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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   
 

Lasse Hansen 

Buevej 11 

5874 Hesselager 

Mobil:   25 32 62 30 

E-mail: lasseglenn@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 
 

 



 



Synliggørelse  

af klubhus og stadion. 
 

I flere år har der i bestyrelsen været drøftet 

ny skiltning af vejen til sportspladsen. 

Skiltet der er mere end 20 år gammelt 

trængte til udskiftning og her i juni er der 

opsat et stort facadeskilt på skydehusets 

vestlige side, og et lodret på plænen hos 

Danbo møblet efter aftale med Peter Chri-

stensen. Tak for det Peter. 

 Her ses alle klubbens idrætsgrene i form 

af ikoner, der genkendes på hjemmesiden 

og forsiden af klubbladet. 

Nu er det ingen sag for hold, der gæster 

stadion eller skytter til skydebanen. 

 Vi må lave en  

BEVÆGELSES dag i  

Hesselager den 29. juli. 

Alle, der kan krybe, gå, løbe, cykle kan 

være med. Ruterne er de samme som til 

Hesselagergårdsløbet, der er blot den store 

forskel, at alle, også med barne- og klap-

vogn også kan være med, samt hunde i 

snor. 

Ingen tidtagning, uden den du selv tager, 

ingen konkurrence, men stadig masser af 

præmier, på startnumre. 

Vi laver vores egen ONE MILE, rundt 

nær stadion, men også turen til Dameste-

nen er da en hyggelig tur, og en god til nye 

små skolevejscyklister. 

10 km til Hesselagergård, rundt Vråalleen 

og tilbage til byen, også en tur med børn. 

Den lange tur der er en halvmarathon, kan 

også gøres på cykel, en smuk rute gennem 

skov, langs stranden, og gennem slugten 

ved de gamle kalklejer, nok en rute mange 

fra lokalområdet aldrig har været. 

 

Vi kan kun anbefale at støtte op om denne 

søndag, give fællesskabet i vores by et løft 

og nyd dagen. 

På stadion kan du spise din medbragte mad 

og tømme drikkedunken, men der er som 

altid opsat vogne hvor du kan købe provi-

ant. 

Følg med på opslag på infotavler, hjemme-

side, Facebook m.m. og del det også med 

naboen. 

Pris kun 30kr. voksne,  

 

 

børn til og med 14 år gratis,  

og så er der medaljer til 

børnene.  

Aflysninger: 
 

Hesselagergårdsløbet var oppe imod større 

arrangementer i 2018. Ikke da datoerne 

blev sendt til løbskalenderen 2018,  ej hel-

ler da der blev søgt hos Fyns politi, da var 

datoerne helt frie for løb i denne del af 

Fyn, Men for cykelløbet blev der arrange-

ret licensløb i Nyborg, men en  del af sam-

me rute, og selvfølgelig med deltagelse af 

en del/mange ryttere, der plejer at køre 

90km hos os. 

Det bøjede vi os for og aflyste. 

Meget værre gik det med løbet. Her var vi 

oppe imod OneMile Kronprinsens fødsels-

dagsløb, og ja- man vælger naturligvis et 

løb, der ikke gentages på samme måde 

igen. 

Vi bøjede os igen og aflyste. 

MEN så gik vi i tænkeboks. 



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



 

 

Gerhard Andersen 

Buevej 14 

5874 Hesselager 62 25 18 13 

 

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  

Krocket nyt siden sidst. 

 
Sæsonstart 27-3 kom godt fra start, kunne 

godt ønske flere spillere. 

Vi har arbejdet i nye spilletrøjer og kasket-

ter. Vi var så heldige at John Sørensen fik 

et beløb fra Fynske Bank på 15,000 kr. Det 

siger vi mange tak for. 

 

Enkelmandsturneringen er afsluttet og føl-

gende spiller skal til Skørping den 28-7-18 

A 1 Ole Vagn blev nr. 2. 

B 2 Frode Nielsen blev nr. 1. 

C 1 Boris Sørensen nr. 1  

Hoyer Bæk nr. 2. 

C 2 Peter Hansen nr.1  

og John Sørensen nr. 2. i  

Fynsmesterskaberne. 

  

Parturneringen i Fynsmesterskaberne er i 

gang, eventuelle vindere skal til Ramløse 

Nordsjælland d 8-9-18 

  

F.M. Finaleaften for par 9-8-18 med udde-

ling af præmier til både enkelt- og partur-

nering og det foregår i Hesselager. 



”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB” 
    

   Spil banko sammen med familie og venner over walkie talkie med  

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

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

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

   Hvis ikke I har radioudstyr, er klubben behjælpelig med anskaffelsen 

   og opsætning. 

   Henvend jer i skurvognen på parkeringspladsen ved HfS’s klublokaler 

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

   Kjeld tlf. 24 48 96 51 

v/ Ole Petersen 

Langgade 14. 5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 12 56 

www.vormarkforsamlingshus.dk 



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 

Den 14. og 15. maj blev der afholdt k1 

kursus for DGI. Der var 14 deltagere, fra 

hele landet. Hesselager Krocket havde 2 

deltager med. Alle var godt tilfredse med 

lokaler og baner. Forplejningen stod Ruth 

og Peter for. 

  

Vi afholdt stævnedag d 9-6-18. 24 par dy-

stede i B og C rækken med følgende vin-

dere:  

B rækken  

Nr. 1 Kirsten Andersen og Kåre Nordam  

Hesselager  

Nr. 2 Linda Sørensen og  

Vagn Sørensen Svendborg.  

C rækken 

Nr. 1  

Egon Andersen og Hans Lundsgård  

Midtfyn.  

Nr. 2 Emmy Møllegård og Peter Hansen 

Hesselager 

Et stort tillykke til alle. 

Vi havde en god dag, men det var meget 

varmt. 

D 16-6-18 blev der afholdt krocketspillets 

dag som DGI havde arrangeret sammen 

med landets klubber. Hesselager krocket 

holdt åbent hus og der kom 20-25 hvoraf 

en del ikke havde spillet før, så vi håber de 

møder op på banerne igen. Ruth fortalte 

lidt omkring spillet. Alle havde en god 

dag. Tak til Ruth og Peter for kage og kaf-

fe. 

Vi afholder grillaften d 20-7-18 kl.17,00 

for klubbens medlemmer med ledsager. Vi 

håber alle møder op. 

 

Vores egen parturnering er startet med 6 

hold i hver pulje. 

                Forsat rigtig god sommer. 

                P.U.V. Frode Nielsen. 



Tlf. 65 33 13 35 

SVENDBORG 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.wildix.com%2Fcustomer-stories-eng%2Fintersport%2F&psig=AOvVaw1lKHlkjgK5MW8qw0n5yi5q&ust=1520091955955505


KROCKETSTÆVNE 2018 

VINDER AF B RÆKKEN 

KROCKETSTÆVNE 2018 

NR 2 I C RÆKKEN 

KROCKETSTÆVNE 

2018 



 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 



Hesselager i bevægelse. 

 

Vi har været nødt til at aflyse Hesselagergårdsløbet i 2018. 

Der har ikke været nok tilmeldte. 

Der er mange løb på alle ugens dage. Alle kæmper om løbernes 

gunst. 

Nu prøver vi at gå den helt modsatte vej og forsøger med en 

dag i bevægelse. 

Det vil sige at alle kan deltage og vælge at gå, løbe eller cykle 

på de 4 distancer som tilbydes. Det kræver ingen forberedelse 

for at deltage. Hele familien kan vælge at gå en af ruterne sam-

men evt. med en trækvogn med forplejning til turen. Der er og-

så mulighed for at løbe og cykle. Vi har ingen tidtagning eller 

væskedepoter ude på ruterne. Så derfor er det op til løberne og 

cyklisterne selv at tage tiden og medbringe væske. 

Der er medaljer til alle børnene. 

Der er også lodtrækningspræmier på startnumrene. 

Se opslag for dagen her i bladet. 



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.  



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 

Sæsonen 2018/19  

tegner rigtig godt. 

 
Alle hold incl. nye tiltag med hockey for 

børn er på plads, så allerede nu kan I og 

jeres børn planlægge, hvilke aktiviteter I 

skal deltage i. 

 

Zumbaholdene starter op i uge 35 og øvri-

ge hold i uge 37. 

 

Minipuslinge   

onsdag, kl. 16.00-16.45 

 

Puslinge  

mandag, kl. 15.30-16.30  

Anna-Katrine og Helen, Benedikte,  

Mathilde R. og Mia 

 

PowerKids 0.-4. kl.  

torsdag, kl. 16.30-17.45  

Dorthe Andersen og Anna-Katrine 

 

Hockeybørn 3.-7. kl.  

lørdag, kl. 10.00-11.00  

Michael Ormstrup og John Hansen,  

Johannes 

 

 

 

ZumbaKids  

mandag, kl. 16.30-17.45  

Nathja Holck Søndergaard 

 

Zumba  

tirsdag kl. 18.30-19.30  

Sandra Ankerstjerne 

 

Pilates  

mandag kl. 18.15-19.30  

Ann Strandhauge 

 

HerreHockey  

onsdag, kl. 19.30-21.00  

John Hansen 

 

Selvfølgelig med ret til ændringer! Men vi 

er tæt på mål  



Genvejen 9 

Revsøre 

5874 Hesselager 

tlf. 62 25 12 81 

Bil: 23 61 71 46  
vimmer56@mail.dk      

 

Mejerivej 14 

5874 Hesselager 

 

Tlf. 62 25 31 11 

 

www.karinjohnson.dk 

www.svendborg-apotek.dk 

Hesselager 
Langgade 5  

5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 10 03 

 

GUDME 

5 bager rundstykker hver 

weekend 

kun  kr. 25,00 

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










 

Ulrik Dissing 

Søndergade 42 

5884 Gudme  40 19 56 03 

 

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 

Sæsonafslutning med DM i Vingsted. 
 

Jamie Ormstrup var blevet udtaget til at 

skulle skyde på landdelsholdet (Fyn). Hvil-

ket vi alle var meget stolte af, ikke mindst 

ham selv. 

Det at skyde et DM, er dog meget andet 

end skyde på hjemmebane, eller ved et af 

de små stævner rundt om på Sydfyn. 

Men det skulle da ikke ødelægge Jamie’s 

præstation, fuldt koncentreret skød han op 

til sine bedste resultater! 

 

 

På 15m riffel skød han en flot 8. plads 

hjem i BK3 med 198 og 195 point. Det 

kunne ellers være blevet til topplacering, 

men 2 stk. 9’er i de sidste skud ødelagde 

en ellers fantastisk skydning. 

 

I klassen med Luftriffel, blev endnu en 

feberskydning med resultaterne 198 og 

197 point omsat til en 10. plads.   

En rigtig flot præstation af Jamie, som 

beviser, han nok skal lave flere topresulta-

ter i fremtiden. 



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 



Landdelsholdet han var udtaget til, skød 

sig til en SØLV medalje på 15m Riffel og 

en 4. plads på Luftriffel - med samme po-

int sum som 3. pladsen, og kun 2 point 

efter 1. pladsen. Ikke meget, når der bliver 

dystet i 240 skud. 

 

 

René Vogn var traditionen tro også et smut 

i Vingsted til vintersæsonens DM 

Her lykkedes det ham, at forsvare sin titel 

fra sidste år. Vandt på 15m standard pistol. 

På luftpistol manglede skarpheden dog, her 

rakte resultatet kun til en 5. plads. 

Sportsuge med skydning. 
 

I sportsugen er der mulighed for at prøve 

skydning - både helt utrænede og måske 

nogle som lige skal se, om de stadig kan 

ramme! 

Vi opsætter DGI’s skydetrailer på stadio-

net, hvor vi disker op med luftskydning på 

Faldmål - som i skiskydning. 

Så kig forbi, og tag evt. en dyst mod junior 

eller naboen! 



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 

 

 

 

    



Sommerferien nærmer sig og vi mærker 

det på antallet af løbere til træningsaftener. 

Det får os dog ikke til at lukke ned, så der 

er stadig træning mandag kl. 17.30 fra par-

keringspladsen ved Hesselagergård og 

Torsdag kl. 17.30 fra klubhuset på Øster-

gade samt lørdag kl. 10 fra Lundeborg. 

I forårets løb har løbere fra Hesselager 

deltaget i mange motionsløb. Cross-serien 

sluttede i marts. Så har der bl.a. været  

Egeskovløbet, Svendborgløbet, Ølløbet i 

Refsvindinge og ikke mindst Royal Run 

hvor Hesselager havde flere løbere med i 

både Odense og i København. Ikke mindst 

sidstnævnte løb var lidt af en folkefest. 

Glade løbere, godt vejr, fine ruter og ihær-

dige supportere og heppere gjorde løbet til 

en dejlig oplevelse. Hesselagergård løbet 

blev i første omgang ikke til noget, men 

der er alligevel arrangeret løb søndag i uge 

30, ligesom det var førhen, dog mere som 

hyggeløb og vist uden tidtagning. I sport-

sugen (uge 31) bliver der også arrangeret 

sponsorløb, både som enkeltmandsløb og 

som stafet, så husk at melde jer til. Første 

løb i august bliver Langeskovløbet d. 7 

august. 

Vi har plads til nye løbere. Har du lyst til 

at begynde som ny løber hjælper vi dig 

gerne i gang  og er du løber men mangler 

nogle at løbe med, er der sikkert nogle der 

passer i tempo og distance til dig. 

 

Med løbehilsen 

Torben Aagaard 

Hesselager løb og motion. 

 

Kontakt 

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 

 

Suppleant: 

Mark Lovatt 

Bøjdenvejen 54,  

5750 Ringe. 

 

Facebook ansvarlig: 

Karin Bruun 

Buevej 3,   

5874 Hesselager 

61 79 55 89 

 

Opvarmning / intervaltræning: 

Jacob Tanne 

20 16 15 58 

mailto:mail.aabu@mail.dk


Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 

TRAILER 



Den 14. marts var en meget stor dag for 

mig. Jeg havde den ære at få tildelt Fynske 

Bank Fonds Ildsjælepris på kr. 100,000,- 

ved Fynske Banks aktionærmøde i idræts-

hallen i Svendborg. 

Det store beløb fik jeg efter ansøgning lov 

til at dele mellem Hesselager forenede 

Sportsklubber og Stokkebæk vinterbadere, 

som jeg er medlem af og bruger flittigt. 

Beløbet til HfS ser jeg gerne brugt på nye 

initiativer og meget kan være i spil. Går 

nogen med en ide i hovedet, så giv lyd. 

Badevennerne vil gerne have en sauna, og 

det er et godt skridt på vejen. 

Statuetten der fulgte med er skabt af kunst-

neren Sabine Jensen, Ollerup, en fin bron-

ze pige, der falder i min smag, et unika, jeg 

er usigelig glad for. 

Søster 



 
 
 

                                                                                                                           
 

 

 

 



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 



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  

www.egeplankeborde.dk 



Nyhed vedr. sponsordagen i sportsugen. 

 

Vi har valgt at ændre på konceptet for sponsordagen, som er 

torsdag den 2. august. 

Start og mål området flyttes op på stadion. 

I år har vi ingen A – klasse i cykelsponsorløbet, men 2 klasser i 

B-rækken. 

Som en nyhed er det i år muligt for børnene at køre i deres egen 

klasse og der cykles i 30 minutter. 

Det betyder at de voksne også kører i deres egen klasse og her 

er tiden på 60 minutter. 

Der vil også være muligt at lave en sponsorkontrakt på deleba-

sis med klubben. 

Et eks. kunne være medlemmer af klubben, som samler ind til 

en tur med deres hold. På denne måde vil der være en mulighed 

for at støtte klubben samtidig med at 50% af sponsorbeløbet 

tilfalder den gode sag. 

Som en anden nyhed i år er sponsorløbet opdelt i to kategorier. 

Der kan løbes solo, men der er også mulighed for at løbe stafet. 

På stafetholdet må der max være 3 personer. 

Ruten er lagt rundt på Hesselager stadion. 

Se opslag for sponsordagen her i bladet. 



Gartnervænget 10 . Hesselager 





Næste blad udkommer  
 

ca. uge 37 

 

Deadline absolut senest 

20. august 2018 

 Papirindsamling 2018 
 

 

25. august,  

17. 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




© Langå  Tryk 62 25 17 43 
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