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Puslinge slår kolbøtter til GSK's gymnastikopvisning. 

Kom og lær at spille petanque på Værestedet 
 6. maj kl.19:00 

 
 

Der var mere end 100 børn til Borgerforeningens 

Fastelavnsfest i Grindstedhallen. 

Planlægningen af Sommerfesten 
2008 er gået igang, og vi kan 
sagtens bruge din hjælp ! 
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   GSK Gymnastik's forårsopvisning 2008 
Ved Grindsted Sportsklubs gymnastikafdelings forårsopvisning 9. marts i Grindstedhallen deltog de her 

afbildede hold (se også side 27): 

 
Forældre / barn 

 
Puslinge 

Instruktører: Dorit, Alexandra, Rikke og Alex 

 
Piger / drenge 

Instruktører: Dorit, Alexandra, Rikke og Alex 

 
Spring / rytme 

Instruktører:Jeanette, Cecilie og Lizett 

 
Aerobic begyndere 

Instruktør: Tina 

Aerobic øvede 

Instruktør: Gitte 
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   Sct. Hans Aften i Dalen 
 

Igen i år vil Borgerforeningen arrangere Sct. Hans Aften 
med bål, for alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn på det 

sædvanlige sted: 
 

Bålpladsen i Dalen, for enden af Jens Nørgårdsvej 
 

I år vil båltalen blive holdt af Mogens Leth Gregersen, 
forstander, Efterskolen i Bakkerne. Mogens har i mange år 

engageret sig i livet i byerne omkring Hammer Bakker. 
Båltalen bliver holdt kl. 20.00 og umiddelbart efter at talen 

er slut, bliver bålet tændt, og vi synger en sang eller to. 
 

Fra kl. 19.30 sælges der øl, vand, pølser og slik m. m. fra 
Borgerforeningens telt på bålpladsen. 

Gratis snobrødsdej til børnene 

Planlægning af Sommerfesten 2008 
er startet – frivillige hjælpere søges 

 
     Det første planlægningsmøde i sommerfestudvalget er afholdt. Ud-
valget består af to repræsentanter for hver af de forskellige klubber, 
som står Sommerfesten 2008, samt folk der har påtaget sig specielle 
opgaver til Sommerfesten. 
     Sommerfesten 2008 er placeret i weekenden 22.-24. august, og 
opstilling af teltene foregår i år onsdag 20. august, med 21. som 
reservedag. 
     Lige som tidligere år fordeles overskuddet fra sommerfesten 
mellem de arrangerende foreninger, der ligesom sidste år er: GIF, 
GSK, FDF og Borgerforeningen. Derfor håber vi naturligvis på også i 
år, at få en masse frivillige hjælpere til at stå nogle timer i boderne 
og tombolaen lørdag eller søndag, ja, jo flere hjælpere, jo mere 
fritid til alle. 
     De fleste steder skal hjælperne helst være fyldt 16 år. Folk, der vil 
hjælpe til én – eller begge dage bedes henvende sig til en af forenin-
gerne, eller til koordinator for festudvalget:  

 
Kim Bay, Kornelparken 6, Grindsted 

e-mailadr: kim_bay@ofir.dk 
 

    Da der sidste år kun var begrænset tilslutning til den sædvanlige 
turnering, ”Hammerslaget”, modtager festudvalget gerne forslag til en   
kamp for tilmeldte hold, idet vi dog tror at det er vigtigt at de sidste 
tilmeldinger kan foregå i løbet af lørdagen.   
 

Ansigtsløft til 
Legepladsen i 
Uggerhalne. 
      Lørdag, den 17. maj er alle i 
Uggerhalne  og omegn inviteret 
til arbejdslørdag på legepladsen i 
den nye udstykning for enden af 
Hjertegræsvej i Uggerhalne. 
     Det er meningen at bruge den-
ne dag til at give legepladsen i 
Uggerhalne lidt ny farve, samt 
rydde op på pladsen, som vi sid-
ste år ikke kunne bruges, grundet 
arbejde med at byggemodne 11 
villagrunde.  
     Så derfor: Træk i arbejdstøjet 
og mød op på pladsen kl. 10.00 
og giv et nap med, enten med 
pensel, hammer, pensel eller kost 
og skovl - alt er lige vigtigt.  
 

     Vi håber at blive så mange at 
vi på fire timer kan være færdige, 
og så er Borgerforeningen vært 
ved en øl eller vand, samt pølser 
og brød. 
     Det er i tidernes morgen Bor-
gerforeningen, der har bekostet 
oprettelsen af legepladsen, og eje-
ren af jorden har sagt god for, at 
pladsen også får lov til at eksistere 
fremover. Rundt om legepladsen 
er der placeret 11 parcelhusgrun-
de, som er sat til salg. 
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   Generalforsamling i 
Borgerforeningen for 
Grindsted, Uggerhal-
ne og omegn. 
     Den årlige generalforsamling i 
Borgerforeningen for Uggerhalne 
og Grindsted afholdtes  i år, tors-
dag, den 13. marts, i Sognegården 
i Grindsted. 
     Ligesom tidligere år var der 
også i år indbudt til fællesspisning 
inden selve generalforsamlingen. 
Traditionen tro  var der Skipper 
Labskovs på menuen, tillavet af 
formanden Jonna Jensen. Der var 
i år 23 tilmeldte til spisningen, 
hvil-ket er lidt flere end tidligere. 
     Ved starten på selve general-
forsamlingen sang man "Vers om 
Hammer Bakker", som Carl Hertz 
Jensen havde lavet til foreningens 
jubilæum i 2007. Herefter bød 
for-manden Jonna Jensen 
velkommen til de fremmødte samt 
til pressens repræsentant og 
foreslog på besty-relsens vegne, 
Ole Dahl valgt som ordstyrer, og 
Pia Øhrberg som referent. 
     Ole Dahl takkede derefter for 
valget og konstaterede at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt 
via opslag i info-standerne, gen-
nem annonce i  HammerNyt og 
Hammernyts hjemmeside samt 
ved annonce i Vodskov Avis. 
     Ordstyreren gav herefter ordet 
til Jonna Jensen for aflæggelse af 
beretning. 
     Jonna startede med at fortælle 
at 116 børn havde deltaget til fas-
telavnsfesten, hvortil et antal for-
ældre og bedsteforældre også hav-
de fundet vej. Også til Skt Hans-
bålet havde der været stor tilslut-
ning. Den årlige sommerfest 
havde givet et pænt overskud til 
de delta-gende foreninger, men 
det undre-de, at petanquebanen 
bag skolen blev så lidt benyttet. 

