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   Girl Power Night 2007 

     Fredag, den 16. november 2007 deltog 11 piger fra drenge-/pige- og spring-/rytme-holdene i Girl 
Power Night i Aalborg. 
     Pigerne blev delt op i forskellige hold efter alder. 1 gruppe lavede spring på airtrack, 1 gruppe lavede 
en rytmisk serie, som de så skulle fremvise til sidst og den sidste gruppe legede forskellige lege. 
     Midt på aftenen var der en forfriskning og alle var enige om, at det havde været en kanon aften, som 
de havde fået rigtig meget ud af. Billederne taler vist deres eget sprog…! 
 
     I skrivende stund kan vi også fortælle, at vi har 11 drenge og piger tilmeldt til pizzaspring i 
Frederikshavn fredag den 11. januar 2008. Også dette arrangement plejer at være en stor succes - sidste år 
foregik det i Sæby. Der skal laves en masse gymnastik og derefter vil der komme en masse pizza, som vi 
lige sætter os ned og spiser, og så skal der leges igen… 
 

 
5 smilende piger 

 
Kluddermutter 

 
Gang i en masse spring 

 

 
Rytmisk serie - stor koncentration ! 

 
Hvad skal vi mon lave nu ? 

     Endvidere er der Børnetræf 2008 i Aars, lørdag den 26. januar 
2008 kl. 9.00 - 13.00.  Antallet af tilmeldte vides ikke endnu, men det 
bliver en sjov og spændende dag med masser af spring og rytmisk 
gymnastik. Dagen byder også på en forfriskning midt på dagen. Det 
er for alle gymnaster mellem 6 og 9 år. 
 
     Sidst, men ikke mindst er der jo vores eget arrangement: 
Gymnastik By Night, som afholdes i Grindsted Hallen. Se andetsteds 
i bladet for nærmere information. 
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Der indkaldes til ordinær 

Generalforsamling i 
Borgerforeningen for  
Grindsted, Uggerhalne  
og Omegn 

  
 
Torsdag den 13. marts 2008 kl. 19:30  
i Sognegården, Grindsted 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1) Valg af ordstyrer og referent 
2) Formandens beretning 
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4) Fastsættelse af kontingent 
5) Behandling af indkomne forslag 

Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til Jonna 

Jensen, Grindstedvej 38, Uggerhalne, eller Ole Peter 

Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted, senest 6. marts. 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Ole Peter Jakobsen      

og  Anders Clausen (begge modtager genvalg) samt Hans 

Kristensen (ønsker ikke genvalg),   suppleant Erling 

Hansen, (ønsker ikke genvalg).  

7) Valg af revisor 
8) Eventuelt 

 
  

Inden generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved 
en fællesspisning med labskovs  
kl. 18:30 , tilmelding til spisning er nødvendig   til Jonna 
Jensen, 9828 6320, eller Ole Peter Jakobsen, 9828 6878, 
senest 3. marts. 

 

 

    Søndag, den 3. februar kl. 14.00 er Borgerforeningen vært          
 ved et Fastelavnsarrangement med: 
 

Tøndeslagning for børn i alle aldre i 
Grindstedhallen. 

  
 Pris 25 kr. pr. barn inkl. en fastelavnsbolle og sodavand. 
 Forældre og bedsteforældre gratis adgang. Kaffe, the, vand    
 og pølser kan købes. 
 Præmie til kattekonge og dronning samt for udklædning. 
 

Mød op på generalforsamlingen: 
Der vil på generalforsamlingen blive givet en orientering om 
den fremtidige julebelysning gennem vore to byer, og muligvis 
et forslag til en ændring gr. nye lovkrav. Det vil betyde et 
kraftigt indhug i foreningens fremtidige formue. 
 

)BNNFS/ZU 
ind i sit 11. leveår ! 

 

     Uden at nogen har lagt mærke 
til det, er HammerNyt med dette 
nummer gået ind i sin 11. årgang. 
     Det er i løbet af de ti første år 
blevet til 42 udgivelser, hvilket 
betyder, at der det første år må 
være udgivet to ekstra numre. 
     Der er gennem årene skrevet 
mange forskellige artikler, som 
hovedsageligt har haft bund i Ar-
ne Riis journalistiske uddannelse. 
     Efter at Arne Riis stoppede 
sidste år har en lille tremands 
gruppe taget over, og på trods af, 
at de er rene noviser, er det indtil 
videre lykkedes at få et accep-
tabelt blad på gaden. 
     De tre søger med lys og lygte 
efter et par kollegaer til at redi-
gere stoffet, vi skulle jo gerne be-
holde vores blad mange år frem-
over. Så er du interesseret, hører 
redaktionen gerne fra dig. Tele-
fonnummeret står på bagsiden, så 
tag nu og grib knoglen eller send 
en e-mail. 

Indkøbsturen til Tyskland 
måtte desværre aflyses. 

     Den årlige tur med borgerfore-
ningen til Poetzsch i Flensborg 
måtte i år aflyses på grund af 
manglende tilslutning. Turen skul-
le have været kørt lørdag, den 3. 
november, men da tilmeldingen 
sluttede 30. oktober var der kun 
tilmeldt 7 og man valgte derfor at 
aflyse. 
     I dagene efter var der flere, der 
ringede forgæves for at tilmelde 
sig turen, men desværre, aflysnin-
gen stod ved magt.  
     Man er nød til at overholde til-
meldingsfristen, ellers kommer 
foreningen til at betale for en bus, 
som kører næsten tom. Man er 
dog enige om, at gøre et nyt for-
søg, når vi igen nærmer os julen. 
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   Hvad vil du gerne have ? 
 
    Da vi gennem længere tid har oplevet, at tilslutningen til nogle af 
vores arrangementer ikke er så stor, som vi forventer; i nogle tilfælde 
står den slet ikke i mål med det arbejde og de penge, der er lagt i ar-
rangementet, har vi valgt at forsøge at finde ud af, om det er de rigtige 
ting vi vi bruger vores ressourcer på, og om vi laver tingene på den 
rigtige måde. 
    Derfor vil vi gerne opfordre Jer, der bor i området til at give Jeres 
mening til kende. Vi vil gerne høre Jeres mening uanset om I er børn 
eller voksne, og uanset om I udtaler Jer som privatperson eller som 
erhvervsdrivende eller repræsentant for en institution eller forening. 
     I må skrive om lige hvad I har lyst til, men for at inspirere Jer til 
hvad I kan skrive om, har Menighedsrådet, Borgerforningen og Ham-
merNyt på et fællesmøde forsøg at formulere nogle spørgsmål, som 
nogle af Jer forhåbentlig har lyst til at svare på. 
 
     Spørgsmål til borgerne i Grindsted, Uggerhalne og Omegn om 
deres forhold og forventninger til Stedet, til Borgerforeningen, til Me-
nighedsrådet og til HammerNyt: 
 
   1) Læser I papirudgaven af HammerNyt, eller henter I den 
på internettet ? 
   2) Hvornår har I sidst deltaget i et arrangement i 
Sognegården ? 
   3) Har du set oversigten i novemberudgaven af 
HammerNyt over Hammeraftens-arrangementer i 2008 ? - 
Hvilke af dem kunne du eventuelt tænke dig at deltage i ? 
   4) Hvad kunne du tænke dig af nye tiltag fra 
Borgerforeningens side ? 
   5) Hvorfor er du glad for at bo, hvor du bor ? 
   6) Hvad savner du i lokalsamfundet ? 
   7) Hvor vil du gerne holde dit næste Hammer møde ? - I 
Sognegården eller i klublokaler i Grindstedhallen ? 
   8) Siger begrebet "Hammeraften" dig noget ? - Hvad ? 
   9) Hvad forventer du at Borgerforeningen kan lave for dig 
i Uggerhalne ? 
  10) Har du set annoncer for Hammeraften-
arrangementerne i Vodskov Avis ? 
 
