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Husk: 
Stiftende generalforsamling for 
Grindsted-Uggerhalne Samråd:  
5. marts 
Generalforsamling i Borgerforeningen 
for Grindsted, Uggerhalne og Omegn: 
19. marts 
Generalforsamling i GSK Gymnastik: 
25. marts 
Mød op og vær med !  

 
Ladywalk 2008 

 
Forældre-barn ved 
Gymnastikopvisning 2008. 

Vær med ved 
Gymnastikopvisning  
15. marts 2009  



�� )BNNFS/ZU�  

,MJL�JOE�QÀ�XXX�IBNNFSOZU�EL�

 

   )BNNFS/ZU�søger ny redaktør 
     På grund af ændringer i min arbejdssituation må jeg påregne i 
fremtiden muligvis enten at få forøget min ugentlige transporttid til / 
fra arbejde med 10-12 timer, eller - som konsekvens af dette - at skul-
le flytte fra byen. Jeg regner med at kunne redigere de næste 2 numre 
af af bladet om nødvendigt ved brug af nogle feriedage, men i læng-
den kan jeg ikke se dette som en mulighed. 
     Derfor søger )BNNFS/ZU nu en ny ansvarshavende redaktør, som 
kan tage over efter august. Den tekniske side af redigeringen er ikke 
kompliceret; det eksemplar af )BNNFS/ZU, som du nu læser i, er re-
digeret med det almindelige tekstbehandlingsprogram "Word" på en 
PC, med det nu forældede operativsystem "Windows 98". Trykkeriet 
kræver bladet tilsendt  som en -.pdf fil der dannes ved hjælp af gratis-
programmet PDF995, og kirkesiderne klippes ind i bladet med gratis-
programmet pdfedit995. Herudover kræves der et fotoediterings-
program, der typisk følger gratis med et digitalkamera, eller kan hen-
tes gratis på internettet. 
     Redaktionen består for tiden af sportsredaktøren, Tina Reeves, og 
mig selv, Anders Clausen, der har påtaget mig at være ansvarshaven-
de redaktør. Vi har tidligere haft nogle flere med i redaktionen og hå-
ber på at få det igen, men har i et stykke tid klaret os med billeder og 
historier fra både enkeltpersoner og fra foreningerne og klubberne. 
Herudover har både vores Webmaster, Lars, og vores kontakt til tryk-
keriet, Jens Christensen, bistået mig med praktisk og teknisk hjælp. 
     Jeg håber at kunne fortsætte i redaktionen, dog uden at være an-
svarshavende, og vil selvfølgelig hjælpe den nye redaktør igang med 
opsætning, arkivmateriale og små tricks, som erfaringen har lært mig.  
     Hvis du er interesseret i at blive redaktør eller på anden måde vil 
hjælpe med bladet er du velkommen til at henvende dig til:  
Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, tlf.: 2824 6227, 
hammernyt@hammernyt.dk .  �

Hvorfor skal jeg 
bruge tid på 
bestyrelsesarbejde, 
når mine børn har 
brug for mig ? 
 

     Som det fremgår af både dette 
og tidligere numre af )BNNFS/ZU, 
er der brug for maser af folk til for-
skelligt frivilligt arbejde i Grind-
sted og Uggerhalne. Men det ser ud 
til at blive sværere og sværere at 
skaffe frivillige folk - ofte er det de 
samme folk, der påtager sig en lang 
række opgaver. Nogle mener tilsy-
neladende, at hvis de betaler kon-
tingent og møder op til til nogle ar-
rangementer, så er alt OK. 
     Men hvis der fremover skal væ-
re arrangementer som du, dine børn 
og deres kammerater kan deltage i, 
så er det nødvendigt du og andre 
forældre deltager i planlægningen 
af disse arrangementer. Kun ved at 
folk med børn deltager i forenin-
gernes bestyrelsesarbejde, kan det 
opnås at der fortsat laves arrange-
menter som er tidssvarende og 
spændende for moderne børn. - Ti-
derne ændrer sig og det vi selv syn-
tes var spændende, er idag gam-
meldags.   
     Bestyrelsesarbejdet tager typisk 
en aften om måneden; til selve ar-
rangementerne er man der jo netop 
med sine børn.  
     En fordel ved at deltage i frivil-
ligt arbejde er, at man lærer folk at 
kende, som man ellers ikke ville 
møde, fordi de enten bor et andet 
sted i byen eller tilhører en helt an-
den aldersklasse, end en selv. Sam-
tidig opnår man en fællesskabs-
følelse ved at lave noget sammen, 
noget som ikke opnås ved at mødes 
over en kop kaffe eller en øl. 
     Så for dine børns og din egen 
skyld: Mød op på nogle af forårets 
generalforsamlinger og meld dig til 
noget frivilligt arbejde ! 

Anders Clausen   
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   Søndag, den 22. februar kl. 14.00 - 16:45 er Borgerforeningen vært 
ved et Fastelavnsarrangement med: 
 

Tøndeslagning for børn i alle aldre i 
Grindstedhallen. 

  
Pris 25 kr. pr. barn inkl. en fastelavnsbolle og sodavand. 
Forældre og bedsteforældre gratis adgang. Kaffe, the, vand  og pølser 
kan købes. 
Præmie til kattekonger og dronninger samt for udklædning. 
 

Indkøbsturen til Tyskland 
måtte desværre igen i 2008 

aflyses. 
     Den årlige tur med borgerfore-
ningen til Poetzsch i Flensborg 
måtte igen i 2008 aflyses på grund 
af manglende tilslutning. Turen 
skulle have været kørt lørdag, den 
1. november, men da tilmeldingen 
sluttede 18. oktober, var der alt for 
få tilmeldte, og man valgte derfor 
at aflyse. 
     Da der nu 2 år i træk ikke har 
været tilstrækkelig tilslutning til 
tysklandsturen, må vi konstatere, 
at tiden er løbet fra arrangementet, 
og Borgerforeningen vil ikke i 
2009 bruge tid og penge på at 
forsøge at arrangere en indkøbstur 
til Tyskland, men vi er åbne for 
andre forslag.  

Der indkaldes til ordinær 

Generalforsamling i 
Borgerforeningen for  
Grindsted, Uggerhalne  
og Omegn 

  
Torsdag den 19. marts 2008 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 6. marts. 

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jonna Jensen  og  Pia 
Øhrberg (ingen af dem modtager genvalg), suppleant 
Charly Pedersen, (modtager genvalg).  

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 3. marts. 

Stil op til bestyrelsen: 
Vi vil specielt opfordre folk med børn til at stille op til 
Borgerforeningens bestyrelse, da vi mangler folk med erfaring for, 
hvad nutidens børn har lyst til.  
En stor del af Borgerforeningens arrangementer er jo netop rettet 
mod børn, så brug en aften om måneden på at være med til at 
planlægge arrangementer for dine børn og deres kammerater. 
Din indsats kan være det, der sikrer Borgerforeningens overlevelse! 

Sommerfesten 
søger 

tombolahjælpere 
 
     Som ny bestyrer af tombolaen i 
2009 har Inge Golding Faaborg 
meldt sig. Da der imidlertid er me-
get praktisk arbejde forbundet 
med forberedelsen af tombolaen, 
har Inge brug for nogle medhjæl-
pere. 
     Disses arbejde vil blandt andet 
bestå i at køre ud til sponsorerne 
og hente sponsorgaverne, og det 
er derfor nødvendigt at man kan 
råde over en bil og køre ud, mens 
butikkerne har åbent. Herudover 
bliver der arbejde med at mærke 
præmier op, lave præmielister, og 
pakke poser med lodder. På fest-
pladsen kan påregnes hjælp fra 
medlemmer af GSK Gymnastik. 
   

Interesserede kan henvende sig til 
Inge Golding Faaborg, 
Grindstedvej 7, Uggerhalne, tlf.: 
9828 6400 faaborg@city.dk 
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   Indkaldelse til 

Stiftende generalforsamling for Grindsted-Uggerhalne Samråd 
05. marts 2009 kl. 19:30 i klublokalerne ved Grindstedhallen. 
  
Dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer 
2) Præsentation af ideen bag Samrådet 
3) Gennemgang af de 2 forslag til vedtægter for Samrådet; forskellen handler om organiserin-
gen af Samrådet - skal vi ud over bestyrelsen have et repræsentantskab, eller ikke ? 
4) Afstemning: Valg af det ene sæt vedtægter som arbejdsgrundlag for Samrådet. 
5) Afstemning om evt. indkomne skriftlige ændringsforslag til vedtægter. Bortfalder hvis ingen 
ændringsforslag. 
6) Valg af bestyrelse og revisor i henhold til de vedtagne vedtægter. 
7) Eventuelt. Forslag til emner, som Samrådet hurtigt bør tage op. 
  