     Årets Tysklandstur måtte des-
værre aflyses grundet for få til-
meldinger, men man forsøger i-
gen til efteråret. Grundet nye lov-
krav var vores julebelysning i fa-
re, men det ville man redegøre for 
under eventuelt. 
     Legepladsen i Uggerhalne vil 
blive frisket op med nye farver, 
lørdag, den 17 maj og her vil man 
gerne se byens borgere møde op i 
arbejdstøj og tage del i arbejdet. 
Når arbejdet er færdigt giver fore-
ningen øl  vand og pølser. 
    Også HammerNyt fik roser med 
fra formanden. Hun bad om støtte 
udefra til redaktionen. Bladet er 
gået ind i sit 11 år og vi skulle 
gerne beholde det.  
     Vedr. foreningens protest om 
vindmøllepark Lyngdrup, er pro-
testen taget til følge, og Uggerhal-
nes navn er fjernet i Teksten. 
     Foreningen får mange klager 
over, at der køres for stærkt i vore 
byer. Kommune og politi vil ikke 
ændre hastighederne, så der er 
kun tilbage, at henstille til beboer-
ne at nedsætte farten gennem vore 
byer. 
     Hun omtalte derefter samarbej-
det med menighedsrådet om ham-
meraftener og rettede til sidst en 
tak til alle samarbejdspartnere og 
bestyrelse. 
     Beretningen godkendtes. 
 
     Kassereren fremlagde det re-
viderede regnskab, der viste   et 
underskud på små 3000 kr. i 2007 
samt en egenkapital på  52.000 kr. 
     Regnskabet godkendtes.  
 
     Kontingentet forblev uændret 
og der var ingen forslag ind-
kommet. 
 
     På valg var Ole Peter Jacob-
sen og Anders Clausen, som beg-
ge var villige til genvalg. Derud-
over var Hans Kristensen på valg. 

Hans havde sagt fra, men lod sig 
overtale til genvalg. Som ny sup-
pleant til bestyrelsen valgtes 
Charly Pedersen i stedet for Er-
ling Hansen, som ikke ønskede at 
fortsætte. 
     Der har de sidste år kun været 
én revisor. Frode Christensen 
havde givet tilsagn om at fortsæt-
te og derudover blev valgt Bent 
Egedal, således at der nu er to 
revisorer. 
 
     Under eventuelt blev der givet 
en orientering om julebelysnin-
gen. Det er et nyt lovkrav, at der 
fremover skal opsættes et HFI-re-
læ i elmasterne til brug for jule-
belysning. Det vil være en alvor-
lig omkostning, hvis foreningen 
skal bekoste opsætning og 
indkøb.  
     Ole Peter har snakket med 
Teknisk forvaltning ved Aalborg 
Kommune, idet han havde hørt, at 
elmasterne af træ, som er opsat i 
Uggerhalne vil blive udskiftet 
med stålmaster inden for en over-
skuelig årrække. Denne oplysning 
viste sig at være korrekt, og han 
fik oplyst, at kommunen vil søge 
udsættelse med hensyn til at op-
sætte HFI-relæer til masterne er 
udskiftet. Nye HFI-relæer vil væ-
re en kommunal udgift, men der 
skal samtidig opsættes nogle stik-
dåser, som  borgerforeningen skal 
betale. 
     Opsættes der stikdåser, und-
går man at skulle benytte elektri-
ker ved opsætning af julebelys-
ning, og kan måske ende med en 
mindre udgift. 
     Foreningen af Landsbyer i 
Aalborg har udsendt et spørge-
skema til samtlige borgerfore-
ninger vedr. fremtiden for lands-
byerne. Desværre er der kun en 
meget kort svarfrist, så det har 
ikke været muligt, at arrangere et 

(fortsættes side 22) 
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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 

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 

 

3ORXJVWUXS�
.HUDPLN�
	�*ODV 

0,1(59$9(-������*5,1'67('�
������9RGVNRY�

7HOHIRQ����������� 
(�PDLO���SORXJVWUXS#PDLO��VWRIDQHW�GN�
+MHPPHVLGH���ZZZ�SORXJVWUXSNHUDPLN�GN�

cEQLQJVWLGHU��
WRUVGDJ�IUHGDJ�NO���������O¡UGDJ�NO���������HOOHU��HIWHU�DIWDOH�
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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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   Generalforsamling i 
GSK’s 
gymnastikafdeling. 
      Onsdag, den 26. marts holdt 
GSK’s gymnastikafdeling sin or-
dinære generalforsamling i Grind-
stedhallen. 
     I sin beretning fortalte forman-
den bl. andet, at man i år var oppe 
på det største antal medlemmer i 
afdelingens 30-årige levetid, idet 
der var kommet 28 nye siden sid-
ste generalforsamling. Man er nu 
oppe på 168 medlemmer, hvor 
man i 2006 havde haft en mindre 
tilbagegang. 
     Aktiviteterne har været høje i 
2007. Sommeraerobic havde stor 
tilslutning, og man deltog også i 
LADYWALK med et hold på 30.  
Tina Reeves og Rene Jensen del-
tog i planlægningen af sommerfe-
sten i Grindsted, hvilket de fik en 
stor tak for. Der var også  delta-
gelse i Girlpowernight samt i Piz-
zaspring af børneholdene. Begge 
disse ting var arrangeret af DGI.      
     Søndag, den 9. marts havde vi 
den årlige opvisning i hallen. Der 
var 8 hold på gulvet, som levere-
de en flot opvisning med tempo 
og godt humør. 
     Der er stadig problemer med 
halgulvet trods reparation i som-
merferien. Vi har foreslået skolen 
at der nedsættes en arbejdsgruppe 
til at kulegrave sagen. 
     Vores aktivitetsgruppe udfører 
et godt og grundigt arbejde, hvil-
ket de skal have mange tak for. 
     Spar Nord Fonden har i år ydet 
hjælp til stepbænke og sjippetove. 
Dronninglund Sparekasse er ble-
vet sponsor for en 3-årig periode. 
Vi får 5.000 kr. om året + 1.000 
kr. for hvert medlem der skifter o-
ver til sparekassen. 
     Vi får en fin betjening fra de 
lokale medier, med en fin omtale 
når vi har lavet noget. 

     Vore instruktører vil gerne ud-
dannes bedst muligt, og afdelin-
gen bruger mange penge på det. I 
2007 har hele bestyrelsen og de 
fleste instruktører været på et fæl-
les kursus, som begge parter fik 
stort udbytte af. Enkelte af vore 
undervisere er holdt op, men vi er 
i gang med at finde nye. 
     Sommergymnastik er i år udvi-
det til at omfatte fire hold, nemlig 
Forældre/børn, et nyt Cheerlea-
dinghold for piger og drenge mel-
lem 9 og 15 år samt Rope Skip-
ping og aerobic på mellemniveau. 
Også i år deltager vi i Ladywalk 
den 26. maj. 
     Den nye vintersæson starter i 
begyndelsen af september. Der er 
tale om 9 nuværende hold samt et 
nyt Cheerleadinghold for børn og 
muligvis familiegymnastik lørdag 
formiddag. 
     Under valg var der genvalg til 
Jørn Michaelsen, Doris Jensen og 
Tina Reeves. Udover disse tre be- 

står bestyrelsen af Susanne Mad-
sen, Rene Jensen, Helle Jensen, 
Anja Jensen og Kristian Echwald. 
Til sidst rettede formanden en tak 
til den øvrige bestyrelsen for godt 
samarbejde, og takkede de mange 
der var parat til at give en hånd 
med, når man spurgte om hjælp. 
Der gik en ”Hjælperliste” rundt, 
som man var meget velkommen 
til at skrive sig på. 
     Bestyrelsen konstituerer sig på 
førstkommende bestyrelsesmøde, 
men mon ikke man fortsætter det 
gode samarbejde, den nuværende 
bestyrelse har stået for. 
     Ud af afdelingens 168 med-
lemmer, deltog ca. 50 i general-
forsamlingen. 
     

         Erling Hansen. 
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   Flot gymnastikopvisning i Grindsted Hallen 

     Søndag, den 9. marts 2008 af-
holdt Gymnastikafdelingen under 
GSK deres årlige gymnastikop-
visning i Grindsted Hallen. Det 
var en rigtig god dag, som med ca. 
200 besøgende må betegnes som 
en stor succes. 
     8 hold med ca. 100 gymnaster 
”åbnede ballet” med en fælles ind-
march. Efter fællessangen ”Der er 
et yndigt land” var der fælles op-
varmning for alle 8 hold, hvor-
efter første opvisning begyndte.    
     Det var puslinge 3-5 år, der-
næst aerobic for begyndere, foræl-
dre / barn med redskabsøvelser, 
Rope-Skipping, piger / drenge 6-8 
år, aerobic øvede, motionsholdet 
og til sidst spring / rytme holdet. 

     Nyt i år var, at indmarchen 
skulle foregå helt ude fra gangen. 
Det ville nemlig give plads til fle-
re borde og stole i hallen, som de 
foregående år har været en man-
gelvare. Vi var spændte på, hvor-
dan det ville gå - om vi kunne 
”styre” indmarchen på denne an-
derledes måde, men det gik virke-
lig godt. De ekstra siddepladser 
gav dermed også et større salg i 
boden, for man har nu mere lyst 
til en kop kaffe og et stykke kage 
m.m., når man kan sidde ned og 
hygge sig med det. 
     At holdene så samtidig sørge-
de for en formidabel underhold-
ning gjorde jo kun succesen end-
nu større! Med deltagere, hvor  

alderen spænder fra 1 år og til ca. 
80 år, må man da sige, at gymna-
stikken spænder vidt. Desuden var 
opvisningen i år forøget med et 
hold mere end vi plejer, så det er 
dejligt at se, at de nye tiltag vi har 
lavet, også har givet bonus. 
     I skrivende stund starter vi li-
geså stille op på endnu et nyt til-
tag, nemlig forlængelsen af forårs-
sæsonen via opstart af nye hold, 
som vil komme til at køre i 8 uger. 
Det drejer sig om forældre/barn og 
cheerleading om tirsdagen og Ro-
pe-Skipping og aerobic på mel-
lemniveau om onsdagen - vi for-
venter at se rigtig mange del-
tagere! 
 

Tina Reeves 
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vil komme og lære os hvordan man gør. 
 Det kræver absolut ingen forudsætninger – alle kan være med. 

 
Hvis du ikke er interesseret i petanque, så trop alligevel op med familien til en hygge aften med bål, 

leg og andet godt. Der er pølser, sålænge lager haves, og du er velkommen til selv at medbringe 
pølser eller andet godt til at riste over bålet.  

 

 

Uggersangen 
 
Ole Faaborg 2005  

Mel.: Johnny B Goode 

 
Uggerhalne er et gammelnordisk udtryk, der betyder 
vidjeskov. 
Folk hentede her i gammel tid vidjer og bøjelige 
grene til hegn og lignende. 
 
 
1. 
Tæt inde under skoven ligger der en by 
og den er rigtig gammel, den er ikke ny. 
Den hedder Uggerhalne, den er rigtig skøn 
i læ af Hammer Bakker, skoven frisk og grøn! 
Og kommer du forbi, så kig dig lidt omkring 
for i den lille by der sker så mange ting – 
 
Grøn grøn, byen den er rigtig grøn! 

 
2. 
De hyggelige huse ligger langs en vej 
tre – fire bondegårde ligger hver for sig, 
og inde midt i skoven ligger der et værk  
hvor vandet det er rent og kvaliteten stærk! 
Vichy og Carlsberg – de kan glemme alt om vand 
der koster penge – bare kom og hent en spand. 
 
Vand vand, byen har det bedste vand! 
 
3. 
I skoven er der svampe og de smager godt 
de dekorerer skoven og det er så flot 
I skovens lyse haller er der lyst og rart - 
men start fra Uggerhalne, det er rigtig smart: 
vejen, det er lige ud, det er så let 
at komme til den kønne skønne grønne plet! 
 
Grøn grøn, byen den er rigtig grøn! 
 



��� )BNNFS/ZU�  

,MJL�JOE�QÀ�XXX�IBNNFSOZU�EL�

 

 
 

 

 

 

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 .  

 

      
 

Der er 
åben mandag 

til fredag 
kl. 13 til 17 

Vi tager gerne mod ting og sager. Ved henvendelse 
i butikken eller på tlf. 9829 2333 i åbningstiden kan 
evt. aftales om afhentning af møbler. 

KIRKENS KORSHÆR 

*HQEUXJVEXWLN�L�9RGVNRY�
             VODSKOVVEJ  57 

 
Der kan virkelig gøres en god handel 
i butikken. Hver en krone i overskud 
går til Kirkens Korshærs arbejde 
i Aalborg: Varmestuen, Skurbyen, Gård-
projektet, Natvarmestuen og Herberget�
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     Som opfølgning af mit læsebrev i HammerNyt, 
har jeg fået både positive og negative bemærk-
ninger. De positive bemærkninger bifalder oplægget 
med, at det skaber debat om måden at foreningslivet 
i byen er organiseret på og de negative, som synes 
at jeg fremhæver og hænger enkelte foreninger ud.  
     Fra starten har det ikke været min intention, at 
ødelægge det samarbejde, der allerede er mellem de 
forskellige foreninger. Tværtimod, det jeg ønsker 
er, at foreningerne i byen bliver styrket, ved at man 
i fællesskab, løfter opgaven omkring foreningslivet. 
Jeg sætter stor pris på den frivillige arbejdskraft, 
som folk giver for at skabe liv i Grindsted. 
     Efterfølgende tilbagemeldinger fra især Villy 
Nielsen om GIF’s rolle i foreningslivet har givet 
mig nye vinkler på debatten. Da jeg kaldte GIF for 

 Grindsteds ”sorte får”, var det ikke meningen at 
støde de personer, der laver et stort stykke frivilligt 
arbejde, men derimod at fremhæve en problematik, 
jeg syntes at man burde diskutere og handle på. Jeg 
undskylder derfor mit valg af udtryk, da det var lige 
”grov nok” og kunne give enkelte personer negativ 
omtale i byen.  
     Jeg undrer mig dog stadig over den måde, at 
Grindsteds idrætsforeninger GIF/GSK er organise-
ret på, og håber på, at der kan dannes grundlag for 
en fælles idrætsforening og et fælles cafeteria i 
Grindsted. 
 
Stepan Lee 
Kornelparken 56 
9310 Vodskov. 
 

Redaktion har modtaget følgende læserbrev, som opfølgning på Stepan Lee's læserbrev i februarnum-

meret af HammerNyt under overskriften: 
 

Årets Landsby 2006 – Årets FIASK(O)BY 2007 

Sommerfest - det har vi aftalt 
 

Af Poul Dahl, Villy Nielsen, Ole Peter Jacobsen og Kirstine Christensen. 

