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Kurt Ørnegaard           

Buevej 21 

5874 Hesselager  62 25 23 87 

Mobil:    28 80 23 35 

E-mail: bi-ku@mail.dk 
 

Dorthe Andersen 

Skolevej 13 

5874 Hesselager 61 67 02 90 

E-mail: dorthe-andersen@hotmail.com 

  

Ole Vagn Jensen 

Galdbjerg Kohavevej 21 

5874 Hesselager 62 24 12 50 

Mobil:   20 43 01 20   
 

Thomas Sejten 

Østergade 62 

5874 Hesselager 40 43 27 87 

E-mail: thsejten@msn.com  
 

Helen Hansen 

Humlebjergvej 26 

5884 Gudme  62 25 30 27 

Mobil:   61 99 30 27 

E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk 

 

Susanne Pedersen  

Purreskovvej 11 

5874 Hesselager  62 25 27 23 

Mobil:   23 30 27 96 

E-mail: SDP@mail.dk 
 

Annette Pedersen Kasserer 

Søvangen 15 

5884 Gudme  62 25 35 85  
 

Klubhuset 

Østergade 52 

5874 Hesselager 62 25 31 75 
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”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB” 
    

   Spil banko sammen med familie og venner over walkie talkie med  

   flotte præmier i form af gavekort, som kan indløses i en række 

   forretninger på hele Østfyn, vi spiller på søndage i ulige uger fra 

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

   Hvis ikke I har radioudstyr, er klubben behjælpelig med anskaffelsen 

   og opsætning. 

   Henvend jer i skurvognen på parkeringspladsen ved HfS’s klublokaler 

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

   Kjeld tlf. 24 48 96 51 

v/ Ole Petersen 

Langgade 14. 5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 12 56 



Hesselager fS kåret til Årets Forenings-

pris 2014 i Svendborg Kommune.   

Ved Svendborg Idræts Samvirke og 

Svendborg Kommunes Idrætsfest torsdag 

18. august i Rottefælden i Svendborg, blev 

Hesselager forenede Sportsklubber hædret 

og kåret til Årets Foreningsprismodtager  i 

Svendborg Kommune 2014. 

Formand Inge Marie Holmskov fik over-

rakt beviset herpå med skulptur af den 

lokale kunstner Ellen Margrethe Andersen 

– og prisen der var doneret af Fynske 

Bank, blev overrakt af privatkundechef 

Henrik Bo Jensen. Sammen med skulptu-

ren fulgte en buket blomster. 

Hesselager fS vandt nomineringen til 

Årets Foreningspris foran Team Tåsinge 

(cykelklub) og den nystartede rulleskøjte-

klub Svendborg Roller Derby. 

Nomineringerne blev flot læst op af revy-

skuespiller Jan Schou fra Rottefælden. 

Indstillingen af Hesselager fS til Årets 

Foreningspris var foretaget af en kreds af 

krocketspillere og borgere i lokalområdet 

v/Svend Aage Vistisen.     

I indstillingen blev fremhævet følgende: ”I 

de senere år har Hesselager forenede 

Sportsklubber taget mange initiativer og 

udviklet foreningens aktiviteter, dels for at 

øge sammenholdet for borgere i lokalom-

råderne Hesselager og Vormark, men ikke 

mindst for at udbygge samarbejdet med 

Stokkebækskolen og SFO i Hesselager til 

glæde for såvel elever, forældre og perso-

nale”.  

Af nye faciliteter kan nævnes udbygning/

modernisering med elektronisk marke-

ringssystem af HfS skydebane til et niveau 

af allerhøjeste klasse. Senest med anlæg af 

multibane på Hesselager Stadion, der som  

nævnt blev indviet ved sportsugen lørdag 

1. august. 

Alle aktiviteter gennemføres med frivillig, 

ulønnede ”ildsjæle”, hvilket er medvirken-

de til et meget stort fællesskab, kammerat-

skab og socialt samvær. 

Hesselager forenede Sportsklubber er det 

samlingspunkt – for udøvere og 

”medarbejdere” – der skaber sammenhold 

og velvære for lokalbefolkningen og der-

med også er meget attraktivt for tilflyttere 

til området. 

 

Efter at have modtaget prisen takkede 

Inge Marie Holmskov for modtagelsen 

heraf og rettede samtidig en stor tak til de 

mange frivillige ledere, trænere/

instruktører og øvrige hjælpere i Hessela-

gerområdet. 



Gartnervænget 10 . Hesselager 



Tilbageblik. 
 

Sportsugen 2015: 

Der er ryddet op og stadion og klubhus er 

klar til sensommer og efterårstræning og 

kampe. Den nye multibane står klar til de 

mange aktiviteter den kan bruges til- 

Ugen gik på trods af det kolde sommervejr 

uden problemer og uheld af nævneværdig 

karakter.  Så -  ugen blev igen en succes 

med stor opbakning fra både by og land. 

Ingen nævnt – ingen glemt. 

Til de mange frivillige hænder, der på 

den ene eller anden måde, med få eller 

mange timer hjalp med til at få alle op-

gaver løst – og – til tiden, skal der lyde 

en meget STOR TAK, hvis bare få hav-

de svigtet, kunne det let sætte meget i 

stå. 

STOR TAK til alle de mange der har 

sponseret til ugens arrangementer. Det 

er jer der er basis for det flotte resultat. 

Nu sidder kassereren med alle bilagene og 

skal have styr på tallene. Det er også en 

stor opgave, men vi håber og tror på et 

godt resultat til deling mellem  HfS/Hogg.  

Sidste år var der kr. 35.000 til hver, så lad 

os håbe det samme i år. 

Med venlig hilsen 

HfS/Hogg 

Hesselager Løbeklub  

Siden sidste blad udkom, har løbeklubben 

været inde i en stabil periode. Vi har delta-

get i nogle løb hen over sommeren hvor 

især Hesselagergårdsløbet skal nævnes. 

Der deltog vi med 18 løbere. Og alle gen-

nemførte deres distancer. En deltog på ½ 

maraton, 10 på 10 km og 7 på 4,5 km. 

Dejligt at så mange fra klubben støttede 

op om vores lokale løb.  

Der har også væres deltagelse fra løbe-

klubben i De vilde Hestes Løb på syd 

Langeland og i Etape Bornholm samt et 

par andre stævner.  

Her i sept. Starter den nye sæson. Resten 

af september træner vi hver mandag kl. 

17,40 fra rensningsanlægget ved Purresko-

ven og torsdag kl. 17,30. fra Klubhuset. 

Fra mandag d. 5 okt. Løber vi fra klubhu-

set kl. 17,30.  

Vi har hold der løber på forskellige ni-

veauer, så der er plads til alle. 

1.oktober starter vi et hold for nybegynde-

re. Så har du lyst til at komme i gang med 

at løbe, så mød op 1. okt. iført løbesko og 

praktisk tøj til formålet. 

På løbeklubbens vegne 

Torben Aagaard 



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 



Flot sponsorcykelløb med 23 deltagende 

ryttere til start gav samlet et fint resul-

tat og en god indtjening til ungdomsar-

bejdet i HfS/HOGG ved sportsugen på 

Hesselager Stadion. 

 

23 ryttere stillede tirsdag aften op til spon-

sorcykelløbet i forbindelse med sportsu-

gen på Hesselager Stadion, med start og 

mål på Østergade ud for Dan Bo Møbler.  

Deltagerne og et pænt publikum på op-

løbsstrækningen trodsede den blæsende 

”sommervejrsaften” og skabte en god 

stemning på den 1,2 km lange rute. Løbet 

blev samtidig afviklet på en kold sommer-

aften med megen vind og nogenlunde tør-

vejr hele aftenen. Det gav en god stem-

ning hos såvel ryttere som et talrigt publi-

kum, der var mødt frem, trods det kolde 

vejr.  

De 23 deltagere var delt op i to klasser. B-

klassen, der havde 15 til start, heraf 7 

børn, lagde ud og kørte den første time, 

mens A-klassen med 8 deltagere kørte den 

anden time i meget højt tempo. 

Resultatliste: 

B-klassen vandtes af Willy Jensen, Hesse-

lager, der kørte 23 omgange. Han vandt 

foran Henning Ø. Hansen, Hesselager med 

22 omgange og med Michael Nydam, 

Gudme på 3. pladsen ligeledes med 21 

omgange. Hos børnene sejrede Bjørn An-

dreassen, Gudme med hele 27 omgange 

foran Tobias Nydam, Gudme og Andreas 

Høyer, Hesselager, begge med 19. A-

klassen vandtes af den lokale Svend Hvid-

sten fra Hesselager med 29 omgange i 

spurtopgør på målstregen foran Anders 

Møller, Nyborg ligeledes med 29 omgan-

ge og med Steffen Kiel Jensen, Gudme på 

3. pladsen, ligeledes med 29 omgange.    

Flest indkørte sponsorkroner i A-rækken 

sejrede Thomas Sejten med et meget flot 

resultat på 19.990 kr., herefter fulgte Jens 

Hermann med henholdsvis 600 kr. og 

Svend Hvidsten med 500 kr. 

I B-rækken sejrede Preben Juhl Rasmus-

sen med 10.160 kr. Kristian Hedegård 

med 3.720 kr. og Henning Ø. Hansen med 

3.200 kr. fulgte på henholdsvis 2. og 3. 

pladsen. 

Hos børnene sejrede Miriam Kliem Peder-

sen med 3.080 kr., foran Johanne Holm-

skov med 2.810 kr. og Kasper Aaby kr. 

1.950 - flot indkørt af alle i den blæsende 

sommervejrsaften.    

I alt blev der i år indkørt i alt 52.850 kr. 

dejlige sponsorkroner til brug for ung-

domsarbejdet i de to klubber, HfS og FS 

HOGG – 500 kr. mere end sidste års beløb 

på 52.350 kr..Tak for rigtig god opbakning 

fra de mange sponsorer og privatpersoner.  

Vindere i børneklassen 



Tlf. 65 33 13 35 



René Vogn 

Gartnervænget 65 

5874 Hesselager 40 16 06 43 

E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk 

 

Brian Rasmussen 

Poppelvej 4B 

5884 Gudme  27 12 57 53 

 

Hans Chr. Rasmussen 

Landmålervej 11, Brudager 

5881 Vejstrup 20 25 89 97 

 

Suppleant Jesper Markvardsen 

 

Skydning 
Skydeudvalget: 
 

Ulrik Dissing 

Søndergade 42 

5884 Gudme 

 

 

Erik Vogn 

Tingstedet 10 

5874 Hesselager 27 61 95 31 

E-mail: elvogn@hesselagermail.dk 

 

 

NYT FRA SKYTTERNES VERDEN 
 

I skrivende stund er frivillige fra klubben ved at renovere opholdslokalet, så det kommer 

i ligeså fin stand som vores renoverede skydebane. 

Der har været gang i malerrullerne på banen, så de mindre heldige skud er blevet slettet. 

Ellers står gulvet for en gang maling også, så det bliver nemmere at rengøre. 



BIL/MC/TRAILER 

Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 



 
OPSTART INDENDØRS SÆSON 

 

 

I år prøver vi at flytte Riffel træningen til Onsdage. 

Så åbningstiderne bliver som følgende: 

 

Børn – Riffel    Onsdage 17.00-19.00 

Voksne – Riffel   Onsdage 19.00-21.00 

Med opstart 23.09.15 

 

Børn/voksne – Pistol Tirsdage 19.00-21.00 

Med opstart 22.09.15 

 

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

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

 

Så kom forbi og prøv ganske gratis.  





 

 

Gerhard Andersen 

Buevej 14 

5874 Hesselager 62 25 18 13 

 

Svend Aa. Vistisen 

Kløvermarksvej 11 

5874 Hesselager 62 25 15 65 

 

Karl Aage Jensen (Kalle) 

Fruens Alle 10 

5874 Hesselager 21 76 16 36 

Krocket 
Krocketudvalget: 

 
Peder Pedersen Formand 

Tingstedet 6 

5874 Hesselager 62 25 16 03 

Mobil   27 61 95 02 

 

Ruth Christiansen 

Violvej 7 

5874 Hesselager 62 25 24 21 

Kro ck e t n y t  s i d en  s i ds t . 

Fredag den 17. juli, blev der afholdt grill-

aften ved klubhuset, der var særdeles god 

tilslutning, og vejret var med os. 

I år var Ruth og Hans Christian forhindret 

i at stå for grillen, på grund af sygdom, vi 

var heldig at kunne få Lisette og Kristian 

Holmskov til at afløse, og det var rigtig  

godt, stor tak for det. 

 

Som lidt underholdning, var der arrangeret 

konkurrence i, at skyde flest kugler igen-

nem den lille bue, for det hold der ikke 

spiller krocket, blev vinderen Tonny Ja-

cobsen, for det hold der spiller krocket, 

blev vinderen Ole V. Jensen, der var en  

vandrepokal til vinderne. 

Danmarksmesterskaberne for enkelt-

mandskrocket er afviklet, fra Hesselager  

deltog Ole Vagn Jensen og Boris  

Sørensen. 

Ole blev nr. 1 og Danmarksmester i ræk-

ken A  2,  Boris blev nr.2 i rækken C  2. 

Der skal her lyde et stort tillykke med det 

fine resultat. 
 

Torsdag den 13. juli, blev Fynsmesterska-

berne i krocket for par afviklet her på sta-

dion, også i år kom Hesselager på vinder-

tavlen, Tove Jacobsen og Ole Vagn Jensen 

vande rækken A  1,  og det giver adgang 

til at deltage ved Danmarksmesterskaber-

ne den 12. september i Sig ved Varde, og  

det gør de så. 

Også her skal lyde et tillykke med  

resultatet. 

 

Puv.  Peder P. 

 



Genvejen 9 

Revsøre 

5874 Hesselager 

tlf. 62 25 12 81 

 tlf.62 25 32 46        bil 23 61 71 46  
www.humlebyg.dk     vimmer56@mail.dk      

 

Mejerivej 14 

5874 Hesselager 

 

Tlf. 62 25 31 11 

 

www.karinjohnson.dk 

www.svendborg-apotek.dk 

Hesselager 

Torneløkke 
Kloak - Anlæg - Service 

  Sundbrovej 39  5700 Svendborg 
 

  Tlf. 62541811   www.torneløkke.dk            

Langgade 5  

5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 10 03 

 

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


DM Enkeltmandskrocket 2015 

Vinder af rækken A2 

DM Enkeltmandskrocket 2015 

Nr. 2 i pulje C 1 

FYNSMESTRE I RÆKKEN  A1  2015 
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Instruktørerne i Fitnesshuset ønsker alle medlemmer en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Vi står klar til at tage imod nye medlemmer med sunde nytårsfortsætter i 2014. 
Vi ses !! 

 
Kig ind på vores hjemmeside:                

www.hesselagerfitnesshus.dk 
 

Har du brug for at kontakte os kan dette ske ved at skrive en e-mail til:  
        HesselagerFitnesshus@live.dk 

                 eller ringe til: 

Inge Marie Holmskov (Søster)   21 48 9079 

 

Sommeren går på hæld, og Fitnesshuset kalder.  

Her er plads til flere så tag gerne naboerne med. 

De dygtige instruktører står klar til at give dig: 

VELVÆRE OG GLÆDE      STYRKE OG FORM. 

 



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 

 Hockeyholdet og zumba damerne kunne 

opleves lørdag d. 1. august til Sportsugen, 

hvor begge hold var  med til indvielsen af 

Multibanen. Det var dog ikke som opvis-

ningshold, holdene deltog men som work-

shop og alle omkring banen var velkomne. 

Det benyttede flere sig af både på zumba-

holdet og i hockey-kampen.  

Det var underholdning på højt niveau, og 

mændene er efterfølgende fortsat med 

udendørs hockey . Det er ganske gratis, og 

foregår hver onsdag kl. 19.00-20.30. De 

fortsætter  frem til sæsonopstart i uge 37 

og byder naturligvis nye såvel som ældre 

hockey-spillere. ”Overdommer” er John 

Hansen  Alle er velkomne!!   

 Vi ved stadig ikke, hvordan den kommen-

de sæson vil komme til at gå mht. lokaler, 

men frem til jul forventer vi, at gymna-

stiksalen kan benyttes, og så håber vi at vi 

finder alternativ træningsplads til resten af 

sæsonen. 

Allerede nu forventer vi, at en stor del af 

programmet på plads: 
 

Mandag kl. 14.15-14.45  

Børneyoga for 0-3. kl. 
 

Mandag kl. 17.00-18.00 Zumba  

Sandra Ankerstjerne 
 

Mandag kl. 18.15-19.30 Pilates  

v. Ann Strandhauge  
 

Tirsdag kl. 16.15-17.30:    

Supermandsholdet (0-4. kl.)  

Louise og Stephanie  
 

Tirsdag kl. 19.00-20.30  

Motion for Quinder  

Birgitte B. Bering 
 

Onsdag kl. 19.00-20.30 Hockey  

John Hansen 
 

Torsdag kl. 18.30-19.30 Zumba  

Sandra Ankerstjerne 
 

Men vi mangler desværre stadig trænere 

til far, mor og barn holdet samt til puslin-

geholdet (4-6 år) 

Så har du forslag til trænere til ovennævn-

te hold eller er du selv frisk på et af holde-

ne så meld ind til Helen 61993027 



ANLÆGSGARTNER 

Preben Rask 
Gartnervænget 8, 5874 Hesselager 

Tlf.:62251180 Mobil:24823182  
Mail:prebenrask@webspeed.dk 

Anlæg af fliser - granit - granittrapper - opsæt af hegn 
vedligeholdelse - græs - snerydning 

 

Åbningstider : 

efter sæson, ring 

og hør nærmere. 

           Specialer :  
Robinie (Akacie) - Egetræ   

Bindingsværk - Douglas  

Lærk - linoliemaling  
Levering over hele landet.  

v/ Christian Bidstrup 
Kullinggade 29 

5700 Svendborg 

tlf. 62 25 18 28 

www.lundeborgtrae.dk - www.egeplankeborde.dk 

post@lundeborgtrae.dk 



Hesselagergårdsløbet 2015. 
 

Trods strid blæst kæmpede 330 løbere og 

cyklister sig tappert igennem 22. udgave  

af Hesselagergårdsløbet.         
 

Især arrangørerne døjede under de heftige 

vindstød med at fastholde teltdugene ved 

jorden. Kritisk blev det, da selve start- og 

målbanneret truede med at tage en him-

melflugt, men de kvikke hjælpere fik red-

det målbanneret og vigtigst af alt kom alle 

igennem dagen uden nævneværdige 

skrammer. 
 

I disse vejrforhold havde ingen sat næsen 

op efter rekordtider, så derfor var det en 

særligt flot og bemærkelsesværdig  præ-

station, da Tine Rosengreen Pallisgaard 

fra Odense slog kvindernes løbsrekord på 

½-marathon og blæste i mål i tiden 

1:28:57.  

Tillykke til Tine.   

 

 

Alle stred sig gennem vinden på motionsdagen, hårdest var det for  

cykelmotionisterne. 

Også den bedste kvinde i 30 kilometer 

cykelløbet er værd at bemærke. Hun hed-

der Julie Bülow og var udsendt medarbej-

der fra Danmarks Radios P3. Lytterne har 

i 3 uger kunnet følge Julies noget tvivl-

somme forberedelser til cykelløbet, så vi 

havde sørget ekstra godt for at Julie kom 

sikkert igennem de 30 km.   

 

Hesselagergårdsløbet 2015 havde følgen-

de vindere: 

 

Cykling. 

90 km. dame: Helle Jensen fra Hesselager. 

90 km. herre: Tore Thøgersen fra Nyborg 

60 km. dame: Rikke Pedersen 

60 km. herre: Simon C fra Svendborg 

60 km. ungdom: Bjørn Andreassen fra 

Gudme.  

30 km. dame: Julie Bülow fra Odense. 

30 km. herre: Martin Bech Nielsen fra 

Dyssegård v/København. 



Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10 

 www.viggo-nielsen.dk 

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 

http://www.sabroes.dk/


Løb. 

 

Halvmaraton for mænd blev i år vundet af 

Henrik Simonsen fra Odense i tiden 

1.19.47 

Hos kvinderne var det før omtalte Tine 

Rosengreen Pallisgaard, der med ny 

løbsrekord vandt i tiden 1.27.51 

 

På 10 kilometer for mænd var det Simon 

Holst fra Elsehoved der vandt i tiden 

37.18. 

Nadia Nørgaard vandt 10 kilometer for 

kvinder i tiden 49.34. 

Hos drengene vandt Nicolaj Hansen fra 

Vejstrup for andet år i træk med den flotte 

tid 37.23. 

Der var en lokal vinder hos pigerne idet 

Johanne Holmskov fra Hesselager også 

for andet år i træk vandt i tiden 1.00.14 

 

4,5 kilometerdistancen blev vundet af An-

dreas Olsen i tiden 15.58, og hos kvinder-

ne var det for 4. år i træk Stine Samsø fra 

Svendborg der løb med sejren i tiden 

18.17. Flot rekord. 

 

Anders Bang fra Hesselager vandt i ung-

domsklassen med tiden 19.30. 

Hos pigerne kom Maja Seneca Jensen fra 

Ullerslev først over målstregen i tiden 

21.12.     

 

Igen var mange frivillige og hjemme-

værnsfolk med til at løse de praktiske op-

gaver og sørgede for at deltagerne fik en 

god og hyggelig dag trods blæsten. En stor 

tak til hjælperne. 

Vi er således klar til at tage godt imod jer 

til den 23. udgave af løbet i 2016. 

 

På gensyn til næste år. 

 

Med venlig hilsen 

Bent Skovshoved 

Løbsleder. 
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Sportsugen 2015 i Hesselager med Ind-

vielse af Multibane.  

Sportsugen 2015 er nu vel overstået.  

Den blev igen i år afviklet i uge 31 i sam-

arbejde mellem Hesselager forenede 

Sportsklubber og FS HOGG, og i år for 

37. år i træk. 

Et af højdepunkterne ved Årets Sportsu-

gearrangement var indvielse og ibrugtag-

ning af den nye flotte Multibane, der fandt 

sted lørdag middag. 

I forbindelse med etablering af multibanen 

har HfS/HOGG modtaget fondsmidler fra 

Lokale- & Anlægsfonden, Fionia Banks 

Fond, Fynske Banks Fond, Svendborg 

Kommune, samt DBU/Nordeafonden. 

Multibanen, der har haft en anlægssum på 

ca.700.000 kr., og er blevet anlagt efter en 

byggeproces forestået af Anlægsgartner 

Preben Rask i samarbejde, med A-Sport/

Virklund Sport og de lokale entreprenører 

Frueskovgård Maskinstation og lys ved 

Jan Pedersen fra Sydfyns El-Service/

Kemp Lauritsen. 

Ved indvielsen blev de mange gæster budt 

velkommen af Preben Juhl Rasmussen fra 

HOGG, og der var taler ved HfS´s for-

mand Inge Marie Holmskov, samt af John 

Emil Johansen fra DBU Fyn´s bestyrelse, 

Nordea Fondens adm. direktør Henrik 

Lehmann Andersen, Viceborgmester i 

Svendborg Kommune, Henrik Nielsen og 

den røde silkesnor til banen blev herefter 

klippet af U-8 spillere fra HOGG. Stort 

tillykke med den flotte bane til alle idræts-

udøvere samt til alle fremtidige brugere i 

lokalområdet.              



VEJUNDERFØRING 

Entreprenør og aut. Kloakmester 

Kurt Frandsen & søn 

Ellerup Bygade 37, Gudbjerg 

62 25 19 75 

Kurt 40 16 30 31  Martin 40 33 80 39  

Åbningstider: 

Mandag  Lukket 

Tirsdag-Torsdag 10.00-17.00 

Fredag  10.00-18.00 

Lørdag  09.00-13.00 

v/ Vibeke Sundsgaard 

Langgade 15 – Hesselager, 62 25 35 36 

Åbent alle dage 07.00 - 20.00 

 Stort discountprogram 

 Bredt varesortiment 

 Vareudbringning 

 Håndkøbsudsalg 

 Pakke udlevering 

 Fotokopiering 

 Telefax 

Tæt på dig og din hverdag 

Tømrerarbejde: 

 Nyt gulv 
 

 Nye døre og vinduer 

 Ny/renovering af  

carporte og skure mv. 

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

www.strandhauge.dk  

Entreprenørarbejde: 

 Aut. Kloakmester 
 

 Kloakseparering 

 Ny terrasse eller  

flisegang 



Efter indvielsen blev banen taget i brug til 

Zumba og Hockeyspil. 

 

Program for sportsugen blev afviklet med 

stort program ugen igennem – startende 

søndag med motionsløb og cykling med 

330 deltagere – nogle færre end sidste års 

475 – det skyldtes nok især den kraftige 

blæst på selve dagen – men traditionelt en 

flot start på sportsugen. Senere på ugen 

fulgte fodboldkampe for Team Hovsa, Old

-Boys og Senior, samt Reklamebankospil i 

to afdelinger, der samlede i alt godt 300 

spilleglade gæster. Bankospillet blev ar-

rangeret i samarbejde med Hesselager og 

Omegns Radioklub og Vormark Forsam-

lingshus´s Venner. Torsdag bød på spon-

sorcykelløb, og her trodsede 23 deltagere 

den kraftige blæst, og 8 ryttere i A-klassen 

og 23 i B-klassen indkørte i alt 52.800 kr. 

til ungdomsarbejdet i HfS/HOGG – flot 

resultat ca. 500 kr. mere end sidste år. 

 

Onsdag aften blev der afviklet raflekon-

kurrence i klubhuset, og torsdag blev der 

med stor succes afviklet Børnediskotek i 

klubhuset – og mens de mange børn dan-

sede og morede sig i klublokalet 

”hyggede” forældrene sig i omklædnings-

rummene.    

 Fredag aften blev der afviklet OL konkur-

rencer på stadion og her deltog 12 lands-

hold, der repræsenterede såvel gader som 

familier fra Hesselager-Vormark og Rev-

søre. OL-aftenen på stadion blev indledt 

med, at de enkelte hold i deres flotte ud-

klædning ankom til stadion i fælles ind-

march med anført af OL-fakkelen, der 

herefter blev tændt og lyste under aftenens 

aktiviteter – en festlig optakt.  Sideløben-

de med de spændende 5-kamp aktiviteter, 

blev der afviklet OL i Ringridning, OL i 

løbe biathlon og OL i krocketspil. Træk-

krogen åbnede og der blev serveret lækker 

grillmad, tilberedt af Lizette & Christian 

Holmskov og deres hjælpere. OL konkur-

rencerne blev afviklet med OL i rodeotyr, 

der igen i år havde fundet vej til Hessela-

ger Stadion – og aftenen sluttede med 

sang og musikunderholdning ved Synge-

pigerne fra Søndersø samt Country og 

Visesanger Mads Toghøj. Sidstnævnte fik 

gang i dansegulvet i festteltet. 



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

www.håndværkervogn. 

Algade 34        Langeskov Centret 4 

5750 Ringe  5550 Langeskov 
 Tlf. 62 62 14 06  Tlf. 65 33 19 92 

 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



OL flammen blev tændt 

af repræsentanter fra 

løbeklubben der lyste 

flot op i deres orange 

bluser.  Lene Foli og 

Karin Buus  



Lørdag blev sportsugen afsluttet med stort 

spændende program, med Motocross 

Show, hvor 8 dygtige ryttere fra Nr. Lyn-

delse viste deres kunnen i et stort show, 

der blev afviklet i to afdelinger. Derpå 

fulgte indvielse af Multibanen og i køk-

kenteltet blev der serveret dejlig æggeka-

ge. Senere var der Zumba og Hockey på 

multibanen, der var konkurrence i Ring-

ridning for Puck Maxi Klubben. Om efter-

middagen blev der afviklet spændende 

fodboldstævne for Old-Boys og Veteraner 

med deltagelse af 9 hold fra naboklubber-

ne. 

Sidst på eftermiddagen var der ”den store 

bagedyst”, med mange flotte lagkager og 

eftermiddagens program blev afsluttet 

med finale i Jakkolospillet og udlodning 

af den store varekurv fra Meny Marked til 

nøglekassevinderen. 

 

Sportsugen blev afsluttet lørdag aften med 

afvikling af Hesselagers største havefest, 

hvor 225 feststemte gæster deltog med 

fælles spisning, god underholdning med 

Årets Hesselagerrevy. Aftenen sluttede 

med dans til det populære orkester Bit-

tersweet med dygtig sangerinde til at sætte 

gang i dansegulvet til festen sluttede kl. 

01,00. 

Sherif Haps underholdt med stor succes 

for børnene ligesom der var populær an-

sigtsmaling. 

Jelle Bo ved Henrik Dyhr kom på besøg 

med en stor lift, hvorfra rigtig mange, 

såvel børn som voksne fik set Hesselager 

fra oven i 23 meters højde – et interessant 

og spændende tiltag, der sidste år også var 

en succes ved byfesten i Gudme. 

Der pakkes ned søndag efter en god og 

travl uge. 



Mange tak for i år – til de mange frivillige 

fra HfS og HOGG, samt øvrige flinke 

hjælpere fra lokalområdet – og til det lo-

kale hjemmeværnskompagni der hjalp 

med afvikling af såvel motionsdag som 

sponsorcykelløb. Også tak for samarbejdet 

med menighedsrådet og præsten i Hessela-

ger med afvikling af sportsugegudstje-

neste første søndag efter motionsdagen. 

Omsætningen i år blev lidt mindre, på 

grund af det kolde blæsende vejr.   

Ligeledes stor tak til de mange sponsorer, 

der har støttet sportsugen med præmier til 

reklamebankospil og sponsorbeløb til cy-

kelløbet m.v.   

Sidst men ikke mindst tak til alle i styre-

gruppen for god koordinering og godt 

samarbejde omkring sportsugen 2015.      

       

På gensyn til sportsugen i 2016. –  Preben 

Juhl Rasmussen.  

GYMNASTIK OG MOTION 

FOR RASKE ÆLDRE 



HfS/HOGG sportsuge 2015 

Sponsorliste øvrige aktiviteter: 
 

Annoncesponsor: 

Fynske Bank  
 

Motionsdagsponsorer: 

Albani Bryggerierne 

Andelskassen 

Bowl´n Fun & Sport 

Fitness DK, Svendborg 

Fyns Amts Avis 

Fynske Bank 

Sporten Svendborg 

Vestfyn Bryggeriet 

WeBike Shop 
 

Multibanesponsorer: 

Anlægsgartner Preben Rask 

Sydfyns El-Service c/o Kemp & Lauritsen 

A-Sport / Virklund Sport 

Skræp´s Vognmandsforretning 

Klintholm Losseplads 

Svendborg Kommune 

Fynske Banks Fond   

Fionia Banks Fond 

Lokale- & Anlægsfonden 

DBU/Nordeafonden  
 

Ringridningssponsorer: 

Højlund Mølle 

Ryttershoppen Svendborg 

Murermester Carsten Andersen 

Dyrlæge Carsten Sørensen 

Svendborg Stempel & Gravering v/Jill 

Foged 
 

Lotterisponsor: 

DanBo Møbler, Hesselager 
 

Nøglekassesponsor: 

Meny Marked, Hesselager 
 

El-sponsor: 

Sydfyns El-Service v/Kemp & Lauritsen 
 

Musik og -højtaleranlæg: 

Ole Hansen, Ellerup 
 

Pladssponsor: 

Jelle Bo Udlejning 

Skræp Vognmandsforretning af  

1927, A/S. 
 

Cykelløbssponsorer: 

Listen ikke klar ved redaktionens slutning 

– bringes i næste nummer af HfS Nyt. 
 

Kontrol- og vagtposter: 

En stor tak for hjælpen til Det lokale 

Hjemmeværnskompagni, Svendborg samt  

lokale hjælpere fra Hesselager fS og FS 

HOGG. 

Hvor heldigt!! 

Jeg har lige en nøgle her -  

den passer!  Ordene var 

Martin Pedersens, og den 

passede. Den heldige vin-

der af årets nøglekasse er 

kendt fra revyen. 

Martin har i mange år 

været en af de faste aktø-

rer på scenen og er en af 

de 3 i Trioen Treo. 

 

Har du nøgler liggende så 

kan de lægges i klubhusets 

postkasse. Tak 



Lundeborg Plankeborde 

Lundeborg Træ 

Majorgården, Oure 

Malermester Flemming Jønsson, Skårup 

Meng Bolig & Erhverv 

Meny Marked, Hesselager 

Midtfyns Totalservice v/Michael Nielsen, 

Broby 

Murermester Allan Bruhn ApS, Gudbjerg 

Murermester Carsten Andersen ApS,  

Hesselager 

Murer- & Tømrerfirmaet Finn Clausen, 

Gudme 

OK Benzin 

Pias Blomster, Gudbjerg 

Preben Rask, Hesselager, anlægsgartner 

Punkt 1, Svendborg. 

Revsøre Smedie og VVS 

Rise Bryggeri A/S 

Sabroes Radio & TV 

Scan Office 

Skræps Vognmandsforretning af 1927 A/S 

Sporten, Svendborg 

Sydfyns El-Service 

Sæderup Auto, Gudme 

Tom´s chokolade.  

Tøjsmose Tømrerforretning 

Ullemose Frugt 

Vestfyn Bryggeriet A/S 

Vormark Forsamlingshus`s Venner. 

Ørbæk Trælast 

  

I alt 70 sponsorer 

HfS/HOGG Sportsuge 2015 

 

Reklamebankospilssponsorer:  

 

Andelskassen Svendborg 

Anitas Massage, Brudager 

Arne Petersen, Hesselager, anlægsgartner. 

Benny´s Autolakering 

Bendixen Fisk, Svendborg. 

BF OKS A/S, Hesselager 

Blomstergalleriet, Hesselager 

Bowl´n Fun & Sport 

Brudager Smedie v/Carsten Jørgensen 

Bøsøre Camping 

C.C. Jensen A/S 

Christiansminde Minigolf 

Cykelhandler Lars Printzlau 

DanBo Møbler, Hesselager 

Dagli´Brugsen, Gudbjerg 

Din Købmand i Gudme 

Dukkehuset 

Dyrlæge Michael H. Wadstrøm 

Ellerup Tømrerforretning v/John Th. Ras-

mussen 

Entreprenør Ejvind Frandsen, Gudme 

Fitness.dk 

Frisørhuset v/Britta Christiansen 

Fruerskovgaard Maskinstation 

Frugtavler Jesper Ullemose, Oure 

Fynske Bank 

Frørup Andelskasse 

Fyns Amts Avis / Fynske Medier 

Fynske Kokke, Svendborg 

Gudme Golfklub 

Gudme VVS & Blik v/Erland Sejten 

Haribo Lakrids  . 

Hesselager Apotek 

Hesselager Smedie 

Hjelholts Uldspinderi 

Hotel Ærø v/Käte og Finn Olsen 

Højgårdens Auto 

Håndværkervognen v/Erik Vogn 

Karin Johnson Modetøj 

Karin & Torben Aagaard, Vormark 

Klinik Baumann v/Jette Baumann 

Klippehjørnet v/Vivian Lynge 

Langå El-Service 



Næste blad udkommer  

 

ca. uge 50  2015 

 

Deadline 16. november 

2015 

 Papirindsamling!! 
 

21. november 2015 
 

 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87 
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