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En fredag aften tager sin form, 
drengene samles i hallen og der 
skal spilles bold til den store guld-
medalje og hygges igennem.

badminton 
by night

Læs side 21

8 
kirkesider 
midt i 
bladet med 
nyt fra 
Hammer 
Sogn.

Ved sidste års Foreninger i spil kunne børnene lære at
cykle på en“ethjulet cykel med støttehjul”. Det skete på en 

afspærret del af parkeringspladsen, og var en stor success.

Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet

Læs mere om 
arrangementet 

på side 25

indbydelse til
Fastelavns
festen 
se side 4
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Farvel... 
og goddag
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Fra redaktion og Borgerforening siger vi 
hermed farvel til Martin og velkommen 
til både Jan, Bo og Tessa. 

Vh Connie Vorsaa

Martin Trærup Politowski, som gennem de sidste 2 år har været 

bladets mediegrafiker, har ønsket at stoppe. Fra redaktion og 

Borgerforening skal der lyde en stor tak til Martin for det store 

og flotte arbejde, han har ydet til gavn for alle bladets læsere.

Til at hjælpe med vores hjemmeside erBo Hovgaard Thomasen, som er medlem af Borgerforenignens bestyrelse, gået på banen.

Som ny mediegrafiker er vi så heldige at Jan Holdgaard Dissing har meldt sig på banen. Jan arbejder til daglig som layouter på dagbladet Politiken. Han bor i Kornelparken sammen med sin kone Anne Mette, og børnene Malthe og Freya. Så nu vil de trofaste læsere af HammerNyt helt sikkert få flere spændende grafiske oplevelser.

Og til sidst – men ikke mindst – har Tessa Stricker Holmström 

sagt, at hun gerne vil møde op og fotografere til foreningsar-

rangementer. Tessa er bare 14 år og helt vild med at

fotografere, så er det ikke bare dejligt. Det synes vi hvert

fald på redaktionen. Tessa kan træffes på tlf. 23 96 24 90

eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se
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Dagsorden iflg. vedtægter:
1)  Valg af ordstyrer og referent

2) Formandens beretning

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag
     Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til 
 Hans Christensen, Skovgræsvej 4A, Uggerhalne eller 
 til Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted 
 senest den 20. februar.

 6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter:
     Bestyrelsesmedlemmer på valg er: 
 Anders Clausen, 
 Ole Peter Jakobsen, 
      Hans  Christensen ( Hans Christensen modtager ikke genvalg)
      Suppleanter er: 
 Aleksia Bertelsen, 
 Charley Pedersen, 
 Lisbeth Stricker Jensen

7)  Valg af revisor

8)  Eventuelt

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling i 

Borgerforeningen for 
Grindsted, Uggerhalne 

og omegn mandag, 
den 5. marts  kl. 19,30 
i Hammer Sognegård, 

Grindsted.

Inden generalforsamlingen er
Borgerforeningen vært ved 

fællesspisning kl. 18,30.
Tilmelding kan ske til

 Ole Peter Jakobsen 
senest den 20. februar 

på tlf. 98286878 eller tlf. 30286815.

forsamling
general
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Underholdning 
kl. 15.00

Pris: 30 kr. pr. barn 
inkl. en slikpose, 
fastelavnsbolle og sodavand.

Forældre og bedsteforældre gratis adgang. 
Kaffe, te og vand kan købes.  

Præmier til kattekonger og dronninger 
i 4 aldersgrupper og til bedst 
udklædte pige og dreng.

s t e
l a V n

i grindstedhallen
Søndag 19. februar 
kl. 14:00 til ca. 16:45
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Grindsted Vandværk I/S 
           Kornelparken 4, Grindsted 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

          

 

 
 

Henvendelse 
vedrørende 
forsyning 
eller flytning 
kan rettes til 
ovennævnte 
adresse eller 
formanden, 
Arne Nielsen, 
tlf. 98286234 

Uggerhalne 
Vandværk 
     www.uggerhalne.dk-vand.dk 
 
Formand:  Jørn Toldbod 
                 Skovskellet 5 
                 Tlf.  98 28 63 81 
 
Kasserer:  Jens Jørn Pedersen 
                 Kongsvænget 14 
                 Tlf. 98 286567 

F

K 

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

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K
 

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

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

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

 
Aut. 
kvalitetssikret 
VVS-installatør 
Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg 
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup 

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 
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I 2011 havde Borgerforeningen et særdeles 
godt samarbejde med dus 1 om indsamling af 
affald omkring skole, dus, på idrætspladsen 
og på “Værestedet”. 
Samarbejdet med børneinstitutionerne vil vi 
gerne fortsætte i 2012, ligesom vi gentager 
indsamling af affald  ved indfaldsvejene til 
Grindsted og Uggerhalne, herunder Kinnerup.

Datoen er endnu ikke fastsat, 
men det bliver engang i maj. 
Mere om dette i næste Hammernyt!!!

M.v.h. Ole Peter Jakobsen, Borgerforeningen

Vejen 
banet for ny 

multibane 

operation 
skrald 
2012

KoNtaKt HammErNyt 
Hvis dU Har EN God 
artikeL tiL BLadet.
Materiale fra og om lokalområdet 

modtages med kyshånd.

Har du en god historie fra Uggerhalne, Grindsted og 

omegn? Sker der noget spændene i din forening, eller 

kender du bare en person i lokalområdet, som er så 

ekstraordinær spændende at det kunne blive en god 

historie? Så flyv til tasterne og send din artikel - kort 

eller lang - til redaktør Connie Vorsaa  

- e.mail: hammernyt@hammernyt.dk.

Husk: Der er nu mulighed for at få fotografert til jeres  

foreningsarrangementer. Tessa fotograferer med et 

smil - du finder hendes nummer og mail på side 2.
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Som omtalt i forrige udgave 
af HammerNyt har byens 
foreninger modtaget tilskud 
fra Aalborg Kommune og 
Lokale og Anlægsfonden 
til etablering af en Multibane 
i Grindsted. 
 
Status er at vi nu har fået byggetilladelse fra 
Aalborg Kommune, og at en repræsentant 
fra hver af byens foreninger her i efteråret 
har været på ”studietur” i Aalborg og omegn 
for at kigge nærmere på andre Multibaner. 
Efterfølgende blev der evalueret og siden 
hen bestilt en Multibane på 10 x 20 meter, 
som vil blive placeret på sportsarealerne 
ved hallen, hvor der i sin tid var en tennis-
bane. 
 
Multibanen forventes opført i løbet af for-
året (marts/april) afhængig af vejret.
  

Med venlig hilsen
Simon Madsen  

Vejen 
banet for ny 

multibane 

En multibane fås i et utal af 
udforminger. Det bliver 
spændende at se hvordan 
vores kommer til at se ud.
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Så er vi allerede 
godt i gang med 
det nye år med 

nye opgaver 
og oplevelser.

Takket være jer, har 
det været muligt at 
gennemføre mange 

tiltag i 2011.

Der er tale om store og små opgaver, men det vigtigste er, at vi 
kan regne med jer,
altså at I er trofaste, også når vi har gang i det lange seje træk. 
Opgaverne er mangeartede - lad mig nævne nogle få af dem: 
opkrævning af kontingent, sommerfesten, fastelavn, Sct. Hans, 
udlån af bygninger. Der er kommet flere opgaver til, men det 
vigtigste er, at vi er blevet flere om at dele opgaverne, og det gør 
det hele meget sjovere. For 2 år siden holdt Borgerforeningen en 
”hjælperfest” i sportscafeen. På det tidspunkt talte flokken 35 
familier, og flere af familierne talte mere end een hjælper. I år 
er antallet af familier/enkeltpersoner steget til 50.

En anden og ligeså betydningsfuld ting er sket i løbet af 2011. 
Det nye ”Samråd med Ole Schwarz ved roret kom i gang med 
5 underudvalg, som alle har arbejdet målrettet. Det har skabt 

              Kære  
“hjælpere”
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resultater: Unge- udvalget fik gennemført en ekstra åbnings-
aften i ”klubben” + at 6. klasserne kom med her i 2012, Sam-
rådene omkring Hammer Bakker er i gang med at planlægge 
motionsruter og andre tiltag sammen med lodsejerne, histo-
risk materiale om vores lokalområde er ved at blive samlet til 
bl.a. en folder, og udarbejdelse af ny lokalplan ser nu endelig 
ud til at komme i skred. Det er særdeles vigtigt, at Aalborg 
Kommune erfarer, at vi holder af vores dejlige plet her ved 
Hammer Bakker.

Som det fremgår af indkaldelse til Borgerforeningens gene-
ralforsamling, så har Hans Christensen, efter flere års godt 
arbejde valgt at trække sig fra bestyrelsen. Det medfører en 
tom plads, som meget gerne skulle fyldes ud. Vi er et godt 
team i bestyrelsen, hvor alle trækker på samme hammel, så 

derfor, kære medborgere, hvis en eller flere af jer vil være 
med til at ”gøre en forskel”, så mød op til generalforsamlingen 
eller kontakt en af os fra bestyrelsen - navne og tlf.nr. står bag 
på Hammernyt.

 I 2012 skulle der gerne blive en sommerfest, men det afhæn-
ger selvfølgelig af, om der er nogle personer, som vil sætte sig 
i et udvalg og planlægge den. I skrivende stund d.v.s. den 1/1 
er der ingen udvalg, men når dette blad udkommer, håber vi, 
at der er nogle, der har meldt sig. I Borgerforeningen mangler 
vi således 2 personer til at indtræde i et sådant udvalg, så er 
du interesseret, så kontakt en af os i bestyrelsen.

af borger-
foreningen!

              Kære  
“hjælpere”

Med venlig hilsen og stor tak
og med ønsket om et godt nytår

Ole Peter Jakobsen, formand
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NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

Vi siger JA til 
en god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme projekter
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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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NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

Vi siger JA til 
en god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme projekter

Vodskov
Malerforretning

Kristian Larsen
Malermester

Alt 
mAlerArbejde 
udføres...

følfodvej 27 · 9310 vodskov

tlf. 98 29 33 80
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kærgaards 
       Hundepension

Pasning af hunde af 
alle racer og temperamenter

ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

v/ Ann Skindbjerg
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Børnefesten fredag aften var også en ny-
hed, som fik mange deltagere, den skal der 
arbejdes videre med. Det er ligeledes Som-
merfestudvalgets opfattelse, at både cykel-
sponsorløb og motionsløb har bidt sig fast, 
så de også bør fortsætte. Festen lørdag aften 
i Grindstedhallen var en herlig oplevelse for 
deltagerne, god mad, et serveringspersonale 
helt i top, fantastisk dansemusik, medrivende 
stemning. En 20 - 30 gæster mere ville have 
gjort festen perfekt! 
 
Det pæne vejr fik mange til at besøge fest-
pladsen på Værestedet i Grindsted. Det med-

førte en flot omsætning, som igen afstedkom 
et overskud på 18.600 kr. Et overskud, som 
foreningerne bag sommerfesten, Borgerfor-
eningen, Grindsted Idrætsforening og Grind-
sted Sportsklub, ubeskåret har sendt videre 
til medfinansiering af Multibanen, som er un-
der etablering på Stadion. 
 
Foreningerne er nu i færd med at samle et 
nyt Sommerfest-team, som skal arrangere 
Sommerfest 2012. Er du interesseret i at 
være med, skal du bare kontakte Borgerfor-
eningen, GIF eller GSK. Nye ansigter og nye 
ideer bliver modtaget med kyshånd - så kom 
bare ud af dit flyverskjul; både større og min-
dre bistand er altid velkommen!

 

sommerfest 
2011 og 2012

Sommerfesten 2011 blev samlet set en pæn 
succes. Vi fortsatte med en del velkendte 

aktiviteter og iværksatte flere nye: Klatrevæg, 
bålaktiviteter og ansigtsmaling, som da forre-

sten viste sig at blive endog store successer. 

Sommerfestudvalget 2011
Poul Dahl, Ole Schwarz, Per Norup, 

Sverri Müller-Johannsen, 
Irma Jørgensen, Charlotte Olsen  

og Jens Kalør
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Sådan var parolen, da Grindsteds 
U-10 drenge skulle holde sæsonaf-
slutning. Stort set hele holdet var 
mødt frem, hvor forældrene havde 
været i gang med at bage kager, piz-
zasnegle, pølsehorn og meget meget 
mere. En ting stod helt sikkert, der var 
ikke nogen af de fremmødte der ville 
gå sultne i seng.

Til afslutningen var der også blevet 
fremtryllet en fartmåler, så drengene 
kunne se hastigheden på deres skud. 
Fartmåleren gjorde hurtigt sin pligt, 
da drengene pænt stillede sig op i 
række og skud efter skud blev sendt 
afsted med gode hastighedsmålinger 
til følge. Det resulterede dog også i en 

forstrækning i baglåret på en af træ-
nerne, da de også ville være med til at 
måle deres skud.

Emil var den der havde det hårdeste 
skud på godt 70 km/t og flere af de 
andre drenge havde også skud et godt 
stykke over 50 km/t. Drengene vil ger-
ne spille endnu mere fodbold, så der 
blev delt op i hold og fodbolden røg 
frem og tilbage i hallen til stor begej-
string for de deltagende drenge.

Drengene blev sultne på et tidspunkt 
og så blev det helt store bord fundet 
frem. Det var her forældrenes kund-
skaber i køkkenet kom til udtryk – Det 
vil vi gerne sige mange tak for. Pizza-

snegle, minipizzaer, pølsehorn med 
mere blev spist med stor vellyst indtil 
maverne ikke kunne mere. Efterføl-
gende var det tid til at se lidt film og 
slappe af med lidt medbragt guf.

Vi havde en fantastisk afslutning med 
drengene, som varede fra fredag af-
ten til lørdag ved middagstid. Der blev 
snakket fodbold, fodbold, fodbold og 
lidt mere fodbold. Drengene har vir-
kelig vist stor fremgang og vi glæder 
os til foråret, hvor drengene igen skal 
ud at score mål og have det sjovt på 
banen.

Fodbold-
afslutning 

med

Grindsteds 
bedste drenge

En fredag aften tager sin form, drengene samles i hallen og der 
skal spilles bold til den store guldmedalje og hygges igennem.

Med venlig hilsen
Jens Kronbach, Anne Oldenburg 

og Carsten Christensen
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gymnastiK

Nyt fra gymnastikken

Her har vi nemlig vores årlige gymnastikopvisning i Grindsted Hallen 
og det plejer at være et meget besøgt arrangement. Her får holdene - 
efter indmarch og opvarmning - lejlighed til at fremvise, hvad de hver 
især har gået og puslet med i løbet af sæsonen. Det er en meget stor 
dag for børnene og det er rigtig hyggeligt!

Ved sidste års opvisning var der omkring 200 besøgende og det var 
vi i gymnastikken selvfølgelig meget tilfredse med. Der vil også i år 
være mulighed for at købe kaffe/te, øl/vand, kage, boller m/pålæg 
m.m. Så vel mødt til en hyggelig eftermiddag!

Sæsonafslutninger
Notér jer, at sidste træning for sæsonen 2011/12 for både børn og 
voksne er hhv. den 13. og 14. marts 2012. For forældre/barn er det 
17. marts 2012.

Generalforsamling + voksenafslutning
Generalforsamlingen bliver i år afholdt den 28. marts 2012 kl. 19.00 i 
mødelokalerne i Grindsted Hallen. 

Det plejer at være en hyggelig og uhøjtidelig aften med en general-
forsamling, som varer maks. en halv time, hvorefter vi går ombord i 
en lækker buffet. I vil høre nærmere herom, når vi nærmer os dagen.

Så er der ellers kun tilbage at sige tusind tak til jer alle for en god 
sæson 2011/12. Vi glæder os allerede til næste sæson, hvor vi håber 
at se mindst lige så mange, som vi har gjort i år. Rigtig god sommer 
til jer alle.

På vegne af gymnastikken
Tina Reeves

Ja, lad os starte med 
at slå en dato fast med 
syvtommersøm: 
Det drejer sig om 

søndag den 
18. marts 2012, 
kl. 14.00
(dørene åbnes kl. 13.00)

opVisning
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Grindstedmesterskaber 2010 Badminton 
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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
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R evis ions firma
Ole Dahl

R egis treret R evis or F RR

KORNELPARKEN 84
G rindsted - 9310 V odsk ov

T elefon 9828 6529

Lej
æresporten

                        ved Grindsted-
            Uggerhalne

                               Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

B jarne Hansen
E jendomsmæglerfirma

Vodskovvej 40 A,
Vodskov
Tlf. 9829 2277
Fax 9829 2454

Aut. VVS -ins tallatør

Fø lfodvej 15 Vods kov
T lf. 9829 3966 . Fax . 9829 3399

Her er et
god t råd en
se lvfølge

Annoncer
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Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/Ug-
gerhalne, 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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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
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

AnnoncerHammerNyt24
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Annoncer

Her 
er der plads til 
din annonce...
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Der mødte 18 forventningsfulde 
børn op kl. 17.00, og mens af-
tensmaden blev forberedt, gik 
man i gang med at spille fodbold 
i Hallen. Klubben bød på dejlige 
hjemmelavede burgere og soda-
vand, som var et populært valg 
blandt børnene og de unge, som 
tog godt for sig af retterne. Der-
efter fortsatte de med aktiviteter 
i hallen, både fodbold, det takti-
ske og sjove spil battle, basket-
ball og selvfølgelig badminton. 
Der var også megen leg på kryds 
og tværs, arrangeret af vore 
ungdomstrænere Steve, Filip og 
Astrid.

Et traditionelt og uundværligt 
indslag i aftenen var slik-/natlø-
bet, hvor børnene iført varmt tøj 
og lomme- og pandelygter gik 
på jagt efter udlagte slikposer i 
nærområdet. To hold med jule-
kalendernavne konkurrerede, og 
der blev gået til sagen med stor 
alvor. Efter turen udenfor lavede 
holdene underholdning, som 
blev vist for hele forsamlingen. 
Aftenen igennem var der chips 
og sodavand.

Aktiviteterne fortsatte til ud på 
de små timer, og enkelte holdt 
sig vågne det meste af natten, så 
det var nogle klatøjede børn, der 
mødte op til morgenmad næste 
morgen, hvorefter de blev hentet 
af forældrene. – En helt igennem 
herlig og vellykket aften/nat.
Badmintonafdelingen har også 
holdt de traditionelle juleafslut-
ninger med æbleskiver og saf-
tevand for børnene og sammen-
skudsjulefrokost for de voksne 
– også meget vellykkede arran-
gementer.

Næste aktivitet i Badmintonaf-
delingen er vore klubmester-
skaber, der afholdes den 10./11. 
februar, og vi håber, at mange 
medlemmer stiller op, så vi får 
et par gode og spændende dage.
Sæsonen slutter vi af med den 
også traditionelle hyttetur for 
ungdomsafdelingen, og det bli-
ver den 30./31. marts.

Fra Badmintonafdelingen 
skal lyde et GODT NYTÅR 

til alle.

GSK Badminton.

Fra gsK 
badminton
afdelingen

Fredag den 16. december 
afholdt Badminton-

afdelingen den meget 
populære aktivitet 

”Badminton by Night” 
for ungdomsafdelingen.



Udenfor stormer og sner det. Inde 
er der halvkoldt, de har ikke mere at 
lægge i ovnen. En karbidlampe - det 
er under første verdenskrig - sender 
et uhyggeligt,skarpt skær over dem. 
Olien til hængelampen er sluppet op. 
Der bliver ikke sagt meget derinde, 
for hvad er der at sige? Faderen har 
været indkaldt, pengene er brugt op 
og vinteren har gjort ham arbejdsløs.

Hvor skal de få føden fra? De sidste 
dage har de kun fået byggrød, og por-
tionerne er blevet mindre og mindre. 
Som de sidder tavse i stuen, hører de 
pludselig gennem stormen et dumpt 
slag på yderdøren. Hvad kan det be-
tyde? 
Faderen huskede, at sådan blev der 
en nat banket på døren. En mand 
stod udenfor: Du skal afsted i nat, du 
er indkaldt! Og der var krig endnu. 
Faderen gik ud. Inde fra stuen hørte 
de ham spørge: Er her nogen,? Lidt 
efter kom han tilbage. Han bar noget 
i hænderne. En af småpigerne skreg 
lidt ved synet af det. Hvad er det dog? 
hviskede moderen. Det er en ager-
høne. 

Underligt, sagde faderen nærmest 
for sig selv, den er nok blevet blindet 
af sneen. Men at den lige skulle ram-
me døren, så man hørte det --.
Jeg tror godt, man kan forklare det, 
sagde moderen, og mens småpi-
gerne nænsomt rørte ved fuglen, 
listede broderen sig tøvende hen til 
vinduet. Han pressede ansigtet mod 
den kolde, sorte rude og så ud. Han 
vidste, hvad han ville få at se. Så blev 
alt tydeligere, og han så en mørk 
skikkelse, større end mænd, gå bort 
mellem træerne. Alt på fuglen var 
blødt og rundt, hovedet med halvluk-
kede øjne, næbbet, hvorfra der kom 
lidt rødt. Faderen satte sig igen med 
avisen, men straks efter kom han 
alligevel ud i køkkenet til de andre. 
Næsten hele familien fældede tårer 
over det, men død var agerhønen jo, 

og plukkes skulle den, det var jo me-
ningen med den. Den var ingen ting 
at se til, da fjerene kom af, sørgelig 
lille. Små krøllede tarme, lever, krås, 
et ufatteligt lille, fast hjerte kom frem 
og det var i sit indre, fuglen havde de 
lysende farver.

Faderen gik ud i vejret, han kom hvid 
og tilsneet ind igen med en håndfuld 
frisk persille. Fedt kom på panden, 
det sidste måske, men nu tog mo-
deren resolut til de yderste reserver, 
kartoflerne kom i en kasserolle og på 
ilden, og bunden blev ikke skrabet i 
selvopgivelse, for hun
beredte et håbets festmåltid. Og 
skønt det var langt over sengetid, 
blev der bredt dug på bordet, hvid og 
skøn, selv i karbidlygtens·lys.
Men så blev lygten båret udenfor, 
hvor denkunne hvæse af, og et dyrt 
tællelys blev tændt på bordet. Ude i 
mørket bruste blæsten. De vaskede 
sig, redte håret, pyntede sig. Så satte 
de sig ved højtidsbordet Agerhønen 
blev delt, og der blev kun lidt til hver, 
men det er sandhed, at den lille fugl 
mættede dem alle.”

agerhønen
Genfortalt af Herluf Eriksen i 

“Den forsømte børnelærdom”
(Gad 1974)

I Martin A. Hansens 
novelle Agerhønen 
fortælles der om en 

fattig arbejderfamilie, 
der sidder i deres 

stue en vinteraften.

Indleveret af Ole Peter Jakobsen
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Lov nr. 164 om ophavsret.

Hvor ingen ophavsperson fremgår, 

tilhører de bladet.

Saml alle de piger du kan og tilmeld jer til vores hold 
- lad os indtage 1. pladsen, som det største hold - det 
kan lade sig gøre. Tilmeld din mor, søster, datter, ku-
sine, kollega, veninde, ja lige meget hvad, bare det er af 
hunkøn. Kan vi stille et hold på knap 100, er vi Aalborgs 
største hold - det ville da ikke være så ringe endda….

Vi går enten 7 eller 12 km - det er ganske op til én selv, 
men turen foregår langs havnefronten i Nørresundby 
og alt imens bliver verdenssituationen vendt indtil fle-
re gange!

I år koster det 110 kr. at deltage - forudsat at man til-
melder sig inden 20. april 2012. For beløbet får vi en 
t-shirt, en mulepose med indhold, væske under turen 
samt en rigtig hyggelig aften.
Hvert år efter afholdelse af Ladywalk bliver en del af 
et eventuelt overskud fra arrangementet øremærket 
til en organisation der tager sig af sygdomsramte kvin-

der. Det er endnu ikke besluttet, hvad overskuddet i år 
skal gå til.

Så kom ud af busken og gå en tur med os. Vi starter 
tilmeldingen 1. februar 2012. Som tovholder har vi igen 
igen:
Tina Reeves, Svanelundsvej 6, Grindsted
I år er der også mulighed for at sende mig en mail 
(denne tilmelding er bindende) og indbetaling skal af-
leveres senest 20. april 2012 på min adresse. 
E-mail: tinareeves6@hotmail.com. 
Husk at skrive størrelse på t-shirt.
Se endvidere www.ladywalk.dk for mere info

  

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT 

mærk dig disse data:

mandag, den 21. maj 2012 kl. 18.30 
hos nørresundby idrætscenter, 
lerumbakken 11, nørresundby
for da drager holdet ”ug med pil op!”igen af sted på ladywalk!

UG med pil op!

U for Uggerhalne, G for Grindsted 

og ”med pil op!” for omegnen



Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen  98 28 68 78
Hans Kristensen  52 79 34 07
Anders Clausen   28 24 62 27
Bo H. Thomasen  29 80 84 05
Lajla Gregersen  60 13 98 17

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz  96 38 68 58

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:
Simon Madsen,  98 28 66 88
formand 
 
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:
Peter Bertelsen  20 73 59 54

Dagplejen:
Gitte Christensen  98 28 61 06

DUS:
Vibeke Henriksen  98 28 61 49

Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod  98 28 63 81
E-mail: 
           info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
           www.uggerhalne.dk-vand.dk

Grindsted Vandv. I/S:
Arne Nielsen  98 28 62 34
E-mail: 
                    grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
                    www.grindsted-vand.dk

LokaLe 
teLefon-

numre

Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet

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.

Næste nummer af bladet 
udkommer 28/29. april 2012.
Stof til bladet skal senest 31. marts 2012
være hos redaktør Connie Vorsaa, 
Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen: 
hammernyt@hammernyt.dk

Det sker... se omtalen 

inde i bladet...

arrangør:  
dato/klokkeslet:  arrangement:

Sognegården: 2. februar  kl. 18.30 Lysfest fra Grindsted skole 

 
 

 til Sognegården  med legatuddeling

 
6. februar   kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

 
10. februar   kl. 18.30 Fællesspisning

 
16. februar   kl. 19.30 Hammeraften

 
28. februar   kl. 19.30 Koncert

 
1. marts      kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
2. marts     kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

 
8. marts      kl. 19.30 Fælles sogneaften i Langholt

 
16. marts      kl. 18.30 Fællesspisning

 
29. marts      kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
11. april  kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

 
25. april        kl. 19.30 Hammeraften med biskoppen

 
26. april        kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
27. april        kl. 18.30 Fællesspisning

Hammer kirke: 5. februar   kl. 09.00 Gudstjeneste

 
12. februar   kl. 10.30 Gudstjeneste

 
19. februar   kl. 10.30 Familiegudstjeneste

 
26. februar   kl. 09.00 Gudstjeneste

 
11. marts      kl. 19.00 Gudstjeneste

 
18. marts      kl. 10.30 Gudstjeneste

 
21. marts      kl. 19.30  Blæserkoncert

 
25. marts      kl. 09.00 Gudstjeneste

 
1. april         kl. 14.00 Familiegudstjeneste

   
5. april         kl. 19.00 Gudstjeneste

   
8. april         kl. 10.30 Gudstjeneste

   
9. april         kl. 10.30 Gudstjeneste

 
19. april         kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

 
22. april         kl. 10.30 Gudstjeneste

 
29. april         kl. 09.00 Gudstjeneste

Borgerforeningen: 19. februar   kl. 14.00 Fastelavn i Hallen

 
5. marts      kl. 19.30 Generalforsamling 

 
 

 i Sognegården

GSk Gymnastik: 13. marts  Sidste træning for børn

 
14. marts  Sidste træning for voksne

 
17. marts  Sidste træning for 

 
 

 forældre/barn hold

 
18. marts      kl. 14.00 Opvisning i Hallen

 
28. marts      kl. 19.00 Generalforsamling i Hallen

GSk Badminton: 10./11. februar Grindsted Mesterskaber

 
30./31. marts  Hyttetur/afslutning