      Efter sommerfesten 2007 har 
der i lokalsamfundet været en del 
debat om sommerfesten og dens 
gennemførelse. 
     Foreningerne, der traditionelt 
har været arrangør af den årligt 
tilbagevendende sommerfest, har 
erkendt, at arbejdsopgaver i for-
bindelse med at planlægge og 
gennemføre festen i 2007 ikke har 
været fordelt optimalt mellem 
foreningerne.  
     Det har de taget konsekvensen 
af, og har på møder drøftet, hvor-
dan fremtidige sommerfester bør 
planlægges og gennemføres. Der 
er nu sat et sæt RReettnniinnggsslliinniieerr  
ffoorr  SSoommmmeerrffeesstt  ii  GGrriinnddsstteedd  oogg  
UUggggeerrhhaallnnee  oopp..  DDuu  kkaann  llææssee  
rreettnniinnggsslliinniieerrnnee  ppåå  
wwwwww..hhaammmmeerrnnyytt..ddkk  
     Essensen i retningslinierne er, 
at sommerfesterne skal planlæg-
ges af et Sommerfestudvalg, som 
består af otte medlemmer; to fra 
hver af de fire foreninger: GSK,  

GIF, FDF og Borgerforeningen. 
Det er disse foreningers bestyrel-
ser, som udpeger medlemmerne 
til Sommerfestudvalget. Det er 
Sommerfestudvalget, der i samar-
bejde med bestyrelserne finder 
hjælpere til at gennemføre de 
mange opgaver, som er med at 
gennemføre festen. Sommerfest-
udvalget kan supplere sig med re-
præsentanter fra "lørdag-aften-
fest-udvalget". Det er efterfølgen-
de Sommerfestudvalget, som i 
tæt samarbejde med foreninger-
nes bestyrelser, der evaluerer 
sommerfesten.   
     Sommerfestudvalget er asvar-
lig for at opstille et retvisende 
regnskab for sommerfesten. 
GSK-formanden sørger for kon-
takt til SKAT og søger bl.a. om 
momsfritagelse og at SKAT 
modtager regnskabet. Momsfrita-
gelsen er betinget af, at forenin-
gerne lader overskuddet går til 
deres arbejde med børn og unge.   
 

     Foreningerne har besluttet fort-
sat at dele overskuddet i fire lige 
store portioner; dette er dog be-
tinget af, at de yder lige stor ind-
sats - der er fokus på dette. Det 
samlede overskud ligger årligt 
omkring 30.000 kr.  
     For foreningerne er det vigtigt, 
at sommerfesterne fortsat består, 
vi har absolut brug for pengene til 
arbejdet i foreningerne for vore 
børn og unge, men også, at festen 
udvikles og fornyes til glæde for 
borgerne og medlemmerne. Til 
det har vi brug for kreative og 
initiativrige mennesker, som med 
engagement vil medvirke til, at vi 
i Grindsted og Uggerhalne hvert 
år kan etablere en sommerfest, 
som er bedre end den foregående! 
På www.hammernyt.dk kan du se 
hvem Sommerfestudvalgt består 
af - kontakt bare en af dem, hvis 
du har lyst til at yde en indsats - 
stor eller lille.   
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     I november 2007 besluttede 
Aalborg kommunes forsynings-
udvalg at indstille til byrådet, at 
man lukkede de to barmarks-
varmeværker i Grindsted og 
Langholt. 
     I stedet skulle Uggerhalne, 
Grindsted og Langholt have varme 
leveret fra en helt ny transmis-
sionsledning fra Aal-borg. 
     Grunden til lukning af varme-
værket i Grindsted skulle findes i, 
at motorer og andet materiel var 
stærkt nedslidt og står til en snar-
lig udskiftning. Siden kommunens 
overtagelse er der fra fjernvarmen 
i Aalborg brugt mange resurcer 
på, at holde anlægget i forsvarlig 
stand og alligevel har der været 
flere uplanlagte driftsstop. 
     Man forsøger at få et afsat 
rådighedsbeløb på 24 mill. kroner 
frigivet, således at arbejdet kan 
 

påbegyndes. Man vil dog komme 
frem til 2009 –10, inden arbejdet 
er afsluttet og prisen for ny 
ledning til Langholt og Grindsted 
samt Uggerhalne vil beløbe sig til 
over 80 mill. kroner. 
     Varmeværket i Langholt stop-
pes, men skal fremover bevares 
som et reserveværk, der kan bru-
ges i spidsbelastningstider. Vær-
ket i Grindsted nedlægges når ny 
forsyningslinie er etableret, an-
tagelig i sidste halvdel af 2009, 
men  hvad der skal ske med byg-
ningerne har kommunen endnu 
ikke bestemt. 
     En nærliggende tanke var må-
ske, at ombygge værket til 
forsam-lingslokaler, som vi i al-
lerhøjeste grad mangler i Ugger-
halne og Grindsted. 
     Der tales så meget om, at der  
skal gøres noget for de små 
 

byer, så her er et oplagt emne for 
Aalborg Kommune. 
     Lad kommunen forestå og be-
tale ombygningen og lad så byens 
foreninger stå for den fremtidige 
drift af lokalerne. Det kunne være 
en god arbejdsopgave for den lo-
kale borgerforening, at deltage i. 
Der findes i dag kun få lokaler i 
Grindstedhallen, samt i Sogne-
gården, og der kunne helt sikkert 
findes anvendelse for flere (og 
større) lokaler. 
     Borgerforeningens bestyrelse 
har da også haft spørgsmålet oppe 
til debat, og agter at følge op på 
det når en afgørelse skal træffes. 
Man har talt om muligheden for at 
afholde et borgermøde, hvor man 
kunne lodde stemningen for at gå i 
dialog med  kommunen. 
                                    Erling Hansen.  
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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 Vodskov  Kirke den 4. april 1948. 
Forreste række fra venstre: Knud Olaf Larsen, Langholt. Anders Leth 
Svendsen, Hammerdam. Hans Christian Blok, Rærup. Bent Jensen Lar-
sen, Grindsted. Eivind Sudergaard Larsen, Grindsted. Børge Blok Kristen-
sen, Horsens. Knud Otto Blok, Skanderborg.  
Midterste række fra venstre: Aase Blok Kristensen, Horsens. Asta 
Christensen, Brusholt. Else Berthelsen, Lyngdrup. Ebba Christiansen, 
Hedegaard. Povla Annine Jensen, Aalborg. Pastor Kjær, Horsens Præste-
gaard. Ella Jensen, Horsens. Marie Kathrine Stefie Svendsen, Skander-
borg. Margrethe Kathrine Christensen, Petersborg. Inger Olesen, 
Vodskov.  
Bagerste række fra venstre: Henry Christensen Dal, Vodskov. Poul Erik 
Kristensen, Graverhus. Søren Peter Morell Mathiasen, Uggerhalne. Birger 
Baunwall Jensen, Vodskov. Preben Bjeldbak, Sjældenglad. Knud Arne 
Sørensen, Uggerhalne. Jens Myrthue Jensen, Grindsted. Karl Christian 
Tinus Bundgaard Poulsen, Grindsted. Hans Jørgen Koch, Grindsted. 
Billedet er indsendt af Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne. 