Forslag til vedtægter ses herunder og på de næste sider. Hvis I har ændringsforslag til de 
foreslåede vedtægter, må I gerne sende dem hurtigst muligt til Anders Clausen, 
Anders_Clausen@stofanet.dk, eller til Poul Dahl, PD@aalborgportlandgroup.com, vi skal 
have dem senest 27. februar for at kunne behandle dem på generalforsamlingen. 
  
Af interesserede foreninger og institutioner har vi identificeret følgende, som vi har sendt 
indkaldelsen direkte eller indirekte til: GIF, GSK, FDF, Skolebestyrelsen ved Grindsted Skole, 
Menighedsrådet for Hammer Sogn, Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn. 
Men alle, der bor i, eller driver skovbrug, landbrug eller andet erhverv i området er velkomne, 
og alle foreninger og institutioner er velkomne til at sende et par repræsentanter.   
 

Forslag til vedtægter for Grindsted-Uggerhalne Samråd (fortsætter på side 7, 8 og 9): 
� ���6DPUnGHWV�QDYQ�HU��*ULQGVWHG�8JJHUKDOQH�6DPUnG���IRUNRUWHW�*86��
� ���*86�HU�HW�VDPUnG�IRU�E\HUQH�*ULQGVWHG�RJ�8JJHUKDOQH�RJ�RSODQG��GHILQHUHW��

VRP�GHW�RPUnGH��GHU�RPIDWWHV�DI�+DPPHU�6RJQ���������6DPUnGHWV�DGUHVVH�HU�
KRV�GHQ�WLO�HQKYHU�WLG�VLGGHQGH�EHVW\UHOVHVIRUPDQG��

�
���6DPUnGHWV�IRUPnO�HU�DW��

D��NRRUGLQHUH�RJ�IUHPPH�DNWLYLWHWHU�DI�I OOHV�LQWHUHVVH�
E��Y UH�HQ�SDUDSO\��RJ�VDPDUEHMGVRUJDQLVDWLRQ�IRU�IRUHQLQJHU��
LQVWLWXWLRQHU��YLUNVRPKHGHU�VDPW�ERUJHUH�L�RPUnGHW��
F��V\QOLJJ¡UH�RJ�IRUPLGOH�RPUnGHWV�DNWLYLWHWHU�LQWHUQW�RJ�HNVWHUQW��KHUXQGHU�
DW�UHSU VHQWHUH�RPUnGHW�L�I OOHV�DQOLJJHQGHU�RYHUIRU�P\QGLJKHGHU��
VSHFLHOW�RYHU�IRU�$DOERUJ�.RPPXQH��
G��Y UH�VDPDUEHMGVRUJDQ�PHOOHP�*ULQGVWHG�8JJHUKDOQH�RJ�QDERE\HU��
�

���6DPUnGHWV�EHVW\UHOVH�
6DPUnGHW�EHVWnU�DI�HQ�%HVW\UHOVHQ�RJ�HQ�U NNH�XGYDOJ��

D��%HVW\UHOVHQ�UHSU VHQWHUHU�RPUnGHW�XGDGWLO��HU�NRQWDNW�PHOOHP�
P\QGLJKHGHU�RJ�6DPUnGHWV�IRUVNHOOLJH�XGYDOJ��NRQWDNW�WLO�)RUHQLQJHQ�DI�
/DQGVE\HU�L�$DOERUJ�.RPPXQH��/$.���RJ�GHQ�VWnU�IRU�6DPUnGHWV�VDPOHGH�
¡NRQRPL��
E��(IWHU�EHKRY�NDQ�%HVW\UHOVHQ�QHGV WWH�XGYDOJ�WLO�DW�WDJH�VLJ�DI�IRUVNHOOLJH�
RSJDYHU�XQGHU�6DPUnGHW���

�
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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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   ���*HQHUDOIRUVDPOLQJ�
�YHUVWH�P\QGLJKHG�HU�GHQ�RUGLQ UH�nUOLJH�*HQHUDOIRUVDPOLQJ��Sn�KYLONHQ�
EHVW\UHOVHQ�Y OJHV��)RUPDQGHQ�HU�DQVYDUOLJ�IRU�LQGNDOGHOVHQ��VRP���VHQHVW����
GDJH�I¡U�DIKROGHOVHQ���VNHU�YHG�RIIHQWOLJ�DYHUWHULQJ�RJ�HOOHU�VNULIWOLJ�
PHGGHOHOVH�WLO�KYHUW�HQNHOW�PHGOHP��
�2UGLQ U�JHQHUDOIRUVDPOLQJ�DIYLNOHV�HIWHU�I¡OJHQGH�GDJVRUGHQ��

D�� 9DOJ�DI�RUGVW\UHU�RJ�UHIHUHQW�
E�� )RUPDQGHQV�EHUHWQLQJ�
F�� 8GYDOJHQHV�EHUHWQLQJHU�
G��.DVVHUHUHQV�IUHPO JJHOVH�DI�GHW�UHYLGHUHGH�UHJQVNDE�
H�� %HKDQGOLQJ�DI�LQGNRPQH�IRUVODJ�
I�� 9DOJ�WLO�KDOYGHOHQ�DI�EHVW\UHOVHVSRVWHUQH�RJ���VXSSOHDQW�
J��9DOJ�DI�UHYLVRU�
K��(YHQWXHOW��

�����,QGNRPQH�IRUVODJ�VNDO�VNULIWOLJW�Y UH�IRUPDQGHQ�L�K QGH�VHQHVW���GDJH�I¡U����
�����JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ��
�����$IVWHPQLQJ�Sn�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�VNHU�YHG�DOPLQGHOLJ�KnQGVRSU NQLQJ��'RJ���
�����VNDO�GHU�IRUHWDJHV�VNULIWOLJ�DIVWHPQLQJ��KYLV�HW�PHGOHP�IUHPV WWHU�¡QVNH��
�����KHURP��
�����$OOH�IRUVODJ�DIJ¡UHV�YHG�VLPSHO�VWHPPHIOHUKHG�PHG�XQGWDJHOVH�DI��
����YHGW JWV QGULQJHU�RJ�6DPUnGHWV�RSO¡VQLQJ��

����6DPUnGHWV�EHVW\UHOVH�
%HVW\UHOVHQ�EHVWnU�DI�PLQGVW���SHUVRQHU��HQ�IRUPDQG��HQ�NDVVHUHU��HQ�
VHNUHW U���Q VWIRUPDQG��HQ�NRQWDNWSHUVRQ�WLO�/$.��HW�HOOHU�IOHUH�PHQLJH�
EHVW\UHOVHVPHGOHPHU��VDPW�HQ�VXSSOHDQW���

D��(QKYHU�IRUHQLQJ�HOOHU�LQVWLWXWLRQ��VRP�HU�UHSU VHQWHUHW�L�6DPUnGHW����
��KDU�ORY�WLO�DW�KDYH�HQ�UHSU VHQWDQW�L�EHVW\UHOVHQ��KYLV�PDQ�¡QVNHU���
�GHW��%HVW\UHOVHQ�NDQ�HIWHU�EHKRY�EHVWn�DI�IOHUH�HQG���PHGOHPPHU�����

E��%HVW\UHOVHVPHGOHPPHU�Y OJHV�IRU���nU�DG�JDQJHQ��KYHUW�DQGHW�nU�HU��
���GHQ�HQH�KDOYGHO�DI�EHVW\UHOVHVPHGOHPPHUQH�Sn�YDOJ��GH�¡YULJH�nU�HU��
���GHQ�DQGHQ�KDOYGHO�Sn�YDOJ��)RUPDQG�RJ�NDVVHUHU�NDQ�LNNH�Y UH�Sn��
���YDOJ�VDPWLGLJ��
F��%HVW\UHOVHQV�IRUPDQG�VNDO�KDYH�IDVW�ERS O�L�RPUnGHW��
G��%HVW\UHOVHQ�KROGHU�P¡GHU�HIWHU�EHKRY��%HVW\UHOVHQ�HU��
���EHVOXWQLQJVG\JWLJ��QnU�PLQGVW���DI�GHQV�PHGOHPPHU�HU�WLO�VWHGH��'HU��
���I¡UHV�HQ�IRUKDQGOLQJVSURWRNRO��KYRUL�EHVOXWQLQJHU�LQGI¡UHV�HIWHU�KYHUW��
���P¡GH��

� ���+YHP�NDQ�Y UH�PHGOHP�DI�6DPUnGHW�
$OOH�IRUHQLQJHU�RJ�LQVWLWXWLRQHU�L�RPUnGHW�NDQ�V¡JH�RP�DW�EOLYH�UHSU VHQWHUHW�L�
6DPUnGHW��'HU�NDQ�HQGYLGHUH�RSWDJHV�HQNHOWSHUVRQHU�RJ�LOGVM OH��GHU�YLO�
SnWDJH�VLJ�UHOHYDQWH�RSJDYHU��
%HVW\UHOVHQ�NDQ��WLO�DW�YDUHWDJH�Q UPHUH�GHILQHUHGH�RSJDYHU�HOOHU�IXQNWLRQHU��
GHU�WMHQHU�*86
V�IRUPnO��QHGV WWH�XGYDOJ���
7LO�DW�GHOWDJH�L�XGYDOJVDUEHMGH�XGSHJHV�VRP�KRYHGUHJHO�6DPUnGVPHGOHPPHU�
PHG�V UOLJ�LQWHUHVVH�IRU���HOOHU�NYDOLILNDWLRQHU�WLO���SnJ OGHQGH�DUEHMGH��'RJ�
NDQ�GHU��KYLV�XGYDOJHWV�NRPPLVVRULXP�WDOHU�IRU�GHW��XGSHJHV�NYDOLILFHUHGH�
GHOWDJHUH�XGHQ�IRU�PHGOHPVNUHGVHQ��
�
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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 

 

$OW�LQGHQ�IRU�996��
EOLNNHQVODJHU��RJ�
VPHGHDUEHMGH�
�
�
�
�
�
�
�
%UXJ�IRU�KM OS����
Vn�NRQWDNW�GLQ�ORNDOH�
996�LQVWDOODW¡U�
/HR�1LHOVHQ�
�
7OI��������������
%LO��������������

���
��996�,QVWDOODW¡UHQ�
   .LUNHYHM�����9RGVNRYY�

 

•�+RYHGHQWUHSULVH�
������
•��8IRUELQGHQGH�WLOEXG�
������
•��,QGUHWQLQJVIRUVODJ�
���DI�EDGHY UHOVHU�
�
•��5HQRYHULQJ�
�
•��1\W�RJ�UHSDUDWLRQHU�

$XW�996�LQVWDOODW¡U�RJ�NORDNPHVWHU�

 



 

KIRKESIDERNE 
 

HAMMER SOGN 
 

Februar-Maj 
 

2009 

nr. 47 
www.hammer-sogn.dk 

 

Udsmykning af kirken 
 

2. søndag i Advent blev 
en festdag i Hammer 
Kirke. Den nye præste-
tavle kunne præsente-
res, og ny messehagel 
kunne tages i brug.  
Præstetavlen er for-
nemt skåret af billed-
skærer Hans K. 
Plougstrup for at indfri 
et gammelt løfte. 
Egeplankerne var op-
rindeligt fra Hammer 
Bakker, men blev øde-
lagt ved en brand, og 
måtte derfor erstattes af 
andre fra Tyskland. 
3 nye messehageler er 
nu leveret og udført af 
Gro Sachse, som for 
ca. 20 år siden leverede 
den hvide.  
Kunstnere, brugere, 
iagttagere kan glæde sig 
over et smukt resultat, 
takket være arven efter 
Ernst Jensen. 
Kig selv med glæde! 

Carl H-J 
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BESØGSTJENESTEN 
I 

HORSENS & HAMMER SOGNE 

Hvem? 

Besøgsvenner i sognene 

Sognemedhjælperen 

Menighedsrådene 

Hvad? 

Tilbud om en at snakke med, 

drikke kaffe med, 

læse sammen med, 

spille eller gå en tur med. 

Hvis du ønsker en besøgsven 

så kontakt 

Sognemedhjælper Inga Nielsen, 

Horsens Sognegård, 98 25 51 30! 
 

HUSBESØG 
 

Det hører med til præstens arbejde 

at stå til rådighed for husbesøg. 

Så lad bare præsten få et praj, 

hvor og når der er behov. 

Det er jo ikke altid så let at vide. 
 

SAMTALE 
 

Enhver har mulighed for og lov til 

at opsøge præsten for en samtale 

når som helst og tillige 

nærmest om hvad som helst. 

Her føres ingen journaler, 

og det koster ikke noget. 

Præsten har tavshedspligt. 

Præsten får sin løn for det! 
 

ALTERGANG 
 

Der er noget, der hedder 

hjemmealtergang for enhver, 

som ikke lige kan komme 

til gudstjeneste i kirken. 

Det er præsten også ansat til! 
 

Brug din præst, 

når du har brug for det! 
 

Dialog & Befrielse 
 

Præsten skriver: 
Overskriften kan fint sættes som tema for 
min orlov i efteråret, for min tur i den for-
bindelse til Indien, og for en kommende 
Hammeraften i april. 
Som følge af friheden fra det daglige præ-
stearbejde fik jeg lejlighed til at læse om dia-
log på tværs af tro og religion og om de ka-
steløses situation i det enorme land, Indien, 
hvor kastesystemet er officielt afskaffet for 
mere end 50 år siden. Begge dele var en god 

og nødvendig forberedelse til de 4 ugers ophold i oktober-november hos 
min gode præsteven, Daniel Gnanasekaran, som vi havde glæde af her tilba-
ge i foråret 2005.  
Daniel har til arbejdet for de kastelø-
se af kirken derude fået stillet lokaler 
til rådighed i en gammel missionær-
bungalow på kirkens grund lige ved 
siden af den skole, som stillede et 
gæsterum til rådighed for mit op-
hold. Befrielsesarbejdet for de kaste-
løse dalitter har dermed fået en til-
trængt opprioritering som en aner-
kendt del af kirkens aktuelle arbejde. 
Under hele opholdet var jeg kirkens og Daniels gæst og fik som sådan en 
helt utrolig opmærksomhed og goodwill. Mange ønskede at bidrage til, at jeg 
fik noget ud af mit besøg. Også et væld af sidegevinster, som ikke havde så 
meget at gøre med mit overordnede tema. Jeg fik i den grad lov til at blive 
brugt, til besøg her og der, til indvielser og kirkelige handlinger, dåb, bryllup, 
begravelse og ikke mindre end 8 gudstjenester i lige så mange kirker, især i 
nogle af de små landsbyer med en del kasteløse kristne. Her blev jeg ind-
lemmet i fællesskabet af kasteløse med overstrømmende hjertevarme. 

Den samme varme modtagelse fik 
jeg også i kirkens dialogcenter, 
Quo Vadis, som vi i øjeblikket 
støtter ved indsamlinger med jæv-
ne mellemrum. Det nye dialogcen-
ter blev indviet i starten af 2007 
som et lille og meget smukt sted 
med de nødvendige faciliteter til 
at kunne føre en åben dialog mel-
lem kristne på stedet og de mange 
hinduer i det omgivende samfund. 

Jeg fik fx lejlighed til at deltage i nogle tværreligiøse samtaler og meditatio-
ner i en dejlig harmonisk atmosfære med gensidig respekt. Jeg kunne ønske 
mig, at modstandere af en sådan religionsdialog ville give sig selv mulighed 
for at opleve en central samtale med udgangspunkt i det kristne budskab. 
Det var ganske enkelt befriende at være med til. 
Jeg vil meget gerne fortælle lidt mere om det, når vi holder Hammeraften i 
april med billeder fra dette møde, både med de kasteløse dalitter og med de 
kristne i dialog. Velkommen til at være med! 
 

Billeder: Øverst: Carl Patrick, barnebarn, på armen. Midt i: Daniel fremviser plakater på sit 
kontor. Nederst: Dialogcenter Quo Vadis – den røde meditationshytte. 
 

Carl Hertz-Jensen 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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Musikalsk Legestue 
Forår 2009 

Den musikalske legestue er et tilbud til sognets dagplejere, og alle andre for-
ældre med børn i alderen 0-3 år. Vi ser meget gerne forældre på barsel eller 
på orlov. Vi er klar til at starte kl. 9. Vi synger nogle sange, har måske et par 
sanglege og vi bruger nogle rytmefrugter / instrumenter. 
 

Vi får musikledsagelse af vores organist, Lene. 
 

Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand kaffe og kage. 
Herefter leges med Sognegårdens legetøj til kl. ca. 11, hvor vi siger farvel. 
 

I efteråret kommer legestuen til at ligge på følgende dage, tirsdag og torsdag: 
  

Tirsdag d. 27. januar  - Torsdag d. 29. januar 
Tirsdag d. 24. februar - Torsdag d. 26. februar 

Tirsdag d. 24. marts - Torsdag d. 26. marts 
Tirsdag d. 28. april  - Torsdag d. 30. april 

Tirsdag d. 2. juni  - Torsdag d. 4.juni 
 

Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til mig på tlf. 9825 5130 ( Horsens Sog-
negård, træffes bedst torsdag 10.30 - 12 ) eller på 2241 6919. 
Dagplejer Lotte Brandsborg kan også kontaktes på 9828 6374. 
 

Med venlig hilsen  Inga Nielsen 
Sognemedhjælper 

 

KONCERT i Hammer Kirke 
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30 

”4. maj koncert” 
 

Medvirkende:  
Jens Jagd:  Tenor 
Jesper Nedergaard: Guitar 
Hammerkoret 
Lene Holt Nielsen, orgel, klaver og 
korledelse. 
 

Tirsdag den 5. maj afholdes der koncert 
til minde om en af de vigtigste dage i 
Danmarks Historie; befrielsen den 4. 
maj 1945. Tenoren Jens Jagd, guitaristen Jesper Nedergaard, Hammerkoret 
og Lene Holt Nielsen, vil i ord og toner reflektere denne historiske begiven-
hed, både i de sange, der naturligt knytter sig dertil og i musik og sange der i 
en bredere forstand bearbejder begrebet befrielse og forsoning, - og fred. 
Der vil være musik af komponister, der repræsenterer de lande, der tog del i 
2. Verdenskrig og rig mulighed for fællessang af nogle af de dejlige sange, 
som fødtes ud af begivenhederne. 
Hammerkoret er et naturligt ankerpunkt i dette. 
Efter koncerten er der hyggeligt samvær i sognegården i Grindsted, hvor 
Jens Jagd og Jesper Nedergaard undervejs vil divertere os med et muntert og 
lettere repertoire. 
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør, der er gratis ad-
gang, kirkebilen kan benyttes – vel mødt til koncert i Hammer Kirke. 

Kirkens organist 
Lene Holt Nielsen 

ADRESSER 
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, 
Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825 

6416, fax. 9825 6424. e-mail: chj@km.dk - 

Træffetid: ma., on. & to. 11.30-12.30 + 

ma., ti. to. 18.00-19.00, samt efter aftale. 
 

Træffetid i Hammer Sognegård: Efter af-

tale. Tlf. 9828 6402. 
 

Præstesekretær: Christell Gade, 

kontortid ti-+to. Kl. 9-13, tlf. 9825 64 16. e-

mail: cg@km.dk. 
 

Graver: Ulla Blok Nielsen  

Kontor v/Kirken: tlf. 9828 6553; mobil: 

2460 1954  

e-mail: kirken@hammer-sogn.dk  
 

Graverafløser: Lene Elise Hansen, 

tlf. 6138 0203. 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper:  
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-

ring; tlf 2241 6919, samt 9825 5130;  

e-mail: smh.horsens-hammer@mail.dk 
 

Organist: Lene Holt Nielsen, 
Valmuemarken 11, 9000 Aalborg – tlf. 2342 

0372. e-mail: l-h-n@stofanet.dk 
 

Kirketjener: Ole Peter Jakobsen, 
Hammer Sognegård, tlf. 9828 6402. (Privat: 

Tranevej 1, Grindsted, tlf. 9828 6878) 

Hammer Kirke, Hammer Kirkevej 

10, 9381 Sulsted - Tlf. 9828 6553 – e-mail: 

kirken@hammer-sogn.dk 
   

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 

23-25, Grindsted, tlf. 9828 6402; fax 9828 

6492 + sognegaarden@hammer-sogn.dk  
 

Præsteafløsere:  
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 

60, tlf. 9829 3056; lhsm@km.dk 

Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vod-

skov, tlf. 9829 3604; erikboye@mail.dk 
 

MENIGHEDSRÅDET  
Hammer Sogn: 8384@sogn.dk 
Formand Helle Bergen Nielsen, Ørum 

Mosevej 19, Hjallerup - tlf. 9828 6009; 

hv.osterholt@mail.tele.dk 

Næstformand/Kirkeværge Magda Bang 

Larsen, Skovskellet 4, Uggerhalne - tlf. 

9828 6305. 

Kontaktperson Erik Sørensen, Skovskel-

let 11, Uggerhalne – tlf. 9828 6235. skov-

skel@stofanet.dk 

Sekretær Anne Heilesen, Tranevej 22, 

Grindsted – tlf. 9828 6295; 

Kasserer Maria Jakobsen, Tranevej 1 – 

tlf. 9828 6878; tranevej1@stofanet.dk 

Jonna Jensen, Grindstedvej 38, 9530 Vod-

skov. Tlf. 9828 6320  
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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GUDSTJENESTER 
“De holdt fast ved apostlenes lære og 

fællesskabet, ved brødets brydelse og 

ved bønnerne.”        (Ap. Gern. 2, 42) 
 

 

FEBRUAR 
1. feb. kl. 10.30 Sidste s. e. H3K (161) 

8. feb. kl. 9.00 Septuagesima (321) 

15. feb. kl. 14.00 Sexagesima (154) 

v/ Lisbeth S- Michelsen 

22. feb. kl. 10.30 Fastelavn (70) 
 

MARTS 
1. mar. kl. 9.00 1. s. i Fasten (435) 

i Sognegården – Sogneindsamling * 

8. mar. kl. 19.00 2. s. i Fasten (410) 

15. mar. kl. 10.30 3. s. i Fasten (634) 

22. mar. kl. 9.00 Midfaste (41) 

v/ Lisbeth Baggesen 

29. mar. kl. 10.30 Mariæ Bebudelse (71) 
 

APRIL 
5. april kl. 14.00 Palmesøndag (192) 

Familiegudstj. * 

9. april kl. 16.00 Skærtorsdag (458) 

10. april kl. 10.30 Langfredag (613) 

12. april kl. 9.00 Påskedag (218) 

13. april kl. 10.30 2. påskedag (244) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

19. april kl. 9.00 1. s. e. Påske (754) 

i Sognegården 

26. april – Ingen gudstjeneste – Kirkebil 

til Horsens Kirke kl. 9.00 
 

MAJ 
3. maj kl. 10.30 3. s. e. Påske (721) 

8. maj kl. 10.00 Bededag (478) 

Konfirmation * 

10. maj – Ingen gudstjeneste 

17. maj kl. 9.00 5. s. e. Påske (635) 

21. maj kl. 19.00 Kristi Himmlefart (260) 

24. maj kl. 9.00 6. s. e. Påske (348) 

31. maj kl. 10.30 Pinsedeag (285) 
 

 

* Se nærmere omtale. 
 

Tallene i ( ) foreslår dagens salme. 

Hvor intet andet er anført er gudstjenesten 

ved pastor Carl Hertz-Jensen 
 

Kirkebil: Østergårds Biler 

kører fra Liselund ½ timer før gudstj. 

gennem Uggerhalne og 15 min. før fra 

sognegården. Tlf. 9828 2000. 

Bil kvit og frit - til og fra kirke! 
 

BLADUDVALG 
Maria Jakobsen, Regnar Kjærgård og Carl 

Hertz-Jensen (ansv.) 

Stof til bladet afleveres i sognegården eller 

til præsten senest d. 18. marts 2009 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 
Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til 2 må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 

Torsdag den 5. februar kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 19. februar kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe 
Torsdag den 5. marts kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye 
Torsdag den 19. marts kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe 
Torsdag den 2. april kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 16. april kl. 14.30 ved Erik Boye med kaffe 
Torsdag d. 7. maj kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 
 

FASTELAVN 
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste til Fastelavn, i år søndag 
den 22. februar kl. 10.30 i Hammer Kirke. Vi hører, hvordan Jesus af-
viser det onde. Minikonfirmander pynter kirken med små fastelavns-
ris. Jesus lærer os at forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt 
hans væsen! – Velkommen på vej til påske! 
 

PALMESØNDAG 
Vi mødes til familiegudstjeneste med årets minikonfirmander søndag 
den 5. april I Hammer Kirke kl. 14.00. I gudstjenesten afsløres med-
virken fra minikonfirmandernes side. Efter gudstjenesten er der kir-
kekaffe i sognegården i Grindsted. VELKOMMEN! 
 

KONFIRMATION 
Årets konfirmation finder sted efter planen fredag den 8. maj kl. 10 i 
Hammer Kirke med følgende konfirmander: 
Jesper Bo Jensen 
Christian Palsgaard 
Matilde Ravnholt Simonsen 
Asbjørn Vollmer Jensen 
Tina Kjærsgaard Jørgensen 
Filip Larsen 
Steve Larsen 
Frederikke Juul Hvims 
Alex Bjarne Kyed Jensen 
Sanna Mohr Laursen 
Simon Nicolai Nielsen; 
og Mie Christensen, som konfirmeres i Langholt søndag den 10. maj. 
 

Telegrammer kan afleveres i Hammer Sognegård torsdag den 7. maj 
kl. 17-18, hvor pedellen vil tage imod. 
 

KONFIRMATION 2010 
Det er tid at melde ud om konfirmation til næste år. Notér og reservér 
dagen til konfirmation i Hammer Kirke, torsdag den 13. maj. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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STATISTIK 2008 
 

Fødte i sognene 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 7 9 12 8 4 

Piger Hammer 6 9 14 7 11 

Drenge Horsens 6 10 5 5 5 

Piger Horsens 4 9 5 2 8 
 

Døbte i kirkerne 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 10 14 22 21 8 

Piger Hammer 17 14 13 15 13 

Drenge Horsens 9 7 3 6 4 

Piger Horsens 4 7 6 5 7 
 

Konfirmerede 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 3 4 12 5 4 

Piger Hammer 0 7 3 5 7 

Drenge Horsens 8 8 12 6 6 

Piger Horsens 8 9 5 11 8 
 

Viede i kirkerne 04 05 06 07 08 

Hammer 22+1 22 13+4 18+3 16+1 

Horsens 3 6 2 2 3 
 

Døde i sognene 04 05 06 07 08 

Mænd Hammer 4 5 4 4 4 

Kvinder Hammer 1 2 4 0 4 

Mænd Horsens 7 2 2 3 4 

Kvinder Horsens 4 1 4 2 0 
 

Begravede 04 05 06 07 08 

Mænd Hammer 2 3 2+1 2 3 

Kvinder Hammer 2 3 4+1 4 4 

Mænd Horsens 6 7 6 6 9 

Kvinder Horsens 7 4 4 6 2 
 

Navngivne 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 0 0 0 0 1 

Piger Hammer 1 0 1 1 2 

Drenge Horsens 0 1 1 0 0 

Piger Horsens 0 1 1 0 1 
¨ 

Navnerettelser 07 08 

Hammer 28 5 

Horsens 19 5 
 

Ind/ud-meldte 04 05 06 07 08 

Indmeldte Ham-

mer 

2 1 0 0 0 

Udmeldte Hammer 0 0 2 0 3 

Indmeldte Horsens 0 0 0 0 0 

Udmeldte Horsens 0 0 0 0 0 
 

Altergang 04 05 06 07 08 

Hammer 1160 996 1051 792 642 

Horsens 902 878 799 623 637 

Lejraltergang 76 430 285 0 23 

Hjemmealtergang     0 0 5 0 5 
 

2008 Gudstjenester Kirkegængere Koncerter 

Hammer Kirke 50 3010 5 

Hammer Sg 11  205 0 

Horsens Kirke 61(1 messefald) 2501 4 
 

Indsamlet * 04 05 06 07 08 

Hammer 17797 22339 18713 14755 16413 

Horsens 11804 14415 13415 13409 8707 
 

* Tallene er afrundet til nærmeste hele antal kr. 
 

AKTIVITETER 
Hammeraftener * 
12/2 kl. 19.30 i Langholt, 16/3 kl. 18.30; 
15/4; 18/5 kl. 18.30; 12/6 kl. 18.30 
 

Konfirmandarbejde 
Tirsdage i Langholt 
Torsdage kl. 8.00 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
24/2; 26/2; 24/3; 26/3; 28/4; 30/4; 2/6; 
4/6 
 

Kirkeskole – se ugeavis! 
 

Y’s Men’s Club (Mandage 19.30) 
normalt 2. + 4. mandag 
 

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) * 
Alle onsdage bortset fra skoleferier. 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.30)  
 

Fællesspisning (Fredage kl. 18.30)* 
6/2; 20/3; 1/5 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Mandage kl.19.15: 2/2; 2/3; 11/3; 6/4; 4/5; 
15/6. Dagsorden og referat ses i sognegår-
den. Spørg evt. formanden. Åbne møder! 
 

 

KIRKELIG VEJVISER 
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmel-
des denne til sognepræsten med evt. erklæ-
ring. Blanket kan hentes på præstens sekre-
tærkontor og på hjemmesiden: 
 www.personregistrering.dk  

Navngivelse: Senest 6 måneder efter 

fødsel foretages anmeldelse af navn til sog-
nepræsten. Blanket fås på præstens kontor 
og på: www.personregistrering.dk  
Dåb: Der træffes aftale med den præst, der 
skal foretage dåben.. Attester forevises. 
Navn og adresse på 2-5 faddere oplyses. 

Navneændring: Anmodning afleveres på 
bopælssognets kirkekontor, som foretager 
navnerettelse efter indgået betaling 440. – 
kr. Regler og blanketter findes på: 
www.personregistrering.dk samt i øvrigt på 
præstens sekretærkontor. 

Bryllup: Tid og sted aftales med præsten 
til at foretage vielsen. Prøvelsesattest skaf-
fes på borgmesterkontor i bopælskommune 
og afleveres ved nærmere aftale med præ-
sten. 

Dødsfald: Inden 2 hverdage efter døds-
fald foretages anmeldelse til sognepræsten. 
Attester for afdøde forevises. Dødsanmel-
delse udfyldes eller afleveres. 

Begravelse: Nærmere om tid og sted for 
begravelse/bisættelse aftales med præsten 
til at foretage handlingen. 
 

 

GOD PÅSKE! 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.hammer-sogn.dk/
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VODSKOV 
GENBRUG 
Granlunden 1, Vodskov 

Åben: kl. 13-17 

mandag - fredag  
 

Kom og gør en god handel! 

Og støt en god sag! 
 

Lørdagsåbent kl. 10-13 
den første lørdag i hver måned 

 

STØT fx: 
 

Gadebørnsprojekter i Brasilien og 

Sct. Petersborg, Handicapcenter i 

Rumænien, Bæredygtigt landbrug i 

Sierra Leone, Cafe Parasollen i Aal-

borg, KFUM’s Soldaterhjem i Hvo-

rup; Børnehjem i Armenien mm.  

TAK for hjælpen! 
 

Drives af 

Hammer Y’s Men’s Club 
 

 

 

Kirkens 

Korshær 
 

Genbrug 
VODSKOV 

 
Kirkens Korshær Genbrug, Vod-

skovvej 57, 9310 Vodskov 
 

Der kan virkelig gøres en god handel i 

butikken. Hver en krone i overskud 

går til Kirkens Korshær i Aalborg: 

Varmestue – Skurbyen – Gårdprojekt 

– Natvarmestue & Herberg. 

Vi tager gerne imod ting og sager ved 

henvendelse i butikken eller på tlf. 98 

29 23 33. I åbningstiden kan evt. afta-

les om at hente møbler.  

Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17 
 

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV 
PÅ TV-DANMARK 

 

HVER LØRDAG & SØNDAG 

KL. 11.30-12.00 
 

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN” 

 

Året 2008 i Menighedsrådet 
 

Et kirkeår er gået, og et nyt er netop begyndt. I starten af året 
tog vi afsked med vores organist Karen Steengaard, som har 
haft sit virke her i 10 år. Inden vores nye organist kunne tiltræ-
de, var vores faste afløser, Aase Larsen meget behjælpelig, med at få tjene-
sterne til at hænge sammen. 
Til maj begyndte vores nye organist Lene Holt Nielsen, første tjeneste var til 
konfirmationen, så hun fik jo en flot start. Som ny gravermedhjælper er ansat 
Lene Elise Hansen, som også arbejder ved Horsens kirke, så hun har nu en 
fuldtidsstilling, alle tre gravere ved de to kirker hjælper hinanden.  
I efteråret blev kirken kalket indvendig og var derfor lukket i 3 uger. Kirken 
bliver ryddet og det, der ikke kunne tages ud, blev dækket til, så det må siges 
at være flot, at det kan lade sig gøre på 3 uger. 
Den 1. september gik Carl på orlov i 3 måneder, og som afløser fik vi Toni 
Jensen. Hun skulle have været her hele perioden, men fil fast embede i Sal-
ling som Sognepræst. Tak til præsterne fra Vodskov, som stod for tjenester-
ne i den sidste del af perioden med orlov.. 
Igen i år har der været sogneaftener både i sognegården og uden for ”huset”. 
Bl.a. kan nævnes en meget vellykket tur til Skagen, og en guidet rundvisning 
på Voergård Slot. Blandt rigtig mange gode og spændende sogneaftener kan 
nævnes den med Helge Qvistorff, som fik rigtig mange i sognegården. 
Som en ekstra aften var Cecilie Nielsen i sognegården for at præsentere en 
DVD, hun har lavet i samarbejde med Astrid Jensen og Rikke Pedersen. 
I oktober blev der afholdt en ”friluftsgudsjeneste” ved Hammer kirke i an-
ledningen Sangens år. Inden gudstjenesten var der løb i skoven og bagefter 
var der pølser ved kirkediget.. 
Indsamlingen til folkekirkens nødhjælp, den første søndag i marts, bør også 
nævnes. Indsamlingen foregår sammen med FDF. Jeg kan her benytte lejlig-
heden til at sige tak til alle de frivillige som hjælper til denne dag. 
Hjemmesiden er blevet udvidet, og dækker nu hele pastoratet. Det er sog-
nemedhjælper Inga Nielsen, som nu har fået ansvaret for den. 
Kirkeåret sluttede med valg til menighedsrådet, som skulle reduceres med 1, 
så rådet nu består 6 medlemmer. 
Vi har brugt lidt af vores arv efter Ernst Jensen. 2. søndag i advent indviede 
vi en ny præstetavle, som er lavet af vores lokale træskærer, Hans Plougstrup. 
Ligeledes indviede vi den ene af tre nye messehageler, som er lavet af Gro 
Sachse 
 

Rigtig godt nytår!                                              Formand Helle Bergen Nielsen 
 

Kirkekassen 2008 
 

I skrivende stund er det svært at sige, hvordan det endelige resul-
tat vil blive, da regninger og opgørelser endnu ikke er på plads. 
Meget tyder på et underskud i 2008, men nok ikke så stort som 
budgetteret. Budgetter siger underskud på 43.200. 
Kirkegårdens udgifter er på nuværende tidspunkt 120.000 større end budget-
teret, hovedsageligt fordi vi har fået renoveret containerpladsen ved kirken 
og købt en ny affaldscontainer. Derimod har der været overbudgetteret på 
kirkelige aktiviteter og administration, der har f.eks. ikke været afstemnings-
valg til menighedsrådet, som ellers er en bekostelig affære. 
Endvidere har menighedsrådet brugt 125.000 kr. af arven efter Ernst Jensen 
til messehagler og præstetavle, men her skal nævnes, at det jo ikke påvirker 
kirkekassens regnskab, da pengene frigives fra arvekontoen. 
Kom og vær med til at høre om det endelige resultat ved det åbne menig-
hedsrådsmøde i Hammer Sognegård mandag den 2. marts kl. 19.15. 

Kasserer Maria Jakobsen 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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NYT fra HAMMER FDF 
 

Medlemmer: Ledere: 
Puslinge  
(Børnehaveklassen) 

Tumlinge  
(1. og 2. klasse) 

Pilte (3. og 4. klasse) 

 

Maiken Hald:      2299 8427 

 

Steffie Daarbak: 2550 7055 

Væbnere  
(5. og 6. klasse) 

Seniorvæbnere  
(7. og 8. klassetrin) 

Seniorer (9. klasse +) 

 

 

Mark Winther Hansen: 

        6060 9310 
 

Tobias Fibiger:   2245 9585 
 

 

 

Kredsleder:  
Kirstine Schmidt Christensen 

Pallisdam 17, 9430 Vadum 

2972 9819 
 

AKTIV HYGGE 
 

Der er Aktiv Hygge i sognegården hver onsdag kl. 

13.30-16.00. Vi mødes en lille flok af begge køn. Vi 

starter med at synge og drikke kaffe, bagefter er der 

mulighed for at spille bob, kort eller andet. Damerne 

strikker både til Mother Teresas projekter i Indien og til 

eget forbrug. Vi har flere pladser omkring bordet, kom 

og vær med. 

EFTERLYSNING: 

Er der nogle, der har garnrester liggende, som I ikke 

kan få brugt, vil Aktiv Hygge gerne overtage dem, de 

kan sagtens bruges til babytøj og tæpper til Indien. Alt 

har interesse. Garnrester kan afleveres i sognegården 

eller hos Anne Heilesen, Tranevej 22. 
 

FÆLLESSPISNING 
 

Også her i foråret har vi arrangeret nogle fællesspis-

ningsaftener. Det drejer sig om følgende aftener: 

Fredag den 6. februar 

Fredag den 20. marts 

Fredag den 1. maj 

Alle aftener foregår i sognegården og starter kl. 18.30. 

Vi spiser sammen, synger, hygger og drikker kaffe. Har 

I andre gode indslag til fælles fornøjelse, er I velkomne 

til at tage dem med. 

Det koster fortsat 40 kr. at deltage og tilmeldingen skal 

ske til Anne Heilesen på 98 28 62 95 senest onsdagen 

før arrangementet. – VELKOMMEN! 

 
 

Sogneindsamling 
søndag den 1. marts 2009 

 

Søndag den 1. marts 2009 sender flere 
end 1.200 sogne frivillige på gaden for at 
samle ind til Folkekirkens Nødhjælps in-
ternationale arbejde. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste 
presses yderligere af stigende fødevarepriser.  
 

 
 

Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for Folkekirkens 
Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 
fokus på Sult.  
 

Mad er en menneskerettighed 
I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om Menneskerettighe-
derne. Her er mad en menneskerettighed på linie med retten til 
liv, ytringsfrihed og sikkerhed. I 'Verdenserklæringen om Men-
neskerettighederne' hedder det i paragraf 25: ”Enhver har ret til en 
sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og 
velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige socia-
le goder.” 
 

 
 

Den seneste tids voldsomme prisstigninger på fødevarer fik i 
maj 2008 FNs Menneskerettighedsråd til at udsende en resolu-
tion for at minde verdens regeringer om deres ansvar. 
Såvel de enkelte stater – som det internationale samfund – har 
ansvar for at sørge for, at de aktuelle prisstigninger på basale 
fødevarer ikke fratager mennesker muligheden for at spise sig 
mætte og få den næring, de har brug for. Resolutionen opfor-
drer alle stater om at gøre alt, hvad de kan for at sikre, at retten 
til mad som en grundlæggende menneskerettighed håndhæves. 
 

Sogneindsamlingen i Horsens og Hammer sogne 
Gudstjeneste i Hammer Sognegård kl. 9.00 

Gudstjeneste og formiddagskaffe 
Uddeling af ruter og indsamlingsbøsser kl. 11.00 

VEL MØDT! 
Kontaktperson: Inga Nielsen, tlf. 2241 6919 

 

 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/


HAMMERAFTENER 2009 
Arrangeret af Borgerforening & Menighedsråd 

 

FEBRUAR  Torsdag den 12. februar kl. 19.30 i Horsens Sognegård:  
”Historier fra Danmark” med Søren Ryge. 

Fællesaften for både Horsens og Hammer 

Sogne. Servering i forhallen: kaffe og sandwich.  
 

MARTS  Mandag den 16. marts kl. 18.30:  
Afgang fra Sognegården i private biler til Besøg på Museet 

Hammer Bakker. Vagn Laustsen viser rundt og fortæller. Kaffe 

medbringes fra Sognegården.  
 

APRIL 

Onsdag den 15. april kl. 19.30:  

”Med præsten på Orlov” – Carl Hertz-Jensen vil fortælle og vise 

billeder fra rejseoplevelser under orlov i Indien! – 
Billedet er fra en Meditation på Dialogcentret Quo Vadis.  
 

MAJ 

Mandag den 18. maj kl. 18.30:  

Gåtur i Hammer Bakker med Natur-

vejleder Anton Thøger Larsen som præsenterer og fortæller om Hammer 

Bakker. Turen udgår fra Hammer Sognegård. 
 

JUNI  Fredag den 12. juni kl. 18.30: 
Sæsonafslutning med spisning og underholdning i Sognegården. Pris: 60.- 

kr. Tilmelding til Ole Peter Jakobsen på tlf. 98286402/98286878 senest den 9. 

juni! 
 

JULI Sommerferie!  
 

AUGUST Onsdag den 12. august kl. 12.30:  
UDFLUGT med bus til Lille Vildmose. Turen udgår fra 

Sognegården og ventes at slutte med hjemkomst ca. kl. 

18.30. Pris 80.- kr. Tilmelding til Jonna Jensen på tlf. 98286320 senest den 10. august. 
 

SEPTEMBER  Torsdag den 3. september kl. 18.30:  
Afgang fra Sognegården i egne biler til Virksomhedsbesøg på 

Hammerværket i Godthåb, hvor der serveres kaffe. Pris: 30.- kr. 
Tilmelding senest den 25. august til Ole Peter Jakobsen på tlf. 98286402 

eller til Jonna Jensen på tlf. 98286320. 
 

Fredag den 25. september kl. 17.00:  

Vi fejrer Sognegårdens 24 års fødselsdag med DUKKETEATER.  

Efter forestillingen serveres lasagne til store og små! 
 

OKTOBER 
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30: Program er endnu ikke aftalt. Planen er et besøg af Politiet. 
 

NOVEMBER 
Mandag den 16. november kl. 19.30: GOSPEL med Frelsens Hær i Hammer Sognegård. 
 

DECEMBER  Tirsdag den 8. december kl. 19.30:  

Adventsfest med Hammerkoret – Gløgg, æbleskiver og andet med Julehygge! 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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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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   Status over efterårs sæsonen 2008 i GIF 
 
     Endnu en halv sæson er gået og det er tid til at gøre lidt status. 
Grindsted IF startede sæsonen 2008/2009 med at fejere deres 70 års 
jubilæum. Det var en god fest med mange fremmødte. Tak for det.  
     Den første halve sæson har været lidt blandet, hvad angår de 
sportslige resultater. Damerne deltager igen i år med et hold i serie 3 
og et hold i serie 4. Serie 4 holdet ligger på en 11. plads. Holdet har 
desværre ikke fået så mange sejre, kun 2 er det blevet til. Men det er 
dog en tæt bund i puljen, så der er kun 1 point op til en 7. plads i 
puljen. Serie 3 holdet har derimod forsat de gode takter fra sidste 
sæson. Det ser ud til, de igen skal være med helt fremme i kampen 
om oprykning. De ligger på 3. pladsen a point med nr. 2, så det lo-
ver godt. 
     Herrerne deltager i denne sæson med et serie 2 og et serie 3 hold. 
Serie 3 holdet har set bedre dage. Holdet har i denne sæson ind i-
mellem haft svært ved at samle hold, hvilket resultaterne bærer præ 
af. De ligger på en 11. plads i deres pulje med kun en enkelt sejr i 
efteråret. Serie 2 herrer derimod har haft et succesfuldt efterår med 
en 3. plads som resultat. Holdet har spillet mange gode kampe og 
kan, som det eneste hold, være stolte af at have taget point fra top-
holdet fra Aabybro, da det blev til 24-24 i Grindsted hallen. 
     Grindsted IF har også haft tilgang på børnefronten i denne sæson, 
hvilket resulterede i, at der var meldt et U-10 mix hold, et U-12 pige 
hold og et U-12 drenge hold til turneringen. U-12 drenge holdet gik 
desværre i opløsning kort inde i sæsonen, men drengene træner vi-
dere, i håb om tilslutningen bliver bedre med tiden. U-12 piger var 
desværre overmatchet i efteråret. De fik nogle store klø, men var 
ved rigtig god mod og holdt ud. Efter jul er de meldt til i U-10 pige 
række, da vi fandt ud af, der var mulighed for dette. Vi håber det 
kan give nogle bedre kampe til pigerne. U-10 mix holdet er en sam-
mensætning af nye spillere og nogle, der har spillet et par år. Resul-
taterne her var heller ikke de bedste.  Holdet kom dog rigtig godt ef-
ter det. Men holdet tabte alle deres kampe. De har her efter nytår 
været meldt til U-10 uøvet, hvilket allerede har resulteret i en sejr. 
Vores mini hold har også haft et spændende efterår. De har deltaget 
i et par stævner, et på hjemmebane og et på udebane i Vestbjerg. Re-
sultaterne har været svingende, men det er dog blevet til et par sejre 
i disse stævner. 
     Efteråret 2008 blev også tiden, hvor Grindsted IF fik deres 

egen hjemmeside. Denne kan besøges på www.grindsted-if.dk 
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   VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT 
Mærk dig disse data: 
 

Mandag, den 25. maj 2009 
kl. 18.30 i hos Nørresundby Idrætscenter,  

Lerumbakken 11, Nørresundby 
 
for da drager holdet ”UG med pil op!” igen af sted på 
Ladywalk! 
 
Saml ALLE de piger du kan og tilmeld jer til vores hold - lad os 
indtage 1. pladsen, som det største hold - det KAN lade sig 
gøre. Tilmeld din mor, søster, datter, kusine, kollega, veninde, 
ja lige meget hvad, bare det er af hunkøn. Kan vi stille et hold 
på knap 100, er vi Aalborgs største hold - det ville da ikke 
være så ringe endda…. 
 
Vi går enten 7 eller 12 km - det er ganske op til én selv, men 
turen foregår langs havnefronten i Nørresundby og alt imens 
bliver verdenssituationen vendt indtil flere gange! 
 
I år koster det 90 kr. at deltage - forudsat at man tilmelder sig 
inden 30. april 2009. For beløbet får vi en t-shirt (farver som 
logo), en mulepose med indhold, væske under turen samt en 
rigtig hyggelig aften. 
 
Hvert år efter afholdelse af Ladywalk bliver en del af et 
eventuelt overskud fra arrangementet øremærket til en 
organisation der tager sig af sygdomsramte kvinder. I år vil 
overskuddet gå til Hjerteforeningen - som det også gjorde i 
2008. 
 
Så kom ud af busken og gå en tur med os. Vi starter 
tilmeldingen 1. februar 2009. Som tovholder har vi igen igen: 
 
Tina Reeves,  
Svanelundsvej 6,  
Grindsted 
 
I år er der også mulighed for at sende mig en mail (denne 
tilmelding er bindende) og indbetaling skal afleveres senest 
30. april 2009 på min adresse.  
 
E-mail: tinareeves6@hotmail.com.  
 
Husk at skrive størrelse på t-shirt -. 

 
UG med pil op! 

U for Uggerhalne, G for Grindsted og ”med pil op!” for 
omegnen 
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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: 
Tordis M. Jacobsen ...96 38 90 28 
 
Grindsted IF: 
Villy Nielsen .............98 28 60 09 
 
Menighedsrådsformand: 
Helle B. Nielsensen ...98 28 60 09 
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 

 

 
Konfirmander Vodskov Kirke den 21. Marts 1954. 
Forreste række fra venstre: Per Andersen, Rærup. Inga Grøn 
Christensen, Vodskov. Signe Grøn Christensen, Vodskov. Dagny Rævbak 
Christiansen, Storgaardsminde, Grindsted. Kirsten Frida Behrendt, 
Vodskov. Gerda Malmberg Martinsen, Vodskov. Aase Andersen, 
Birkhede, Vester Hassing. Bent Havkrog, Horsens.  
Midterste række fra venstre: Poul Christensen, Vodskov. Inger 
Margrethe Børgesen, Vandsted. Hanne Marie Larsen, Uggerhaldnegaard, 
Uggerhaldne. Inge Kirkegaard Albrechtsen, Horsens. Dagny Margrethe 
Nielsen, Urmosen, Vodskov. Ester Marie Væversted, Mariesminde, 
Naalebak. Kaja Marian Nielsen, Vestermark, Tranholm. Bente Morell 
Mathiasen, Uggerhaldne. Hans Jørn Jensen, Uggerhaldne.  
Bagerste række Fra venstre: Niels Christian Pedersen, Hybhøj, 
Grindsted. Ernst Jensen, Horsens. Arne Winther Larsen, Ø. Aslund. Anker 
Martinus Jensen, Horsens. Bent Abel Rasmussen, Horsens. Jørn 
Sudergaard Larsen, Grindsted. Poul Nielsen, Siverholms fodermesterhus, 
Grindsted. 

Billedet er indsendt af Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne. 

Grindsted Skole 
275 år 

 
     I år kan Grindsted Skole fejre 
275 år, og allerede den 20. januar 
blev der holdt et planlægnings-
møde. Selve fejringen er planlagt 
til lørdag, den 16. maj, hvor 
blandt andet alle skolebørn og læ-
rere møder op. Det er selvfølgelig 
tanken, at hele byen slutter op om 
arrangementet. Derfor sæt kryds i 
kalenderen allerede nu. 

Med venlig hilsen 
Ole Peter Jakobsen 

Stort overskud fra 
Sommerfesten 

 
    Kort før Nytår blev overskuddet fra 
Sommerfesten 2008 delt ud. Hver af 
de 4 deltagende foreninger fik 17500 
kr., et rekordstort beløb, hvis størrelse 
navnlig skyldes at der i år var en stor 
indtægt fra festen lørdag aften - sæd-
vanligvis har lørdagsaftenfesten kun 
lige løbet rundt. Også i 2008 bidrog 
tombolaen til overskuddet med et be-
tragteligt beløb, men også de mange 
mindre forretninger gav lidt til 
overskuddet.  
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G rø n b o rg  H v id ev a reS erv ice  

 

Uggerhalnevej 33, 
Grindsted 
 

 

T lf. 9 8  9 9  6 1  7 7  
Mobil 20 65 10 20 

Din lokale hvidevarereparatør 

 
 

Medlem 

af Central- 

foreningen af 

Autoreparatører 

i Danmark 

*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 

 

 

Vognmand 

NNiieells s CChhrr. . SSkkiinnddbbjjeerrgg   

40 45 28 62 
E-mail: 

vognmand@skindbjerg.dk 
www.skindbjerg.dk 

Udlejning af åbne containere 
 

Salg af: 
  Grus, sand, sten, granitskærver 
  Alm. vognmandskørsel 
 

Udgravning med gummiged og 
rendegraver 
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        Uggerhalnevej 17, Grindsted, 
                         telefon 9828 6028 
 
Ombetrækning af moderne/antikke møbler 

Håndværksmæssig kvalitet 
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof 

 

 

Egne modeller sælges 
                Uforbindende tilbud gives 

AK Portmontage 
Anders Kjærsgaard 
Halsvej 91, 9310 Vodskov ..........  98 29 21 32 
Biltelefoner ..............................................   30 98 45 32 
                                                             30 99 09 32                  

A 

K 

PORTMONTAGE 
SALG OG SERVICE 

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

Salg og service på portautomatik 

Gaven til alle med tilknytning til – 
eller interesse for Grindsted, 

Uggerhalne og Omegn: 
 

DVD’en 

GRINDSTED – 
Dengang og Sidenhen 

 

kan bestilles ved at sende en 
email til Rikke Pedersen: 
rix_nice@hotmail.com 

eller ringe på tlf. 29 29 61 44 
Pris: 100,- kr. 

 
DVD’en er et historisk billedshow med et 
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen 
og andre Grindsted borgere i tiden fra 
1950 og fremefter. 
 
Billederne ledsages af Astrid Edberg 
Jensens levende fortælling om de borgere 
som boede og havde deres virke i 
Grindsted og Omegn. 
 
Redigering og teknik: Rikke Pedersen  

Check GIF's nye 
hjemmeside: 

www.grindsted-if.dk 
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   Generalforsamling og afslutninger i gymnastikken 
 

Sædvanen tro afholder gymnastikken generalforsamling i forbindelse med voksenafslutningen. 
Dette bliver i år: 
 

Onsdag, den 25. marts 2008, kl. 19.00 i klublokalerne ved Grindstedhallen 
 

Det plejer at være en hyggelig og uhøjtidelig aften med en generalforsamling, som varer maks. 
en halv time, hvorefter vi går ombord i en lækker buffet. I vil høre nærmere herom, når vi nærmer 
os dagen - tilmelding er nødvendig. 
 

Sæsonafslutninger 
Notér Jer, at sidste træning for sæsonen 2008/09 for både børn og voksne er hhv. den 10. og 
11. marts 2009. For forældre/barn er det 14. marts 2009. 
 

Husk vores Gymnastikopvisning i Grindsted Hallen, som i år afholdes 
 

søndag, den 15. marts 2008, kl. 14.00 
 
Alle er velkomne - forældre, søskende, bedsteforældre, venner…! 
Entré: 20 kr. Børn under 16 år: Gratis. Mulighed for at købe kaffe/te, vand, kage og boller 
m/pålæg. 
Vores årlige gymnastikopvisning i Grindsted Hallen plejer at være et meget besøgt 
arrangement. Her får holdene - efter indmarch og opvarmning - lejlighed til at fremvise, hvad 
de hver især har gået og puslet med i løbet af sæsonen. Det er en meget stor dag for børnene 
og det er rigtig hyggeligt! 
Ved sidste års opvisning var der omkring 200 besøgende og det var vi i gymnastikken 
selvfølgelig meget tilfredse med.  
Igen i år bliver børnene fotograferet med deres hold, så husk 20 kr., hvis du er interesseret i at 
bestille et billede. 
Vi vil gerne se gymnasterne senest et kvarter før opvisningsstart, altså kl. 13.45. 
Vi glæder os til at se jer til en forrygende opvisning. 

Grindsted Sportsklub - Gymnastikafdelingen 
 

Nyt efter jul - Linedance 
En rask beslutning i juleferien har betydet nedlæggelse af stepaerobic begyndere, men til 
gengæld åbnet op for et nyt hold med Linedance - med undertegnede som instruktør. 

 

Årsagen var, at fremmødet til stepaerobic begyndere var dalende. Når man - på et i forvejen 
lille hold - oplever frafald pga. sygdom mv. - så kan det desværre ikke lade sig gøre at beholde 
motivationen som instruktør. Og så mener jeg, at tiden er inde til at stoppe, for det kan meget 
nemt komme til at smitte af på gymnasterne - ja, så hellere stoppe mens legen er god. 

 
MEN, når vi nu havde reserveret hallen, så skulle den sandelig da også bruges, så vi kastede 
os ud i projekt ”Linedance”. Og det har været alle tiders succes. Der var godt 30 på gulvet til 
den første prøvetime og det ser i skrivende stund ud til, at vi får et pænt stort hold op at køre. 
Dejligt. Det er rigtig sjovt at danse Linedance, man behøver ikke nogen partner, det er god 
motion, det forøger energien, ja - jeg kunne blive ved. Én ting er dog sikkert: Man kan ikke 
danse det og samtidig være sur - det er simpelthen umuligt. Så hvis du ikke har prøvet det før, 
så kom op i Grindsted Hallen en onsdag kl. 18.30 - 19.30. Vi tager altid imod nye på holdet.  
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   Og fortsætter succesen, så tør jeg godt love, at vi har Linedance fast på programmet i næste 
sæson -. 

 

Så er der ellers kun tilbage at sige tusind tak til jer alle for en god sæson 2008/09. Vi glæder 
os allerede til næste sæson, hvor vi håber at se mindst lige så mange, som vi har gjort i år. 
Rigtig god sommer til jer alle. 

 

På vegne af gymnastikken 

Tina Reeves 
 

Gymnastikkaravanen kommer til Grindsted 26. april 
 
Gymnastikkaravanen er et landsdækkende tilbud til børn og unge om spring, rytme og lege 
med et højt fysisk aktivitetsniveau. Karavanen er fyldt med moderne gymnastikredskaber og 
ført af dygtige og veluddannede instruktører.  
Den 26. april kl. 10-15 får Grindstedhallen besøg af Gymnastikkaravanen. Karavanen har 
bl.a. deres airtrack-bane med, og der vil være mange andre redskaber i brug på dagen.  
Fra 10-12 holder vi gymnastik for de små fra 3-7 år; fra kl. 12-15 er det for de større børn og 
unge. 
Det koster 20 kr. at være med. 
 

))DDVVWWHOHODYDYQQ��NNDDUUQQHHYDYDOOVVIIHHVVWW��
Kom og vær’ med til Grindsteds sjoveste fastelavn/karnevalsfest 
KUN for udklædte voksne d. 18. april 2009 i hallens mødelokale. 

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 ���NU��
V/Rene Jensen, