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Horsens & Hammer sognes menighedsblad

Søndag d. 9. marts 2014 sætter Horsens og 

Hammer Sogne igen alle sejl til for at samle penge ind til 

kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Vi begyn-

der med gudstjeneste i Hammer Sognegård kl. 9.00.  Deref-

ter er der formiddagskaffe, og generel info. Kl. ca. 11.00 er 

der uddeling af ruter og indsamlingsbøsser. Indsamlere kan

tilmelde sig hos sognemedhjælper, Christine Hjort Bjerre

på tlf. 20 18 40 20 eller på mail:                       

Gå med i kampen mod sult

tilmelde sig hos sognemedhjælper

på tlf. 20 18 40 20 eller på mail:                       

smh.horsens-hammer@mail.dk 

Vel mødt!Verdens ledere lovede hinanden at halvere 

antallet af sultende i verden inden 2015. Allige-
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Sæsonen startede i maj måned på Nisseringen ved Næstved på sjælland, i juni måned var 

det på Løvelbanen ved Viborg, i juli måned på Ørnedalsbanen ved Sæby, i august måned på 

Nysumbanen ved Hobro og endelig i september måned igen på Ørnedalsbanen i Sæby.

I juni måned på Nysumbanen blev der desuden kørt et såkaldt NEZ-løb, som er et løb for 

nordiske kørere + et superheatløb, hvor der køres om penge, som sponsorer har doneret. 

Det var første gang, at dette blev prøvet med crosskarter, og her høstede Søren en 3. 

plads.

I vintersæsonen har crosskarten været totalt adskilt, malet og renoveret, og det var 

selvfølgelig med spænding, glæde og forventning, at Søren med familie startede sæsonen 

i maj. Desværre kom de til at døje en del med tekniske problemer på især motoren, så far-

mekaniker var virkelig på. Alligevel lykkedes det for Søren at få tre 3. pladser med hjem.

De tekniske problemer var dog ikke overstået. Knækket bagaksel, svigtende bremser og en 

motor, der satte sig fast gav “mekanikeren” grå hår i hovedet og sved på panden. I ugen op 

til sidste løb, altså det på Ørnedalsbanen, var der virkelig krise. Motoren blev taget helt af 

tirsdag, der blev skiftet stempelringe og andre ting, og torsdag aften var Søren klar til at 

SÅ LYKKEDES DET 
- FOR SØREN!!!

For præcist et år siden, 
altså i 2012 bragte 

Hammernyt en artikel om 
Søren Jelsbak og hans 

Crosskart. Søren og hans 
familie bor på Uggerhalne-

vej 42 i Grindsted. 
Vi sluttede med et ønske 

for Søren om at få et Dan-
marksmesterskab i denne 

sportsgren i 2013.
Det lykkedes, og her 

er en beretning om 
hvordan.

melde fra på løbet om lørdagen, men fredag var karten klar, og lørdag kørte 

familien af sted - og der var nerver på.

Inden dette løb lå Søren på en samlet 4. plads med 163 point, og 1. pladsen 

lå inde med 183 point. Ham der lå på 2. pladsen kunne dog ikke deltage, da 

han kørte løb i Finland. Derfor var der en rimelig chance for en 3. eller 2. 

plads.

Dagens løb startede med opvarmning, og her satte motoren sig igen fast - 

1,5 time før start. Så var far-mekaniker på igen, og denne gang blev en godt 

brugt motor sat på. Da Søren stod på startlinjen, sagde han til sin far: “nu må 

det bære eller briste”, og så gik starten med sådan en raseri, for nu skulle der 

hentes point. I første løb kom Søren på en 1.plads med 12 point, 2. løb gav en 

2.plads og 11 point og 3. løb gav en 1.plads og 12 point, og i fi nalen blev det til 

20 point. De samlede point viste sig nu at være afgørende.

Ham der lå på en samlet 1.plads inden dagens løb, skulle bare køre sikkert 

og gennemføre, og så var guldet hjemme, men han lavede en virkelig stor 

kørefejl. Han glemte i sin iver at tage det alternative spor på banen, som alle 

kørere skal igennem én gang, hvorfor han blev diskvalifi ceret og fi k 0 point. 

