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Bestyrelsen: 

 

Inge Marie Holmskov   

Stokkebækvej 14 

5874 Hesselager  62 25 19 60 

Mobil:    21 48 90 79 

E-mail: ht-holmskov@mail.tele.dk 
 

Kurt Ørnegaard           

Buevej 21 

5874 Hesselager  28 80 23 35 

E-mail: bi-ku@mail.dk 
 

Susanne Damkær Pedersen  

Purreskovvej 11 

5874 Hesselager  62 25 27 23 

Mobil:   23 30 27 96 

E-mail: SDP@mail.dk 

 

Ole Vagn Jensen 

Galdbjerg Kohavevej 21 

5874 Hesselager 62 24 12 50 

Mobil:   20 43 01 20   
 

Trine Rasmussen 

Vormark Bygade 19 

5874 Hesselager  

 
 

Helen Hansen 

Humlebjergvej 26 

5884 Gudme  62 25 30 27 

Mobil:   61 99 30 27 

E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk 

 
 

Annette Pedersen Kasserer 

Søvangen 15 

5884 Gudme  62 25 35 85  
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Vil du igen være med i et team af hjælpere 

i sportsugen. 

Vi håber du/I har tid og lyst til at være en af de frivillige hænder, så  

sportsugen igen bliver en succes i 2017. 

Send en sms, ring 21489079 eller mail ht-holmskov@mail.tele.dk 

Søster 



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



 

 

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  

Mindeord: 
 
Den 1. maj modtog vi meddelelsen om, at 

Poul Johansen Hesselager var død 95 år 

gammel. Poul var medlem af krocketklub-

ben i mange år, men da der blev problemer 

med helbredet måtte han stoppe. 

Poul var meget aktiv, både som spiller og  

ide`mand, det var ham der opfandt og lave-

de de vogne vi den dag i dag bruger til at 

transportere spillene i, det var også Poul 

der lavede de hjul vi bruger til at køre snor 

op på, begge dele bliver brugt hver gang vi 

spiller på banerne. 

 

 

 

 

I 2008, blev Poul hædret for hans indsats, 

ved at blive tildelt ”Bent Neergaard Lar-

sens` mindepokal”, pokalen tildeles hvert 

år et medlem der har ydet en særlig indsats 

for Hesselager forenede Sportsklubber. 

Poul var meget afholdt af alle, og velkendt 

for hans lune humor og gode vittigheder, 

når vi hver tirsdag var samlet i pausen, og 

Poul fik godt ild i en hjemmeruller, 

(dengang var det tilladt at ryge i klubhuset) 

så bredte hyggen sig i lokalet.  

 

 

Æret være Poul Johansens minde.     



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 



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. 
 

Sæson 2017 er i fuld gang, og der var god 

tilslutning fra vi begyndte, også i år har vi 

haft den glæde, at kunne byde velkommen 

til flere ny spillere. 

 

Fyns mesterskabet i enkeltmandsturnering 

er lige afsluttet, og følgende fra Hesselager 

har kvalificeret sig til at deltage ved DM. 

her deltager både nr. 1 og nr. 2 i hver ræk-

ke.   

I rækken A 1, blev Kirsten Andersen Fyns 

mester, Ole Vagn Jensen blev nr. 2. 

 

I rækken A 2, blev Kaare Nordam nr. 2. 

 

I rækken C 1, blev Frode Nielsen Fyns 

mester, Emmy Mølgaard blev nr. 2. 

I rækken C 2, blev Hoyer Bæk Fyns me-

ster.  

 

Vi ønsker alle tillykke. 

 

Alle deltager ved DM. den 29. juli i Tune. 

Pt. er spillerne i fuld gang med at afvikle 

Fyns mesterskaberne for par, den 10. au-

gust kl. 17/00. bliver der spillet finale på 

Hesselager stadion. 

 

Den 10. juni, afholdt vi det årlige stævne, 

det er her hvor alle klubber på Fyn er invi-

teret, og der bliver spillet fra kl. 9/30 til 

15/30, kun afbrudt af en frokostpause,  

men så er alle også godt brugt. 

 

Vinder af B rækken blev Kirsten Andersen 

og Henning Quist Hesselager, nr. 2 blev 

Poul og Steen Warming Svendborg. 

