
  

 
 

Lørdag d. 22 juni kl. 09.30 afholder HAMMELEV FODBOLD 

for 10. gang HAMMELEV CUP på boldbanerne. 
 

Stævnet har deltagelse af omkring 500 spillere i alderen 5 – 14 

år fordelt på 70 hold. 

Hammelev stiller med 20 hold og omkring 120 spillere. 
 

Kig forbi og oplev den fantastiske stemning, der er rundt ved 

alle banerne, når børn og unge møder op for at yde 

deres bedste med den lille bold. 

 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

 
I anledning af at Hammelev Sogns Ungdomsforening fylder  

100 år 

 indbydes I hermed til Jubilæums-reception  

 

Fredag den 31. Maj 2019 

 

Sted: Hammelev Hallen, lokale ”Salen”, Hammelev Bygade 28A.  

 
Tidspunkt: 12:00 – 14:00 

 
 
 

Der vil i dagens anledning blive serveret en let anretning. 
 

Mød op, vær med til at markere den store dag og gør den festlig! 

 

På HSUF´s vegne  

Johannes Hansen 

Formand 

 

 

Lørdag d. 1.juni 2019 
 

Kl.16.30 Vinderen af gadefodbold, flagkonkurrence 

og hammerklokke kåres 
 

Kl. 18.00  Aftenhygge 

Kom og nyd den hyggelige HSUF stemning med  

kolde øl, varme grillpølser og musik. 

Der er også mulighed for at medbringe sin egen 

mad, hvis man har lyst til det. Grillen er tændt. 
 

 
Kl ? Sidste mand lukker og slukker 
 
 

Søndag d. 4.juni 2019 

 
Kl. 10.00 GRATIS morgenmad for alle 

  Sponsoreret af menighedsrådet. 
 

Kl. 10.30 Gudstjeneste i teltet  
 
 

Til slut er der fælles oprydning og masser af hygge. 

Hoppeland (kl. 9.30– ca.13.00) 
 

Kl. 13.00       Tak for i år   
 
 

 Hejs flaget lørdag den 1. juni og 
lørdag den 22.juni og vis, at vi i 
Hammelev står sammen om fæl-
les tiltag og byder alle deltagere 
og tilskuere velkommen til Gla-
de dage med Løb og fodboldcup.  

Med venlig hilsen 

Festgruppen 

Thomas Larsen  

Anne Mette Wiborg Bram 

Anette Føns 



  

 

 

Fredag d. 31. maj 2019 
 
 
 

Kl. 10.00 Pladsen åbner  

Pølseteltet  

Der serveres diverse pølse specialiteter fra vores 

lokale slagter Lampe.  

Ølvognen: 

Kom og se den nye ølvogn fra Fuglsang med Øl-

klassikere, såsom iskolde fadøl af Fuglsangpilsner 

og Black Bird, samt sodavand.  

Hoppeland (lukker kl. 22.00): 

Igen i år er der kæmpe hoppeland inde i Hallen. 
Tur-pas kan købes: 30 kr. pr. dag eller 60 kr. for 3 

dage.    

Flag-konkurrence:  

Køb et flag og sæt det på det 

helt rette sted. Der kan vindes 

super gode præmier. 

Hammerklokke: 

Både børn og voksne kan svinge hammeren og få 

klokken til at ringe. Der er fede præmier for 1. og 

2. pladsen for både kvinder og mænd. 

 Smoothie-bar (10.00-12.00) 

 Malene Iskov og hendes hjælpere laver lækre 
smoothies. 

 
Kl.12.-14.    100 års Reception 

 Se invitation overfor.  

Kl.14.00       Krolf turnering  

 Kom og hep på Hammelevs kroket spillere i kam-
pen mod andre byer. 

 
 



  

Fredag d. 31. maj 2019 
 
Kl. 14.30 og kl. 16.00 Vandgynge 

 Få muligheden for at skyde din ynglings Hammelev 

profil i baljen. Kl.14.30 sidder Børnenes Hus’ leder 

Allan Vallenthin Nielsen for skud og kl. 16.00 er 

det vores allesammens halbestyrer Preben Hjort-

lund. 
 

Kl. 15.00 Yoga 

 Anette Fredsted laver yoga i hallens cafeteria. Med-

bring tæppe. 
 

Kl. 18.00  Grisespisning i teltet  

Ingen tilmelding (først til 
mølle)  
 100,- kr. pr. voksen  
 50,- kr. pr. barn u/12 – 

børn u/ 4 år gratis 

Arrangeret af støtteklubben og jagtforeningen 
 

Dyst i sømslåning  

Hvem bliver Hammelev mester i år? 

 
Kl. 19.00      Unge Hygge 

 

Tegnefilm i cafeteriet 
 

Sodavands-disco DJ IPad 

Diskotek i mødelokalet mellem keglebanen og  

cafeteriet.  
 

Gamerhjørne i salen 

Medbring det du har lyst til at 

spille på og hyg dig med dine 

kammerater. 
 
 
 
 

Kl. 23.59 Tak for i dag – vi ses i morgen til løbet  

 

 

Lørdag d. 1. juni 2019. 
 
Kl. 9.30 Pladsen åbner  

 Hoppeland, Flagkonkurrence, Hammerklokke 

Kl.   9.45  Hammelev Løbet:      

 09.45  MTB 23km+dua   

  10.00  Halvmaraton 

  10.15  10km 

 10.25  5,5km 

    10.35  3,4km   

Tilmelding på www.hammelevloebet.dk  

  Eller i teltet på pladsen på dagen. 
  

  Efter løbet kan der købes  

                   pitabrød og smoothies i  

                   teltet. (For alle). 
 

Kl. 11.00 Pølseteltet åbner  
 

 

Kl. 13.30  Vandgynge 

 Igen er der mulighed for at  

 skyde din ynglings Hammelev profil i baljen.  

  Denne gang  sidder vores nye præst Julie 

 Aulkær Andersen og vores top byråds politiker  

  Thomas Fredsted for skud. 

 

Kl. 14.30 Gadeturnering (Fodbold) 

 Tilmeld din gade, klasse, familie e.lign til gade

 kamp i fodbold og kom i højt humør og gerne ud

 klædt. 

Aldersgrænse til fodbold er U8 og op 
 

    Tilmelding:  

    Thomas Larsen 21 26 90 60  

http://www.hammelevloebet.dk

