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Fra demonstrationen for cykelsti mellem Grindsted-
Uggerhalne og Vodskov. Side 4. Foto: Frede Burholt 

 
Lørdag under Sommerfest 2008 modtog Værestedet 
en check fra Spar Nord Fonden til etablering af 
vand og strøm på festpladsen. Den overrækkes her 
af Steen Bækgaard-Sørensen fra Spar Nord i 
Vodskov og Arne Nielsen fra Spar Nord Fonden til 
Jonna Jensen fra Borgerforeningen og Jens Kalør, 
der var primus motor på projektet.  

 
Cecilie Nielsen og Rikke Pedersen ved 
præsentationen af den nye DVD. Side 5.  
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   Billeder fra Sommerfesten i Grindsted-Uggerhalne 

Fodboldgolf, Læs side 27. Fotos: Keld Jensen 

 

 
Den nye aktivitet beachvolley var populær blandt de unge 
 

 
Den helstegte gris var i år sponsoreret af Christian Brath. Den serveres her med salat til. 
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Julevideomaraton 2008 

     12.december 2008 arrangerer 
Grindsted, Uggerhalne og Om-
egns Borgerforening årets traditi-
onelle Julevideomaraton for med-
lemmernes børn i klublokalerne 
ved Grindstedhallen. Dørene åb-
nes kl. 17:00, de første film star-
ter kl: 17:30. I entreen på 25,00 
kr. er der inkluderet en pose slik; 
der kan købes sodavand, pølser, 
m.m. 

HammerNyt’s 
redaktion søger flere 
hjælpere til bladet. 

      Efter udskiftninger i redakti-
onen, er vi nu igen i bekneb 
for hjælpere til redigering af 
bladet. Vi er for nuværende 
kun tre, om at lave bladet, og 
da ingen af os helt har forladt 
arbejdsmarkedet, kniber det 
med tiden.  
     Vi vil meget gerne i forbin-
delse med to eller tre m/k’er, 
gerne pensionister eller efter-
lønsmodtagere, som kunne 
tænke sig at prøve at lave 
stoffet til bladet sammen med 
os. 
     Vi håber at finde  nogen, 
som er interesseret i at delta-
ge på de forskellige ture og 
Hammeraftener, der laves i å-
rets løb. Vi vil gerne bringe lidt 
billeder og fortælle om, hvad 
der sker de forskellige aftener. 
Var det noget for dig, så ring 
eller kontakt en af redaktio-
nens medlemmer. 
     Herudover er både børn og 
voksne meget velkomne til at 
sende artikler om - eller foto-
grafier af sjove eller spænden-
de ting til bladet. Send gerne 
billeder fra sportsbegivenhe-
der, hvor lokale folk har 
deltaget. 
     Se kontaktadresse på 
bagsiden. 
 

Borgerforeningen kommer til at 
mangle bestyrelsesmedlemmmer 

 
     Borgerforeningens formand gennem mange år, Jonna Jensen, har 
meddelt, at hun ønsker at trække sig ud af bestyrelsen i forbindelse 
med generalforsamlingen i foråret 2009, hvor hun er på valg. Jonna 
er her i efteråret opstillet til Menighedsrådet. 
     Da Borgerforeningens bestyrelse i 2008 kun har haft en enkelt 
suppleant, som vi har trukket kraftigt på, står vi ved næste general-
forsamling og mangler 2 nye bestyrelsesmedlemmer / suppleanter, 
for at kunne dække vores normale aktivitetsniveau.  
     Da bestyrelsen i øjeblikket har overvægt af mænd, et forhold, der 
forstærkes ved Jonna’s afgang, vil vi specielt opfordre kvinder til at 
overveje, om de kunne tænke sig at bruge ca. en aften om måneden i 
en 2 års periode på at arbejde for Grindsted, Uggerhalne og Omegn. 
     Da en væsentlig del af Borgerforeningens arbejde handler om 
arrangementer for børn og om børn og børnefamiliers behov, og da 
de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke længere har hjemmebo-
ende børn, vil vi specielt opfordre folk fra børnefamilier til at stille 
op til bestyrelsen, så bestyrelsen i sine arrangementer kan indrette 
sig efter nutidens børns behov. Dette skal dog ikke afholde andre 
interesserede i at stille op. 
     Interesserede kan kontakte næstformand Ole Peter Jakobsen, 
Tranevej 1, Grindsted, tlf. 98286878.    

 

Grindsted-Uggerhalne Sommerfest 

søger ny tombolabestyrer(par) 
 
     Bestyreren af  Sommerfestens tombola i 2007 og 2008, Ditte Bay 
Andersen, har meddelt at hun, på grund af barsel samt en række 
andre familiebegivenheder, ikke er i stand til at stå for tombolaen i 
2009. Derfor søger Sommerfesten en person, gerne et par, som vil 
stå for tombolaen i 2009. 
     Arbejdet omfatter at holde kontakt med sponsorerne fra de 
tidligere år, forsøge at skaffe nye sponsorer, samt umiddelbart forud 
for Sommerfesten at afhente / tage imod sponsorgaver og mærke 
dem op og lave præmielister. På festpladsen kan påregnes hjælp fra 
medlemmer af GSK Gymnastik. 
     Ditte og Nikki har opbygget en række kontakter og erfaringer, 
som de gerne overdrager til deres efterfølgere.  
     Endvidere har Sommerfestkoordinatoren, Kim Bay Andersen, 
meddelt, at han, p.g.a.  manglende tid, ikke kan være koordinator i 
2009, han vil dog være med i festudvalget i det omfang, hans tid 
tillader det.   
     Interesserede kan evt. henvende sig til Kim Bay Andersen, 
Kornelparken 6, Grindsted, tlf.:40518386 
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Demonstration for etablering af cykelsti mellem 

Grindsted, Uggerhalne og Vodskov 

Fotograferet af Frede Burholt. 

  

 

  

     Tirsdag 30. september havde skolebestyrelserne 
ved Grindsted og Vodskov Skoler i samarbejde 
med foreningerne GIF, GSK, FDF og Borgerfore-
ningen for Grindsted, Uggerhalne, og Omegn, ar-
rangeret et møde med Teknisk Rådmand Mariann 
Nørgaard (V). 
     Mødet fandt sted ved Vodskov Skole, og her fik 
Mariann Nørgaard overrakt en henvendelse om an-
læggelse af cykelsti på strækningen Grindsted - Ug-
gerhalne - Vodskov Skole. 
     Folk der færdes på strækningen ved at den er 
smal og stærkt trafikeret, ikke mindst af busser og 
lastbiler, bl.a. med ærinde til Kartoffelmelsfabrik-    

ken – når 2 biler skal passere hinanden er der dår-
ligt plads til en cykel. Strækningen er blevet yderli-
gere interessant efter at Vodskov Skole er blevet o-
verbygning for Grindsted Skole, og skolebørn der-
for må færdes på strækningen for at besøge kam-
merater og sportsklubber. Strækningen Vodskov – 
Uggerhalne er for øvrigt den eneste mellem Nørre-
sundby og Hjallerup, hvor cykler blandes med 
stærk trafik.   
     Forud for mødet var arrangeret en cykeldemon-
stration, hvor børn og voksne var cyklet fra Grind-
sted Skole til Vodskov Skole. 
     Mariann Nørgaard erklærede sin politiske støtte, 
  men kunne dog ikke love noget 

konkret, når sagen bliver be-
handlet 23. oktober i teknisk 
udvalg. 



� )BNNFS/ZU� � 

,MJL�JOE�QÀ�XXX�IBNNFSOZU�EL 

 

 

  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 

 

�
"VU��LWBMJUFUTTJLSFU�
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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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.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 

Lej          

æresporten 
                         ved Grindsted- 

             Uggerhalne 
                                Borgerforening 
 
 

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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   Præsentation af ny DVD: 

GRINDSTED – 
Dengang og Sidenhen 

Fotograferet af Frede Burholt 

 

 

 

 

