
Julekalender for medlemmer af Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker
Gaver venligt sponsoreret af Le fleur Vestbjerg

Hammer bakker julekalender 2021
Her kommer årets Hammer bakker julekalender, for medlemmer af Lodsejersammenslutningen Hammer 

Bakker. på næste side er der et kort over Hammer Bakker med 24 røde ringe. Kortet kan printes ud, eller du 
kan komme og hente en udskrift hos Freddy, på Tingvej 19. Hver dag i december indtil juleaften får I et billede 

fra et sted i Hammer Bakker. Det er så op til jer at finde frem til hvor billedet er fra.
Cirklen på kortet som viser den placering der svarer til billedet, markeres med dagens nummer - 1 til 24. 

Billedteksterne kan indeholde et spørgsmål. Svaret på dette spørgsmål er dog ikke en del af konkurrencen.
Inden dagen er omme d. 25. december skal kortet med alle svarene sendes til Freddy – enten via mail til 
freddyjensen@hammer-bakker.dk hvor I vedhæfter et tydeligt billede af den udfyldte kalender eller, ved at 

aflevere den i postkassen på Tingvej 19, 9380 Vestbjerg. Herefter trækker vi tre vindere blandt dem med flest 
rigtige svar. Vinderne vil blive kontaktet direkte, og de vil blive offentliggjort pr. mail inden nytår.

De 3 Præmier er store flotte gavekurve med lækkerier fra Le fleur i Vestbjerg. Le fleur har været så super 
venlig at sponsorere årets flotte præmier. Får du selv lyst til en buket, blomst, dekoration eller en lækker 

gaveæske, så kan du kigge forbi Le fleur på Tingvej 4 i Vestbjerg.
Vi håber I vil være med til at gætte julekalender igen i år. God tur.

Obs.: Hvis I ikke ønsker at modtage julekalenderen er I meget velkomne til at svare tilbage på mailen, så 
sørger vi for at I ikke får flere mails.  
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2. præmie
Gavekurv fra 

Le fleur
værdi 800 kr.

3. præmie
Gavekurv fra 

Le fleur
værdi 500 kr.

1. præmie
Gavekurv fra 

Le fleur
værdi 1200 kr.
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Skriv datoen for hvert billede i den 
røde cirkel hvor billedet hører til.
Tag et billede af denne side med  dine 
svar, og send dem senest 25/12 til 
freddyjensen@hammer-bakker.dk
Svarene kan også afleveres på papir i 
postkassen
Tingvej 19, Vestbjerg

Navn

Adresse

email

mailto:freddyjensen@hammer-bakker.dk


Hvor står dette fine tårn? Skriv dagens tal (1) i den rigtige cirkel på 
kortet. 

1
december



Her er en god udsigt, både mod nord og syd. Kender du stedet?
2

december



Kan du kende denne smukke bygning?
3

december



Denne ligner lidt en af de andre bygninger. Hvilken er hvilken?
4

december



Fra denne top kan man se rigtig langt. Kender du stedet?
5

december



En af skovens smukke søer. Kan du kende den?
6

december



Her er en af de andre søer. Kan du kende den? Ellers er der 
anledning til en gåtur i skoven.

7
december



Ved du hvor denne hvide ejendom ligger?
8

december



Her en anden hvid ejendom. Ved du, hvor den ligger
Er der mon noget, der forbinder disse to hvide bygninger?

9
december



Artiklen fra Vodskov avis, beskriver dagens lokation.
10

december



Fin rød ejendom. Ved du hvor den ligger?
11

december



En anden fin rød ejendom. Men hvor ligger den?
12

december



Bænk med udsigt. Måske du kender navnet på højen i 
baggrunden?

13
december



Denne bænk og udsigt har man i mange år kunne nyde på denne 
plet.

14
december



Kan du kende dette sted. Måske du skal kigge de gamle årsskrifter 
en gang mere. De findes på www.hammer-bakker.dk

15
december

https://www.hammer-bakker.dk/


En anden flot bygning et andet sted. Har du set denne?
16

december



Et skilt og en sten - men hvor ligger dette historiske sted?
17

december



Billedet er taget fra en vej. Mange børn kender dette sted, og 
kommer der gerne igen og igen.

18
december



Har du set denne kakkel? Du kan gå forbi og se den. Stedets navn, 
som står nederst, er sløret.

19
december



Hytte for naturelskere, men hvor ligger den mon?
20

december



Har du set denne hytte? Hvor var det nu?
21

december



Sikke en fin hytte, men hvor ligger den?
22

december



Kan du kende denne store sten? Måske du kender den bedre fra 
den anden side.

23
december



Kender du denne hyggelige plet - ellers er det et godt 
sted til et julevisit.

Udfyld de sidste felter på kortet, og send dem senest d. 
25. til freddyjensen@hammer-bakker.dk eller aflever 
svaret på papir i postkassen Tingvej 19, Vestbjerg.

24
december
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