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Oktober: 

Søn. d. 2. kl. 10.30:  Fælles kor gudstjeneste i Vedsted kirke  s.23  

Man. d. 3. kl. 14:   Brugerrådet. Søren Davidsen om SønderjydskE 

Tirs. d. 4. kl. 19.30:  Information om nye grunde, i Hallen (s. 6)  

Tirs. d. 11. kl. 17.30:  Tarteletspisning i Hamishus (s. 12)  

Man. d. 17.kl. 14:   Brugerrådet, Nis Skau og Solveig Kappel (s. 5) 

Tirs. d. 25. kl. 19.00:  Orientering om cykeltur (s.11)  

Tors. d. 27. kl. 19.30:  Almost Irish på Tørning (s.27)  

Mand. d. 31. kl. 14:  Brugerrådet. Georg Stage ( s. 5) 

November: 

Man. d. 7. kl. 14:   Idegruppen i Hallens cafeteria.  

Tirs. d. 8. kl. 19:   Andespil i Hamishus (s.12—13)  

Tors. d. 10. kl. 17.30:  Mortensand i Hamishus (s.12)  

Lør. d.26. nov:   Deadline til HSUF NYT  

Lør—søn d. 26.-27.  Julemesse på Tørning Mølle (s.27)   

Lør. d. 19.:   Spejdernes julemarked (s. 17)  

Man. d. 14. kl. 14:  Brugerrådet. (s.5) 

Man. d. 28. kl. 14:  Brugerrådet (s.5) 

December: 

Tors. d. 1. kl. 14.   Adventsmøde. Start i kirken (s.5) 

Søn. d. 4. kl. 14.30:  Støtteklubbens juleoptog (s. 9) 

Ons. d. 7.:   HSUF Nyt udkommer senest dd.  

Tors. d. 8. kl. 19:   Julekoncert i kirken (s.23) 
 

Flere datoer inde i bladet, bl.a. Gudstjenestelisten og kirkens datoer s. 20—23.  

Se også HSUF.dk og www. Hammelev.dk  samt HSUF Facebook sider.    

 

Stof til HSUF-NYT afleveres til           
Elna Petersen, Hasselvej 14, Hammelev,  
elej@webspeed.dk   tlf. 74507377 /61387377   
Husk at gemme bladet indtil et nyt udkommer.  

Støtteklub 
Kasserer 

 

 
 

Rasmus Carøe Thygesen  

Jette Amdi Andersen 

Morten Skøtt 

Bodil Rasmussen 

Kirsten Rossen 

Tvedvej 4, Styding 

Tørningvej 3, Hammelev 

Bøgevej  4, Hammelev
 

 

Tørning Banke 3A , Hammelev 

Nyvang 11, Styding 

3040 9050 

2033 0691 

5190 8871 

6120 8932 

4034  4117 

Skat Søren Gravgaard Sdr. Ringvej 3, Vojens 5129 7063  

Aktiv Fritid 

 

 

 

 

Krolf 

Signe Schultz 

Kai Hansen 

Henning Schultz 

Søren Lund  

Leif Andersen 

Pilevej 8, Hammelev 

Fyrremejsevej 8, Vojens 

Pilevej 8, Hammelev  

Hamisgaardvej 3 1 

 Christiansdalsvej 18, Hammelev  

2943  9839 

6066
 
3695 

4048 1439 

2125 7874 

6181 4371  

Blad 

 

 

 

Elna Petersen (red.) 
Ejvind Petersen (tryk mm.) 
Kenn Johannsen (tryk mm)

 

Tyge Lind (foto mm.)
 

Hasselvej 14, Hammelev 
Hasselvej 14, Hammelev 
Knagsledvej 2, Tørning 
Tørningvej 4A, Hammelev

 

7450 7377, 6138 7377 
4021 7377 
2966 4639 

2097 0705 
 

Hammelev Hal 
Formand 
Bestyrer 

  
Per Riber Rasmussen 
Preben Hjortlund 

Hammelev Bygade28A.  
Tørning Banke 3A , Hammelev 

Ringvej 31, Styding 

5152 0923 
3030 0014 
5152 0923  

 

1 

HSUF igen på fuld aktivitet   

Sommeren går på hæld – og efteråret viser sit vanlige ansigt. 

Vi er nu i gang i hallen igen. Gymnastik, Badminton, Håndbold, Aktiv Fritid, 
og snart også Keglerne, kører nu på fuld fart. Blot skal Fodbold-sæsonen 
lige afsluttes, førend vi er på fulde omdrejninger med aktiviteterne i hallen. 
Aktiviteten i motionscenteret er også eskalerende – ligesom den plejer at 
være på denne tid af året, hvor udendørs aktiviteterne bedre kan udøves i 

de indendørs rammer i Pusterummet.    Jo -vinterens aktiviteter er velfor-
beredte, og vi håber på stor opbakning til vores aktiviteter. 

Der har den 17.september været afholdt et verdensmesterskab lige i nær-
heden af Hammelev. HSUF har været en stor del af arrangementet, da vi 
har haft ansvaret for det ”hot spot”, som ca. 1000 mountainbike-ryttere 
skulle forcere på Sandkulen bag Lodenhøj.  

Der var mødt omkring 1000 tilskuere op nede på marken, for at overvære 
dette. Alt grej, vores teltlaug har til rådighed, var i spil nede på marken 
foran Sandkulen. Det var et vældigt slæb for vore frivillige kræfter – men 
arrangementet lykkedes, og vi kan med stor tilfredshed se tilbage på en 
slidsom weekend, med et flot overskud på bundlinjen. Tak for indsatsen til 
alle involverede parter – medlemmer, hjælpere og lodsejere. Uden jer var 
det ikke lykkedes. 

Padel-sporten er stadig på fremmarch i HSUF. Der er i skrivende stund 167 
medlemmer af sportsgrenen. Langt de fleste medlemmer er her fra byen, 
men vi ser, at vi er i stand til at tiltrække flere og flere medlemmer fra de 
omkringliggende større byer. Vi håber på, at vi snart kan få lukket sagen 
omkring overdækningen, så vi kan spille Padel uanset, hvordan vejret tér 
sig. Overdækningen forventes monteret i november 2022. 

HSUF var også med ved ”Stafet for livet 2022”. Stafetten blev afholdt i Ha-
derslev Dampark 10.-11. september. Det var et lidt anderledes år med 
knap så mange deltagere fra HSUF, som set de tidligere år. Qua dette var 
der ny placering af pavillon/telt i Damparken. Udvalget har meldt tilbage, at 
de kommer stærkt tilbage i 2023 med fornyet energi. 

Dato at huske: Hjælperfest 21.01.2023. – Festen vil denne gang være 
lidt anderledes – for at belønne vore flittige frivillige kræfter, så er der her 
kræset lidt ekstra med både musik og underholdning – GLÆD JER ! 

HSUF – Hammelev Sammenhold Udholdenhed Fortræffeligheder. 

P.b.v. Johannes Hansen 

   Oktober 22  

Det blev selvfølgelig månedens store event, Mountainbike VM, der fik forsiden 
denne gang. Der er også puttet billeder ind på siderne. Det er ikke hver dag, 
verdensstjerner besøger Hammelev (Red.)   
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             FODBOLDFODFD 
DFDD 

Lunderskov cup 2022  
 

Den 13. August var 13 u9 spillere, deres to trænere og en masse forældre 
en tur i Lunderskov. Her havde alle en super oplevelse på trods af 30 gra-
der og ingen vind. Alle var i super humør og når det ene hold tabte gav det 
andet hold opbakning og omvendt. Så det oplevedes mere som et hold der 
var afsted end to.  
Tak til trænerne Kim og Rasmus, som gjorde det muligt at komme afsted 
og til alle de forældre, som bidrog til en god dag i Lunderskov; det må vi 
gøre igen. Husk Fodbold i HSUF er mega sjovt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÅR FODBOLDSPILLERE I VINTERHI – NEEEJ ⚽️ 
Knapt er efteråret veloverstået før flere hold starter deres ”vintertræning”. 
Det er naturligt helt frivilligt, om holdet vil træne om vinteren, men flere 
vælger den mulighed.  
 

U9, U10 og U13/14 er blandt de hold, som tilbyder vintertræning på kunst-
græsbanen. Se sidste nummer af HSUF Nyt, og se også mere på hjemmesi-
den Hammelev.dk og find der Fodbolds egen side.  
 

