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Den nye redaktionsgruppe 
har været på et lille uformelt 
besøg hos Arne Riis, for at hø-
re, hvad han føler, ved at op- 
høre på bladet Hammernyt. 
Arne svarede, at det var lidt 
mærkeligt men det havde væ-
ret sjovt at skrive til bladet.  
I de ca. 7 ½ år, der var gået si-
den han startede, havde han 
mødt en del mennesker og fået 
en god snak med dem.    Side 7

Dejligt at arbejde med 
Hammernyt 

Tysklandstur med 
forhindringer 

Til Borgerforeningens årlige 
tysklandstur havde Pia Øhrberg 
lavet en quiz med 13 spørgsmål. 
Blandt de tre vindere af quizzen 
var Birthe fra Ringdrosselvej, 
som her viser sin præmie, en 
æske skildpadder.             side 4

Husk: 
Generalforsamling i 
Borgerforeningen for 
Grindsted, Uggerhalne 
og omegn. 
15. marts 2007 
 kl. 19:30 
Mød op og vær med ! 
se side 3
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AKV - Langholt 
 

ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN 
 Gravsholtvej 92, tlf. 98 28 62 33  

Sudergaards Autoservice 
Grindsted 

Grindsted Vandværk I/S 
Kornelparken 4, Grindsted 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 

 

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

* Køb/salg af brugte 
 biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 
Biltlf. 2084 6432 9828 6432

Tlf.  98 28 66 01 eller 40 88 09 01 
E-mail:  grv@grindsted-vand.dk 
Hjemmeside:www.grindsted-vand.dk  

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

Din lokale radiomand: 

F.E. Service 
Bleggårdsgangen 3, 

 Aalborg 
Tlf. 9811 4833 

 

mobil: 4098 4833 
privat: 9828 6282 

Reparation af 
radio, tv, video, 
opsætning af 
paraboler, salg af 
brugte tv, video, 
salg af 
parabolanlæg 

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

Tlf. 98 28 15 16 
www.hjallerupvvs.dk 

• VAND 
• VARME 
• RØRSKADER 
• BLIKKEN-  
 SLAGER 
 ARBEJDE 
• VAGT- 
 ORDNING 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet

Uggerhalne
Vandværk 
 
Formand:  Jørn Toldbod 
 Skovskellet 5 
 Tlf.  98 28 63 81 
 
Kasserer: Ole Fibæk 
 Kongsvænget 6 
 Tlf. 98 28 63 23 

Plougstrup
Keramik

& Glas 
MINERVAVEJ  20, GRINDSTED 

 9310 Vodskov 
Telefon  9828 6120

E-mail: plougstrup@mail1.stofanet.dk
Hjemmeside: www.plougstrupkeramik.dk 

Åbningstider:
torsdag-fredag kl. 13-18, lørdag kl. 10-16  eller  efter aftale 
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Søndag den 18. februar kl. 14:00 er Borgerforeningen 
vært ved et Fastelavnsarrangement med 
Tøndeslagning for børn i alle aldre i 
Grindstedhallen 
Kom og oplev klovnen MIGU 
Pris: 25 kr. pr. barn indkl. en fastelavnsbolle og sodavand 
Forældre og bedsteforældre gratis adgang. Kaffe, te, vand  og 
pølser kan købes.   
Præmier til kattekonger / dronninger og for bedste udklædning. 

Der indkaldes til ordinær 

Generalforsamling i 
Borgerforeningen for  
Grindsted, Uggerhalne  
og Omegn 

 
Torsdag den 15. marts 2007 kl. 19:30 
i Sognegården, Grindsted
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1) Valg af ordstyrer og referent 
2) Formandens beretning 
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 
4) Fastsættelse af kontingent 
5) Behandling af indkomne forslag 

Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres 
til Jonna Jensen, Grindstedvej 38, Uggerhalne, 
eller Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, 
Grindsted, senest 8. marts. 

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jonna 
Jensen, der modtager genvalg, og Ole Krogh, 
der gerne vil afløses.  

7) Valg af revisor 
8) Eventuelt 

 
Inden generalforsamlingen er Borgerforeningen 
vært ved en fællesspisning med labskovs  
kl. 18:30 , tilmelding til spisning er nødvendig   
til Jonna Jensen, 9828 6320, eller Ole Peter 
Jakobsen, 9828 6878, senest 8. marts. 

Borgerforeningen 
har 75 års 
fødselsdag 

14. april 2007 
 
Dagen vil naturligvis blive 
markeret med et arrange-
ment -  Borgerforeningen 
holder i øjeblikket flere 
muligheder åbne. Følg med 
på INFOSTANDERNE og 
på vores hjemmeside: 
http://www.hammernyt.dk/

INFOSTANDEREN 
i Grindsted 

FLYTTER 
Da der ikke er så meget 
trafik ved infostanderen i 
Grindsted, som oprindeligt 
forudset, og da den desuden 
står ret mørkt om aftenen, 
er det blevet besluttet at 
flytte den til en mere synlig 
plads, nemlig hjørnet af 
Uggerhalnevej og Gennem 
Bakkerne. Herved vil 
skolen også kunne få mere 
glæde af den. Tidspunktet 
for flytningen er ikke 
fastlagt; det vil ske, når 
frivillige personer har tid til  
at gøre arbejdet. 

Få Jeres arrangement med i 
kalenderen på 

hammernyt.dk; 
send en e-mail til: 

webmaster@hammernyt.dk
Bladets kalender opdateres 
fra hammernyt.dk
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Legatuddeling under den årlige lysfest 

Tysklandstur med 
forhindringer 

Borgerforeningens traditio-
nelle årlige indkøbstur til Tysk-
land fandt i 2006 sted lørdag 
den 25. november med afgang 
fra Sognegården kl. 08:00. 

Turen gik som så ofte før til 
Poetzsch ved Flensborg, hvor 
der som sædvanligt var mange 
andre handlende. 

Cirka 25 havde meldt sig til 
turen, så der var god plads i 
bussen. Undervejs blev der ser-
veret kaffe og rundstykker, som 
Borgerforeningen havde med-
bragt, ligesom den til lejlighe-
den fremstillede quiz blev løst 
af mange. 

Hjemkomsten var planlagt til 
kl. 19:00, men blev dog noget 
forsinket, idet bussen under 
hjemturen fik et teknisk pro-
blem, som medførte at chauffø-
ren i forbindelse med et stop 
ved Ejer Baunehøj valgte at 
tilkalde en anden bus, som pas-
sagerer og deres indkøb så blev 
overført til. Dette forlængede 
hjemturen med et par timer.   

Stavgang er nu 
igang igen ! 
Hver tirsdag kl.13:00 med 
instruktør.  
Startsted: Sportspladsen på 
Ledvej i Uggerhalne. 
Stave kan evt. lånes i  første 
omgang. 
Mød op og vær med ! 

Også i år sker legatuddelin-
gen fra Christiane og Carl Fre-
derik Sørensens Fond i forbin-
delse med den årlige lysfest, tor-
sdag 1. februar. 

 Lysfesten starter på skolen 
kl. 18:30, herfra er der fakkeltog 
til Sognegården, hvor der er 
gudstjeneste og legatuddeling. 

Bestyrelsen for fonden består 
af skoleinspektør Steen Ovesen,
sognepræst Karl Herz-Jensen og 
revisor Ole Dahl. 

I år får 20 unge, der har væ-
ret elever på Grindsted  Skole, 
et kontant beløb til hjælp til de-
res uddannelse. Følgende er 
blevet tildelt legatet: 

Mark Winther Hansen, 
Mette Steen Christensen, 
Mads Søborg Jensen, 
Nete T Schou Poulsen, 
Jacob Herold Høgh, 
Helle Sudergaard Larsen, 
Kristina H Høgh, 
Tina Thomsen, 

Betinna Stegenborg, 
Lars Sørensen, 
Jane Palsgaard Anthonsen, 
Lasse Juhl Pedersen, 
Thomas Møller Larsen, 
Rikke Toldbod, 
Line Slochana Sørensen, 
Mette Skovsgaard Sørensen, 
Shalika Lalani Pedersen, 
Maria Kjeldgaard Nielsen, 
Søren Christian Christensen, 
Henriette Jensen. 

Julevideomaraton med 
rimelig tilslutning 

Til Borgerforeningens snart 
traditionelle Julevideomaraton 
for børn, som blev af viklet 8. 
december, var der rimelig 
tilslutning fra de yngste årgange, 
hvorimod de lidt ældre glimrede 
ved deres fravær. Der blev vist 5 
film mens de uddelte slikposer 
blev fortæret sammen med pøl-
ser, sodavand og popcorn.  

Julebelysning som vi er vant til..... 

Af udseende ligner julebelys-
ningen i 2006 sig selv, som vi 
har kendt den gennem mange 
år. Der havde ellers været over-
vejelser om at erstatte kransen 
af pærer med en moderne lysdi-  

odeslange, idet vi i et stykke tid 
ikke havde kunnet købe de ori-
ginale pærer i løs vægt, og der 
ryger nogle stykker hvert år. 
Heldigvis har vores elektriker 
fundet et kinesisk fabrikat, som 
ligner de originale pærer, hvis 
de ikke sidder i samme krans. Et 
antal kranse har i 2006 med 
succes været monteret med disse 
pærer, og de gamle pærer har så 
været brugt som reserve i kranse 
med gamle pærer. Desuden har 
Ole Peter fundet på en måde at 
repare de transparente sider i de 
røde lamper, så de kan holde et 
stykke tid  igen, ligesom et antal 
røde lamper er blevet monteret 
med lavenergipærer....  
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Ny havetraktor  
til Grindsted- 
Uggerhalne og 
omegns 
borgerforening 
 

Borgerforeningen for 
Grindsted Uggerhalne og 
omegn har været så heldi-
ge at få penge fra Spar 
Nord fonden.  Steen Bæk-
gaard-Sørensen og Arne 
Nielsen fra Spar Nord 
troppede op til Grindsted 
skoles julekoncert og lege-
de julemænd. Det var Re-
ne Jensen fra borgerfore-
ningen og Sten Ovesen fra 
skolen, der fik æren af at 
tage imod pengene.  

Næste år håber udvalget at 
kunne skaffe penge til 
vand og el på pladsen. Det 
skal bruges til vores 
byfest, samt vores nye 
bålplads som byens bor-
gere, og andre interes-
serede er meget velkomne 
til at benytte når foråret og 
det gode vejr kommer 
tilbage. 

Traktoren skal bruges til at 
holde de grønne områder 
om-kring Grindsted skole 
på deres nye legeplads. 
Legepladsen er lavet i et 
samarbejde i mellem 
sportsklubberne, borgerfor-
eningen og skolen og re-
sultatet kan nu ses hvis 
man lægger gåturen forbi 
byens nye dejlige fælles-
areal. 
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Lej          æresporten 
ved Grindsted- 

 Uggerhalne 
 Borgerforening 
 

PRIS INCLUSIVE 10 FLAG: 150 kr.

Kinnerup Auto
Kommission 

Grindstedvej 2, Uggerhalne, 9310 Vodskov 
Tlf. 9639 1616 . Fax 9639 1600 

Info@kautok.dk  .  www.kautok.dk 

...og mangler derfor
konstant biler! 

Lad os sælge din bil 
hurtigt og billigt 

SOLGT eller GRATIS

RING OG HØR NÆRMERE

Revisionsfirma 
Ole Dahl 

Registreret Revisor FRR 
 

KORNELPARKEN 84 
Grindsted - 9310 Vodskov 

Telefon 9828 6529 

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 

Kontakt bestyrelsen for leje

Sko 
 til 
 hele 
 familien 

Bjarne Hansen 
Ejendomsmæglerfirma 

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

Stavgang 
 igang 
 igen 
Hver tirsdag kl. 13:00 
Start fra sportspladsen på Ledvej i Uggerhalne
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Det har været en dejlig 
opgave at arbejde med 
”Hammernyt” 
 

udtaler Arne Riis.

Mange af dem var desværre 
ikke længere iblandt os. Nu 
havde han så selv valgt at 
stoppe, særligt da der var så 
mange andre interesser, som 
pressede sig på. 
 Vort næste spørgsmål gik på 
om han mente, bladet kunne 
videreføres af en flok amatø-
rer, som det nye udvalg må si-
ges at være. 
 Ja, det håber jeg I kan, men 
jeg indrømmer også, at hvis 
jeg skulle lave noget, jeg slet 
ikke var kendt med eller var 
uddannet til, så ville det blive 
svært for mig, at lave, men jeg 
håber I finder på noget og det 
behøver ikke være magen til 
det, som jeg har lavet, men I 
finder nok på noget. Der er en 
masse opgaver at tage fat på, I 
skal blot finde dem frem. I må 
bare ikke være bange eller bli- 
ve nervøse for opgaverne, ba-
re gå til dem. De fleste svarer 
ja til spørgsmålet, om man må 
komme og snakke med dem. 
 Hvordan startede du bladet 
op ? 
 Da jeg overtog var der et an-
det blad, som havde ca. 30 år 
på bagen, som hed Grindsted 
Nyt. Det var meget seriøst, og 
jeg blev hurtigt klar over, at 
jeg skulle fortsætte den seriø-
se linje. Mange af byens ældre 
har gemt Grindsted Nyt gen-
nem mange år, og jeg lånte et 
par årgange af Inga Nielsen, 
der bor i Glashuset. Jeg læste 
dem igennem og fandt frem til 
stilen i det nye Hammernyt.  