Søren vandt derfor guld med bare 1 points forspring. Som i så meget andet 

sport, så er intet afgjort på forhånd.

Et stort tillykke til Søren og hans familie!

Søren, Kim og Jytte vil gerne rette en stor tak til sponsorerne, som er:

• CTEK - ladere

• Hydroscand

• Jegstrup Crosscenter

• Grindsted Autoværksted

• Dan Skilte A/S

• Holm EL og VVS

• KCJ Foto

• Mogens Daarbak

På facebook kan man se billeder fra løbet taget af KCJ Foto.

Og så lige lidt facts:

Søren har i år kørt 3. sæson. Han startede i 2011 med 125 cc og rykkede i 

2012 op i 250 cc. Der er her henvist til motorstørrelsen, som i 250 cc-ud-

gaven giver crosskarten en tophastighed på 140 km/t, og så skal der altså 

holdes ved rattet.

Som i så meget andet sport på topplan, så kræver det opbakning fra baglan-

det, og det kan man vist roligt sige, at Søren har.

M.v.h. Ole Peter Jakobsen,

Borgerforeningen
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Ved byrådets 2. budgetforhandling er vores 
cykelsti nu kommet helt op i top 2. Der er 
samlet afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 og 
11 mio. i 2016, hvor cykelstien bliver anlagt.  
Bendt Grønborg, der er formand for Sam-
rådets Cykelstiudvalg, udtaler ” I den 
gamle Cykelstiplan, var vores sti nummer 
19 ud af 19 i landdistrikter. I Cykelhand-
lingsplan 2013 er vores sti blandt de 10 
højest prioriterede – i går smuttet vi helt 
op på andenpladsen! Vi er meget glade og 
tilfredse. I dag er en festdag for Grindsted 
og Uggerhalnes borgere og ikke mindst for 
vore børn, der fremover får en langt sikrere 
cykelskolevej. 
Resultatet af vore anstrengelser viser, at 
det kan betale sig at gå til politikere og em-
bedsmænd med saglige argumenter og be-
slutsomhed.”
”Det er imidlertid også vigtigt for mig at 
fremhæve,” siger Bendt, ”at det resultat, 
som vi har opnået i høj grad skyldes et godt 
og frugtbart samarbejde i Cykelstiudvalget. 
Medlemmerne supplerer hinanden på for-
billedlig vis, det er absolut en stor glæde at 
være en del af dette energiske team,” ud-
trykker Bendt, der slutter med et stort til-
lykke til Grindsted og Uggerhalne. 

Poul Dahl
Grindsted den 27. september 2013

SÅ FIK VI 
MEDVIND 
PÅ VORES 
CYKELSTI
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Samrådet har fokus på Grindsted og Ug-
gerhalnes forskønnelse. Rådet indstiftede 
i 2012 en pris til årets gode og smukke 
byggeri og det gode byrum. Vinderen blev 
et smukt renoveret hus i Grind-sted, hvis 
ejere modtog en stentøjsplakette fremstil-
let af vores lokale kunstner, Margit Ploug-
strup. 
Samrådet ønsker med sin pris at fremme 
godt og smukt byggeri i landsbyerne; byg-
geri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore 
borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er 
attraktivt at bosætte sig i vore landsbyer
Men også at fokusere på det, vi kalder det gode byrum. Her tæn-
ker vi både på anlæg og projekter, som på en god og smuk måde 
tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og der-
med bidrager til byernes forskønnelse og på smukke haveanlæg, 
som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Have-
anlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted 

og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, 
hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg 
gerne bo!
”Men, vi skal være mange om at pege på 
en vinder”, siger Samrådets formand, Ole 
Schwarz. ”Der-for beder vi interesserede bor-
gere indsende forslag med en kort begrun-
delse”. 
Byernes borgere kan indstille projekter, som 
opfylder en eller fl ere af nedenstående krite-

rier til præmi-ering. Projekter skal være afsluttet i 2013. Du skal 
indsende dit forslag med en kort begrundelse, eventuelt bilagt 
foto til: Poul Dahl, Tranevej 16, Grindsted, 9310 Vodskov (posselt.
dahl@mail.tele.dk). 
Vi skal have dit forslag senest den 1. marts 2014.
Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der 
skal præmieres. 
Præmieringen sker ved Samrådets årlige ordinære generalfor-
samling i foråret 2014.