     Spørgsmålene bliver lagt ud på det nye "Forum" på Hammernyt.dk 
, hvor I kan kommentere dem, og også selv sætte emner til debat.  
     I er også velkomne til at e-maile Jeres meninger til: 
hammernyt@hammernyt.dk , eller sende et almindeligt brev til Ham-
merNyt redaktionen, Høgevej 8, Grindsted, eller til et medlem af Me-
nighedsrådet eller Borgerforeningens bestyrelse. 

Vi er her for Jeres skyld - hvad vil I have fra os ? 

Læserbrev: 

 
Nytårsløjer – Sjov eller 

Hærværk? 
 

     Med julen veloverstået går vi 
frem mod endnu en festlig aften, 
Nytårsaften. En aften med sjov og 
fest i gaden for de fleste men-
nesker.  
     Nytårsløjer er for mange også 
en del af festlighederne, hvilket 
som oftest også er et sjovt indslag. 
Dog har årets bedrifter ved vores 
hus fået os til at tænke lidt. En ting 
er at komme hjem til, at alle vin-
duer er smurt ind i barberskum, 
det kan jo forholdsvis hurtigt vas-
kes af igen.  
     Vi har indtil næste sommer 
vinduer med trækarme, og i år 
betyder det derfor ikke helt så 
meget at barberskummet glider 
ned og lægger sig på karmen, og 
løjerne kan derfor godt katego-
riseres som sjove løjer.  
     Men til næste år vil disse løjer 
hos os blive kategoriseret som 
hærværk, idet vi i 2008 får vinduer 
med alukarme, og lakken på disse 
har det ikke så godt med bar-
berskum. En opfordring til folk 
der render rundt på nytårs-aften er: 
Stop op og tænk Dig lidt om, 
inden du smører vinduerne ind, for 
løjerne er måske ikke helt så 
festlige, når det ødelægger. Der er 
flere og flere, der får disse typer af 
vinduer, hvor det pludselig kan 
betyde en del, om der har ligget 
barberskum i flere timer på 
karmen. 
 
Venlig Hilsen 
Lars Grau 
Kornelparken 128, Grindsted 
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  AKV - Langholt 
   
              ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN 
              Gravsholtvej 92, tlf. 98 28 62 33  

Sudergaards Autoservice 
Grindsted  

 

G rin d sted  V a n d v æ rk  I/S  

           K orn elp arken  4 , G rin d sted  

  

  

 �

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 
Biltlf. 2084 6432 9828 6432  

T lf.  9 8  2 8  6 6  0 1  e lle r  4 0  8 8  0 9  0 1  
E -m a il:  g rv @ g rin d s te d -v a n d .d k  
H je m m e sid e :w w w .g rin d s te d -v a n d .d k   

Henvendelse 

vedrørende 

forsyning 

eller flytning 

kan rettes til 

ovennævnte 

adresse eller 

formanden, 

Arne Nielsen, 

tlf. 98286234 
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cEQLQJVWLGHU��
WRUVGDJ�IUHGDJ�NO���������O¡UGDJ�NO���������HOOHU��HIWHU�DIWDOH�

D in  lo k a le  rad io m an d :  

F .E . S erv ice  

B le g g å rd sg a n g e n  3 , 
 A a lb o rg  

T lf. 9 8 1 1  4 8 3 3  
 
 

m o b il: 4 0 9 8  4 8 3 3  
p riv a t: 9 8 2 8  6 2 8 2  

Reparation af 
radio, tv, video, 
opsætning af 
paraboler, salg af 
brugte tv, video, 
salg af 
parabolanlæg 

 En aktiv arbejds- 

plads 

i lokalområdet  

Uggerhalne 
Vandværk 
 

Formand:  Jørn Toldbod 
                 Skovskellet 5 
                 Tlf.  98 28 63 81 
 
Kasserer:  Ole Fibæk 
                 Kongsvænget 6 
                 Tlf. 98 28 63 23 

 

�
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Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg 
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup 
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ZONETERAPI 
MASSAGE 
ION TERAPI 
LA STONE TERAPI 

Grindsted 
Zoneterapi 
 
Exam. Zoneterapeut 

ELSE PEDERSEN 
Kornelparken 36, Grindsted 
9310 Vodskov 

 

98 28 64 07 
Træffes bedst 
mellem kl. 8-9 
eller kl. 18-19 
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                         ved Grindsted- 

             Uggerhalne 
                                Borgerforening 
 
 

PRIS INCLUSIVE 10 FLAG: 150 kr. 

.LQQHUXS�$XWR�
.RPPLVVLRQ�

Grindstedvej 2, Uggerhalne, 9310 Vodskov 
Tlf. 9639 1616 . Fax 9639 1600 

Info@kautok.dk  .  www.kautok.dk 

...og mangler derfor 
konstant biler! 

Lad os sælge din bil 
hurtigt og billigt 

SOLGT eller GRATIS�

RING OG HØR NÆRMERE 

Revisionsfirma 
Ole Dahl 

 
Registreret Revisor FRR 

 
KORNELPARKEN 84 

Grindsted - 9310 Vodskov 
Telefon 9828 6529 

Kontakt bestyrelsen for leje 

 Sko 

 til 

 hele 

 familien 

 

Bjarne Hansen 

                   Ejendomsmæglerfirma 

Vodskovvej 40 A, 
Vodskov 
Tlf. 9829 2277 
Fax 9829 2454 

 

Stavgang 
      igang 
      igen 
Hver tirsdag kl. 13:00 
S ta rt fra  h jø rn e t a f G rin d sted v e j o g  
K o n g sv æ n g e t  i U g g erh a ln e  

9RGVNRY�996�

Aut. VVS-installatør 

1LHOV�-¡UQ�+ROP�$�6 

Følfodvej 15 Vodskov 

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399 

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 
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     Engang først i det nye år 
sender DR1 en serie programmer 
om danskerkolonier i udlandet. 
Programmet handler om danskere, 
der er emigreret, og nu bor sam-
men med en masse andre dan-
skere i områder i udlandet, f.eks. i 
London. Selv om Grindsted jo 
egentlig ikke har noget med det at 
gøre, er byen ad sære omveje 
alligevel blevet en del af dette 
program.  
     I oktober blev jeg ringet op af 
Anders Agger fra DRs Århus af-
deling. Han skulle bruge et kor til 
at synge nogle danske fædre-
landssange som indslag i dette 
program om danskerkolonier i 
udlandet. Valget var faldet på 
Aalborg Universitets Kammer-
kor, som består af nogle rigtig 
dygtige sangere, de fleste fra u-
niversitets musikstudium. Da jeg  
er dirigent for dette kor, tog An-
ders Agger kontakt til mig. 
     Vi talte lidt frem og tilbage 
om, hvad for nogle sange, der 
skulle bruges, og hvor henne opta-
gelserne skulle foregå. Agger ville 
gerne have, at indslagene gav en 
lidt skæv vinkel på begrebet 
danskhed – det skulle være ty- 
 