Hvordan har du det med, at få 
en del tid til overs og ikke 
længere være afhængig af en 
dead-line, du skal overholde. 

Det har altid været en af de 
positive sider af Hammernyt, at 
der ikke var nogen, der stod og 
råbte: Arne, om et kvarter skal 
du være færdig med den artikel. 
Jeg havde flere måne-der til at 
blive færdig, men der var meget 
skrivearbejde. 
Jeg er i øvrigt i gang med at 
skrive en bog, og vil også ger-
ne lave en anden til mine bør-
nebørn. 

Det er ikke sket ret mange 
gange. Der er tit nogle, der har 
ringet og sagt, tag og gå hen og 
få en snak med ham eller 
hende, de er fine for en god 
historie. 
Arne, hvad skal du bruge fri-

tiden til fremover. Skal du ud  
og campere, eller hvad ? 
 Nej, jeg regner med at få bed- 
re tid til at læse og jeg skal  
også fortsat have lidt skrevet. 
Jeg har også en stor familie og 
når vi alle er samlet er vi godt 
et par og tyve, så der er mange 
fødselsdage at gå til. 

Er der så tale om en livs-
beskrivelse  ? 
 Nej, jeg skriver en bog, der 
skal hedde: Dage og øjeblikke 
i farmor og  farfars liv. Jeg be-
skriver dage og øjeblikke, helt 
tilbage fra jeg var  dreng med 
datoer og årstal på de forskel-
lige oplevelser. Og det er no-
get, der virkelig tager tid.  
 Hvordan har det været med 
hensyn til at få folk til at hen-
vende sig med emner, som de 
ønskede at få debatteret. 

Arne Riis i sit arbejdsværelse 

 Jeg kan se, at du også har 
høns i baghaven ? 
 Ja, men det er ikke så spæn-
dende mere, alt det her fugle-
influenza, tager lidt af det sjo-
ve, nu skal der være net over. 
Det er ikke almindelige høns 
jeg har, men dværghøns. 

Tager du på udstilling med 
dem ? 
 Nej, det gør jeg ikke, men jeg 
er før taget ud for at kigge på 
udstillinger, mest for at få ide-
er til, når vi skal skifte race. 
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De høns vi har nu, de har været 
gode til at lægge æg, men fra 
nu af og frem til april giver de 
ikke rigtig noget.  
De går ude hver dag og det er 
da sjovt med noget liv i bag-
haven, men jeg skal sørge for 
de har det godt. Dem jeg har 
nu, de er så kræsne. De andre 
jeg har haft før spiste alt hvad  
man gav dem fra den daglige 
husholdning, men det gør dis-
se her ikke. 

Jeg har et par gange set dig 
henne ved Kinnerup fiskesø. Er 
det der vi fremover skal møde 
dig med en fiskestang i  
hånden ? 
 Det kan da godt være, men 
jeg vil hellere gå ved en å. Da 
jeg boede i Midtjylland gik jeg 
tit på de sidste km. af Karup Å, 
men jeg har ikke rigtigt fisket, 
efter at jeg er kommet her til 
Vendsyssel. 
 Hvad så, kan du affinde dig 
med fremover at være et helt 
almindeligt menneske ? 
 Ja, ja nemt. Jeg har jo man-
ge andre interesser, jeg læser 
gerne så meget som jeg kan få 
tid til. Jeg er en flittig gæst på 
biblioteket og låner bøger med 
hjem, ligesom jeg gerne besø-
ger markeder og lignende for at 
kigge på bøger. 
 Har du haft hjælp til Ham-
mernyt ? 
 Nej, kun lidt med bestyrel-
sen for borgerforeningen, lige  
som, der jo er lidt samarbejde 
med menighedsrådet, men det 
er ikke noget der vedrører bla-
det sådan set men mere af tek-
nisk karakter. Men jeg er gået 
en del op i Hammeraftener og 
udflugter. Jeg  kontakter da tit 
borgerforeningen for at høre, 
hvad der skal ske i den kom-
mende tid.  
Selve bladets opstart, hvordan 
var den ? 

Ja men det var forholdsvis let 
for mig. Der skete jo det, at den 
tidligere redaktør var godt kendt 
med de forskellige fore-ninger 
og klubber i området, og jeg 
blev hurtig klar over, at det bur-
de jeg udnytte. Så jeg kastede 
mig ud i det og arbejdede på 
god journalistisk vis med at 
opsøge folk og få dem til at 
fortælle noget. Men det er jo 
sket, at nogle, jeg havde aftaler 
med, pludselig er rejst væk, få 
dage før vi skulle tale sammen 
og så er det med at finde et nyt 
emne og få det bearbejdet inden 
dead-line. Det var næsten vær-
re, når jeg stod med for meget 
stof, så noget måtte udskydes til 
næste nummer. Men jeg kan 
godt mærke  til sidst, at der ikke 
var mange hjørner her i sognet, 
hvor jeg ikke havde været. 

Hvordan har din kontakt til 
foreninger og klubber været ? 
 Jamen, den har været god. Jeg 
har haft den aftale, at jeg ikke 
skulle rykke foreningerne. Hvis 
der ikke kom noget, så var det 
godt og hvis der automatisk 
kom noget, så var det også godt. 
De vidste vi havde dead-line 
den første i kvartalets første 
måned. Men jeg har  en anelse 
om, at der ligger en del stof, 
som ikke er kommet frem fra 
klubber og foreninger  mens an-
dre har været flinke til at sende 
tekst og billeder ind. Grindsted 
skole er også flink til at sende 
stof, og det er særlig skole-
inspektøren, der klarer det. 
 Har du nogen ide om, hvad vi 
skal satse på fremover ?    
 Jeg synes, I skal gøre det I har 
kræfter til, men husk, der skal 
være plads til sjove oplevelser. 
Fortæl også om fraflytninger 
samt tilflyttere. Vores  største 
problem herude er nok manglen 
på dagligvarebutikker, men der 
er desværre ikke økonomi i at  

drive forretning her, og det er jo 
værst for de ældre der ikke er 
selvkørende. De må nu tage 
bussen til Vodskov efter daglig-
varer, og det kan godt være 
svært, at få det  slæbt hjem på 
en gang når man er over 80 år. 

Ja Arne, nu vil vi stoppe for 
denne gang. Men du skal fore-
løbig have en stor tak for det 
arbejde, du har lagt i bladet 
Hammernyt. Vi håber du må få 
et godt otium sammen med din 
hustru i rigtig mange år. 
 Inden vi slutter helt skal jeg 
dog have en lille snak med din 
hustru, Margit og høre, hvad 
hun siger til  at du slutter. 
 Margit, tror du at Arne kan 
finde sig i at gå hjemme hele 
dagen ? 
 Det er ikke noget problem. 
Du kan tro han har rigtigt me-
get at tage sig til. 
 Hvad beskæftiger han sig da 
med ? 
 Han beskæftiger sig med vi-  
deofilm, og dem er han ved at 
få kørt over på DVD. Han har 
lige været på kursus i 8 uger i 
det der DVD. Han er også ved 
at skrive en bog. 
 Og så er han også med i lokal-
historisk arkiv i Vodskov, hvor 
han sidder i bestyrelsen og la-
ver lidt for dem engang imel-
lem. Jo han har rigeligt at be-
stille, så jeg ser ikke mere   til 
ham fordi han stopper med 
HammerNyt. 
 Skal fritiden eventuel bruges 
på udlandsrejser ? 
 Det har vi været på mange 
gange, og vi plejer også at ta-ge 
et par ture om året, vi skal nok 
få tiden til at gå – men det 
krævede meget arbejde med at 
redigere Hammernyt. Jeg pas-
ser haven i sommermånederne 
og det glæder jeg mig til. 
 
forsættes side 9
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Fra det gamle arkiv ret og renoveret kloakkerne og 
lavet en gangsti gennem byen fra 
Lars Ravns vej til Købmand 
Frederiksens indkørsel. 

Der blev indhentet tilbud og 
bestyrelsen valgte på et møde 
den 9 November 1933 Ce-
mentstøber Mortensen, Hjalle-
rup til opgaven. Der skulle be-
tales i alt kroner 2100,00 for 
kloakering samt gangsti og  
Cementstøber Mortensen  for-
pligtede sig til at aflevere ar-
bejdet senest den 1 April 1934. 

Sognerådet for Horsens -
Hammer havde bevilget et 
tilskud til etablering på kroner 
500,00 og senere blev der 
bevilget 2 gange  
 100,00 kroner,  for at få det til at  
hænge sammen. 
 
Det sociale 

Der var også tid til gåse- og 
andespil. Det  nævnes at der 11 
November 1936 blev afholdt et 
spil og der var indkøbt: 
16 ænder a  kr. 4 pr stk.  
2 store gæs a  kr. 7 pr stk. 
Leje af lokaler kr. 5. Kaffe til 
bestyrelsen og musikken kr. 8,20  
Det fremgår ikke at der er betalt 
honorar til musikken så kaffen 
må også  dække honoraret. 

Fra krigens start i 1940 og 
frem til 1950 var der næsten in-
gen aktiviteter i  Borgerforenin-
gen, det er  dog nævnt, at der på 
bestyrelsesmøde den  4 februar 
1947 blev vedtaget at bruge 1500 
kroner til at etablere gade-
belysning  i Grindsted. Pengene 
indsamlede man blandt indbyg-
gerne og resten blev financieret 
af Horsens Sparekasse. 

 

Sammenfattet af Karl Aage Madsen 

Man kender ikke ret meget 
til tidligere tiders fælles aktivi-
teter i lokalområdet. Der blev 
holdt høstfester, julegilder og 
andre årstidsfester, som styrke-
de sammenholdet og fællesska-
bet. Kulturlivet blev også tilgo-
deset, der blev afholdt fore-
dragsaftener med deltagelse af 
blandt andet Johan Skjoldborg. 

 Der blev samarbejdet om de 
praktiske problemer i hver-
dagslivet, og mange ting blev 
klaret ved, at en flok af de mest 
initiativrige fandt sammen og 
vedtog en fælles løsning. 

 
Året 1932 

1932 som var et år, hvor der 
var begyndende ufred i verden, 
det har vi ikke lært af, der er jo 
stadig ufred og krig i verden. 

Selv under disse omstæn-
digheder var der personer som 
havde overskud til at starte en 
borgerforening som vi i dag kan 
samles om. 

Det havde man dengang brug 
for, og nu da vi her fra årsskiftet  

har de nye storkommuner, er 
det også godt, at vi lokalt har et 
samlingspunkt.  

Det hele startede den 14. 
april 1932 på Grindsted skole, 
hvor der var indbudt til  møde 
med det ene forslag på dagsor-
denen at stifte en Borgerfore-
ning for Grindsted by og 
omegn.   Foreningen blev stiftet 
og  fik navnet ”Grindsted og 
Omegns borgerforening”, (I 
1977 blev navnet ændret til 
Grindsted-Uggerhalne borger-
forening. Mere om det  senere). 
 Den første bestyrelse bestod  
af: Lærer Damgren, Købmand 
Jensen, Gårdejer Ravn, Gårde-
jer Risager og Smed Rasmus-   
sen, og som Revisor blev valgt 
Jens Larsen og Jens Pedersen. 

 Bestyrelsen konstituerede 
sig med Formand Lærer Dam-
gren, Næstformand  Købmand 
Jensen og Kasserer Gårdejer  
Ravn. 
 Fra de første love (nu ved-
tægter) hed det i § 3:  
Ved optagelse i foreningen be-
tales der 1 krone i medlems-
bidrag årlig, og dette skal beta-
les forud. Det var ikke et stort 
beløb men let af føre regnskab 
med. 
 På et senere møde i 1932 
blev der besluttet en som-
merudflugt til Tolne, denne tur 
må betrag-tes som en succes, 
for det var den første af en lang 
række årlige fællesture, som 
med skiftende mål fik 
tilslutning fra en stor del af be-
boerne ud i sommerlandet 
 
Opgaverne 
 De store opgaver i starten var 
ifølge protokollen at få etable- 

fortsat fra side 8:

Men du mener nok Arne kan 
undgå at blande sig i fremstil-
lingen af Hammernyt ? 
 Ja, helt sikkert, men han vil 
ikke sige nej, hvis I beder ham 
om at skrive noget til bladet. 

Vi i redaktionsgruppen si-
ger tak til Arne Riis og hans 
hustru for snakken og vi vil 
helt sikkert benytte os af hu-
struens tilbud om fortsat at 
bringe artikler, med Arnes 
synspunkter 
 Erling Hansen 
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Smart mode
__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 

Alt inden for 
VVS, 
blikkenslager- og 
smedearbejde 
 

Brug for hjælp... 
så kontakt din lokale 
VVS-installatør 

Leo Nielsen
Tlf. 98 29 31 10 
Bil  40 98 31 10

VVS Installatøren 
Kirkevej 22, Vodskovv

• Hovedentreprise 
 
• Uforbindende tilbud 
 
• Indretningsforslag 
 af badeværelser 
 
• Renovering 
 
• Nyt og reparationer 

Aut.VVS-installatør og kloakmester
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Østerbrogade 75
Nørresundby 

Telefon 9817 0446 

Bredgade 153 - 9700 Brønderslev 
 

__________________________________ 
 

Tlf. 9882 1433 
Fax 9882 1887 

www.pmrevision.dk - pmrevision@post.tele.dk

Avis- 
læsesal 
Vodskov Biblioteks  
avislæsesal holder  
åben hverdage 9 - 18,  
lørdag 9 - 13. 
Her er der mulighed for at læse de nye aviser samt 
gamle aviser fra den sidste måned. Vi har abonnement 
på Den blå avis, Ekstra Bladet, Information, Kristeligt 
Dagblad, Morgenavisen Jyllandsposten, Nordjyske 
Stiftstidende og Politiken.  
 
Ligeledes fremlægger vi brochurer og opslag fra lokale 
og landsdækkende foreninger og organisationer samt 
informationer fra staten.  
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Modetøj på 
Ringdrosselvej
…… 
Susanne Aaes som har boet i Grindsted i 3 år, har valgt at 
bruge lidt fritid på en for hende, helt ny branche.  

Efter flere år til søs som bager/konditor arbejder hun nu på fuldtid 
som bager i et industribageri. Hun syn´s det kunne være skægt at 
blive tøjforhandler i fritiden. Et ekstrajob som let kunne indpasses 
og fungere med kæresten og deres fælles barn på 3½..  
Modetøj er jo noget der interesserer de fleste piger, så efter at have 
deltaget i et homeparty valgte Susanne at starte som forhandler. 
Friendtex-tøj som iflg. Susanne stilmæssigt henvender sig til en 
bred aldersgruppe omfatter udover dametøj også en lille 
herrekollektion  -   Dejligt tøj,  som prismæssigt giver alle 
mulighed for at være med.

Susanne holder åbent på 
adressen 1 aften om ugen 
(samt efter aftale) og 1-2 
gange om ugen tager hun 
ud til tøjparties.  
Billederne er taget da hun 
holdt vinterudsalg…….. 

Vinterkollektionen er væk 
fra bøjlerne, så der er kun at 
vente på at forårstøjet 
hænges på stativerne på 
Ringdrosselvej 7. 
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Hvornår var det nu: 
- Quiz om årstal

I anledning af, at Grindsted-Uggerhalne Borgerforening i 
2007 kan fejre sit 75 års jubilæum, vil redaktionen af 
HAMMERNYT i dette og de kommende tre numre, lave en 
lille konkurrence, hvor læserne kan indsende deres svar til 
redaktionen og deltage i lodtrækningen om rødvin. 
 Der gives en margin på ti år til hver side, i forhold til det 
rigtige årstal. 
 
Spørgsmål 1: Grindsted var en af de første byer, der fik en 
skole og byen kunne i 1984 fejre et stort skolejubilæum, 
hvor der samtidig blev udsendt et jubilæumsskrift. 
 

Hvilket år blev skolen i Grindsted grundlagt ? 
 
Spørgsmål 2: Før og efter første verdenskrig blev der 
arbejdet på at oprette en jernbanelinie mellem Vodskov og 
Østervrå. Den skulle bl. andet stoppe i Uggerhalne, men 
gik udenom Grindsted. Man startede kørslen på jernbanen i 
1924. 
 

Hvilket år ophørte man med at køre på banen igen ? 
 
Spørgsmål 3: Under en udvidelse af Grindsted skole fandt 
man i skorstensfundamentet en møntpotte med 2141 
mønter. Mønterne var fra årene 1563 til 1716. 
 

Hvilket årti blev mønterne fundet ? 
 

Når du har svarene, så skriv dem på et brevkort eller i et brev 
og send dem til: Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 9310 
Vodskov,  eller send dem i en e-mail til: 
 

quiz@hammernyt.dk
senest mandag, den 26. marts 2007. Kun et svar pr. 
husstand. Skriv gerne "HammerNyt - Quiz" i emnet  / 
udenpå kuverten. 
 Erling Hansen. 

 

Køreplan for bogbus: 

Så skriver vi 2007 og kommu-
nereformen er trådt i kraft. Der har 
væ ret talt meget om alle de forde-
le det ville medføre med stordrift. 

Men her i Uggerhalne / Grind-
sted så vi allerede fra 1. januar 
den første forringelse, idet man 
ændrede i bogbusbetjeningen, så-
ledes at der ikke mere er holde-
plads i Uggerhalne og kun et sted 
i Grindsted. 

Fra 1. januar holder bogbussen 
kun i Kornelparken ved nr. 210
hver tirsdag, fra kl. 15:45 til 17:30.

Det er muligt, at ringe til den på 
telefonnr.: 40 80 93 53. 

Lånere i Uggerhalne er fremo-
ver henvist hertil eller til at benytte 
biblioteket i Vodskov. 

Husk: 
Generalforsamling 
i Borgerforeningen for Grindsted, 

Uggerhalne og omegn. 
15. marts 2007 kl. 19:30 
Mød op og vær med ! 
se side 3
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Grønborg HvidevareService 
Uggerhalnevej 33, 
Grindsted 
 

Tlf. 98 99 61 77 
Mobil 20 65 10 20 

Din lokale hvidevarereparatør

Knud Skindbjerg 
Vognmand

Altid klar til mangeartede 
transportopgaver, udgravning 
med gummiged og levering 
af støbematerialer 
 
Ravnstrupvej 20, Hjallerup 
Tlf. 98 28 11 92 
Bil: 20 33 87 65 
Fax: 98 28 38 92 

Der er 
åben mandag 

til fredag 
kl. 13 til 17 

Vi tager gerne mod ting og sager. Ved henvendelse 
i butikken eller på tlf. 9829 2333 i åbningstiden kan 
evt. aftales om afhentning af møbler.

KIRKENS KORSHÆR 

Genbrugsbutik i Vodskov 
VODSKOVVEJ  57 

 
Der kan virkelig gøres en god handel 
i butikken. Hver en krone i overskud 
går til Kirkens Korshærs arbejde 
i Aalborg: Varmestuen, Skurbyen, Gård-
projektet, Natvarmestuen og Herberget

Jensen

Grindstedvej 4, 
Uggerhalne, 
9310 Vodskov 
Tlf. 9828 6133

Værksted 
Søren 

Medlem 
af Central- 

foreningen af 
Autoreparatører 

i Danmark

GRINDSTED AUTO-VÆRKSTED 
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
pS

• Reparation af forsikringsskader 
 samt fototaksering 
• Alt i autoreparation af person- 
 og varebiler 
• Klargøring til syn 
• Udskiftning af ruder 

For hele 
 familien 

Åben fra solopgang 
 til solnedgang 

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.
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Nye andelsboliger  
på Skovgræsvej i 

 

Uggerhalne  
 

1.etape er udbudt til  
salg nu, og består af 
8 andelsboliger for 
delt i 4 dobbelthuse. 
 Efter at byggeriet i Ugger-
halne har stået stille i mange 
år, ser det nu ud til, at der er 
håb om bygning af 20 andels-
boliger i forlængelse af de 12, 
der i dag eksisterer på Skov-
græsvej i Uggerhalne. 
 For godt to år siden åbnede 
en ejendomsmægler fra Dron-
ninglund for salget af 20 an-
delsboliger. Det gik imidler-tid 
ikke særlig godt, og efter en 
enkelt fremvisning af grun-
dene gik det helt i stå. 
 Nu er der imidlertid kom-
met en anden ejendomsmæg-
ler på, ligesom selve projektet 
er ændret. En af ændringerne 
består i, at alle husene er gjort 
lige store, nemlig 105 kvm. 
 Ifølge mægleren er 105 kvm 
den ideelle og bedst  sæl-
gende størrelse andelsbolig.

Selve huset er et Holmsø-
hus og fremtræder i gule mur-
sten og med sort tag. Med i de 
105 kvm. er et redskabsskur 
på 5 kvm. Derudover er der en 
lille have til hver andelsbolig. 
 Andelsboligerne vil, hvis at 
salget går planmæssigt kunne 
overtages af køberne sidst i 
2007 eller først i 2008.  
 Folkepensionister kan søge 
boligstøtte til andelsboligerne 
og en ny lov gør det nemmere 
at komme ind, idet der nu kan 
lånes til indskuddet mod pant 
i boligen. 
 Boligerne opføres i to for-
skellige typer. I den første ty-
pe er der entre, toilet,  køkken, 

bryggers, soveværelse, stue og 
et værelse. 
 Den anden type indeholder 
de samme rum som den første 
type, men her er køkken og 
stue gjort lidt mindre, og der er 
så blevet plads til et værelse 
mere. 
 Der vil flere steder i bebyg-
gelsen blive lavet fællesarea-
ler til brug for alle beboerne, 
ligesom der også bliver lavet 
et gårdhavemiljø.  
 Ved hvert hus kan der op-
sættes en carport, men dette er 
en udgift ved siden af selve 
købet. 
 

Det er KJ Fast ejendom, i 
Støvring, der står for boliger-
ne, og alle relevante oplysnin-
ger samt tegninger og salg. 
Der oplyses der også om låne-
muligheder og financering. 
 Man skal ikke betale nogen 
form for ejendomsværdiskat, 
men som andelshaver har man 
heller ikke fradrag for renter af 
foreningens lån. 
 Kun såfremt man optager lån 
til køb af selve andelsbeviset, 
kan renteudgiften vedr. dette 
lån fratrækkes.  
 Erling Hansen. 
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HVORFOR  
LIGE  
GRINDSTED ? 

Når man ankommer til Grind-
sted med sit flyttelæs og bliver 
budt velkommen af naboerne og 
andre, som kommer forbi og 
siger goddag, er der et gennem-
gående spørgsmål: 
 
” Hvorfor valgte I lige 
Grindsted ?” 
 

Først lige lidt om baggrun-
den. 

Efter fem år på Sydsjælland,  
vi var flyttet derover på grund af 
arbejde, var det tid at komme til-
bage til hovedlandet igen. 
 

Beslutningen om flytning 
blev taget engang i november 
2005 men først offentliggjort ef-
ter nytår. 

Huset i Mern blev sat til salg 
i januar og vi var enige om, at 
der ikke skulle ses på noget nyt 
sted at bo, før huset i Mern var 
solgt, vi kunne jo altid følge 
med på Internettet for at se hvad 
der var til salg ved ejendoms-
mæglerne i Nordjylland. 
 

Planen var at vi skulle bo i et 
rækkehus i Aalborg eller i den 
nordlige del af kommunen.   

På Internettet så vi  mange 
steder vi gerne ville bo men vi 
holdt fast ved at der ikke skulle 
køres mod nord for at se på ræk-
kehus før der var solgt i Mern. 

Der kom nogle enkelte for at  
se på herlighederne i Mern, og et 
ungt par blev så glade for stedet 
at de gerne ville skrive under på 
en købsaftale, der blev handlet 
medio marts med overtagelse 
den 1 maj. 

Nu skulle skoene kridtes og 
bilen startes for det var nu vi 
skulle NORDPÅ for at se på en 
bolig. 

Først skulle vi lige have plan-
lagt turen sammen med ejen-
domsmæglerne, vi fik aftaler og 
kom til det nordjyske friske og 
opsat på at finde en ny bolig, 
men - det var ikke let, vi var i 
Svenstrup, Støvring, Ferslev, 
Gug, Visse og Sdr. Tranders, ja 
det var med garanti en vanskelig 
opgave, enten var det i dårligt 
stand, eller beliggenheden ikke 
så god, der var jo også det med 
prisen så alt i alt en vanskelig 
opgave.  
 

Der var så  lige postnummer 
9310 som vi havde set på flere 
gange på Internettet, men der  

kigge på rækkehuset i Kornel-
parken. 
 

Hvorfor valgte vi så lige 
Grindsted? Fordi her var  huset, 
det havde lige den størrelse, som 
vi havde brug for, samtidig med 
en god beliggenhed. 

Grindsted er omgivet af en 
meget smuk natur, Hammer 
Bakker er jo et eldorado at gå tu-
re i og der er ikke langt til Vild-
mosen, eller en tur til Vesterha-
vet eller til Østkysten, indkøb 
klares let i Vodskov eller 
Hjallerup. 
Så derfor. 
 
Mange hilsner fra:  
Dorthe & Karl Aage Madsen,  
Kornelparken 60 

Dorthe og Karl Aages have i Grindsted 

var jo 
langt til 
Aalborg 
og gutter-
ne fra det 
sydlige op-
land mente 
ikke at 
man kunne 
bo så langt 
ude, selv 
om afstan-
den til 
Aalborg  

nok ikke er længere 
herfra, end fra hvor 
de bor. 

Det var lige der 
at Grindsted kom 
ind i billedet, der 
var godt nok  ikke  
nogen indkøbs 
mulig-heder, så vi 
skulle altid køre ef-
ter de ting vi 
manglede, noget vi 
ikke var vant til, 
men vi ville da lige  

Øbro klar til at køre til Grindsted 
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Ud og se – med N T:
Et gammelt ordsprog hed: 

”Ud og se med DSB”. Det har 
vi ændret til ”Ud og se med 
NT”. Og hvorfor har vi så gjort 
det ? 

Det er nu over 2½ år siden, 
at Nordjyllands Trafikselskab 
indførte betegnelsen Metrobus-
ser i Aalborg, og der er stadig 
mange, som ikke tør benytte 
busserne ind imod Aalborg, for-
di de ikke kan finde ud af, hvor 
busserne kører hen. 

Jamen er det nu så svært, 
som mange gør det til ? 

Ja, sidder man derhjemme og 
skal finde ud af, hvordan man 
for eksempel kommer i Vej-
gårdhallen, kan det godt være 
svært. Hvor alle busser førhen 
mødtes på Nytorv, er omstig-
ningsstedet nu flyttet til Aalborg 
Busterminal som er beliggende 
ved banegården. Her er det til 
gengæld muligt, at skifte, ikke 
alene til alle bybusser, men også 
til samtlige regionalbusser. 

Derfor er det første pro-
blem, at komme ind til buster-
minalen, og så er det alligevel 
ikke noget problem, idet alle 
Metrobus 1 kører til bustermi-
nalen, uanset hvor de kommer 
fra. På busterminalen finder 
man let en af de busser, som 
fortsætter til Vejgårdhallen. Sy-
stemet er indrettet således, at 
der sjældent vil være over 10 
minutter, før man kan komme 
videre med en anden bus til sit 
bestemmelsessted. 

Ved mange stoppesteder i 
Aalborgs midtby samt flere ste-
der i Nørresundby er opsat lys-
tavler ved stoppestederne, som 
fortæller, at næste bus afgår  

mod dit bestemmelsessted om 
X-antal minutter. Der er altså 
ikke tale om, på hvilket minut-
tal, bussen skal køre, men det 
faktiske antal minutter, til bus-
sen kører. 

Når du står og venter ved et 
stoppested, kan du også se, hvor 
bussen kører hen på den opsatte 
køreplantavle. Bag hvert minut-
tal er der for de linier, hovedsa-
geligt Metrobusser, som kører 
til flere endestationer anbragt et 
mindre bogstav. Ser du så ne-
derst på tavlen står der skrevet 
hvor de enkelte bogstaver sen-
der bussen hen. Bussen er i top-
pen samt i siden mærket med 
det samme bogstav. For alle 
busser, der kører til Grindsted, 
skal der stå:  1 A Grindsted. 

Det kan dog forekomme, at 
der ingen bogstav er skrevet, 
men i så fald skal der i vinduet 
være anbragt et skilt, hvoraf det 
fremgår, at der er tale om en 
ekspresbus, som benytter mo-
torvejen og ikke stopper mellem 
Nytorv og Vodskov. 

Afgange fra Grindstedhallen 
fortsætter normalt helt til Godt-
håb. Dog er det sådan, at afgan-
ge på minuttal 10 og 40 fra 
Grindsted kører til Ferslev 
skole. 

Aftenkørslen til Uggerhalne 
og Grindsted lider stadig under, 
at det ikke er muligt at komme 
hjem fra byen senere end kl. 
23.00. Det gør det svært at pas-
se et arbejde f. eks. på sygehu-
sene, men endnu værre er det, at 
event. gæster skal hjem allerede 
kl. 21.47, hvis de ønsker at  be-
nytte bus fra Grindsted. Lidt 
bedre er det for beboerne i Ug- 

gerhalne, der kan benytte regio-
nalbusserne, hvilket giver ca. to 
times længere besøg, hvis man 
er indstillet på en spadseretur op 
til den gamle hovedvej. 
 

Nu kan der jo skiftes bus 
mange steder og da det ikke rig-
tigt fremgår af den trykte køre-
plan, hvor metrobus 1 og 2 har 
endestationer, skal vi her repe-
tere dette: 

Metrobus 1 har følgende en-
destationer, mærket med et 
bogstav: 
 
1 A:   Uggerhalne/Grindsted 
1 B:   Vodskov/Liselund 
1 C:   Langholt 
1 D:   Hals 
1 E:    Kvickly/Bouet 
1 F:    Nytorv 
1 G:   Aalborg busterminal 
1 H:   Skalborg/City syd 
1 J:     Dall Villaby/Ferslev  
1 K:   Svenstrup syd 
1 L:    Svenstrup/Godthåb 
1 M:  Nibe 
1 P:    Dall Villaby 
 

Metrobus 2 har følgende en-
destationer, mærket med et 
bogstav: 
 
2 A:  Nørhalne/Aabybro 
2 B:   Vadum/Nørhalne 
2 C:   Uttrup nord 
2 D:   Lindholm station 
2 E:    Universitetet 
2 F:    Nytorv 
2 G:   Aalborg busterminal 
2 H:   Klarup 
2 J:    Klarup/Storvorde 
2 K:   Gistrup skole 
2 L:   Sæderupvej/Gistrup 
 

Erling Hansen 
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Grindsted 
Mejeri Tlf. 9828 6014 

Fax 9828 6385 

Hver lørdag rundstykker  
FRA HJALLERUP BAGERI

Besøg mejeriets ostebutik 
 
Åbningstider:
Fredag kl. 12-17,30 

Lørdag kl. 8-12

Smag, før du køber - Stort udvalg af mange 
spændende oste - Stort økologisk sortiment 

Møbelpolstrer 

Jens Thomassen 
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 

Tanya Jensen
SØNDERGADE  3 . HJALLERUP                                   

Tlf. 9828 1642 

Blomster,
Brugskunst
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Kom og vær’ med til Grindsteds første fastelavn/karnevalsfest  
KUN for voksne d. 21. April 2007 i mødelokalet el. hallen. 

Festen starter kl. 18.00 - ? 
 

Formålet er at holde en sjov og anderledes fest for de voksne. 
 Festen skal ikke gi’ overskud, bare balancere. 

 

Billetter kan derfor købes for kun  
V/Rene Jensen, Kongsvænget 16, Uggerhalne,                                 
Jan Vinther, Uggerhalnevej 40, Grindsted, 
Brian Riis, Svanelundsvej 2, Grindsted,  
fra d.1.februar til og med 10. april 2007. 
 

Til sådan en fastelavnsfest skal  
der selvfølgelig slås katten af tønden  
og kåres aftenens flotteste udklædning. 
 

JUKEBOKS SPONSERET AF:            På festlig gensyn 

Sudergaard Frisør Thomassen Bislev 

Øl, sodavand, vin og spiritus 
kan købes til indkøbspriser. 

Menu
Stort ta’ selv bord 

med diverse favorit retter.

Medbring selv jeres mad, 
svarene til det antal personer i 

kommer. Alt sættes på et 
fælles ta’ selv bord. 

 

25 kr.

Sudergaards Autoservice 
Karolinevej 3, Grindsted 

9828 6432
Møbelpolstrer
Jens Thomassen 
Uggerhalnevej 17, Grindsted, 

telefon 9828 6028 

GRINDSTED AUTO-VÆRKSTED 
Uggerhalnevej 43, 

Grindsted,  

 9828 6145 

Fastelavn/karnevalsfest
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Borgerforeningen: 
Bestyrelsen: 
Jonna Jensen ..............98 28 63 20 
Ole Peter Jakobsen.....98 28 68 78 
Finn Laursen...............96 38 90 28 
Anders Clausen..........28 24 62 27 
Ole Krogh ..................96 38 90 38 
 
Dagplejen: 
Jane Christensen.........98 24 64 79 

DUS: 
Karen Heilesen...........98 28 61 49 
 
FDF Hammer: 
Kredsleder: 
Gitte Hansen...............98 28 63 67 
 
Grindsted Sportsklub: 
Poul Dahl, formand....98 28 66 29 
GSK Badminton: 
Ole Faaborg ..............98 28 64 00 
GSK Fodbold: 
Simon Madsen ..........98 28 66 88 
GSK Gymnastik: 
Jørn Michaelsen.........98 28 61 11 
Inger Gregersen.........98 28 62 38 
 
Grindsted Skole:......98 28 61 34 
Skolebestyrelsen: 
Formand: 
Henning Bay .............98 28 65 76 
 
Grindsted IF: 
Villy Nielsen .............98 28 60 09 
 
Menighedsrådsformand: 
Jens Christensen ........98 28 63 44 
Sognepræst: 
Carl Hertz-Jensen.......98 25 64 16 
 
Square Dance: 
Anna K. T. Jensen......98 28 60 86 
 
Uggerhalne Vandværk: 
Jørn Toldbod .............98 28 63 81 

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

Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne & omegn 
Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet 
 

1. februar kl. 18.30, Lysfest, fakkeltog fra Grindsted Skole til Sognegården,  
 legatuddeling. 

5. februar kl. 19.15, Hammer Sognegård: Offentligt menighedsrådsmøde. 
15. februar kl. 19.30, Hammer Sognegård: Filosofiforedrag ved Jørgen Husted,    

Århus: Gives der danske værdier? 
18. februar kl. 14:00-17:00, Grindstedhallen: Borgerforeningens fastelavnsfest 
 for børn og forældre: Tøndeslagning, klovnen MIGU, entre: børn 25 kr. 
15. marts kl. 19:30, Hammer Sognegård: Ordinær Generalforsamling i Borger- 
 foreningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn. Fællesspisning kl. 18:30. 
 Tilmelding til spisning: Jonna, 9828 6320, el. Ole Peter, 9828 6878 
 senest 8. marts 
18. marts kl. ? Grindstedhallen : Gymnastikopvisning af Grindsted Sportsklub 
21. marts kl. 18:30, start fra Hammer Sognegård: Udflugt i private biler til 
 RENO-Nord. 
28. marts kl. ? Hammer Sognegård: Generalforsmling i GSK Gymnastik 
14. april: Borgerforeningens 75 års fødselsdag. Følg med på hammernyt.dk og 
 Infostanderne og se, hvad der sker ! 
18. april kl. 19:30, Hammer Sognegård: Hammeraften: Jordomrejse v/ Lars 
 Søe Larsen & Stig Larsen 
21. april kl. 18:00, Grindstedhallen: Fastelavn / Karneval for voksne se side 27

9. maj kl. 18:30 start fra Hammer Sognegård: Udflugt i private biler til Store 
 Vildmose. Guide: Helga Sievesgaard Olesen. Kaffe og brød medbringes. 
25. maj kl. 18:30, Hammer Sognegård: Sæsonafslutning på Hammeraftener. 
 Spisning: 35 kr.  Tilmelding: Ole Peter, 9828 6402 / 9828 6878 senest 22.5. 
23. juni kl. 19:30, i Dalen for enden af Jens Nørgårds Vej: Borgerforeningen 
 arrangerer Sct. Hans aftens bål. Snobrødsdej til børn, salg af vand, øl, m.m. 
22. august kl. 12:00-19:00, start fra Hammer Sognegård: Udflugt i bus til Gl. 
 Estrup Slot - Landbrugsmuseet. Pris 60 kr. tilmelding til Jonna Jensen,  
 9828 6320, senest 20.8. 
24. august kl. 18:00-24:00, Grindstedhallen: Videomaraton for børn, som er  
 medlem af foreningerne bag sommerfesten. 
25. august kl. 09:00-17:00, Værestedet i Grindsted: Sommerfest 
 kl. 18:30-02:00, Grinstedhallen: Fest for voksne 
26. august kl. 13:00-17:00, Værestedet i Grindsted: Sommerfest  
 6. september kl.19:00-21:00 start fra Hammer Sognegård: Udflugt i private 
 biler til Forsvarsmuseet, Skydebanevej.  Kaffe 20 kr. pr. deltager.  
 Tilmelding: Ole Peter, 9828 6402 / 9828 6878 senest 3.9. 

HammerNyt
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening 

og Hammer Menighedsråd 
Ansvarlig redaktør: Anders Clausen 
E-mail: hammernyt@hammernyt.dk 
Tryk: NTK-print, Dronninglund 

 
Næste nummer af bladet udkommer primo maj 2007. Stof til bladet skal senest 1. april 

2007 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 
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