 

Vinder af C rækken blev Kirsten Hansen 

og Ove Snede Sørensen Rolfsted, nr.2 blev  

Henning Stærmose og Peder Pedersen 

Hesselager, vi ønsker alle tillykke med 

resultatet, dagen slutter med kaffe og ud-

deling af præmier i klubhuset. 

 

Den 29. juli, bliver der afholdt grillaften 

ved klubhuset, vi håber på godt vejr og 

stor tilslutning, invitation sendes ud sene-

re. 

 

Puv.  Peder Pedersen  



Tlf. 65 33 13 35 



KROCKETSTÆVNE 2017. 

Nr. 2 i C rækken  

Nr. 1 i C rækken  

Nr. 1 i B rækken  



Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 

TRAILER 



Cykelmotion 
 

Forårskulde og blæst 

 

På trods af vejret på ugedagen tirsdag har 

været dårligt cykelvejr, ja så kom der gang 

i motionscyklisterne. 

Turene tilrettelægges kort tid før start, så 

de bedste betingelser for en god tur kan 

tilgodeses. 

Der tilrettelægges altid 2 muligheder for at 

dreje fra, så dem der ønsker det, kører en 

kortere tur. 

 

 

 

 

 

Alle der har en almindelig cykel kan være 

med, det kræver ikke særligt udstyr, men 

en gul trafikvest er god at have på, for syn-

lighedens skyld. 

Hver tirsdag kl. 19,00 startes der fra klub-

huset, her kan man bare møde frem.  

Har du spørgsmål så ring til Kalle, tlf. 

21761636 



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.  



Tid til  

en kort pause!!!!                 
 

Motion for ældre, der bruger en stol når 

balancen skal forbedres, eller udstræknin-

gerne bliver for belastende. Ja de har kun 

tid til en kort sommerpause fra Sct. Hans 

til midten af august. 

Torsdag den 24. august er de i gang igen i 

salen på Hesselager plejecenter under le-

delse af Lisbeth Langæble. Brug af rollator 

er ingen hindring, der er ingen trapper der 

skal forceres for at komme ind til salen. 

Træningen er ændret til torsdag fra 10,00-

11,00 og man betaler 20kr. for de gange 

man er der. 

I træningen indgår både boldøvelser og 

træning med elastikker. 



Genvejen 9 

Revsøre 

5874 Hesselager 

tlf. 62 25 12 81 

Bil: 23 61 71 46  
vimmer56@mail.dk      

 

Mejerivej 14 

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. 25,00 

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


Stavgang: 
 

Atter i foråret og begyndende sommer er 

stavgængerne ude i al slags vejr, - næsten! 

 

Alle er velkomne 

– også selvom du ikke bor i Hesselagerom-

rådet. Kom og oplev egnens smukke natur 

samtidig med at du får en god gang moti-

on! Stavgang passer til alle aldersgrupper, 

kropsbygninger og har god fysisk Formålet 

med turene er, at opleve vores smukke og 

varierede natur på alle årstider i hyggeligt 

samvær med andre. 

Der er mange fordele ved at gå stavgang 

Regelmæssig stavgang giver: et større  

energiforbrug, aflaster leddene, styrker 

ryggen og giver en bedre holdning. Det er 

en god motionsform, selvom man ikke er 

vant til at træne og er en effektiv træning 

for alle store muskelgrupper og skåner 

leddene i hofter, knæ og ankler. Stavgang 

kan formindske risiko for fald og giver god 

balance, og man opnår at forbedre konditi-

onen på en meget enkel måde. Det styrker 

muskler og knogler i arme, ben, skuldre, 

nakke og ryg. 

 

Stavgang er også for folk med gigt, dårlig 

ryg samt overvægt, og opløser muskel-

spændinger i skuldre og nakke. Stavgang i 

forhold til almindelig gang: 

Giver 20% højere konditionseffekt 

Giver 40% højere fedtforbrænding 

Vandretur ved vippefyret - Slipshavn 



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 

 

 F•A•I 



 

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 



 

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  



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 

Dejligt vi er nået hertil - at byggeriet er 

fortid. 

 

1. opvisning i nye omgivelser - super godt. 

Både gymnaster og tilskuere nød de nye og 

dejlige omgivelser.  

Nye muligheder for springbaner blev af-

prøvet og andet lydanlæg fungerede per-

fekt! Hvad kan vi ønske os mere? jo vi 

finder jo altid på noget, men lige nu nyder  

vi det. 

 

Vores sommerspringdansehold er klar til 

opvisning lørdag, d. 5. august. Vi mødes 

dog lige fredag, d. 4. august kl. 15.00-

17.00, og får finpudset sommerformen.  



Gartnervænget 10 . Hesselager 



Teen Dance. 
Holdet der siden de lokaler på skolen er 

taget i brug har danset sig ud af vinteren. 

De er ledet af Berit langæble Hansen og 

Johanne Holmskov. 

De kommer fredag i sportsugen og viser 

lidt af det de har arbejdet med gennem 

vinteren. 

½ marathon for 10. gang i træk  i  

Hesselager 
 

21 ½ km løb Jørgen Hansen fra Balslev 

ved Nr. Aaby onsdag aften ved det årlige 

motionsløb for 10. gang. 

For Jørgen er 55 år og det  er  bare en del 

af hans dagligdag at få motion. Han er 

ansat ved Deutshe Bahn, og går gennem 

det 800m lange tog 8-10 gange på hver 

arbejdsdag på strækningen Fredericia-

Hamburg. 

Det er ikke det eneste ½ marathon, nej han 

har allerede haft et mere for 10. gang- og 

han bliver ved….. 



”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 



NYT-NYT-NYT 

Infoskærme i lokalområdet. 
Når bladet udkommer er der opsat infoskærme op hos MENY, i klubhuset og i  

Fitnesshuset. 

På disse Infoskærme vil vi udsende: 

oplysninger, 

annoncer om vore begivenheder,  

hvad der sker i sognet, 

aktivitetskalender og tider 

og meget mere. 

Vi håber andre foreninger i vort lokalområde vil gøre brug af skærmene og glæder os til 

at præsentere dem for borgerne. 

 

HUSKERUBRIK:     
 at tilmelde dig til at deltage i Sponsorcykelløbet,  
     torsdag 3. august. 
 at tilmelde dig selv eller et gade- eller familiehold til  
         gadefodbold, fredag 4. august.  
 at købe billet hos MENY  til beboerfesten,  
         lørdag 5. august, og husk at tage naboer, familie og  
         venner med – bordbestilling v/Jeanette, 51200649. 



 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 



Sportsuge 2017   

afvikles på  

Hesselager Stadion i 

uge 31, i dagene fra 

den 31. juli – 5. august 
Hesselager forenede Sportsklubber er i 

fuld gang med forberedelserne til sportsu-

gen 2017 på  Hesselager Stadion, der i år 

afvikles for 39. gang. 

 

Spændende program for sportsugen.  

Programmet lægger igen i år op til en blan-

ding af sport, show og underholdning, der 

tilgodeser alle aldersgrupper, så der er mu-

lighed for enten at deltage som aktiv ud-

øver eller ”aktiv” tilskuer. 

Det samlede program for årets sportsuge 

findes på midtersiden i bladet, hvor det kan 

udtages og hænges op på opslagstavlen hos 

jer alle. Endnu engang velkommen til alle 

til en god sportsuge på Hesselager Stadion.  

 

Fodboldkampe og  

Reklamebankospil i to afdelinger 

med mange flotte gevinster. 
Mandag og onsdag vil der blive afviklet 

træningskampe i fodbold for Herre Senior, 

Old Boys og Team Hovsa. I teltet på fest-

pladsen afvikles i ugens løb 2 afdelinger 

bankospil, 1. afdeling mandag aften og 

anden afdeling onsdag aften med en ræk-

ke fine sponsorerede gevinster. Hesselager 

fS håber igen i år på at tiltrække et stort 

publikum og spillere til de to bankoaftener 

og på god opbakning fra mange virksom-

heder og forretningsdrivende i kommunen, 

med støtte til de to spil i form af gevinster 

af enhver slags, der traditionelt samler 

mange mennesker i festteltet. Som et nyt 

tiltag afsluttes med E-Sport..   

Sponsorcykelløb torsdag aften 
De senere års succes med sponsorcykelløb 

afvikles i år torsdag aften på en 1,2 km 

rundstrækning, med start og mål på Øster-

gade foran Dan-Bo Møbler. 

Løbet afvikles i to rækker: en B-række, 

hvor vi håber på deltagelse både af børn, 

seniorers, fodboldspillere, forretningsdri-

vende og lokalpolitikere. Her kan man 

cykle både på almindelige cykler, moun-

tainbikes, tandem og til lejligheden særlig 

konstruerede cykler. Derudover bliver der 

en A-række med deltagelse af mere øvede 

ryttere. Som et nyt spændende tiltag invite-

res løbere fra HfS i år også til at deltage i 

sponsorløb, hvor deltagerne løber på en 

rundstrækning ved stadion på ca. 400 me-

ter. 

Sponsorcykelløbet skulle derfor gerne bli-

ve en publikumstræffer, hvor man kan 

både heppe og støtte med beløb til både de 

lokalkendte og de hurtige cyklister og lø-

bere, og ved målstregen   følge det spæn-

dende opløb. 

HfS håber, at deltagerne er lige så gode til 

at finde egne løbssponsorer, som sidste år, 

hvor 40 ryttere i alt kørte 60.000 kr. ind til 

ungdomsarbejdet i HfS. 

Interesserede kan allerede NU tilmelde 

sig hos Michael Jørgensen, tlf. 40300167, 

John Hansen, tlf. 22756595, Jens Her-

mann, tlf. 22424433 eller Thomas Sej-

ten, tlf. 40432787.                



 
 
 
 
 

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.                                                                                                                                 
 



Børnediskotek og Rafling 
Torsdag aften afsluttes med børnediskotek 

i festteltet – HfS håber ligesom sidste år at 

mange børn vil møde frem. Diskoteket 

arrangeres i samarbejde med Juniorklub-

ben v/Maj-Britt Nikolajsen. Samtidig med 

diskoteket dyster de voksne om Hessela-

germesterskabet i Dart og Rafling. Så det 

skal nok blive en sjov aften for både det 

yngre og ældre publikum – sidste år blev 

aftenen afviklet med stor succes. 

 

 

FREDAG AFTEN -  med spænden-

de aktiviteter for hele familien med 

grillaften, gadefodbold,  krocket og bør-

neunderholdning ”Åben Børnescene” og 

Teen Dance.    

Fredag aften er alle sejl sat til med stor 

familieaften på stadion. Her kan hele fami-

lien deltage i forskellige aktiviteter – i år 

gentages tidligere års store succes med stor 

gadefodboldturnering, hvor det er muligt at 

deltage med såvel familiehold, gade eller 

vejhold eller firmahold – holdene skal ger-

ne være mixede med holdopstillinger á 

minimum 5 spillere, bestående af blandede 

hold med såvel børn som voksne – og i 

forbindelse med afvikling af kampene vil 

der samtidig være indlagt forskellige kon-

kurrencer. Fredag aften byder endvidere på 

krocketspil for det lidt ældre publikum – 

og senere på aftenen bliver der grillaften 

på stadion, hvor Lisette, Christian og Co. 

tilbereder og serverer grillspecialiteter til et 

lækkert aftenmåltid. Aftenen afsluttes med 

børneunderholdning på stor scene, når Maj

-Britt og Juniorklubben inviterer alle børn 

og unge til at deltage i ”Åben Børnescene” 

og Teen Dance.  

 

Husk tilmelding til gadefodbold-

turneringen ved Jørgen Elgaard, på tlf. 

40259389, og Preben Juhl Rasmussen på 

tlf. 20648319, senest mandag den 24. juli  

Sportsugen afsluttes i år lørdag 

med stort spændende program.  
Lørdag formiddag indledes med stor bytte-

dag/dyrskue  for  børn.  Derpå  gentages 

Ringridningskonkurrence med heste – til-

melding ved henvendelse til turleder Lotte 

Hansen, på tlf. 22385080. I forlængelse af 

Ringridningskonkurrencen vil blive afvik-

let Ringridning for den lokale Puch Maxi 

klub, der i flere år har deltaget i sportsugen 

med stor succes. 

Ved frokosttid vil der blive mulighed for at 

købe frokost med frikadeller og kartoffel-

salat i køkkenteltet.  