Et eller fl ere af nedenstående krite-
rier til præmiering af Smukt og Godt 
Byggeri og det Gode Byrum skal 
opfyldes:

π Den gode arkitektur. Gode og smukke 
nybygninger opført i Grindsted og Ugger-
halne (Kinnerup). Bygninger, som passer 
ind i landsbymiljøer og som er med til 
at fremhæve deres egenart netop som 
landsby. Her vil bygninger, som er innova-
tive også klimateknisk og som kan tjene 
som et godt eksempel til efterfølgelse, 
opnå en fortrinsstilling ved bedømmel-
sen. 
π Den gode renovering. God og smuk 
renovering af ældre værdifulde byg-
ninger, der bidrager til at bi-beholde og 
gerne genskabe de kvaliteter, der ligger 
i den oprindelige, men nu afdæmpede 

landsbyarki-tektur. Et renoveringsprojekt 
kan være at tilbageføre et byggeri til det 
oprindelige, men også et projekt, hvor 
der tilføres moderne kontrastskabende 
elementer.
π Det gode byrum. Andre anlæg og pro-
jekter, som på en god og smuk måde tilfø-
rer vore landsbyer rummelighed af fælles 
karakter og dermed bidrager til byernes 
forskønnelse. Det kan være et samlende 
”torv”, værested, andre spændende akti-
vitetsrum; det kan også være identitets-
skabende kunst, herun-der kunstnerisk 
udsmykning i forbindelse med byggeri og 
anlæg i byerne. Her er der bl.a. tænkt på 
by-ernes beliggenhed på kan
ten af Hammer Bakker og fl aden op mod 
Jyske Ås.
π Det smukke haveanlæg. Vi ønsker 
også at præmiere den smukke forhave, 

som vender ud mod de to byers hoved-
strøg: Grindstedvej, Uggerhalnevej og 
Espelunden og som derved er med til 
at den forbi-passerende får et positivt 
indtryk af byrummet.
Byudvikling & Byforskønnelse er en pro-
jektgruppe under Samrådet for Grindsted 
& Uggerhalne. Pro-jektgruppen har fo-
stret ideen med at indstifte prisen ”Årets 
Smukke Byggeri og det Gode Byrum”.

Medlemmer i Byudvikling 
& Byforskønnelse:
Margit Plougstrup

Marianne Ellersgaard
Hans Stochholm

Ole Schwarz
Ole Kjær

Poul Dahl

PRIS TIL 
ÅRETS GODE 
OG SMUKKE 
BYGGERI OG 
DET GODE 
BYRUM 2013

Vi skal atter i år have 
udpeget årets gode 
og smukke byggeri 
i Grindsted og Uggerhalne. 
Vil du være med, så læs 
videre og hør hvordan.
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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

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 fl ytning 
kan rettes til 
ovennævnte 
adresse eller 
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Ole Dahl, 
tlf. 98 28 66 01
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HØSTFEST 
I LANDSBYORDNINGEN 

DUS MED NATUREN
Onsdag d. 4. september 2013 afholdt landsbyordningen sin år-
lige Høstfest. Vejret så lidt gråt ud, men da børnehavebørnene 
åbnede høstfesten med at synge Marken er mejet, så kom solen 
frem og skinnede resten af eftermiddagen. En anden tradition 
når festen åbner, er et overdådigt frugt bord hvor både børn og 
forældre kan forsyne sig. 
Alle børnene i landsbyordningen hjælper til med forberedelserne 
til dagen. Børnehavebørnene øver på deres samlinger, så de kan 
underholde med sange. Her blev der blandt andet sunget se min 
kjole. Dus 1 børnene står for, at skralde og skære alle grønsager-
ne til bålmad og Dus 2 børnene planlægger deres fl otte aktivitets 
boder. I år var temaet Cowboy byen ”Dusville” Her kunne man 
blandt andet prøve at kaste med lasso, stå søm i, bage snobrød 
eller få stylet sit hår. 
Børnene er medinddraget fra de er 3 år og til, at de som Dus 2 

børn er medbestemmende arrangører. En af de bærende værdier 
for arrangementet er fællesskab. De yngste børn bliver hjulpet 
og inddraget af ældste børn. Forældre og bedsteforældre kan 
nyde glæden ved at være sammen men de andre forældre i bør-
nenes miljø og børnene får denne dag tid og ro til at spise, lege 
og være sammen med sine forældre i deres institution. Her ser 
vi det fl otte fremmøde som en god indikator på, at det også er en 
værdi hos vores forældre. 
Forældrene i landsbyordningen levere også en fl ot indsats for 
at dette arrangement kan lade sig gøre.  Inden arrangementet 
hjælper de med at bage alle kagerne til det store kage buffet, de 
skærer frugt og hjælper med serveringen undervejs og meget af 
pynten på pladsen er sponseret af dem. En uundværlig hjælp for 
institutionen og et samarbejde, som vi vægter højt.  Tak for endnu 
en fantastisk eftermiddag.
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Byudvikling og Byforskønnelse
Ny udstykninger til parcelhusgrunde i Grindsted er ved at tage 
form. Ejer af jorden og Aalborg Kommune skal til at drøfte, 
hvordan udstykningerne kan lade sig gøre. Der er dog et stort 
stykke arbejde endnu - så hvis alt lykkes, vil udstykningerne 
tidligst blive en realitet om et år.

Paddehatte. 
Paddehattene i Grindsted er sat op, og vi siger tak til de mange, 
der valgte at deltage i afsløringen - det var en god eftermiddag i 
Grindsted! Nu har vi fokus på Uggerhalne. Tre store egestykker 
fra Simon Madsens skov er fragtet op til kunstneren. En gruppe 
borgere i Uggerhalne har klargjort området, hvor hattene skal 
stå, så må vi se, hvornår kunstneren er færdig med sit arbejde.  
Vi skulle gerne gennemføre endnu en indvielse i år.

T-Krydset i Uggerhalne. 
Samrådet har lige været i gang med at forskønne ved T-krydset 
i Uggerhalne. Ejeren af jorden, Karlo Rusbjerg, gav tilladelse til, 
at vi kunne fjerne elletræer og buskads, så det store fyrretræ 
kommer frem i lyset. Landskabsarkitekt Ole Kjær, Grindsted, 
der er idemand til projektet, fremhæver at fyrretræet, når det 
får lys og luft omkring sig, vil være reddet som den fl otte skov-
fyr den er, nu hvor konkurrerende elletræer er fjernet. Træet, 
som nu ses langt tydeligere, vil blive pænere år for år, og byde 
trafi kanter – gående og kørende - velkommen til Uggerhalne på 
smukkeste vis.

Gadekæret er fortsat under reparation, idet Aalborg kommune 
fortsat forsøget at tage livet af den japanske pilurt ved at lægge 
plastik over denne. Vi forventer, at dette arbejde er færdigt i 
2014, så området omkring gadekæret kan blive et hyggested for 
byens borgere.

Mosen. 
Der er nu sat hegn op omring ”mosen”. Der er udsat kreaturer 
og får, som skal afgræsse det indhegnede område og være med 
til at mindske/fjerne bl.a. bjørneklo. Der er lavet to ”porte” ind 
til området, og Samrådet håber på at kunne lave en sti igennem 
området og eventuelt opsætte et bord-/bænkesæt, så beboerne 
kan sidde der og ”ryge sin aftenpibe og, nyde en  og se solen gå 
ned i vest.” .

Smukt byggeri. 
Samrådet vil som i 2012 gentage konkurrence om forskønnelse 
af vores lokalområde (se beskrivelse her i bladet).
Ungeudvalg

Temamøde. 
Ungeudvalget gennemførte i juni et temamøde om børn og 
unges fritidsinteresser i Grindsted og Uggerhalne.
På dette temamøde deltog alle, der arbejder med børn og unge 
i vores område: dagplejen, skolen (inkl. børnehaven, DUS 1 og 
2), ungdomsklubben, GIF, GSK, FDF, kirken, borgerforeningen 
og endelig Samrådet som arrangør. Det var en god aften med 

mange konkrete forslag, hvoraf en del er iværksat. Ungeudval-
get følger op på de mange forslag. Forslagene blev lagt ud på 
vores hjemmeside www.hammernyt.dk i juni.

Ungdomsklub. 
Vi arbejder også på (igen) at få udvidet ungdomsklubbens timer. 
Det bliver svært for kommunen skærer ned på disse timer 
mange steder, men nu forsøger vi altså igen.

Skaterbane mm. 
Ungeudvalget arbejder også på at få etableret et skater-, BMX- 
og en Beach Vollybane i forbindelse med den nuværende Mul-
tibane. Der bliver i disse dage søgte om penge til dette projekt. 
Både skolen og idrætsklubberne bakker op bag disse tanker, 
hvilket vi er taknemmelige for. 

Lys ved Multibanen. 
Lige nu arbejders der under Kjeld Jensens ledelse med at 
etablere lys ved Multibanen, herved vil den også kunne bruges i 
efterårs- og vintermånederne.  

Cykelstiudvalg
Det ser ud til, at vi nu for alvor får medvind på vores cykelsti fra 
Grindsted til Vodskov. Byrådet har netop gennemført 2. runde 
af sine budgetforhandlinger. Resultatet er, at der er afsat i alt 
2 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 11 mio. i 2016, det år, hvor vi må 
forvente at selve stien anlægges. Det er en festdag for borgerne 

fra DIT samrådNYT

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne 
arbejder med en lang række forskellige opgaver, 
neden for kan du få en status over nogle af opgaverne.
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mange konkrete forslag, hvoraf en del er iværksat. Ungeudval-
get følger op på de mange forslag. Forslagene blev lagt ud på 
vores hjemmeside www.hammernyt.dk i juni.

Ungdomsklub. 
Vi arbejder også på (igen) at få udvidet ungdomsklubbens timer. 
Det bliver svært for kommunen skærer ned på disse timer 
mange steder, men nu forsøger vi altså igen.

Skaterbane mm. 
Ungeudvalget arbejder også på at få etableret et skater-, BMX- 
og en Beach Vollybane i forbindelse med den nuværende Mul-
tibane. Der bliver i disse dage søgte om penge til dette projekt. 
Både skolen og idrætsklubberne bakker op bag disse tanker, 
hvilket vi er taknemmelige for. 

Lys ved Multibanen. 
Lige nu arbejders der under Kjeld Jensens ledelse med at 
etablere lys ved Multibanen, herved vil den også kunne bruges i 
efterårs- og vintermånederne.  

Cykelstiudvalg
Det ser ud til, at vi nu for alvor får medvind på vores cykelsti fra 
Grindsted til Vodskov. Byrådet har netop gennemført 2. runde 
af sine budgetforhandlinger. Resultatet er, at der er afsat i alt 
2 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 11 mio. i 2016, det år, hvor vi må 
forvente at selve stien anlægges. Det er en festdag for borgerne 

i Grindsted og Uggerhalne/Kinnerup – måske skal vi foreslå den 
26. september som fast fl agdag!
I Cykelhandlingsplan 2013 var stien mellem Uggerhalne og 
Vodskov blandt 10 prioriterede cykelstier. Hermed var vi rykket 
9 pladser frem i forhold til den tidligere cykelstiplan. Men, nu er 
vi kommet op på en andenplads – det er da et ryk, der vil noget!
Cykelstiudvalget har via saglige argumenter og beslutsomhed 
bearbejdet en række politikere og embedsværket. Det har lykke-
ligvis båret frugt. Det er nu Cykelstiudvalgets opgave at sam-
arbejde med embedsmændene om hvor, hvordan og hvornår de 
enkelte dele skal gennemføres. Vi kiler på med energi.      

Borgermøde. 
Den 23. oktober gennemfører Samrådet et Borgermøde med en 
række kommunalpolitikere. Vi har i samarbejde med forenin-
gerne formuleret fl ere emner, som vi gerne vil drøfte og have 
politikernes indstilling til. Du kan læse mere om Borgermødet 
på hammernyt.dk.

Vi vil opfordre alle til at abonnere på nyt fra Samrådet. Det gør 
man ved at gå ind på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk og 
skrive sin mailadresse. Herved markerer man, at man ønsker at 
få en mail, når der lægges en nyhed på hjemmesiden. 

Med venlig hilsen
Ole Schwarz

Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
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- en ordentlig bank

DK’s bedste rådgivning
for 4. år i træk

Se mere om os på www.noerresundbybank.dk
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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 
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- 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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AKTIVITETER I

DAGPLEJEN 
I GRINDSTED OG UGGERHALNE
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Vi er 5 dagplejere i området, Jane i Uggerhalne og Jytte, 
Tine, Gitte og Pia i Grindsted

Vi mødes alle til legestue hver onsdag i Hallen og en tors-
dag om måneden i Sognegården til musikalsk legestue, 
hvor også forældre og 0-3 årige børn er velkommen til at 
deltage.
Vi har også heldagslegestue i Sognegården fl ere gange om 
året. Disse dage er der altid kaffe
på kanden til forældrene.

Vi er som legestue lige blevet godkendt til at være idræts-
legestue, hvilket betyder, at vi alle, både børn og voksne, 
laver masser af gymnastik og lege, hvor vi får pulsen op og 
får os rørt en masse, når vi mødes i Hallen hver onsdag.

Her er nogle billeder fra forskellige arrangementer i dag-
plejen

Vi har mange forskellige aktiviteter i legestuen, hvor vi 
bl.a. laver perlekæder, tegner, lægger puslespil, læser 
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bøger, har sanglege og selvfølgelig meget leg i hallen.
Vi holder også fastelavn, påskefrokost, julefest, bedsteforæl-
dredag og dagplejedag.

Vi bestræber os meget på at tage på ture ud af byen og det 
kunne f.eks. være en togtur, i zoo,
på bytur i Aalborg og på biblioteket i Vodskov

Hvis der er nye forældre der har spørgsmål omkring den 
kommunale dagpleje i vores område, kan man enten kon-

takte dagplejer i Uggerhalne, Jane Christensen på
mobil 20266479 eller dagplejekontoret på tlf 99823100

Tak fordi vi må passe 
på jeres skønne unger!

Kærlig hilsen
Gitte, Jane, Jytte, Pia og Tine
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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

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

Annoncer

Her 
er der plads til 
din annonce...

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. 5189-2369
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Nyt fra
Gymnastikken

ROPESKIPPING
Især er det værd at nævne, at vi i 
denne sæson har fået ny ropeskipping-
instruktør. Hun hedder Eva Skalshøj og 
vandt guld til de individuelle Europa-
mesterskaber i ropeskipping i år. Hun 
er en meget dygtig instruktør, der også 
selv er en dygtig udøver med mange års 
erfaring. Ropeskipping er sjipning med 
ét eller fl ere tove kombineret på utal-
lige måder. Vi stiller tovene til rådighed, 
og det har ingen betydning, om du har 
sjippet før eller ej. Ropeskipping er for 
alle i alderen fra 7-12 år, der har lyst til 
at sjipppe.  
Ropeskipping er tempofyldt og giver dig 
sjove udfordringer. 
Der er stadig plads på holdet hos Eva 
og hendes hjælpeinstruk-tører. Holdet 
træner torsdage fra 16-17.

CHEERLEADING
Cheerleadingholdet er både for drenge 
og piger. Holdet er et konkurrencehold 
med fokus på at stille op til Danmarks-
mesterskaberne i cheerleading i marts 
2014. Så fylder du mindst 12 år i 2014, 
er der også en plads til dig. Hvis du er 
konkurrenceminded, kan lide at opleve 
en masse med et fællesskab, samt 
have det sjovt, så er dette hold noget 
for dig! 
Holdet træner springgymnastik, dans, 

løft, kast og meget andet. 
Det træner onsdage fra 19.05-20.30 
med Christina som instruktør, der selv 
har gået til cheerleading i 12 år. 

ZUMBA
Denne sæson står også på zumba man-
dag aften fra 20.30-21.40 også med 
Christina som instruktør. 
Her danses forskellige latinamerikan-
ske danse med fokus på forbrænding og 
konditionsforbedring og selvfølge-lig at 
have det sjovt. 
Du kan stadig nå at være med! Holdet 
har en aldersspredning fra 14 år og helt 
op til 55 år, så alle kan være med. På 
holdet er der både nye og gamle ud-
øvere. I starten, når der skal læres nye 
danse, sættes tempoet ned, så alle kan 
følge med. Holdet er desuden et meget 
socialt hold, hvor alle taler med hinan-
den både før, under og efter træningen.

Der er stadig pladser på alle holde-
ne, der bliver udbudt, så det er ikke 
for sent at komme i gang!

Til sidst er der bare at sige, at vi glæder 
os til at se nye, såvel som gamle ud-
øvere. Rigtig god sæson til alle!

Bestyrelsen, Gymnastikken, Grindsted 
Sportsklub

TAK TIL ØLKLUBBEN “HAMMER BRYGGERLAUG”!
Som det også kan ses i Hammernyt, så har “Hammer Bryggerlaug” også forstand på  andet end at brygge øl. En halv snes personer 

fra Uggerhalne har valgt at bruge ikke så få timer på at opdatere de gamle julebelysninger, så de ikke bare er blevet både bedre og 

fl ottere end nogensinde, men så de også lever op til det nye strømregulativ, som bl.a. kræver LED-belysning. Vi glæder os til at se 

resultatet, når Borgerforeningen skal hænge dem op i masterne omkring 1. dec. En stor tak for jeres indsats.

Med venlig hilsen og på vegne af Borgerforeningens bestyrelse

Ole Peter Jakobsen

SÅ ER GYMNASTIKKEN 
I GRINDSTED STARTET 
FOR SÆSONEN. 

Vi har fået en 
fi n start med 

både nye 
og gamle 

medlemmer, 
samt 

instruktører 
og bestyrelses-

medlemmer 
- Velkommen 

til jer alle. 
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BORGERFORENINGEN 
SØGER NY REDAKTØR 
OG GRAFIKER 
TIL 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 mediegrafi kere, altså dem 
der sætter bladet op. Connie har valgt at sige stop mens 
“legen er god” og lade andre komme til. 
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 bi-
stå med diverse oplysninger og gode råd til en efterfølger. 

Tak til vore mediegrafi ker!
Som det kan ses et andet sted i Hammernyt, så har vores 
trofaste mediegrafi ker Jan  Holdgaard Dissing gennem 
de sidste 2 år valgt at sige stop grundet nyt arbejde. Al-
lerede fra jan. 2012 satte Jan sit præg på bladets layout. 
Det har ikke gjort bladet mindre spændende, når en ud-
dannet mediegrafi ker kommer til. Hermed en stor tak til 
dig, Jan for din indsats, og Borgerforeningen siger “tak for 
lån” til din familie. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye 
arbejde.

Derfor søger vi både en ny redaktør og grafi ker til Ham-

mer Nyt fra og med næste nummer, der har deadline sidst 

i december 2013.

Kontakt Borgerforningen hvis du skulle være interesseret 

TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Ungdomsklubben i Grindsted 
har følgende åbningstider
Onsdag kl 18:30 til 21:30

For mere information 
kontakt Christian 

på telefon 21423105

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!
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Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.

Ansvarlig redaktør:  Connie Vorsaa  - E.mail: hammernyt@hammernyt.dk

Sats og layout: Jan Holdgaard Dissing - E-mail: hammernyt@hammernyt.dk

Tryk: NTK-Print, Dronninglund

Fotos/tekster/logoer 

tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren. 

Lov nr. 164 om ophavsret.

Hvor ingen ophavsperson fremgår, 

tilhører de bladet.

GRINDSTED IF ER 
STARTET IGEN,
OG HÅBER AT SE 
EN MASSE BØRN 
TIL TRÆNING. 

I tidsrummet kl. 10 - 12.30 har børn i alderen 
0 - 8 år plads til at spille og lege sammen med 
foreningernes frivillige.
I tidsrummet kl. 13 - 15 er der så plads til alle 
øvrige interesserede, herunder børn fra 9 år og 
opefter.

Prisen er 30 kr. inkl. frugt, mad for alle 
deltagere til middag kl. 11,30 - 13 samt 
armbånd. Fravælger man mad til middag er 
prisen 15 kr..

NB. Husk cykelhjelm, hvis du har en!!!
NB. Børn på 6 år og derunder skal have en 
voksen med til arrangementet, forstået  således, 
at der følger en ansvarlig med dem.

Mvh Bestyrelsen i Grindsted Idrætsforening

Tirsdag: 
16.15 - 17.00: U6 
17.00 - 18.00: U10
19.00 - 20.00: Dame senior 
20.00 - 21.00: Herrer senior 

Torsdag: 
18.00 - 19.00: U14 
19.00 - 20.30: Dame senior 
20.30 - 22.00:  Here Senior

Vores trænings tider ser således ud indtil videre: 

“FORENINGER I SPIL”

Med venlig hilsen                          
Bo Hovgaard Thomasen

Borgerforeningen

Lørdag, den 2. november 2013 indbyder Borgerforeningen 
sammen med idrætsforeningerne GIF og GSK til en gang 
sjov motion i Grindstedhallen. Igen i år er det krambilen, der 
kommer, den er fyldt med sjove idrætsspil.

DER ER
INGEN

TILMELDING 

-  BARE 
MØD OP! 

TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!



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 AMBA:
Arne Nielsen, formand 98 28 62 34
Ole Dahl, kasserer 98 28 65 29
E-mail: 
                    grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
                    www.grindsted-vand.dk

LOKALE 
TELEFON-

NUMRE

Udgivet af 
Borger-
foreningen 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 25./26. januar 2014. 

Stof til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest 2. januar 2014
E-mail til redaktionen: 
hammernyt@hammernyt.dk
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TELEFON-

Det sker...Det sker...Det sker...

   

Se omtalen 

inde i bladet...

Skal du yde 
førstehjælp?
Skal du yde 
førstehjælp?

Arrangør:  Dato/klokkeslet:  
Arrangement:

Sognegården: 18. november kl. 19.30 Hammeraften:

 
 

  
”Udstationering i Australien”

 
28. november kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
3. december  kl. 19.30 Adventsfest med Hammerkoret

 
6. december  kl. 18.00 Fællesspisning

 
10. januar   kl. 18.30 Nytårsfest med spisning

 
30. januar  kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
30. januar  kl. 18.30 Lysfest i Grindsted skolegård 

 
  

  
og derefter i Sognegården

Hammer Kirke: 5. november  kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Alder 7-13 år.

 
1. december   kl. 19.30 Gospelkoret Contentus

 
5. januar  kl. 15.00 Koncert med Mads Granum Kvartet

Horsens Kirke: 12. november  kl. 19.00 Åben sangaften

 
17. december     kl. 19.00 Afslutning på de åbne sangaftener.

 
 

  
Sopranen Christine Hjort Bjerre 

 
 

  
medvirker

Borgerforeningen: 2. november   
Foreninger i spil med KRAMbilen

 
kl. 10.00-12.30   

for børn i alderen 0-8 år

 
kl. 13.00-15.00   

børn fra 9 år og opefter 

 
 

    
samt alle øvrige interesserede

Ungdomsklubben Onsdage  kl. 18.30-21.30

FDF: 
Tirsdage   kl. 18.00-19.30 I Sognegården 

 
 

  
for alle aldersgrupper       

                       
               