                               PÅ GENSYN PÅ FODBOLDBANERNE  
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HSUF’s bestyrelse og udvalg 2022/23  

Formand 

Næstformand 

Sekretær 

Kasserer 
 

Johannes Hansen  
 

Torben Føns 
 

Ditte Hvolbøl Schrøder  

Lars Lundgren Lauritzen  

Hamisgårdvej 2E, Hammelev 
 

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev 
 

Ribevej 2, Hammelev 
 

Elmevej 1, Hammelev 

6126 5563 

6026 5964 

3031 5933  

2712 9326  

Badminton 
Kasserer 

 

 

 

Kenn Johannsen 
Mogens Eriksen 
Chris Trangbæk 

Tommy Schultz 

René Cordes 

Knagsledvej 2, Tørning 
Egevej 4, Hammelev 
Nyvang 6, Styding   

Erik Eriksensvej 2, Hammelev 

Erik Eriksensvej  3, Hammelev 

 

2966 4639 

2055 3284 

2876 2761  

2063 0599 
 

2349 1477  

Byfestudvalg 
 
 
 

Thomas Hynding Larsen 

Anette Føns  

 

Hammelev Bygade 50  

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev  

 

2126 9060  

2757 8047 

 

Fodbold 
kasserer 

  
 

Lasse Nansen  

René Iversen  

Camilla (Mille) Holm 

Tim Alex Hünkemeier  

Thomas Hynding Larsen  

Søren Peter Høyer  

 

Søndergårdsvej 12, Hammelev  

Knagsledvej 12, Ustrup 

Christiansdalvej 22, Hammelev  

Tørning Banke 13, Hammelev  

 Hammelev Bygade 50  

Christiansdalsvej 16, Hammelev 

2830 3397 

2486 0639 

4073 2517 

9955 4328  

2126 9060 

51216091 

Gymnastik 
Kasserer 
 
 

  
  
 

Mark Simonsen 

Dorte Skovby  

Anette Føns 
 

Henrik Iskov 

Grethe Ø. Christensen 

Anette Fredsted  

Charlotte Kyhl  

Svinget 9, Styding 

Egevej 1, Hammelev  

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev  

Hamisgårdvej 5E, Hammelev  

Ladegårdvej 13, Ladegård 

Svinget 7, Styding 

Birkevej 20, Hammelev  

2211 4776 

3035 9279  

2757 8047 
2210 4250 

6017 6347 

2899 0173 

2232 8716 

 

Håndbold 
 

 

 

 

Lene Jacewicz 

Anette Horn  
Jette Jochimsen  

 

 

Hammelev Bygade 64 

Platanvej 10, Hammelev  
Hamisgårdvej 5F 

 

 

 

2547 4868 

2895 0351 
22882966

 
 

Kegleudvalg 

Kasserer 
  
  
 

Senior Kegler 
Tekniske 
Medarbejdere 

Eigild Tüchsen 

Gorm Gad  

Elly Gammelgaard 

Robert Sørensen 

Ejler Jespersen 
Peder Holm  

Erik Waldemar 
Ejler Jespersen  

Pilevej 15, Hammelev 

Præstegårdsvej 17, Vojens  

Fasanvej 12, Vojens 

Tovskovvej 4, Sommersted 

Tørninghøj 14, Hammelev 
Sodegade 19, Haderslev  

Sundparken 58, Årøsund 
Tørninghøj 14, Hammelev 

6166 7581 

2822 4201 

3054 4691  

2762 7484 

7450 5101 / 2049 

4705  40481445 
7458 5220  
7450 5101 / 2049 

4705 
Motion 
Kasserer 

Sekretær 

 

 

Suppleant  

Cykling  

Steffan Petersen  

Hanne Mikkelsen 
Susan Gydesen 

Morten Hvolbøl Schrøder 

Lasse Ejby  

Lars Weitling  

Inga Aagaard  

Hammelev Bygade 59 

Hammelev Bygade 9, Hammelev 
Fasanvej 13 st., Haderslev 

Ribevej 2,  Hammelev  

Hammelev Bygade 19  

Elmestien 3, Hammelev  

Pilevej 3, Hammelev 

4078 3080 

2138 0239 
2190 0317 

2829 0738 

4275 5172 

60470337  

2961 2531 

Tennis/Padel  
Kasserer 

 

 

Baneformand
 

Peter Jochimsen 
Inge Lykke Schmidt 
Kaj Schultz 
John Schmidt 

Arne Hansen 

Gunnar Christiansen 

Elmestien 6, Hammelev 
Skibbrogade 7, Haderslev 
Odinsvej 287, Vojens 
Ahornvej 8, Hammelev  

Ahornvej 18, Hammelev 

Birkevej 11, Hammelev 

6127 7422 
7452 0441 
2291 1922 
4260 3866 

4041 7292 

4129 4885 
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Gode numre!:  
 

Hammelev Sogns Borgerforening, Anna Marie Bohsen, 2532 8826, formand.  
 

Hammelev Brugerråd: Hanne Assenholm, formand, 2321 4017 
 

Hammelev Forsamlingshus:  
Bestyrer: Jesper Bach Sjælland, 5181 8656,  
forsamlingshushammelev@gmail.com  
Formand: Leif Andersen,  6181 4371     
 

Idegruppen:  Solveig Carøe, 6169 7521, formand.     
   

Hammelev Sogns Ungdoms Forening: Formand Johannes Hansen, 6126 5563.  
 

Hammelev Hallen: Preben Hjortlund, halbestyrer, 5152 0923.  
Per Riber Rasmussen, formand, 3030 0014  
 
  

HSUF Støtteklub, Rasmus Thygesen, 3040 9050,  formand,  
 

Hammelev Spejdergruppe: formand Esge Homilius, 2362 9882.   
 

Hammelev Kirke:  
Menighedsrådsformand: Hans Henrik Knudsen, 2330 9543 
Sognepræst: Barselsvikar Daniel 2026 6513  
Graver Yannick Aarup,  2345 2683.  
Organist og kulturmedarbejder: Lene Jørgensen, 6140 7699.  
 
 

Hammelev Skole: Anne      Afdelingsleder  7434 3950.  
SFO: 7434 3980.  
 
Børnenes Hus Hammelev: 7450 7588 .  
Leder: Louise Bredvig Mimoun, 2345  3044  

Al henvendelse vedrørende vandværket, også ved driftsforstyrrel-
ser mm, bedes meldt til  tlf. 7450 7003. 

   www. hammelev-vandvaerk.dk  
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Mandag kl. 16.00-17.00   i Hammelevhallen 
 
 

MiniTon er forældre/barn-badminton, og træningen er en kombination af 
lege, motoriske øvelser og spil med ketcher og fjerbold. 

 
MiniTon i Hammelev er for børn i aldersgruppen 3 - 7 år og deres forældre.  

 

I Forældre er med på banen, og bruger for eksempel balloner, ærteposer og 
fluesmækkere for at gøre træningen sjov og udviklende. 

 
 

Alle kan være med til MiniTon, og dit 
barn får succesoplevelser samtidig med, 
at det udvikler sine motoriske evner. 

 
Er du klar på at have kvalitetstid sam-
men med dit barn, få sved på panden og 
spille en masse badminton?  
Så kom med til MiniTon. Vi glæder os til 
at få dig og dit barn med på holdet! 
 
Miniton i Hammelev er baseret på, at 
forældre har initiativet til træningen, 
med hjælp fra div. trænings redskaber 
og øvelsesmapper.  
 
 
 

Der er et par tovholdere, som har været i gang et par år, herunder:  
 

Tóra Agertoft Skøtt ……….tlf. 50 53 14 98 

Michael Schønemann Rand……… tlf. 23 45 44 04  

På gensyn i hallen,   Badmintonudvalget  

______________________________ 
Børn og unge. 

Trænerteamet består af Tommy og Rene. Der trænes mandag kl. 16—18.  

Senior turneringsspillere spiller onsdag aften fra kl. 20.  

 Motionisterne mandag  i tidsrummet kl.19.00. – 23.00  

Har du spørgsmål til tilmelding, tider eller andet så kontakt Mogens Eriksen 
på mobil 20553284, eller Kenn Johannsen på mobil 29664639. 
 

HUSK  HUSK  HUSK  HUSK 

Hallen er åben lørdag formiddag mellem kl. 10.00 og 12.00 

hvor medlemmer af badmintonafdelingen kan spille gratis 
Alle andre, børn, unge, forældre, bedsteforældre er velkomne formedelst 20 
kr. pr. person  

mailto:forsamlingshushammelev@gmail.com
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Håndbold i Hammelev 
 
Start efter uge 42 – tirsdag d. 25.10.22. 

Træningstider/årgang 

  U6/U7/U8/U9 drenge og piger (årgange 2013-2016⚽) 

 Træning: Tirsdage kl. 16:30-17:45 

 Opstart 6. september  

  U9-U13piger (årgange 2009-2012⚽) 

 Træning: Tirsdage kl. 16:30-17:45 

 Opstart 6. september  

 

‼️Hvis der fortsat skal være børnehold i Hammelev og liv i hallen,  

så er der akut stort behov for trænere‼️  

(du behøver ikke have trænererfaring) 
 

Håndboldudvalget. Lene Jacewicz, Annette Horn  og Jette Jochimsen   

 Den samlede Skovgruppe , som havde styr på alt omkring Hammelev og 
Pamhule. Kim Michaelsen, Karsten Kyhl, Jens Michaelsen. Stor ros til 
jer og tillykke med et fantastisk løb.     
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Støtteklubbens  vinderliste  september 2022   

Medlem Navn Adresse Sted Gevinst 
 

376 Hans H. Knudsen Stokkehovedvej 3 Styding 200,00 

394 Jørgen Iversen Nyvang 4 Styding 200,00 

60 Line Simonsen Bøgevej 9 Hammelev 200,00 

     

25 Peter Michaelsen Svinget 4 Styding 100,00 

211 Sarah & Karsten Voss Hammelev Bygade 53 Hammelev 100,00 

658 Sonja Møller Vibestien 2 Vojens 100,00 

     

162 Anne Lise Nielsen Tørninghøj 16 Hammelev 50,00 

83 Birthe Hansen Birkevej 18 Hammelev 50,00 

919 Britta Absalon Tørninghøj 18 Hammelev 50,00 

793 Chalotte Lund Hansen Elmevej 5 Hammelev 50,00 

252 Edith Schilling Christiansdalvej 26 Hammelev 50,00 

18 Ejler Jespersen Tørninghøj 14 Hammelev 50,00 

687 Else Weber Hammelev Bygade 75 Hammelev 50,00 

550 Frederikke Lykke Møller Christiansdalvej 15 Hammelev 50,00 

273 Hans Henning Axelsen Christiansdalvej 20 Hammelev 50,00 

409 Henrik Møller Ringvej 11 Styding 50,00 

373 Jan Guldbrand Nyvej 11 Styding 50,00 

232 Jette Aebeloe Christiansdalvej 8 Hammelev 50,00 

266 Jonna Petersen Platanvej 3 Hammelev 50,00 

44 Jørgen Thøgersen Elmevej 7 Hammelev 50,00 

327 Karsten Nybjørn Ladegårdsvej 6 Ladegård 50,00 

170 Kathe  Langhanke Bøgevej 13 Hammelev 50,00 

432 Mona Schilling Hasselvej 1 Hammelev 50,00 

173 Morten Skøtt Bøgevej 4 Hammelev 50,00 

89 Ole Poulsen Ahornvej 6 Hammelev 50,00 

96 Sonja Nielsen Bøgevej 18 Hammelev 50,00 

140 Åse Petersen Egevej 3 Hammelev 50,00 
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Hammelev Bed & Breakfast 
www.hammelevbb.dk 

 

Fire værelser med hver 2 senge, badeværelse, stort køkken, stor stue, 
bryggers, garage, terrasse og have. 

Se fotos på hjemmesiden.  

 

Hvor Christiansdalvej 6, Hammelev, 6500 Vojens 

Mail hammelevbb@bbsyd.dk 

Telefon 3190 7780  
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Brugerrådet 
 

Brugerrådet havde en fin sæsonstart med en udflugt til det østlige Fyn. Her 
deltog 63 forventningsfulde brugere. Alle så ud til at nyde dagen, som Anne 
og Dan havde planlagt og guidede os godt igennem. Vi besøgte både muse-
er og store sten, og der var god mad og hygge. Udflugten var sammen 
med menighedsrådet. 
Starten på vores foredragsrække var med Olsens Trio fra Middelfart. Her 
var der fællessang fra sangbogen og Olsens Trio sang nogle Kim Larsen, 
Shu-bi-dua og John Mogensen sange.  
 
Følgende spændende fortællinger og foredrag foregår indtil du modtager 
næste HSUF Nyt  
Mandag den 3. oktober 2022 kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. 
Søren Davidsen: Søren fortæller om SønderjyskE sport og historien om 
SønderjyskEs fantastiske rejse fra 2004 til i dag.  Glæd dig til en spænden-
de fortælling. 
 
Mandag den 17. oktober 2022 kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. 
Nis Skau og Solveig Kappel: Solveig og Nis vil fortælle om fundraising til og 
besøg hos stolte bjergbønder i Lesotho, som ligger i det sydlige Afrika. I 
Lesotho er kvinderne omdrejningspunktet både i arbejdet, organisation og 
familieliv. 
Der serveres lagkage til kaffen. 
 
Mandag den 31. oktober 2022 kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset 
Joacim Bøllehuus: Joacim vil fortælle om sin tid som chef på skoleskibet 
Georg Stage, som havde omkring 60 unge mennesker som besætning. De 
blev uddannet i alle opgaver, som en sømand skal kunne, i både godt og 
dårligt vejr. Joacim fortæller også om togterne i de danske og nordiske far-
vande. Her besøgte de mange spændende havne og byer. Glæd dig til en 
spændende beretning om hvordan ungdommen får mod og styrke. 
 
Mandag den 14. november 2022 kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset.  
Jesper Dupont Birkler: Er pensioneret fængselspræst og har tidligere 
besøgt os i 2016, hvor han fortalte om livet inden for murerne i 
Enner. Denne gang er emnet: ”Mennesker, som formede mit liv”.  
 
Mandag den 28. november 2022 kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset 
Asta Freund: Asta vil fortælle om seniorrådet arbejde i   
Haderslev Kommune. Asta blev valgt ind i seniorrådets bestyrelse ved se-
neste valg  
 
Torsdag den 1. december 2022 kl. 14.00 i kirken  
Adventsmøde med efterfølgende kaffebord i Sognehuset.  
Arrangeres af præst og menighedsråd. 
 
Pris for foredrag og kaffe er kun 40,- kr. (kage tager du selv med) 
Halvdelen af beløbet går til sognehuset. Den anden halvdel sparer vi op, så 
vi kan få nogle spændende foredragsholdere til næste sæson.  
 
På vegne af brugerrådet 
Henning Thomsen 

mailto:hammelevbb@bbsyd.dk
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Nyt fra Borgerforeningen 
 

OBS!! OBS!! 
 

Husk informationsmødet tirsdag 4. oktober kl. 19:00 i Hammelev Hal-
len om det nye boligkvarter Gadekæret i Hammelev. 
Udlejningschef fra Futurum Boligudlejning, Sine Lindberg, fortæller om 
hvornår og hvor man kan skrive sig op, om boligernes indretning, hvornår 
de første er klar til indflytning, priser med mere. 
Der er åben adgang for alle interesserede. 
 

                                           ******** 
Medlemskab: I disse dage får medlemmerne af Borgerforeningen en sed-
del i postkassen – fra Borgerforeningen. Det er en opkrævning på dette års 
kontingent, og vi håber meget, at du vil betale på denne måde – denne 
gang. Af flere grunde har det været vanskeligt for bestyrelsen at nå at kom-
me rundt og ringe på, for at forny medlemskabet. 
Derfor er denne løsning valgt. 
Sedlen fortæller om, hvad Borgerforeningen arbejder med til gavn for hele 
sognet, og at det derfor er vigtigt med opbakning fra beboerne. 

På forhånd tak  .  
De bedste efterårshilsner 

Hammelev Sogns Borgerforening 

************************** 

                           Hammelev    Et godt sted at bo  
 

Vi har næsten det hele, men mangler en dagligvarebutik 
 
Bestyrelsen i borgerforeningen v/Anna Marie Bohsen og jeg får i 2019 
lavet et oplæg, ”Derfor vil vi gerne have en dagligvarebutik”, med udtalel-
ser fra erhvervsfirmaer, ejendomsmæglere, foreninger m.v.  
I løbet af 2019 -2020, får vi dannet en arbejdsgruppe på 7 personer, som 
alle vil arbejde for mere udvikling i Hammelev sogn. De er: 
Jan Hyldal, chefkonsulent i Haderslev Erhvervsråd (HER) 
Ellen Mathiesen, næstformand i Haderslev Erhvervsråd (HER) 
Thomas Fredsted, lokal politiker og medlem af byrådet 
Majken Sandholdt, Jurist 
Jette Amdi Andersen, Økonomikonsulent og ejer af Optivize 
Erik Andersen, Mr Høtte, tidligere salgskonsulent hos Fuglsang og forhen-
værende købmand 
Troels Hass, tovholder og bindeled mellem arbejdsgruppen og borgerfor-
eningens bestyrelse. 
 
I sommeren 2019 fremlægger et udviklingsselskab deres ideer og forslag 
til projektet hos Haderslev kommune. Dette projekt indeholder udover en 
dagligvarebutik også flere andre tiltag. 
I Oktober 2020 får HER og Borgerforeningen, hos Cowi lavet en 
”Detailhandelsredegørelse”. Denne bekræfter os i at der er basis for etab-
lering af en dagligvarebutik. 
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Støtteklubbens  vinderliste  august  2022   

Medlem Navn Adresse Sted Gevinst 

     

565 Arne Woldemar Søndergårdsvej 8 Hammelev 200,00 

489 Lene Lorentzen Ladegårdsvej 14 Ladegård 200,00 

724 Paul Juul Nørremark 5 Vojens 200,00 

     

449 Gunnar Kyhl Kirkeforte 8 Hammelev 100,00 

537 Lars Pedersen Hasselvej 12 Hammelev 100,00 

96 Sonja Nielsen Bøgevej 18 Hammelev 100,00 

     

752 Anni Cordes Erik Eriksensvej 3 Hammelev 50,00 

366 Arne Hansen Nyvej 10 Styding 50,00 

440 Carsten Petersen Pilevej 1 Hammelev 50,00 

796 Christian Thye Bøgevej 6 Hammelev 50,00 

72 Dan List-Jensen Platanvej 27 Hammelev 50,00 

831 Grethe Helene Boel Platanvej 11 Hammelev 50,00 

425 Grethe Steffensen Christiansdalvej 19 Hammelev 50,00 

405 Hanne Otte Risager 2 Haderslev 50,00 

19 Hans Michaelsen Ribevej 7 Styding 50,00 

468 Hans Struck Tørning Banke 14 Hammelev 50,00 

495 Helle Holm Tørning Banke 20 hammelev 50,00 

610 Henrik Neertoft Christiansdalvej 11 Hammelev 50,00 

278 Johnny Aebeloe Christiansdalvej 8 Hammelev 50,00 

760 Karoline Schneider Platanvej 33 Hammelev 50,00 

454 Kate Petersen Østergade 5, Middelfart Hammelev 50,00 

769 Michael Bossen Christiansdalvej 28 Hammelev 50,00 

287 Peter Ibsen Christiansdalvej 4 Hammelev 50,00 

1001 Peter Kaad Hasselvej 7  Hammelev  50,00 

94 Rikke Lauritsen Brøkkelhusvej 5 Hammelev 50,00 

527 Thomas Larsen Hammelev Bygade 50 Hammelev 50,00 

475 Vita & Erik Andersen Hamisgårdvej 3k Hammelev 50,00 
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Effektiv lektiehjælp FEGU Hammelev Læseskole 
Hjælp til læse– og staveproblemer,  
matematik, engelsk og tysk. 
 