Generalforsamling i 
Borgerforeningen 
 

(Fortsat fra side 4) 
borgermøde, men bestyrelsen og et 
antal af deltagere på generalfor-
samlingen svarer på spørgsmå-lene. 
     Det er meningen, at svarene skal 
danne grundlag for et nyt by-
planforslag, men der vil gå fire år, før 
et sådant fremlægges for byrådet. 

     Spørgeskemaet indeholder 
spørg-smål om fortsat byggeri, 
trafikreguleringer, stianlæg og 
kollektiv trafik, skole og bør-
nepasning, mødelokaler samt  
indkøbsmuligheder m. m. 
 
      Erling Hansen. 
 



� )BNNFS/ZU� �� 

,MJL�JOE�QÀ�XXX�IBNNFSOZU�EL 

 

  

  

 

  

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  

 
 

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. 

Jensen 

Grindstedvej 4, 

Uggerhalne, 

9310 Vodskov 
Tlf. 9828 6133 

Værksted  

Søren 

UGGERHALNE 
AUTO 

Her kunne din annonce 
have stået 
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        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 

I 2007 var tombolaen den største enkelte 
bidragsyder til sommerfestens overskud, og også 
i år har Ditte Bay Andersen, som er opvokset i 
Grindsted, lovet at stå for tombolaen på dette års 
Sommerfest, så den forhåbentlig også i år kan 
bidrage til festens samlede overskud.  
 
Som sædvanlig tager tombolaen også i år med 
stor taknemmelighed imod gaver fra såvel firma-
er, som private, gaver, der kan udloddes som 
gevinster. 
Måske vil dit firma sponsorere et af Jeres produk-
ter, eller et gavekort til en af Jeres  tjeneste-
ydelser ? 
Eller I har måske nogle små reklamegaver, T-
shirts, kuglepenne eller lignende ?  
 
Gaver til Sommerfestens Tombola kan 
afleveres hos: 
Kim Bay Andersen 
Kornelparken 6, Grindsted. 
Tlf.: 40518386 
 

Gevinster til 
Tombolaen 

modtages med 
taknemmelighed 

Billetter til Sommerfestens Voksenfest lørdag 
23. august koster 200,00 kr.  
Salget er startet, de kan købes hos: 
 
Pia Ørhberg, Kornelparken 78, Grindsted 
 
Sudergaards Auto, v/ Morten Sudergaard, Grindsted 
 
Grindsted Autoværksted, v/ Henrik Bislev, 
Grindsted 
 
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted 
 
Rene Jensen, Kongsvænget 16, Uggerhalne 
 
Snehvide Brudekjoler v/ Lone Grønborg, 
Uggerhalne 
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   Grindsted Idrætsfor-
enings generalfor-
samling 2008-03-12: 
     Vi har i år haft et tilfredsstil-
lende år på den sportslige side i 
G.I.F., rent økonomisk er vi kom-
met ud med et lille overskud på 
626 kr. 
     Vores medlemsantal er steget i 
år og det er især i ungdomsafde-
lingen der er fremgang. Vi har i 
dag 76 aktive medlemmer mod 63 
sidste år. Derudover har vi 14 pas-
sive medlemmer. 
     De helt små minispillere fra 4-
9 år har haft Maibrit og Gitta som 
trænere. Der har været afholdt 4 
stævner for de helt små her i 
Grindsted hallen. Til det ene stæv-
ne havde vi besøg af FRØNSE fra 
Spar Nord. Til alle stævner har der 
været godt besøg af børn, forældre 
og bedsteforældre. 
     Vi har i år haft et lilleputhold 
med i JHF vinterturnering. Det har 
været et blandet hold af piger og 
drenge. I øjeblikket har vi 18 spil-
lere i denne årgang, så vi håber på 
3-4 nye spil-lere næste år, så der 
kan blive til 2 hold. Det er Kim 
Bay og Majbrit, der er trænere. 
Holdet har været ude og spille for-
kamp til Aalborg DH i Gigantium 
den 12. marts, det var en stor ople-
velse for børnene og forældrene. 
Holdet har ikke klaret sig så godt i 
turneringen. De slutter på en sidste 
plads, med en vundet kamp i 
vinter. 
     G.I.F. har haft 2 damehold med 
i JHF’s vinterturnering – et serie 3 
hold og et serie 4 hold. Træner for 
damerne har været Jeanette An-
dersen. Damerne har været flittige 
til at træne i vinter. Serie 3 holdet 
har klaret sig godt og er i øjeblik-
ket på en anden plads i rækken 
med 26 point. De har mulighed for 
at rykke op i serie 2. 
     Serie 4 holdet ligger i midt i 
rækken, det er en blanding af unge 