Eftermiddagens  program  indledes  med 

gymnastikopvisning ved  HfS børneafde-

ling – og kl. 13,15 vil Selma Holmskov på 

10 år fra Roskilde kikke forbi og give op-

visning på 1 hjulet cykel – senest har hun 

vundet mesterskab i sin aldersklasse. Der 

bliver fodboldturnering for Old Boys og 

Veteran – blandt de gæstende klubber ude-

fra deltager igen i år hold fra bl.a. kommu-

nalbestyrelsen  i  Svendborg  Kommune, 

samt en række venskabsklubber. Midt på 

eftermiddagen fortsætter med Hockeyspil 

på  multibanen.  Eftermiddagen  afsluttes 

med konkurrencer i ”Den store bage dyst”, 

straffesparkskonkurrence,  samt  præmie-

overrækkelse i Jakkolo og nøglekassevin-

deren findes. Lørdagen afsluttes med af-

vikling af Hesselagers største havefest i 

festteltet, med start kl. 18,00, se næste side 

om program, billetsalg og bordreservering.    
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HESSELAGERS STØRSTE  

HAVEFEST LØRDAG AFTEN I 

FESTTELTET ! 
Lørdag aften afholdes den store beboerfest 

i festteltet – traditionelt med deltagelse af 

et stort og veloplagt publikum fra Hessela-

ger og omegn med familie og venner. 

Tema i år: ”Kom med hat”, præmie til 

den flotteste.   

Aftenen begynder med fællesspisning af 

medbragt madkurv, underholdning med 

Årets Hesselagerrevy og dans i år til det 

lokale fynske band ”KORT VARSEL”, - 

kombineret med lokal DJ så der er vir-

kelig lagt op til et brag af en fest – så det 

gælder om at komme ud af busken og få 

inviteret naboer, venner og familie med 

til Årets beboerfest i Hesselager. 
Billetter til festaftenen vil være 100 kr. 

incl. 1 øl kan købes i forsalg hos Meny  i 

Hesselager samt på stadion torsdag og fre-

dag i ugens løb. Bordbestilling finder sted 

ved henvendelse til Jeanette Jørgensen, på 

tlf. 51200649. Der er 25 kr. at spare ved 

at købe billetten i forsalg, idet prisen ved 

indgangen vil være 125 kr.   

Husk at købe billet til årets fest i Hessela-

ger sammen med dine naboer, venner og 

klubkammerater i HfS. Se i øvrigt plaka-

ten andetsteds i bladet.  

 

  
 

Hesselagers Største  

Havefest  
Hesselager  

Stadion 

lørdag, den 5.8.2017 

kl. 18.00 
 

Forsalg pris 100 kr. incl. 1 øl 

pris ved indgangen 125 kr.      

 
Drikkevarer må ikke medtages 



Opråb  

til flere frivillige hjælpere !!! 
Til afvikling af sportsugen skal der bruges 

mange frivillige hjælpere. Mange bestyrel-

ses- og udvalgspersoner i HfS er meget 

involveret med at hjælpe med de forskelli-

ge opgaver i ugens løb. Men for at det ikke 

altid skal være de samme personer igen og 

igen, håber vi meget, at en del ”Nye hjæl-

pere” melder sig for at hjælpe i ugens løb. 

Det kan være en vagt på 2-3 timer i salgs-

boderne og i køkken-/øltelt, eller medvirke 

som vagtpost ved sponsorcykelløbet, eller 

medhjælp med at opstille telt  og boder 

lørdag inden opstart den 29. juli, hvor vi 

starter med morgenmad fra kl. 08,00. 

Vi kan igen i år glæde os over at det lokale 

Hjemmeværnskompagni har meldt sig som 

hjælper med vagtposter omkring afvikling 

af sponsorcykelløbet. 

 

 

 

Har du idéer/ønsker omkring sportsugen, 

eller ønsker du at melde dig som hjælper 

til en eller to vagter i ugens løb, kan du 

give besked til en af flg. personer: Inge 

Marie  Holmskov,  tlf.  6225 1960,  Bent 

Skovshoved, tlf. 24484135, eller Jørgen 

Elgaard, tlf. 40259389. 

 

Vel mødt til sportsugen 2017 på  

Hesselager Stadion    

i dagene 31. juli – 5. august 

Hesselager fS´s Sportsugeudvalg 



Motionsdagen holdt 

flyttedag. 
 

Motionsdagen har holdt flyttedag fra uge 

31 til nu uge 24. 

Desuden har der været rigtige mange andre 

nyheder og tiltag vedr. Hesselagergårdslø-

bet. 

Der er lavet en ny hjemmeside(den gl. var 

forældet). Ny side på Facebook. 

Tidtagerleverandøren er blevet skiftet ud. 

Vi har delvis selv stået for tidtagningen til 

løbet og cykelløbet. 

Cyklisterne kørte med chip for første gang 

i år. Der var rundstykker og kaffe/the til 

alle cykelrytterne. 

Motionsløbet blev afviklet onsdag aften 

den 14. juni og cykelløbet søndag den 18. 

juni. 

At motionsdagen er flyttet kunne ses på 

deltagerantallet, som var på i alt 279. del-

tagere. 

Det var forventet at deltager antallet ville 

falde. Motionsdagen har nu ligget i uge 31 

i 23 år. 

Sådan en flytning vil give en tilbagegang i 

deltage antallet. 

 

Ikke alle havde fundet ud af eller hørt om 

at det nu var i uge 24 at Hesselagergårdslø-

bet blev afviklet. 

Der skal derfor allerede her i efteråret gø-

res opmærksomt på at motionsdagen ligger 

i uge 24 også i 2018. 

Især skal de mange skoler i området kon-

taktes og ligeledes de lidt større lokale 

firmaer. 

Begge dage blev afviklet i perfekt vejr og 

forløb rigtig flot. 

Største hold til motionsløbet var Hessela-

ger Løbeklub med 22 deltager og til cykel-

løbet var det Børnehjertefondens Cykel-

team med 22 deltager. 

Der var mange frivillige hjælpere i aktion. 

Uden dem ingen motionsdag. Stor tak for 

indsatsen. 

Resultaterne kan ses på hjemmesiden 

www.hesselagergårdsløbet.dk 

 

Bent Skovshoved. 

http://www.hesselagergårdsløbet.dk


Motionsdagen  
ligger bag os. Vi valgte at prøve at lægge 

den i juni hvor ingen endnu havde ferie og 

hvor skolerne stadig var i fuld gang. 

Både løb onsdag den 14. juni og cykelløb 

søndag den 18. juni er forløbet fint. 

Der manglede en del deltagere for at nå de 

tidligere års deltagere på 300, men første 

gang noget ændres vil det have lidt ” bør-

nesygdomme” som skal overstås. 

 

Der var mange fra det øvrige Fyn og også 

ganske land der havde tilmeldt sig løbene, 

men lokalbefolkningen manglede. Det 

fortæller os, at i uge 31 er en del familier 

på ferie og derfor ikke tæller, og når vi 

ændrer tidspunkt er der andre grunde. 

Det må vi tage til os og med i plusser og 

minusser når der skal evalueres. 

 

 

Sidder læserne nu og har svar eller forslag, 

så send det til os, så vi kan tage det i be-

tragtning. 

 

Blandt dem der havde tilmeldt sig var et 

stort cykelhold fra Hjerteforeningen 

nemlig ”Hjerterytterne”. En flok store 

børn og unge klarede at køre 60 km og en 

enkelt 90 km. De havde alle hjælpere med 

rundt, og var ikke overladt til sig selv. De 

kom fra hele landet, og skulle denne gang 

mødes vest for Storebælt. 

Flere udtalte sig efter at de var kommet i 

mål, at det var en flot rute, men der var 

nogle hårde bakker, bl.a. Skovmøllevej i 

Skårup, Regissebakke ved Frørup, og ja- 

det må vi jo give dem ret i. 

 

De skulle senere på sommeren køre et løb i 

hovedstadsområdet på 70 km. 



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 





Næste blad udkommer  
 

ca. uge 37 

 

Deadline absolut senest 

20. august 2017 

 Papirindsamling!! 
 

26. august 2017 
 

 

Sidste dato for papirindsamling i 2017: 

18. november 

 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35 
 





© Langå  Tryk 62 25 17 43 
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