    Den 9. september var der fulde huse i Ham-
mer Sognegård – omkring 150 mennesker – da 
Cecilie Nielsen og Astrid Edberg Jensen præ-
senterede den DVD, som de havde lavet i fæl-
esskab, og med teknisk hjælp fra Rikke Peder-
sen.  
     Cecilie Nielsen har, siden hun kom til Grind-
sted, hvor hun i mange år underviste på skolen, 
taget en stor mængde billeder, og hun udgav i 
2004 bogen ”Hammer Bakker – sådan set”. Men 
denne gang skulle det altså være en DVD, for 
det er fremtiden. Hvem der kunne hjælpe med at 
lave en DVD, vidste de ikke, men efter i flere  

omgange uden resultat at have søgt hjælp udenfor by-
en, viste det sig at Rikke Pedersen fra Grindsted var 
personen, der kunne lave den tekniske side af projek-
tet. Cecilie Nielsen bad Astrid Edberg Jensen om at 
skrive en lille tekst til hver af de billeder, hun havde 
udvalgt, og bagefter blev hun så bedt om at læse tek-
sterne op, så de kunne optages som lyd på DVD’en. 
     DVD’en beskriver Grindsteds historie som by, den 
fortæller om de folk, der levede i Grindsted, med fokus 
på tiden fra 1950 og op til i dag.  

     Undervejs måtte de ændre i materialet, fordi byens 
historie ændrede sig medens de beskrev den, eksem-
pelvis lukkede mejeriet jo. 
     DVD’en er et must for alle der interesserer sig for 
Grindsteds historie; de, der ikke fik købt eller bestilt 
den ved præsentationen, kan bestille den ved at sende 
en e-mail til Rikke Pedersen: rix_nice@hotmail.com 
Eller ringe på tlf. 29 29 61 44, prisen er 100 kr.  



�� )BNNFS/ZU�  

,MJL�JOE�QÀ�XXX�IBNNFSOZU�EL�

 

   
Grindsted – Uggerhalne Sommerfest 2008 
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Grindsted – Uggerhalne Sommerfest 2008 

 

 
Vindere af beachvolleyturnering: Firestorms 

 
Vindere af petanqueturnering: Birthe, Anna og 
Tove 

 

 

     Grindsted-Uggerhalne Sommerfest 2008 blev af-
viklet i weekenden 22. – 24. august. 
     Ligesom i 2007 stillede vi i år teltene op om ons-
dagen, så vi havde torsdag som bufferdag til evt. 
andre nødvendige aktiviteter.  
     Traditionen tro startede festen med Videomara-
ton fredag aften for børnene, med videofilm for 
stigende aldersgrupper efterhånden som aftenen 
skrider frem. Børnene og de unge kommer nok så 
meget for at hygge sig og hænge ud med hinanden, 
og en del voksne hygger sig med at være sammen 
med børnene og hinanden. 
     Lørdag var der fælles morgenmad, og fodbold-
kamp inden den helstegte gris blev serveret. På dette 
tidspunkt var der overrækkelse af en rekordstor 
check på 44125 kr. fra Spar Nord fonden til 
Værestedet. Pengene var blevet søgt til dækning af 
fast installation af vand og el på festpladsen; arbej-
det var blevet udført tidligere på sommeren. 
     I år havde man forsøgt at koncentrere aktivite-
terne på pladsen, der var bl.a. heldags banko, op-
pustelig fodboldbane, beachvolley- og petanque-
turneringer, ligesom FDF’erne havde et stort antal 
aktiviteter, bl.a. mulighed for en køretur i 
”Sommerbilen” øverst på siden, ligesom der var 
mange former for mad- og drikke ud over grisen. 
     Lørdagsaftensfesten satte ny rekord i deltager-
antal - over 200 tilmeldte – og har også givet et stort 
overskud til den fælles pulje, det samme har 
tombolaen. 
     Søndag var der børneoptog med pyntede cykler 
og klapvogne, i år var der intet orkester, men til 
gengæld veteranmotorcykler og knallerter. 
     Festen sluttede kl . 16:00, og nedpakningen gik 
hurtigt takket være vejret og de mange hjælpere.     
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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 

 

$OW�LQGHQ�IRU�996��
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VPHGHDUEHMGH�
�
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�
%UXJ�IRU�KM OS����
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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 

 

 

 

      
 

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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På Hærvejsmarch gennem 40 år  

Indsendt af Marchveteran og 40 års jubilar på 
Hærvejsmarchen, Birthe Ringgaard Pedersen, 
bosat siden 1985 på Ringdrosselvej 14, Grindsted. 
Birthe har været med siden den allerførste 
Hærvejsmarch. 
 
     Det begyndte da jeg som 17 årig flyttede fra 
min fødeø Mors til København, hvor jeg gennem 
Kvindeligt Flyvekorps kom med til første Hær-
vejsmarch på hold. Da jeg nogle år efter flyttede 
til Aalborg , fortsatte jeg på egen hånd den faste 
årlige tradition altid sidste weekend i juni. 
     Viborg by danner ramme om den store folke-
march. Til den første Hærvejsmarch var 1800 til-
meldte, hvoraf de 1200 gennemførte. Nu er vi 22 
tilbage som har gennemført alle  40 gange. I år var 
der næsten 6000 deltagere og 23 nationer repræ-
senteret, nogle kom helt fra Taiwan. 
     Den obligatoriske marchdistance for min alder 
over 50 år er 2x30 km. Der er flere andre marchru-
ter som familierute 2x20 km, en børnemarch, samt 
2x45 og 2x40 km, og endagskort. Stavgængere er 
hjertelig velkomne på de normale ruter. 
     Info@haervejsmarchen.dk.  
     Hans kongelige Højhed Prins Joachim er 
Protektor. 
     Jeg kan i kraft af 40 års god erfaring blot opfor-
dre til at prøve at være med. Det er for mig blevet 
en sport i at følge op hvert år og også møde gode 
marchkammerater og venner. Jeg kan bl.a. nævne 
en Hollandsk familie som vi har kendt siden 1982. 
Vi er blevet rigtig gode venner og har besøgt hin-
anden mange gange. Min mand Charley har også 
gået Hærvejsmarchen 20 gange, også som holdle-
der for søværnets hold. Nu nøjes han med at mær-
ke marchstemningen ved at være min hjælper og 
køre servicevogn og har hunden med, som så er 
med på gåturen noget af vejen. I vinterhalvåret er 
jeg med til gymnastik i Grindsted Sportsklub, 
ellers går jeg mange gode ture med min gravhund 
her i det dejlige område. Jeg har efterhånden fået 
trænet mig godt op efter sygdom i år 2002, en stor 
operation af en godartet hypofysetumor, som 
læderede mit syn.. Jeg måtte desværre sygepensio-
neres efter 24 år i statens tjeneste i Aalborg 
Lufthavn. Det er en god fornemmelse at have, når 
jeg vender hjem efter Hærvejsmarchen, og har be-
vist over for mig selv,  jeg kunne jo godt igen, og 
ser frem til næste års begivenhed. 
 

 

 

 
40 års Hærvejsmarch jubilarerne. Flere billeder på 

side 22. 
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NYT FRA GSK – BADMINTON 
 
Så er badmintonsæsonen startet, og vi har fået en del nye spillere, som sammen med de 
“gamle” har det herligt i Grindstedhallen mandag og onsdag. 
 

Vi har i år meldt følgende hold til turnering: U13, U15, et Serie 5 hold samt et motionisthold. 
Sidstnævnte har allerede fået sin første sejr. – Men der er plads til endnu flere, både børn og 
voksne, så bare meld jer til. 
 

Vi har allerede følgende aktiviteter planlagt: 
 

Store familiedag: Søndag den 9. November fra kl. 10 – 13. 
Badminton after Dark: Fra Fredag den 21. November til lørdag morgen 
Juleafslutning, voksne: Mandag den 8. December kl. 19.00 
Juleafslutning, ungdom: Mandag den 15. December kl. 17.00 
Hyttetur for ungdom: April 2009 – nærmere dato følger. 
 

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at klubmesterskaberne I 2009 finder sted lørdag den 7. 
Februar. 
 

Hvis I vil vide mere, eller har lyst til at spille, så check GSK’s nye hjemmeside: 
www.grindstedsportsklub.dk eller kontakt: 

 

Jens Brix Pedersen, Formand 98281389 – E-mail: jbm@pedersen.mail.dk, 
Arne Sørensen, ungdom 98286394 – E-mail: ide-fix@mail.dk 
Bente Aagaard, Kasserer, 24626272 – E-mail: aagaard-kjaer@stofanet.dk 
 

Vi glæder os til at høre fra jer. 
 

NYT FRA GSK – FODBOLD 
 
Efterårs-sæsonen 2008 er nu afsluttet i GSK fodbold. 
Alle hold har haft en rigtig god sæson fyldt med masser af fodboldkampe og sjov. Alle vores 
hold 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 haft to pigehold, og et damehold. Dameholdet fik nye trøjer 
sponseret af Sudergaards Auto. Desværre blev de ikke luftet særlig meget, da holdet måtte 
trække sig på grund af spillermangel efter få kampe. De håber dog på, at de kan stille hold 
igen til foråret. 
 
