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Skt. Hans aften i Grindsted 
var igen år velbesøgt med ca. 
150 deltagere i alle alders-
grupper. Aftenen begyndte 
kl. 19:30 hvor Borgerforenin-
gens formand bød velkom-
men og introducerede 
aftenens program, som bød 
på flere musikalske indslag, 
båltale og midsommervise 
samt naturligvis skt. Hans-
bål. 
Borgerforeningens besty-
relse og hjælpere solgte øl, 
sodavand og andet godt fra 
boden, hvor fra børnene også 
kunne hente dej snobrød. Mi-
chael, Pia og Katrine Øhrberg 
sørgede for en fantastisk god 
stemning med sange sunget 
af Pia og senere på aftenen 
af Katrine begge ledsaget af 
Michael på guitar. Båltalen 
blev holdt af sognepræst 
Mette Krogholm Pedersen.
Midsommersangen blev sun-
get mens bålet blev tændt – 
hvilket dog viste sig at være 
meget vanskeligt i år, da der 
var kommet en del regn i 
dagene op til skt. Hans-aften. 
Det lykkedes aldrig at få 
rigtigt gang i bålet, så vi må 
sige bedre held næste år. 
Alt i alt var det en rigtig hyg-
gelig aften for alle.      

Skt. HanS 
aften 2013



3
Hammer Nyt

Læs mere på www.hammernyt.dk



4
Hammer Nyt

Læs mere på www.hammernyt.dk

Som afslutning på skoleåret for 1. 
klasse tog en lille gruppe forældre 
initiativ til et lege-, spille- og grill-
sammen-arrangement d. 15. juni for 
forældre og søskende.
Mere end 60 børn og voksne mødtes 
om eftermiddagen ved Værestedet 
og efter et veltilrettelagt opgaveløb i 
bakkerne blev der tændt op i grillen….
MEN så begyndte de sorte skyer at 
samle sig og på 5 minutter flyttede 
hele festen sig til hallen, hvor flokken 
lige akkurat nåede indendørs inden 
himlen åbnede sig i torden, lyn og 
skybrud.
I hallen fortsatte vi med spisning, 
rundbold og leg og både børn og voks-
ne kunne trætte lukke festlighederne 
ved 20-tiden. Tak til arrangørerne for 
et veltilrettelagt og super-hyggeligt 
arrangement…

festlig
afslutning på 

1. klasse...
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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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Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Vodskovvej 25D · 9310 Vodskov ·Tlf. 98 29 30 09

96 96 22 22

www.advokathusetnord.dk
Brønderselv · aaByBro · aalBorg

el  -  vvs  -  blik  -  kloak  - ventilation  -  industri

tlf. 98293966  -  www.njholm.dk

Følfodvej 15 · 9310 Vodskov

Kornelparken 84, Grindsted
Henvendelse
vedrørende 
forsyning 
eller flytning 
kan rettes til 
ovennævnte 
adresse eller 
formand: 
Ole Dahl, 
tlf. 98 28 66 01
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Igennem hele sæsonen har de otte 
friske piger og den ene dreng fra 
cheerleadingholdet i Grindsted trænet 
med det formål at komme til årets 
Danmarksmesterskaber i cheerlea-
ding. Dette år i Frederikshavn.
Turen startede allerede fredag den 
22. marts 2013, hvor alle drog mod 
Frederikshavn for at træne en sidste 
gang, hygge om aftenen og overnatte 
inden konkurrencen startede tidligt 
lørdag den 23. marts. Holdet har én 
gang tidligere i 2011 deltaget til Dan-
marksmesterskaberne i cheerleading. 
I år havde holdet fået sponsoreret 
fine nye uniformer fra firmaet Bakken 
Fur fra Grindsted. En stor tak for det! 
Konkurrencen startede med en fælles 
indmarch, herefter gik konkurrencen 
officielt i gang. Holdet fra Grindsted, 

som hedder GSK Shooting Stars, 
stillede op i en kategori med andre 
deltagende mellem 12 og 16 år. GSK 
Shooting Stars lavede et flot show, 
opnåede en fin placering og havde en 
fantastisk oplevelsesrig tur.
For interesserede begynder gym-
nastiksæsonen til september, hvor 
cheerleadingholdet igen er på planen. 
Aldersgruppen er fra 12-16 år og 
ligger onsdag eftermiddag. Planen er 
for næste sæson også at deltage til 
Danmarksmesterskaberne i cheerlea-
ding, hvorfor vi både søger engage-
rede udøvere; både piger og drenge, 
samt sponsorater, hvis nogle skulle 
have lyst til at give en hjælpende hånd 
til det lokale cheerleadinghold.
Venlig hilsen træner for cheerleading-
holdet, Christina og alle udøverne!

GrindSted 
SportS-

klUbS 
cHeer-

LeaderS 
til DM 2013

Foto fra konkurrencen
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I Hammernyts januarnr. omtalte Samrå-
det byforskønnelsesudvalgets konkurren-
ce på et smukt byggeri, en flot renovering 
eller andet som kunne forskønne vores 
byrum.
Valget faldt på Lisbeths og Pers hus og 
forhave på Uggerhalnevej 31 i Grindsted.
Til Samrådets generalforsamling den 15. 
maj fik Lisbeth og Per overrakt en kera-
mikplade med Samrådets logo. 
Pladen sidder nu på huset. 
Et stort tillykke med den flotte renovering.

Frede Burholt

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 spændende

 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  e.mail: hammernyt@hammernyt.dk.

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

Tessa fotograferer med et smil - og kan træffes på tlf. 23 96 24 90 

eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se

vinder af 
ByforSkønneLSeS-

UdvaLGetS 
konkUrrence
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SommerfeSt 2013 
Byens foreninger er godt i gang med planlægningen af årets sommerfest, og vi kan allerede nu afslører at konceptet i år bliver noget anderledes end i de forgangne år.Sommerfesten planlægges afholdt over en hel uge med mange forskellige aktiviteter i ugens løb, afsluttende medet brag af en fest lørdag aften den 24 august. Programmet er ved at blive fastlagt og vil blive husstandsomdelt senere på sommeren.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 34, der bliver også noget for dig og din familie. 

På vegne af sommerfestudvalget 
Simon Madsen 
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Angående fortiden, så sker det 
af og til, at der kører en veteran-
bil igennem Grindsted, og der 
står faktisk en veteranbil i en 
garage her i Grindsted på Ege-
lykkevej 4. Bilens ejer er Kasper 
Hansen, 20 år og i gang med 
4. og afsluttende år på meka-
nikeruddannelsen. Det er ham 
og hans sommerbil I kan se på 
billedet, men først til køretøjet: 
en Opel Olympia Record 1,5 L, 
55 HK, årgang 53 og med alle 
de originale papirer bevaret. Bi-
lens første ejer var Claus Thom-
sen, vognmand og bosiddende 
i Sønderjylland. Han havde den 
i 10 år, hvorefter Opel købte bi-
len tilbage og anbragte den i en 
kælder i 20 år, hvilket nok blev 
bilens redning. Bilen blev siden 
lavet i stand og solgt. Den 3. 
ejer herefter, en mand fra Ged-
sted, totalrenoverede bilen og 
byttede den så med Kaspers 
sølvgrå Peugeot 206 Cabriolet. 
Kasper har siden passet og ple-

jet den gamle Opel. Den kører 8 
- 10 km/l på benzin iblandet bly-
erstatning, så man tænker lidt 
over, hvor langt man kører.

Kasper fortæller dog også at 
der nok ikke går længe, inden 
han flytter fra Grindsted og når 
der skal kigges efter lejlighed, 
så skal der som bekendt også 
penge til, derfor er den flotte 
Opel faktisk til salg, og man 
skal derfor være velkommen til 
at kontakte Kasper hvis man har 
lyst til at se nærmere på bilen.

Med hensyn til de flotte billeder, 
som er taget ved ejendommen 
“Ekko” på Vandstedvej, så vil jeg 
rette en stor tak til Frede Bur-
holt fra Grindsted som, efter en 
nostalgisk køretur med Kasper, 
har foreviget Kasper og hans 
Opel med sit gode kamera.

Med venlig hilsen
Ole Peter Jakobsen

oM 100 år
er aLtinG 

GLeMt!
Med Cecilie Nielsens 100 års-dag 
kom jeg pludselig til at tænke på 

den gamle talemåde, og det er jo på 
mange måder rigtigt, men så kom 

jeg også til at tænke på “Klods Hans”, 
hvor han kommer til kongens slot, og 
hvor oldermanden sørgede for, at alt 
blev skrevet ned. I dag bliver rigtigt 
meget skrevet ned eller optaget, så 

eftertiden kan sidde og granske i, 
hvorfor vi gjorde som vi gjorde.
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NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00 · www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

DK’s bedste rådgivning
for 4. år i træk

Se mere om os på www.noerresundbybank.dk

7455 - Hammer Nyt 2012.indd   1 25-01-2013   15:15:49
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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

Formand:  Lone F. Nielsen
98286160 · lpni44@gmail.com

Kasserer:   Lars Skat-Christensen

Kredsleder: Lone F. Nielsen

Lederteam: 
Tobias Fibiger
Rasmus Dueholm
Frederik Nielsen
Per Nielsen 

HAmmer

Hammer Sognegård · Uggerhalnevej 23-25, Grindsted · 9310 Vodskov

møder Hver tirsdAg 
i sognegården 

for Alle 
AldersgruPPer.

 kl. 18.00-19.30
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i aPriL kUnne
GrindSted idrætS-

foreninG feJre 
75 årS JUBiLæUM.

Første del af fejrin-
gen forgik i hallens 
cafeteria, hvor folk 
blev budt velkom-
men, med kolde fad-
øl, og lune frikadeller 
med kartoffelsalat.
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Mange mennesker, omkring de hundrede, 
havde valgt at slå vejen forbi Grindsted 
Hallen, for at hilse på venner, bekendte og 
gamle holdkammerater.
Formand Kim Bay Andersen, holdt en vel-
komsttale, fik præsenteret de nye spiller-
tøj og træningsdragter til næste sæson. 
Gaver var der også, afdelingsdirektør i 
Spar Nord, Steen Bækgaard-Sørensen 
kom forbi med en flot gave, et gavekort på 
7000 kr.   Mange andre kom også med ga-
ver, så gave bordet var godt fyldt til sidst.
Stemningen var god, folk hyggede sig. Der 

var fundet billeder frem fra “gamle dage”, 
gamle historier fortalt igen igen. Alt i alt 
en rigtig hyggelig eftermiddag.
Men fejringen var ikke slut med det.
Om aftenen havde GIF budt ind til bal i 
den flot udsmykkede hal. Der var et pænt 
fremmøde til arrangementet.  
I anledning af jubilæet havde bestyrel-
sen valgt at kåre nogle æresmedlemmer. 
Personer der igennem tiden havde gjort 
en særlig stor indsats for klubben. De nye 
æresmedlemmer blev: Mona Christensen, 
Villy Nielsen, Verner Hald og Gunnar Sø-

rensen. De fik et medalje som symbol for 
deres store arbejde i klubben.
Til festen var der et stort buffetbord, med 
lækker mad, også et godt band var der 
også sørget for. Dansegulvet blev flittigt 
brugt, det samme gjorde fadøls anlægget, 
hvor de gyldne dråber flød i en lind strøm.
Et god arrangement, som vi håber at kun-
ne gentage en anden gang!

Tak for denne gang, 
med venlig hilsen GIF
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Nyt fra
Gymnastikken

Vi arbejder således pt. på højtryk for at 
strikke et spændende program sammen 
til jer – et program som tilgodeser alle 
med lyst til at få motioneret krop og sjæl.  

Nye træningsdage
I skrivende stund kan vi allerede nu løfte 
sløret for nogle ændringer i forbindelse 
med hvilke dage der afholdes gymnastik. 
Efter forespørgsel fra GIF Håndbold har 
vi sagt ja til at flytte vores gymnastiktimer 
tirsdag eftermiddag til torsdag eftermid-
dag. Forespørgslen fra GIF Håndbold kom 
for at de kunne få deres instruktørkabale 
til at gå op. Som kompensation har vi fået 
tildelt en time tirsdag aften fra 18.00-
19.00 – en time hvor vi arbejder på at få 
oprettet et ropeskippinghold.
Programmet for gymnastiksæsonen 
2013/2014 ligger som nævnt ikke helt 

fast. Mange hold ligger dog fast og her 
kan bl.a. nævnes motionsholdet tirsdag 
formiddag samt forældre/barn lørdag 
formiddag. Vi tilbyder også igen i år hold 
som zumba, step/bodytoning, rygtræning, 
cheerleading og puslinge.

er du vores nye instruktør?
Nogle af de hold som vi meget gerne vil 
oprette, men som endnu ikke er helt på 
plads med instruktører er showdance og 
spring. Da vi mangler instruktører til disse 
hold, vil vi gerne opfordre alle interes-
serede til at henvende sig til bestyrelsen 
for GSK Gymnastik, hvis man går med en 
lille instruktør i maven. Vi ved holdene er 
meget efterspurgte, så vi arbejder intenst 
på at kunne tilbyde netop disse hold til 
den kommende sæson.
Det komplette program med information 
om hold, træningstider, instruktører mv. 
kan læses i den husstandsomdelte folder. 
Folderen omdeles sædvanen tro til august 
således der er god tid til at studere hol-
dene inden gymnastiksæsonen går i gang 
i starten af september.
Der kan også læses meget mere om
GSK Gymnastik på hjemmesiden 
www.grindstedsportsklub.dk. 

Vi glæder os til at se 
jer aLLe til den
kommende sæson.

Sportslige hilsner Bestyrelsen 
for GSK Gymnastik

gymnastiksæsonen 
2013/2014
Sommeren står for døren og det betyder 
for mange ferie, afslapning og ture til Fårup 
Sommerland. For GSK Gymnastik betyder 
sommerens komme, at vi er i fuld gang med 
at planlægge programmet for den kommen-
de gymnastiksæson. 
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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

    15

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

Grindstedmesterskaber 2010 Badminton 

� ���������� ��

����������������������������

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

    15

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

Grindstedmesterskaber 2010 Badminton 

� ���������� ��

����������������������������

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

HammerNyt6

Læs mere på www.hammernyt.dk

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

Nybolig Vodskov
Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Tlf.: 9829 2277
E-mail: 9310@nybolig.dk
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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

HammerNyt24
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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

Åbningstider:   Mandag  :   åben efter aftale 
                        Tirsdag   :   09.30-17.30 
                        Onsdag  :   lukket 
                        Torsdag  :   09.30-16.00 
                         Fredag   :   09.30-16.00 
                         Lørdag   :   lukket

Lene Fogde Christiansen
Ugegrhalnevej 12, Grindsted

9310 Vodskov, Tlf 9826-0066
SMS: 5189-2369 

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  for-

eningsarrangementer. Tessa fotograferer med et smil - og kan 

træffes på tlf. 23 96 24 90 

eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se
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øvede ungdomspillere (U13-U19) 
og motionister starter ny sæson 
mandag den 19. august 2013.
Øvede ungdom:
Mandage 17.30 – 19.00
Motionister:
Mandage 19.00 – 21.00 og Onsdage 20.30 – 22.00

Ungdomsspillere, begyndere (U7-U15) 
starter ny sæson den 9. september 2013.
Mandage 16.00-17.30
Husk at klubben stiller ketcher og bolde til rådighed. Kom at 
prøv op til 2 gange gratis…se om det er noget for dig!

Sæsonen 2013/14 byder igen på forskellige arrangementer 
som begynderstævner, Badminton By Night, 
Klubmesterskaber og Hyttetur.

oPStart BadMinton SæSon 2013/14

På cykelstifronten er vi inde i en travl pe-
riode, nu hvor kommunen barsler med en 
ny cykelhandlingsplan 2013 til afløsning 
af den tidligere fra 2009.
Vi har gennem længere tid forsøgt at præ-
ge udfaldet af handlingsplanen, idet vi har 
deltaget i   diverse formøder - udfærdiget 
adskillige beskrivelser og breve for at på-
virke såvel forvaltningen som politikerne. 
Vi forsøger at få færdselspolitiet til at er-
klære vejen for farlig vej for cyklister. 
Det sidste opråb er fremsendt i fælles-
skab med Grindsted - og Vodskov skole 
samt Træningsenheden Liselund. 
Vi har kommenteret handlingsplanen, 
som nu ligger til politisk godkendelse. 
Vores cykelsti Uggerhalne-Vodskov er ud-
taget i bruttoplanen over udvalgte cykel-
stier til udførelse. Planen er uden priorite-
ringsrækkefølge. 

Vi opfordrer derfor alle Grindsteds bebo-
ere til at præge deres politikere til en po-
sitiv indstilling til netop vores cykelsti. Cy-
kelstien mellem Grindsted og Uggerhalne, 
der er langt udenfor cykelstiplanen, vil vi 
forsøge at udføre som et lokalt projekt, 
som vi har fotograferet og beskrevet over-
for Teknisk afdeling. I denne forbindelse 
har vi afholdt 2 møder med forvaltningen, 
der betragter det som et usædvanligt ini-
tiativ, der skal belyses såvel juridisk som 
teknisk. 
Vi imødeser som lovet en teknisk vurde-
ring i årets sidste kvartal. Vi forsøger at 
kæde de 2 stiprojekter sammen, hvilket 
har mødt en vis modstand. Ligeledes er 
der divergerende meninger om, hvad man 
forstår ved et lokalt projekt, og hvordan 
det gennemføres.
Vi har opnået at strækningen Grindsted 

–Uggerhalne bliver analyseret af kom-
munens projekteringsafdeling, som med 
en kortskitse vil illustrere problemer og 
opmærksomhedspunkter ift. den videre 
projektering, som vi skal forestå.
Det gør os forhåbentlig i stand til at vælge 
den optimale stimodel og arbejde videre 
på at gøre den til virkelighed. Samtidig kan 
vi håbe og arbejde på, at kommunens an-
del Uggerhalne – Vodskov bliver realiseret 
i umiddelbar tilknytning til vores lokalsti.

Bendt Grønborg
Grindsted og Uggerhalne 
Samråds Cykelstiudvalg

Vi arbejder på 
to fronter og 
håber det giver 
os en cykelsti 
fra Grindsted – 
Vodskov til stor 
værdi for vore 
skolebørn, ja 
for hele byen.

nyt fra cykeLStiUdvaLGet
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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 spændende

 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  e.mail: hammernyt@hammernyt.dk.

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

Tessa fotograferer med et smil - og kan træffes på tlf. 23 96 24 90 

eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se

Når man sådan går tur med sin lille hundehvalp - ville det godt 
nok være skønt ikke at rende ind i glasskår forskelllige steder...

I lang tid lå der glasskår ved busstoppestedet  - jeg har forsøgt 
at fjerne en del af det.
Nu ligger der så noget på P-pladsen ved hallen - og mange 
andre steder rundt i byen.

Glasskår er hverken godt for store eller små hundefusser.
Snitsår i trædepuder kan forsåage et  meget langt og besværligt 
forløb - for såvel hund som ejer.

Nu hvor det er sommer, så er det jo ikke kun hundene som ikke 
har sko på, og glasskår er lige så skarpe over for børnefødder 
som hundepoter.

Derfor: Lad være med at smide glas rundt omkring i byen! 
Taber du ved et uheld en flaske - så saml venligst skårene op 
igen.

Der går jo ingen skår af dig 
over at vise lidt hensyn! 

GLaSSkår oG 
HUndePoter
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tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren. 

Lov nr. 164 om ophavsret.

Hvor ingen ophavsperson fremgår, 

tilhører de bladet.

Banerne er primært til fodboldspillere, skole- og dus-børn.

HUNDELUFTNING
HUsk aT FjErNE HUNDENs EFTErLaDENskabEr!

rEGLEr FOrOPHOLD PÅ FODbOLDbaNErNE

HvIs DEr sPILLEs GOLF PÅ baNErNE, skaL bOLDE samLEs OP IGEN! 

HUsk, DEr mÅ IkkE sPILLEs, HvIs DEr Er aNDrE PErsONEr PÅ baNErNE!

aL kørsEL PÅ kNaLLErT OG cykEL PÅ baNErNE Er FOrbUDT!

BorGer-
foreninGen 
SøGer ny 
redaktør af 
HaMMernyt!
I efteråret 2009 overtog Connie Vorsaa 
redaktionen af Hammernyt, og blad nr. 
50, nov. 2009 var hendes første. 
Siden har bladet udviklet sig løbende, 
både hvad angår udseende og indhold. 
Connie har i perioden arbejdet sammen 
med 3 forskellige mediegrafikere, altså 
dem der sætter bladet op. Connie har 
valgt at sige stop mens “legen er god” og 
lade andre komme til. Det næste blad til 
august bliver derfor det sidste. Vi siger 
Connie en stor tak for det arbejde, hun 
har lagt i bladet.
Borgerforeningen søger således en ny 
ansvarshavende redaktør, og vi håber at 
nogle her i lokalområdet har lyst til at 
tage en sådan udfordring op. Connie har 
lovet at bistå med diverse oplysninger 
og gode råd til en efterfølger. Det næste 
blad skal være færdigt til uddeling sidst 
i oktober, og deadline er omkring 1. 
oktober.

Nye regler for ophold på fodboldbanerne.
Skiltet vil blive ophængt ved banerne.

Lidt fra GSk GyMnaStikS 
MotionSHoLdS Stævne-
deLtaGeLSe Her i foråret.

Motionsholdet med dets mangeårige leder, Kirsten Jensen, 
deltog i to stævner ud over vores egen opvisning i Grindsted-
hallen.
Først var vi med i et mindre motionsstævne i Stenum, som 
blev holdt af gymnastiksammenslutningen ”Vendelboerne”. 
Det blev en festlig gymnastikaften med masser af flotte 
gymnastikdiscipliner udført af både dame- og herrehold; vi 
afsluttede med middag i Stenumhallen.
Lige efter Påske deltog vi i et stort stævne i Vråhallen. 

Her fik vi lejlighed til at se mange utroligt dygtige gymnastik-
hold. Vi deltog selv med 25 gymnaster og havde GSKs fane 
med, som Annie Toldbod bar. Vi gennemførte vores længe 
indstuderede serier, og til vores store glæde stod tilskuerne 
op og klappe under vores sidste serie. Det var en stor ople-
velse for os, for vi var sammen med gymnaster i verdens-
klasse!  
Det skal siges, at der til stævnet i Vrå var mange tilskuere, 
gymnastikentusiaster og gymnastikledere fra DGI.
Til slut vil jeg nævne, at motionsholdet, der har mange år på 
bagen, er karakteriseret ved at både at være gymnastikglad 
og social indstillet. Når gymnastikken er overstået tirsdag 
formiddag, drikker vi kaffe og hygger os i SportsCaféen. Vi 
har det godt sammen og tager gerne imod nye motionister.

Inger Posselt
GSK Gymnastik



Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Bo H. Thomasen 29 80 84 05
Charley Pedersen 98 28 61 21
Anders Clausen 28 24 62 27
Else Marie Politowski 22 12 93 86
Ole Peter Jakobsen 30 28 68 15

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz  96 38 68 58

Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod  98 28 63 81

Sognepræst:
Mette Krogholm  98 25 64 16
Pedersen  

FDF Hammer:
Kredsleder:
Lone F. Nielsen 98 28 61 60

Grindsted Sportsklub:
Simon Madsen,  98 28 66 88
formand 
 
GSK Badminton:
Filip Larsen 25 11 99 47
Mail       Filip-larsen@hotmail.com

GSK Fodbold:
Norman Kristiansen  40 72 52 25

GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen   98 28 61 11

Grindsted Skole:  98 28 61 34

Grindsted IF:
Per Timmermann  51 17 67 07

Skolebestyrelsen:
Formand:
Jane Gamborg  98 28 67 27

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 Vandværk I/S:
Ole Dahl  98 28 66 01
  40 88 09 01
E-mail: 
                    grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
                    www.grindsted-vand.dk

LokaLe 
teLefon-

numre
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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 26/27. oktober 2013.

Stof til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest 30. september 2013.
E-mail til redaktionen: 
hammernyt@hammernyt.dk

Det sker...

   

Se omtalen 

inde i bladet...

arrangør:  dato/klokkeslet:  
arrangement:

borgerforeningen:  

 
Uge 34   

Sommerfestuge

 
Lørdag den 24. august Festugen afsluttes med et brag af en fest

fdf: 
Hver tirsdag  kl. 18.00-19.30 I Sognegården for alle aldersgrupper    

GSk: 
19. 08.   

Opstart ungdom/øvede og motionister, 

 
 

  
 badminton

 
09.09.    kl. 16.00  

Opstart ungdom/begyndere badminton

 
 06.10.   

Badminton opstartsarrangement 

 
 

  
med Badminton Danmark

       
06.12.   kl. 16.30 til  

Badminton By Night

 
07.12.   kl. 09.00 

 
08.02.14  kl. 08.00-16.00 Grindstedmesterskaberne

 
arrangementer i kirke og sognegård 

 
kan ses på kirkesiderne.


