
HammerNyt
�������	�
�
�	�����	
�
��	�

�
��
��
��
�	

�
��
	
	�

�
	�
��
��
�	
	
��
�	�
�

HUSK

Sæt kryds i kalenderen

Sæt kryds i ka-
lenderen den 
8. november 
2009.  
Fra kl.10-
16 kommer 
Kram-bilen 
til Grindsted  
hallen!

Hærværk på legeplad-
sen i uggerhalne

Læs mere på side 2

Læs alt om Sommerfesten 2009

Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådett

Efter arbejdsdagen på Legepladsen i Ug-
gerhalne i april, har der desværre været et 
par tilfælde af hærværk.

Nyt
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HammerNyt har fået ny redaktion. 
Anders  Clausen har valgt at takke af som redaktør af HammerNyt, og nye friske kræfter er trådt til. 
Vi takker Anders for hans store bidrag som ansvarshavende redaktør igennem alle disse år. Anders 
fortsætter dog som journalist på bladet.

Connie Vorsaa
Ansvarshavende redaktør

Pernille Hammerum Holm
Mediegrafiker

Connie har været ansat ved TDC igennem 30 år. 8 år var som fælles-
tillidskvinde for Nordjylland. Hun er i dag førtidspensionist, da hun 
blev nødt til at stoppe på grund af stress. 
 Connie fortæller at hendes motivation for at overtage posten som 
redaktør på HammerNyt er, at hun synes at det er ærgeligt hvis bladet 
stopper. Hun vil gerne bruge sin energi og tid på den by hun bor i.
Connie har boet i Kornelparken siden 1990.

Pernille står for det grafiske layout på HammerNyt. Hun er uddan-
net mediegrafiker fra Juni 2007. Pernille har også en uddannelse som 
malersvend, og har tidligere arbejdet i malerbranchen i 8 år.
 Pernille fortæller at hendes motivation for at være med på redaktio-
nen, er at hun ønsker flere kreative opgaver. Det er også en god måde, 
at blive mere integreret i det lokale. 
Pernille har boet i Grindsted i 4 år.

Den nye redaktion er:

Sker der noget nyt eller spændende i Grindsted/Uggerhalne, 
som også kan interessere andre

Vi skriver gerne om det 
Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk

eller ring på tlf. 98 28 63 33

 !
?

Klik ind på www.hammernyt.dk
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Til efterårets turnering har vi u7, u8, u9, u11, 
u14 og u19 tilmeldt. Derudover spiller vores her-
resenior i serie 5, og vores damehold træner hver 
uge, dog uden at være med i turnering.

Efterårets nye tiltag er U19-holdet, som består 
af 13-14 lokale drenge fra årgang 91, 92 og 93. 
De spiller 7-mands fodbold, hvor de træner hver 
tirsdag med Keld Jensen som træner. Holdet har 
klaret sig rigtig flot i efterårets første kampe – de 
har ind til nu kun tabt en kamp.

I august var flere af vores u9 og u11-spillere til 
MacDonalds cup i Nørresundby. Alle havde en 
rigtig god dag med masser af fodbold og sjov.

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj  var u14-
drenge på tur til pokalfinalen i Parken. Med sig 
havde de trænere/holdledere og forældre.
De drog af sted tidligt om morgen fra Grindsted 
hallen, og de fleste var klædt på til at støtte AAB 
mod FCK.
 AAB tabte desværre med 0-1, men drengene 

havde haft en kanon oplevelse sammen med ca. 
30.000 andre fodboldtilhængere.

Som noget nyt har GSK fodbold indført klub-
aftener i den nyrenoverede sportscafé. Der har 
været både landskamp, boksebrag og filmaftener. 
Program for kommende klubaftener kan ses på 
vores hjemmeside: www.grindstedsportsklub.dk.  
Her kan I også følge med i andre nyheder om 
GSK, finde links til kampresultater m.m.
Mvh GSK FODBOLD

Efter arbejdsdagen på Legepladsen i Uggerhalne 
i april, har der desværre været et par tilfælde af 
hærværk. Først blev “gyngebolden” punkteret 
med en kniv, eller lignende, og nu er der ble-
vet brændt to huller i badekarsgyngen, så den 
har måttet tages ned til reparation. Der er også 
brændt hul i nettet på trampolinen. 
 For kort tid siden var skiltet med “hund gå 
væk børnene leger her” splittet i atomer, nogle 
rare håndværkere ordnede det  ved at sætte re-
sterne på et brædt. 
 Derudover har der været tyveri af nøgler til 
skurvogn og maskiner ved nybyggeriet. 
 Det er muligvis drengestreger udført af nogle 
utilpassede unge, men meget ubehageligt, da 
det gør folk utrygge, og dræner energien fra de 

folk, som bruger tid på at lave frivilligt arbejde 
til gavn for alle. 
 Det er træls at skulle bruge tid og penge på 
at lave reparationer efter bevidst hærværk, når 
man i stedet kunne bruge tiden og pengene på 
at få flere legemuligheder i området. 
 Lige nu har vi overvejelser om at sætte en basket 
kurv op på legepladsen i Uggerhalne og overve-
jelser om at etablere en BMX-bane i Grindsted. 
 Men hvis ikke de legeredskaber, der allerede 
er på områderne kan få lov at være i fred, er det 
måske dumt at bruge penge på flere ting, der 
kan blive ødelagt?

Anders Clausen

Hærværk på legepladsen i Uggerhalne

Klik ind på www.hammernyt.dk
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Skolebestyrelsen for Grindsted Skole havde i 
samarbejde med foreningerne i Grindsted — Ug-
gerhalne inviteret til borgermøde 10. september 
2009 kl. 19.00 i Sognegården. Invitationen var, 
udover til borgerne i området, sendt til gruppe-
formændene til de 6 partier i Aalborg Byråd: A, 
B, C, F, O, V. 
 Til stede kom: Bente Fjordside, A, Daniel 
Nyboe Andersen, B, Ole Dahl, C, Anne-Dorte 
Krogh, F, Mads Sølver Pedersen, V; Dansk Fol-
keparti havde valgt ikke at være til stede. Ord-
styrer var Anker Lohmann-Hansen, formand 
for Sammenslutningen af Landsbyer i Aalborg 
Kommune, LAK, og der var mødt omkring 110 
mennesker både yngre og ældre op fra vores om-
råde, så Sognegården var godt fyldt op.
  Jens Kalør fra GSK bød velkommen.
 Ole Peter fra Borgerforeningen kom med de 
første to oplæg. Det første handlede om mulig-
heder for udvikling af området, hvor det handler 
om at sikre et passende udvalg af byggegrunde 
til folk med forskellige behov, herunder også 
mulighed for kombineret bolig og erhverv. Det 
synes som om at kommunen helt havde overset 
muligheden af, at private eventuelt kunne indgå 
i et projekt omkring byggemodning af det om-
råde, de ønskede at bygge i, så kommunen ikke 
på forhånd skulle byggemodne et område, før 
der kunne sælges grunde i det. Det andet op-
læg handlede om etablering / vedligeholdelse af 
legepladser og grønne områder, hvor der savnes 
noget koordinering. Der blev refereret til gamle 
byrådsplaner for området, samt til undersøgel-
sen "Fra Kølby til Hou", som blev lavet af LAK i 
2008-2009 for at afdække de enkelte landsbyers 
ønsker om udvikling, Grindsted-Uggerhalnes 
indlæg til undersøgelsen kan downloades her: 
http://www.hammernyt.dk/borger/index.html       
 Herefter kom Peter Jungersen med oplægget 
fra Cykelstiudvalget om ønsket om cykelsti, først 
og fremmest mellem Grindsted og Uggerhalne, 
men også videre til Vodskov. Det var som om at 
behovet for sammenknytningen af Grindsted og 
Uggerhalne og sikring af  skole- og sportsklub-
vejen for elever i 1-6 klasse var gledet helt ud af 
Byrådets og Teknisk Forvaltnings fokus, hvorfor 
denne cykelsti, i modstrid med Cykelstiudvalgets 
indstilling har fået endnu lavere prioritet, end en 
cykelsti mellem Uggerhalne og Vodskov.

 Til slut kom Jens Kalør, som er tidligere med-
lem af skolebestyrelsen, med et oplæg omkring 
udskiftning af de midlertidige skole- og DUS-
pavilloner, de ældste fra 1967, med noget mere 
permanent. Teknisk Forvaltning havde tilsynela-
dende ikke registreret, at samtlige klasselokaler lå 
i midlertidige, mere end 40 år gamle, pavilloner. 
 I forbindelse med hvert indlæg kom hver af 
byrådsmedlemmerne med deres holdning til 
området, og folk fra salen havde mulighed for 
at komme med spørgsmål og uddybende kom-
mentarer.
 Desværre endte de fleste af diskussionerne i, 
hvorvidt prioriteringen af Grindsted-Uggerhal-
nes ønsker var prioriteret rimeligt i forhold til 
andre landsbyers ønsker, og kun Daniel Nyboe 
Andersen var kortvarigt inde på, at man måske 
kunne overveje at flytte penge fra andre områder 
til puljerne til bygning af cykelstier og renove-
ring af skoler, så flere landsbyer kunne få deres 
projekter igennem, indenfor en rimelig tid. Det 
kunne ellers have været spændende at høre, hvad 
de enkelte partier fremover vil gøre for at undgå 
at kæmpeprojekter og fejlramte projekter som 
ombygning af Havnefronten og den uheldige 
granitbelægning på Boulevarden, skal dræne 
kommunekassen til skade for nødvendige skole-
renoveringer og cykelstier. Netop den slags pro-
jekter kunne måske sponsoreres af private, da de 
tilsyneladende kun gavner de større forretninger 
i området...?
Anders Clausen 

Klik ind på www.hammernyt.dk
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G r in d sted  V a n d v æ rk  I/S  

           K orn elp arken  4 , G rin d sted  
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Henvendelse 
vedrørende 
forsyning 
eller flytning 
kan rettes til 
ovennævnte 
adresse eller 
formanden, 
Arne Nielsen, 
tlf. 98286234 

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

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

9828 6432  

Sudergaards Autoservice 
Grindsted  

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

Check GSK's nye 
hjemmeside: 

www.grindstedsportsklub.dk 
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Klik ind på www.hammernyt.dk
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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  

����������	�

Aut. VVS-installatør 

�������	
��������� 

Følfodvej 15 Vodskov 
Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399 

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

Gevinster til 
Tombolaen 

modtages med STOR 
taknemmelighed 

Også i 2008 var Tombolaen en af de største
bidragydere til Sommerfestens overskud. 
Som sædvanlig tager tombolaen også i år med stor
taknemmelighed imod gaver fra såvel firmaer,
som private, gaver, der kan udloddes som
gevinster. 
Måske vil dit firma sponsorere et af Jeres pro-
dukter, eller et gavekort til en af Jeres
tjenesteydelser ? 
Eller I har måske nogle små reklamegaver, T-
shirts, kuglepenne eller lignende ? 
Gaver til Sommerfestens Tombola kan
afleveres hos: 
Inge Golding Faaborg, 
Grindstedvej 7, Uggerhalne. 
Tlf.: 98286400 e-mail: faaborg@city.dk 

Klik ind på www.hammernyt.dk
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Sommerfest 2009 startede, som traditionen gen-
nem de seneste år byder, med Videomaraton for 
børnene og de unge, og ligeså traditionelt er det 
Borgerforeningen, der står som hovedaktør i ar-
rangementet. Da de fleste idag har DVD-afspiller 
derhjemme, og mange derfor næsten lige har set 
de nyeste film, havde vi i år valgt at vise nogle lidt 
ældre film, som vi til gengæld mente at kende 
kvaliteten af. Det blev rimeligt godt modtaget, 
og i løbet af aftenen kom der 75 - 100 og så film 
og hyggede sig - hyggen er idag ligeså vigtig som 
filmen. 
    Da der blev holdt Banko i Sportscafeen, som 
vi tidligere havde brugt til arrangementet, havde 
vi i år fået lov at låne et par klasselokaler af sko-
len, og det var vi selvfølgelig spændte på, da det 

var nyt for os. Det fungerede dog perfekt, og vi 
kunne udnytte skolegården til at servere pølser og 
pommesfrites, selv lidt finregn generede os ikke. 
I år havde vi slået os sammen med lørdagsfesten 
om at leje en rigtig pølsevogn. I øvrigt ser det ud 
til at de unges smag helt er vendt fra næsten kun 
at spise røde pølser til idag næsten kun at spise 
brune pølser, og i kommende arrangementer vil 
vi derfor helt droppe de røde pølser. I år blev der 
forsøgsvis også solgt frugt og gulerødder, men 
dette kræver nok lidt tilvending fra de unge ... 

Anders Clausen

Sommerfest 2009

Klik ind på www.hammernyt.dk
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Til sommerfesten har der gennem flere år væ-
ret tradition for at lave helstegt gris, som blev 
solgt på festpladsen, sammen med salat. Grisen 
har på skift været sponseret af forskellige lokale 
landmænd; i år var den sponseret af I/S Aagaard 
Nielsen, Østerholt. 
 I år havde vi svært ved at finde nogen, der ville 
stå for at få gjort grisen klar til at blive grillet, da 
de folk, som vi vidste havde prøvet det, af for-
skellige årsager havde måttet melde fra. Det med 
at passe grillen, skære grisen op og servere den, 
havde vi fået frivillige folk til. I sidste øjeblik lyk-
kedes det at finde nogen, som kunne påtage sig 
arbejdet med at få grisen ridset, saltet, flækket 
og spændt fast på grillristen. Det krævede flere 
mand, da grisen var ligeså tung, som en voksen 
mand.
 Midt om natten blev der så tændt op, og grisen 
blev sat på grillen over gløderne. En motor drejer 
grisen rundt, og der skal nu fyres flere briketter 
på efter behov, og grisen skal hældes over med øl 
med jævne mellemrum.
 Jeg mødte kl.7 for at afløse med dette arbejde, 
og skulle sammen med Kenneth Timmermann 

passe grisen, indtil den forventedes færdig ved 
middagstid. Efter at jeg havde skaffet mere øl, 
da grisen i år åbenbart havde været mere tørstig, 
end sædvanligt, skete det, der ikke måtte ske: 
Grisen faldt på sværen ned i gløderne, og der gik 
selvfølgelig straks ild i den. 
 Akseltappen i motorenden var knækket af grill-
risten, og i den anden ende var den bøjet, så den 
kun med stort besvær kunne komme fri af sta-
tivet. Efter at have kæmpet lidt, fik vi grillen fri 
af stativet og fri af gløderne, så vi kunne slukke 
ilden i den - da var sværen desværre brændt. Vi 
vækkede Per Aagaard med den dårlige nyhed, 
og han kom med nogle materialer, som vi kunne 
klodse grillen op på, så grisen kunne blive stegt 
færdig - herefter måtte vi være 3 til at vende gri-
sen.
    Bortset fra den brændte svær, smagte grisen 
imidlertid godt, og grillristen bliver repareret på 
en måde, så det svage punkt, hvor akseltappene 
er svejset på et tyndvægget rør, bliver undgået.
Anders Clausen 

Klik ind på www.hammernyt.dk
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I år havde Inge Golding Faaborg påtaget sig det 
store arbejde med tombolaen. Desværre var der 
en del af sidste års sponsorer, der i år måtte melde 
fra, hvadenten dette nu skyldes den generelle øko-
nomiske situation, eller at de mente, at de sidste år 

havde givet rigeligt. I år havde man til gengæld valgt 
at have færre nitter, så gevinstchancerne var større. 
Så på trods af, at der i år kun var fest på Værestedet 
i en dag, var der udsolgt i tombolaen længe før 
pladsen lukkede. Anders Clausen

Klik ind på www.hammernyt.dk
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__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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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 

�������	��
������	���
             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

Østerbrogade 75 
Nørresundby 

Telefon 9817 0446 

Bredgade 153 - 9700 Brønderslev 
 

__________________________________ 
 

Tlf. 9882 1433 
Fax 9882 1887 

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

Stavgang
Kom og være med!

Hver tirsdag kl. 13:00
Start fra hjørnet af 

Grindstedvej og  
Kongsvænget i  

Uggerhalne

Klik ind på www.hammernyt.dk
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Fredag aften under sommerfesten var gymnastik-
ken ”vært” ved et nyt tiltag, som skulle prøves 
af, nemlig banko!
 Jørn, vores altid velforberedte formand, havde 
endog været til banko en aften i Tylstrup, for at 
prøve en ”rigtig” banko-aften af og score alle de 
fif, som han overhovedet kunne. Jeg må virkelig 
tage hatten af for alt det, som han havde suget til 

sig… bl.a., at snakken ville gå højt, når én havde 
fået pladen fuld, så måske det var en god idé, at vi 
lånte skolens transportable anlæg med mikrofon 
- og det var en rigtig god idé!
 Vi valgte at køre med 10 spil før og 10 spil 
efter pausen. Der var gevinst på en række fuld 
og dernæst på pladen fuld. Sidemandsgevinst til 
skiftevis højre og venstre side ved pladen fuld. 
Men hvad nu, hvis flere fik banko på samme tid? 
Jo, så måtte man op til ”dommerbordet”, som 
bestod af Jørn og undertegnede, og slå terning 
om gevinsten. Den som fik flest øjne, vandt. Og 
det fungerede helt fint!
 Nu var det jo gymnastikken, som stod for af-

tenen og så skulle man da også bevæge sig lidt. 
Så ét af spillene i hver halvleg blev afviklet som 
et stående banko. Desuden skulle man IKKE få 
brikker på sin plade, for så skulle man sætte sig 
ned og man var ude af spillet. En anderledes, men 
sjov måde at spille på - kan klart anbefales.
 Det blev en rigtig god, sjov og hyggelig aften 
og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak 

til alle, som har hjulpet os igennem. Bl.a. med 
hjemmebagt kage, som vi kunne sælge under-
vejs, sammen med kaffe/te og øl/vand. Og tak til 

Klik ind på www.hammernyt.dk
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René, som tilbød at stå for aftenens salg af lodder 
samt indkøb af gevinster til samme.
 Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser på 
selve aftenen om, at det måtte vi endelig gøre om, 
endda gerne lidt flere gange om året. Vi er i hvert 
fald klar igen til næste sommerfest, hvis ønsket. 
Dog kunne vi godt tænke os lidt flere deltagere 
- der var ikke fuldt hus - men omvendt, så skal 
den gode nyhed jo også lige have tid til at brede 
sig.

Mange bankohilsener fra Tina Reeves

Klik ind på www.hammernyt.dk
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1., 2. og 5. september 2009 
startede gymnastikken op 
igen efter en dejlig sommer-
ferie. Vi er kommet rigtig 
godt fra start med 10 vidt for-
skellige hold: Motionsgym-
nastik M/K, Puslinge (3-5 
år), Showdance (6-10 år), 
Rygtræning, Ropeskipping 
(fra 12 år), Cheerleading (9-
15 år), Spring (fra 6 år), Li-
nedance, Step/Bodytoning 
(fra 15 år) og Forældre/barn 
(børn 1-3 år). 
 Vi synes jo selv, at vi ud-
viser stor alsidighed i vores 
program, og det tyder det 
overvældende antal deltagere 
heldigvis også på.
 Man har til enhver tid lov 
til at prøve et hold 1-2 gange, 
før man beslutter sig og vi har 
åbent for nye hele året! Der 
er altid plads til én til .

Vores juleafslutning for voks-
ne er blevet flyttet i forhold til 
det først programsatte. Dette 

skyldes, at vi har fået lov at 
låne Sognegården til vores 
arrangement, hvilket vi er 
meget glade for. 
 Så sæt allerede nu stort 
kryds i kalenderen onsdag 
den 9. december 2009, kl. 
19.30 - så er vi nemlig klar 
til juleguf, julehygge og ju-
lepakkespil!
Har du evt. spørgsmål om-
kring vores hold, instruktø-
rer, kontingent eller andet, så 
klik ind på vores hjemmeside 
www.grindstedsportsklub.
dk for yderligere info. 
 Eller ring til den respektive 
instruktør eller et medlem af 
bestyrelsen - numrene kan 
også ses på hjemmesiden.

På glædeligt gensyn
Tina Reeves

�������

    TELEFON 
    NUMRE 

Borgerforeningen: 
Bestyrelsen: 
Ole Peter Jakobsen.....98 28 68 78 
Hans Kristensen.........23 27 69 57 
Anders Clausen..........28 24 62 27 
Lone Birk Andersen...22 35 35 59 
Lajla Gregersen .........60 13 98 17 
                          
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: 
Tordis M. Jacobsen ...96 38 90 28 
 
Grindsted IF: 
Villy Nielsen .............98 28 60 09 
 
Menighedsrådsformand: 
Helle B. Nielsensen ...98 28 60 09 
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 

Lidt fra gymnastikken

Tobias Jakobsen .........42 60 09 03

Gitte Christensen ........98 28 61 06

Steen Jørgensen ..........61 38 45 78

Klik ind på www.hammernyt.dk
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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 

 

Medlem 
af Central- 

foreningen af 
Autoreparatører 

i Danmark 

�������	�
����������	�

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 

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 

 

 

Vognmand 

Niels Chr. Skindbjerg  

40 45 28 62 
E-mail: 

vognmand@skindbjerg.dk 
www.skindbjerg.dk 

Udlejning af åbne containere 
 

Salg af: 
  Grus, sand, sten, granitskærver 
  Alm. vognmandskørsel 
 

Udgravning med gummiged og 
rendegraver 

Kærgaards  
Hundepension 
v/ Ann Skindbjerg  

 

Ravnstrupvej 20 
9320 Hjallerup 

98 28 11 92 
 

Pasning af hunde af  
alle racer og temperamenter 

 

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

Klik ind på www.hammernyt.dk
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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 GIF's nye 
hjemmeside: 

www.grindsted-if.dk 

Klik ind på www.hammernyt.dk
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Sæt kryds i kalenderen den 8. november 2009.  
Fra kl.10-16 kommer Kram-bilen til Grindsted  
hallen! Der bliver spændende aktiviteter for alle 
aldre.

Kram-bilen er fyldt med spændende og ud- 
fordrende aktiviteter for alle aldre.

Tjeck hjemmesiden
www.aak-playmaker.dk

Deltagelse 20 kr. inklusiv mad og vand. 
Betaling sker på dagen.

Tilmelding senest
mandag den. 2. november 2009 kl. 
12.00

til Ole Peter tlf. 30 28 68 15
eller Lajla tlf. 60 13 98 17

Sammen med foreningerne i Grindsted/Ugger-
halne skal vi spille, lege, dyste og få sved på pan-
den. 
Tilmeld dig før din nabo til en sjov dag med for-
eninger i Grindsted/Uggerhalne.

Med venlig hilsen Borgerforeningen

Foreninger i spil

Onsdag 16. september var vi en lille flok, der brugte nogle timer på at give shelterne og borde 
- bænkene på Værestedet træbeskyttelse. På billedet er Peter ved at slibe gammel maling af et 
af bordene, før det blev malet.

Klik ind på www.hammernyt.dk
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GSK Badminton har i samarbejde med DGI 
Nordjylland et tilbud til alle, der er på vej mod 
den 3. alder, eller allerede har nået den.

Vi vil prøve at finde ud af, om der er interesse for 
ældre badminton i Grindsted, så vi har fået en tid 
i Grindstedhallen hver torsdag fra kl. 11.00 til kl. 
12.30. Tilbudet er til alle, både dem der aldrig 
har spillet før, og dem med erfaring.

Alle kan spille på lige fod med andre, og I be-
høver ikke investere i noget særligt udstyr, idet 
både ketsjere og bolde kan lånes i hallen. Der 
skal blot medbringes indendørs sko og tøj, I kan 
bevæge jer i. - Også et håndklæde til bad vil være 
en god ide.

DGI Nordjylland Badminton stiller instruktør 
til rådighed ved opstarten af Ældre Badminton.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, ring 
til:

 
eller 

så finder vi ud af, hvornår vi starter.

Kontingent for sæsonen er kr. 200,00.

GSK’s første serie 3 hold nogensinde har vundet 
deres to første kampe, og deres resterende hjem-
mekampe i år spilles som følger: 17.10. kl. 14.00, 
14.11. kl. 14.00, 28.11. kl. 14.00 og 12.12. kl. 
14.00, og der er gratis entre i Hallen. Holdet vil 
blive glad for tilskuere.

Klubbens næste arrangement for ungdomsspil-
lere er det populære natbadminton, som afholdes 
den 20./21. november. Nærmere herom senere, 
og så afholdes klubmesterskaberne 2010 den 5./6. 
februar 2010.

Klik ind på www.hammernyt.dk
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grindsted og Uggerhalne
Det sker i

Helle Laust, som har boet i Grindsted de 
sidste 3 år, har i sommer bestået sin eksamen 
som frisør. 
 Helle vil være ”kørende frisør”, og tager 
ud til alle, unge som gamle, raske som syge. 
Helle træffes på tlf. 40 63 21 91

I nogen tid har vi kunnet iagttage, hvordan der ligger sand, træ, mursten osv foran forretningen.
Andre har vel som jeg tænkt: hvad sker der mon?
 Jeg har talt med møbelpostrer Jens Thomassen der fortæller, at han har brug for mere plads, og 
derfor bygges der til bag huset. 
Det bliver et værksted på i alt 300 m2 fordelt på 2 etager.

Anja Jensen har startet sin egen servicevirksomhed, som hun har fået 
godkendt af kommunen, så hun også kan servicere kunder, der er visiteret 
til hjælp fra kommunen. 
 Anja tilbyder: Personlig hjælp og pleje – døgnet rundt, praktisk hjælp, 
hjemmeservice – med 40% tilskud til alle pensionister, haveservice og 
erhvervsrengøring. 
Se hvordan du kommer i kontakt med Anja i hendes annonce på side 6.

Ny privat servicevirksomhed

Hårsmedien er 
åbnet igen: tirsdag, 
torsdag og fredag.

OBS

af Connie Vorsaa

Klik ind på www.hammernyt.dk
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DET SKER

Fællesspisning kl. 18.30 i Sognegården, fre. d. 30. okt. og fre. 11. dec.

Mindedag
Søn. d. 1. nov. er det Alle Helgens Dag med Mindedag ved aften-gudstjeneste 
kl. 19.00 med levende lys i kirken og på kirkegården for de døde i årets løb.  
Mere herom senere.

Hammerkor i Sognegården. Åben koraften tirs. d. 3. nov. kl. 19 - godt til ganen og godt at synge - for alle!

Krambilen søn. d. 8. nov.
Kl. 10.00-11.30 aktiviteter for aldersgruppen 4-8 år
Kl. 12.00-13.45 aktiviteter for aldersgruppen 9-15 år
Kl. 14.15-16.00 aktiviteter for alderen 16-100 år
Tilmelding senest man. d. 2. nov. 2009 kl. 12.00 til 
Ole Peter tlf. 30 28 68 15 eller Lajla tlf. 60 13 98 17
Deltagelse 20 kr. inklusiv mad og vand, betaling sker på dagen.

Spaghetti-gudstjeneste ons. d. 11. nov. kl. 17.00 i Kirke & Sognegård 

Hammeraftener i Sognegården eller som anført 
Man. d. 16. nov. kl. 19.30. GOSPEL med Frelsens Hær
Tirs. d. 8. dec. kl. 19.30. ADVENDTSFEST med Hammerkoret
Fre. d. 15. jan. kl. 18.30 NYTÅRSFEST med spisning og sang.
Tors. d. 28. jan. kl. 18.30 LYSFEST – fra Grindsted Skole til Hammer Sognegård

 

Nat badminton fre. d. 20 nov. og lør. d. 21 nov.

GSK juleafslutning gymnastikafd. holder juleafslutning for voksne i Sognegården ons. d. 9 dec. kl 19.30

 Musikalsk Legestue torsdage kl. 9.00  i sognegården, d. 26. nov., d. 17. dec., d. 28. jan., og d. 25. feb.

Badminton juleafslutning for børnene, man. d. 21. dec. 2009

Julekoncert i Hammer Kirke torsdag d. 3. dec. kl. 19.30 med Hammerkoret & Skørping Sangkor

Badminton julefrokost for de voksne spillere 7. dec.

Badmintons årlige klubmesterskaber fredag d. 6. feb. og lørdag d. 7. feb. 2010

Fastelavnsarrangementet for børn og forældre/bedsteforældre 14. feb. kl. 14.00 i Grindstedhallen.

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


