 6 

5884 Gudme  20 64 83 19 

Mail: erpjr@nrdc.dk  

 

 

 

 

 

 

 

Christian Dirksen 

Kongshøj Alle 10 

5300 Kerteminde 53 29 42 96 

Mail: dirksen.christian@gmail.com 

 

Robin Jansen  

Skolevej 29 

5874 Hesselager 24 84 55 99  
Mail: obhood11@gmail.com 

Februar 2017 vedr. sammenlægning af 

fodbolden i FS HOGG og HfS, der vide-

reføres under navnet Hesselager Fod-

bold. 

 

”Hesselager Fodbold” – en del af noget 

større. 

 

Bestyrelsen i Fodboldsammenslutningen 

HOGG har i løbet af 2016 arbejdet med 

klubudvikling i samarbejde med konsulent 

fra DBU Fyn, Niels Nielsen. 
 

I den forbindelse har der været arbejdet i et 

projektforløb omkring klubbens værdier og 

visioner, herunder også styrkelse af for-

eningslivet og lokalområdet i Hesselager. 

Senest blev der i efteråret 2016 nedsat en 

fælles arbejdsgruppe med nøglepersoner 

fra de to bestyrelser i HOGG og HfS til at 

arbejde med sammenlægning af fodbolden 

i HOGG og HfS. 
 

I januar måned har der været afholdt fælles 

informationsmøde for medlemmer i de to 

klubber, dernæst afholdt ekstraordinær 

generalforsamling i HOGG, og senest den 

31. januar ekstraordinær generalforsamling  

i Hesselager forenede Sportsklubber med 

genoprettelse af den hvilende fodboldafde-

ling – og efterfølgende blev der afviklet 2. 

ekstraordinære generalforsamling i HOGG 

med formel nedlæggelse af klubben og 

sammenlægning med HfS. 

 

Den nye fodboldafdeling i Hesselager for-

enede Sportsklubber vil nu blive videreført 

under navnet Hesselager Fodbold – og i 

samme forbindelse ændres spilledragten 

fra gule bluser og røde benklæder til frem-

over at være helt i rødt med røde bluser og 

røde benklæder. 
 

HfS/Hesselager Fodbold har netop frem-

sendt ansøgning til DBU Fyn om godken-

delse af sammenlægningen, herunder også 

at overtage HOGG´s nuværende herre hold 

i Herre Senior Serie 3 fra sæsonstart 2017, 

ligesom øvrige tilmeldte hold såvel senior 

som ungdom vil blive tilmeldt den nye 

sæson under ”Hesselager Fodbold”. 
 

Bestyrelsen i Hesselager Fodbold forbere-

der nu organisationsændring med ny ud-

valgsstruktur, hvor bl.a. det nye fodbold-

udvalg skal være klar til at blive valgt ved  



HfS´s generalforsamling den 28. februar – 

ligesom der også arbejdes på at nedsætte 

en række underudvalg, hvor det er planen 

at alle hold skal være repræsenteret ved 

enten spillere, trænere/ledere eller fra for-

ældregruppen. 
 

Den nye fodboldafdeling ser frem til sam-

arbejdet med HfS, der gerne skulle blive til 

glæde og gavn for såvel spillere, trænere, 

ledere og forældre i Hesselager, samt na-

bobyerne i lokalområdet. 
 

Evt. spørgsmål kan rettes til en af neden-

nævnte kontaktpersoner i den nye fodbold-

afdeling. 

Træningstider for de enkelte hold og år-  

gange for den nye sæson 2017 - læs nær-

mere på opslag i klubhuset og hos Meny 

samt på klubbens Facebook side og hjem-

meside under HfS. 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen i FS HOGG 

 

 

 

Planlægning af sportsugen er i gang. 

 

Vi søger imput og nye ideer. Har du oplevet noget spændende 

et sted og tænker: Det skulle vi lige have til Hesselager- så 

brænd ikke inde med det men kom med det. 

Har du lyst til at være med til planlægningen så prik os på skul-

deren. Vi er sikre på, at der går mange, måske tilflyttere rundt 

og gerne vil tage del i lokalområdets aktiviteter. 

Kom ud af  

busken!! 



Beretning for Hesselager Løbeklub 

2016/17 

Så er der gået endnu et år i løbeklubben. 

Og igen et år med stor opbakning. Vi er pt. 

Ca. 45 medlemmer, deraf er godt halvde-

len aktive, så det må siges at være super. 

Antallet af medlemmer er dog ikke afgø-

rende for om det går godt. For os er det 

langt hen af vejen det sociale vi vægter 

højt. Vi ved at mandag og torsdag kl. 

17,30 og 18 står vi og venter på hinanden 

ved klubhuset og har det fællesskab at løbe 

os en tur.  
 

Siden sidste generalforsamling har løbe-

klubbens medlemmer igen været aktive i 

mange løb flere steder i landet. Det lige fra 

etape Bornholm til Lillebælt ½ maraton til 

svendborgløbet og grænseløbet ved Kruså 

for at nævne nogle. På HFS`s hjemmeside 

kan i se flere af de løb vi har deltaget i, i 

denne sæson. 
 

Et løb vi har gang i er crossløb Fyn. Der er 

8 her fra tilmeldt til alle 10 løb. De afvik-

les forskellige steder rundt om på Fyn. I 

Næsby i Snapindskoven blev der tillige 

afholdt Fyns-mesterskaber i crossløb. Der 

fik løbeklubben 1 medalje med hjem, så et 

stort tillykke til Lis. 12 marts afvikles det 

sidste crossløb i Glamsbjerg. Der har vi 

også et par der har mulighed for medalje, 

så det er spændende hvad det bliver til.  
 

D.28 august 2016 blev de 3 broers ½ mara-

ton afviklet. Vi var 13 fra løbeklubben der 

gennemførte løbet. Det blev et på alle må-

der hårdt løb at gennemføre. Vi var alle 

enige om at varmen var hård ved os men vi 

kom dog alle igennem.  
 

Igen var vi godt repræsenteret til Hessela-

gergårdsløbet. Med 14 deltagere. Lene, 

Birte og Dorte gennemførte da deres første 

halvmaraton. Super flot. Vi se frem til det 

`nye Hesselager gårdsløb` som i år afvikles   

d.14 juni.  

Via vores medlemskontingent er alle i lø-

beklubben tilmeldt Hesselagergårds løbet 

på valgfri distance. Så må vi se hvor man-

ge der benytter sig af muligheden. Jo flere 

der deltager i løbet des bedre.  

Hver anden mdr. har vi en klubaften, hvor 

vi mødes efter træningen her i klubhuset. 

Både for lidt socialt samvær men også for 

at aftale kommende løb, træninger etc. 

Som noget nyt har vi fået mere fokus på 

opvarmning og intervaltræning. Opvarm-

ning hver gang og intervaltræning en gang 

om ugen. Det er vores nye medlem Jacob 

der står for det. Vi har netop haft Dorte og 

Jacob på trænerkursus i DGI over 2 sønda-

ge for ny inspiration. 

Sidste mandag i jan. D. 30 og ligeså i feb. 

D. 27 har ialt 27 medlemmer af løbeklub-

ben deltaget i et hjertestarter kursus. Det 

blev ledet med sikker hånd af vores pensi-

onerede læge Kurt  Lauritzen. Jeg vil op-

fordre til at alle får genopfrisket deres tid-

ligere kurser ellers deltage i kommende 

førstehjælpskurser. Man ved aldrig hvor-

når det bliver aktuelt. Tak til Kurt Laurit-

zen for hjertestarterkurserne. 

I juni holdt vi vores årlige grillaften i Tor-

ben Sæderups sommerhus. Tak til Torben 

og Jette fordi I vil lægge sommerhus til, og 

tak til Eigil som var chefkok. I nov. holdt 

vi vores julefrokost her i klubhuset, også 

her en tak til jer som stod for det. 
 

Lige nu glæder vi os over at dagene længes 

og ser frem til mandag d.3. april, for da 

starter sommersæsonen med løb fra p-

pladsen ved Hesselagergård om mandagen.  

Med dette vil jeg hermed slutte beretnin-

gen, ved endnu en gang, at sige tak til jer i 

løbeklubben, der får det hele til at hænge 

sammen.  

