
www.hesselager-fs.dk 

38 årgang nr. 4 september 2019 

Den store lounge afprøvet til en forfriskning ved opsætningen lørdag. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2019                  38 Årg. Nr. 4 

 

Udgiver:  HfS 

Oplag:   900 eksemplarer 

Numre:  4 årlige 

Tryk:   Langå Tryk 
 

Redaktion: 

Ellen Andenæs (Ansvarshavende) 

5874 Hesselager 40 35 43 13 

E-mail: hfssportsnyt@mail.tele.dk 
 

Svend Andenæs 

Bøsørevej 43 

5874 Hesselager 40 35 43 13 
 

Kasserer: 

Birgitte Nielsen 

Buevej 21 

5874 Hesselager 20 69 25 63 

E-mail: bi-ku@mail.dk 

 

 

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   
 

Johanne Holmskov 

Gudmevej 49 

5884 Hesselager 

Johanneholmskov01@gmail.com 

 
 

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  
 

Klubhuset 

Østergade 52 

5874 Hesselager 62 25 31 75  

 

HESSELAGER 

FORENEDE 

SPORTSKLUBBER 
 

 



 



Sportsuge med gudstjeneste i Hesselager 

Det blev en stemningsfuld og festlig guds-

tjeneste fyldt med dejlige toner fra de dyg-

tige musiker Erik Sørensen på klarinet, Jan 

Schønemann på guitar samt sang og violin 

ved vores egen kirkesanger Uta Mors. De 

indledte meget passende med ” Velkom-

men i den grønne lund” da gudstjenesten 

foregik i det fri i den store smukke præste-

gårdshave. 

Præsten fik på formen vis fortolket dagens 

tekst så den var helt i sportsgudstjenestens 

ånd mens solens stråler understregede san-

gen ” En yndig og frydefuld sommertid” 

og den blå himmel dannede den perfekte 

baggrund for det opsatte kors, fremstillet 

af den lokale kunstner Eigil Jørgensen. 

Efterfølgende havde menighedsrådet tændt 

op i grillen og sat borde frem til spisning 

af det medbragte mad. 

En dejlig aften. 

Den 40. Sportsuge blev som vi havde hå-

bet afviklet uden uheld af nogen art, i store 

træk godt vejr og god opbakning af lokal-

befolkningen. Alt tyder på at det bliver til 

et pænt overskud til klubbens ungdomsar-

bejde. 

Bevægelse i Hesselager blev spredt på for 

mange distancer, det må vi ændre på. Sel-

fieløbet havde mange børn med, og det var 

da en nyhed, at skulle ud på en rute og tage 

billede af sig selv, så det kunne dokumen-

teres, at ruten var gennemført. 

At vejret var med os, især de sidste dage 

med lune aftentemperaturer betød at de 

mange, der havde fundet vej til grillaften 

kunne blive siddende ude og nyde musik-

ken af Mads Toghøjs trio. Bedre kunne det 

ikke være. 

Lørdag aften efter en god sammensat revy 

trak gæsterne også udenfor, ja- den lune 

aften betød faktisk, at der var lidt tomt i 

teltet til Just Play bandet, som dog senere 

fyldte dansegulvet. 

For at samle området, så pladsen blev mere 

publikums venlig, havde vi opsat en del 

pavilloner og lavet lounge sæt af paller, 

dækket at hynder og tæpper man kunne 

tage om sig når aftenen blev kølig blev 

godt modtaget. Alt sammen pyntet med 

små lyskæder, blomster i vaser m.m. 

At sponsorcykel og stafetløb igen kunne 

indbringe 67,000 kroner. Det er et kæmpe-

arbejde der ligger forud for alle deltagerne. 

De har brugt mange timer på, at lave kon-

trakter med sponsorer, inden dette store 

beløb er hjemme. Tak for det store arbejde 

der gøres for det, det er en glad og godt 

tilfreds styregruppe, der nu skal evaluere 

på ugen, og der er da skrevet en hel del 

noter i løbet af ugen. Der er altid noget, 

der kan gøres bedre, og vi er altid åbne for 

plusser og minusser, det er det, der gør det 

værd at se frem til den 41. sportsuge i 

2020. 

IMH 
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Flot sponsorcykelløb med 25 deltagende 

ryttere og 15 løbere til start gav et pænt 

resultat og en god indtjening til ung-

domsarbejdet i Hesselager fS ved sport-

sugen på Hesselager Stadion. 

 

25 ryttere stillede torsdag aften op til spon-

sorcykelløbet i forbindelse med sportsugen 

på Hesselager Stadion, i år afviklet med 

start og mål på Hesselager Stadion, hvilket 

blev en succes med flere publikummer til 

at heppe på såvel ryttere som løbere, heraf 

en del aktive fra HfS egen løbeafdeling.  

De mange deltagere og et talrigt publikum 

på ruten og opløbsstrækningen skabte en 

god stemning på den 1,0 km lange rute. 

Løbet blev afviklet på en dejlig lun dansk 

sommeraften, når det er bedst.  

Det gav en god stemning hos såvel ryttere 

som publikum, der var mødt frem for at 

overvære løbet.  

De 25 cyklister var delt op i to klasser, en 

børne række med deltagere op til 14 år. 

Denne række fik 16 ryttere til start, mens 

seniorafdelingen, i år med såvel hurtige 

ryttere på racercykler og motionscyklister 

på BMX-cykler og en enkelt tandem til 

start, i alt havde 10 deltagere til start. Efter 

afvikling af cykelløbet blev der afviklet 

sponsorløb, med 15 aktive til start, fordelt 

med 5 hold á 3 løbere i stafetløb.  

Resultatliste sponsorcykelløb: 

Cykelløbet i børnerækken med 15 starten-

de, der kørte ½ time, vandtes af Niklas 

Pedersen med 14 omgange, foran Nikolaj 

Bay Madsen på 2. pladsen med 12 omgan-

ge, og med Laurits Qvist og Niels Frand-

sen på 4. pladsen ligeledes med 12 omgan-

ge.   

I seniorrækken kørtes 1 time og her sejrede 

i spurtopgør Mikkel Nielsen, fra Nyborg, 

foran Niclas Kalnæs og Thomas Sejten, 

Hesselager, der alle tre blev noteret for 29 

omgange.  

Flest indkørte sponsorkroner i børneræk-

ken sejrede Nicolai Bay Madsen, Gudme  

med 5.800 kr. foran Esben K. Pedersen 

med 3.150 kr., og med Niels Frandsen på 

3. pladsen 1.500 kr. Børnene indkørte i alt 

et flot beløb på 21.928 kr., en stigning på 

5.828 kr. i forhold til sidste år. 

I seniorrækken indkørte Thomas Sejten det 

største sponsorbeløb med 13.500 kr., foran 

Team Tandem med Ann Stengaard, Frede-

rik Borreby Pedersen og Preben Juhl Ras-

mussen med 8.400 kr. og på 3. pladsen 

fulgte Henning Ø. Hansen med 2.700 kr. I 

seniorrækken indkørtes i alt 26.065 kr.  

Sponsorløbet, der blev afviklet på en rund-

strækning på stadion på ca. 400 meter blev 

afviklet som spændende stafetløb for 5 

hold á 3 løbere, heraf et mixed-hold, et 

rent kvindehold og 3 herrehold.. 

Løbet vandtes af det unge hold bestående 

af Nick Dalhede, Nikolai Pedersen og 

Martinus N. Marqvardsen, med 30 omgan-

ge, foran John Hansen, Bjarne Kidde og 

Michael Ormstrup med 29 omgange og 

med mixed-holdet, bestående af Maj-Britt 

Nicolajsen, Louise Vogn og Thomas Ras-

mussen, der nåede 27 omgange.  

Fleste sponsorkroner indløb Team 3 x Tor-

ben, med Torben Aagaard, Torben Chri-

stensen og Torben Sæderup med flot beløb 

på i alt 12.950 kr. På 2. pladsen fulgte 

kvindeholdet bestående af  Karin Aagaard,  



”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB” 
    

             Spil banko hjemme hos jer selv, sammen med familie og  

   venner over Walkie talkien. Der kan lånes radioudstyr gratis,  

   så længe I er medlem og jævnligt spiller banko i klubben.  

   Radioudstyret kan også købes og vi vil være behjælpelig  

   med opsætning af udstyret. Vi spiller på søndage i ulige uger fra  

   kl. 19 til ca. kl. 22, fra 1. oktober til 30.april 

   Henvend jer i skurvognen på parkeringspladsen ved HfS’s  

   klublokaler på spilleaftnerne for tilmelding, fra kl. 18 til 19 eller til 

   Kjeld tlf. 24 48 96 51 

v/ Ole Petersen 
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Lene Foli og Ida Foli, med 2.425 kr., og på 

3. pladsen Nick Dalhede, Nicolai Pedersen 

og Martinus Marqvardsen med 1.500 kr. I 

stafetløbet blev der i alt indkøbet 18.950 

kr., en stigning på 7.215 kr. i forhold til 

sidste år.  

Dermed nåede det samlede sponsorbeløb 

op på i alt 66.942,50 kr. en stigning fra 

sidste år på 3.567,50 mod sidste års beløb 

på 63.380 kr., så igen i år et meget flot 

resultat.    
Stor tak til deltagerne samt de mange virk-

somheder og privatpersoner, der støttede 

sponsorcykel- og sponsorløbet med kon-

tantbeløb til klubkassen i HfS, samt til pub-

likum på stadion for god opbakning afte-

nen igennem. Ligeledes stor tak til alle 

sponsorer for de mange flotte gevinster til 

de tre reklamebankospil i ugens løb. 

Sportsugen i Hesselager blev afsluttet med 

masser af aktiviteter på festpladsen, samt 

Årets 40-års fødselsdagsfest lørdag aften 

med fællesspisning, Årets Hesselagerrevy 

og dans. 

Fredag aften blev indledt med nyt tiltag 

med reklamebankospil for børn, der samle-

de 60 børn fra 7-14 år i festteltet. Tidligere 

på ugen blev afviklet to reklamebankospil 

for voksne, henholdsvis mandag og fredag, 

der samlede i alt ca. 300 bankospillere. 

Programmet for fredag aften var ellers 

familieaften med krocketspil og konkur-

rence i ”Hesselager Dyster” i Hesselager 

Athlon”. 7 hold dystede i fem discipliner, 

løb, fodbold, cykling, skydning og krocket. 

De 7 hold dystede dels i teknisk udførelse 

samt på tid. Vinder som bedste mandskab 

blev ”Bjørnebanden”, mens Revyholdet 

blev kåret som bedst udklædte mandskab. 

Senere blev der inviteret på lækker grill-

mad ved Lizette, Christian & Co., der tra-

ditionelt samlede mange mennesker. Afte-

nen blev afsluttet med underholdning på 

festpladsen med sang og musik ved ”Mads 

Toghøj´s trio”, der skabte en god stemning 

og hygge på festpladsen i det dejlige sen-

sommervejr.            

Fredag og lørdag var der endvidere frem-

visning af ”Hesselagertæppet” i teltet, hvor 

arbejdsgruppen fremviste billeder + prøve-

syninger på deres store arbejde. 

Lørdagens program indledtes med ringrid-

ning på hest, hvor Lotte Hansen og hendes 

hjælpere havde samlet 18 ryttere og heste 

til start. Her sejrede hos børnene efter om-

ridning i finalen Natali med 9 ringe foran 

Emilie ligeledes med 9 ringe, og med Freja 

på 3. pladsen, med 8 ringe. 

Voksen ringridning vandtes af Lotte Han-

sen med 14 ringe, foran Ida Povlsen med 

11 ringe og med Signe Hansen på 3. plad-

sen med 10 ringe.  

http://www.hesselager-fs.dk/galleri_1/images/85-763.jpg
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Ringridning på knallert ved Puch Maxi 

klubben havde 6 til start, og her Carsten 

Savvæk med 14 ringe, foran Claus Gugs 

med 11 ringe og med Barder Bing på 3. 

pladsen med 10 ringe. Efter ring-

ridningskonkurrencen blev der budt på 

burgere i køkkenteltet. 

Lørdag eftermiddag blev indledt med HfS 

gymnastikopvisning og zumba opvisning 

for børn, dernæst var der underholdning 

med Play made drummers og blind bag-

ning for børn. Her sejrede et hold beståen-

de af Ida, Emilie, Emma og Tasja i spæn-

dende konkurrence blandt 5 andre hold. 

Dernæst fulgte fodboldturnering for vete-

ran og old-boys, hvor Årslev sejrede hos 

Veteranerne og Thurø hos old-boys. 

Svendborg Kommune deltog i veteran-

rækken med hold bestående af bl.a. Borg-

mester Bo Hansen, Henrik Nielsen, Steen 

Tinning og Mette Kristensen. Eftermidda-

gens konkurrencer i straffespark sejrede 

hos seniorerne af Claus Foli og hos børne-

ne af Emil Jansen. 

I jakkolo-konkurrencen sejrede Søren An-

dersen med 87 points, Laurits Frandsen 

opnåede 84 og Bent Skovshoved på 3. 

pladsen med 82 points. Hesselager´s me-

sterskyttekonkurrence sejrede hos børnene 

Laurits med 50 points x 3, foran Svend 

med 50 x 2 og med Frederik som nr. 3 med 

50 x 1, Benjamin på 4. pladsen med 48 

points og Casper som nr. 5 med 47 points. 

Hos seniorerne sejrede Søren med 100 x 2, 

foran Mads på 2. pladsen med 99 x 5 og 

Melnorka som nr. 3 med 99 x 4 og Dorte 

på 4. pladsen med 92 points. 

Lørdag aften blev en rigtig god 40-års fød-

selsfestaften i teltet – hvor 250 feststemte 

gæster fik en rigtig god aften med fælles-

spisning, underholdning  til spisningen 

med ”DJ Newgate” - senere med populær 

underholdning ”Årets Hesselagerrevy”,  

hvor det lokale revyhold igen  leverede en 

flot revy med mange gode og sjove numre, 

med såvel lokalt som nationalt indhold. 

Festaftenen sluttede med dans til musik fra 

det lokale populære danseband, ”Just 

Play”, der med deres populære dansemu-

sik fyldte dansegulvet fra start til slut. 

Mange tak for en rigtig god aften til alle 

deltagere og de frivillige hjælpere, der 

servicerede i aftenens løb. 

Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle 

frivillige hjælpere, der har assisteret og 

hjulpet med de mange praktiske opgaver 

og salg i boder i ugens løb. HfS håber på et 

godt resultat med en pæn  indtjening til 

klubkassen til brug for ungdomsarbejdet i 

foreningen.   

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Hesselager fS´s  

sportsugeudvalg   

 

Bent Skovshoved   Preben Juhl Rasmussen  



 www.viggo-nielsen.dk 



Indvielse af OCR bane 28 juli 2019 
Endnu en festdag i klubben, ny indvielse 

og det bekræfter at vi er synlige , ikke kun 

i lokalområdet men længere ud. 

I 2016 indviede vi multibanen, så var vi en 

del af SKOLE+ og nu bygger vi mere på. 

Jeg er glad og stolt over fællesskabet i vo-

res by. 

 

Telefonen ringede en dag i januar 2018. 

Det var fra Fynske bank, der ville fortælle 

mig at jeg var blevet indstillet til Fynske 

Bank fonds Ildsjælepris.  

Jeg troede ikke mine egne ører, men da der 

blev spurgt om jeg kunne komme til møde 

i banken om nærmere aftale, ja jeg blev 

ærligt sagt så overrasket, at jeg glemte 

datoen og måtte i slutningen af samtalen få 

datoen en gang mere. 

Jeg kendte ikke beløbet, tænkte 10 eller 25 

000, som jeg mente at vide fra tidligere år. 

På mødet fik jeg så at vide at donationen 

var på 100,000kr og så var jeg endnu en-

gang mundlam. 

Beløbet skulle doneres til et formål, som 

jeg ikke skulle bestemme her og nu. Der 

blev gransket, ja HfS var der ingen tvivl 

om, men der kunne også være andet, som 

jeg er med i, der kunne blive løftet, så jeg 

søgte om at dele beløbet og det blev godta-

get. 

50,000 til HfS og 50.000 til Stokkebæk 

vinterbadere, til en længe ønsket sauna. 

Pengene skulle ikke bare gå ind i daglig 

drift, nej de skulle bruges til nye initiativer 

og bestyrelsen og udvalg granskede det 

første år, Hvad sætter vi i gang. 

En dag kom en sms fra Maj Britt Nicolaj-

sen. Hvem bestemmer over stadion?  Jeg 

skrev kort tilbage Det gør HfS, hvorfor 

spørger du? 

Det kunne være så fedt at lave en OCR 

bane deroppe. OCR hvad er det?  Lang 

forklaring, og jeg var solgt- her var det nye 

initiativ, det var da det. 

 

Banen ser I her, som en flok frivillige med 

Maj-Britt, Rene og Thomas i spidsen har 

bygget de sidste par måneder. Men I har 

været flere og Tak Tak til jer alle. 

Maj-Britt Nikolajsen klippede det røde 

bånd, og første mand på banen var Andre-

as Stahl Olsen, 32 år og Danmarksmester 

2018 i OCR. 

Andreas er barnefødt her, nærmere i Skov-

husene ved Falled skov. I hans barndom 

var han også særdeles aktiv, en af dem, der 

mestrer al idræt og er god til det. I flere år, 

da vi i sportsugen havde store løb, var han 

altid på banen og tit vinder af 10 km di-

stancen. 

Han sprang nærmest over og igennem for-

hindringerne banen rundt, gennem mudder 

og op over det 4,5 m høje tårn. 

Tilskuerne forsøgte at følge med, for at få 

en fornemmelse af banens karakter, så han 

satte farten lidt ned. 

Senere tog han lige turen en gang mere, og 

-  til stor forundrin for alle,  i sit eget tem-

po. Strækningen incl. alle forhindringer og 

redskaber på under 3 minutter. VILDT 



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. 
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Kirsten Andersen 

Buevej 14 

5874 Hesselager 62 25 18 13 

 

Hoyer Bæk 

Lindevej 3 

5884 Gudme   30 11 59 49  
 

John Sørensen 

Humlebjergvej 16 

5884 Gudme   40 72 83 51  

Krocket 
Krocketudvalget: 

 
Frode Nielsen  Formand 

Buevej 16 

5874 Hesselager 62 25 22 26  
E-mail: Frode.Inga.Nielsen@mail.dk 

  

Ruth Christiansen 

Thingsagervænget 14 

5874 Hesselager 29 42 96 73  

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 

Krocket nyt siden sidst 

 
Ja så er der gået 4 måneder igen tiden den 

går stærkt. Hen over sommeren har der 

været god aktivitet på banerne det skal alle 

spillere havde tak for at i trofast har mødt 

op selv om vejret ikke altid har været godt. 

Vi afholdt grillaften d 12 Juli med rigtig 

god tilslutning god mad og højt humør. 

Der blev som vi plejer skudt gennem den 

lille bue. 

Hos spillere blev det Ole Vagn Jensen der 

var bedst. Hos ikke spillere blev det Bitte  

 

Hansen der var bedst. Vi var også heldig 

med vejret selv om det blev lidt køligt til 

sidst. Den 27-7-19 var vi seks mand der 

tog til Tune ved Roskilde for at spille om 

DM i enkeltmands. Ole Vagn Jensen vandt 

DM titlen i A 1 stort tillykke til Ole. Vi 

andre fik ikke noget med hjem men vi hav-

de en rigtig god tur hvor humøret var højt 

og med nogle gode historier. Den 8-8 –19 

blev der afholdt finalestævne for par. Kir-

sten Andersen og Henning Qvist skal til 

Ørnhøj 



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.svendborg-apotek.dk 

Hesselager 
Langgade 5  

5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 10 03 

 

EGELUND DÆKHOTEL 

v/Jeff Svenningsen 

Autoværksted, MC, Dæk 
www.egelund-daekhotel.dk, tlf. 62253571              

Tangå Møllevej 25, 5884 Gudme 

 

Støt vore annoncører, 

de støtter os 

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


i M2. Tove Jakobsen og Ole Vagn skal 

også en tur til Ørnhøj det er i A1.Efter 

stævnet var der uddeling af pokaler til vin-

derne i Fynsmesterskaberne i enkeltmands 

og par Til slut var der pølser og brød til ca. 

40 mand der var mødt op som spillere og 

tilskuere. En stor tak til Marianne og John 

pølser og brød og servering. Det var god 

aften og vi var heldige med vejret. 

  

               PUV. vegne Frode Nielsen.  

DANMARKSMESTER I  

RÆKKEN A 1  

 ENKELTMAND   - 2019 

FYNSMESTER I  

RÆKKEN B 2 

ENKELTMAND  - 2019 

FYNSMESTER   I  

RÆKKEN B  2 

ENKELTMAND  -  2019 



Gartnervænget 10 . Hesselager 



FYNSMESTER I  

RÆKKEN  C  1 

ENKELTMAND  -  2019 

FYNSMESTER I  

MESTERRÆKKE  2 

PARTURNERING  2019 

Nyt for børn: 

Fægtning, her var 

det far og søn, og 

der blev gået til 

sagen. 



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  



Hesselager 
Løb og motion 

 
Formand Torben Aagaard 

Vormark Bygade 21,  

5874 Hesselager +45 61 67 10 13 

mail.aabu@mail.dk 

 

Torben Christensen 

Hvenemosevej 17,  

5874 Hesselager 

 

Merete Edfort Andersen 

Knarreborg Møllevej 16,  

5883 Oure 

 

 

Karin Buus Aagaard 

Vormark Bygade 21, 

5874 Hesselager 

 

 

Facebook ansvarlig 

Opvarmning / intervaltræning: 

Jacob Tanne  20 10 14 93  

Så er sæsonen 2018/19 forbi. Vi begynder 

den nye sæson i sept. 2019. 

Siden sidste blad har der været løbetrænet 

hver mandag fra p-pladsen ved Hessela-

gergård og torsdag fra klubhuset samt fra 

Lundeborg om lørdagen. 

Til sportsugen var løbeklubben repræsen-

teret med 6 løbere på 2 stafet hold til spon-

sorløbet samt 3 andre stafethold. 

Det var et super arrangement hvor det lyk-

kedes at løbe over 15000 kr. ind til HFS. 

På træningsaftener løber vi typisk ture på 5 

– 8 – 10 km. 

Vi håber i starten af oktober, at starte et 

begynderhold op hvor alle kan være med. 

I vinterens løb vil flere af løberne deltage i 

DGI`s cross løb serie der afvikles 10 for-

skellige steder på Fyn. 

I vintersæsonen løber vi fra Klubhuset 

mandag og torsdag kl. 17,30 samt fra Lun-

deborg havn lørdag kl. 10. 

Vintersæsonen starter mandag d. 30 sept. 

til april 2020. 

For mere info kontakt  

Torben på 61 67 10 13. 

På løbeklubbens vegne 

Torben Aagaard 

mailto:mail.aabu@mail.dk


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 



Gymnastik 
Gymnastikudvalget: 

 
Helen Hansen  Formand 

Humlebjergvej 26 

5884 Gudme  62 25 30 27 

Mobil:   61 99 30 27 

E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk 

 

Vicki Nellegaard 

Tlf.:   62 25 19 47 

E-mail: hen@post7.tele.dk 

Anna-Katrine Markvardsen 

Tlf.:   62 25 15 31 

Mobil:   22 63 40 76 

E-mail: annak5874@gmail.com 

 

Sandra Ankerstjerne 

Mobil:    61 66 90 88  

E-Mail: sandramonks@hotmail.com 

 

Pia Ørnegaard Vinding 

Mobil:   61 31 75 32  

E-mail: piapubs@post.cypercity.dk 

 

Dorthe Andersen 

Mobil:   61 67 02 90  

E-mail: dorthe-andersen@hotmail.com 

Vi starter i uge 37 på Stokkebækskolen 

afd. Hesselager med 8 hold og på  

Stokkebækskolen afd. Gudme med 1 hold. 

 

Sådan ser programmet ud: 

 

På Stokkebækskolen afd. Hesselager: 

 

Mandag 

Zumba-Kids JR (0.-3. kl.) kl. 16.00-17.00 

Nathja Holck Søndergaard, Sandie Holck 

og Nicole B. Jensen 

 

Pilates kl. 18.00-19.00 

Ann Strandhauge 

 

Tirsdag 

Puslinge kl. 16.00-17.00 

Sandra Ankerstjerne,  

Pia Ørnegaard Vinding, Emma Andersen, 

Svend Holmskov, Jamie Ormstrup 

 

Powerkids (0.-4.kl) kl. 17.00-18.30 

Dorthe Andersen, Pia Ørnegaard Vinding, 

Nicolai Ormstrup, Johanne Holmskov og 

Martinus Markvardsen 

Voksen-Zumba kl. 18.30-19.30 

Sandra Ankerstjerne 

 

Onsdag 

Hockey kl. 19.30-21.00 

John Hansen 

 

Torsdag 

Minipuslinge kl. 16.00-17.00 

Dorthe Friis Egedorf og  

Sandra Ankerstjerne 

 

Børne-Hockey kl. 17.00-18.15 

Michael Ormstrup og Christian Holmskov 

 

På Stokkebækskolen afd. Gudme: 

 

Tirsdag 

Zumba kids (fra 4. kl.) kl. 16.00-17.00 

Nathja Holck Søndergaard og  

Sandie Holck 

 

Yderligere oplysninger ved  

Helen M. Hansen på tlf 61993027 



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

 
 

TLF. 62 25 17 43 

 

E-mail: langaatryk@mail.dk 

 

Tlf. 62 25 38 38 

Mobil 20 21 80 90 

www.arnepetersen.dk 

 

 v/ Arne Petersen 

Purreskovvej 28 

5874 Hesselager 

 www.farvex-perten.dk 

Ved forevisning af 
dette blad gives 20% 

rabat på maling 

     Farve X-perten  |  Ole Rømersvej 61    |  5700 Svendborg        |  Telefon: 62 22 44 90 

 

 

 

    



 

Søren Albjerg 

5700 Svendborg 24 25 56 10  

albjerg.soren@gmail.com  

 

Ann-Mette Jørgensen 

Teglværksvej 30 

5892 Gudbjerg 60 72 38 75 

anmjgudbjerg@gmail.com 

 

Søs Brinkmann 

Tøjsmosevej 4 

5883 Oure  20 20 54 21 

toejsmosevej@gmail.com 

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 

 

En ny sæson banker på.  

Hos skytterne har vi følgende træningstider: 

 

Mandag kl 19.30-21.00 Begynder og let øvede DAMER,  

riffel Start 7/10-19 NYT NYT  

Tirsdag kl 18.00-19.00 Familiehold Pistol og Riffel Start 24/9-19 

Tirsdag kl 19.00-21.00 Pistol for alle, Start 24/9-19 

Onsdag kl 17.00- 18.45 3 Børnehold a 45 min, Riffel Start 25/9-19 

Onsdag kl 18.45- 19.30 Unge holdet, Riffel Start 25/9-19 

Onsdag kl 19.15 Senior Riffel og Pistol, minus instruktør Start 25/9-19 

Alle er velkomne. 

 

Takket være DIF og DGIs foreningspulje 

vil der til sæsonstart være flere skydejak-

ker og handsker at finde i klubhuset. Vi 

håber, at der er størrelser til alle, der øn-

sker at benytte dem. 

 

 

Vi takker for nogle hyggelige dage til 

sportsugen i regn og sol. Som noget nyt fik 

vi kåret årets MESTERSKYTTE for både 

børn og voksne. Det var sjovt og er nok en 

gentagelse værd. 



Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 

TRAILER 

Tlf. 51 80 53 26 

mail: benkjerosteopati.dk 

 





Hesselager fitnesshus er klar til at gå IN DOOR 

Nu med spinning !!!! 

 

                                

 

             Med i prisen får du mulighed for at deltage gratis 

                      på vores hold i Cirkeltræning, Zumba og 

                                                  

Spinning på vores netop indkøbte spinningscykler. 

                                   Vi har planer om at starte flere hold op i løbet af sæsonen.  

Hold øje med holdtræningstider på    Hesselagerfitnesshus.dk 

                                     Hesselager Fitnesshus, Skolevej 50, 5874 Hesselager                                 

Forkæl dig selv med 

et træningskort til 

Fitness. 

3 mdr. 540 kr   

6 mdr. 995 kr  

12 mdr. 1800 kr 

 

 

 



OPNÅ RABAT I FITNESS, HVIS DU ELLER DIT BARN  

ER MEDLEM I  HfS 
 

Ordningen vil køre som forsøgsordning for FODBOLD, SKYDNING, GYMNASTIK 

og OCR i perioden 1.9.19 – 1.4.20 

 

Med denne ordning vil HfS og Fitnesshuset forsøge at opnå at: 

Så mange som muligt bevæger sig. (DGI`s 25 – 50 – 75 mål) 

skabe et tilbud til forældre som venter på at børnene træner 

skabe enkelhed og overskuelighed i tilbuddene. 

 

HfS og Hesselager Fitnesshus  

vil derfor tilbyde nogle nye multikontingentordninger. 

For voksne (fyldt 15 år) betyder det, at såfremt man er betalende medlem på et hold i 

FODBOLD, SKYDNING, GYMNASTIK og OCR kan man sideløbende træne i fitness 

for 540 kr. for et halvårskort. Dette kort vil normalt koste 995 kr. 

 

MEN man kan også opnå rabat, hvis man er forældre til et barn (ikke fyldt 15 år) som er 

betalende medlem på et hold under FODBOLD, SKYDNING og GYMNASTIK. 

Kontingentbetalende medlemmer af HfS og Fitness deltager desuden gratis på følgende 

hold. CIRKELTRÆNING, TRX, OG ZUMBA. 

 

På disse hold betaler ikke-medlemmer kr. 20 pr. gang. 

 

Der vil blive sat opslag op i klubhus og fitnesshus samt på infotavlerne inden sæ-

sonstart, med uddybning på det nye tiltag. 

 

Vi glæder os til at afprøve det de næste 6 mdr. og derefter bruge sommeren 2020 til eva-

luering af forsøgsordningen. 



Hesselager 

Fodbold 
 

Jørgen Elgaard Formand 

Hesselagergårdsvej 22 

5874 Hesselager 40 25 93 89 

Mail: j@hesselagermail.dk  

 

Preben Juhl Rasmussen    Næstformand 

Søvangen 6 

5884 Gudme  20 64 83 19 

Mail: erpjr@nrdc.dk  

 

 

 

 

 

 

Christian Dirksen Kasserer 

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 

OCR  
forhindringsbane 
 

Maj- Britt Nikolajsen      Kontaktperson 

Tjørnevej 13 

5874 Hesselager      22 74 72 93 

mbniko@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Øvrige 

Anja Maria Højer 

Thomas Rasmussen 

Maj-Britt Nikolajsen,  

der kan kontaktes for spørgsmål. 



GÅ DIG GLAD/ BEVÆG DIG FOR 

LIVET/WE WALK 

 

Det gør ikke så meget hvad vi kalder det- 

men hvad det handler om. 

 

DGI vil have mange flere i bevægelse. 

 

I uge 41 afvikles gå-kampagnen WE 

WALK, hvor hele Danmark skal ud og gå 

sammen 

 

Sommertid er lig med udeliv og udetid. 

Det er nemt at gå en tur på gader og stræ-

der, en tur i skoven, ved stranden, men når 

vi kommer til efteråret er det: 

 

lidt koldt i dag 

det regner 

det er ved at blive mørkt 

jeg kan ikke lide at gå alene 

jeg har det ikke så godt 

jeg venter til i morgen 

eller mange andre tanker for at komme 

afsted. 

HfS tager nu fat i en eller flere ugentlige 

gåture, vi starter op med en tur. 

Torsdag kl. 17,30 med mødested ved 

klubhuset. Så længe det er lyst, vil vi køre 

ud i naturen, ligesom løbeklubben gør. 

Vi har brug for flere kontaktpersoner, 

Er det dig, der vil være med, så der på 

hvert hold er 2-3 tovholdere, der kan hjæl-

pe/skifte med at være der, så ingen GÅR 

sur i det. 

Vi vil meget gerne tilbyde et formiddags-

hold/ weekendhold. 

Ring 21489079 ( Søster Holmskov) 

 

Det skaber både bevægelse og ro at gå. Det 

skaber glæde. Og det skaber meningsfulde 

fællesskaber, når man gør det sammen 

med andre. Sådan lyder nogle af kongstan-

kerne hos Gå dig Glad, der er skabt af den 

lokale forening Kontakt mellem Menne-

sker. 



2 søde piger Kristina og Camilla fra fami-

lien Andersen, 

Senere på dagen var familien så i Meny og 

tømme kassen og her blev der taget foto af 

nu 3 søde piger, da Kaja også var med. 

Holmskov bankede på vores dør og viste 

stolt nøglen højt i vejret. De var lutter smil 

og glade af forventning til udsigten af alle 

de gode varer, både til den søde tand og 

den 

Tillykke med gevinsten og tak til Meny. 

voksne familie. 

Hvem har nøglen der passer i 

hængelåsen. 
 

Lørdag eftermiddag kl. 15, hvor Nøglekas-

sen med varer for 1200,-kr fra Meny v/ 

Irene og Keld kunne prøves, ja da var der 

ingen på pladsen, der havde den rigtige 

nøgle. 

Søndag i forbindelse med oprydning blev 

kassen kørt retur til Meny, og der stod den 

så mandag og tirsdag indtil den heldige 

blev fundet. 

 



Mandag og onsdag stod i Reklamebanko 

tegn. Mandag var det ulideligt varmt. 

