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    Læs tale og indlæg fra bogerforeningens formand inde i bladet    
Stemmningsbillede fra årets Sct.Hansbål

  Læs alt om årets Sommerfest inde i bladet
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ÅBNE ATELIERDØRE
HOS BYENS TO KUNSTNERE

I forbindelse med Trekanten kultur og bibliotekcen-
ter, Aalborg arrangeres der for 10. gang Åbne Ate-
lierdøre,  hvor ca .40 kunstnere i Nordjylland åbner 
deres døre for interesserede.
Igen i år vil Margit Plougstrup, keramiker og Mar-
grethe Christensen, maler gerne byde velkommen 
til alle, der kunne tænke sig at se vores  arbejder  og 
høre om vores arbejdsmetoder.
Det er i weekenden 28. og 29. august kl. 10.00 til 
17.00 og der er naturligvis gratis adgang og selvføl-
gelig lidt til at friske ganen med.
Med venlig hilsen og på gensyn

Margrethe Christensen
Tranevej 48, Grindsted
9310 Vodskov
Tlf.  9647 9600
www.Margrethe Christensen.dk

Margit Plougstrup
Minervavej 29, Grindsted
9310 Vodskov
Tlf. 9828 6120
www. plougstrupkeramik.dk
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Lørdag, den 12. juni kl. 17 samledes ca. 30 personer i Sportscafeen ved hallen til ”hjælperfest”. Borgerforeningen havde 
inviteret de faste hjælpere med ledsager til grillet gris med tilbehør - dette for at sige en stor tak for den indsats, der er 
blevet ydet gennem flere år. Charlie Pedersen sørgede for, at alle havde noget på tallerkenen, mens andre sørgede for, at 
der var noget til glassene. Det blev en dejlig aften, hvor alle bidrog. Formanden præsenterede hjælperne for hinanden, der 
blev sunget fra Højskolesangbogen og for at vise samarbejdets kunst blev alle holdvis sat på opgaven at bygge det højeste 
tårn af spagetti og skum- fiduser. 

HjælperFest i Sportscafeen

Samarbejde og fuld koncentration 
fra alle deltagere. 

Her er vinderne af   
“skumfidus” samarbejdsøvelsen 
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Kender du nogen ?

Vi spurgte: Kender du nogen med en spændende hobby ?? Det kunne også have været et spændende menneske/liv. Det 
gjorde Ole Peter Jacobsen, som har sendt os dette indlæg.
Arne Skindbjerg, Uggerhalnevej 16 i Grindsted, er ejer af en traktor, men ikke er en hvilken som helst traktor (billede kan 
ses på side 27). Traktorens tidligere bruger og ejer var Christian Skindbjerg, Storgård, Langholt - Arnes farfar/bedstefar. 
Han købte den brugt i 1975 og kørte faktisk med den, indtil han var 90 år og dårligt kunne kravle op på den.
Christian Skindbjerg havde  3 traktorer - alle Ford dextaer af forskellig årgang, men alle fra 60´erne, og den Arne  overtog/
købte var en Ford Dexta, benzin med frontskovl, årgang 1960 og med 30 heste under hjælmen.  Oprindeligt var den uden 
førerhus og styrtbøjle, med hvid stribe på fronten p.g.a. frontlæsseren. Den havde aldrig kørt med markredskaber, men blev 
brugt til læssearbejde (mødding, halmballer o.s.v.), og havde derfor kun kørt 3500 timer. Bagdækkene var/er orginale, dog 
er et af dem er hentet fra en af de 2 andre ”reservedelstraktorer”.
Siden Arne har erhvervet traktoren, er den blevet opgraderet med specialfremstillet førerhus med varme og i en højde, der 
passer til skuret. Så er der monteret hydraulikpumpe på kraftudtaget med gearing 1:3, så den løber 1500 omdr. På den måde 
er det muligt at ”fodre” hydraulikken til fejekost og doserblad, som kan monteres i stedet for frontskovlen, Som hydrau-
likcylindre er bl.a. benyttet brugte fra gamle griselæssere. Der er i det hele taget udvist stor kreativitet hvad angår brug af re-
servedele fra alt muligt, men det hele er smedet godt sammen og virker fint, hvilket blev bevist her i vinters. Arne er i øvrigt 
uddannet smed (af den gamle slags) og har virket som sådan i mange år.  
I Arnes indkørsel holder der ofte parkeret et lille køretøj - i østen kaldet en ”TUK/TUK”. Den ses også ofte på vej ud af 
byen. Arne har for lang tid siden vejret tidens trend - at køre i små biler, og hvorfor køre med 4 hjul, når man kan nøjes 
med 3, men det er en helt anden historie.