           Ingrid Hansen 
 

                Christiansdalvej 23,  
                Hammelev 
                6500 Vojens               
 

                Tlf. 61 24 54 96 
                Ingridllh@hotmail.com  

Når din forening er med i Flügger andelen, sparer du 20 % på Flügger ma-
ling, tapeter og malerværktøj i høj kvalitet, samtidig med at din forening 
får 5% af købsbeløbet i støtte. Hør mere om Flügger andelen i butikken.  
Denne ordning gælder i alle Flüggers egne butikker. 
 Haderslev – Teaterstien 13, 6100, Aabenraa – Industrivej 19, 6200,  
Kolding – Vejlevej 150 6000  

Hammelev sogns ungdoms Forenings medlemmer har i perioden fra 
den 1. maj 2021 til den 30. april 2022 købt for i alt 59.716,55 kr. i vores 
Flügger-butikker.  
 
Foreningsstøtte udgør som udgangspunkt 5% af det samlede køb og med-
fører en udbetaling for 2021/2022 på:  

    2985,- kr.  
 
 *Ifølge vore betingelser har vi en udbetalingsgrænse på 500,-. Vi har i år 
ekstraordinært valgt at sænke denne grænse til 250,-.  
Foreningens medlemmer skal altså i år have købt for minimum 5.000,- 
inkl. moms for at opnå foreningsstøtte. NB: Alle beløb er inkl. Moms  
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Udviklingsselskabet arbejder nu videre med projektet, hvor Jan Hyldal delta-
ger i møder og planer for videre udvikling af projektet. 
I 2021 forelægger udviklingsselskabet projektet til Plan og Miljø, hvor politi-
kere i udvalget blåstempler projektet og dermed kan sagsbehandlingen gå i 
gang, hvor detailhandelsredegørelsen indgår og vi bliver nu ”Høringspart” i 
processen.  
 

Hvor står vi så i dag: 
Ja, covid 19, krig i Ukraine, prisstigninger på 30 til 40% på byggematerialer 
og nu en energikrise, gør det jo ikke nemmere. 
Der er stadigvæk nogle udfordringer der lige skal overvindes men ikke noget 
som er umuligt. Der er kommet nogle indvendinger fra de forskellige instan-
ser, som udviklingsselskabet nu ser på og de bliver løst.  
Sagsbehandlingen hos de forskellige myndigheder og instanser tager lidt 
længere tid end forventet, så en lokalplan kan nok tidligst træde i kraft i sen-
sommeren 2023. Derefter kan byggeriet påbegyndes og forhåbentlig stå fær-
digt i løbet af sommeren 2024. 
 
Der er kontakt til en større dagligvarekæde som stadigvæk hænger på og de 
har selvfølgelig også en del krav, som de vil have opfyldt, men ikke noget 
som kan stoppe projektet. 
Vi tror på dette super gode projekt og det gør udviklingsselskabet og inve-
stor også. 
Et tiltag som vil være til stor gavn for vores område, men vi kan desværre 
ikke pt. give en garanti for, at man om ca. 1.5 år kan købe sine dagligvarer 
her i byen.  
 
Snakken omkring en evt. dagligvarebutik på arealet ”Tørning Kro” er så vidt 
vi ved kun løse rygter. 
Ud fra de markedsundersøgelser vi har fået lavet, er der desværre ikke basis 
for en dagligvarebutik ”Inde i byen”. 
 
På vegne af arbejdsgruppen ”Projekt Dagligvarebutik” 
Troels Hass 
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Tak for et fantastisk VM i Hammelev 

Lørdag den 17. september var der VM i MTB maraton i Hammelev. Ja, man 
skulle faktisk tro, det var Hammelev, der holdt VM, for Hammelev var ste-
det man skulle være, hvis man ville opleve den ægte VM-stemning. 

2022 UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS kom til 
Haderslev Kommune, og rigtig mange gode kræfter sørgede for, at det blev 
en fest, alle kunne deltage i. 

Helt særlig var HSUFs indsats, hvor I skabte en fantastisk stemning for alle 
– beboere, ryttere, gæster – på marken ved Lodenhøj. 

Jeg har fra flere hørt, hvordan kuldegysningerne spredte sig, og stemningen 
steg, da de første ryttere kom hen over marken – havde der været tag 
over, havde det løftet sig. Selv oplevede jeg ved middagstid, hvordan Ham-
melev bakkede op og gjorde VM i Haderslev Kommune til noget helt særligt. 
Tak for det. 

En særlig tak til Steffen Schmidt, der hele vejen igennem planlægningen og 
ved VM har lagt jord til, hjulpet til, stillet materiel til rådighed og meget an-
det. Uden din medvirken og velvilje kunne vi ikke have skabt så godt et VM, 
som vi gjorde. 

Også en stor tak til de frivillige kræfter i HSUF, der stillede telte op, solgte 
mad og drikke og skabte den gode atmosfære. Og ikke mindst tak til de 
lokale kræfter, der gennem mountainbikeklubben gennem flere år har brugt 
tid og kræfter på at skabe et rigtig godt VM i Haderslev Kommune. 

Nu er støvet ved at lægge sig efter et flot VM. Tilbage står for mig et tyde-
ligt billede af, at vi kan rigtig meget, når vi samler kræfterne – kommune, 
foreninger og lokalsamfund. 

Tusind tak fordi, I var med.      Mads Skau    Borgmester 
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Medlem Navn Adresse Sted Gevinst 

     

304 Peter Larsen Elmevej 13 Hammelev 200,00 

210 Poul E. Larsen Bøgevej 8 Hammelev 200,00 

234 Sigrid Hass Pilevej 13 Hammelev 200,00 

     

496 Dan Möbes Pilevej 6 Hammelev 100,00 

232 Jette Aebeloe Christiansdalvej 8 Hammelev 100,00 

532 Lars Peter Nørgaard Christiansdalvej 8a Hammelev 100,00 

     

126 Birgit Thomsen Egevej 8 Hammelev 50,00 

5 Bo Nielsen Tørningvej 3 Hammelev 50,00 

452 Børge Svensson Pilevej 4 Hammelev 50,00 

793 Chalotte Lund Hansen Elmevej 5 Hammelev 50,00 

448 Elna Nielsen Hammelev Bygade 18 Hammelev 50,00 

127 Else M. Birk Hammelev Bygade 1C Hammelev 50,00 

459 Gynther Revitz Egevej 2 Hammelev 50,00 

757 Hanne Korff Hammelev Bygade 19 Hammelev 50,00 

105 Helle Mandrup Tørning Banke 16 Hammelev 50,00 

199 Ilse Thomsen Hammelev Bygade 39a Hammelev 50,00 

567 Jane Bager Ribevej 8 Styding 50,00 

240 Jørn M. Petersen Tørninglundvej 4 Tørning 50,00 

558 Karsten Andersen Kirkestræde 5 Hammelev 50,00 

58 Lisbeth Petersen Tørning Banke 4a Hammelev 50,00 

69 Niels Chr. Hansen Ahornvej 18 Hammelev 50,00 

132 Peter  Mikkelsen Elmestien 4 Hammelev 50,00 

522 Sievertsen Tørninghøj 1 Hammelev 50,00 

477 Svend Sejstrup Kirkestræde 2 Hammelev 50,00 

623 Troels Hass Pilevej 13 Hammelev 50,00 

85 Walter Borchert Birkevej 7 Hammelev 50,00 

 

Støtteklubbens  vinderliste  juli 2022   
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Foreningens Festtelte 
Overvejer du fest i haven, gadefest m.m., så benyt dig af de flotte 
festtelte fra HSUFs teltlaug. 
Eneste betingelse er, at du er bosat i Hammelev Sogn, dvs. i Hamme-
lev, Styding eller Ladegård.  
Teltene er moderne Partytelte med vinduer i siderne. 
 

Følgende regler er gældende ved udlån af telt: 
Teltet opsættes af teltlauget, men der skal, afhængigt af teltets stør-
relse, være 2-4 hjælpere tilstede, når teltet sættes op. 
 

Depositum ved bestilling af telt 500,-  

                                ** ej tilgængeligt. 
 

Grilltelt 3x3 meter 480,- 
Lyskæde  150,- 
 

Borde og bænke kan lejes sammen med telt eller alene. 
 

Smalle borde   50x220cm 24,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 
Brede borde 80x220cm 36,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 
Bænke  12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 
Stole  12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 
 

Betalingen for brug af telt, borde, bænke, tilfalder HSUF, og bruges til 
vedligehold, samt nyanskaffelser.  
 
Betaling bedes indbetalt på.: Spar Nord  
reg.nr. 9892 Konto nr. 3061186084  
 

Udlån sker efter princippet først til mølle… 
Har du spørgsmål eller ønsker at leje telt, så ring/mail til nedenståen-
de: 
 

Telte: Karsten Skøtt 4034 7071 /telthsuf@gmail.com 
 

Borde/Bænke/Stole:    
Hans Henning Axelsen 7450 7312  / 2331 9304 

Fag -  
Længde 

Telt 
9 meter bred 

Lån af 
gulv 

Telt 
6 meter bred 

Lån af 
gulv 

1.fag - 3 m 1.500.- 675.- 1.000.- 450.- 

2.fag - 6 m 2.100.- 1.350.- 1.400.- 900.- 

3.fag - 9 m 2.700.- 2.025.- 1.800.- 1.350.- 

4.fag - 12 m 3.300.- 2.700.- 2.200.- 1.800.- 

5.fag - 15 m 3.900.- ** 2.600.- 2.250.- 

6.fag - 18 m 4.500.- ** 3.000.- 2.700.- 

7.fag - 21 m 5.100.- ** 3.400.- ** 
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Årets ”juletræsfest” søndag d. 4. dec. 2022      
  

Som de to foregående år holder vi et juleoptog i stedet for juletræsfe-
sten i hallen.  
 
Derfor laver vi igen i år et lille juleoptog, hvor en bil med trailer og 
juletræ vil køre byen rundt og udlevere slikposer til børnene.  
 
Dette finder sted søndag den 4. dec. kl. 14.30, hvor optoget starter 
ved Hallen. 
Julemanden vil være med i optaget byen rundt. 
 
Der er ingen tilmelding til poser.  
  
Ruten for Juleoptoget er under udarbejdelse.  
Følg med på Facebook og mund til mund metoden  
til den tid.  
 
Venlig hilsen,  
Støtteklubben / Rasmus Thygesen      

Årets Julekalender fra Støtteklubben  skal man heller ikke mangle. 
Tag vel imod sælgerne, når de kommer rundt.  
 
HSUF Støtteklub  /  
Kirsten Rossen, 4034 4117  

Bingo  
Vi har tidligere annonceret med bingospil i hallen lørdag den 8. okto-
ber.  
Vi har desværre ikke modtaget tilladelse fra spillermyndighederne end-
nu.  
Hold derfor øje med Facebook, om vi når at få tilladelsen i tide, eller 
om vi må aflyse.  
 
Evt. spørgsmål kan stilles til bestyrelsen.   (s. 36) 
HSUF støtteklubben.  



 10 

Motionsrummet i Hammelev Hallen 
 Træf en aftale med en af vore DGI uddannede fitness instruktører 

og få tilrettelagt et træningsprogram, som passer lige netop til dig. 

Instruktørerne har blå bluser, så man kan se, hvem der er tilknyttet moti-

onscentret. Henvend dig bare, hvis der er spørgsmål.  

Motionsrummets åbningstider:  
 

Mandag  til søndag kl. 5.00 - 22.00 
 HUSK torsdag er der lukket fra 11.00 – 13.00 pga. rengøring. 
  

Priserne er: 
Periode    Fitness  
1 mdr.    150 kr  
3 mdr.    400 kr   
6 mdr.    700 kr   
12 mdr.           1200 kr 
 Udendørs cykling           50 kr hver tirsdag start fra hallen kl 18.30  
1 times fitness               25 kr kode bliver slettet dagen efter     
HSUF medlemskort         50 kr 
 

Instruktører: Vi har fået 2 nye instruktører Vicky Weitling og Karina Bli-

cher, se opslag på tavlen, hvordan man kontakter dem, eller kontakt Hanne 

Mikkelsen 21380239. 
 

Nyt: Der er kommet et ønske om at man kan bruge motionsrummet 1 time.  

Det er især medlemmer, som er hjemme fra efterskole, som gerne vil have 

denne mulighed. Man kan tilmelde sig via hjemmesiden. Koden bliver slettet 

dagen efter. 
 

Indoorcycling/spinning: se næste side.   
 

Ung-fitness er for 14-16 årige, hvor man 10 gange skal følge en instruk-

tør. Der er startet et hold på 8 personer, som har Preben Horn og Karina 

Blicher som instruktører. Du kan kontakte Hanne Mikkelsen 21380239. 

 Hvordan man bliver medlem?  

 Man skal også være medlem af HSUF. Det koster 50 kr. om året. Kortet 

skal fornyes hvert år. Kan bestilles via hjemmesiden HSUF forsiden og find 

bliv medlem.  

 Ønsker man medlemskab til Pusterummet, kan man henvende sig til Hanne 
Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, eller ringe eller sms’e på 21380239.   
Betaling via hjemmesiden: HSUF.DK/idrætstilbud/fitness der finder du hvor 

lang en periode, du ønsker at være medlem 

Når der er betalt får du en 5 cifret kode på kvitteringen, som skal bruges 

ved hallens indgang, hvis der er låst. Der er nu installeret et tastatur ved 

motionsrummets dør, hvor man skal bruge samme kode.  
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Koncert med Almost Irish  

torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19:30, 
hvor det igen bliver muligt at opleve de 4 musikal-
ske brødre Rasmus, Alexander, Lukas og Jacob alle 
med efternavnet Nielsen på Tørning Mølle, når de 
fortolker den Irske folkemusik. Ring og bestil dine 
billetter kr. 230 på 7450 7450 eller på hjemmesi-
den. 

 

Mark & Christoffer  

Julekoncert tirsdag den 22. og 23. novem-
ber 2022 kl. 19:30.  
 

Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier, 
når Mark & Christoffer giver julekoncert på Tør-
ning Mølle med en god blanding af velkendte 
klassikere og nyere julehits. Billetter kr. 250 på 
7450 7450 eller på hjemmesiden. 

 

Besøg julemessen på Tørning Mølle 
26. og 27. nov. fra kl. 10 til 16. 

Lørdag uddeler julemanden godteposer til børne-
ne, Bliv fotograferet sammen med julemanden. 
Besøg de mange stande med masser af julega-
ver. Besøg Staldcafeen og Fars Bar. Vind masser 
af gaver på indgangs-billetten. Vælg flotteste 
stand og vind vin. 

Oplev en god gammeldags julestemning 

 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 giver 
Tørfisk koncert på Tørning Mølle. 

Tørfisk er god til at komme ud over scenekanten. 
Det foregår på en spændende, munter, ironisk, god 
og sober måde med vestjysk charme, der får gang i 
lattermusklerne. Billetter kr. 350 købes/bestilles på 
tlf. 7450 7450. 

 

Torsdag den 12. april 2023 kl. 19:30  

Koncert med  The Quiggs  
Det dansk/skotske ægtepar Pernille og 
Stephen gør det inden for den skotske 
folkemusik. Stephen har tidligere været 
medlem af den legendariske gruppe ”The 
McCalmans” som ofte har gæstet Dan-
mark. Billetter kr. 190 bestilles på 7450 
7450. 

ÅBNINGSTIDER. Se hjemmesiden www.toerning-moelle.dk. **** Bliv 
medlem af Tørning Mølles Støttekreds og få rabat i forbindelse med nogle ar-
rangementer og når du benytter Tørning Mølle. Tørning Mølle tlf. 7450 
7450 – Se mere www.toerning-moelle.dk 

http://www.toerning-moelle.dk/images/Koncerter/Tørfisk/Tørfisk_web.jpg
http://www.toerning-moelle.dk/images/Koncerter/Quiggs/5_StephenPernille_Web_-1070012web.jpg
http://www.toerning-moelle.dk
http://www.toerning-moelle.dk
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For hver handel I gør hos os, giver vi 5% rabat lige til  
afregning til HSUF.  
_____________________________________________________________________________ 
 

Vær opmærksom på denne støtte til HSUF (red.).  
Husk at sige, du er fra HSUF.  

Damefrisør
Kirsten

Blicher-Nielsen
Bøgevej 11, Hammelev, tlf 7450 7479

Hammelev

åbent:
tirsdag kl. 8 til 12,  onsdag kl. 8 til 12,
torsdag kl. 8 til 19, fredag kl. 8 til 19 og lørdag  kl. 7 til 12
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Hvis du ikke har betalt, kan du ikke komme ind. 

Husk at gemme kvitteringen på din telefon, da det er dit bevis på, at du er 

medlem. 

Jeg sender jer en sms når jeres kort er ved at være udløbet. Hvis I ikke for-

længer medlemsskabet, sletter jeg koden.  

 Man kan også indbetale på bank konto 9892   2921162, men så får I ikke 

automatisk en kode med det samme. Jeg skal først lige se, at I har betalt. 

Vh.  Motionsudvalget/ Hanne Mikkelsen  

Hop på en spinningcykel og få varmen  

 - i Hammelev Hallen  ......  . 
 

Mandage kl. 18.30 - 19.30   Torsdage kl. 18.00 - 19.00 

Fredage   kl.   6.15 -  7.00  

Book en cykel via hsuf.dk, spinning. 

Vælg et kontingent via hsuf.dk, fitness.  

Når du er medlem af fitness, kan du gratis booke en cykel og selvfølgelig 
benytte Pusterummet så ofte du vil. 

Der er gratis lånesko. 

Efter aftale er du velkommen til en gratis prøvetime. 

Husk drikkedunk og håndklæde til at tørre sveden af panden. 

Hilsen motionsudvalget/kontaktperson Inga Aagaard tlf. 29 61 25 31  

”Den lange cykeltur” 

For 10.gang vil Hammelev Cykelmotion i 2023 gennemføre en længere 
cykeltur af 5/6 dages varighed. Et par forslag er i støbeskeen. 

Den 25. oktober kl. 19.00 er der et orienteringsmøde i Hammelev-Hallen. 
Det er allerede besluttet, at turen skal starte fra Hammelev d. 5. juni 
2023. 

Der bliver cyklet på alm. cykler såvel som el-cykler. Er du interesseret, er 
mødet d. 25.10. stedet, hvor du kan få mere at vide om næste års tur. 
 

Ptv. Ejvind Petersen 

http://hsuf.dk
http://hsuf.dk
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HAMISHUS – Hammelev Selskabs- og Forsamlingshus 
 
Vi har en veloverstået markedsdag i HAMISHUS søndag d. 4. 9 bag os. Der 
var rigtig god stemning blandt udstillere og gæster.  Vi kunne godt have 
tænkt os en lidt større opbakning fra byens borgere, men det håber vi nu på, 
der vil være til de fremtidige arrangementer, der bliver afholdt.  
Derfor er det nu tid til at kigge lidt videre ind i efteråret og de arrangemen-
ter, der kommer.  
 
Tirsdag d.11. okt. kl.17.30 åbner Jesper dørene for TARTELET SPISNING i 
HAMISHUS. 
For første gang i Hammelev nogensinde (eller i hvert fald i nyere tid, så vidt 
vides ☺)  
En aften hvor menuen udelukkende vil byde på tarteletter, men med en mas-
se forskelligt fyld. 
Tilmelding til denne aften skal ske senest fredag d.7. okt. på tlf. 5181 8656. 
Prisen er 150 ,- for voksne, 75 ,- for børn fra 3-10 år. Men så er der altså 
også alle de tarteletter, du kan spise ☺  
 
Tirsdag d.8. nov.  kl.19.00 inviterer bestyrelsen til gl. dags andespil i HA-
MISHUS. Som altid ved denne årlige tradition, vil der være en masse fine 
gevinster. Der er bl.a. mulighed for at vinde anden til juleaften, kartofler, kål, 
vin osv. Se mere næste side. Vi håber selvfølgelig på et stort fremmøde den-
ne aften, så kom i god tid, så du er sikker på at få plads. Der bliver max. luk-
ket 140 ind. 
 
Torsdag d.10. nov. kl.17.30 åbner Jesper igen dørene til spisning i  
HAMISHUS. 
Denne gang er det selvfølgelig Mortens And, der skal spises, indtil du revner. 
Desserten er citronfromage.  
Mortens Aften er en tradition Jesper har været så heldig at få lov til at over-
tage fra Hammelev Sogns Borgerforening, som tidligere har stået for dette 
arrangement, og som han selvfølgelig sagde ja til at overtage, så traditionen 
kan blive opretholdt. 
 
Tilmelding til Mortens Aften skal også ske til Jesper, på tlf. 51 81 86 56, se-
nest lørdag d.5. nov.. 
 

Følg med på de steder hvor du plejer at blive opdateret på hvad der sker i 
Hammelev. Mere info om de forskellige arrangementer følger der. 
 
Vi glæder os til at se jer alle, hvis ikke til det ene arrangement, så til et af de 
andre, måske dem alle :-) 
 
Vel mødt – Bestyrelsen for HAMISHUS – Hammelev Selskabs- og Forsam-
lingshus / Jesper  
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Jubilarer i HSUF  
 

På HSUF’s generalforsamling 1.april 2022 blev der uddelt tak og hyldest og 
gaver til årets jubilarer.  
Jeg vil her indhente det forsømte og bringe billeder fra aftenens overrækkel-
ser til de fremmødte.  

10 års jubilarer: 
Bodil Riber Rasmussen - Chris Trangbæk - John Schmidt - Lene Jacewicz - 
Pernille Lausdal 
15 års jubilarer: 
Margit Struck - Robert Sørensen - Ellen Gram Hansen - Annelise Iversen - 
John Petersen - René Iversen - Johannes Hansen 
20 års jubilarer: 
Kaj Schultz - Johanne Lind 
25 års jubilar: 
Inge Lykke Schmidt  
Tillykke til alle jubilarer og tak for indsatsen!  

Johannes Hansen, Margit Struck, Ellen Gram-Hansen, Annelis Iversen  

Bodil Riber Rasmussen og John Schmidt 
Inge Lykke Schmidt 
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Fra korenes fælles øveaften i Sommersted kirke efteråret 2021. 

Julekoncert i Hammelev kirke december 2021 
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Hamishus præsenterede sit nye navn og farveændring med 
et stort marked. 

Søndag den 4 september summede det af aktivitet i Hamishus fra morgen-
stunden. 

27 udstillere havde lejet sig ind og udstillede deres kreative evner både 
inde i huset, i et stort telt i gården og i to salgsvogne.  

Inde i huset var der mange kreative stande med: Keramik, glaskunst, div. 
håndarbejde, kort & telegrammer, smykker, malerier, blomsterdekoratio-
ner, honning, informationer m.m. 

I teltet var det ”loppestandene”, der havde gang i klunseriet og de to salgs-
vogne uddelte smagsprøver og solgte godt af deres lækre varer.  

Der var livlig handel i boderne. Tak til alle jer, der besøgte os. Der var 
plads til mange flere, så mød op næste gang der arrangeres spændende 
tiltag i Hamishus.  

Har du en god ide, som kan vække interesse,  så lad os det endelig vide. 
Uden den lokale opbakning uddør alt i denne hårde tid.  

Vi ses i Hamishus  -  Bestyrelsen 

 
 

 

”Gammeldags andespil” 
Efter navneændring og et år hvor energipriserne er kommet på himmel-
flugt, er vi klar med vores ”gammeldags andespil” i HAMISHUS Hammelev 
Selskabs- og forsamlingshus. 
 

Tirsdag den 8. november kl. 19.00 
I Hammelev Forsamlingshus 
Dørene åbnes kl. 17.30 
 

Gevinsterne er som i ”gamle dage”: Ænder – kødpakker – gavekurve – vin - 
kaffe m.v. + amerikansk lotteri 

Der er gevinster til alle som har pot.  
Der kan købes kaffe og kage, øl og vand. 
Opråber er Susanne Tiede, som har været her tidligere. 

 
Vi passer på hinanden og opfylder alle forholdsregler. . 
Håber, at vi ses til et anderledes og hyggeligt bingospil, hvor der spilles om 
alt andet end penge. Kom i god tid, da der max må lukkes 140 personer 
ind.  
Har du spørgsmål så ring til Henning Thomsen på 4041 6543. 
  
Med venlig hilsen    Bestyrelsen for HAMISHUS 
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En anderledes Stafet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var fantastisk at være tilbage i Damparken. Den årlige Stafet for livet er 
altid meget speciel. Fuld af liv, fuld af håb, men også med tid til eftertanke og 
tid til at mindes. 
I år var ingen undtagelse, men det gjorde også lidt ondt i HSUF-hjertet, at 
det store telt med de mange mennesker og aktiviteter ikke var der. 
Alligevel meldte 41 personer sig under HSUF's faner. Tusind tak for jeres op-
bakning! Og tusind tak til jer, der valgte at donere til Stafetten gennem 
HSUF! Det blev i alt til 6.050 kr. 
 

HSUF i ligaen? 
Stafet for livet i Damparken er en Stafet i sin helt egen liga. Der var mere 
end 4.000 deltagere til Danmarks Smukkeste Stafet, og der blev samlet mere 
end 1,2 mio. kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. 
Hvis du vil være med til at genoplive HSUF's deltagelse, så vi igen kan få et 
stemningsfyldt telt med ansigtsmaling, klassestafet, zoneterapi eller hvad du 
nu synes, så meld dig under fanerne. Alt hjælp er kærkommen! Det er lige 
meget, om du er kagebager, kaffebrygger, sponsor eller sponsor-finder, ty-
pen der elsker at pynte op, finde på og/eller stå for aktiviteter, har en trailer 
og "slæbe-muskler" eller alt muligt derimellem. Uanset hvad, hvor meget el-
ler hvor lidt du kan bidrage med, så har vi brug for din hjælp til næste års 
Stafet, hvis HSUF skal tilbage i ligaen. 
 

Giv os et kald 
Har du spørgsmål eller vil du gerne være med på "arrangør-holdet" så tag fat 
i Anette Fredsted på 28 99 01 73 eller anetjensen@gmail.com  
eller Majken Sandholdt på 20 83 86 99 eller majkensandholdt@gmail.com. 
 
 På stafetgruppens vegne, Maiken  
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Fælles korgudstjeneste: 

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 er der fælles korgudstjeneste i Vedsted 
kirke. Voksenkorene fra Hammelev, Vedsted og Sommersted/Oksenvad 
sogne medvirker med 2 fælles numre og 2 sange hver for sig. Det bliver 
festligt og fornøjeligt at lytte til. Derudover er der fællessalmer, læsninger 
og prædiken – helt som til en almindelig gudstjeneste. Alle er hjertelig 
velkomne. 

(Måske kommer bladet først efter denne dato. Red.)  

Voksenkorstævne den 29. oktober: 
Folkekirkens Ungdoms Kor (FUK) har ændret navn til KORLIV – Folke-
kirkens Kororganisation. Hammelev kirke er medlem af KORLIV og får 
derfor tilsendt forskellige tilbud som korstævner, inspirationsdage m.m.  

Lørdag den 29. oktober kl. 10.00-16.00 deltager 12 sangere fra Hamme-
lev Rytmiske Sognekor til et korstævne, der foregår i Tyrstrup kirke sam-
men med andre kor fra Haderslev stift. Dagens instruktør er organist og 
komponist Povl Chr. Balslev, der i anledning af Haderslev stifts 100-års 
jubilæum i år har komponeret musikken til en adventskantate, som Niels 
Brunse har skrevet teksten til. Til korstævnet indøves de 8 korsatser, og 
kantaten uropføres søndag den 20. november kl. 15.00 i Haderslev 
Domkirke, hvor alle er velkomne. 

 

Forud for korstævnet den 29. oktober øves repertoiret torsdag den 6., 13. 
og 27. oktober kl. 19.00-21.00 i sognehuset. Du kan stadig nå at være 
med. Det koster 50,- kr. at deltage, og prisen inkluderer stævne, forplej-
ning til frokost samt kaffe. Tilmelding snarest muligt til LENJO@km.dk 

 

Adventsgudstjeneste med juniorkor: 
Torsdag den 1. december kl. 14.00 er der adventsgudstjeneste i Hamme-
lev kirke for alle med efterfølgende samvær og kaffe i sognehuset. Junior-
koret under ledelse af organist Lene Jørgensen samt vikarpræst Daniel 
Vallentin Kjer medvirker både i kirke og sognehus. 

Julekoncert i Hammelev kirke: 
Traditionen tro er der julekoncert i Hammelev kirke den anden torsdag i 
december. 
I år er det torsdag den 8. december kl. 19.00, hvor kirkens juniorkor 
og sognekor bl.a. medvirker. Hvis du selv har lyst til at synge med i kore-
ne, øver juniorkoret onsdage kl. 14.05-15.30 i sognehuset og henvender 
sig til børn i 4.-5.-6. klasse.  

Sognekoret er for alle fra 16 år og opefter. Efter at have øvet torsdag af-
ten i en periode vender vi tilbage til at øve fredag eftermiddag men nu 
først fra kl. 16.00-18.00, så det arbejdende folk også har mulighed for 
at være med. 

Datoerne er fredag den 11., 18., 25. november samt den 2. december kl. 
16.00-18.00 i sognehuset. Tilmelding til korene til korleder Lene Jørgen-
sen LENJO@km.dk eller mobil 61 40 76 99. 

mailto:anetjensen@gmail.com
mailto:majkensandholdt@gmail.com
mailto:LENJO@km.dk
mailto:LENJO@km.dk
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Minikonfirmandopstart: 

Torsdag d. 8. september startede organist ved Hammelev Kirke, Lene Jør-
gensen, og vikarpræst Daniel Vallentin Kjer et minikonfirmandforløb over ti 
gange med skolebørn i 3. klasse.  

I løbet af undervisningen vil vi lave et væld af aktiviteter, lære at bede Fa-
dervor, synge sange og salmer, og høre fortællinger fra Biblen. Der bliver rig 
lejlighed for minikonfirmanderne til at få stillet nysgerrigheden og få vakt 
undren over kirke og kristendom.  

Minikonfirmanderne skaber fantasifigurer af skrotmaterialer 

Minikonfirmanderne går Fadervor  
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Lørdagshøjskolen  
=====================================  

Lørdagshøjskolens 2022-23-sæson indledes lørdag 29. oktober med titlen 
”Fra pakistaner til paki-daner”. Det er journalist, radio-og tv-vært og forfat-
ter Rushy Rashid, 54 år, der bliver sæsonens første gæst i Sognehuset i 
Hammelev.  

På en spændende og provokerende måde med et strejf af humor tager hun 
fat i den danske akilleshæl Jante og sætter den i perspektiv – overfor den 
danske selvforståelse og indfaldsvinkel til integration. 

 

Rushy Rashid er født i Pakistan, og hendes forældre kom til Danmark som 
gæstearbejdere, da hun var 9 år. Hun var den første TV-vært med indvan-
dre baggrund, og har arbejder på Danmarks Radio, Politiken, BT med flere. 
Hun kom i Kraks Blå Bog i 2012 – bogen med oplysninger om nulevende 
betydningsfulde danskere, færinger og grønlændere...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdagshøjskolen i Hammelev er åben for alle, og man kan melde sig til det 
enkelte foredrag. De foregår i Sognehuset, Kirkestræde 6 i Hammelev fra 
kl. 09:30 til ca. 13:00. Vi begynder med 3 sange fra højskolesangbogen og 
en kop kaffe. Derefter 2 timers foredrag med en kort pause, og slutter af 
med en let frokost. Samlet pris er 175 kr. for at deltage. Der betales ved 
indgangen – også pr. MobilePay. 

Tilmelding er nødvendigt af hensyn til plads og den efterfølgende frokost. 

 

Tilmelding senest torsdag:http://diaetist-iskov.mipsevent.dk/group/
sognehusethoejskoledage 

- eller til Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk eller mobil/sms: 
2532 8826. 

                                      ******************** 
 
Næste gang er lørdag 4. februar 2023. Se omtale i augustnummeret.  

http://diaetist-iskov.mipsevent.dk/group/sognehusethoejskoledage
http://diaetist-iskov.mipsevent.dk/group/sognehusethoejskoledage
mailto:anma@post12.tele.dk
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Hammelev Skole  

 

Som ny afdelingsleder på Fællesskolen og med 
den daglige ledelse på Hammelev skole, kom-
mer der her en lille præsentation. 

Jeg har glædet mig vanvittig meget til at møde 
alle børn, medarbejdere og forældre og jeg er 
foreløbig blevet taget rigtig godt imod. Selvom 
jeg har et par år på bagen (62) og i skolever-
denen (37), er der stadig rigtig mange 
”kilometer” tilbage i mig. Jeg har 4 voksne 
børn, 3 børnebørn og en på vej og er bosid-
dende i Vejle. 43 min. tager køreturen og jeg 
kan godt lide at koble til og fra, samt klare et 
par telefonopringninger på min vej. 

Jeg er født og opvokset i Viborg, flyttede i 
1997 til Vonge, et lille lokalsamfund nord for Vejle. I Vonge blev jeg ansat 
som lærer og senere Viceskoleleder i både almen og specialdelen. Efter 10 
år blev jeg hentet til Engum Skole, som også er en skole i et lille lokalsam-
fund, hvor jeg i 8 år var Viceskoleleder for både almen og specialdelen. 

 Jeg har de sidste knap 5 år prøvet kræfter med en stor specialskole for 
generelle indlæringsvanskeligheder, i Middelfart Kommune, men savnede 
forbindelsen til almen delen og det nære i et mindre samfund. 

Jeg har og har altid haft ambitioner på børnenes vegne. Jeg ser mig selv 
som deres ambassadør fagligt og socialt. De skal have et rigtig godt liv og 
vi skal som skole gøre dem så livsduelige som overhovedet muligt i et 
stærkt samarbejde med forældrene. 

Jeg vil den første tid stikke fingrene godt og grundigt dybt i jorden indsnu-
se atmosfæren og finde ud af, hvor det er jeg er landet  

Mange hilsner     Anne Kirsten Frøkjær 

Idegruppen  

Mandag den 7. nov. Kl. 14 i Hammelev Hallens cafeteria.  

 Kom og oplev Seniorshoppens mobile Dametøjsbutik. 

Du kan købe flotte efterårsnyheder str. 36—52.   

Der serveres kaffe og kage. Pris 50 kr.  

Tilmelding senest 31.10 til Ruth Petersen, tlf. 6065 7357 . 

___________________________ 

Lige før trykning, onsdag den 29., var Idegruppen på besøg på Haderslev 
Rådhus. Knap 40 deltagere fik rundvisning i de fine lokaler af borgmester 
Mads Skau. Han fortalte lidt om det, de arbejder med, bl.a. budget- læg-
ning for det kommende år. Derefter overtog Thomas Fredsted, som oriente-
rede om sit arbejde i de forskellige udvalg, han sidder i, bl.a. landdistrikts-
udvalget, hvorfra han kunne fortælle lidt om planerne for udvikling af Ham-
melev. 
En god eftermiddag med knap 40 deltagere.   
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2. s. i Advent, 

4. december kl. 10.30  

Gudstjeneste.  

v. Samuel Skadkær-Munch. 

Julekoncert, 

8. december kl. 19.00  

Koncerten starter i kirken. 

3. s. i Advent, 

11. december kl. 10.30  

Gudstjeneste. v. DVK. 

Gudstjeneste med ”De ni læsninger”. 

4. s. i Advent, 

18. december kl. 10.30  

Gudstjeneste. v. DVK. 

Juleaften, 24. december 

Kl. 14.30 og 16.00  

Gudstjeneste.  

v. DVK. 

Juledag, 25. december Gudstjeneste. Kl. 10.30 v. DVK. 

Anden juledag,  

26. december 

Gudstjeneste. Kl. 10.30 v. DVK. 

Nytårsgudstjeneste, 

31. december kl. 14.00  

Gudstjeneste. v. DVK. 

DVK betyder Daniel Vallentin Kjer, har den opmærksomme nok fundet ud af. Daniel er 
vikarierende sognepræst for Julie, som har barselsorlov. Red.) 

Konfirmandopstart: 
Torsdag d. 8. september startede et nyt hold konfirmander til undervisning i 
Hammelev Sogn. De næste 24 undervisningsgange frem mod konfirmationen 
d. 7. maj 2023 vil konfirmanderne blive indført i de centrale elementer af 
kristendommens lære og indhold. Der bliver dog også rigeligt plads til andre 
aktiviteter – i første omgang turen til Vedsted d. 24. september, hvor vi sam-
men med konfirmandhold fra en række andre sogne i provstiet skal opføre et 
rollespil baseret på Paulus’ liv. Der kommer i løbet af dagen til at være hele 
400 konfirmander, som går turen rundt om Vedsted sø og genopfører Paulus’ 
vandring mod Damaskus og hans omvendelse på vejen dertil. Det bliver en 
stor dag, hvor begreberne tro, håb og kærlighed er i fokus.  
 
 
Alle Helgen: 
Søndag d. 6. november er det Alle Helgens Dag. Traditionen tro ligger sønda-
gens gudstjeneste om eftermiddagen i skumringstiden, hvor vi finder sam-
men i kirken om fællesskabet og minderne om dem, som i løbet af det for-
gangne år er afgået ved døden. Alle navnene på dem, som er gået bort, bli-
ver læst op, og der er mulighed for enten selv at tænde et lys for dem, eller 
at lade kirketjeneren gøre det i forbindelse med navneoplæsningen. Der bli-
ver tændt et lys for alle. Kirkens organist, Lene Jørgensen, sørger for god, 
meditativ og til søndagens anledning stemningsfuld musik i samarbejde med 
Trine Jensen på tværfløjte. Alle pårørende til det forgangne års afdøde mod-
tager en særlig invitation, som bliver sendt ud i god tid før søndagen.   
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Gudstjenesteliste oktober-december 2022  
i Hammelev Kirke 

 

 

16. s. e. trinitatis, 

2. oktober kl. 10.30. 

 

Korgudstjeneste.  

 I samarbejde med Vedsted og  

Sommer-Oksenvad sogne.  

Korgudstjenesten finder i år sted  

i Vedsted Kirke. 

Spaghettigudstjeneste, 

4. oktober kl. 17.00.  

Børne- og familiegudstjeneste.  

Vi rykker indendørs, og som altid  

er der efter gudstjenesten et måltid  

mad. Alle børn og voksne er  

velkomne. 

17. s. e. trinitatis, 

9. oktober kl. 10.30  

Gudstjeneste m. dåb. v. DVK 

18. s. e. trinitatis, 

16. oktober 

Gudstjeneste. Kl. 10.30 v. DVK 

19. s. e. trinitatis, 

23. oktober 

Gudstjeneste. Kl. 10.30 v. DVK 

20. s. e. trinitatis,  

30. oktober 

Gudstjeneste. Kl. 10.30 v. DVK 

Alle Helgens Aften, 

6. november kl. 16.00  

Gudstjeneste. v. DVK. Med  

lystænding, navneoplæsning og musik. 

22. s. e. trinitatis, 

13. november 

Gudstjeneste kl. 14.00 

v. Martin Bonde Eriksen. 

Sidste søndag  

i kirkeåret, 

20. november kl. 10.30  

Børne- og familiegudstjeneste.  

v. DVK. Afslutning for baby 

salmesang og minikonfirmander. 

1. s. i Advent, 

27. november kl. 10.30 

Gudstjeneste m. dåb. v. DVK.  

Desuden kommer fredslyset til  

Hammelev og tænder adventskransen. 

Adventsmøde, 

1. december kl. 14.00  

Gudstjeneste. v. DVK. I samarbejde 
med Brugerrådet. Kort gudstjeneste for 
ældre med efterfølgende julehygge i 
sognehuset. 
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Nyt fra gymnastik 
 
En god flok instruktører står helt klar i startboksene til at skyde gymnastiksæ-
sonen i gang. De fleste hold starter i uge 39, og vi ser frem mod en dejlig 
svedig og spændstig sæson.  
De yngste hold uden forældre, der træner tirsdage og torsdage kan godt bru-
ge flere hjælpere. De træner om eftermiddagen fra kl. 16-17. Sidder du som 
forælder alligevel og venter, når dit barn er til gymnastik, kan instruktørerne 
godt bruge en hjælpende hånd. Så tager du bare fat i en af instruktørerne.  
 
Pop-up hold 
Som tidligere nævnt er der stadig mulighed for at lave ”pop up – hold”. Et 
hold som træner over færre gange – eks. 6 eller 8 gange, eller hvad der giver 
mening for dig som instruktør. Det kan være al mulig træning og leg – uden-
dørs som indendørs. Overvejer du at tilbyde et pop up-hold, så kontakt Anette 
Fredsted på tlf. 28990173.  
 
Yoga-event 
Søndag den 5. februar fra kl. 10-15.30 afholder vi et yogaevent i Hammelev 
Hallen, hvor der bliver mulighed for at fordybe sig i yoga vejledt af 4 forskelli-
ge yoga-instruktører.  

Reservér allerede nu datoen   
 
Kolbøttehilsner fra gymnastikudvalget.                  (Se alle hold på næste side)  

______________________________________ 

Spejderne 

Udgivelsen af sidste blad og hjemkomsten fra spejdernes landslejr faldt 
sammen, så der kom ikke noget med i bladet om denne store begivenhed. 
Her får I lige et billede til at genkalde og opleve stemningen. Følg spejder-
ne på www.hammelevspejderne.dk  

     Spejdernes julemarked er lørdag den 19. november 2022 

http://www.hammelevspejderne.dk
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 Gymnastiktilbud i HSUF 2022 
 

SE FLERE OPLYSNINGER OMKRING DE ENKELTE HOLD PÅ 

Start i uge 39 med mindre andet er anført ved det enkelte hold. 

Tilmelding og onlinebetaling via conventus på hjemmesiden 

Prøv gerne et par gange inden betaling (undtagen yoga). Mød bare op til 1. gangs træning. 

Prisen stiger med 100 kr. når holdene har trænet 3 gange (undtagen Yoga).

Vær obs på at YOGA har deltagerbegrænsning (først til mølle, derefter venteliste).  

Udgiften til opvisningstøjet er inkluderet i kontingentet. 

Holdbeskrivelse Tid og sted Tovholdere: 

Tons og Tumlastik 

Forældre og barn (1-2-3 og 4 åri-
ge spilopper) 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Søndag kl. 09.30-10.30 

  

Shandie Warncke

Kristina Sherrebeck

Mikrofræs 

4-5 årige (krudtugler + vildbas-
ser) 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Tirsdag kl. 16.00-17.00 

Carina Thye Petersen, Chalotte Lund Hansen, Michael Schønnemann, Yannick Aarup,  
Sabine Lund Hansen 

Turbokids 

0.-1. kl. 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Torsdag kl. 16.00-17.00 

  

Tóra Skøtt, Margrethe Hørlyck, Lise Carøe Ludvig

  

Stjerner 

2.-3. ( og 4. kl.) 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Mandag kl. 17.00-18.00 

Opstart uge 41 

Anette Horn, Anne Mette Bram, Sophie Kirchner, Camille Wettergren Hansen, 
Caroline Klindt, Henrik Iskov, Sine Wiborg Thomsen

Juniormix 

4. kl. og opefter 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Mandag kl 15.30-17.00 

Lasse Horn, Aksel Iversen, Sarah Pors, Marie Rudolph Clausen

Motionsdamer 

  

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Onsdag kl. 10.00-11.00 

Opstart uge 43 

Marianna Haue, Ingrid Meyer

  

Kombitræning 

Voksne over 16 år 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Torsdag kl. 19.30–21.00 

Charlotte B. Hansen

  

Yoga (obs deltagerbegrænsning) 

  

I gymnastiksalen ved hallen 

Tirsdag kl 19.30-20.45 

Anita Blenner 
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Gymnastiktilbud i HSUF 2022 – 2023 
 

SE FLERE OPLYSNINGER OMKRING DE ENKELTE HOLD PÅ www.hammelev.dk   

Start i uge 39 med mindre andet er anført ved det enkelte hold.  

Tilmelding og onlinebetaling via conventus på hjemmesiden www.hammelev.dk under gymnastik.  

Prøv gerne et par gange inden betaling (undtagen yoga). Mød bare op til 1. gangs træning.  

Prisen stiger med 100 kr. når holdene har trænet 3 gange (undtagen Yoga). 

Vær obs på at YOGA har deltagerbegrænsning (først til mølle, derefter venteliste).   

Udgiften til opvisningstøjet er inkluderet i kontingentet.  

Tovholdere: Pris: 

Shandie Warncke-Andersen, Mette Sørensen, Mie Illum Fischer Carlsen, 

Kristina Sherrebeck-Boisen 

450,- 

Carina Thye Petersen, Chalotte Lund Hansen, Michael Schønnemann, Yannick Aarup,  
Sabine Lund Hansen  

450,- 

Tóra Skøtt, Margrethe Hørlyck, Lise Carøe Ludvig 450,- 

Anette Horn, Anne Mette Bram, Sophie Kirchner, Camille Wettergren Hansen,  
Caroline Klindt, Henrik Iskov, Sine Wiborg Thomsen 

450,- 

Lasse Horn, Aksel Iversen, Sarah Pors, Marie Rudolph Clausen 450,- 

Marianna Haue, Ingrid Meyer 300,- 

Charlotte B. Hansen 450,- 

Anita Blenner 550,- 

http://www.hammelev.dk
http://www.hammelev.dk
http://www.hammelev.dk
http://www.hammelev.dk

