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Ved GIF’s 70 års jubilæum 

 
28. juni fik de en stor check fra Spar Nord Bank 
i Vodskov. Den overrækkes her af Steen Bæk-
gaard-Sørensen til GIF’s formand Villy Nielsen. 

Husk:  
Billetter til lørdags aften 
fest i Grindsted-Hallen  
købes senest 9. august ! 
Læs om Grindsted-Uggerhalne Sommerfest 
2008 på side 3 og 4: 

 

 

Ved Borgerforeningens Sct. Hans aften i Dalen, blev talen holdt 
af Mogens Leth Gregersen, forstander ved Efterskolen i Bak-
kerne. Han fortalte blandt andet om alle de dårligdomme, han 
ønskede sig at sende med heksen til Bloksbjerg, så som nogle 
folks ligegyldighed overfor samfundet, overfor andre menne-
sker og overfor vores fælles værdier. Efter talen blev bålet 
tændt og brændte mens man sang Midsommervisen og Vers om 
Hammer Bakker af Carl Herz-Jensen.    
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Åbne Atelierdøre hos 
maleren Margrethe 
Christensen og 
keramikeren Margit 
Plougstrup 30. og 31. 
august kl 10:00 til 17:00.  
Læs mere side 8. 
Eksempler på Margrethe 
Christensens malerier ses 
her på siden.     

  
Ved GIF’s 70 års jubilæum var der mange fremmødte, mest foreningens egne medlemmer men også 
venner fra andre klubber og foreninger. Formand Villy Nielsen holdt en tale om den historiske udvikling i 
foreningen siden starten, herunder baggrunden for at det gik hen og blev en ren håndbold-forening, og 
efter at have spist stegt gris, sponsoreret af lokale landmænd, benyttede man det gode vejr til en 
venskabelig udendørs håndboldkamp mellem 2 hold fra foreningen.   
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I 2007 var tombolaen den største 
enkelte bidragsyder til Sommer-
festens overskud, og også i år har 
Ditte Bay Andersen, som er op-
vokset i Grindsted, lovet at stå for 
tombolaen på dette års Sommer-
fest, så den forhåbentlig også i år 
kan bidrage til festens samlede 
overskud.  
 
Som sædvanlig tager tombolaen 
også i år med stor taknemmelig-
hed imod gaver fra såvel firmaer, 
som private, gaver, der kan udlod-
des som gevinster. 
Måske vil dit firma sponsorere et 
af Jeres produkter, eller et gave-
kort til en af Jeres  tjenestey-
delser ? 
Eller I har måske nogle små rekla-
megaver, T-shirts, kuglepenne 
eller lignende ?  
 
 
Gaver til Sommerfestens 
Tombola kan afleveres hos: 
Kim Bay Andersen 
Kornelparken 6, 
Grindsted. 
Tlf.: 40518386 
 

Gevinster til 

Tombolaen 
modtages med 

STOR 

taknemmelighed 

6RPPHUIHVW�L�*ULQGVWHGKDOOHQ��
O¡UGDJ�G������DXJXVW������

NO��������WLO������ 
��
%LOOHWWHU�NRVWHU�NXQ�����NU��SHU�SHUVRQ �RJ�LQNOXGHUHU�HQ�
O NNHU�EXIIHW��PXVLNDOVN�RYHUUDVNHOVH��IHG�GDQVHPXVLN��
VDPY U�PHG�JODGH�PHQQHVNHU�RJ�DOOH�WLGHUV�EDU� 
8GRYHU�HQ�HNVWUD�QDWWH�WLPH�L�IRUKROG�WLO�WLGOLJHUH�JLYHU�
ELOOHWWHQ�RJVn�DGJDQJ�WLO�6PXJNURHQ��VRP�nEQHU�������« 
� 
%LOOHWWHU�NDQ�N¡EHV�VLGHQ�����DSULO�KRV�� 

• 'DJSOHMHU�3LD��UEHUJ��.RUQHOSDUNHQ�����*ULQGVWHG� 
• 6XGHUJnUGV�$XWR��Y��0RUWHQ�6XGHUJnUG��*ULQGVWHG� 
• *ULQGVWHG�$XWRY UNVWHG��Y��+HQULN�%LVOHY��*ULQGVWHG�
• 2OH�3HWHU��7UDQHYHM����*ULQGVWHG� 
• =RQHWHUDSHXW�(OVH�3HWHUVHQ��.RUQHOSDUNHQ���

*ULQGVWHG��0HOOHP�NO�����RJ����  
• 5HQH�RJ�'RULW�-HQVHQ��.RQJVY QJHW�����8JJHUKDOQH� 
• 6QHKYLGH�%UXGHNMROHU��Y��/RQH�*U¡QERUJ��8JJHUKDOQH� 

6LGVWH�ELOOHWVDOJVGDJ�����DXJXVW������
2%6�� 'HU� EOLYHU� LQJHQ� IDVWH� JDGHERUGH� L� nU��+YLV� ,� HU� HQ�
JUXSSH�� GHU� JHUQH� YLO� VLGGH� VDPPHQ�� Vn� QRWHU� GHW�� QnU� ,�
N¡EHU�ELOOHWWHUQH��*UXSSHQDYQ��NRQWDNWSHUVRQ���DQWDO�� 
��
1<7�L�nU�6SRQVRU�ELOOHWWHU� 

6RP�QRJHW�JDQVNH�Q\W� L�nU�JLU·� YL�GLJ�PXOLJKHG�IRU�DW�N¡EH�
GLQ�ELOOHW�L�HQ�VSRQVRU�SDNNH��/DG�ILUPDHW�EHWDOH�RJ�VSRQVR�
UHU�VDPWLGLJ�VRPPHUIHVWHQ��$OOHWLGHUV�NXQGHJDYH�LGH��� 
� 
.¡EHUH� DI� 6SRQVRU�ELOOHWWHU� RPWDOHV� Sn� +DPPHU1\W�GN�
�PHG�OLQN�WLO�VSRQVRUV�KMHPPHVLGH��VDPW�XQGHU�IHVWHQ� 
� 
'HU�HU���SDNNHU��GX�NDQ�Y OJH�LPHOOHP� 

1. �NRQRPLVN�VW¡WWH�²�LQJHQ�ELOOHWWHU��PHQ�RPWDOH������NU  
2. ��ELOOHWWHU����IODVNH�YLQ��XGOHYHUHV�L�EDUHQ��VDPW�RPWDOH��

�����������������������������������NU  
3. ��ELOOHWWHU����IODVNH�YLQ����IDG¡O��XGOHYHUHV�L�EDUHQ��VDPW�

RPWDOH�����������������������NU���������� 
�
.RQWDNW�1RUPDQ�����������IRU�N¡E�DI�VSRQVRU�SDNNH�HOOHU�
\GHUOLJHUH�LQIR� 
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   3URJUDP�IRU�*ULQGVWHG�8JJHUKDOQH�
6RPPHUIHVW�������

�
)UHGDJ�����DXJXVW���
� .O����±����9LGHRPDUDWRQ�L�KDOOHQ��
� � ±�IRU�E¡UQ�GHU�HU�PHGOHP�DI�GH�DUUDQJHUHQGH�IRUHQLQJHU��
�
/¡UGDJ�����DXJXVW��
� .O�������0RUJHQNDIIH��+HOGDJV�EDQNRSODGHU�V WWHV�WLO�VDOJ��
� .O�������%RGHUQH�nEQHU��2IILFLHO�YHONRPVW�WLO�VRPPHUIHVWHQ��
� .O��������+HOGDJV�EDQNR�VWDUWHU��
� � �'HU�XGWU NNHV�QXPUH�NO����������������	��������
� .O��������)RGEROGNDPS�Sn�VWDGLRQ��6HULH���PRG�GHW�JDPOH�KROG��
� .O��������)')�KROGHU�*36�VNDWWHMDJW�
� .O��������2IILFLHO�RYHUU NNHOVH�DI�FKHFN�IUD�6SDU�1RUG�)RQGHQ�
� .O��������+HOVWHJW�SDWWHJULV�Sn�SODGVHQ�
� .O��������9DQGNORYQ�±�JLY�GLQ�WU QHU�YDQG�
� .O��������+\JJH�Sn�SODGVHQ�
� .O��������+DSS\�+RXU�
� .O��������+HOGDJV�EDQNR�VLGVWH�XGWU NQLQJ�
� .O��������3ODGVHQ�OXNNHU�
� .O��������6PXJNUR�L�KDOOHQ�
� .O��������������)HVW�L�KDOOHQ�
�
6¡QGDJ�����DXJXVW��
� .O��������2SWRJHW�VWDUWHU�Y��7UDQHYHM���3ODGVHQ�nEQHU��
� .O��������2SWRJHW�HU�Sn�SODGVHQ��VLGVWH�FKDQFH�IRU�WLOPHOGLQJ�WLO�WXUQHULQJHU��
� .O��������3HWDQTXH�WXUQHULQJ���%HDFKYROOH\�WXUQHULQJ�
� .O��������7RYWU NQLQJ��
� � �P QG�PRG�NYLQGHU��P QG�PRG�E¡UQ��NYLQGHU�PRG�E¡UQ��
� .O��������9DQGNORYQ�
� .O��������+YRU�KnUGW�NDQ�GX�VN\GH"�±�3U PLH�RYHUU NNHOVH��
� .O��������8GWU NQLQJ�DI�7RPERODHQV�KRYHGJHYLQVWHU�
� .O��������3ODGVHQ�OXNNHU�
�
8GRYHU�GHWWH�YLO�GHU�Sn�SODGVHQ�Y UH�PXOLJKHG�IRU��V EHUXWVMHEDQH��WXU�L�
VRPPHUELO��IRGEROG�Sn�RSSXVWHOLJ�EDQH��IRUVNHOOLJH�KRSSHERUJH�RJ�ILVNHGDP��
�
'H�IRUVNHOOLJH�WXUQHULQJHU�RJ�NRQNXUUHQFHU�YLO�IUHPJn�DI�HQ�LQIRWDYOH��VRP�VWLOOHV�
RS�Sn�IHVWSODGVHQ��
�
6RPPHUIHVWHQ�DUUDQJHUHV�L�HW�VDPDUEHMGH�PHOOHP�*,)��*6.��+DPPHU�)')�RJ�
%RUJHUIRUHQLQJHQ�IRU�*ULQGVWHG��8JJHUKDOQH�RJ�2PHJQ��'H�LQGWMHQWH�PLGOHU�
EUXJHV�WLO�IRUHQLQJHUQHV�DUEHMGH�IRU�E¡UQ��
�
6RPPHUIHVWXGYDOJHW�
.LP�%D\�
-XOL������
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  AKV - Langholt 
   
              ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN 
              Gravsholtvej 92, tlf. 98 28 62 33  

Sudergaards Autoservice 
Grindsted  

 

G rin d sted  V a n d v æ rk  I/S  

           K orn elp arken  4 , G rin d sted  

  

  

 �

* 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  

T lf.  9 8  2 8  6 6  0 1  e lle r  4 0  8 8  0 9  0 1  
E -m a il:  g rv @ g rin d s te d -v a n d .d k  
H je m m e sid e :w w w .g rin d s te d -v a n d .d k   

Henvendelse 

vedrørende 

forsyning 

eller flytning 

kan rettes til 

ovennævnte 

adresse eller 

formanden, 

Arne Nielsen, 

tlf. 98286234 

D in  lo k a le  rad io m an d :  

F .E . S erv ice  

B le g g å rd sg a n g e n  3 , 
 A a lb o rg  

T lf. 9 8 1 1  4 8 3 3  
 
 

m o b il: 4 0 9 8  4 8 3 3  
p riv a t: 9 8 2 8  6 2 8 2  

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

 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 

 

�
"VU��LWBMJUFUTTJLSFU�
774�JOTUBMMBUÓS�
Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg 
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup 

5MG��������������
XXX�IKBMMFSVQWWT�EL�

• 7"/%�
• 7"3.&�
• 3³34,"%&3�
• #-*,,&/���
4-"(&3�
"3#&+%&�

• 7"(5�
03%/*/( 

)KBMMFSVQ�774�
#.,�0MJFGZSTTFSWJDF 

     
 

ZONETERAPI 
MASSAGE 
ION TERAPI 
LA STONE TERAPI 

Grindsted 
Zoneterapi 
 
Exam. Zoneterapeut 
ELSE PEDERSEN 
Kornelparken 36, Grindsted 
9310 Vodskov 

 

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

 

3ORXJVWUXS�
.HUDPLN�
	�*ODV 

0,1(59$9(-������*5,1'67('�
������9RGVNRY�

7HOHIRQ����������� 
(�PDLO���SORXJVWUXS#PDLO��VWRIDQHW�GN�
+MHPPHVLGH���ZZZ�SORXJVWUXSNHUDPLN�GN�

cEQLQJVWLGHU��
WRUVGDJ�IUHGDJ�NO���������O¡UGDJ�NO���������HOOHU��HIWHU�DIWDOH�
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.LQQHUXS�$XWR�
.RPPLVVLRQ�

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 

Lej          

æresporten 
                         ved Grindsted- 

             Uggerhalne 
                                Borgerforening 
 
 

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 
S ta rt fra  h jø rn e t a f G rin d sted v e j o g  
K o n g sv æ n g e t  i U g g erh a ln e  

9RGVNRY�996�

Aut. VVS-installatør 

1LHOV�-¡UQ�+ROP�$�6 

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

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 
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  Spar Nord har igen haft pengepungen fremme! 
Og det har Niels Jørgen Holm også! 

    Det har længe været et ønske af få ført el til som-
merfestpladsen og vand op til bålpladsen og nu ser 
det ud til at lykkes. Det lille udvalg, som arbejder på 
at forbedre værestedet, søgte i marts måned Spar-
Nord fonden om 44.125 kr. til el og vandinstalla-
tioner på pladsen. 
    I starten af juni måned fik vi så den glædelige ny-
hed, at pengene er bevilliget. Det er et atypisk stort 
beløb, som SparNord denne gang har bidraget med. 
Tidligere har fonden givet penge til petanquebane 
og traktor. Vi er selvfølgelig meget taknemmelige 
for den støtte fonden bidrager med til vores hygge-
lige samlingssted.  
    Det skal også nævnes, at Niels Jørgen Holm har 
lovet at bidrage med 3-4000 kroner til projektet. Det 
er specielt vandtilslutningen, som Niels Jørgen 
Holm vil hjælpe os med. Endelig skal Grindsted 
Vandværk også takkes for en pragmatisk løsning af 
tilslutningsafgiften. 
 

    Vi er i fuld gang med at planlægge nedgravning 
af kabler og vandledninger, så det kan være klar til 
sommerfesten, som jo holdes midt i august. Samti-
dig vil den officielle overdragelse af pengene fore-
gå på ved sommerfesten. 
    Aalborg Kommunens Parkforvaltning har i øv-
rigt tilbudt at etablere en bålhytte i området, så det 
er skønt at se at vore projekt bærer frugt. Samtidig 
kan vi jo alle glæde os over hvor meget området ef-
terhånden bruges at både byens borgere, men også 
af udefra kommende børnehaver, skoleklasser, til-
fældigt forbipasserende m.v.  
    En enkelt (men stor) dråbe malurt i bægeret, er 
at 2 af bålristene på bålpladsen er blevet stjålet. De 
3 bålriste var i sin tid bevilget af Nordjyllands 
Amts grønne fond. Der er ikke noget værre, end at 
se resultatet af  det store frivillige arbejde, som de 
lokale lægger i området langsomt smuldre væk, 
fordi nogle fjolser ikke kan lade tingene stå. 
 

Jens Kalør på vegne af værested-udvalget. 

  

 

Populært Petanquearrangement på Værestedet 
Den 6. maj havde GSK og Borgerforeningen i fællesskab lavet et petanquearrangement på petan-
quebanen på værestedet. Banen var blevet luget og man havde inviteret en petanqueinstruktør fra 
Vodskov Petanqueklub. Karl Børge Pedersen fortalte på humoristisk og underholdende vis dels hvordan 
reglerne var, og dels hvordan erfarne spillere kunne udnytte 
reglerne, så mindre erfarne blev sat til vægs, bedst som de 
troede, at de havde føringen. 
Der var et glas rødvin til de spillende, og efter endt spil, blev 
der grillet pølser på grillristene på bålpladsen, der på det 
tidspunkt endnu alle var på plads og i orden. 
Der var et pænt fremmøde til arrangementet, det var vores 
indtryk at vi havde en del folk med, som vi ellers ikke ser til 
vores arrangementer, og vi er selvfølgelig glade for at vi har 
fundet noget, der kan interessere folk. 

Anders Clausen     
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Margrethe Christensen 

 
Margit Plougstrup 

Åbne 
Atelierdøre 

2008 

For syvende gang arrangeres der Åbne 
Atelierdøre i samarbejde med Trekanten i 
Aalborg. 
 
En speciel udstillingsform hvor kunstnerne 
åbner dørene til deres private atelierer og 
værksteder den sidste weekend i august. 
 
To af disse kunstnere er i år maleren Margre-
the Christensen Tranevej 48, Grindsted, Vod-
skov og keramikeren Margit  Plougstrup  Mi-
nervavej 20, Grindsted, Vodskov, som glæder 
sig til at vise og fortælle interesserede hvad 
der hos dem ligger til grund både fysisk og 
mentalt ved udarbejdelsen af et kunstværk. 
 
Margrethe er netop for andet år tildelt Form-
art-prisen ved en stor international, censure-
ret udstilling i Hamborg og har deltaget i et u-
tal af udstillinger censurerede som ucensure-
rede. 
Hun maler olie på lærred og bruger både 
pensel og spatel. 
 
Margrethe er fascineret af at male skikkelser, 
der udtrykker kropssprog, sjæl og stemning.  
Nogle gange meget fremtrædende, andre 
gange mere diffust således at beskueren selv 
har mulighed for at danne sig et indtryk. Hun 
prøver gennem sine kvindeskikkelser at bryde 
normen for skønhed og perfektionisme, og 
som hun udtrykker: Det sete afhænger af øjet, 
der ser og hvem afgør, hvad der er perfekt?  
 

Margrethe er autodidakt og begyndte at male 
i sommeren 2001. Hun udvikler sig stadig og 
undervises af billedkunstneren Gudrun Heyn-
Johnsen. 
 
www.MargretheChristensen.dk 
 
Margit er uddannet glas- og keramisk form-
giver og arbejder fra eget værksted med uni-
ka glas og keramik. 
Naturen er den vigtigste inspirationskilde. 
Ideerne er som frø i dvale, der spirer og ud-
vikler sig. Gennem glasset og leret, bearbej-
des ideerne og formen gror frem og bliver le-
vende. 
Margit har ligeledes udstillet mange steder. 
 
www.plougstrupkeramik.dk 
 
Fernisering søndag d. 24. august kl. 15.00 til 
18.00 på Trekanten, Sebbersundvej 2a, 
Aalborg 
 
Åbent hus hos kunstnerne den 30. og 31. 
august kl. 10.00 til 17.00. 
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Det var ikke en helt almindelig weekend, 
sidst i august 2007. 
Det var en weekend, som jeg glædede 
mig til. 
Jeg havde jo oplevet lignende week-
ender nogle gange før, så jeg havde en 
god fornemmelse af, hvad de to dage 
kunne bringe. 
Åbne Atelierdøre er arrangeret af kultur-
huset Trekanten i Aalborg. 
På Trekanten var der en udstilling, hvor 
jeg,  sammen med ca. 40 andre udstillere,  
gav en forsmag på, hvad vi kunne 
præstere. 
Ideen er, at man som besøgende så i ro 
og mag kan udse sig de udstillere, som 
man gerne ville se flere værker af og 
således planlægge en rigtig weekend tur 
i det nordjyske. 
Mange af mine gæster havde ikke 
besøgt Trekanten inden de besøgte mig. 
Disse gæster var blevet opmærksomme 
på mine malerier gennem andre kanaler. 
 
Kl. 10.00 skulle alt være parat. Kaffen la-
vet, vinen trukket op, for de besøgende, 
der foretrak det og lidt smågodt at hygge 
sig med, medens jeg viste min malerier 
frem. 
De første besøgende ankom kl. 10.00 og 
hvor var det dejligt. 
Det er en fornøjelse at få besøg, for det 
fortæller mig jo, at der er noget ved mine 
malerier, der tiltaler mine gæster. 
Nogle kommer, fordi de gerne vil se, hvad 
jeg laver, andre kommer, fordi de måske 
mangler et maleri og andre måske fordi, 

de mangler en gave. Det er fuldstændig 
underordnet, hvad baggrunden er. Det 
væsentlige er, at mine gæster har en 
god oplevelse. 
Jeg har figurer på alle mine billeder. Det 
er oftest store figurer, der fylder en stor 
del af lærredet og går ud over 
blændrammen. Det er virkelig interes-
sant at høre, hvad oplevelse man har 
ved at se på mine malerier. Mange kan 
ikke få øje på figurerne ved første øje-
kast. Nogle ser fugle, dyr, huse, træer, 
bjerge  og meget andet i mine billeder. 
Vi taler meget om stemningen i de for-
skellige malerier. Det giver stof til efter-
tanke, når en person oplever at et maleri 
udstråler glæde og en anden person 
måske opfatter stemningen i maleriet 
som vemodigt, hvilket er et godt eksem-
pel på, at ”Det sete afhænger af øjet, 
der ser” 
 
Søndag eftermiddag kl. 17.00 er Åbne 
Atelierdøre forbi. 
Det har været en travl, men god 
weekend. Jeg er træt på en god måde 
og jeg håber, mine gæster har nydt at 
besøge mig. 
Den 30. og 31. Juli i år er der Åbne 
Atelierdøre igen og jeg håber rigtig 
mange har lyst til at kigge ind. 
Jeg glæder mig allerede. 
 
På gensyn 
Margrethe Christensen 
Tranevej 48, Grindsted 
9310  Vodskov 
 

Åbne Atelierdøre 2007 
 - Oplevet af Margrethe Christensen 
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6PDUW�PRGH�
__både til den__ 

___kvalitets-_______ 
__bevidste pige_ 

og til boligen 

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

MANUFAKTUR 
GARDINER ApS 

Vodskov Malerforretning  
ApS 

Kristian Larsen 
malermester 

 
 

Tapet- og 
farvehandel 

Følfodvej 27, Vodskov 
Telefon 9829 3380 

Alt maler- 
arbejde 
udføres 
- kvalitet 
gennem 
70 år 
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Østerbrogade 75 
Nørresundby 

Telefon 9817 0446 

 

Bredgade 153 - 9700 Brønderslev 
 

__________________________________ 
 

Tlf. 9882 1433 
Fax 9882 1887 

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

 

 

 

      
 

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 

*HQEUXJVEXWLN�L�9RGVNRY�
             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�
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  GSK-gymnastik planer 2008-2009: 
Aktiv søndag 
Som et nyt tiltag vil fire søndage i løbet af sæsonen være ”aktiv søndag”, hvor vi afholder nogle særlige 
arrangementer for forskellige grupper. Der er en entré på 20 kr., som går til lidt frugt og noget at drikke.  
 

Kolbøttefabrikken: Søndag den 28. september kl. 10-13 
For børn i alderen 1-5; de mindste med deres forældre. Vi sætter en stor redskabsbane op, og så er det 
ellers med at boltre sig.  
Fra 10-11 er hallen forbeholdt de mindste (1-2 år), som ellers godt kan blive lidt forskrækkede, når de 
store drøner rundt. Fra 11-13 er der åbent for alle. 
 

Vild med dans: Søndag den 26. oktober kl. 13-15 
Familiedag, hvor børn, forældre og bedsteforældre danser sammen. Vi danser alt fra folkedans til hiphop. 
 

Sundhed og velvære: Søndag den 25. januar kl. 10-13 
Voksenhold. Behagelig og afstressende afspænding for vintertrætte voksenkroppe. Tag dine skavanker 
under kærlig behandling. 
 

??? 
Vi planlægger et indtil videre hemmeligt arrangement i april. Det bliver stort. Læs mere om det i februar-
2009-udgaven af HammerNyt. 
 

Ladywalk 2008 - ”UG med pil op” 
    Den 26. maj 2008 var der 23.818 ladies ude 
at gå Ladywalk i forskellige byer i hele landet. 
Holdet UG med pil op! fra Grindsted/Uggerhalne 
og omegn var - vanen tro - også repræsenteret. 
Vi kunne i år stille med et hold på 33 personer, 
så vi måtte desværre se os slået til en 7. plads i 
Aalborg… På 1. pladsen lå Sund By Brønder-
slev Kommune med 104 deltagere! Deltageran-
tallet i Aalborg var steget med 500 siden sidste 
år, så der i alt var godt 2.000 ude at gå ruten.  
    Men, men, men - vi havde en rigtig dejlig gå-
tur. Ruten var den samme som sidste år, dvs. 
langs Limfjorden i dejlig aftensol. Vi kom hjem 
med endnu en pokal (nr. 4) til samlingen i mø-
delokalet i Grindsted Hallen. Den er rigtig flot, 
men I skulle have set den STORE pokal, som 
man får for 1. pladsen! Fantasien fik frit løb mel-
lem alle os ladies: HVIS vi vinder den engang, 
så skal vi nok sørge for, at alle omkring os kan 
høre champagne-propperne springe!!! Jamen, 
jamen, var der nogen der sagde… Vi kan ikke 
lide champagne!? Nej, nej, det er da også kun 
for hyggens skyld - pokalen skal da fyldes med 
Bacardi Breezer! Jow, drømme har man da lov 
at ha’… Og vi hygger os sammen, det er nu en-
gang det vigtigste. 

Så sæt kryds i kalenderen…! Næste års Lady-
walk er den 25. maj 2009. Nærmere info føl-
ger. Og husk: Vi støtter en god sag (og så er 
det jo ikke lige dén aften, at man bare flader 
ud i sofaen -). 
 

Dorit Jensen og Tina Reeves 
Tovholdere for UG med pil op! 

(U for Uggerhalne, G for Grindsted og med pil 
op! for omegnen) 
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  GSK: Gymnastik by night 
Lørdag den 12. april mødte 25 glade piger og drenge op i Grindsted Hallen til Gymnastik By Night. Der 
blev sprunget og danset, løbet, leget og hoppet i sjippetov til den store guldmedalje. I pausen fik børnene 
frugt, vand og smoothies. Vores unge instruktører gjorde en flot indsats og sørgede for højt humør, og da 
programmet slap op lidt for tidligt, trådte vores back-up-gruppe fra bestyrelsen til, og sørgede for at im-
provisere nogle flere gode og sjove aktiviteter. Alt i alt havde vi alle, tre hyggelige og sjove timer i gym-
nastikkens tegn. 

GSK: Fodbold-sæsonen er godt i gang. Vi har i år tilmeldt følgende hold: 

HOLD TRÆNINGSTIDER TRÆNERE 
Herresenior serie 6 Onsdag kl. 19.30 Claus T. Christensen (Biker) 
Damesenior  Tirsdag kl. 19.00  
U 14 drenge 7-mands (94 og 95) Tirsdag og torsdag kl. 18.00 Keld Jensen 
U 12 drenge 7-mands (96) Tirsdag og torsdag kl. 18.00 Simon Madsen 
U 12 piger    7-mands (96) Tirsdag og torsdag kl. 17.30 Christoffer Nørgaard 
U 11 drenge 7-mands (97) Mandag og onsdag kl. 18.00 Jan Vinther og Christian Larsson 
U 9   piger    5-mands (99) Onsdag kl. 17.00 Jesper Jensen og Peter Karlsen 
U 9   drenge 7-mands (99) Onsdag kl. 18.00 Michael Hansen 
U 8  drenge  5-mands (00) Onsdag kl. 18.00 Morten Skjollander, Michael Bagger, 

Flemming Larsen 
U 7  drenge  5-mands (01) Onsdag kl. 17.00 Jens Kronbach, Michael Nielsen, Peter 

Nielsen 
U 6 blandet  3-mands (02) Onsdag kl. 17.00 Anne Mette Dissing m.fl. 
     Nye spillere er altid velkomne. Bare mød op til træning, der kræves ikke benskinner og fodboldstøvler 
til træning. Mød op, og  prøv om det er noget for dig! 
    Vi har igen i år en fantastisk forældre-opbakning til ungdomsholdene. Tak for det! 
    Hvis I vil hjælpe klubben økonomisk, kan I samle KARAT KAFFE MÆRKER. Klip det lille værdi-
mærke i toppen af posen af, og giv det til en fra bestyrelsen eller en af trænerne. Der ligger også altid ku-
verter til mærker i klublokalet!  
    Som I kan se, har vi i år fået et damehold, og to pigehold i GSK. Vi har dog et problem! Vi mangler en 
fast træner til damerne! Her i foråret trænede de en gang om ugen, men til efteråret vil de gerne ud at spille 
kamp. Så hvis du er interesseret i at træne vores damehold, så send en mail til faaborg@city.dk hurtigst 
muligt. 
Med sportslig hilsen 
GSK FODBOLD 
 
GSK Badminton: 
     Badmintonsæsonen 2008/2009 starter mandag den 18. august 2008. Interesserede kan tilmelde sig 
denne dag såvel som spille. Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til formanden for klubben, 
Jens Brix Pedersen på jbm@pedersen.mail.dk.  
     Søndag den 5. oktober afholder vi begynderdag, denne dag er mest rettet mod børnene. 
    Klubben arbejder på at få et miniton hold for de 6 til 9-årige, dette er ikke helt fastlagt endnu, bl.a. fordi 
vi skal have nogle trænere på kursus. Der er indgået aftale med trænerne af de andre børn og unge i 
klubben, det drejer sig om Ann Bach Sørensen, Jakob Posselt, Patrik Larsen og Camilla Bach Sørensen. 
    Som noget nyt får vi i klubben i den kommende sæson et serie-5 hold, bl.a. bestående af flere ret unge 
spillere, som er "oplært" her i klubben, samt nogle nye spillere, som kommer fra Lindholm 
Badmintonklub. 
    Ellers har vi et motionisthold, et U-11 hold, et U-13 hold, et U-15 hold og et U-17 hold. 
Vel mødt til den nye sæson.  
På badmintonklubbens vegne 
Jens Brix Pedersen 
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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 ...............21 28 36 65 
                          
Dagplejen: 
Jane Christensen.........98 24 64 79 

DUS: 
Karen Heilesen...........98 28 61 49 
      
FDF Hammer: 
Kredsleder: 
Kirstine S. Christensen29 72 98 19 
 
Grindsted Sportsklub: 
Poul Dahl, formand....98 28 66 29 
GSK Badminton: 
Jens Brix.......…...…. 98 28 13 89 
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 
 
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 

 

 
Grindsted Skole 2. 4. kl. 1943. 
Forreste række fra venstre: Knud Chr. Jensen, Jens Laurits Nikolajsen, 
Anders Leth Svendsen, Kristian Kristensen, Svend Jensen, Jens Leth 
Svendsen, Niels Sanden, Kjeld Jensen, Aage Pedersen og Karl Chr. 
Larsen. Anden række fra venstre: Irma Jensen, Betty Simonsen, Greta 
Nikolajsen, Grethe Sørensen, Sinne Nielsen, Karen-Lise Jensen, Ruth 
Larsen, Else Christensen, Nanny Jensen, Nancy Jensen og Kaj Baltzer. 
Tredje række fra venstre: Magda Jensen, Astrid Sørensen, Esther 
Pedersen, Jens Bernhard Pedersen, Børge Jensen, Mie Knudsen, Asta 
Christensen, Zitta Christensen og Gerda Jensen. Bagerste række fra 
venstre: Lærer: V. Damgren, Jens Starcke, Jørgen Christensen, Knud 
Starcke, Esben Laursen, Alfred Sørensen, Rudolf Jensen, Charles Jensen, 
Karl Erik Kristoffersen og Knud Mathiasen. 
Billedet er indsendt af Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne. 
 

Vodskov Bibliotek er igen åbent. 
    Efter en gennemgribende renove-
ring og omflytning åbnede Vodskov 
Bibliotek igen dørene og bød vel-
kommen i de nyrenoverede lokaler, 
onsdag, den 21. maj. Åbningen blev 
foretaget af rådmand Henrik 
Thomsen. 
    Biblioteket byder på en helt ny 
profil, som betyder en markant udvi-
delse af bibliotekets åbningstider. 
Som det første bibliotek i Nordjyl-
land, bliver der adgang fra kl. 9 til 
21 på hverdage og fra kl. 9 til kl. 15 
om lørdagen – i alt 66 timer om u-
gen. I 23 af disse timer vil der være 
personale til stede – i de øvrige ti-
mer får brugerne adgang med sund-
hedskort eller lånerkort. Dette bety-
der en højere grad af selvbetjening. 
Derfor har det været vigtigt med en  

flot præsentation af bibliotekets 
tilbud. 
    Der er flere steder i rummet mu-
lighed for fordybelse i behagelige 
stole og sofaer, ligesom der er an-
bragt et stort bord til 12 personer, 
således at områdets foreninger kan 
afholde møder på biblioteket. 
    Ud over det fysiske betyder den 
nye profil mere synlighed i lokal-
området og en af de fornemmeste 
opgaver bliver at virke som samle-
led mellem byens foreninger, er-
hverv og private. 
    En stigning i besøgstallet på 37% 
og en stigning i udlånet på 16% ef-
ter de første 2 måneder tyder på, at 
brugerne er yderst tilfredse, med 
”det første åbne bibliotek i Aalborg 
Kommune. 

 Erling Hansen. 
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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 

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  

 
 

Medlem 

af Central- 

foreningen af 

Autoreparatører 

i Danmark 

*5,1'67('�$872�9�5.67('��
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 

 
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. 

Jensen 

Grindstedvej 4, 

Uggerhalne, 

9310 Vodskov 
Tlf. 9828 6133 

Værksted  

Søren 

UGGERHALNE 
AUTO 

Her kunne din annonce 
have stået 
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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 

I 2007 var tombolaen den største enkelte 
bidragsyder til sommerfestens overskud, og også 
i år har Ditte Bay Andersen, som er opvokset i 
Grindsted, lovet at stå for tombolaen på dette års 
Sommerfest, så den forhåbentlig også i år kan 
bidrage til festens samlede overskud.  
 
Som sædvanlig tager tombolaen også i år med 
stor taknemmelighed imod gaver fra såvel firma-
er, som private, gaver, der kan udloddes som 
gevinster. 
Måske vil dit firma sponsorere et af Jeres produk-
ter, eller et gavekort til en af Jeres  tjeneste-
ydelser ? 
Eller I har måske nogle små reklamegaver, T-
shirts, kuglepenne eller lignende ?  
 
Gaver til Sommerfestens Tombola kan 
afleveres hos: 
Kim Bay Andersen 
Kornelparken 6, Grindsted. 
Tlf.: 40518386 
 

Gevinster til 
Tombolaen 

modtages med 
taknemmelighed 

Billetter til Sommerfestens Voksenfest lørdag 
23. august koster 200,00 kr.  
Salget er startet, de kan købes hos: 
 
Pia Ørhberg, Kornelparken 78, Grindsted 
 
Sudergaards Auto, v/ Morten Sudergaard, Grindsted 
 
Grindsted Autoværksted, v/ Henrik Bislev, 
Grindsted 
 
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted 
 
Rene Jensen, Kongsvænget 16, Uggerhalne 
 
Snehvide Brudekjoler v/ Lone Grønborg, 
Uggerhalne 
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   Frysehuset i Grindsted levetidsforlænget. 
 
    Mandag den 9. juni blinkede advarselslampen i frysehu-
set, selv om den gamle kompressor bankede, som den pleje-
de – det blev opdaget af  Maria, Tranevej 1, da hun var ude 
på aftentur. Det viste sig, at fryseanlæggets temperatur var 
steget til minus 3,5 grader C. Tirsdag kontaktede underteg-
nede først Nordjysk Køleservice, men blev henvist til Jørgen 
Jensen, JØJ-KØL i Langholt. 
    Jeg fik kontakt med Jørgen, der i øvrigt tidligere har servi-
ceret anlægget, og han var klar over, at der skulle handles 
hurtigt, så han kom senere samme dag, og påfyldte freon. De 
følgende par dage holdt jeg øje med temperaturen, der lang-
somt faldt til minus 6,5 grader, men der blev den – også 
selvom kondensoren blev gennemspulet med vand (venligst 
sponsoreret af børnehaven). Jeg bad så Jørgen om at holde 
udkik efter et brugt fryseanlæg, indtil formanden for fryse-
huset, Villy Nielsen var kommet hjem fra ferie den 14. juni. 
Villy blev kontaktet, og han og Jørgen handlede hurtigt - i 
løbet af weekenden blev der fundet et brugt fryseanlæg og 
det blev monteret mandag den 16. juni. 2 dage efter var tem-
peraturen nede på minus 19,5 grader. 
    Derfor en stor tak til Jørgen og Villy for hurtig indsats !!! 
Jørgen har udtalt, at anskaffelsesprisen på fryseanlægget bli-
ver rimelig, men måske undgår lejerne af de 24 frysebokse 
ikke en forhøjelse af lejeprisen. 
    Med hensyn til frysehusets historie vil jeg henvise til 
HammerNyt, August 2006, men jeg kan dog oplyse, at huset 
er fra 1950 –  og bemærk ! - det samme er fryseanlæggets 
kompressor af mærket Frigidaire (Freon 12 anlæg) og elmo-
toren af mærket Thrige Odense på 0,75 KW. Desuden er der 
en olieudskiller af mærket Danfoss. Hele anlægget ser ud til 
at være leveret/monteret af firmaet Anton Jensen og CO., 
Aalborg – Tlf. 3252 og senere serviceret af firmaet G.E. 
Køleteknik v./G. Engelbrechtsen, Aalborg – Tlf. 08-184378. 
Det ”nye” fryseanlæg er af mærket Præstcoold og er fra sidst 
i 70´erne, men har ikke kørt så meget, så vi kan have fryse-
hus en del år endnu. Interessen ser i hvert fald ud til at være 
til stede, idet der stadig er venteliste på fryseboksene. 
    Hvis nogle kan oplyse noget om de nævnte fabrikater på 
køleanlæggene og/eller om kølefirmaerne, så vil redaktionen 
af Hammernyt være særdeles interesseret. 

Med venlig hilsen 
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1 
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  Så fik legepladsen i 
Uggerhalne en tiltrængt 
ansigtsløftning. 
 
   Lørdag, den 17. maj havde Borgerforenin-
gen inviteret foreningens medlemmer til et 
komme og være med til, at give foreningens 
legeplads i Uggerhalne en større overhaling. 
Vodskov Malerforretning havde sponsoreret 
en masse maling i glade farver.  
 
   HammerNyt var også til stede og lavede en 
lille billedserie fra arbejdet på pladsen. Num-
rene her i stykket, henviser til billederne på 
side 27 i bladet. 
    
Billede 1: Der mødte 12 – 13 stk. op på lege-
pladsen kl. 10 og efter at man havde fået en 
tår formiddagskaffe, gik nogle i gang med en 
buskrydder for at fjerne det lange græs samt 
ukrudt. 
 
Billede 2: Andre gik i gang med at nedtage de 
ophængte gynger og atter andre startede med 
det samme med at male hus og gyngestativ. 
 
Billede 3: Arbejdet gik nu slag i slag, alt mens 
solen bagte ned over de arbejdende folk. Der 
skulle også fremstilles en ny trappe til legebor-
gen, idet der var fare for, at et lille barn kunne 
få hovedet ind mellem trinene på den gamle 
trappe. Til alt held var borgerforeningen så for-
udseende, at der var sørget  for, at der var lidt 
til skylle halsen med og det faldt på et tørt 
sted. 
 
Billede 4: Man tændte også op i det eksiste-
rende bålsted og til middag blev der ristet pøl-
ser over åben ild, hvilket også var meget kær-
komment blandt deltagerne. Det var jo midt i 
den meget tørre periode, og der var da også 
ved at gå ild i det tørre græs men det blev 
klaret på forbilledlig vis. 
 

Billede 5: Efter at alle havde nydt pølserne 
fortsatte arbejdet og som det kan ses ”Når 
enden er god er alting godt”. Legeborgen fik 5 
forskellige friske farver, men i arbejdets hede 
glemte man at der skulle være sat et nyt flag 
op i flagstangen øverst på borgen. 
 
Billede 6: Vi var nu nået hen på eftermidda-
gen, og antallet af deltagere faldt drastisk, idet 
nogle skulle i byen og andre på arbejdet, men 
alt i alt gik det også mod enden med arbejdet, 
som krævede et stort antal liter maling. Man 
hængte de forskellige legeremedier op igen og 
fjernede nogle som var i stykker. 
 
Billede 7: Mens det sidste måling blev smurt 
på, var der andre, der ryddede op på pladsen. 
Man fældede også et birketræ, idet der var 
forslag fremme om, at lægge en lille fodboldba-
ne til området, men det bliver først til efteråret. 
 
Billede 8: Her ses så legeborgen og balance-
bommen efter at arbejdet var endt. Alle var nu 
klar til at gå hjem og alle kunne takke for godt 
samarbejde. Der blev lige tid til at nyde den 
sid-ste øl. 
 
   Der er også blevet opsat et ekstra bord med 
fastmonterede bænke. Det stod et andet sted i 
byen og blev gladelig overgivet til borgerfore-
ningen. Man ville gerne have flere 
siddepladser af hensyn til dagplejemødre, der 
kommer om-kring legepladsen. 
 
   I dagene umiddelbart efter blev pladsen 
flittigt benyttet af kvarterets børn, så mon ikke 
der kommer flere, når det bliver kendt at 
pladsen igen er til at benytte, uden at man er i 
fare for at komme til skade på redskaberne. 
 

Erling Hansen. 
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Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne & 
omegn.  Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet 
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Det sker ……………….… 

16. aug. kl. 10.00: Hammeraften. Startsted Hammer Sognegård kl. 
10, bustur til Skagen Gren, samt museerne i bymidten. Der 
medbringes sandwich fra Sognegården. Kaffe og kage 
undervejs. Pris pr. deltager 100 kr. Børn 50 kr. 

             Tilmelding til Jonna Jensen, tlf. 98286320 senest 12. august.  
18. aug.: Badminton starter. Tilmelding og spil denne dag.________ 
20. aug. kl. 17.00: Opstilling af telte ved værestedet til G-U byfest.__ 
22. aug. kl. 18.00: G-U byfest med videomaraton for medlemmernes  
             børn.___________________________________________ 
23. aug. kl. 09.00 – 16.00: G-U byfest på værestedet i Grindsted    
              kl. 19.00 – 03.00: Aftenfest for voksne i Grindstedhallen.__ 
24. aug. kl. 10.00: G-U byfest på værestedet i Grindsted, 

børneoptog. 
            kl. 16.00: Byfesten slutter.___________________________ 
30. aug.: Opstart GSK gymnastik: Forældre/børn. Se tider i folder.__ 
30.- 31. aug. kl. 10.00 – 17.00: Åbne Atelierdøre hos Margrethe 
_____ Christensen og Plougstrup keramik.___________________  
02. sep.: Opstart GSK gymnastik: Motion – pusling - showdans og   
           rope skipping. Se folder, som GSK udsender i august._____  
03. sep.: Opstart GSK gymnastik: Spring – cheerleading – rygtræ- 
_ ning og aerobic, alle hold. Se GSK’s folder i august._______ 
03. sep. kl. 18.30: Hammeraften. Udflugt til Voergaard slot samt 

rundvisning. Kaffe serveres under slottet eller i det fri. 
_  Afgang fra Hammer Sognegaard. Pris 65 kr. pr. delt. ______ 
26. sep.: kl. 19.00: Sognegårdens 23 års fødselsdag fejres med be-

søg af musikfabrikken, Jens Nielsen, Lørslev. Kom selv med 
_ forslag. Vær med til at ønske til lykke med en god dag.____ 
28. sep. kl. 10.00 –13.00: GSK kolbøttefabrik i Grindstedhallen for 
  de mindste børn mellem 1 – 5 år og deres forældre. Vi sæt-

ter en redskabsbane op. Entre 20 kr. som går til frugt og 
_  drikkevarer.______________________________________ 
05. okt.: Badminton afholder begynderdag, speciel rettet mod børn.  
26. okt.  kl. 13.00 – 15.00: GSK arrangerer ”Vild med dans” hvor 

børn, forældre og bedsteforældre danser sammen. Vi dan-
ser alt fra folkedans til hiphop. Entre 20 kr. som går til frugt 

_  og drikkevarer.____________________________________ 
01. nov.: Borgerforeningens tysklandstur. Se nærmere på infotavler.    
02. nov. kl. 12.45: Aerobic all around på Brønderslev idrætshøjskole   
05. nov. kl. 19.30: Hammeraften. Lektor Birgitte Lillelund foretager 

en historisk vandring i højskolesangbogen.   

Kinnerup Fiskesø er ca. 4000 kvm 
og mellem 3,5 og 4,5 meter dyb. 
 

Der er bygget et nyt hus ved 
Kinnerup Fiskesø i stedet for den 
skurvogn, som blev brændt ned i 
vinters. Her vil senere komme en 
grillplads. 
 

I hytterne rundt om fiskesøen er 
borde og bænke, så man kan sidde 
i læ, hvis det måtte regne. Hver 
fredag sættes der et stort antal 
ørreder ud i søen. Der er regnbue-
ørreder og kildeørreder, og størrel-
sen er mellem 1 og 5 kg. Her kan 
fiskes mellem kl. 6 og kl. 24, men 
ikke om natten.  
Mange institutioner benytter søen 
som terapi, idet der falder en dejlig 
ro over børn, når de kan sidde og 
se på fiskestangens prop. 

Erling Hansen 
  