Sker der noget spændende i Grindsted og/eller Uggerhalne  
der bare må med i HAMMERNYT

Så send en mail til hammernyt@hammernyt.dk
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Arnes TUK/TUK
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Sct. Hansaften blev igen i år et tilløbsstykke med ca. 150 
deltagere og heriblandt masser af børnefamilier. Vejret 
var i høj grad med os, og Borgerforeningens bestyrelse 
og hjælpere var mødt op og solgte pølser, øl og soda-
vand og andet godt fra boden. Børnene kunne også i 
år bage snobrød, men som noget nyt kunne de også 
lave små hekse med hjælp fra Irma og  Charlotte. Hek-
sene var de så glade for, at nogle børn ikke nænnede 
at kaste dem på bålet senere. I år holdt Regner fra Mi-
nervavej båltalen - en særdeles god og vedkommende 
båltale, som følger senere. Herefter blev bålet antændt, 
og modsat sidste år, så var det straks fyr og flamme, og 
det var godt, for der skulle fyres mange hekse af. Da 
bålet var brændt lidt ned, sang alle midsommervisen, 

derefter takkede Borgerforeningesn formand Ole Peter 
for denne sæson, takkede for måden kontingentindsam-
lerne blev modtaget på samt for den hjælp, der var ble-
vet ydet Borgerforeningen af de faste hjælpere. Til sidst 
blev der mindet om sommerfesten 20. - 21. august, og 
alle kunne vende hjem med bålet og den flotte aftenhim-
mel som baggrund.

Sct. Hans aften Gindsted 2010
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Årets Båltale ved Sct.Hansfesten i Dalen
Årets båltaler var Regner Jensen, Grindsted, (forhenværende direktør for Sigurd Müller Vinhandel), og 

vi bringer her hans tale.

HVERDAGEN OG DE NÆRE TING
Mange tak til Borgerforeningen for opfordringen til at holde årets båltale. Det er en ære at få lov at holde den i lokalområdet, 
og jeg vil forsøge at gøre den rimelig kort og præcis og med et budskab.
Denne aften og denne tradition har jo ændret sig over årene. Oprindelig var den til minde om Johannes Døberen, der skulle 
være født den 24. juni, men ellers oprindelig en hedensk fest til fejring af årets længste dag – sommersolhverv – og oprin-
delig en af de vigtigste sommerfester i Norden.
Samtidig sagde overtroen, at man bedst kunne holde trolde og hekse væk ved hjælp af ild – og derfor Sankt Hans bålet, og 
det synger vi om lidt senere.
I dag samles vi mere lokalt for at hylde fællesskabet og for at glæde os over sommerens komme, og Sankt Hans indgår i 
lighed med julen som et af årets holdepunkter, som vi har brug for i en travl hverdag.
Jeg har gennem mange, mange år følt mig privilegeret ved at have mit hjem og min base sammen med min familie her i 
Grindsted ved de skønne Hammer Bakker.
Udkantsdanmark? Tja, måske, men så er det til gengæld en plet med fred, ro, nærhed, mulighed for at nyde den dejlige 
natur – naturens beroligende kraft! – Og det har vi brug for, og det kan vi glæde os over – se jer bare omkring lige her, hvor 
solstrålerne komme ned gennem de grønne blade!
Når jeg har været rundt omkring i verden, hvad jeg ofte har, har det altid været fantastisk at komme tilbage hertil. – Verden 
er stor og ligger tættere på os end nogensinde, og den kan give masser af oplevelser, og de er fantastiske at prøve, men det er 
– efter min mening – her i hverdagen, sjælen falder til ro, og vi bygges op.
Digteren Dan Turell, som desværre ikke lever mere, har skrevet et digt om HVERDAGEN, og fra det citerer jeg lidt i udpluk 
og redigerer lidt. Det lyder sådan her:

HVERDAGEN
Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen – den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
Morgenkyssene – postens smæld i entreen – kaffelugten
Jeg holder af hverdagen
Selv gennem alle dens irritationer – bussen der skramler udenfor på gaden
Telefonen der uafladelig forstyrrer
Fuglene der pipper
Den gamle nabo der ser forbi
Ungen der skal hentes i børnehaven – den konstante indkøbsliste i jakkelommen
Jeg holder af hverdagen
Den obligatoriske barbermaskine – de breve der skal skrives – huslejeopkrævningen
Afstemning af bankkontoen – opvasken
Jeg holder af hverdagen
Ikke i modsætning til fest og farver og balfaldera – det skal til
Fint nok med fester og rejser rundt i verden – lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng 
til den kendte udsigt
Jeg holder af hverdagen – jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen

SÅDAN – så er det sagt!
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Men værdsætter vi så hverdagen og de nære og vigtige ting? Er vi gode nok til at påskønne, mens tid er? – Eller har vi 
for travlt? Prioriterer vi forkert?
Jeg var for nylig på en cykeltur på Bornholm, og der skete følgende:
Jeg cyklede ud ad landevejen i mine egne tanker, og PLUDSELIG kom en stor, flot tøjbamse flyvende gennem luften, 
og jeg så en bil med trailer forsvinde i en støvsky i det fjerne. – Jeg samlede bamsen op og placerede den ved en vej-
sten, mens den så op på mig med sine store, bedrøvede øjne. – Lidt efter lå der en flot tøjhund – en Collie – på vejen 
med et lyserødt halsbånd. Den hængte jeg op i et træ og håbede på, at ejeren ville finde dem begge, så det barn, de 
tilhørte, kunne blive glad igen. (Jeg opdagede senere, at de var væk – var de hentet af ejermanden? Eller havde bamsen 
og hunden, som H.C.Andersen kunne have digtet, fundet sammen og lever nu lykkeligt sammen på Bornholm? Vi ved 
det ikke!).
Den oplevelse satte i overført betydning pludselig nogle tanker i gang hos mig:
Har vi så travlt, at vi ikke opdager, når noget, vi er glad for, forsvinder?
Og videre:
Værdsætter vi og glæder vi os nok over tingene, personerne, mulighederne i dagligdagen, det nære og vigtige liv om-
kring os, mens vi har det?
Eller går det for stærkt med travlhed og stress som resultat, hvilket udmærket her og nu kan opfattes som noget af 
nutidens troldtøj og tidens svøbe.
Hvor tit har vi ikke sagt: ”Havde jeg bare……..mens tid var”.
Ser vi nok på børnenes leg, så længe den foregår?
Glæder vi os over sommerfuglenes leg?
Ser vi solnedgangen og –opgangen?
Vi spørger: ”Hvordan går det?” – Hører vi svaret? Er vi egentlig interesserede?
Kører opgaverne rundt i hovedet, når vi er kommet i seng?
Hvor tit har vi ikke sagt til et barn: ”Vent, vi gør det i morgen.” – Og opdagede vi, hvordan det sårede?
Glemmer vi at ringe til familie og venner og bare sige ”Hej”?

Mange kan sikkert nikke genkendende til sådanne og lignende episoder.
Jeg står ikke her for at påstå, at det kan vi løse i aften, men vi står efter en lang vinter på en af de smukkeste pletter i 
Danmark og skal tænde et GLÆDESBÅL, og kan de her få ord medvirke til, at vi tænker på, glæder os over og værd-
sætter de nære ting, ja, så har vi en fantastisk sommer foran os.
LAD BÅLET I ÅR VÆRE ET SYMBOL PÅ DET!

Til slut vil jeg give jer et lille digt med på vejen. Et digt, der altid har betydet meget for mig og stadig gør det. Det stam-
mer fra en lille bog, der hedder ”Leg dig glad”, og det handler om de nære ting og de gratis glæder, der ikke mindst her 
omgiver os.
Det lyder sådan her:

”GLÆD DIG OVER NATURENS LEG
BÆKKENS RISLEN
DANSENDE LYSSTRÅLER
SUMMENDE FUGLESANG
RASLENDE BLADE – OG STJERNERS GLIMTEN.
ALLE DISSE LIVETS GAVER
VIL GERNE LEGE MED DIG”

                                          Og hermed vil jeg gerne ønske alle en god Sct. Hans og en rigtig god sommer.
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Sommerfest 2010
”Idræt i Fokus”

Borgerforeningen, GIF og GSK gennemfører årets Sommerfest på
Stadion og i Hallen i Grindsted fredag den 20. og lørdag den 21. august.

Sommerfest 2010 gennemføres under mottoet Idræt i Fokus - vi sætter fokus på forskellige idrætsaktiviteter som Fodbold-
turnering for børn og unge, Cykelsponsorløb og Motionsløb. Vi flytter derfor dette års Sommerfest op på Stadion og vil her 
gennem idrætsaktiviteter sørge for, at der er ”liv i kludene” hele lørdagen.
Vi arrangerer en Fodboldturnering, hvor Grindsteds fodboldhold - børn og unge - vil møde omegns-klubbernes hold. Her 
vil forældre og bedsteforældre og alle andre også kunne se børnene udføre alle fodboldspillets tekniske og organisatoriske 
finesser. Måske får vi ”klumpspilsmodellen” at se? Ikke mindst hos sandkassespillerne, der dyrker denne model til perfek-
tion! Program for kampene kommer senere.

Cykelsponsorløb er en anden nyhed. Her vil cyklister i forskellige aldersgrupper cykle sponsorkroner ind til foreningerne. 
Hver cyklist finder en sponsor - måske en forælder eller bedsteforælder, onkel eller tante - som tør sætte formuen på spil, 
når cyklisterne kører omgang efter omgang på Stadions cykelbane. 
Melder du dig til i god tid, får du en T-shirt til at køre i. Der bliver naturligvis også præmie til bedste cyklist - længst-
kørende i hver række.

Motionsløb er endnu en nyhed. Vi laver en 3 km og en 5 km bane på og i nærheden af Stadion, hvor motionsløbere i alle 
aldersgrupper kan være med. Løberne kommer selvfølgelig flere gange forbi på stadion, så der bliver mulighed for publi-
kum til at heppe og klappe på rødmossede og stakåndede motionsløbere. 
Det er vores håb, at mange borgere vil tage denne nye udfordring op. Så, find shorts og løbesko frem - det bliver plads både 
til de øvede og uøvede.

Sommerfesten vil atter i år indeholde traditionelle aktiviteter som: Filmmaraton fredag aften for børn og unge. Sommer-
FestBanko afholder vi atter i GIF og GSKs nyrenoverede klublokaler under kyndig vejledning af Jørn Michaelsen, Tina 
Reeves og deres dygtige gymnaster. Det bliver alle tiders banko med masser af præmier. Kom og vær med i de lyse og 
venlige lokaler til en god gang sommerbanko
En nyhed er, at vi lørdag morgen starter med et børneoptog, hvor musikere fra Hjemmeværnet vil lede optoget fra Ring-
drosselvej til Stadion, hvor det fælles kaffebord venter. På stadion vil der ud over idrætsaktiviteterne være legeaktiviteter 
for små og store, bl.a. hoppeborge, fodboldbane, legeland og meget mere. Der bliver naturligvis også stort tombola; igen i 
år under ledelse af Inge Golding Faaborg og Ole Kjær. Inge og Ole lover flotte gevinster til små priser!

Cirkus Strubjerg kommer og viser deres cykelartisterier - en rigtig børnebasker inden grisen serve-res!

Helstegt pattegris fra Eget i Uggerhalne. Alle får mulighed for at spise sig propmæt i specialopdrættet gris fra Kristine 
Christensen på Eget i Uggerhalne Kristine har sponseret grisen og lovet, at den får de bedste vækstbetingelser, så den bliver 
både velsmagende og fast i kødet. Hertil bliver der serveret salat, velafkølet øl og sodavand til absolut konkurrencedygtige 
sommerfestpriser!
For de boldinteresserede kan vi allerede nu afsløre, at Stadion lørdag eftermiddag bliver rammen om den traditionelle fod-
boldkamp mellem superveteranerne og Grindsteds succesombruste serie-hold - alle med fodboldindsigt forventer et brag 
af en kamp - hvor holdet med bedst styr på nerverne vil vinde!
Lørdag aften skal vi til fest i hallen - Festgruppen har hyret alle tiders band: The BATS fra Nibe - det bedste danseorkester i 
Nordjylland - kendte fra Nibefestivalen, hvor de også spiller i år - sæt allerede nu kryds i kalenderen - det bliver en fest, der 
vil blive snakket om langt ind i de mørke og kolde vintermåneder

Sommerfest 2010 bliver holdt over to dage - fredag den 20. august og lørdag den 21. august - det bliver to fortættede dage 
med mange aktiviteter - kom og vær med til at sikre sidste års succes - husk, at overskuddet går til foreningernes børne- og 
ungdomsarbejde - Det er vigtigt, at foreningerne i vore to landsbyer har så mange økonomiske muskler, at de kan sætte 
interessante og udviklende aktiviteter i gang for vore børn og unge.
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Du kan løbende holde dig ajour om sommerfestens aktiviteter på www.hammernyt.dk

Faktaboks 

Sommerfestudvalg 2010:  

Borgerforening: Lone Birk Andersen & Aleksia Bertelsen 

GIF: Per Aagaard Nielsen, Kim Bay & Kenneth Timmermann 

GSK: Poul Dahl (koordinator), Leif Køhne, Gert Hansen & Ole Schwarz. 

 

Giv en hånd med 
Har du lyst til at yde en indsats for at vi kan gennemføre sommerfesten og sikre, at den blive en succes, skal du bare henv-
ende dig i Borgerforeningen, GIF og GSK eller hos koordinator Poul Dahl: poul.dahl@aalborgportland.com
Sommerfestudvalget

Hjælp med at skaffe gevinster til Tombola, SommerFestBanko og Lørdag-aftens-festen

Tombolaen var i 2009 en stor bidragyder til Sommerfestens overskud. Det skal den også være i 2010! 
Inge Golding Faaborg og Ole Kjær bestyrer atter Tombolaen her i 2010. Deres mål er igen at skabe et stort overskud, og 
de vil i den kommende periode kontakte vore sponsorer - tag vel imod dem!

Vi vil gerne udvide kredsen af sponsorer, så måske vil du eller dit firma være medsponsor - måske vil din virksomhed 
sponsere dets produkter eller tjenesteydelser, som vi kan udlodde som gevinster - små og store gaver modtages med 
kyshånd! 

Husk, at en Tombola med mange præmier øger lysten til at købe lodder.

Vi sørger naturligvis for, at dit navn/firmanavn bliver nævnt flittigt. Det vil bl.a. være på vores hjemme-side:
 www.hammernyt.dk , i bladet HammerNyt og i Sommerfestfolderen. 

Du kan kontakte: Inge Golding Faaborg, Grindstedvej 7, Uggerhalne (9828 6400), Ole Kjær, Tranevej 28, Grindsted (2181 
6638) og Gert Hansen, Egelykkevej 4, Grindsted (9828 6822), hvis du har gevinster til Tombola, Banko og Lørdag-aftens-
festen.
Sommerfestudvalget
Juni 2010

Sommerfest 2009
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Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby  
– eller kender du nogen, der har?

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

eller ring på tlf. 98 28 63 33

www.NorthRidersMc.dk
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Successen gentages i år den 3. oktober. Sidste år deltog over 100 børn i alle aldre, da kommunens KRAM-bil besøgte 
Grindsted. Igen i  år  er det de  lokale sportsforeninger, der står for arrangementet, så støt op om din forening, og vær 
med til at give vore børn endnu en super oplevelse

FORENINGER I SPIL 2010

Så får gymnastikken Airtrack
Ja, selvom gymnastikken allerede nu har ligget stille i uger, kan jeg love jer for, at der bliver arbejdet ”bag kulisserne”.
Således har vi via et opsøgende arbejde hos forskellige sponsorer fået skaffet sponsoratet som gør, at vi nu har bestilt vores 
airtrack.
Leverandøren har lovet os, at den er hjemme til sæsonstart og det glæder vi os selvsagt meget til.

I næste nummer af Hammernyt løfter vi sløret for, hvem som har bidraget til airtracken, men allerede nu melder vi de 
kommende tider for springholdet ud - vi springer rundt: onsdage fra kl. 16.00 - 17.25 og holdet er fra ca. 7 år og 
opefter.
 Sæsonstart på springholdet er 1. september 2010. 
Tilmelding kan ske på 1. og 2. trænings-onsdag. Vel mødt, piger og drenge - vi glæder os til at se jer - det bliver SÅ sjovt!

Tjek endvidere vores hjemmeside: www.grindstedsportsklub.dk

Vores airtrack bliver i denne stil
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Læs mere om hold, trænere og nyheder på www.grindstedsportsklub.dk .

Så nærmer badmintonsæsonen sig. Efter en lang sommerferie 
trænger vi til lidt motion, og så er badminton lige sagen. 

Vi starter sæsonen den 23. august, så mød op. Vi vil især 
gerne appellere til Grindsteds piger, både store og små, da det 
kniber lidt med det feminine islæt i klubben. Kom og tag del 
i alle de sjove aktiviteter, vi har, hvor vi kan nævne det meget 
populære nat-badminton for børn i efteråret, familiedag mel-
lem jul og nytår, hvor hele familien kan hygge sig sammen. 
Så har vi vores klubmesterskaber i februar og sæsonen sluttes 
af for børn og unge med en hyttetur, hvor vi kårer årets spiller.

Vi kan også fortælle, at vores dygtige U-15 hold bestående af 
Camilla, Steve, Filip og Christian, vandt sølvmedaljer ved de 
jyske mesterskaber. Her kunne Grindsteds dygtige badminton-
spillere hamle op med de store klubber - meget flot.

Vi rundsender senere en lille hilsen fra badmintonklubben 
med træningstider, priser og andre praktiske oplysninger, men 
sæt allerede nu kryds ved datoen den 23. august, for så skal vi 
i hallen og spille badminton.
Rigtig god sommerferie og på gensyn.
Venlig hilsen Bestyrelsen.

Så er endnu en halvsæson gået.
De fleste hold har haft en god sæson. 
Blandt andet kvalificerede U14-drenge sig til Nordjysk Mesterskab, hvor de fik en flot 3. plads. I betragtning af at 
holdet består af både u14 og u13 spillere, må det siges at være en rigtig flot præstation. 
U-10 har vundet 8, spillet 2 uafgjort og tabt 2 kampe. Vores U-9 har vundet 6, 1 uafgjort og 1 tabt. Det er værd at 
bemærke at de, der har spillet U-10 egentlig hører til i årgang U9. Men for at få nok modstand, stillede de her i 
foråret op i U10-rækken. Så alt i alt en MEGET flot forårssæson for u9 og u10.
Der er også stor opbakning til de små hold. Dog vil vi gerne have flere trænere til rådighed, da Anne-Mette og 
Lonnie fra efterårssæsonen står for både u6, u7, u8 og et u9 pigehold. Så hvis nogen har lyst, så mød op til 
træningen efter sommerferien og giv en hånd med.
Herreholdet i serie 5 må desværre rykke ned i serie 6 i efterårssæsonen – lad os håbe, at de hurtigt får vundet nogle 
kampe, så de kan rykke op igen.
U19-drenge har haft en sæson med flest nederlag, men de har ikke været til at slå ud alligevel � Der bliver des-
værre ikke noget hold i efterårssæsonen, da JBU ikke opretter en U19 pulje på grund af for få tilmeldinger.

HUSK at vi indsamler Karat-kaffe mærker. Mærkerne kan afleveres hos trænere eller bestyrelse for GSK-fodbold.
God sommer !

Mvh
Grindsted Sportsklubs fodboldafdeling

GSK- Badminton 
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              Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SET OG HØRT  

Set og hørt:
 Ford Dexta traktor.
Vinteren er for længst forbi, og i 28 graders varme kan det 
næsten være svært at huske, hvor meget sne vi havde. Men 
redaktionen på HammerNyt er nu alligevel nødt til at minde 
om det. Vi bragte nemlig i sidste nummer en tak til de enkelte 
personer, der hjalp dem, der ikke selv kunne rydde fortov og 
indkørsler. Vi glemte én, og det vil vi rette op på nu. Så også tak 
til Arne Skindbjerg, der ryddede både for naboer og sognegård 
med sin gamle Ford Dexta traktor.

Byens gamle frysehus er lukket pr. 1. juli og med 
dette er endnu en æra slut for Grindsted. 
Begrebet Andelsfrysehuse blev indført i Danmark i 1943 
med oprettelsen af det første frysehus på Møn. Herefter 
blev der over en 10-årig periode oprettet 3000 frysehuse 
rundt omkring i landet – flest i Jylland.
Efterhånden som alle husstande fik egen fryser, er de 
gamle frysehuse blevet nedlagt. Vores frysehus blev bygget 
i oktober 1950 og var et af de sidste 3 i Danmark.

Og så har jeg for resten også hørt………
At der er overhængende fare for, at bogbussen i Grind-
sted bliver sparet væk.  Låneniveauet falder  drastisk i 
øjeblikket, og hvis ikke flere borgere  benytter sig af mu-
ligheden for denne nemme måde at gå på biblioteket på 
– ja, så mister vi muligheden. Så lad dette være et opråb . 
Brug den eller mist den !!! 
Bogbussen holder hver tirsdag kl. 15.35-17.30 udfor 
Kornelparken 210.
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Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen 98 28 68 78
Hans Kristensen . . 52 79 34 07
Anders Clausen . . 28 24 62 27
Lone Birk Andersen 22 35 35 59
Lajla Gregersen . . . 60 13 98 17
 
 Menighedsrådsformand:
Helle B. Nielsensen  98 28 60 09
Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen 98 25 64 16

 FDF Hammer:
Kredsleder:
Tobias Jakobsen . . 42 60 09 03

 Grindsted Sportsklub:
Poul Dahl, formand  98 28 66 29
 GSK Badminton:
Jens Brix . . . . . . . . . 26 62 32 26
 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

Grindsted IF:
Per Timmermann 51 17 67 07

 Skolebestyrelsen:
Formand:
Steen Jørgensen . . 61 38 45 78 

Dagplejen:
Gitte Christensen . 98 28 61 06
 DUS:
Karen Heilesen . . . 98 28 61 49
 
 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

Lokale 
Telefonnumre Det sker...

Skal du yde førstehjælp ? 
Ring 112  -  og hent hjertestarteren i Grindstedhallen,  
Hammervej 90. Den hænger i forhallen.  
Hvis døren ikke er åben, skal du blot smadre en rude.

Arrangør: Dato/klokslet: Arrangement:

Sognegården: 18. august kl. 19.00
25. august kl. 19.00     
       
26. august kl. 9.00 
28. august kl.9.30ca.18.30         
1. september kl. 19.00
3. september kl. 18.30
15. september kl. 17.00
22. september kl. 9.00 +
kl. 10.30
24. september kl. 18.30
30. september kl. 9.00
7. oktober kl. 19.00
8. oktober kl. 18.30
14.oktober kl. 19.30
28. oktober kl. 9.00
3. november kl. 17.00
3. november kl. 19.00
18. november kl. 19.30
25. november kl. 9.00
3. december kl. 18.30

Menighedsrådsmøde 
Velkomst med årets konfirmandfamilier i 
Horsens  kirke & sognegård
Musikalsk Legestue
Hammerudflugt med bus til Ebeltoft
Menighedsrådsmøde
Fællesspisning
Spaghetti-gudstjeneste i kirke og sognegård
25 års jubilæum med skolen i sognegården

25 års fødselsdag i Sonegård
Musikalsk Legestue
Fælles Menighedsrådsmøde i Langholt
Fællesspisning
Hammeraften med A. Helgstrand
Musikalsk Legestue
Spaghetti-gudstj. i kirke & sognegård
Menighedsrådsmøde
Hammeraften med Tue Olesen
Musikalsk Legestue
Fællesspisning

Hammer kirke: 28. september kl. 19.30
28. november kl. 19.30

Fællessang
Julekoncert

Bogerforeningen: 20. og 21. august
3. oktober

Sommerfest:  Se programmet inde i bladet.
Foreninger i spil

GSK Gymnastik: 26. august kl. 16.30                    
31. august  

1.september

4.september

Fælles instruktør- og bestyrelsesmøde i Sportscaféen

Sæsonstart for motionshold ,ropeskipping cheerlead-

ing, showdance og puslinge 3-6 år.

Se holdtiderne inde i bladet

Sæsonstart for springhold fra 7 år, rygtræning, Line-

dance for begyndere og linedance for øvede.

Se holdtiderne inde i bladet

 Sæsonstart for forældre/barn hold 1-3 år

Se tidspunkt inde i bladet

GSK Badminton:: 23. august Sæsonstart: tidspunkter udsendes senere

Se omtale 
inde i bladet

Næste nummer af bladet udkommer 28/29-10 2010.  
Stof til bladet skal senest 7. oktober 2010 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 
144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33. 
E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk


