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      Læs alt om årets Sommerfest inde i bladet
SOMMERFEST 2010
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SOMMERFEST 2011
I år var Børneoptog igen på Sommerfestens program,  dog 
flyttet til lørdag formiddag. Optoget startede som vanligt fra 
Tranevej og sluttede på festpladsen. I år var Hjemmeværnets 
Tambourkorps i spidsen, og de gav
efterfølgende et par numre på pladsen. 
Der var ikke så mange børn med, som der tidligere har 
været, men her er et  billede af en deltager,
der virkelig har gjort noget ud af at pynte sit køretøj, 
og som måske kan inspirere andre til næste år.

Lørdagsaftenfesten i blev i år arrangeret af et lille team ledet af Gert
Hansen og Ole Schwarz. Under spisningen underholdt Maj Skytte med sang
akkompagneret af storebror Simon. På grund af tidsplanen for spisningen,
fik Maj ikke umiddelbart mulighed for at give et ekstranummer, da hun
blev opfordret til det; til gengæld fik hun senere lejlighed til at
synge sammen med orkesteret Bats fra Nibe, som underholdt resten af
aftenen. Bandet var uhyre populært og dansegulvet blev flittigt brugt
hele aftenen. 
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Sommerfesten startede traditionen tro med fredagens Videomaraton for
børn i forskellige aldersklasser. Også i år blev Videomaraton holdt i en
af skolens bygninger, hvor der blev vist forskellige film i to
klasselokaler på samme tid, så folk kunne vælge, hvad de helst ville se.
Til de første 4 film var der pænt fyldt op, men den sidste film, som kun
var for de ældste, havde ikke meget søgning.
Mellem filmene var der mulighed for at købe pølser, pommesfritter,
popcorn, chips, slik og sodavand. Der var dog ikke meget salg i
pølserne.

SOMMERFESTEN 2010

Lørdagsfesten var i år kombineret med en fodboldturnering for unge, og
festen blev derfor besøgt af et antal unge fodboldspillere fra andre
byer og deres forældre. For at maximere synergien mellem
fodboldturnering og sommerfest var festen i år placeret på sportspladsen
ved hallen. Nogle var bekymrede fordi den nye placering lå mere udsat
for vind og vejr, men vejret var med os, og festen var meget vellykket.
Grisen, som i år var sponseret af Eget, blev i år stegt af en
professionel slagter. Den var meget velsmagende, den slagtede vægt var
over 90 kg, og de få kg, der ikke blev spist til frokost, blev serveret
som en del af natmaden ved Lørdagsaftenfesten.
De udenbys fodboldspillere og deres forældre gav et pænt boost af salget
på pladsen, og eksempelvis tombolaen fik udsolgt flere timer før pladsen
lukkede.
På pladsen var der endvidere en hoppeborg og en hoppepude for de mindre
børn, samt en oppustelig fodboldbane.
 
Venlig Hilsen
Anders Clausen
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Byfesten for Grindsted og Uggerhalne den 21/8 2010
Vi var et par stykker der fik lov til at koordinere selve festen lørdag aften i Grindstedhallen
Vi vil gerne sige tak til dem der var med til at gøre denne fest til en dejlig og festlig aften, som vi alle (140 deltagere) vil 
huske tilbage på med glæde.
• Tak til jer der deltog og som på denne måde var med til at skabe en grobund for at disse fester kan fortsætte
• Tak til dem der hjalp med at sætte borde og stole op torsdag aften
• Tak til dem der hjalp med at få fikset den strøm der skulle bruges til orkestret m.v.
• Tak til dem der var med til at sætte lys og net op i loftet torsdag aften
• Tak til dem der var med til at pynte borde fredag aften
• Tak til dem der passede baren og de 11 hjælpere der sørgede for at tallerknerne hurtigt kom væk
• Tak til Mai og Simon der spillede og sang 3 flotte numre for os. Det store bifald var fortjent
• The Bats fra Nibe skal vi jo ikke takke her – for de jo fik deres betaling for den gode musik de leverede – men vi er   
nogle der syntes at dette var musik der kunne danses til og det skal jeg love for at der blev.
• Søndag morgen stod der igen ”friske” hjælpere der hjalp med at få ryddet op - tak

• Vi vil også gerne sige tak til de sponsorer der var med til at skabe en god økonomi for festen lørdag aften:
Dronninglund Sparekasse - Sudergaards Autoservice -  Nordjyllands Portmontage 
Grønborg Gulvservice - Handels Gymnasiet, Aalborg /Nordjylland  -  Ostehuset, Vodskov
Møbelpolster Jens Thomassen - Kærgaards Hundepension - Hårsmedien Lena  
Grønborg El, v. Sondrup & Poulsen - Grindsted Auto-værksted - Kinnerup Auto Kommission
Ole Kjær, Have- og landskabsdesign  - Vognmand Niels Chr. Skindbjerg - Revisionsfirmaet Ole Dahl  Sigurd Møller vin  
-  Else Pedersen,  zoneterapeut   -  Niels Jørgen Holm   - AK-Service
Stutteriet Møgelmosegaard  - Hasseris bager - Seven Eleven, Vodskov – Riis Cykler  -  Dan skilte
Klippegaarden, Vodskov - Jens Thomassen - Landevejens Blomster, Vestbjerg 

Årets ildsjæl i Uggerhalne / Grindsted blev ikke uventet Ole Peter, der meget mod sin vilje lod sig hylde – der blev klappet 
højt og længe! Vi håber at denne tradition, med at vælge årets ildsjæl, kan fortsætte i de kommende år.

Tilbage er der for os 2 koordinatorer kun at sige tak, fordi vi fik love til hjælpe med denne opgave, og til jer der gerne vil 
give en hjælpende hånd til næste byfest – så giv borgerforeningen besked på dette, for der skal jo nye og flere kræfter til, for 
at gøre dette arbejde til en sjovere og mere overkommelig opgave for alle!

På gensyn til næste byfest den 20. august 2011 - sæt allerede nu kryds i kalenderen

Gert Hansen og Ole Schwarz
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Sponsorer i 2010
Borgerforeningen, GSK og GIF takker alle sponsorer, der gjorde det muligt at holde både bankospil og tombola ved årets 
byfest. Næsten alle gevinster til de to arrangementer var skænket af lokale sponsorer. 
Følgende sponsorer har støttet banko og tombola i 2010:

Amu, Nordjylland 
 Arkadens blomster
Beauty Helse Hjørnet
Bilgården Hostrup
Blomsterpigen
Bodil O
Brunø
B & E Stål
Catwalk Deluxe
Codan
Corneliussen
Danland
Dan Engros
Dr. Spar
Daarbak
EICO
Elin Dahl
Elses Zoneterapi
Faaborg Sprogservice
Erik Fals
Flügger 
Fodboldgolf, Langholt
Fysioterapi
Gartneriet Rosenlund
Glasklar Vinduespudser
Grindsted Auto
Grindsted Vandværk
Grønborg gulvservice
Gug Planteskole
Guldsmeden
Hanne Simonsen
Havearkitekt Ole Kjær
Hjallerup Byggecenter
Hjallerup Maskinforretning
Hjallerup Optik
Hjallerup Sport
Hjallerup Tæppemarked
Hjallerup VVS
Hoffmeyer - butik
Hosta
Hårsmedien
Jan Holdgaard Dissing
Grindstedvej 1A

Aalborg
Hjallerup
Hjallerup
Sulsted
Vodskov
Hjallerup
Vodskovvej

Hjallerup

Vodskov
Blokhus
Vodskov
Vodskov
Nørresundby
Brønderslev
Grindsted
Grindsted
Uggerhalne
Nørresundby
Hjallerup

Vodskov
V. Hassing
Nørresundby
Grindsted
Grindsted
Uggerhalne

Hjallerup
Grindsted
Grindsted

Vodskov
Hjallerup
Grindsted
Uggerhalne
Uggerhalne

Jysk
Jysk Flise og fugeteknik
Keramiker Margit Plougstrup
Kinnerup Fiskesø
Kærsgaard &Simonsen  Tøm-
rerfirma
Kosmetologen
L&L, Aloe Vera
Langholt solcenter
Line Sørensen
Lyd og Billede
New Line
Niels Chr. Skindbjerg
NJ Holm
Nordjyske 
Nordjyske Bank
Nrsb. Bank
Ole Dahl, revisor
Ostebutikken
Poul Sadelmager
SIFA
Sigurd Müllers vinhandel
Skohuset 
Snehvide brudekjoler
Solsidens dyrehandel
Spar Nord
Sudergaard, Wellness
Sudergaards Auto
Svennum Planteskole
Tipi Blomster
Trip ind
UCN
Uggerhalne vandværk
Vestbjerg Plantecenter
Vodskov Brugs
Vodskov sko
Vingaven i Vodskov
VVS-installatøren
AAB College
Aalborg Handelsskole
Hårsmedien
Isenkram
JK Auto

Nørresundby
Hjallerup
Grindsted
Uggerhalne
Vodskov
Hjallerup
Langholt
Langholt
Aalborg
Vodskov
Langholt
Ravnstrup
Vodskov
Aalborg
Hjallerup
Vodskov
Grindsted
Vodskov
Hjallerup
Aalborg
Aalborg
Hjallerup
Uggerhalne
Nørresundby
Vodskov
Langholt
Grindsted

Hjallerup centeret
Vodskov
Aalborg

Vodskovvej
Vodskov
Aalborg
Aalborg
Grindsted
Hjallerup
Vodskov
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Julebelysningen i Grindsted og Uggerhalne.
Julebelysningen 2010/2011.
Mens dette skrives, arbejder Borgerforeningen på højtryk på at være klar med julebelysningen i Grindsted og Uggerhalne. 
Det er sådan, at p.g.a. nye og skrappere regler angående tilslutning til stållysmasterne, skal der både opsættes HFI-relæ i hver 
mast, og  den eksisterende julebelysning skal enten renoveres med nye lyskæder, stik og fatninger som minimum, eller vi 
skal investere i en helt ny belysning. Dette gælder i Grindsted.
I Uggerhalne har vi igen søgt om dispensation, da kommunen ikke har haft penge til at udskifte træmasterne med stålmaster. 
Derfor bliver den gamle julebelysning igen hængt op her, og sandsynligvis bliver det sidste gang.
Selv om vi ”kun” skal investere i ny belysning i Grindsted, er det en bekostelig affære, som kræver, at vi foruden egen opspar-
ing må søge fonde om hjælp, ellers går det slet ikke. I mange byer har man måttet opgive, at opsætte julebelysning grundet 
for store omkostninger bl.a. med opsætning, men i vores område, har Borgerforeningen i forbindelse med kontingentop-
krævningerne fået en tydelig markering af, at julebelysningen er højt prioriteret. Desuden har vi i flere år nedbragt omkost-
ningerne med op- og nedtagning ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
Den svære øvelse bliver, at finde en belysning, der kan erstatte den gamle, som alle har været tilfredse med, og som er til at 
betale.
I næste nummer af Hammernyt, vil jeg oplyse noget mere om de beslutninger, der er taget, ligesom vi vil finde noget historie 
frem om den gamle julebelysning.
Med venlig hilsen
og med ønsket om en god forjul

Ole Peter Jakobsen

Den gamle julebelysning
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Forældrestyret legestue lever stadig.
I Grinsted findes en forældrestyret legestue, hvor forældre og deres børn fra 0 – 5 år kan mødes til hyggeligt samvær. Den 
henvender sig mest til forældre på barsel eller andre som af anden grund går hjemme med deres børn, men alle er velkomne. 
I legestuen kan børnene lege med hinanden og forældrene kan snakke om løst og fast. Der kan også være arrangeret forskel-
lige tiltag, som f.eks. instruktion i babymassage eller at lave fod/håndaftryk. Forældrene skiftes til at tage brød med og der 
bliver lavet the og kaffe. 
Ligenu er der dog ikke så mange deltagere, da børnetallet i Grindsted desværre har været faldende, men vi er en mødre-
gruppe på 4 mødre, som har valgt at bruge legestuen som mødested, for at sørge for, at den bliver ved med at være et tilbud 
til børnefamilierne i Grindsted. Vi tror jo på, at børnetallet nok skal stige igen. Så sidder der nogle blandt Hammernyts læser, 
som skulle have lyst til at deltage i legestuen nu eller senere, er de meget velkomne. Vi mødes
hver onsdag kl. 10 – ca 12 i kælderen i Sognegården.

Kontakt evt. Elisabeth Kuhr Rasmussen på mobil: 61778715 

Foreninger i Spil 2010, som var arrangeret af GIF, GSK og
Borgerforeningen i samarbejde, var godt besøgt. 
I år var der blandt andet en hel kasse waveboards med i KRAM-bilen, 
ogde var meget populære. 
Nogle var meget dygtige til at køre på dem, og kunne balancere med 
en
tallerken på en pind, medens de kørte rundt, andre prøvede det for
første gang denne dag.
Sudergaards Autoservice havde igen i år sponseret en masse frugt, som
man kunne spise, mens man spillede og legede i Grindstedhallen, og
efterfølgende kunne man få sig et måltid med spaghettiskruer, kødsovs og 
gulerodssalat. Brugsen i Vodskov havde givet en klækkelig rabat på
madvarerne.
 
Venlig Hilsen
Anders Clausen
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Grindsted idrætsforening sæson 2010/2011

Så er endnu en sæson håndbold sat i gang i Grindsted. 
Og allerede nu har nogle af holdene været i aktion. 
Både serie 2 herrer og serie 2 damer har spillet den 
landsdækkende turnering Nordea Cup, og har begge 
kvalificeret sig til 2.runde som blev spillet i oktober. 
Ligeledes er turneringen så småt gået i gang, for alle 
hold, med blandede resultater.
Der ses nye ansigter i hallen, tirsdag og torsdag aften 
– dem hilser vi gladelig på og byder stort velkommen 
til klubben. Hvis der nu skulle være flere, som kunne 
tænke sig at prøve kræfter med håndbolden, så er der 
træning tirsdag og torsdag i  Grindsted Hallen.
Tirsdag:       
Piger/drenge U-10  18.00-19.00
Damer                 19.00-21.00
Torsdag:
Mini spillere   16.15-17.00         
 U-8 + U-10   17.00-18.00 
U-12                 18.00-19.00       
Damer                 19.00-20.30        
Herrer                 20.30-22.00

Skulle der evt  være nogle forældre som har spørgsmål 
ang børneholdene, er i velkommen til at kontakte:
Gita Mogensen på:  26217630

Vi, i bestyrelsen, ser frem til en rigtig god og spæn-
dende sæson i GIF. 