pisk danske steder, men gerne 
med et glimt i øjet, f.eks. en ty-
pisk dansk sportshal eller et gam-
meldags busskur. Enden på det 
hele blev, at vi fandt frem til at 
optagelserne skulle laves i 
Grindsted. 
     Så en råkold og meget blæsen-
de lørdag formiddag her i novem-
ber måned, hvor efterårets sidste 
få blade endnu klyngede sig til de 
slanke bøgetræer, mens skyerne 
tungt og regnvejstruende marche-
rede frem fra vest, mødtes en fo-
tograf og en lydmand fra DR med 
11 velklædte sangere og en diri-
gent i kjole og hvidt, i GSK’s 
klublokale i Grindstedhallen. 
     Vi optog lydsporet til de fire 
sange, vi skulle bruge, i klub-
lokalet, så vi kunne lave filmop-
tagelserne som sing-back, når vi 
skulle ud i blæsevejret. Derefter 
gik vi ind i hallen, hvor vi sang 
den første af sangene – I Dan-

mark er jeg Født - siddende og 
stående på diverse gymnastik-
redskaber. Næste stop var bør-
nehaven, hvor vi stillede op ved 
gyngerne og sang Grundtvigs 
Moders Navn er en Himmelsk 

Lyd. Mens blæsten tog til, kørte  

vi op til Hammer Kirke, hvor den 
tredje optagelse – selvfølgelig I 

Skovens dybe Stille Ro – fandt 
sted, med kirken og skoven som 
meget illustrativ baggrund.  
     Den sidste optagelse, havde 
jeg foreslået, skulle være ved bus-
skuret i Kinnerup, men der var for 
mørkt og baggrunden var for ens-
formig, så i stedet stillede vi op 
ved motorvejstilkørslen nord for 
Kinnerup, og sang i voldsom 
blæst Hvor smiler fager den 

Danske Kyst. Vers to siger ”den 
danske mark i en bølgen går”, og 
selv om der jo ikke er bølgende, 
gule kornmarker i november, tror 
jeg nok, at der var en del bøl-
gegang i græsmarkerne ved mo-
torvejen. I hvert fald var der blæst 
om korsangernes noder og koruni-
former. Bilister, der kom forbi på 
motorvejen, må have undret sig o-
ver at se koret stå der i kanten af 
tilkørslen, med dirigenten et styk-
ke ude i rabatten, og med en ivrig 
kameramand i fuldt sving med at 
optage nærbilleder. 
     Hold øje med DR1’s program-
mer i foråret, eller forhør jer med 
gymnastikforeningen eller børne-
haven; jeg giver besked til dem, 
når jeg ved, hvornår program-
merne bliver sendt.  
 
 
 
Der vil bliver  
fire eller fem  
programmer i alt. 
 
Indsendt af: 
Kristian Melchior Echwald 
Smedevej 2, Grindsted. 
 

 

TV-program med indslag fra Grindsted og Omegn 
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Motorløbene i Hammer Bakker 
i ”Branths plantage” 1938 – 1950 

 
     I april 1938 arrangerede 
”Nordjyllands Motor Sport”, i 
samarbejde med ”Nimbusklub-
ben”, det første motorløb i 
”Branths plantage”, som ligger 1 
km syd for Hammer kirke. 

     Ved en forglemmelse var løbet 
ikke blevet anmeldt til politiet. Da 
første start skulle gå, var der sam-
let ca. 5000 tilskuere omkring ba-
nen, hvilket var langt over det for-
ventede. Kort efter mødte politiet 
op, og meddelte, at trafikken på 
Limfjordsbroen var brudt totalt 
sammen pga. den meget store 
publikumstilstrømning.  
     Motorklubben fik besked på, at 
man fremover skulle meddele, når 
man ville afholde motorløb, så po-
litiet kunne være klar til at regu-
lere trafikken. 
     De afholdte motorløb blev 
kaldt for ”Bakkeløb”, man starte-
de en kører af gangen, og så gjalt 
det om at køre på hurtigste tid fra 
foden af bakken til toppen, en af-
stand på ca. 200 m, som blev kørt 
på 15-18 sek., hvilket gav en has-
tighed på ca. 100 km/t. når kører-
ne strøg over målstregen på bak-
ketoppen. Allerede   på daværen-
de tidspunkt blev tiderne taget 
med elektrisk kontrolapparat. 
     De fleste af kørerne kom fra 
Aalborg og Hjørring, men også 
fra København og andre dele af 
landet var der deltagere.   
     Fra Vodskov deltog i soloklas-
sen Jens Bloch Jensen, som i 
mange år drev bilhandel i Vod-
skov. Motorcykelforhandler N. O. 
Jensen, Aalborg deltog i både solo 
og sidevognsklassen. 
     Der var altid mange tilskuere 
fra Vodskov og omegnsbyerne, 

når man kørte motorløb i Ham-
mer Bakker. På parkeringsplad-
sen, som var anlagt ved siden af 
plantørboligen, (der stadig kan ses 
i ”Branths plantage”), stod motor-
cyklerne så tæt som fluer, ligesom 
også mange rutebiler kunne ses, 
og et par timer før løbet kørte man 
i pendulfart fra Aalborg rutebil-
station til motorbanen. Pris for 
indgangsbilleten incl. program 
kostede 75 øre. 
     Den 30. april 1939 arrangere-
des der atter motorløb. Som sæd-
vanlig var banen afmærket med 
gule vimpler, der klart fortalte, 
hvor man skulle køre, og det var 
ikke altid kørerne kunne holde sig 
indenfor afmærkningerne, så nog-
le gange røg motorcyklen igen-
nem vimplerne og landede i lyn-
gen ved siden af banen. Andre 
gange fik motorcyklen så meget 
gas, at den gik bagover og lavede 
saltomortaler på den stejle bakke. 
En af kørerne tog galt bestik 
straks fra starten og drønede lige 
ind i dommerbordet, så at blyan-
terne dansede, men heldigvis ske-
te der ingen personskade ved de 
forskellige uheld. Der var denne 
dag ca. 4000 tilskuere tilstede, 
hvoraf langt de fleste gik gennem 
billetkontrollen, men også en del 
gik udenom. 
     Under krigen 1940-45 var al 
afholdelse at motorløb forbudt.   
Efter at krigen var slut, afholdt 
flere nordjyske motorklubber i-  
gen løb på banen ved ”Branths 
plantage”. 
     Brønderslev Motorklub arran-
gerede, søndag den 25. maj 47  
(pinsedag) bakkeløb, hvor ca. 
6000 tilskuere var mødt op. Der 

deltog ca. 70 kørere, blandt andet 
de meget kendte og populære si-
devognskørere Rasmus Kornum 
og Verner Poulsen fra Vodskov, 
som kørte på dagens hurtigste tid i 
sidevognsklassen 18,5 sek. Også 
N. O. Jensen, Aalborg var med, 
han kørte på dagens hurtigste tid i 
500 cc solo 15,0 sek. Om aftenen 
festede man og havde præmieo-
verrækkelse på ”Hammerhus”, en 
meget populær restaurant på 
daværende tidspunkt, som lå ca. 2 
km. vest for banen  
 

     Efter at have arrangeret bakke-
løb frem til ca. 1950 begyndte de 
forskellige nordjyske motorklub-
ber at køre ”motocross” der  blev 
afviklet på større baner bl. a. ba-
nen i Lundby Krat ved Gistrup, 
her startede man 10 til 20 kørere 
samtidig, hvorefter disse skulle 
gennemkøre en terrænbane flere 
gange. Efter starten af  ”moto-
cross” var bakkeløbenes tid forbi 
for banen og dermed også motor-
løbene i Hammer Bakker. 
 
Indsendt af: 
Erik Jensen, Vodskov. 
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   Mandag, den 26. maj 2008 
kl. 18.30 i Godthåbsgade 8, 

Nørresundby 
 

for da drager holdet ”UG med pil op!” 
igen af sted på Lady-walk! 
 
Saml ALLE de piger du kan og tilmeld 
jer til vores hold - lad os indtage os 1. 
pladsen, som det største hold - det 
KAN lade sig gøre. Tilmeld din mor, 
søster, datter, kusine, kollega, veninde, 
ja lige meget hvad, bare det er af 
hunkøn. Kan vi stille et hold på små 
100, er vi Aalborgs stør-ste hold - det 
ville da ikke være så ringe endda…. 
 Vi går enten 7 eller 12 km - det er ganske op til én 

selv, men turen foregår langs havnefronten i 
Nørresundby og alt imens bliver verdenssitua-
tionen vendt indtil flere gange! 
 
Vi regner med, at det igen i år koster 80 kr. at 
deltage - forudsat at man tilmelder sig inden 30. 
april 2008. For beløbet får vi en T-shirt (farver som 
logo), en mulepose med indhold, væske un-der 
turen samt en rigtig hyggelig aften. 
 
Hvert år efter afholdelse af Ladywalk bliver en del 
af et eventuelt overskud fra arrangementet 
øremærket til en organisation der tager sig af 
sygdomsramte kvinder. I år vil overskuddet gå til 
Hjerteforeningen. 
 
Så kom ud af busken og gå en tur med os.  
Tilmeldingen starter 1. februar 2008.  
Som tovholdere har vi igen: 
 
Dorit Jensen  Tina Reeves 
Kongsvænget 16 Svanelundsvej 6 
Uggerhalne  Grindsted 
    

UG med pil op! 
 
U for Uggerhalne, G for Grindsted og ”med pil 
op!” for omegnen 
 

Se endvidere www.ladywalk.dk for mere info 

  
Fra Ryttergården i Hammer Bakker. Fra venstre: 

Jens "Lyn", Horsens, Josef Koch, København, Kaj 

"Nimbus, Aalborg", "Fejeren", Aalborg, og på 

maskinen til højre Holger Hansen, København. 

 
Her er en sidevognsmaskine på vej op ad bakken i 

1938. 
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6PDUW�PRGH�
__både til den__ 

___kvalitets-_______ 
__bevidste pige_ 

og til boligen 

Vodskovvej 30, Vodskov 
Tlf. 9829 3057 - Fax. 9829 4262 
E-mail: cornelius@vip.cybercity.dk 

MANUFAKTUR 
GARDINER ApS 

Vodskov Malerforretning  
ApS 

Kristian Larsen 
malermester 

 
 

Tapet- og 
farvehandel 

Følfodvej 27, Vodskov 
Telefon 9829 3380 

Alt maler- 
arbejde 
udføres 
- kvalitet 
gennem 
70 år 
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Østerbrogade 75 
Nørresundby 

Telefon 9817 0446 

 

Bredgade 153 - 9700 Brønderslev 
 

__________________________________ 
 

Tlf. 9882 1433 
Fax 9882 1887 

www.pmrevision.dk  -  pmrevision@post.tele.dk 

Avis- 
læsesal 
V o d sk o v  B ib lio tek s  
av islæ sesa l h o ld er  
åb en  h verd age  9  - 1 8 ,  
lø rd ag  9  - 1 3 . 
H er e r  d e r m u ligh ed  fo r a t læ se  d e  n ye  av ise r  sam t 
gam le  av ise r  fra  d en  sid ste  m ån ed . V i h a r ab o n n em en t 
p å  D en  b lå  av is , E k stra  B lad e t, In fo rm atio n , K riste lig t 
D agb lad , M o rgen av isen  Jy llan d sp o sten , N o rd jysk e  
S tif ts tid en d e  o g  P o litik en .  
 
L ige led es frem læ gger v i b ro ch u re r o g  o p slag  fra  lo k a le  
o g  lan d sd æ k k en d e  fo ren in ger o g  o rgan isa tio n er sam t 
in fo rm atio n er fra  s ta ten .  
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   Redaktion har modtaget følgende læserbrev, der opfordrer til en diskussion om fordelingen af overskud-

det fra byfesterne: 

 

Årets Landsby 2006 – Årets FIASK(O)BY 2007 

     Nu er der gået lidt over et år siden Grindsted/ 
Uggerhalne blev kåret som årets landsby. Det er en 
dejlig følelse at have, når ens landsby bliver kåret 
på denne måde. Over hele byen hersker der idyl, 
stemning og en god solidarisk fællesskabsfølelse. 
Eller gør der? Har den nogensinde været der, eller 
er det i Landsbyen Grindsted/Uggerhalne kun en 
moderne version af Kejserens nye klæder? 
     Min forargelse blev vakt, da jeg læste i Ham-
mernyt om fordelingen af overskuddet fra byfesten. 
Foreningerne deler hver 8000 kr. 
En fin fordeling…..Yeah Right*?! 
FDF fik det der svarede til 400,- kr. pr. medlem 
GSK fik det der svarede til ca. 30,- kr. pr. medlem 
GIF fik ca. 105,- kr. pr. medlem. 
     Tallene snakker for sig selv. Der er et eller andet 
riv-ruskende galt her. Jeg ligger mange penge ved 
byfesten, for at foreningslivet kan få et tilskud. Jeg 
vil da gerne bidrage, til en solidarisk kasse, der 
fremmer foreningslivet i Grindsted, men jeg vil 
ikke støtte en urimelig fordeling af overskuddet. Så 
vil jeg hellere boykotte byfesten og betale lidt mere 
i kontingent. Så kunne jeg spare over 1000 kro-
ner!!!! Problemet er bare, at jeg holder af byfesten 
og syntes det er dejligt at være med. Men der kom-
mer et smertepunkt. 
     Tænk engang nærmere over vores foreningsliv? 
Ja, vi har fire ”velfungerende” foreninger: GSK, 
GIF, Borgerforeningen og FDF’erne. 
     Når man ser lidt nærmere på FDF’erne var de 
tæt på at lukke i 2006 pga. at de ikke kunne 
mobilisere frivillige nok. Godt nok kom der gang i 
sagerne igen. Truslen om, at foreningen måtte op-
høre pga. manglende opbakning fra forældrene mo-
biliserede nye frivillige. Jeg ved ikke, hvordan for-
eningen kører. Udefra, ser jeg ikke, at foreningen 
har en stor tilslutning, men jeg er glad for den 
findes. 
     Jeg forstår godt, at FDF’erne har deres egen 
bestyrelse og lokaler, da de ikke deler hallens faci-
liteter, som de andre sportsgrene gør. Men jeg for-
står ikke, at FDF’erne skal have lige så meget af o-
verskuddet fra byfesten, når de næsten ingen med-
lemmer har. 
     Selv er jeg en del af Grindsteds ”Løb for livet” 
løbeklub, der har mellem 1 – 5 aktive medlemmer: 
Bestyrelsen er ikke helt på plads endnu, men vi 
arbejder på det! (Alle vil være formand) Jeg er sik-  

ker på, at vi i klubben kan mobilisere frivillige nok 
til at deltage aktivt til byfesten. En femtedel af over-
skuddet vil give den nødvendige kapital til vores lø-
bearrangementer i Hamburg, London og New York. 
Kan man se pointen, eller skal jeg stave det for 
d……!!!! 
     Badminton og Gymnastik har altid været der og 
vil højst sandsynligt fortsætte med det. De traditio-
nelle sportsgrene i mindre byer trives i stor grad, li-
gesom også Håndbold og Fodbold gør det. 
     Jeg forstår dog ikke, at GSK og GIF ikke samler 
deres kræfter til én fælles forening. Håndbolden, 
Grindsteds ”sorteper”, holder sig for sig selv. De er 
ikke interesseret i at skabe en fælles idrætsforening, 
og bidrager dermed til splittelse af foreningslivet i 
byen. Tænk engang, at vi for et år siden havde to 
forskellige klublokaler med to forskellige cafeteri-
er!!!! Nu er der kun to cafeterier. 
     Håndboldklubbens argumenter hviler, ud fra det 
jeg forstår, hovedsagelig på økonomien. Deres om-
sætning i caféen, skabt af deres egne medlemmer og 
tilskuere skal, for alt i verden, forblive i deres regi. 
Det er på sin vis OK, jeg tror heller ikke at nogle vil 
have noget imod det, og jeg er sikker på, der kunne 
findes en god og holdbar løsning. 
     Men kan der for pokker ikke godt komme lidt ny 
tænkning ind i billedet. Hvis nu Håndboldklubben 
åbnede øjnene og så hvilke fordele én fælles idræts-
forening og cafeteria kunne have både for dem selv 
og for lokalsamfundet, så er vi måske nået et stykke 
vej. Der skal måske ruskes lidt i GIF’s selvopfattel-
se….. Nåh ja, jeg spørger bare…... 
     Hvad er det GIF holder fast i? Og af hvilke grun-
de? Det er måske to fundamentale spørgsmål, de 
kunne stille sig selv, før de går videre til de nytæn-
kende og nyskabende processer. 
     Som jeg analyserer det, er angsten for at miste, 
deres største problem. Så man holder fast uanset 
hvor meget det ødelægger fællesskabs- og solidari-
tetsfølelsen i byen. 
     Det ser ud til, at Håndboldklubben har et velfun-
gerende cafeteria, da de ud af ca. 75 medlemmer 
kan skabe en kæmpe stor omsætning. Tænk engang, 
hvilken forøget omsætning man kunne få, hvis man 
kunne forene Håndboldklubbens ekspertise for cafe-
teriadrift med de ca. 170 gymnastik medlemmer, 
samt de 75 fodbold medlemmer og et større antal  

(fortsættes næste side) 
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   FIASK(O)BY 2007 
(fortsat fra forrige side) 
badminton medlemmer. Der er 
penge i byen, der venter på at bli-
ve brugt til foreningslivet…… Vi 
skal bare gribe chancerne. 
     Byfesten er vel også et områ-
de, der kan ses lidt nærmere på. 
Hvad er det man vil med byfes-
ten? Er den udelukkende til for at 
samle byens borgere til et årligt 
fællesarrangement, så man kan 
tjene penge til foreningslivet. Er 
hovedparten af byen overhovedet 
interesseret i, at byfesten findes? 
Eller er det kun for de forenings-
aktive? Hvad skal der til, for at 
Grindsted / Uggerhalnes byfest 
bliver til årets Hit??? For os 
alle….. 
     Dette indlæg er tænkt som et 
debatskabende læserbrev. Hvis 
der er nogle, som bliver stødt over 
indholdet, så må der være noget 
om det. Og så kan det være, at vi 
som by kan finde ud af at omdan-
ne en splittet foreningsby, til en 
forenet by, der lever op til vores 
flotte kåring i 2006. 
 
Med mange hilsener  
 
Stepan Lee, Kornelparken 56, 
Grindsted. 
 

Indsigelse mod fomulering af lokalplanforslag for 

Vindmøllepark 
ved Lyngdrupvej 

     Aalborg Kommune har de sid-
ste otte uger haft et forslag til en 
ny lokalplan for området ved 
Lyngdrupvej ude i offentlig hø-
ring. 
     Denne nye lokalplan er blevet 
nødvendig, idet et firma har søgt 
om lov til at opføre en ny vind-
møllepark med syv vindmøller, 
der alle får en totalhøjde på 127 
meter, på et område ved 
Lyngdrupvej næsten ude ved 
Hjallerup Engvej. 
     Bestyrelsen for Borgerforenin-
gen i Grindsted-Uggerhalne har 
sendt en protest til kommunen, ik-
ke for at klage over mølleparken, 
men mere for at klage over selve 
hovedteksten, som planen er ud-
sendt under, idet der på alle papi-
rer står: Vindmølleparken ved 
Lyngdrup, Uggerhalne. 
     Vi mener ikke ordet Uggerhal-
ne, hører hjemme i denne tekst, i-
det der er tale om et projekt, der 
skal laves ca. 2,5 km. uden for 
Uggerhalne, klods op af kommu-
negrænsen til Brønderslev kom-
mune. 

     Vi har derfor bedt om at få or-
det Uggerhalne slettet fra papirer-
ne, da det er malplaceret i forhold 
til afstanden, som kan ses på kor-
tet her ovenover. 
     Jamen, vil nogle nok sige, er 
det noget at protestere over. Vi har 
gjort det udfra, at man tidligere 
har set, at opførelsen af vindmøl-
ler har påvirket hus- og grundpri-
serne i negativ retning, og det me-
ner vi ikke, der her i området er 
brug for nu hvor der endelig er sat 
byggegrunde til salg. 
     Bestyrelsen har ikke skelet til 
om det er en god ide med vind-
møller, men synes, når det nu skal 
være, at der er god logik i, at an-
bringe dem så langt fra beboede 
områder som muligt, da der jo og-
så tit klages over vingestøj. 
     Anbringelsen vil ske i det om-
råde, der på kortet er mærket med 
5-9-102, hvilket betyder at der er 
ca. 1000 meter til nærmeste bebo-
else.  

         Erling Hansen. 

 

Lyset, der forsvandt 
 
     Har du undret dig over de 
manglende lys på juletræet ved 
Uggerhalne Vandværk? Da folk 
fra Borgerforeningen ville hente 
lyskæderne i laden, hvor de bliver 
opbevaret - var de 3 æsker tomme! 
Noget tyder på at de er blevet lånt 
- måske i forbindelse med som-
merfesten - og de, der har lånt 
dem, har så ikke fået dem lagt 
tilbage på rette sted. 
     Har du set 3 lyskæder ligge på 
et mærkeligt sted, vil Borgerfor-
eningen gerne høre om det.  
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/RNDOH�
    TELEFON 

    NUMRE 

Borgerforeningen: 
Bestyrelsen: 
Jonna Jensen ..............98 28 63 20 
Ole Peter Jakobsen.....98 28 68 78 
Hans Kristensen.........23 27 69 57 
Anders Clausen..........28 24 62 27 
Pia Øhrberg ...............21 28 36 65 
                          
Dagplejen: 
Jane Christensen.........98 24 64 79 

DUS: 
Karen Heilesen...........98 28 61 49 
      
FDF Hammer: 
Kredsleder: 
Kirstine S. Christensen29 72 98 19 
 
Grindsted Sportsklub: 
Poul Dahl, formand....98 28 66 29 
GSK Badminton: 
Ole Faaborg ..............98 28 64 00 
GSK Fodbold: 
Simon Madsen ..........98 28 66 88 
GSK Gymnastik: 
Jørn Michaelsen.........98 28 61 11 
Tina Reeves...............98 28 63 87 
 
Grindsted Skole:......98 28 61 34 
Skolebestyrelsen: 
Formand: 
Henning Bay .............98 28 65 76 
 
Grindsted IF: 
Villy Nielsen .............98 28 60 09 
 
Menighedsrådsformand: 
Jens Christensen ........98 28 63 44 
Sognepræst: 
Carl Hertz-Jensen.......98 25 64 16 
 
Square Dance: 
Anna K. T. Jensen......98 28 60 86 
 
Uggerhalne Vandværk: 
Jørn Toldbod .............98 28 63 81 
 
Grindsted Vandv. I/S: 
Arne Nielsen ..............98 28 62 34 
e-mail: 
grv@grindsted-vand.dk 
hjemmeside: 

www.grindsted-vand.dk 

 

Konfirmander konfirmeret i Vodskov Kirke 22. marts 1953: 
Forreste række fra venstre: Bent Jørgensen, Ny Attrup, Lars Aaen, 
Nymark Nykro, Arne Lindstrøm, Langholt, Arne Skindbjerg, Grindsted. 
Midterste Række fra venstre: Birgit Østergaard Christensen, Uggerhal-
ne, Gudrun Knudsen, Stokbrohede, Ruth Baunwall Jensen, Vodskov, 
Pastor Kjær, Horsens Præstegård, Linda Doris Kjærsgaard Sørensen, 
Fredensbo Grindsted, Agnete Kongsgaard Skipper, Vodskov, Else Sten-
bak Larsen, Horsens Byskole, Irene Ingvardsen, Horsens. 
Bageste Række fra venstre: Svend Erik Jensen, Nielsminde Faurholt, 
Jørgen Christensen, Brusholt, Christian Knudsen, Bilidt, Lauge Christian 
Ovesen, Engvang, Karen Christensen, Kirkevej 17, Vodskov, Lissy Kjær, 
Kikkenborg, Ingrid Margethe Kristensen, Gravehuset, Ella Marie 
Pedersen, Langholt, Edna Mathilda Jensen, Uggerhalne. 
Billedet er indsendt af Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne. 

NÅR MAN IKKE HAR TID - set i Svømmeklubben Søhesten i Hjallerup  
 
Oldefar arbejdede 12 timer daglig, dog ikke om søndagen. Det var en arbejdsuge på 72 
timer. Ved siden af passede han sin kolonihave med et lille hus på.  
Han var kasserer i skyttelauget, strålerørsfører i det kommunale brandvæsen, tenor og 
nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv sine børn  han havde otte stykker  han 
forsålede familiens fodtøj, og han kløvede ti kubikmeter brænde.  
Desuden lavede han selv de fleste af de ting, som skulle bruges i huset.  
 
Bedstefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. Han overtog haven efter oldefar 
og var også strålerørsfører. I sangforeningen sang han baryton, og han var aktiv i 
skyttelauget. Men han var ikke kasserer eller nodeskriver, og han klippede heller ikke 
selv sine børn. Da man var begyndt at fyre med kul, indskrænkede hans brændehugst sig 
til en kubikmeter. Husgeråd var noget man købte hos isenkræmmeren.  
 
Far arbejdede 48 timer om ugen. Han havde ikke tid til sang eller frivillig brandtjeneste, 
og hans to børn gik til frisøren, og brændehugst  ja, det var højst for motionens skyld.  
 
Selv er jeg medlem af Hjemmeværnet, men kommer der aldrig. Jeg har opgivet 
familiehaven  den betaler sig jo ikke længere. Jeg har ingen børn. Brænde eller kul? Nej 
tak. Jeg har oliefyr. Hvordan skulle man ellers få tid til noget i vor forjagede tid? Jeg skal 
trods alt arbejde 37 timer om ugen.  
 
Oldefar blev 94, bedstefar 75 og far kun 52.  

Tina Reeves 
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G rø n b o rg  H v id ev a reS erv ice  

 

Uggerhalnevej 33, 
Grindsted 
 

 
T lf. 9 8  9 9  6 1  7 7  
Mobil 20 65 10 20 

Din lokale hvidevarereparatør 

Knud Skindbjerg 

                            Vognmand 

Altid klar til mangeartede 
transportopgaver, udgravning 
med gummiged og levering 
af støbematerialer 
 
Ravnstrupvej 20, Hjallerup 
Tlf. 98 28 11 92 
Bil: 20 33 87 65 
Fax: 98 28 38 92  

Jensen 

Grindstedvej 4, 

Uggerhalne, 

9310 Vodskov 
Tlf. 9828 6133 

Værksted  

Søren 

 
 

Medlem 

af Central- 

foreningen af 

Autoreparatører 

i Danmark 

*5,1'67('�$872�9�5.67('��
v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER  PETERSEN 
Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 9828 6145 

• • Køb og salg af brugte biler 

• • Stort udvalg af importerede biler 
    til gule og hvide plader 

• • Lån bil, mens din bil repareres 

• • Serviceeftersyn 

A
p

S
 

• • Reparation af forsikringsskader 
    samt fototaksering 

• • Alt i autoreparation af person- 
    og varebiler 

• • Klargøring til syn 

• • Udskiftning af ruder 
 

For hele 

       familien 

Åben fra solopgang 
                         til solnedgang 

 

Grindsted- 
Uggerhalne 

  Borgerforening: 
 
 

Medlemmer 

kan leje 

en trailer 

Borgerforeningen 
er ejer af en trailer, som 
medlemmer kan leje 
for 75 kr. pr døgn. 
 
Traileren er placeret 
ved Aage Laursen, 
Uggerhalnevej 38, 
tlf. 9828 6043. 
 
Opgiv navn og vis 

gyldigt medlemsbevis. 
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 0¡EHOSROVWUHU�
-HQV�7KRPDVVHQ�
        Uggerhalnevej 17, Grindsted, 
                         telefon 9828 6028 
 
Ombetrækning af moderne/antikke møbler 

Håndværksmæssig kvalitet 
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof 

 

 

Egne modeller sælges 
                Uforbindende tilbud gives 

AK Portmontage 
Anders Kjærsgaard 
Halsvej 91, 9310 Vodskov ..........  98 29 21 32 
Biltelefoner ..............................................   30 98 45 32 
                                                             30 99 09 32                  

A 

K 
PORTMONTAGE 
SALG OG SERVICE 

Reparationer af alle former 
                         for porte i aluminium og stål, 
hejse-, skyde- og foldeporte 

Salg og service på portautomatik 

55LLGGHHXXQQGGHHUUYYLLVVQQLLQQJJ��
�0DQJOHU�GX�HW�VWHG�DW�Jn�WLO�ULGQLQJ"�
��

66n�n�HHU�U���55LLGGHHNNOOXXEEEEHHQ�Q�55DDYYQQKK¡¡MM����L�L�77\\OOVVWWUUXXS�S�VVWWHHGGHHWW���
�9L�WLOE\GHU�ULGHXQGHUYLVQLQJ�IRU�DOOH�

DOGHUVJUXSSHU�RJ�DOOH�QLYHDXHU��
'X�NDQ�Y OJH�DW�ULGH�Sn�GLQ�HJHQ�KHVW�HOOHU�

SRQ\��HOOHU�GX�NDQ�Y OJH�DW�ULGH�Sn�HQ�DI�YRUHV�
PDQJH�KHVWH�HOOHU�SRQ\HU��

9L�VDWVHU�Sn�K¡M�NYDOLWHW��LQGLYLGXHOOH�EHKRY��
WU\JKHG�RJ�K\JJHOLJW�VDPY U�PHG�KHVWHQ��WLO�
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fra Lions Club 
kan fortsat købes hos : 
Ole Dahl, Kornelparken 84 eller  
Fanny Stochholm, Grindstedvej 43. 
Pris: 50 kr. 
Kalenderen er fyldt med billeder af huse og gårde 
fra området i og omkring bakkerne. 
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   Generalforsamling og afslutninger i gymnastikken 
 

Sædvanen tro afholder gymnastikken generalforsamling i forbindelse med voksenafslutningen. 
Dette bliver i år: 
 

Onsdag, den 26. marts 2008, kl. 19.30 i klublokalerne 
(generalforsamlingen er samme aften kl. 19.00) 

 
Tilmelding er nødvendig, men nærmere information bliver omdelt til gymnasterne, når vi nærmer 
os dagen. 
 
Sidste træning samt afslutning af børneholdene bliver  
 

hhv. tirsdag og onsdag den 11. og 12. marts 2008 
 
Igen i år vil gymnastikken være vært i slutningen af hver time ved en portion is og en flødebolle! 
 
Bemærk! Omtalen andetsteds i bladet om, at vi i år har besluttet at prøve at forlænge 
gymnastiksæsonen. Dette kræver dog, at man forhåndstilmelder sig, så vi ved, om der er belæg 
for det. Kig godt efter, for der er også nye hold og nye tider. 
 Gymnastik i foråret. 
Hvis du ikke plejer at dyrke gymnastik, men gerne vil prøve nogle ting i en kortere periode, eller hvis du 
allerede har gået på et hold, og bare gerne vil have en længere sæson, så tilbyder GSK flere spændende 
gymnastikhold i forårssæsonen, fra 1. april og frem til 21. maj. 
 
Børn 
Tirsdag 16.30-17.20: Forældre/Barn 
Her kommer børn på 1-3 år sammen med deres far og/eller mor. Vi synger, danser og har det sjovt, og 
børnene leger på gymnastikredskaberne.  
 
Tirsdag 17.30-18.30: Cheer-leading 
Dette nye hold er for piger og drenge i alderen 9 til 15. Mange kender måske Cheer-leading fra amerikan-
ske film som f.eks. High School Musical. Nu har I chancen for at prøve det selv med en dygtig instruktør. 
 
Voksne 
Onsdag 17-18: Rope Skipping 
Det populære hold har i forårssæsonen udvidet tid til en time, så der er virkelig gode muligheder for at få 
sved på panden. Rope skipping er en tempofyldt aktivitet, der giver udøverne sjove udfordringer. For alle 
fra 15 år. 
 
Onsdag 18-19: Aerobic. 
Vores dygtige aerobic-instuktør, Gitte, giver den gas på stepbænkene. Få konditallet op, og kom i form til 
sommerens havearbejde. 
 
Prisen er 120 kr. pr. person for 8 gange (på forældre/barn holdet betales kun pr. barn; de voksne er gratis). 
Tilmelding til holdene senest 12. marts, enten til instruktørerne, eller på mail til rene@landmaal.dk 
 
Gymnastik By Night 
Lørdag, den 12. april kl. 19-22 holder vi Gymnastik By Night for alle børn i alderen 9-15 år. Alexandra, 
Rikke, Jeanette, Lizett og Cecilie står for løjerne, som foregår i Grindsted Hallen, og de har lovet, at der 
både bliver spring og rytme i dette festlige aftenarrangement. Pris 20 kr. Tilmelding senest 10. april hos 
instruktørerne eller på mail til anja.levin@mail.tele.dk 
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   GSK-Fodbold: Udendørssæsonen er slut - indendørssæsonen er igang 

     Fodboldsæsonen 2007 sluttede i oktober. 
     Alle hold har haft en rigtig god sæson fyldt med 
masser af fodboldkampe og sjov. 
     Vores mikrohold er mødt talstærkt op både til 
træning og kampe – en stor tak til alle de forældre, 
der hjælper til! 
     Vi har for første gang i mange år fået et pigehold. 
De har fået fine nye trøjer sponseret af Grønborg 
Gulvservice. På billedet side 27 ses nogle af de 
stolte piger. 
     U10 (miniput) sluttede midt i rækken, og var 
sammen med de øvrige hold til guldmedalje-stævne, 
som afslutning på sæsonen. Også her klarede de sig 
flot. 
     I U12 (lilleput) har der været to hold, som begge 
sluttede på en anden plads i deres puljer. Dejligt med 
så mange drenge i disse rækker. Det lover godt for 
næste sæson, hvor de ældste rykker op i drengeræk-
ken U14. Her bliver der dog lidt mere modstand, da 
man spiller to årgange sammen.  
 

     I rækkerne fra U12 og ned spiller man nu år-
gangsopdelt. Dvs. at der findes rækker for U5, U6, 
osv. op til U12, dette gør rækkerne mere jævn-
byrdige. 
     Som noget nyt spilles der 3 mod 3 for de mindste 
årgange, derefter 5 mod 5, og til sidst 7 mod 7. Det-
te giver spillerne bedre mulighed for at deltage ak-
tivt i kampene, da alle kommer til at røre bolden, 
med så få spillere på banen. 
     Herreholdet i serie 6 har haft en rigtig flot sæson. 
De sluttede på en andenplads i deres pulje. Der er 
stadig god opbakning til træningen.  
     Indendørs-sæsonen står for døren, og her træner 
børneholdene lørdag formiddag, mens herreholdet 
træner hver søndag aften kl. 20.00. Der er tilmeldt 4 
hold til indendørs-turneringen. 
 
Tak for sæsonen 2007. 
 
Bestyrelsen for GSK-Fodbold 
 

Husk vores Gymnastikopvisning i Grindsted Hallen, som i år afholdes 

 
søndag, den 9. marts 2008, kl. 14.00 

 
Alle er velkomne - forældre, søskende, bedsteforældre, venner…! 
Entré: 10 kr. Børn under 16 år: Gratis. Mulighed for at købe kaffe/te, vand, kage og boller 
m/pålæg. 
Igen i år bliver børnene fotograferet med deres hold, så husk 20 kr., hvis du er interesseret i at 
bestille et billede. 
Vi vil gerne se gymnasterne senest et kvarter før opvisningsstart, altså kl. 13.45. 
Vi glæder os til at se jer til en forrygende opvisning. 

Grindsted Sportsklub - Gymnastikafdelingen 
 

 

Ny sponsor til GSK Gymnastik 
hvor pengene skulle overrækkes og aftalen  un-
derskrives af formanden for gymnastik Jørn 
Michaelsen og kasserer Rene Jensen samt afde-
lingsleder i Vodskov afd. Kristian Munkholt. 
     Aftalen indebærer, at GSK Gymnastik får 
5000 kr. årligt til hjælp til aktiviteter til vores 
børnehold og voksenhold samt at vi kan sende 
vores instruktører på kursus. Sponsoratet gør og-
så, at vi kan købe flere sjove ting for specielt de 
små børnehold.  
     Endvidere kan vi få råd til nye klubdragter til 
vores instruktører og bestyrelsesmedlemmer, 
hvilket vi har savnet en del på de sidste, når vi er 
til børnetræf og på kurser rundt omkring. 
 

     Dronninglund Sparekasse og Gymnastikafdelingen i 
Grindsted Sportsklub har indgået en ny sponsoraftale. 
     Og fredag den 14. december kom den store dag så,  
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GSK's U8 pigefodboldhold viser stolt de nye spillertrøjer, som er sponseret af Grønborg Gulvservice. 

 
GIF's lilleput håndboldhold viser deres nye spilledragter, som er sponseret af Sudergaards Autoservice. 

Foto: Vodskov Avis. 
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Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne & 
omegn.  Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet 
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Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening 

og Hammer Menighedsråd 
Ansvarlig redaktør: Anders Clausen 
E-mail: hammernyt@hammernyt.dk 
Tryk: NTK-print, Dronninglund 

 

Næste nummer af bladet udkommer primo maj 2008. Stof til bladet skal senest 1. april 
2008 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 

tlf. 2824 6227. E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk 

Det sker ……………….… 

  3. febr. kl. 14.00: Borgerforeningens fastelavnsfest for børn og forældre._ 
10. febr. kl. 13.00: Håndbold i Grindstedhal damer serie 4 mod Asaa BK_ 
               kl. 14.00: Håndbold i Grindstedhal herrer serie 3 mod V. Hassing                                                             
               kl. 15.00: Håndbold i Grindstedhal damer serie 3 mod Vodskov_ 
               kl. 16.00: Håndbold i Grindstedhal herrer serie 2 mod Vodskov__              
14. febr. kl. 19.30: Hammeraften i Hammer Sognegård. ”Oplevelser som 
                               hjælpepræst i Indien 2006”______________________ 
15. febr. kl. 10.00: Legestuen Grindsted – Uggerhalne i Grindstedhallen__ 
 18 – 24. febr.      : Vinterferie for gymnastikholdene_________           ___ 
28. febr. kl. 08.45: Musikalsk legestue i Hammer sognegård____________ 
28. febr. kl. 18.15: Håndbold i Grindstedhal drenge lilleput mod Holtet IF_ 
  3. marts.            : Sidste frist for tilmelding til spisning på borger- 
                              foreningens generalforsamling____________________ 
  8. mar. kl. 13.15: Håndbold i Grindstedhal drenge lilleput mod Hals_FS_ 
              kl. 14.00: Håndbold i Grindstedhal damer serie 4 mod Hals_FS__ 
              kl. 15.00: Håndbold i Grindstedhal herrer serie 2 mod Gjøl GB __ 
              kl. 16.10: Håndbold i Grindstedhal damer serie 3 mod Ø. Br.slev_  
  9. mar. kl. 14.00: GSK’s gymnastikopvisning i Grindstedhallen________ 
11. marts             : Sidste gymnastiktræning for tirsdagholdene__________ 
11. mar. kl. 19.15: Håndbold i Grindstedhal damer serie 4 mod Thise_____ 
12. mar. kl. 18.30: Hammeraften fra Hammer Sognegård. ”Besøg på  
                              Ryå Is ved Aabybro”. Pris 25,- kr. Samkørsel__       ___ 
11. marts             : Sidste gymnastiktræning for onsdagsholdene_________ 
13. mar. kl. 18.30: Borgerforeningens spisning før  
                              GENERALFORSAMLING som starter kl. 19.30_____ 
14. mar. kl. 10.00: Legestuen Grindsted – Uggerhalne i Grindstedhallen__ 
26. mar. kl. 19.30: GSK’s gymnastik generalfors. & sæsonafslutning_____ 
27. mar. kl. 08.45: Musikalsk legestue i Hammer Sognegård____________ 
  1. april               : Tilmelding LADYWALK starter__________________ 
  6. apr.  kl. 12.15:  Håndbold i Grindstedhal drenge Lilp. mod Flauensk IF 
              kl. 13.00:  Håndbold i Grindstedhal damer serie 3 mod V. Hassing 
              kl. 14.00:  Håndbold i Grindstedhal herrer serie 3 mod Vestbjerg _ 
11. apr.  kl. 10.00:  Legestuen Grindsted – Uggerhalne i Grindstedhallen__ 
21. apr.  kl. 19.30:  Hammeraften i Hammer Sognegård. ”Røvere og  
                               godtfolk i Rold Skov” v/ Helge V. Qvistorff._______ _ 
24. apr.  kl. 08.45:  Musikalsk legestue i Hammer Sognegård___________ 
30. april               :  Sidste tilmelding til LADYWALK________________ 
  9. maj   kl. 10.00:_Legestuen Grindsted – Uggerhalne i Grindstedhallen_ 
15. maj   kl. 18.30:  Hammeraften fra Hammer Sognegård. ”Guidet  
                                rundtur i Aalborgs centrum”. Kaffe undervejs._______ 
26. maj   kl. 18.30:  LADYWALK fra Godthåbsgade 8 i Nørresundby____ 

+ UY UN�RJ�KDVK�L�
*ULQGVWHG��

�
     Desværre er der i juledagene 
18.–27. december 2007 øvet hær-
værk omkring Sognegården og 
ved skolen. Det startede den 18. 
dec. med, at ca. 30 pærer på jule-
træet ud mod vejen blev skruet lø-
se så højt som man kunne nå, 
d.v.s. i ca. 2 meters højde.  
     Dernæst blev pærer knust ovre 
i skolegården. I skolegården blev 
der også knust en rude. 
     Ved Sognegården blev to blom-
sterkrukker væltet ligesom flere 
andre ting blev væltet. 
     De følgende dage var der spor 
af ”gerningsmændene”, – de fleste 
af dagene blev der smadret flere 
pærer og væltet ting og sager på 
Sognegårdens område, så allerede 
den 27. dec. blev de to juletræer 
taget væk. I samme tidsrum kon-
staterede man, at der blev røget 
hash i Sognegårdens kælderskakt. 
     Hashrygning har i øvrigt været 
et problem siden sommerfesten 
2007. Der er tale om unge fra lo-
kalområdet i alderen 12 –17 år, så 
måske er der nogle forældre, der 
skulle tage en snak med deres 
børn. 
 
     I 2008 bliver Borgerforeningen 
nødt til at investere 30-40.000 kr. i 
HFI-relæer samt strømstik til lyg-
tepælene p. g. a. skrappere strøm-
føringskrav i forbindelse med til-
slutning af julebelysningen, men 
det store spørgsmål er om vi tør 
investere så mange penge, hvis f. 
eks. julebelysningen langs hoved-
gaden også skal ødelægges. 
     Skal Uggerhalne og Grindsted,   
være to gode byer at bo i, er det 
særdeles vigtigt, at de nævnte pro-
blemer bliver løst hurtigst muligt, 
ved at vi står sammen. 
 
Borgerforeningen, 
menighedsrådet og skolen. 