 

Torben Aagaard 



 

 

Gerhard Andersen 

Buevej 14 

5874 Hesselager 62 25 18 13 

 

Frode Nielsen 

Buevej 16 

5874 Hesselager 62 25 22 26  
 

John Sørensen 

Humlebjergvej 16 

5884 Gudme   40 72 83 51  

Krocket 
Krocketudvalget: 

 
Peder Pedersen Formand 

Tingstedet 6 

5874 Hesselager 62 25 16 03 

Mobil   27 61 95 02 

 

Ruth Christiansen 

Thingsagervænget 14 

5874 Hesselager 29 42 96 73  

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 

Krocketnyt siden sidst. 

 

Den 10. januar, havde Fyn Krocket ind-

kaldt til netværksmøde, (formandsmøde) 

her blev de fremtidige planer/ opgaver for 

den nye koordineringsgruppe fastlagt, og 

den 19. januar blev de godkendt i DGI 

Fyns´ bestyrelse.     

Den 17. februar blev der afholdt vinterfest 

i klubhuset, det er her vi samles om lidt 

god mad og drikke samt socialt samvær, 

der var god tilslutning, og vi håber at alle 

havde en god aften.  

 

 

HUSK:  SÆSONSTART TIRSDAG DEN 

28.MARTS KL. 9/15, TAG ET FAMILIE-

MEDLEM ELLER GOD VEN MED, VI 

HAR PLADS TIL MANGE. 

 

Spilletider: 

Tirsdag    kl.  9/15 

Torsdag     ” 13/30  (  fra 1. maj kl. 18/00 ) 

Søndag      ”  13/30    

  

Puv. Peder Pedersen 



HfS. Generalforsamling 28.02.2017. 

Beretning nr. 18 fra krocketafdelingen for 

2016. 

I 2016 har krocketspillerne gennemført 

alle de aktiviteter der har været planlagt, 

og hver gang har der været stor opbakning 

fra medlemmerne, vi har også været invite-

ret ud til andre klubber, for at træne sam-

men. 

Ved årets udgang var vi 39 medlemmer 

mod 45  året før, det er en stor tilbagegang, 

men alle på grund af svigtende helbred, så 

vi forsøger efter bedste evne, at finde nye 

medlemmer. 

Den 11. februar havde DGI Fyn Krocket 

indkaldt til formandsmøde, og det blev 

afholdt her i klubhuset, her deltager for-

mænd og sekretær fra samtlige klubber på 

Fyn, ifgl. dagsorden bliver alle aktuelle 

emner fra klubberne drøftet, og der plan-

lægges aktivitetsprogram for den kommen-

de sæson. 

Den 19. februar, blev der afholdt vinterfest 

her i klubhuset, og som altid ved klubbens 

arrangementer, så var der også god opbak-

ning til denne aften, og vi håber at alle har 

hygget sig. 

Den 22. marts, begyndte sæson 2016, og 

der var stor aktivitet fra starten. 

Den 12.-19.-26. maj, blev Fynsmesterska-

berne i enkeltmandskrocket afviklet her på 

Hesselager stadion, også i 2016 var der 

vindere fra Hesselager, 

Og følgende blev  Fynsmestre, Ole V. Jen-

sen i rækken A 1,  Kirsten Andersen i ræk-

ken A 2, og Kaare Nordam i rækken B 1, 

alle tre var nu klar til at deltage ved D M. i 

Varde den 23. juli,  her blev det ikke til 

nogen plads på podiet, men alle fortæller, 

at det var en god dag, vi ønsker tillykke 

med Fynsmesterskabet.  

Den 11. juni, afholdt vi det årlige stævne, 

her er samtlige klubber på Fyn inviteret, og  

der var tilmeldt 64 deltagere, der bliver 

spillet i C og B rækken, og der er præmier 

til nr. 1 og 2 i hver række. 

 Vinder af C rækken blev Dytte Hansen og 

Hans Hedemand Fåborg, nr. 2 blev Emmy 

Mølgård Hesselager og Ruth Madsen Gis-

lev. 

Vinder af B rækken blev Tove Jacobsen og 

Ole V. Jensen Hesselager nr. 2 blev Egon 

Murrekilde og Mogens Jensen Kværndrup. 

Vi ønsker alle tillykke med resultatet.  

Den 8. juli, var der inviteret til grillaften 

ved klubhuset, da regnen stod ned i stæn-

ger, måtte vi rykke det hele ind i klubhuset 

og grillen blev sat op ved garagen, Lisette 

og Kristian Holmskov stod for tilberedning 

af maden, og det var særdeles godt, stor 

tak for det.  

I konkurrencen om at skyde kuglerne gen-

nem den lille bue,   vinder af det hold der 

ikke spiller krocket blev Arne Nielsen, og 

vinder af det hold der spiller blev Ane-

Marie Hansen, der var en Ole V.J. pokal til 

hver af vinderne, vi ønsker tillykke med 

pokalerne. 

I sportsugen havde HfS. udsat tre medaljer 

guld-sølv-bronze, til de aktiviteter der var 

på banerne fredag aften. For krocketspil-

lerne blev konkurrencen afviklet ved at 

skyde kuglerne igennem den lille bue, det 

gav guld til Kirsten Andersen, sølv til 

Hoyer Bæk og bronze til Holger Christen-

sen, vi ønsker alle tillykke.  

 

Den 11. august, blev der spillet finale om 

Fynsmesterskaberne for par, fra Hessela-

ger blev Tove Jacobsen og Ole V. Jensen 

Fynsmestre i rækken A 1, Kirsten og Ger-

hard Andersen blev Fynsmestre i rækken 

A 2, nu var alle fire så klar til at deltage 

ved DM den 10. september ved Møldrup, 

alle fortæller at de havde en rigtig god dag, 

dog uden de store resultater, vi ønsker til-

lykke med Fynsmesterskabet.  



Den 4. oktober, havde udvalget for DGI 

Fyn Krocket indkaldt til aktivitetsmøde, da 

man kom frem til det punkt på dagsorden 

der hed valg til udvalg, opstod der et pro-

blem, der skulle vælges 3 nye, men kun 1 

meldte sig, flere forslag blev drøftet, og 

det endte med at man nedlægger udvalget,  

og opretter en koordineringsgruppe, som 

så skal uddelegere alle opgaverne til klub-

berne, som koordinator blev Ove Snede 

Sørensen Rolfsted valgt, og han fik to 

hjælpere, Kirsten Hansen Rolfsted og Ruth 

Christiansen Hesselager. 

Pt. Har gruppen afholdt flere møder med 

DGI, for at få lavet et kommissorium,  

(arbejdsplan / gang) det er nu alt sammen 

på plads, og blev godkendt i DGI Fyns 

bestyrelse den 19.01.2017, så vi håber at 

det fremover kommer til at gå stille og 

roligt, som det har gjort indtil nu.  

I oktober var vores egen klubturnering 

afviklet, der spilles i A og B rækken. 

Vinder af B rækken og B pokalen blev 

Lone og Henning Stærmose,  vinder af A 

rækken og A pokalen blev Tove Jacobsen 

og Ole V. Jensen, vi ønsker alle fire tillyk-

ke. 

Den 11. november, blev der afholdt årsmø-

de med efterfølgende julefrokost, på mødet 

blev der aflagt beretning over årets aktivi-

teter, og drøftet evt. nye tiltag i den kom-

mende sæson, samt indstilling til valg af 

udvalg. 

Til slut vil jeg sige tak til alle i udvalget, 

og til alle som har ydet en ekstra indsats 

for krocketafdelingen, jeg oplever at vi står 

sammen om vores lille klub, og det føles 

godt. 



 

********NYE DATOER******* 
 

Motionsløb afholdes onsdag d. 14.juni 2017 
 

Cykelløbet afholdes søndag d. 18. juni 2017 
 

http://www.hesselagergårdsløbet.dk/  

http://www.hesselagergårdsløbet.dk/


Næste blad udkommer  
 

ca. uge 28 

 

Deadline 20. juni 

2017 

 Papirindsamling!! 
 

20. maj 2017 
 

 

Øvrige datoer for papirindsamling i 2017: 

26. august og 18. november 

 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35 
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