Hjemmestævner i 2010.
Søndag d. 31/10- 10
Kl. 12.15 U-10 drenge – Dronninglund IF
Kl. 13.00 Damer, serie 4 – Jetsmark HK
Kl.14.00 Herrer, serie 3 – IK 1919, Aalborg
Kl.15.00 Damer, serie 2 – IK 1919, Aalborg
Kl.16.15 Herrer, serie 2 – Jetsmark HK
Torsdag d. 4/11-10 
Kl.18.00 Damer, serie 4 – Nørresundby HK
Kl.19.00 Herrer, serie 3 – Hjallerup IF
Kl.20.00 Damer, serie 2 – Nørresundby HK
Kl.21.15 Herrer, serie 2 – HF Hjørring
Søndag d. 14/11-10
Kl.12.15 U-10 drenge – Hjallerup IF
Kl.13.00 Damer, serie 4 – Dybvad
Kl.14.00 Herrer, serie 3 – Østervrå
Kl.15.00 Damer, serie 2 – Nøvling IF
Kl.16.15 Herrer, serie 2 – Dybvad

Desuden afholdes der hjemmestævne for U-10 uøvede d. 
21/11-10 fra 9-12 i Grindsted Hallen.



    21

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

GSK- Fodboldafdeling 
I år havde fodboldafdelingen flyttet en del af vores kampe til byfest-weekenden.
Trods en enkelt regnbyge, var det en stor succes, med masser af gode kampe. Om formiddagen var der børnekampe, mens 
serie 6 skulle have spillet mod Nørhalne om eftermiddagen. Nørhalne meldt desværre afbud fredag eftermiddag, men U19-
drengene tog chancen, og tilbød straks at samle et hold af unge Grindsted/Uggerhalne-drenge. Der var masser af opbakning 
fra tilskuerne til begge hold, og kampen endte 3-3. 
Efterårssæsonen afsluttes midt i oktober, og alle hold har klaret sig godt.
Hold øje med hjemmesiden www.grindstedsportsklub.dk, hvor der vil komme oplysninger om indendørs fodbold inden 
længe.
Mvh
Grindsted Sportsklub, fodboldafdelingen

Karat kaffemærker støtter Grindsted Idrætsforenings børnehold.
Nu kan du være med til at støtte GIF ved at samle værdimærker fra Karat-poserne. 
Grindsted Idrætsforening har i flere år været med i Karat Mesterskaberne. Aftalen går i al sin enkelt-
hed ud på, at klubbens medlemmer og andre skal indsamle de værdimærker som sidder på pakkerne. 
Klubben får herefter et økonomisk tilskud til dens aktiviteter svarende til antallet af indsamlede 

værdimærker. Karat kaffe giver 1,00 kr. pr. indsamlet værdimærke fra Karat Original, Karat Colombia, Karat Instant 
og Karat Ekstra Instant. 
Vi har, i klubben, valgt at de mærker som bliver indsamlet, alle sammen vil gå til børneholdene i foreningen så de kan 
få nye redskaber, gode afslutninger og oplevelser i forbindelse med håndbold. Sidste års indsamling går til indkøb af 
nye håndbolde.  
Alle kan deltage da indsamlingen ikke kun omfatter klubbens medlemmer. Venner, famile, naboer, kollegaer osv er 
mere end velkommen til også at samle ind til klubben. Jo større opbakning, jo større ekstraindtægt er der til børne-
holdene.                
Mærkerne kan indleveres i ”Karat-postkassen” som er ophængt i klublokalet i Grindsted Hallen, senest 1. feb. 2011.

På forhånd stor tak til alle som vil hjælpe og støtte os.
Bestyrelsen i GIF

Mesterskaberne
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”U10 har i 2010 været igennem en helt utrolig udvikling. Drengene har opbygget et unikt sammenhold, stor brede i Deres 
spil med høj kampmoral, samt et helt specielt kammeratskab, hvilket har betydet at både 5 mands og 7 mands holdene, er 
ubesejret i efterårssæsonen, med denne flotte målstatistik på 59-19 i Grindsteds favør.
 
Vi fejrede vores afslutning lørdag d. 9. oktober med en tur til Fodbold Golf og efterfølgende lasagne i klubben.
 
Trænere siger tak for i år og ser meget frem til sæson 2011.
 
Peter, Michael, Norman og Jens, ”

Støt vore sponsorer – de støtter os !!!
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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

           
     i 
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Efterlysning af billedmateriale samt artikler til                                                                       HammerNyt  

                                                  HUSK:
  At tage billeder når du/dine børn deltager 
       aktiviteter i Grindsted/Uggerhalne og
                  send dem til Hammernyt. 
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Venligst tilsendt af Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne

Konfirmander Vodskov Kirke den 27. 
marts 1949.

Forreste række fra venstre: Birthe Johanne 
Larsen, Horsens. Greta Nikolajsen, Grindsted. 
Else Margrethe Christensen, Møgelmose. Betty 
Johanne Simonsen, Grindsted. Nancy Elene 
Jensen, Uggerhalne. Nanny Elise Jensen, Ugger-
halne. Anden række fra venstre: Kirsten Marie 
Herred Jensen, Horsens. Ester Madsen, Horsens. 
Ritta Hansen, Vodskov. Grete Rigmor Knudsen, 
Bilidt. Børge Johanson, Vodskov. Svend Erik 
Knudsen, Stokbrohede. Jørgen Johannes Petersen, 
Faurholt Mark. Egon Winther Larsen, Møllehuset. 
Poul Kjær, Horsens Præstegård. Tredje række fra 
venstre: Sigrid Randi Lund Sørensen, Graverhus. 
Else Marie Pedersen, Højene. Inger Margrethe 
Frandsen, Rærup Else Knudsen, Horsens. Bodil 
Christensen, Rønheden.  Pastor Kjær, Horsens 

Præstegård. Anne Marie Pedersen, Brusholt. Lissy Martine Pedersen, Enggården. Marie Thomsen, Vesterladens Mark. Kirsten Jensen, Klemmen. Fjerde 
række fra venstre: Poul Bent Kristiansen, Uggerhalne. Christian Christensen, Grindsted. Juul Baun wall Jensen, Vodskov. Jens Peter Starcke, Grindsted 
Kjær. Knud Erik Jensen, Plovhusene. ?. Jens Laurits Nikolajsen, Grindsted Vestermark.                                       
  Jens Martin Havkrog, Horsens. Peder Skjølstrup Mortensen, Plovhusene. Bagerste række fra venstre: Niels Bering Blok, Skanderborg. Ejvind Villy Ped-
ersen, Gravsholt. Knud Arne Jensen, Horsens. Frede Kristensen, Tranholm. Erik Nielsen, Vodskov. Kjeld Jensen, Grindsted. Poul Kristensen, Bøgelund, 
Grindsted. Karl Kristian Bundgård Kristensen, Grindsted. Erik  Aagaard Nielsen, Østerholt, Ørum Mose.

Grindsted Skole 2. og 4. kl. 1946. 
Forreste række fra venstre: Kirsten Knudsen, Tove 
Nikolajsen og Margit Larsen. 
Anden række fra venstre: Jens Peter Larsen, Alf 
Frederiksen, Jens Jakob Jensen, Jørgen Leth Svend-
sen, Peter Christensen, Jens Anker Jensen, Hans 
Christensen, Karen Marie Jensen og Irma Jensen. 
Tredje række fra venstre: Else Poulsen, Anne 
Sudergaard Larsen, Asta Christensen, Margrethe 
Simonsen, Ruth Larsen, Ella Sanden, Kitty Kristof-
fersen, Sinne Nielsen og Elly Larsen.
Fjerde række fra venstre: Jørgen Koch, Lasse Chris-
tensen, Henry Kristiansen, Poul Pedersen, Svend 
Jensen, Aksel Pedersen, Jens Anker Christensen og 
Jens Myrthue Jensen. Bagerste række fra venstre: 
Lærer: V. Damgren, Erik Nielsen, Bent Larsen, 
Ejvind Sudergaard Larsen, Karl Chr. Poulsen, Poul 
Knudsen, Søren Peter Mathiasen, Knud Jensen og 
Jørgen Simonsen.
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Foreninger i spil søndag, den 3. oktober 2010

Med venlig hilsen
Lajla Gregersen, Borgerforeningen

En blæsende kold efterårsdag i Grindsted, var der gjort klar til den store legedag for store og små. Grindstedhallen var 
rammen for det årlige idrætsarrangement ”Foreninger i spil”, hvor Krambilen var lejet. 90 børn og cirka 40 voksne deltog i 
dagen. 
Formanden for borgerforeningen Ole Peter udtaler:” Hele ideen med dagen er, at der bliver leget og dyrket en masse sport. 
Foreningerne i Grindsted/Uggerhalne er sammen om at arrangere dagen, borgerforeningen står for mad og planlægning, 
mens idrætsforeningerne Gif og Gsk står for indholdet på selve dagen. Vi er også heldige med at have fået sponsoreret 
frugt fra Sudergaards Autoservice, kildevand fra Super Brugsen og tilskud til  t-shirts til børnene fra Sifa.”
Dagen var opdelt i to fra kl. 10-12.30 i alderen 4-8 år. Fra kl. 13-15.00 var der mulighed for at alle aldersgrupper kunne 
deltage, dog med det forbehold at forældre skulle passe på deres børn i aktiviteterne, hvis de valgte at deltage. I den første 
del af arrangementet blev der lavet en stor legebane, der var: to airtracks, bowlingbane, balancebane, hulahopringe, waw-
eboard og meget mere. I den anden del af arrangementet blev der arrangeret ultimate kampe, høvdingebold, fun battle, 
bowling og en art badminton. Der blev øvet af både voksne og børn på waweboard. Alle deltagere havde mulighed for at 
nyde et dejligt måltid mad bestående af kødsovs, spaghetti og gulerodssalat, og hele dagen blev der serveret opskåret frugt 
og vand i selve hallen. Deltagelsen i arrangementet kostede 25 kr. som var inklusiv mad og drikke til en hel dag. Dagen 
sluttede kl. 15.00 hvor børn og voksne drog trætte men glade hjem.



Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådet

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:   3. november kl. 17.00
  3. november kl. 19.00
18. november kl. 19.30
25. november kl. 09.00
  1. december kl. 19.00
  3. december kl. 18.30
  7. december kl. 19.30 
16. december kl. 09.00
  5. januar kl. 19.00
12. januar kl. 19.30

14. januar kl. 18.30
27. januar kl. 09.00
27. januar kl. 18.30

- Spaghetti-gudstjeneste i kirke og sognegård
- Menighedsrådsmøde
- Hammeraften med Tue Olesen
- Musikalsk legestue
- Menighedsrådsmøde
- Fællesspisning. Husk tilmelding senest 1. dec.
- Hammeraften: Adventsfest
- Musikalsk legestue – juleafslutning
- Menighedsrådsmøde
- Introduktionsaften i Horsens Sognegård vedr. 
  Sognerejsen til Israel
- Nytårsfest . Husk tilmelding senest 11. januar
- Musikalsk legestue
- Lysfest fra skolegård til sognegård

Hammer kirke:   7. november kl. 19.00
28. november kl. 10.30
28. november kl. 19.30
21. december kl. 09.30
24. december kl. 13.30
24. december kl. 15.30

- Mindedag
- Familiegudstjeneste
- Julekoncert
- Julegudstjeneste for skolen
- Julegudstjeneste
- Julegudstjeneste

GSK Badminton 26./27. november
28. december kl. 13.00-
16.00

-Natbadminton
-Familiedag

 

               HUSK !
 Bogbussen holder hver
 tirsdag kl. 15.35-17.30 
 udfor Kornelparken 210.

Se omtale 
inde i bladet

Næste nummer af bladet udkommer 28/29-1  2011.  
Stof til bladet skal senest 7. januar 2011 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 144 i 
Grindsted. Tlf. 98 28 63 33. 
E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk


