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Udgiver:
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Menighedsrådet
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Inde i bladet:

Sommerfesten 2007:

Nyt fra Borgerforeningen

Der var mange fine gevinster i tombolaen.

Ropeskipping en sport for dig ?

Hammerslaget 2007: Lasse slår 3 søm i

Husk:
Borgerforeningens
bustur til Tyskland 3.
november.
Der er endnu få pladser
på holdet -læs mere inde Roterende gris med motor - også i år var
i bladet !
grisen sponseret af Per og Villy Nielsen.

Julevideomaraton for
børn 7. december.
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Billeder fra Sommmerfesten i Grindsted-Uggerhalne

Kenneth passede trofast softice-maskinen lørdag og
søndag.
Vulkanen var et festligt indslag i lørdagsaftenens
Hawaii-fest - den kom lejlighedsvis i udbrud, og
kunne så udspy plasticrør med shots.

Vandklovnens spand fyldes med isklumper og vand -

og tømmes øjeblikket efter ud over René...

Fantastisk underholdning af Cirkus Strubjerg.
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Borgerforeningen og menighedsrådet
har i sommer haft to vellykkede ture,

henholdsvis til Gl. Estrup slot og til
Forsvarsmuseet i Aalborg.

Onsdag, den 22. august var
man på bustur til Gl. Estrup
slot, der udover en stor flot have,
indeholdt et stort landbrugsmuseum. Turen foregik i bus og
vejret var nogenlunde godt. I alt
var der 46 pladser i bussen, men
kun 30 benyttede sig at chanchen for at komme med.

Torsdag, den 6. september var
der så besøg på det nye Forsvarsmuseum i Aalborg. Denne
gang foregik turen i egne biler,
hvilket tilsyneladende ikke faldt
i deltagernes smag, idet der kun
var deltagelse af 11 personer.
Det er ellers et meget
interessant besøg, hvor man kunne
se alle dele af totalforsvaret, både som det er nu, og som det så
ud i krigsårene. Der var da også
flere af deltagerne der kunne
fortælle historier, om da de var
indkaldt til det danske forsvar.
Museet har til huse i en kæmpehangar, som tyskerne lod

”HammerNyt”s
redaktion søger flere
hjælpere til bladet.

Efter at den nye redaktion kom
godt fra start, er vi nu i bekneb
for hjælpere til redigering af
bladet. Vi er på nuværende
kun tre, om at lave bladet, og
opføre i 1940, som hjembase for da ingen af os helt har forladt
arbejdsmarkedet, kniber det
vand-flyvepladsen i Aalborg.
med tiden.

Er der en pyroman på
spil i området?

Taget over Grindstedhallens
køkken blev brandskadet.

Turen var meget vellykket og
deltagerne fik virkelig noget at
se for pengene, blot var det
synd, at ikke flere deltog.



Tilsyneladende huserer der en
person i Uggerhalne og Grindsted for øjeblikket med trang til
at se ild. Ifølge brandvæsenet har
der de sidste måneder været tre
brande i byerne eller oplandet.
For et par måneder siden blev
en bil brændt af på parkeringspladsen lige før rundkørslen ved
Langholtvejen.
Først i september brændte et
opholdsrum ved Uggerhalne fiskesø. En terrasse og tre sæt træmøbler, som lystfiskerne brugte
når de holdt kaffepause gik ligeledes op i røg.
Sidst i september brændte en
bil ved hallen i Grindsted. Det
udviklede sig til at en del af hallen også fik brandskader, men til
alt held blev det opdaget i tide.
Alle brandene skete om morgenen.
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Vi vil meget gerne i forbindelse
med to eller tre m/k’er, gerne
pensionister eller efterlønsmodtagere, som kunne tænke
sig at prøve at lave stoffet til
bladet sammen med os.
Vi håber at finde nogle, som
er interesseret i, at deltage på
de forskellige ture og Hammeraftener, som der laves i
årets løb. Vi vil gerne bringe
lidt billeder og fortælle om,
hvad der sker de forskellige aftener. Vi er også meget interesserede i at finde en, som vil
være kontaktled til de forskellige idrætsforeninger i vores
opland. Var det noget for dig,
så ring eller kontakt en af redaktionens medlemmer.
Herudover er både børn og
voksne meget velkomne til at
sende artikler om - eller fotografier af sjove eller spændende ting til bladet.

Julevideomaraton 2007
7.december 2007 arrangerer
Grindsted, Uggerhalne og Omegns Borgerforening årets traditionelle Julevideomaraton for
medlemmernes børn. Dørene åbnes kl. 17:00, de første film starter kl: 17:30. I entreen på 25,00
kr. er der inkluderet en pose slik,
der kan købes sodavand, pølser,
m.m.
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På Sommerfestens lørdag fra
10 til 11 dystede to velkvalificerede hold fra Egelykkevej og
Høgevej i disciplinerne 7 –
tommersøm, kartoffelbankning,
gør-det-selv hammer, ballonslaget og hammerkast.
Dommer Ole lod holdene starte
med at finde en stor gør-det-selv
smasker til ballonslaget.
Voksenholdet stillede med en
stor og monumental sag, der dog
ikke kunne holde til Frodes svulmende muskelkraft i første slag.
Børneholdet – der her bestod af
4 barske drenge på 15 og 16 –
ydede god modstand med deres Konstruktion af Gør-det-selv-hammer
hurtige reaktioner og fik udlignet
de erfarnes føring i sømbankning
og kartoffelbankning, men Hanne, Doris, Keld og Anders udviste stor præcision i det afsluttende
Hammerkast og løb med
hovedpræmierne.

HAMMERSLAGET

OleF

Jacob kaster tøjrkøllen.
Lasse knalder den sidste ballon

Hanne banker kartofler.

Præmieoverrækkelsen.
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Sudergaards Autoservice

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



Grindsted
* Reparation af alle bilmærker
* Køb/salg af brugte
* Smøring og olieskift
biler
* Karrosseri- og forsikringsskader * Serviceeftersyn

En aktiv arbejdsplads
i lokalområdet

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

9828 6432

Uggerhalne
Vandværk

G rin d sted V an d væ rk I/S
K ornelparken 4, G rindsted

T lf. 9 8 2 8 6 6 0 1 eller 40 8 8 0 9 01
E -m ail: grv@ grindsted -vand .dk
H jem m eside:w w w .grind sted -v and .dk

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

Formand: Jørn Toldbod
Skovskellet 5
Tlf. 98 28 63 81
Kasserer: Ole Fibæk
Kongsvænget 6
Tlf. 98 28 63 23
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D in lokale radiom and:

F .E . Service
B leggårdsgan gen 3,
A albo rg
T lf. 98 11 483 3
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Grindsted
Zoneterapi
Exam. Zoneterapeut

ELSE PEDERSEN
Kornelparken 36, Grindsted
9310 Vodskov

ZONETERAPI
MASSAGE
ION TERAPI
LA STONE TERAPI

98 28 64 07
Træffes bedst
mellem kl. 8-9
eller kl. 18-19

m obil: 40 98 483 3
p riv at: 98 28 628 2



Reparation af
radio, tv, video,
opsætning af
paraboler, salg af
brugte tv, video,
salg af
parabolanlæg
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Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg
!%+'0#'$
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup
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...og mangler derfor
konstant biler!
Lad os sælge din bil
hurtigt og billigt

SOLGT eller GRATIS
RING OG HØR NÆRMERE

.LQQHUXS$XWR
.RPPLVVLRQ

Exam. Zoneterapeut

ELSE PEDERSEN
Kornelparken 36, Grindsted,
98 28 64 07, bedst kl. 8-9 eller kl. 18-19

Grindstedvej 2, Uggerhalne, 9310 Vodskov
Tlf. 9639 1616 . Fax 9639 1600
Info@kautok.dk . www.kautok.dk

Bjarne Hansen
Ejendomsmæglerfirma

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

Sko
til
hele
familien

Revisionsfirma
Ole Dahl
Registreret Revisor FRR
KORNELPARKEN 84
Grindsted - 9310 Vodskov
Telefon 9828 6529

9RGVNRY996



Her er et
godt råd en
selvfølge
Aut. VVS-installatør

1LHOV-¡UQ+ROP$6
Røllikevej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399
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Grindsted-Uggerhalne Sommerfest 2007
Grindsted-Uggerhalne Sommerfest 2007 blev holdt i weekenden
24.-26. august.
Idet vejrudsigten for torsdag 23.
var dårlig, blev teltopstillingen på
Værestedet fremskyndet en dag
til onsdag 22. Dette viste sig at
være meget klogt, ikke så meget
på grund af vejret, som fordi
opstillingen faktisk tog mere tid
end først afsat.
Traditionen tro startede festen
fredag aften med Videomaraton
for børnene med videofilm for
stigende aldersgrupper aftenen
igennem samt salg af pølser og
pomfritter.
Lørdag var der fest på Værestedet startende med runstykker for
alle, herefter afvikledes "Hammerslaget", en utraditionel konkurrence mellem forskellige
grupperinger i området.
Der var kræmmermarked på
pladsen og hele 3 hoppeborge,
samt salg af øl og pølser og
softice.
Desuden var der den helstegte
gris, som var sponsoreret af Per
og Villy Nielsen, og som
frivillige havde passet hele
natten, mens den blev stegt. Det
af grisen, som ikke blev spist
lørdag,
blev
serveret
i
sandwitches om søndagen.
Endvidere var der Tombolaen,
som Ditte Bay Andersen i år
havde overtaget administrationen
af, og som hun fik hjælp til af et
team fra GSK-Gymnastik. Ditte
havde lagt et stort arbejde i
forberedelsen, og der var mange
fine præmier.
Om aftenen var der Hawaiiparty for de voksne, som
Solsikkerne i år havde arrangeret.
Der kom også i år de sædvanlige
ca. 100 personer, hvoraf mange
som sædvanligt havde købt billet

efter den officielle deadline...
Søndag var der det traditionelle
børnoptog med pyntede cykler og
klapvogne, og FDF-orkester og
optrædende fra Cirkus Strubjerg i
spidsen. I år sluttede optoget lidt
usædvanligt i Skolegården, da
Cirkus Strubjerg skulle optræde
her efter endt optræden af FDForkesteret.
Til alt held var skolegården i år
blevet nyasfalteret, så Cirkus
Strubjerg havde et jævnt underlag,
da de skulle udførre deres
halsbrækkende cykelstunts på
enhjulede cykler, samt ildshows
og fakirnumre.
Herefter var der Hønseskidnings
væddemål, et totalisatorspil, hvor
man spiller på hvilke felter i
bunden af et bur en høne vil skide
Grisen fugtes med øl.
i, når den bliver sat i buret.
Pladsen blev i år lukket kl.
16:00, hvorefter alt blev pakket
ned. Vejret var med os, så alle
telte kunne pakkes ned og køres
på plads søndag aften.

Cirkus Strubjerg.
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EN AKTIV PERIODE
FOR

SOLSIKKERNE
Vi startede onsdag, med at afhente diverse genstande, som vi
skulle bruge til at skabe en god
og hyggelig aften i Grindstedhallen.
Alt skulle renses og gøres klar
til opsætning.

Michael og Frederik laver lys
Lørdag blev der gjort færdig,
og lyd.
så vi var klar til at byde velkommen til alle gæsterne klokken
18:30,
( der var plads til flere
- husk det næste år ).
En rose til de feminine
solsikker der igen havde været
kreative med idéer og dekorationer, så vi kunne skabe et dejligt
Hawaii-miljø.
De maskuline solsikker viste
igen vejen med alt det praktiske.

Vi havde en rigtig festlig aften,
med flotte pyntede borde og et
hyggeligt bar område.

Der var nok at se til for os alle,
både torsdag og fredag aften og
lørdag formiddag, men der var
også plads til en vittighed og et
hjertelig latter.
Med faren for at blive spist af
Vi startede med lækker mad fra
en Haj klarede Jeanette opsætningen af effekter i sløringsnet- Gandrup Kro, derefter spillede
Giro 413 op til dans, der var untet.
derholdning og konkurrencer af
festdeltagerne.
For Solsikkerne sluttede afteHer er Per er ved at gøre klar
nen med fælles oprydning.
til at opsætte det flotte baggrundsbillede.
Hilsen fra en af Solsikkerne
Der var mange ting der skulle
Karl Aage Madsen
klares.
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FEST I GADEN

Efter spisningen var der forprang.
Alle der havde meldt sig til
loppemarkedet fik et besøg, for
Fredag den 7 september holdt
Ejerlauget Kornelparken åbent at se om der var noget man ikke
hus, hvor maskinparken blev vist kunne undvære.
frem, et festlig indslag hvor børn
kunne prøve at være passager på
maskinen.

Der blev også serveret pølser
fra grillen og dejligt kolde øl og
sodavand.
Lørdag morgen blev der opstillet en hoppeborg så der var underholdning til børnene, medens
forældrene gik rundt til boderne.
Loppemarkedet startede klokken 10 og der var mange besøgende fra start, der var også besøg af de lidt mere professionelle
opkøbere, som hurtigt havde udset sig de ting, de ville have med
Solsikkerne holdt loppemar- dem hjem.
Der var mange fine og sjove
ked lørdag den 8. september.
ting til salg, handlen gik fint det
Der blev startet fredag aften med
meste af dagen.
fællesspisning i Fælleshuset.
Det var en rigtig god dag, selv
om det blæste kraftig fra morgenen af.
Nu har vi igen plads i skunker, på lofter og garager så der
kan samles til et nyt loppemarked
i 2009.
Karl Aage Madsen

Alle muligheder for at parkere
blev taget i brug.
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6PDUWPRGH
__både til den__
___kvalitets-_______
__bevidste pige_
og til boligen

MANUFAKTUR
GARDINER ApS

Vodskovvej 30, Vodskov
Tlf. 9829 3057 - Fax. 9829 4262
E-mail: cornelius@vip.cybercity.dk

Vodskov Malerforretning
ApS

Kristian Larsen
malermester

Tapet- og
farvehandel
Følfodvej 27, Vodskov
Telefon 9829 3380

Alt malerarbejde
udføres
- kvalitet
gennem
70 år
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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

Stavgang
igang
igen
Hver tirsdag kl. 13:00
S tart fra hjørnet af G rindstedvej og
K ongsvæ nget i U ggerhalne
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Efter en lang forberedelse er 11 nye
byggegrunde nu sat
til salg i Uggerhalne.
Grundene er alle byggemodnede og klar til at
blive bebygget.

Efter en meget lang periode,
hvor der ikke rigtigt skete noget
på boligfronten i Uggerhalne, er
der nu udsigt til, at der bygges 11
nye parcelhuse for enden af
hjertegræsvej i Uggerhalne.
Der er ialt planlagt 31 grunde,
hvoraf de 20 er til lav bebyggelse, andelsboliger eller rækkehuse. Hjertegræsvej er en privat
fællesvej 100 meter nord for
Hammer Bakker.
Ved byggemodningen er lavet
kloaksystem til skel og fjernvarme, ligesom der er lagt vand, el,
telefon og antennekabel til fællesantenne. Der er lavet kantsten
og gadelys samt asfalteret vej.
Midt i området er udlagt et
fællesareal på 1300 kvm. Det er
her, borgerforeningen for år tilbage indrettede sin legeplads.
Indtil en event. grundejerforening beslutter noget andet, har
borgerforeningen tilladelse til at
benytte arealet som legeplads.

Fiskesøen i Uggerhalne.

Grundene er beliggende op til
et naturskønt område, klods op af
Hammer Bakker og kun ca. 10
minutters bilkørsel fra Aalborg.
Skolen i Grindsted benyt-tes fra
1. – 7. klasse. Derefter er skolegangen i Vodskov. Børneinstitutioner findes i Grindsted og
Vodskov, ligesom idrætshaller,
boldbaner og sportsforeninger, er
i Grindsted og Vodskov. Uggerhalne har en fiskesø og en ridehal i nærmiljøet.

Priserne på grundene er rimelige set i forhold til øvrige steder i
Aalborg kommune og afhænger
af grundens størrelse.
Priserne er sat til følgende:
Grundnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14

Kvm.

ca. 1300
704
797
783
783
825
773
850
759
1136
1045
957

Pris.
Fællesareal
355.000
425.000
422.000
422.000
432.000
420.000
437.000
417.000
400.000
480.000
460.000

Grund nr. 7 og 8 er koteletgrunde med fælles indkørsel.
Grundenes indbyrdes beliggenKonkurrence i Ridecenteret.
hed kan ses på kortet på næste
Der er gode busforbindelser til side. Udover grundpris skal forAalborg, Vodskov og Hjallerup, ventes tilslutningsafgifter på. ca.
samt til Grindsted og Sulsted. I 23.000 kr.
Vodskov er lægehus og tandlæge, ligesom der findes mange Henvendelser vedr. salg rettes til:
butikker, hvilket også kan findes
Focus-Advokater
i Hjallerup.
Morgen- og eftermiddag er der Englandsgade 25
busforbindelse hver ½ time og 5000 Odense C
aften og weekend ca. hver time, att. advokat Lars Pilgård
enten med metrobus eller en af tlf. 63 14 20 20 eller
de tre regionalbuslinier, der kø- e-mail: LP@fokus-advokater.dk
rer i området.
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Kort over udstykningen:

/ Erling Hansen

Urimelig anklage mod
Borgerforeningen.
Der er fra nogle borgere i Uggerhalne blevet rejst kritik mod
Grindsted - Uggerhalne Borgerforenings bestyrelse, for ikke at
sørge for at holde den for nogle
år siden etablerede legeplads på
Hjertegræsvej i orden både hvad
angår ukrudt og maling af de
opstillede legeredskaber.
En sådan kritik kan synes helt
malplaceret, når legepladsen hele
dette år har ligget hen som en stor
byggeplads. Legepladsen er placeret på det område, der i år er
blevet byggemodnet, og store entreprenørmaskiner har arbejdet
der i gennem længere tid og

har brugt området ved legepladEndvidere vidste man ikke om
sen til opmagasinering af mate- legepladsen fik lov at blive. Det
rialer til byggemodningen.
vi nu ved er, at vi indtil videre
kan bibeholde legepladsen
nogle år ud i fremtiden og
i februar-nummeret af
”Hammernyt” vil Borgerforeningen invitere samtlige byens borgere til arbejdsweekend på en dato i
foråret, hvor alle hjælpes
ad med at renovere og
male legepladsen.
Det har samtidig medført, at
hele området har været kørt op
til et stort ælte, hvor enhver der
begav sig derned, var sikker på
at komme beskidt derfra.
En anden ting er, at der arbejdedes med farlige maskiner, så
adgang til legepladsen overhovedet ikke har været tilladt.
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Som afslutning på dette arbejde
er borgerforeningen vært ved en
kop øl og røde pølser.
Så derfor: I, der har rejst kritikken, HUSK at se efter dato for
arbejdsweekend i næste blad.
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/RNDOH
TELEFON
NUMRE
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Jonna Jensen ..............98 28 63 20
Ole Peter Jakobsen.....98 28 68 78
Hans Kristensen.........23 27 69 57
Anders Clausen..........28 24 62 27
Pia Øhrberg ...............98 38 66 69
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
Tina Reeves...............98 28 63 87
Grindsted Skole:......98 28 61 34
Skolebestyrelsen:
Formand:
Henning Bay .............98 28 65 76

Konfirmander i Vodskov kirke, 28. september 1952
Forreste række fra venstre: Kaj Alfred Christensen, Sdr. Møgelmose –
Niels Winther Larsen, Klitgård – Knud Olav Jeppesen, Vodskov skole –
Henning Nikolajsen, Grindsted Vestermark – Kaj Torkild Jensen,
Hammereng – Hans Jørgen Christensen, Vodskov.
Midterste række fra venstre: Lissi Martha Magnussen, Vandsted –
Agnes Lilly Nikoline Skinbjerg, Horsens – Else Steenbuch Veiby
Stenvej, Vodskov – Inga Frandsen, Rærup – Lissi Jensen, Mellemladen,
Vester Hassing – Karen Havkrog, Horsens – Signe Grøn, Vodskov –
Birthe Kristine Knudsen, Horsens.
Bagerste række fra venstre: Herdis Helene Christiansen, Grindsted –
Karen Christensen, Vodskov Inger Marie Nielsen, Urmosen – Svend
Hald Kristensen, Møllehuset – Børge Nielsen, Gl. Vodskov - Børge
Nielsen, Tranholm – Kaj Larsen, Vodskov – Christian Thorn Johannsen,
Vodskov – Pastor Kjær, Horsens Præstegård.
Indsendt af Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne

Sommerfestens regnskab

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:

Regnskabet for sommerfesten var ved redaktionens slutning ikke ikke
helt afsluttet, men dog så tæt på, at det er nogenlunde sikkert, at
foreningerne kan dele ca. 32000 kr., de får så 8000 kr. hver, da
overskuddet deles ligeligt mellem GIF, GSK, FDF og
Borgerforeningen.
Hovedårsagen til det fine overskud er det høje overskud fra den
meget velbesøgte tombola, hvor alt blev udsolgt.
Lørdagsaftensfesten løb derimod kun lige rundt på trods af det meget
store arbejde, der var lagt i den. Men de af os, der var med lørdag
aften nød det !
/ Anders

grv@grindsted-vand.dk
hjemmeside:

www.grindsted-vand.dk
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G rønborg H videvareService
Uggerhalnevej 33,
Grindsted

T lf. 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

Søren
Jensen

Ravnstrupvej 20, Hjallerup
Tlf. 98 28 11 92
Bil: 20 33 87 65
Fax: 98 28 38 92

Grindstedvej 4,
Uggerhalne,
9310 Vodskov
Tlf. 9828 6133

Væ rksted

ApS

*5,1'67('$87295.67('
v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN
Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 9828 6145

Medlem
af Centralforeningen af
Autoreparatører
i Danmark

• Køb og salg af brugte biler
• Stort udvalg af importerede biler
til gule og hvide plader
Lån bil, mens din bil repareres

•
• Serviceeftersyn

For hele
familien

Åben fra solopgang
til solnedgang

• Reparation af forsikringsskader
•

samt fototaksering
Alt i autoreparation af personog varebiler
Klargøring til syn

•
• Udskiftning af ruder
GrindstedUggerhalne
Borgerforening:

Medlemmer
kan leje
en trailer
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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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AK Portmontage
Anders Kjærsgaard
Halsvej 91, 9310 Vodskov .......... 98 29 21 32
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

30 99 09 32

A PORTMONTAGE
K
SALG OG SERVICE

Reparationer af alle former
for porte i aluminium og stål,
hejse-, skyde- og foldeporte

Salg og service på portautomatik

/HM UHVSRUWHQ
ved GrindstedUggerhalne
Borgerforening

PRIS INCLUSIVE 10 FLAG: 150 kr.

Kontakt bestyrelsen for leje

0DQJOHUGXHWVWHGDWJnWLOULGQLQJ"

6nHU5LGHNOXEEHQ5DYQK¡ML7\OVWUXSVWHGHW
9LWLOE\GHUULGHXQGHUYLVQLQJIRUDOOH
DOGHUVJUXSSHURJDOOHQLYHDXHU
'XNDQY OJHDWULGHSnGLQHJHQKHVWHOOHU
SRQ\HOOHUGXNDQY OJHDWULGHSnHQDIYRUHV
PDQJHKHVWHHOOHUSRQ\HU
9LVDWVHUSnK¡MNYDOLWHWLQGLYLGXHOOHEHKRY
WU\JKHGRJK\JJHOLJWVDPY UPHGKHVWHQWLO
ODYHRJNRQNXUUHQFHG\JWLJHSULVHU

+DQGLFDSULGQLQJYXGG
KDQGLFDSULGHLQVWUXNW¡U

6HQLRURnUOHNWLRQiPLQXWWHU
(JHQKHVWNUSUPGU
/nQWKHVWNUSUPGU

-XQLRUXnUOHNWLRQiPLQXWWHU
(JHQSRQ\NUSUPGU
/nQWSRQ\NUSUPGU

WLPHHUPD[GHWI¡UVWHXQGHUYLVQLQJVnU
,QWHUHVVHUHW"""""VnNRQWDNW

/LQH1¡UVNRYSn
9HQOLJ+LOVHQ

5LGHNOXEEHQ5DYQK¡M

0¡EHOSROVWUHU

-HQV7KRPDVVHQ
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
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GSK-Gymnastiks
Ropeskippinghold er kommet
godt fra start
Er det noget for dig ?
Hver tirsdag mødes en lille flok piger i Grindstedhallen for at dyrke den
nyest tilkomne sportsgren i GSKGymnastiks regi: Ropeskipping.
Under instruktion af Anja Jensen,
der har adskillige års erfaring som ropeskipping-instruktør, øver de sig i
forskellige måder at sjippe på. Man
bruger forskellige typer af sjippetove
og hopper enkeltvis, parvis eller et
helt hold samlet. en del af tiden
hopper man til musik.
Den dag HammerNyt var til stede,
skulle man lære at hoppe parvis i
modtakt, mens man svingede "sit
eget" tov med den ene hånd og
partnerens med den anden. Det kræver
øvelse at bevæge den ene hånd i takt
med at man hopper, og den anden i
modtakt - og man skal holde samme
rytme som partneren. Men lidt efter
lidt fandt flere af deltagerne fidusen.
Det bliver spændende at se, hvor vidt
de har drevet det til gymnastikopvisningen ved GSK-Gymnastiks
afslutning 9. marts 2008.
Det hele varer en halv time, hvor
hele holdet bevæger sig uafbrudt, alle
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skifter med jævne mellemrum
partner, og selv om man arbejder
hårdt, hygger man sig.
Skulle du få lyst at være med, så
er der stadig enkelte ledige pladser
på holdet. Holdet er for både drenge og piger i alderen 15 til 50 år, i
øjeblikket er der dog kun piger i
alderen 30 til 50 år.
Ropeskipping koster 200,-kr. for
en hel sæson; GSK har den politik,
at hvis man først kommer med
efter Jul, er det til halv pris. Man
er velkommen til at deltage 2 gange, før man beslutter, om det er
noget for en.
Ropeskipping foregår i Grindstedhallen hver tirsdag mellem kl.
18:30 og 19:00.
/ Anders
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GSK-Gymnastiks Aerobic hold er med i
DGI aerobic all round
Når DGI Aerobic all around løber af stabelen
søndag, den 4. november 2007 i Hjallerup
Idrætscenter, Idrætsalle 2-3 fra kl. 12.45 - 16.00,
har GSK-gymnastik vanen tro et arobic hold
med på 6 - 8 stykker.
Fra GSK er det organiseret af Tina Reeves, og
hun fortæller:
Vi er 6-8 stykker, som troligt tager til aerobicdagen hvert år. Vi sveder selvfølgelig igennem!,
men det er på en rigtig sjov, ny og spændende
måde hver gang. For betalingen - 175 kr. efter
den 1/10 - får man en lækker t-shirt med logoet
for DGI Aerobic all around. Desuden er
forplejningen helt i top med masser af isvand
samt friske frugter skåret ud, så de er lige til at
"hapse".
Programmet er :
Kl.12.45 – 12.50
Kl. 12.50 – 13.05
Kl.13.10 – 13.55

Hvis man tilmelder sig gennem mig - det gør de
øvrige på aerobic-holdet - så arrangerer vi
selvfølgelig samkørsel dertil. (Når bladet
udkommer er tilmeldingen slut !)
Man skal tilmelde sig forskellige moduler, som
fremgår af programmet herunder. Det, som er
benævnt cirkeltræning, er forskellige øvelser
rundt i salen, som får pulsen skiftevis op og ned.
Sidst vil jeg bare lige fortælle, at det er et
arrangement, som er rigtig godt besøgt hvert år.
Det er virkelig nogle topprofessionelle
instruktører, som brænder for deres hold og det
kan simpelthen ikke undgå at skinne igennem og
smitte af - de godt 3 timer flyver bare afsted.

Step 2

Spinning v/ Hanne

Kl. 14.00 – 14.45

Velkomst
Fælles opvarmning
Cirkeltræning v/
Henriette
Pilates v/ Ulla

Dance aerobic v/ Mia

Spinning v/ Hanne

Kl. 14.50 – 15.35

Pilates v/ Ulla

Step 1 v/ Maria

Cirkeltræning v/
Henriette

Kl. 15.40 – 15.55
Kl.15.55 – 16.00

Fælles udstrækning
Afslutning

Sæsonen i fuld gang i GSK-Badminton
- men vi vil gerne have flere 14 til 17 -årige !
Sæsonen er i fuld sving i vores lokale badmintonklub i Grindsted. Der er mange motionister, som
spiller, især om mandagen, hvor der kun er meget
få pladser tilbage. Om onsdagen er der plads til lidt
flere motionister, der spiller vi fra kl. 20:30 til ca.
22:00. Der er også kommet en del nye af de mindste børn, men der er plads til flere. Der er ikke ret
mange af de store børn, det vil sige dem mellem 14
og 17 år, dem kunne vi især godt bruge nogle flere
af. Der er udviklingsmuligheder for børnene i vores
klub, således har Camilla Sørensen her i foråret
vundet det danske mesterskab i mixdouble. Camilla
er 12 år. Vi uddanner og udvikler også selv trænere
blandt vores ungdomsspillere. Det foregår blandt

andet på den måde, at de har et medansvar for at
træne de mindre børn.
Den 16. september afholdt vi begynderdag for
børn under 10 år. Der kom desværre ikke ret mange, men de der kom, fik en god oplevelse. Blandt
andet var der tre, som hver vandt en ketsjer. Disse
præmier var sponsoreret af Intersport og Sportsmaster i Brønderslev. Der var præmier for i alt
1400,- kr. På billedet på næste side ses de glade
vindere.
På Grindsted Badmintonklubs vegne
Jens Brix Pedersen
Formand
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Er ROPESKIPPING noget for dig ?
- der er enkelte ledige pladser på holdet !

Tre glade vindere af GSK-Badmintons konkurrence på Begynderdagen.
Præmierne - en ny badminton ketsjer
til hver - var sponsoreret af Intersport og Sportsmaster i Brønderslev.
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Udgives af Borgerforeningen for Grindsted,
Uggerhalne og Omegn
og Hammer Menighedsråd
Ansvarlig redaktør: Anders Clausen
E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Tryk: NTK-print, Dronninglund
Næste nummer af bladet udkommer primo februar 2008. Stof til bladet skal senest 1.
januar 2008 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted,
tlf. 2824 6227. E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk

Rose fra Karl Aage Madsens have

Det sker ……………….…
Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne &
omegn. Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet
3. nov. kl. 08.00: Borgerforeningens bustur til Tyskland. Afg. kl.
08.00 fra Hammer Sognegård, og kl. 08.10 fra
_______________Uggerhalne Vandværk. Hjemkomst kl. ca. 19.00
4. nov. kl. 12.45: DGI aerobic all around stævne i Hjallerup____ _
15. nov. kl 19.30: Hammeraften: Folkekirke og religionsmøde____
4. dec. _______: Julehygge motionsgymnaster, tidspunkt ukendt__
4. dec. kl. 19.30: Adventsfest i Hammer Sognegård____________
5. dec. kl. 19.30: Julehygge Voksengymnaster, onsdagshold_____
7. dec. kl. 17.00: Julevideomaraton for borgerforeningens medlemmers børn. Entre: 25,00 kr. - der uddeles en
_______________ slikpose. Slutter kl. 00.00_________________
18. dec.
: Sidste gang gymnastik inden jul, tirsdagsholdene.
_______________Efterfølgende julebørnehygge._______________
19. dec.
: Sidste gang gymnastik inden jul, onsdagsholdene.
_______________Efterfølgende julebørnehygge._______________
8. jan. 2008

: Gymnastik starter op igen, tirsdagsholdene._____

9. jan.

: Gymnastik starter op igen, onsdagsholdene.____

3. febr. kl. 14.00: Borgerforeningens fastelavnsfest for børn og
forældre.________________________________

GSK - Aerobic holdet sender traditionen tro 6-8 deltagere til
18 – 24. febr.
: Vinterferie for gymnastikholdene____________
DGI's årlige "aerobic all around"
i Hjallerup Idrætscenter 4. novem- ______________________________________________________
ber 2007.
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