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 Årsberetning 2015 HfS 

Endnu en gang skulle der skrives beretning 

for et år i foreningen. Det kan være svært 

ikke at gentage sig selv, for lige nu tænker 

jeg, at det ikke kan være et år siden jeg 

stod her sidst.  

Begrebet tid -  de fleste af os siger. Hvor 

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

bage. 

 Hvad sker der i foreningsåret. Nåede vi 

det vi havde sat i søen, strandede vi inden 

skuden nåede land. En forening må hele 

tiden sætte nye skibe i søen, for at vore 

medlemmer syntes her er godt at være, får 

nogle slagside, er det dobbelt arbejde og 

tid for at få rettet op. 

Foreningen var af en del borgere  blevet 

indstillet til Svendborg kommunes for-

eningspris, og var så heldig at blive nomi-

neret, sammen med cykelklubben Tåsinge 

og Bokseklubben Rollo. 

Det var en festlig og stor aften for os i 

Rottefælden hvor vi fik statuetten overrakt. 

Tak for indstillingen. Det forpligter. 

Medlemstallet er næsten uændret knap 

300, heraf 71 under 25 år. Håber det hol-

der i kommende sæson hvor vi ligger i 

byggerod på skolen. 

Hvad kan vi gøre og hvad har familierne 

tid til med deres børn Nye tiltag som fami-

lieidræt, hvor der er fællesaktiviteter og 

individuelle tilbud er måske vejen frem. 

Fælleskontingent, hvor man kan vælge 

flere aktiviteter under samme kontingent 

er også noget der skrives om.  

Sidste år var skolereformen det springende 

punkt, og konsekvenserne af den er da 

stadig en kendsgerning. Det er ikke kun 

hos os men hele landet der mangler aktive 

mellem 12-16 år, det viser statistikkerne. 

Måske kan anderledes aktiviteter tænkes  

ind når vi får mere plads at røre os på. Vi 

er jo håbløse gamle, det kan læses af dåbs-

attesten, så noget nyt kan også være at 

finde helt unge til at deltage i bestyrelses-

arbejdet, så deres ønsker og ideer kan ud-

vikles. 

At nye fantastiske faciliteter kan have be-

tydning, det ses hos skytterne. Der er man-

ge nye skyttebørn og det er en super suc-

ceshistorie. Det store arbejde der blev lagt 

i at få det elektroniske baneanlæg i 2014, 

har givet gevinst. Der er sat nye skabe op i 

skyttelokalet, så vores hus ser indbydende 

ud, hvilket også høres når der kommer 

gæster udefra. 

Parkeringspladsen har fået et godt lag sten 

lagt på, så det er nemmere at rive pladsen. 

Vi lavede en god aftale med Preben Rask, 

en af vore gode frivillige. 

El forbruget er rimeligt konstant, der har 

været en lille stigning på 536 kw,  22.713 

kw i årsforbrug. I 2013 var det på 

26.078kw. Varmepumperne har vi stadig 

service på en gang om året. 

Der blev lagt internetindgang ind her i 

huset. Det betyder at vi nu bruger skærmen 

til flere møder, til elektroniske kurser, 

f.eks. et der hed Flere frivillige hænder. 

Det vil komme til at fungere bedre hen ad 

vejen.  Udgiften med HOGG. 

I 2015 blev multibanen færdig. Ting tager 

tid og sådan var det også med den. Økono-

mien kom til at hænge sammen ved hjælp 

at fondspenge og sponsorater.  Selve etab-

leringen gik efter planen med få undtagel-

ser. Vi havde godt samarbejde med lokale 

firmaer og indvielse af banen skete i for-

bindelse med sportsugen. Samlet set har 

det været en lille udgift på ca. 33,000 kr. 

Tak til Helmer Dahl for hjælp med det 

store arbejde omkring ansøgningerne til 

fondene.  



Gartnervænget 10 . Hesselager 



Nu er den her til gavn for alle der har lyst 

til at bruge den.  

Hjemmesiden er ny med hjælp fra Uptime 

i Svendborg. Vi havde gennem et par år 

forsøgt at finde lokale, der kunne og ville 

hjælpe os med at forny den vi havde. Det 

lykkedes ikke og vi endte med denne løs-

ning til ca. 30,000 kr. Vi er så tilknyttet en 

hotline, hvor vi i dagtimerne kan få al den 

hjælp vi har brug for.  Alle der har et login 

kan hjælpe hinanden, så det ikke er Helen 

der sidder med ansvaret. 

De tilbagevendende aktiviteter for børn, 

papirindsamlinger salg af julekalendere 

afvikles uændret. Der bliver afleveret me-

get papir ved garagen, det letter indsamlin-

gen og kaster ca. kr. 20,000 af sig. Juleka-

lendersalget faldt lidt i år omkring 50 færre 

solgte, men der er stadig et godt salg. Fa-

stelavnsfest og efterår for sjov havde flot 

fremmøde. 

DGIi var fra foråret igangsætter af projekt 

Klub-liv, et minisponsorat fra butikker, når 

man brugte sit Dk-kort. Et tiltag, der skulle 

blive Danmarks største sponsorat. Efter ½ 

år viste det sig at det ikke lod sig gøre at få 

den fornødne opbakning, så her sidst på 

året gik det ind.  

Dagplejerne er her i huset en fast dag om 

ugen i vinterhalvåret, sommeren går de på 

legepladsen. De har i 2016 en hel dag om 

måneden hvor forældrene bringer og hen-

ter dem her. Da der ikke skal yderligere 

rengøring til, er prisen stadig kr. 100 pr. 

gang. Kommunen har sat 4 skabe op til 

deres legeting.   

På den måde oplever forældre klubhuset til 

anden brug end idræt, og nye forældre og 

tilflyttere opdager at huset findes og ligger 

her.  

Beboerne på Thingsagervænget låner loka-

let  

her når de holder møder… Der har været 

klager fra dem som forhåbentlig er stoppet. 

Sportsugen 2015 ændrede vi ved at sløjfe 

søndagen. Søndagen har i flere år manglet 

besøgende og vi mente ikke vi fik nok ud 

af anstrengelserne vi gjorde, med rette, 

hvilket regnskaberne viste. Vi lagde et 

meget stort stykke arbejde i, at sætte et flot 

lørdagsprogram op, så ingen bagefter kun-

ne sige at det var tyndt. Meget gik galt, 

vejret var slet ikke med os, det var koldt og 

blæsende, regn havde vi også. Det kunne 

mærkes hele ugen igennem, mindre tilslut-

ning på motionsdagen og især fredag var 

”tynd” efter grillmaden sivede folk. Den 

udendørs scene blev derfor ikke brugt, og 

folk kom ikke i teltet. Nogle aktiviteter 

måtte i sidste øjeblik slettes af programmet 

og vi betalte for erstatning som Motor 

Cross opvisning. Der kom mange tilskuere 

og det og at solen skinnede gjorde at dagen 

blev god. Indvielse af Multibanen som jeg 

har nævnt var med til at gøre dagen festlig. 

Der var færre tilmeldt aftenfesten til trods 

for vi havde et super godt orkester.  Det 

betød at vi ikke kunne holde budgettet. Da 

det hele var gjort op havde vi et overskud 

på knap 40,000, hvilket var 10 mindre end 

budgetteret. Det må vi gøre bedre i 2016. 

HOGG havde i september første møde, 

med en konsulent fra DBU.  Niels Nielsen, 

var blevet tilknyttet med det formål at 

fremme klubbens arbejde, ved motivation 

og visioner. HfS var inviteret og jeg del-

tog. Som I kan se, så var det en travl aften, 

plancherne i rummet fortæller hvilke tan-

ker der blev født og sat på skrift. Derud-

over er John Christensen de næste 2 år 

tilknyttet som forenings konsulent til 

HOGG. Han følger træningen, forældrene 

og trænerne.  



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 



Han kan give klubben det spark der skal 

til, for at få medlemstallet til at stige igen, 

som har været lavt, men er på vej frem. 

Nye folk i bestyrelsen er af den opfattelse 

at byen ikke er større, end at en sammen-

lægning af klubberne ville være et stort 

plus. Han kan som tilflytter ikke forstå 

hvorfor der er flere foreninger og at de 

sammen ville stå meget stærkere, over for 

medlemmer, sponsorer og kommunen. Der 

har været holdt flere møder, hvor Niels 

Nielsen er mødeleder.  HOGG og HfS  vil  

i 2016 arbejde sammen med undersøgelser 

vedr. lokaletilskud, medlemstilskud fælles 

aktiviteter, mødedeltagelse til bestyrelses-

møder i de 2 foreninger. Der er meget der 

skal undersøges. Der er planlagt et møde 

med kommunen i marts for at få det til-

skudsmæssige på plads. I løbet af året skal 

vi så modne oplægget og finde frem til om 

det er sådan fremtiden skal se ud. 

2016 er jubilæumsår. Marts 1866 blev 

klubben oprettet. Markeringen har været 

sat på dagsorden flere gange uden at der er 

sat mere i gang-  end at vi vil lave et tillæg 

til det tidligere jubilæumsskrift fra 125 

året. En fest og eller reception kan være i 

forbindelse med sportsugen, men vi vil 

gerne have input fra medlemmerne.  

SG huset i Svendborg Kommune fik i 

2015 Danskernes idrætspris i Herning. Der 

fulgte kr. 100.000 med. En projektgruppe 

vil bruge pengene aktivt ved at lave 

Svendborg Sportsfestival og man ser gerne 

at der sker noget i hele kommunen. En ide 

blev født på sidste fællesmøde, at lave et 

Åbent Hus arrangement på dagen den 18 

juni, eller tæt på denne dato. Det kunne 

også tilknyttes jubilæumsåret. 

Skole+ projektet er nu så langt, at licitatio-

nen er lige om hjørnet. Vi glæder os at det 

sættes i gang. Det er vi ikke kommet uden 

indsigelser og tilretning, men som vore 2 

arkitekter sagde det på Info- aftenen, at det 

var der kommet meget godt ud af, og de 

havde aldrig før været med til eller oplevet 

et lokalsamfund som vores. Byggetiden er 

stadig at det skal stå færdigt i 2016, for at 

pengene falder fra fondene. Det er en 

spændende sommer og efterår vi går i mø-

de. Tegninger og plancher er sat op i sko-

lens aula, så alle kan gå ind og se den. 

Uden et godt samarbejde vil en forening 

som vores have det skidt. Hermed skal 

lyde en stor tak til øvrige bestyrelse og 

udvalgsmedlemmer, til kassereren, sponso-

rer, til Sportsnyt, HOGG, skolen og alle 

der hjælper i sportsugen, til papirindsam-

linger, hvem der bager - ja til alle der på 

den ene eller anden måde er involveret i 

klubbens arbejde. 

Sluttelig et citat: ”Vi lever i en tid, hvor 

hverdagen presser sig ned over os, og ikke 

føler vi har den fornødne tid til at give en 

indsats til det lokalsamfund, vi lever i. 

Sandheden er desværre bare den, at hvis 

ingen vælger at lægge kræfter i vores for-

eninger og landsbysamfund, bliver disse til 

spøgelsesbyer og de samfund som før 

blomstrede uddør”. 

Citat slut. 

Vi lever i vores lokalsamfund.                                                                                                                                

I.M.Holmskov 



Tlf. 65 33 13 35 

Åbningstider: 

Mandag  Lukket 

Tirsdag-Torsdag 10.00-17.00 

Fredag  10.00-18.00 

Lørdag  09.00-13.00 

v/ Vibeke Sundsgaard 

Langgade 15 – Hesselager, 62 25 35 36 



Idrætspokal  skænket af Rudolf Nielsen 

 

Pokalen gives til en idrætsudøver, det kan 

være for godt kammeratskab, gode place-

ringer, engagement og fremmøde til træ-

ning, samt hjælpsomhed. 

I år gives den til et aktivt medlem, der er 

tilflyttet lokalsamfundet for nogle år siden 

og som hurtigt faldt ind i klubbens ånd. 

Klubånden er ikke af ny dato, den besid-

delse er bare trukket frem og er flyttet 

med. 

Hjælpsomheden er altid lige for, kan jeg 

hjælpe gør jeg det gerne med det jeg kan 

og formår. Skal nogen ledsages tager jeg 

gerne med og deltager i den udstrækning 

det er muligt, for det er altid bedre og hyg-

geligere at være flere. 

Op til sportsugen er hjælpen at hente og 

når motionsdagen skydes i gang er posten 

på plads. Hjælp og andre aktiviteter i 

ugens løb bliver der sagt ja til og altid med 

godt humør både når der skal arbejdes og i 

socialt samvær. 

Ole Vagn skulle have haft ordet, men han 

er optaget af andet i aften, men det er en 

glæde at kunne tildele pokalen til Kaare 

Nordam 

Bent Neergaards mindepokal.  
 

Pokalen gives til en person der gennem en 

lang årrække har været en del af klubben, 

været hjælper eller aktiv ja eller begge 

dele. 

Pokalen gives til en person der engagerer 

sig, gerne melder sig og tager sin tørn i de 

frivillige hænders trup. Påtager sig opgaver 

der skal løses og er indehaver af meningers 

mod, kraft, vilje og altid godt humør. 

Det gælder i bestyrelses og sportsugearbej-

de gennem mange år, men også når der 

sættes nye tiltag i gang. Ikke bange for at 

prøve nyt, og har en helt fantastisk praktisk 

evne. Er noget utæt, en løs forbindelse 

eller andet, ja så bliver der ikke råbt om 

hjælp, nej det klares på stedet. Der er end-

nu ikke meget der har været for tungt. 

Mange nye ideer er opstået, det må kunne 

gøres sådan eller sådan. For hvis vi får den 

eller det, sparer vi på noget andet. 

Skal der mødes tidligere for forberedelser, 

er meldingen klar. Jeg kan godt komme, 

eller jeg vil godt afløse o.s.v. 

Edb og hjemmeside, ja det er ikke noget 

der bekymrer, vi prøver da bare. En stærk 

hånd til hjælp ved papirindsamling, kom 

bare an og at varme suppen det klarer vi 

også. 

Du er en ildsjæl i dit lokalsamfund, for du 

rækker længere end lige HfS, hjælper 

HOGG, og er instruktør og bestyrelses-

medlem i Fitnesshuset. 

Det er en stor 

glæde at kunne 

give pokalen 

til Susanne 

Damkjær  

Pedersen 



Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 

TRAILER 



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  40 19 56 03 

 

 

Erik Vogn 

Tingstedet 10 

5874 Hesselager 27 61 95 31 

E-mail: elvogn@hesselagermail.dk 

 

 

Pistolskytterne går igennem 

Danmarksturneringen uden  

nederlag. 
 

Sidste runde er netop afsluttet i Dansk 

Skytte Unions Danmarksturnering på 10m 

Luftpistol, og Hesselager gik igennem de 7 

runder uden nederlag. Det betyder vi blev 

sikker vinder i 2. div. så næste år rykker vi 

op i 1. div., hvor kampen  nok bliver noget 

hårdere.   

Riffelskytterne mødes til  

aftensstævner. 
 

Da vi kom lidt sent med tilmeldingen til 

puljeturneringen, måtte riffelskytterne selv 

finde på en løsning, så de kunne komme 

lidt ud at skyde. 3 lokale foreninger gik 

sammen om afholdelse af aftensstævner. 

Det blev en stor succes i samarbejde med 

Brændeskov og Garderforeningen som til 

dagligt skyder i Ollerup, 

Garderforeningen lagde ud med skydning 

og efterfølgende socialt samvær i Decem-

ber, Hesselager lagde lokaler til i Januar, 

og Brændeskov sluttede af her i Februar. 

Der er allerede snakket om en tradition, så 

mon ikke de gentager succesen til næste år. 



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.  



 

 

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 

 

 

 

 

Vi lærte Jens Arne at kende som et glad 

og positiv menneske, vi satte stor pris på 

hvor Jens Arne var med. 

 

 

Æret være Jens Arne´s minde. 

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: 
 

Mindeord: 

 

Vi har modtaget meddelelsen om, at Jens 

Arne Toftgård Pedersen er afgået ved dø-

den , efter længere tids sygdom.  
Jens Arne var i en længere årrække med-

lem af Hesselager krocket klub, her var 

han en meget aktiv spiller der kom på ba-

nerne op til to til tre gange om ugen, men 

da Jens Arne blev ramt af sygdom måtte 

han stoppe spillet. 



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. 20,00 

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


Den 11. februar havde DGI. Krocket Fyn, 

indkaldt til formandsmøde, som blev af-

holdt her i Hesselager. 

I mødet deltog formand og sekretær fra 

alle klubber på Fyn. På mødet blev der 

aflagt en kort beretning fra alle afdelinger, 

der blev også fastlagt aktivitetskalender for 

den kommende sæson  
Det blev vedtaget, at frem over skal Fyns-

mesterskaberne i enkeltmandskrocket af-

vikles på Hesselager stadion, det vil så ske 

på de faste spilletider torsdag aften. 

den 19. februar blev der afholdt vinterfest i 

klubhuset, der var særdeles god tilslutning 

og fin stemning, vi håber at alle havde en 

god aften.   

 

 

Husk  sæson 2016 begynder: 

Tirsdag den 22. marts kl. 9/15. 

Torsdag den 24. marts kl. 17/00,  

Søndag den 27. marts kl. 13/30. 

Efter 1. maj kl. 18/00. 

 

Puv.  Peder Pedersen      

Papirindsamlinger i 2015 

 
Det betyder meget for foreningen at der 

kan indsamles papir til genbrug. 

 

I 2015 er beløbet ca. kr. 20.000 

 

Tak til alle der bidrager med papir,  i stati-

verne  ved garagen, samt til dem der læg-

ger frem ved veje og fortov når der ind-

samles. Også tak til alle hjælpere. 



                        
                                                                         Rosenvej 12 i Hesselager  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Instruktørerne i Fitnesshuset ønsker alle medlemmer en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

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

 
Kig ind på vores hjemmeside:                

www.hesselagerfitnesshus.dk 
 

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

                 eller ringe til: 

Inge Marie Holmskov (Søster)   21 48 9079 

 

 

DU KAN STADIG NÅ DET!   

AT DELTAGE I CIRKELSTRÆNINGEN.  
Onsdage  kl. 17.15 – 18.00 i Gymnastiksalen på skolen. 

Pris:  

Medlemmer GRATIS 

Ikke medlemmer: 20 kr. pr gang.  

 

CIRKELTRÆNING! 

Cirkeltræning er holdtræning, hvor vi på forskellige stationer 

kommer forbi alle muskelgrupper. Det er primært træning med 

egen kropsvægt, hvilket gør at ALLE kan deltage.  

Vi kører stationer af 30 sek. varighed og man bestemmer selv, 

i hvilket tempo man udfører øvelsen. Dette afhænger af ens 

egen kondition og styrke.  

Holdet er til dem, som vil klare sin træning på den halve tid, 

men samtidig opnå det maksimale udbytte.  

Vi LOVER dig at det bliver sjovt, hårdt og givende 

Trænere: Mathilde Lauritsen og Maj-Britt Nikolajsen varetager træningen på skift 

og derfor vil der også være forskellige variationer af øvelser, som sikrer dig, at det 

aldrig bliver ensformig træning. 

Vi glæder os til at møde jer. 



Beretning Stavgang  2015 

At gå stavgang er ikke kun at gå, nej det er 

øget forbrænding, det er øget tempo og 

ikke mindst velvære. 

Stavgængerne tæller godt 20, der hver uge 

mødes, kører ud til et egnet sted og går i 

naturen. Skoven, vandet, stier, grusgrave, 

højdepunkter med udsigt og får ikke bare 

motion men også kultur og oplevelser. 

I 2015 er bl.a. Egebjerg Mølle besøgt med 

vandrestier omkring. Det inddæmmede 

område ved Gyldensten, Vilde tulipaner 

ved Tiselholt, flere ture med madpakke. 

Det sociale samvær betyder meget og sam-

lingerne med mad og drikke ses der også 

hen til. 

Ved julesammenkomsten havde flere nye 

ideer til ture med, så vi ser frem til nye 

oplevelser i 2016 

Sæsonen begynder efter Påske eller når 

vejret tillader. 

Stavgang   

 

Stavgang er effektiv motion for dig med 

problemer i muskler og led, der gerne vil 

motionere ude i naturen. Stavene hjælper 

dig med at holde balancen. 

Stavgang er træning, hvor du går rask til 

med stavgangsstave.  

Når du går stavgang, træner du din konditi-

on. Du træner også muskelstyrken i dine 

ben og arme, samtidig med at du aktiverer 

musklerne i nakken, maven og ryggen. 

 

Stavgang er mere effektivt for din konditi-

on, end hvis du bare går en tur. Og selvom 

du træner din kondition, vil du ikke opleve 

det som specielt anstrengende. 

 

Stavgang passer fint ind i Sundhedsstyrel-

sens anbefalinger om, at du skal være fy-

sisk aktiv minimum 30 minutter dagligt. 

Derudover anbefales det, at du mindst to 

gange 20 minutter om ugen er aktiv på en 

måde, hvor du får pulsen højere op. 



ANLÆGSGARTNER 

Preben Rask 
Gartnervænget 8, 5874 Hesselager 

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

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

 

Åbningstider: 

 efter sæson, ring 

eller send en mail. 

           Specialer :  
Robinie (Akacie) - Egetræ   

Bindingsværk - Douglas  

Linoliemaling  
Levering over hele landet.  

v/ Christian Bidstrup 
Kullinggade 29 

5700 Svendborg 

tlf. 62 25 18 28 

www.lundeborgtrae.dk - www.egeplankeborde.dk 

post@lundeborgtrae.dk 



 

Ny sæson stavgang starter efter Påske.  

Se dato på www.hesselager-fs.dk og i infokassen ved 

sportspladsen. 

Kontakt evt. 62251960 eller mød op.  

Vi har stave du kan låne de første gange. 

Mødested hver onsdag kl. 9,30 ved klubhuset. 



 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 



Ungdomsformand Kristian Aaby 

tlf. 22 66 76 19  

 

Bane-  og materialeudvalg  

Ole Vagn Jensen  

tlf. 20 43 01 20 

 

Oldboys– og sponsorudvalg 

Jørgen Elgaard 

tlf. 40 25 93 89 

 

Team Hovsa 

Jens Hermann 

tlf. 22 42 44 33 

HOGG 
Bestyrelsen i FS HOGG 
 

Formand Nikolas Jansen 

tlf. 20 15 48 18 

 

Næstformand Preben Juhl Rasmussen 

tlf. 20 64 83 19 
 

Kasserer Christian Dirksen 

tlf. 53 29 42 96 
 

Seniorudvalgsformand  

Kristoffer Rasmussen 

tlf. 52 58 28 78 

 

Frivillige til fodboldklubben FS HOGG 

FSHOGG har igangsat flere udviklingspro-

jekter i 2015, der har til formål at danne et 

solidt fundament for klubbens fortsatte virke 

og sikre såvel trivsel som sportslig udvik-

ling.  

Klubben har brug for frivillig assistance 

fra spillere, forældre og andre interessen-

ter, der kan give et indspark til neden-

nævnte opgaver. Indsatsens størrelse be-

stemmer I selv. 

Forslag kan sendes pr. mail til dirk-

sen.christ ian@gmail.com  e l ler 

j@hesselagermail.dk  med oplysning om 

navn, adresse, E-mail og eventuelt interes-

seområde. Der kan også ringes til 

53294296 eller 40259389. 

Der vil blive indkaldt til opstartmøde i 

april 2016 

Projekterne gennemføres i samarbejde med 

medarbejdere fra DBU Fyn over en 2-årig 

periode.   

Fair Play - Glæde- Udvikling 

Engagement- Nærmiljø- 

Teamwork  
Der skal nedsættes udvalg, der skal komme 

med ideer til at få værdierne til at få liv, 

blive set, blive hørt, blive mærket og blive 

forstået. 

Såvel spillere, forældre og andre skal give 

deres bud på opfattelsen af værdierne. Vær-

dierne skal implementeres i 2016/17. 

Projekt ’Trænerudvikling’ er igangsat i 

december 2015, hvor John Christensen fra 

DBU Fyn vil deltage aktivt i udvikling af 

vores trænere i ungdomsrækkerne over en 2-

årig periode. Der er afsat 200 timer i hvert af 

årene. 

Forældre eller andre der måtte have interesse 

for trænergerningen er velkomne.  

Der er behov for assistance i forbindelse med 

drift af klubbens kiosk. Kiosken med tilhø-

rende lokalefaciliteter vil danne ramme om et 

socialt nærvær som sikrer trivsel og glæde i 

klubben. Det være sig efter træning, under 

kampe, ved stævner og hyggelige klubafte-

ner. Assistancen omhandler indkøb, salg fra 

kiosk med tilhørende forberedelse af lettere 

retter og oprydning. Prisniveauet er meget 

lavt, og med den rette servicering vil kiosken 

være et vigtigt samlingspunkt for såvel med-

lemmer, trænere og ledere, forældre og øvri-

ge samarbejdspartnere.  

Vi håber på god opbakning fra forældregrup-

pen til vores klubudvikling, der gerne skal 

bidrage til en samlet styrkelse af fodbolden i 

Hesselager. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i FS HOGG 



 F•A•I 

Dagens ret søndag-tirsdag, onsdag 

torsdag 69,- 

Stor fredags buffet 145,- 

Lørdag 3 retter altid kun 179,- 

 

Vi har plads til selskaber fra 10 

pers. op til  210  

 

Kontakt os gerne for et godt til-

bud  

 

Vi har altid frisklavet kaffe til 

12kr og med dagens kage til 25kr  

 

Stor Brunch buffet søndage i ulige 

uger 110,- 

 

Hesselager Kro 

Langgade 22, Hesselager 

Tlf. 62 25 30 30  



Beretning for Hesselager Løbeklub 

2015/16 

Så er der gået endnu et år i løbeklubben. 

Da jeg stod her for et år siden kunne vi 

næsten ikke få armene ned over den op-

bakning der var til løbeklubben. Vi har 

stadigt armene oppe. Ved årsskiftet var vi 

35 medlemmer og nu 40 medlemmer i 

løbeklubben så det må siges at være super. 

Det er dog ikke antallet der er afgørende 

for om det går godt. For os er det langt hen 

af vejen det sociale vi vægter højt. Vi ved 

at mandag og torsdag kl. 17,30 står vi og 

venter på hinanden ved klubhuset og har 

det fællesskab at løbe os en tur.  

Siden sidste generalforsamling har løbe-

klubbens medlemmer været aktive i mange 

løb flere steder i landet. Det lige fra etape 

Bornholm til Lillebælt ½ maraton til de 

vilde hestes løb på syd-Langeland og 

grænseløbet ved Kruså for at nævne nogle. 

På HFS`s hjemmeside kan i se flere af de 

løb vi har deltaget i, i denne sæson. 

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

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

les forskellige steder rundt om på Fyn. I 

Svanninge Bakker d.17 Januar blev der 

tillige afholdt Fyns-mesterskaber i cros-

sløb. Der fik løbeklubben 5 medaljer med 

hjem, så et stort tillykke til jer. 13 marts 

afvikles det sidste crossløb i Glamsbjerg. 

Der har vi også et par der ligger til medal-

jer så det er spændende hvad det bliver til.  

Til august d. 28 er der de 3 broers løb. Vi 

er 17 fra løbeklubben der er tilmeldt løbet. 

Det er overvældende så mange der vil prø-

ve det løb. Vi er nu i gang med at træne op 

til løbet så vi forhåbentligt alle kan gen-

nemføre turen over broerne i fin stil. Der-

for er vi nu også begyndt med fællestræ-

ning om lørdagen for at træne 3 gange om 

ugen. Under vejs er der mange løb vi også 

kan/vil deltage i. Det ene udelukker ikke 

det andet, så jeg håber da at vi igen i år er 

godt repræsenteret til Hesselagergårdslø-

bet. Jeg vil selvfølgeligt opfordre til det 

når vi nærmer os.  

Ca. hver anden mdr. har vi en klubaften 

hvor vi mødes efter træningen her i klub-

huset. Både for lidt socialt samvær men 

også for at aftale kommende løb, træninger 

ect. Eller som her i januar hvor vi havde 

besøg af Lene Larsen fra Revsøre. Hun har 

egen klinik for senetensbehandling. Hun 

for talte om div. løbeskader og behand-

lings forslag samt henvisning til en hjem-

meside der hedder sportnetdoc., hvor vi 

kan finde info om løb og genoptræning. 

Lene fortalte  om hendes egen behandlings 

form, og hun kom også ind på kost og 

kosttilskud. Tak til Lene for en fin aften.  

I juni holdt vi vores årlige grillaften i Tor-

ben Sæderups sommerhus. Tak til Torben 

og Jette fordi i vil lægge sommerhus til, og 

tak til Eigil som var chefkok. I nov. Holdt 

vi vores julefrokost her i klubhuset, også 

her en tak til jer som stod for det. 

Lige nu glæder vi os over at dagene længes 

og ser frem til mandag d.4 april, for da 

starter sommersæsonen med løb fra stok-

kebæk strand om mandagen.  

Med dette vil jeg hermed slutte beretnin-

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

løbeklubben, der får det hele til at hænge 

sammen. 

Torben Aagaard 



Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10 

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 

VEJUNDERFØRING 

Entreprenør og aut. Kloakmester 

Kurt Frandsen & søn 

Ellerup Bygade 37, Gudbjerg 

62 25 19 75 

Kurt 40 16 30 31  Martin 40 33 80 39  

http://www.sabroes.dk/


 

Cykelklub 
 

Vi er en cykelklub der nu har kørt i mere 

end 20 år. 

Vi kører hver tirsdag aften kl 19.00 fra 

sidst i april og til udgangen af august.  

Alle er velkomne. 

Vi kører ikke ræs, men vi starter altid den 

første aften med at køre til Lundeborg og 

over Albjerg og Gudme hjem til klubhuset 

i Hesselager, hvorfra vi starter og slutter. 

Der kan købes en øl eller vand og der er 

socialt samvær. 

Den sidste aften er der spisning og udde-

ling af div. opmærksomhed. 

 

2015 var vist rekord med 35 cyklister, 

men der er stadig plads til flere så mød op 

ved klubhuset den sidste tirsdag i april.   



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



Gymnastik 
Gymnastikudvalget: 

 
Helen Hansen  Formand 

Humlebjergvej 26 

5884 Gudme  62 25 30 27 

Mobil:   61 99 30 27 

E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk 

 

Vicki Nellegaard 

Klintholmvej 38 

5874 Hesselager 62 25 19 47 

E-mail: hen@post7.tele.dk 

Merete Vang 

Revsørevej 24, Vormark 

5874 Hesselager 62 25 36 50 

E-mail: vangogvaenge@gmail.com 

 

Anna-Katrine Markvardsen 

Revsørevej 17, Vormark 

5874 Hesselager 62 25 15 31 

Mobil:   22 63 40 76 

E-mail: annak5874@gmail.com 

Skitserne til vores SKOLE+ byggeri er nu færdige, og alle er velkomne til at gå ind på 

Stokkebækskolens afd. i Hesselager og kigge på dem. De hænger i ”den gamle Aula”, 

som ligger i tilknytning til Glassalen. 

 

Stokkebækskolen og Hesselager Sport og Kultur. 

 



”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 



Jubilæumsår 2016 
 

Hesselager forende Sportsklubber har om-

kring 150 års historie bag sig. Det vidner 

om aktivitet i en forening der har rødder 

langt tilbage, og som gennem årene har 

haft en stor kulturel og samfundsmæssig 

betydning for egnens befolkning, som et 

fælles samlingssted. I 1866 blev skyttefor-

eningen oprettet, formodentlig efter tabet 

af Sønderjylland. Nu måtte folket lære at 

bruge skydevåben. I Nyborg, hvor garniso-

nen lå, var en kaptajn som fik stor indfly-

delse for skyttesagen i Svendborg amt. 

I 1964 sammenlægges de 3 foreninger til 

Hesselager forenede Sportsklubber med 4 

selvstændige afdelinger, nemlig gymna-

stik, skydning, fodbold og idræt, hvorun-

der badminton hører. Senere er løb, kroket 

og stavgang kommet til. 

 

Det skal selvfølgelig fejres i løbet 
af året og der er flere mulighe-
der i spil. 
Vi vil gerne have ide´er fra bla-
dets læsere. Er der nogen der 
ligger inde med billeder, det kan 
være oplevelser, aktioner, fra 
arrangementer, udflugter, ja alt 
hvad der har relation til klub-
ben. 
Vi vil gerne lave et tillæg til 125 
års jubilæumsskriftet for de sid-
ste 25 år, og modtager gerne 
indlæg til dette. Skriv et indlæg 
om oplevelser i den forløbne tid. 
 
Følg med på hjemmesiden 

www.hesselager-fs.dk 



Svendborg får sin helt egen sportsfestival, og den slår dørene op den 18. juni i år. Det ligger 

fast, meddeler Svendborg Gymnastikforening, som i tæt samarbejde med kommunen, Svend-

borg Idrætssamvirke, DGI og DIF, står bag Svendborg Sportsfestival. 

Her er der lagt op til et bredt udviklingssamarbejde på tværs af foreninger, skoler og organisa-

tioner for at få den bedst mulige festival. 

Der skal stadig falde mange detaljer på plads, men tanken er, at svendborgenserne den dag 

kan afprøve mange forskellige idrætsgrene i hele kommunen. 

Sidste år vandt Svendborg Gymnastikforening "Danskernes Idrætspris" under DRs sports-

show i Herning. Med prisen fulgte 100.000 kroner, og det er de penge, der nu skal bruges til 

en sportsfestival. 

Datoen er dog indtil videre også det eneste, der ligger 100 procent fast for festivalen, der bli-

ver lavet for de 100.000 kroner, SG har for at vinde Danskernes Idrætspris. Program, form og 

hvordan selve arrangementet skal afvikles er stadig under udarbejdelse. 

Det bliver dog - som navnet antyder - en festival med fuld fokus på idræt, hvor folk skal røre 

sig, og hvor foreningsfolk kan blive klogere, afslører Jesper Fries Pedersen, der er koordinator 

for sportsfestivalen. 

Han giver her sit bud på, hvordan festivalen kan komme til at se ud: 

- Det bliver en sportsfestival, hvor man så mange steder som muligt kan opleve og afprøve 

sportsgrene og komme ud og bevæge kroppen. Og uanset, hvor man går i de dage, vil man 

ikke kunne undgå at se, at der sker noget.  

Det er DIF, Danmarks Idrætsforbund, der én gang om året uddeler Danskernes Idrætspris og 

100.000 kroner til nye idrætsinitiativer. Og denne gang gik prisen til Svendborg for at skabe 

gode rammer for idræt, siger han. 

I Hesselager er der mulighed for at lave et Åbent Hus arrangement eller hvad vi vil kalde 

vores tiltag. Vi har mulighed for at lave det over flere dage/aftner, og/eller bruge den 18 juni, 

som er den fastsatte dato, men allerede nu har andre lokalforeninger budt ind med aktiviteter 

mandage i maj og juni. 

Vi vil løbende bruge www.hesselager-fs.dk  til opdatering. Vi får brug for frivillige til at give 

en hjælperhånd og vil gerne have instruktører vi ” ikke kender” til at være med. Muligheden 

kan også være at noget helt nyt ser dagens lys, så kontakt bestyrelserne i området og vær med 

til at gøre Svendborg kommunes sportsfestival til en succes, så den vil blive en kommende 

begivenhed. 

En festival for alle, også dem der ikke tidligere har været en del af foreningslivet.                             

FOR ALLE! 



Dagplejen. 

Dagplejen har i mange år benyttet facilite-

terne ved sportspladsen en gang om ugen. I 

sommerhalvåret har vi været på legeplad-

sen og sportspladsen, og i vinterhalvåret i 

klubhuset. Nu er det fra højere instansers 

side besluttet, at vi skal have heldags lege-

stue en gang om måneden. Vi er glade for 

at HFS har sagt ja til, at vi også kan benyt-

te klubhuset til det. Når vi skal være der 

hele dagen, kræver det at vi har brug for 

flere ting, både rent praktisk og til flere 

aktiviteter. Derfor er der sat et skab op i 

klublokalet til vores ting.  

 

 

Vi har allerede holdt vores juleafslutning 

med forældrekaffe og vores fastelavnsfest i 

lokalet, og fremover vil det være den sidste 

fredag hver måned, (undtagen marts, og 

december)hvor vi har lang dag. I Juli er vi 

der ikke. Nu glæder vi os til det bliver vejr 

til at komme ud, så vi kan komme ud og 

lege den nye rutsjebane, på kunstbanen og 

på de nye bakker.  

Venlig hilsen Dagplejerne 



Næste blad udkommer  

 

ca. uge 28,  2016 

 

Deadline 25. juni 2016 

 

 Papirindsamling!! 
 

21. maj 2016 
 

 

Øvrige datoer for papirindsamling: 

27. august og 19. november. 
 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35 
 





© Langå  Tryk 62 25 17 43 
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