Herreholdet i serie 6 har igen i efteråret vist gode takter. Holdet slutter som puljevinder, men 
på grund af den nye ombrydning af turneringen bliver der ingen kredsmesterskabs-kampe for 
holdet. 
JBU har besluttet, at ombryde turneringen, så man ikke længere spiller fra januar til oktober 
– med kredsmesterskaber i oktober måned. I stedet kører turneringen fra august til juni på 
samme måde som Superligaen. 
 
Indendørssæsonen påbegyndes sidst i oktober måned, hvor der er træning for børnene hver 
lørdag formiddag, og for herreholdet søndag aften. 
Find flere nyheder på vores hjemmeside: www.grindstedsportsklub.dk 
 

Bestyrelsen, GSK fodbold 
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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: 
Jens Brix.......…...…. 98 28 13 89 
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 

 

 
Grindsted Skole, Københavnertur 195? 
Første række fra venstre: Birger Pedersen, John Sudergård Larsen, Bent 
Ryvang Jensen, Poul Verner Kvist og Ove Christensen.  
Anden række fra venstre: Knud Erik Hoff Larsen, Villy Nielsen og  Kurt 
Christiansen.  
Tredje række fra venstre: Niels Chr. Hansen, Kjeld Thomsen, Karl 
Richard Mathiasen, Kjeld Christensen, Agner Sudergård, Niels Chr. 
Jensen, Harry Starcke og stående Knud Erik Christensen.  
Fjerde række fra venstre: Gerda Børgesen, Gudrun Nikolajsen, Jenny 
Madsen og Jane Jørgensen.  
Femte række fra venstre: Ulla Mette Larsen, Henny Lindstrøm, Ellen 
Bang Pedersen, Jette Skindbjerg, Alice Jensen, Maja Nielsen, Kirsten 
Kyvsgård og Gueiden: Hr. Runchel. 
Bagerst: Lærerne fra Grindsted Skole: Cecilie Nielsen og Johannes 
Pedersen. 
Billedet er indsend af Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne. 
Der er lidt tvivl om det nøjagtige årstal for billedet, men det menes at være 
ca. 1958. 

 
Birthe Ringgaard Pedersen foran et udvalg af sine march-medaljer 
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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 

 

 
 

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 

Gaven til alle med tilknytning til – 
eller interesse for Grindsted, 

Uggerhalne og Omegn: 
 

DVD’en 

GRINDSTED – 
Dengang og Sidenhen 

 

kan bestilles ved at sende en email 
til Rikke Pedersen: 

rix_nice@hotmail.com 

eller ringe på tlf. 29 29 61 44 

Pris: 100,- kr. 
 

DVD’en er et historisk billedshow med et 
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen 
og andre Grindsted borgere i tiden fra 
1950 og fremefter. 
 
Billederne ledsages af Astrid Edberg 
Jensens levende fortælling om de borgere 
som boede og havde deres virke i 
Grindsted og Omegn. 
 
Redigering og teknik: Rikke Pedersen  

Check GSK’s nye 
hjemmeside: 

www.grindstedsportsklub.dk 
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   Nyt fra GSK Gymnastik 
 

Gymnastikstiksæsonen er i fuld gang og den er kommet rigtig godt fra start! Der er ca. 200 
tilmeldte gymnaster og det synes vi er rigtig godt. Vi kan i år tilbyde ikke mindre end 10 
forskellige hold. Af nye tiltag i år kan nævnes: 
 

Cheerleading 
Som er et nyt hold. Instruktør er Christina, som er ny i gymnastikgruppen, med Rikke P. som 
hjælpeinstruktør - Rikke er også ny i gruppen. Christina har dyrket cheerleading i mange år og 
også hevet rigtig mange præmier i land, dels i Danmark og dels i udlandet. Hun deltog 
endvidere for nylig i DR’s talentshow ”Talent 2008”, hvor Christinas hold i første omgang gik 
videre, men desværre røg ud i semifinalen. Stort tillykke til Christina alligevel, for alene det at 
”komme igennem nåleøjet” og videre til semifinalen er rigtig, rigtig flot! Og et stort velkommen 
til begge instruktører - I gør en stor og dygtig indsats! 
 

Showdance 
Som også er et nyt hold. Showdance har længe været efterspurgt i gymnastikken, men det 
har været svært at finde instruktører til det. Spørger man hos de unge dansere i 
Aalborg/Nørresundby, så bor vi altså laaaaangt ude på landet! For ikke at snakke om deres 
timepris! MEN, heldigvis var hjælpen inden for egne rækker. Vi har fået Jeanette til at tage 
holdet, med Lizett og Alex som hjælpeinstruktører. Jeanette har et godt tag på børnene og 
med et kursus i showdance ser vi frem til en flot opvisning i foråret. 
 

Springholdet 
Ja, før hed det Spring-/rytme, men i år hedder det altså kun spring. Vi ved, at der - især hos 
drengene - var frafald på grund af rytme-delen, og i og med, at vi har fået både cheerleading 
og showdance i år, er springholdet blevet udelukkende et SPRING-hold. Instruktør er Jeanette 
med Rikke R. og Cecilie som hjælpeinstruktører. 
 

Stepaerobic - øvede 
Ja, som det desværre er sket engang før, meldte vores instruktør gennem mange år, Gitte, 
afbud til holdet på opstartsdagen. Panik, panik. Undertegnede tog over den første dag, men 
heldigvis var redningen nær. Rikke Bøgsted fra Grindsted havde mod på opgaven og allerede 
2. gang var Rikke klar med en ny serie. Og tro mig, man kan godt mærke, at den er for øvede 
- men dejligt, at man også får noget hjernegymnastik! Rikke har virkelig reddet holdet og har 
et kæmpestort gå-på-mod. Det er aftalt med Rikke, at vi hver 4. time vil springe steppen over 
og tage en time med cirkeltræning. Der er stadig pladser på holdet - der er fart over feltet - og 
der er noget knaldhamrende godt musik! Og husk, man er altid velkommen til at tage en 
prøvetime eller to - så kom bare op af sofaen og få rørt kroppen! Samtidig en kæmpe STOR 
tak til Rikke for at have reddet holdet - du gør det bare så godt! 
 

Ny i bestyrelsen 
Idet Dorit Jensen af personlige årsager udtræder af bestyrelsen i oktober 2008, har vi været 
så heldige at få positiv tilbagemelding fra Christina Jakobsen, vores nye instruktør i 
cheerleading. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske Dorit tak for en kæmpe indsats 
igennem årene. Hun har taget nogle rigtig gode initiativer og aldrig været bange for at give en 
hjælpende hånd! Samtidig ønsker vi Christina hjertelig velkommen i bestyrelsen - vi glæder os 
meget til det fremtidige samarbejde. 
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   Aktiv søndag 
Igen som et nyt tiltag har gymnastikgruppen besluttet at bruge Grindsted Hallen ca. hver 4. 
søndag til forskellige arrangementer. Fælles for dem alle er, at de er for ALLE - dvs. også for 
”ikke-medlemmer” af gymnastikken og de koster 20 kr. pr. gang - betales på dagen. 
 
Det første arrangement er for indeværende allerede afholdt. Det var ”Kolbøttefabrikken”, som 
blev afholdt den 28. september 2008. Det var for børn i alderen 1-5 år - de mindste med deres 
forældre. Arrangementet må siges at have været en succes. Der mødte 22 børn op, som satte 
stor pris på den store redskabsbane og hyggede og boltrede sig. 
 
Næste aktive søndag bliver den 26. oktober 2008 og har overskriften ”Vild med dans”. Det 
bliver en familiedag, hvor børn, forældre og bedsteforældre danser sammen - det bliver alt fra 
folkedans til hiphop! For nærmere information - også om de kommende arrangementer - kan 
man læse mere på vores hjemmeside - adressen findes længere nede i artiklen. 
 

Vores nye hjemmeside 
Hjemmesiden - www.grindstedsportsklub.dk - kom op at køre lige efter sæsonstart. Vi 
bestræber os på at holde den løbende opdateret - dels med nyheder og dels med billeder. Har 
du ikke allerede været inde at kigge hjemmesiden, så skulle du tage at gøre det! Vi er altid 
åbne overfor konstruktiv kritik, så hvis du har nogle ønsker til hjemmesiden, så lad os endelig 
høre fra dig. 

På vegne af gymnastikken 
Tina Reeves 

 
GSK Fodbold: 

Fodboldgolf 
 

Lørdag den 11 oktober var U15, U13 og U12 på afslutningstur til Nordjydsk Fodboldgolf i 

Nørhalne. 

 

På trods af det ikke alt for gode vejr var der mødt 25 spillere og 5 ledere op, som alle have en 

god formiddag på det nye anlæg i Nørhalne. I princippet foregår det ligesom i rigtig golf, en 18 

huls bane med forskellige sværhedsgrader, hvor det drejer sig om at få bolden i hul, på færrest 

antal spark.  

 

Efter et par timer havde alle være banen igennem med Steve Larsson som vinder hos 

børnene med 76 spark og Christian Larsson som vinder blandt lederne med 75 spark. Efter 

kåring af vinderne (og taberne) blev de hjemmebagte kager velfortjent spist med største 

fornøjelse. 

 

Billeder fra Keld Jensen, se side 2 og side 27. 

 

GSK Fodbold 

Simon Madsen 
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Her ses Christina, der er instruktør på GSK’s nye cheerleadinghold, i et par situationer fra EM i 
cheerleading i 2007, hvor hun deltog på Team JAM. Fotos: JAM Cheerleading.  

 

 

 

 

Fodboldgolf: 
Til venstre: 
akivitet på 
banen. 
Til højre: 
Øverst: Vinder 
Steve Larsson. 
Nederst: 
Afsluttende 
kagespisning. 
Fotos: Keld 

Jensen. 
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Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne & 
omegn.  Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet 

 

 

01. nov.: Borgerforeningens tysklandstur. Se nærmere på  
______infotavler.___________________________________    
02. nov. kl. 12.45: Aerobic all around på Brønderslev  
______Idrætshøjskole________________________________   
05. nov. kl. 19.30: Hammeraften. Lektor Birgitte Lillelund fore- 
______tager en historisk vandring i højskolesangbogen._____ 
09. nov. kl. 10:00-13:00: GSK Badminton: Store Familiedag__ 
21.-22. nov. : GSK Badminton: ”Badminton after Dark”.______ 
27. nov. kl. 19:30: Klublokaler v. Grindstedhallen: Møde ang.  
_______Etablering af et Samråd._______________________ 
02. dec. kl. 19:30: Julekoncert i Horsens Kirke m. Sundbykoret 
_______og Hammerkoret._____________________________ 
08. dec. kl. 19:00: GSK Badminton: Julefslutning, voksne.____ 
09. dec. kl. 19:30: Adventsfest i Sognegården med Hammer- 
_______ koret; korsang, fællessang, glögg og æblekiver.____  
12. dec. kl. 17:00-24:00: Grindstedhallen: Julevideomaraton  

for børn, der er medlem af Borgerforeningen. I  
entreen på 25 kr. er inkluderet en pose slik.  

______Første film starter 17:30.________________________ 
15. dec. kl: 17:00: GSK Badminton: Juleafslutning, ungdom.__ 
16. jan. kl. 18:30: Nytårsfest i Sognegården m. sang, spisning, 

underholdning, pris 50kr. tilmelding: Ole Peter  
______Jacobsen tlf. 98286878 inden 13. jan.______________ 
29. jan. kl. 18:30: LYSFEST; fakkeltog fra Grindsted Skole til  
______Sognegården, lysgudtjeneste, kirkekaffe, legatuddeling 
07. feb.: GSK Badminton: Klubmesterskaber.______________ 
12. feb. kl. 19:30: Horsens Sognegård: ”Historier fra Danmark”  
_______med  Søren Ryge.___________________________ 
22. feb. kl. 14.00: Grindstedhallen: Borgerforeningens  
______fastelavnsfest for børn og forældre / bedsteforældre._ 
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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 

Fotos / tekster / logoer tilhører fotografen / forfatteren / annoncøren iht. lov nr. 164 om 
ophavsret; hvor ingen ophavsperson fremgår, tilhører de bladet. 

 

Næste nummer af bladet udkommer primo februar 2009. Stof til bladet skal senest 1. 
januar 2009 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 

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

Det sker ……………….… 

 

 

Birthe 
Ringgaard 
Pedersen har 
gået 
Hærvejsmarch i 
samtlige de 40 
år den har 
eksisteret, og 
herved sikret 
sig nogle gode 
oplevelser og 
en lang række 
medaljer. Her 
ses hun med sin 
40 års 
jubilæums-
medalje og sin 
mascot.  
Læs side 20 & 

22. 

 