og lidt ældre damer – vores ældste 
spiller Bente Nielsen har spillet i 
klubben i 56 år siden 1951. 
     På herre siden har vi haft 2 
hold i JHF’s vinterturnering – et 
serie 2 og 3 hold. Serie 2 har kla-
ret sig godt i år. De er i øjeblikket 
på en 3. plads i rækken med mu-
lighed for at komme ud og spille 
om at rykke op til serie 1. Serie 3 
herrer er på en 7. plads i rækken, 
de skal helst vinde et par kampe 
til, for at være sikker på at blive i 
serie 3. Herrerne er i år blevet 
trænet af Anders. 
     For at få økonomien til at hæn-
ge sammen er vi nødt til at lave 
forskellige arrangementer. Jeg vil 
her nævne nogle af disse arrange-
menter. Vi er medarrangør af Å-
bybro Cup i påsken, hvor der 
kommer ca. 200 spillere i 2 dage. 
Det giver et godt salg i kiosken. 
Vi havde sommerfest i Grindsted, 
sammen med GSK, Borgerfore-
ningen, samt FDF, som også bi-
drog godt til vores økonomi. 
     G.I.F. har også holdt 4 mini-
stævner, som giver en god ind-
tægt. Karatmærkeindsamlingen 
som giver 1 kr. pr. indsamlet 
mærkat. Jeg vil gerne opfordre 
medlemmer og andre til at samle 
disse mærker og aflevere dem i 
klubben. 
     Vi har også sponsorer i G.I.F. 
Sudergårds Autoservice har spon-
sereret spillertøj til lilleputterne 
og Spar Nord Bank i Vodskov har 
sponsereret spillertøj til vores 
damehold. 
     G.I.F. har 70 år jubilæum til 
juni. Det er endnu ikke besluttet i 
bestyrelsen hvordan vi vil marke-
re jubilæet. 
     Bestyrelsen består af : Villy 
Nielsen, Verner Hald, Gunnar Sø-
rensen, Else Hermansen, Majbritt 
Sudergaard, Mona Christensen, 
Morten Skjollander, Kim Bay, Per 
Timmermann 
     På vegne af bestyrelsen 
Villy Nielsen, Formand. 
 

Borgerforeningens protest 
mod at kommunen koblede 
Lyngdrup vinmøllepark og  
Uggerhalne sammen i for-
slaget til kommuneplan ta-
get til følge. 

     Bestyrelsen for Borgerforenin-
gen for Grindsted, Uggerhalne og 
Omegn havde indsendt en protest 
til kommunen, ikke mod opsæt-
ningen af vindmøllerne, men mod 
at Uggerhalnes bynavn var nævnt 
i forbindelse med placeringen af 
møllerne. Møllerne opstilles mere 
end tre kilometer fra Uggerhalne, i 
et område, der overhovedet ikke 
har med Uggerhalne at gøre, men 
nærmest må henføres til Hjallerup. 
     Kommunen modtog i alt 5 ind-
sigelser, hvoraf kun de 2 blev ta-
get til følge, heraf var protesten 
fra borgerforeningen den ene.  
     I den vedtagne lokalplan er 
navnet Uggerhalne nu fjernet og 
det er fohåbentligt godt for fremti-
dige handler med huse og grunde i 
vores område.  
     Selve vindmølleparken kom-
mer til at omfatte 7 store vindmøl-
ler på 127 meters højde og vil sik-
kert give mange protester til den 
tid opførelsen begynder. 
                  

                         Erling Hansen. 
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   GM i BADMINTON 
     GSK afholdt mesterskaber i 
badminton den 2. februar, alle 
deltagerne var friske og motive-
rede, og der var stor tilslutning i 
mange rækker, f.eks. i herresingle 
motion. Desuden havde vi for en 
gangs skyld de helt unge med – 
Grindsteds borgere bliver yngre! 

     For motionsrækkens spillere 
blev det en ekstra hård turnering 
grundet manges deltagelse i tre 
rækker. Alle holdt til mosten, der 
var ingen skader, så det er seje 
folk. 
     Ud over de planlagte kampe 
blev der spillet et antal udfor- 

dringskampe på tværs af ræk-
kerne med søde sager som 
præmier. 
     Et spændende indslag var den 
store lodtrækning om badminton-
ketsjere som blev afholdt kl. 12 – 
i alt tre lykkelige spillere vandt 
gode Forza-ketsjere fra Active 
Sportswear A/S i Brønderslev, 
Intersport i Brønderslev og 
Sportsmaster i Brønderslev. 
     Vore øvrige sponsorer havde 
også været meget flinke, så der 
blev uddelt pokaler, medaljer og 
fine gaver fra Dronninglund 
Sparekasse, Sudergaards Auto-
service, Nørresundby Bank, Spa-
rekassen Nordjylland, Aalborg 
Portland, Superbrugsen  Vodskov,  
Nordjyske Bank, KL Byg A/S V. 
Kren Skaksen-Klokkerholm, 
Brunø Din Tøjmand, Vingaven v/ 
Morten H. Kristensen samt de 
ovennænte sportsforrretninger. 
     Mesterskaberne forløb godt og 
deltagerne hyggede sig hele dagen 
– samtidig er mesterskaberne i 
februar god opvarmning til de 
mange stævner og spændende 
slutkampe, som ligger i marts og 
april. 
 