Det fik nogle bankogæster til at blive 

hjemme. Ca 2o mindre end i 2018. 

Onsdag var vejret ganske andet og teltet 

havde flot antal spillende gæster. 

Der bliver til begge dage sponsoreret man-

ge fine gevinster og vi er sponsorerne me-

get taknemmelige også at støtte her. 

Spillet var godt i gang og så trak skyerne 

sammen til et voldsomt uvejr. 

Regnen silede ned i stride strømme. Vand 

stod overalt på den tørre bane, tagrender 

løb over og fliserne stod under vand. Aflø-

bet kunne slet ikke tage den store mængde 

nedbør der faldt. 38 mm i løbet af aftenti-

merne. 

 

Højtalerne måtte skrues op, spillerne kun-

ne ikke høre og forstå opråberen, så der 

blev et par fejlbanko. Netop som spillet i 

teltet var slut ophørte regnen også, så ikke 

alle blev våde, da de skulle fra sportsplad-

sen, kun en del våde fødder og sko. 

 

På Hockeybanen blev der spillet trods reg-

nen, en gang våd- så pyt. Spillerne var alle 

i samme båd. Ligesom fodboldkampen 

blev spillet færdig. 

 

Det faldt regn, den aften..... 



40-års jubilæumssponsor 
Fonden for Fynske Bank  

Filialchef Annette Pedersen, Fynske Bank, 

Hesselager overrækker check fra Fonden 

for Fynske Bank til  formanden for Hesse-

lager forenede Sportsklubber, Inge Marie 

Holmskov, og sportsugeudvalget ved  

formand Bent Skovshoved og Preben Juhl 

Rasmussen. 

HfS/HOGG sportsuge 2019 

Sponsorliste øvrige aktiviteter: 

 
Øvrige sponsorer: 

 

Annoncesponsor: 

Fynske Bank  

 

Motionsdagsponsorer: 

Albani + Øldepot Svendborg 

Andelskassen 

Sats / Fitness.dk 

Free Bike Shop, Tved 

Fyns Amts Avis / Fynske Medier 

Fynske Bank 

Sporten + Intersport Svendborg 

 

Ringridningssponsorer: 

Højlund Mølle 

Anlægsgartner Preben Rask 

Murermester Carsten Andersen 

 

Nøglekassesponsor: 

Meny Marked, Hesselager 

 

Musik og -højtaleranlæg: 

Ole Hansen, Ellerup 

 

Pladssponsorer: 

Jelle Bo Udlejning 

Depot Svendborg v/Ove Nielsen 

Skræp´s Vognmandsforretning 

 

Kontrol- og vagtposter: 

En stor tak for hjælpen til Det lokale 

Hjemmeværnskompagni, Svendborg samt  

alle frivillige hjælpere fra Hesselager for-

enede Sportsklubber og lokalområdet. 

 



Sponsorer 2019  

 

Sponsor 

Ane-Margrethe Petersen (olde) 

Anlægsgartner Preben Rask 

Anna Egelund Overgård 

Bandet Just Play 

Bedstemor Frandsen 

Bent Andersen 

BF-oks 

Birgitte Nielsen 

Bitte og Kurt Vinding 

Blikkenslagerne ApS 

Bravida 

Brudager Smedie & VVS 

Bruuns Entreprenørservice v/Claus 
Bruun 

Buus-Aagaard Honn ing 

Bækkelundgård 

Claus Foli 

Coaching.nu 

Com'n'wood v/René Vogn 

Cykelmotion (HFS) 

Dagli brugsen Gudbjerg 

DanBo Hesselager 

DCU Camping Åbyskov Strand 

Depot Svendborg v/Ove Nielsen 

Dorthe Andersen 

Dorthe Frandsen 

Dyrlægehuset Michael H Wadstrøm 

Egelund Dækhotel 

Ejvind Frandsen 

Elin Sandgård 

Ellerup Entreprenør Forretning 

Ellerup Tømrerforretning 

Elo Nellemann 

Elsebeth Rasmussen 

Entreprenør Ejvind Frandsen 

Fam. Hansen 

Familie og venner til Maja Buch 
Raether 

Familien til Lærke Egedorf 

FKS Revision Thurø 

Fruerskovgård Maskinstation 

Frugtavler Ann Stengård 

Frugtavler Jesper Ullemose 

Frørup Andelskasse 

Fynske bank 

Gl. Tangegaard 

Grethe Cordua 

Grethe Ørnegaard 

Gudme Fysioterapi 

Gudme VVS og blik 

Hanne Pedersen 

Hefa El 

Henrik Sørensen 

Hesselager Autoværksted 

Hesselager Dyrlæger 

Hesselager Krocket 

Hesselager Smedie og VVS 

Hesselagergård Gods 

Hjelholts Uldspinderi ApS 

Holmskov I/S v/Lars og Erik Andersen 

Hunden Cleo 

Hvenemose Maskinstation 

Højlund Mølle 

HåndværkerVogn 

Ida Povlsen 

Inger og Mogens Jørgensen 

Intersport Svendborg 

J. Dyhr A/S 

Jens Arne Larsen 

JM-Service 

John Pedersen 

Karen Christensen 

Karin Bruun 

Karin Johnson 

Kiropraktor Jim Secher 

Kirsten Justesen 

Klinik Baumann v/Jette Baumann 

Kristian Sørensen 



Kurt Frandsen 

Kurt Nielsen 

Kørelærer Kristian Aaby 

Lakkendrup Planteskole  

Langå El Service 

Lars Printzlau 

Lene Foli 

Lise Jensen 

Lundeborg Strand Camping 

Lægerne i Hesselager 

Maj-britt Nikolajsen 

Maria Sørensen 

Maskonforhandler John Madsen Ørbæk 

Meny Hesselager 

Mette Christensen 

Michael Bay Madsen 

Midtfyns Totalservice 

Mikkel Hansen 

Mogens Hansen "Damgården" 

Murermester Allan Bruhn ApS 

Murermester Carsten Andersen ApS 

Murermester Jesper Rasmussen 

Murermester Joakim Bødker 

Murermester Aage Pedersen & Søn 

Murermster Allan Bruhn ApS 

N. Kjær Bilcentret 

Oure Autoværksted 

Pia og Morten Vinding 

Pia Skovshoved Konsulting 

Qvarfott's Brolægning 

Rikke Riley 

Ruth Christiansen 

Salon Country Cut v/Dorthe Dyhr 

Salon Lykkesminde 

Simon Riley 

Skovbo Erhvervsbeklædning ApS 

Solbakkens Jersey 

Sporten Intersport Svendborg 

Stephen Riley 

Stig Danielsen  

Stiga Denmark 

Stine Laybourn 

Superbrugsen Ørbæk 

Susanne og Hans Chr. Schaumann 

Svendborg Service og Teltudlejning 

Svindinge Smedie 

Sæderup Auto 

Søren og Marianne Møller Nielsen 

Søster Holmskov 

Team Hovsa 

Torben Sæderup 

Tøjsmose Tømrer og Maskinsnedkeri 

Tømrermester Michael Quist 

Tårup Vognmandsforretning 

Ulla Haugsted 

Ulle og Torben Nikolajsen 

Vejstrup Maskinstation A/S 

Vikarmanden v/Lennart Hansen 

Wichmann Optik/Nyt Syn 

Øko bonden 

Ørskov Foods A/S 

Østfyn VVS & Energiservice 



HfS/HOGG Sportsuge 2019 
 

Bankospilsponsorer –  

 

Albani + Øldepot Svendborg  

ved Ove Nielsen 

Andelskassen Svendborg 

Anitas Massage, Brudager 

Anlægsgartner Arne Petersen, Hesselager 

Anlægsgartner Preben Rask, Hesselager 

Benny´s Autolak, Nyborg 

Bendixen Fisk, Svendborg 

BF OKS A/S, Hesselager 

Bowl Inn Fun & Sport, Svendborg 

Bravida Svendborg v/Jan Pedersen 

Brudager Smedie v/Carsten Jørgensen 

Butik Knag, Rudkøbing v/John T. Foged 

Bøsøre Camping 

C.C. Jensen A/S 

Christiansminde Minigolf 

Christian´s Madhus, Tvedvej, Svendborg 

Cykelhandler Lars Printzlau, Hesselager 

Dan Bo Møbler, Hesselager 

Dagli´Brugsen, Gudbjerg 

Dukkehuset og KJ Design 

Ellerup Tømrerforretning 

 v/John Th. Rasmussen 

Entreprenør Ejvind Frandsen, Gudme 

FarveXperten, Svendborg 

Fri Bike Shop, Tved 

Frisørhuset v/Britta Christiansen,  

Hesselager 

Fruerskovgaard Maskinstation, Oure 

Frørup Andelskasse 

Fynske Bank, Hesselager 

Fyns Amts Avis og Fynske Medier 

Gudme Golfklub v/Palle Sørensen 

Gudme VVS & Blik v/Erland Sejten 

Haribo Lakrids  . 

Hesselager Apotek 

Hesselager Smedie 

Højgårdens Auto  

Håndværkervognen  

v/Erik Vogn, Hesselager 

Karin & Torben Aagaard, Vormark 

Kim´s Søndersø 

Klinik Baumann v/Jette Baumann,  

Hesselager 

Klippehjørnet & Paryksalonen,  

v/Vivian Lynge, Svendborg 

Langå El-Service 

Lundeborg Træ A/S 

Meng Bolig & Erhverv,  

v/Jens Erik Meng, Svendborg 

Meny Marked, Hesselager 

Midtfyns Totalservice 

 v/Michael Nielsen, Broby 

Min Købmand i Gudme 

Mosgaard Destilleri, Oure 

Murermester Allan Bruhn ApS, Gudbjerg 

Murermester Carsten Andersen ApS,  

Hesselager 

Murermester Jesper Rasmussen, Skårup 

Murermester Joachim Lolk Bødker,  

Lakkendrup 

Nielsen´s Tøjforretning, Svendborg 

OK Benzin, Århus    

Pias Blomster, v/Pia Fischer, Gudbjerg 

Pingvin Lakrids 

Punkt 1, Hvidt & Frit, Nyborg 

Punkt 1, Svendborg 

Refsvindinge Bryggeri 

Rise Bryggeri, Ærø 

Restaurant Majorgården, Oure 

Restaurant Ærø v/Käte og Finn Olsen 

Revsøre Smedie og VVS 

Sats / Fitness dk v/Karin Bonde,  

Svendborg 

Scan Office, Kontorartikler, Svendborg 

Skræps Vognmandsforretning af 1927 A/S 

Sporten + Intersport, Svendborg 

Svendborg Bryghus 

Sæderup Auto, Gudme 

Tom´s Chokolade.  

Tøjsmose Tømrerforretning 

Ullemose Frugt v/Jesper Ullemose 

Vestfyn Bryggeriet A/S 

Vormark Forsamlingshus`s Venner. 

XL Byggemarked, Jens Schultz A/S, 

Svendborg 



Næste blad udkommer  
 

ca. uge 50 

 

Deadline absolut senest 

24. november 2019 

 Papirindsamling 2019 

 
 

16. november 
 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjruZrzm9TXAhViGZoKHfkvAmkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fstaple-document-pile-old-newspaper-160414%2F&psig=AOvVaw1H6H_3j6tILdb-1-1qlnbd&ust=1511510057
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