Bestyrelsen GSK badminton 

Resultaterne af de enkelte rækker: 
 
Motion herresingle: Arne Sørensen 
Motion mixdouble: Bente Aagard og Jens Brix  
Motion damedouble: Bente Aagaard og Tove Hannibal 
Motion herredouble A: Jens Brix og Poul Dahl 
Motion herredouble B:  Ole Kjær og Bjarne Høegh 
 
Turnering herresingle: Patrick Larsen 
 
U17 herredouble: Christian Bjerg og Patrick Larsen 
U17 single:  Patrick Larsen 
U17 pigesingle: Ann Sørensen 
 
Drenge U 15 single: Rasmus Dueholm 
 
Drenge U 13 single: Steve Larsen 
Piger U 13:  Camilla Bach Sørensen 
Drenge U 13 double: Steve og Filip Larsen 
U13 mixdouble:  Camilla Sørensen og Filip Larsen 
 
Drenge U 11 single: Frederik Holst 
Drenge U 11 double: Frederik Holst og Jens Bislev 
 
U 7 single:  Gorm Grønborg foran Thea Grønborg 
 

 
Der var fyldt godt op ved bordene til 
Borgerforeningens Fastelavnsfest i Grindstedhallen. 

 
Fakkeltoget til årets lysfest måtte aflyses p.g.a 
vejret, så det hele afvikledes indendøre. 
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GSK Gymnastik's forårsopvisning 2008 
Ved Grindsted Sportsklubs gymnastikafdelings forårsopvisning 9. marts i Grindstedhallen deltog de her 

afbildede hold (se også side 2): 

 
Rope-skipping 

Instruktør: Anja 

 
Motionsholdet 

Instruktør: Kirsten 

 

 

 

På billederne herunder ses nogle af de glade vindere af GSK Badmintons 
mesterskaber 2008, som blev holdt 2. februar i Grindstedhallen: 
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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 august 2008. Stof til bladet skal senest 1. juli 
2008 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 

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

Det sker ……………….… 

_4. maj.  kl. 10.00: Konfirmation i Hammer Kirke_______________ 
 7. maj.  kl. 09.00: Dagplejedag, optog gennem Grindsted til hallen 
_______kl. 19:00: Petanque aften på Værestedet i Grindsted ______ 
 

 9. maj.  kl. 10.00: Legestuen Grindsted – Uggerhalne i 
_______Grindstedhallen___________________________________ 
 

15. maj.  kl. 18.30: Hammeraften fra Hammer Sognegård. Kørsel i  
               egne biler. ”Guidet rundtur i Aalborgs centrum”. 
_______ Kaffe medbringes fra sognegård og nydes undervejs______ 
 

17. maj.  kl. 10.00: Vi mødes på legepladsen i Uggerhalne iført ar-  
              bejdstøj. Pladsen skal renoveres og efter arbejdet er Borger- 
_______foreningen vært ved øl/vand og pølser._________________ 
26. maj.  kl. 18.30: LADYWALK fra Godthåbsgades skole i 
_______Nørresundby_____________________________________ 

29. maj.  kl. 09.00: Musikalsk legestue i Hammer Sognegård.______ 
 

6. juni   kl. 18.30: Hammeraften i Hammer Sognegård med spisning,  
             sang og underholdning. Sæsonafslutning. Tilmelding ønskes. 
______ Pris pr. deltager: 40,- kr._____________________________ 
23. juni  kl. 19.30: Sct. Hans aften i Dalen for enden af Jens Nør-  
              gårdsvej. Mogens Gregersen holder båltalen kl. 20.00 og 
              umiddelbart efter båltalen bliver bålet tændt. Borgerforenin- 
_______gen sælger øl og vand m. m. fra kl. 19.30.______________ 
 

26. juni   kl. 14.00: Musikalsk legestue i Hammer sognegård ______ 
16. aug.  kl. 10.00: Hammeraften. Startsted  Hammer Sognegård kl.  
              10.00, bustur til Skagen Gren, samt museerne i bymidten.  
              Der medbringes let frokostsandwich fra Sognegården. Der 
              serveres kaffe med kage undervejs. Hjemkomst kl. 19. 
              Pris pr. deltager 100,- kr. børn ½ pris. Tilmelding til 
_______Jonna Jensen, tlf. 98286320, senest tirsdag, 12. august._ 
 

20. aug.  kl. 17.00: Opstilling af telte ved værestedet til G-U-byfest__ 
22. aug.  kl. 18.00: G-U-byfest med videomaraton for medlemmers  
_______børn_____________________________________________ 
23. aug.  kl. 09.00 – 16.00: G-U-byfest på værestedet i Grindsted 
kl. 19.00 – 03.00: Aftenfest for voksne i Grindstedhallen__________ 
24. aug.  kl. 10.00: G-U-byfest på værestedet i Grindsted, børneoptog  
_______kl. 16.00: Byfesten slutter____________________________ 

Borgerforeningens flagalle er 
sat op i Grindsted og 
Uggerhalne: 
Søndag, den 4. maj i anledning 
af Konfirmation i Hammer 
Kirke. 
Onsdag, den 7. maj i anledning 
af Dagplejedag i Grindsted. 

 

 

Ved generalforsamlingen 2008-
04-01 i LAK (Landsbyerne i 
Aalborg Kommune) blev 
rådmand Thomas Kastrup Larsen 
udnævnt til årets landsbyven, og 
Vokslev, der ligger ca. 3 km syd 
for Nibe blev Årets landsby 2007. 
 
Læs hele referatet på LAK's 
hjemmeside: 
http://lakweb.googlepages.com/ 
der er også et link fra 
Hammernyt.dk  


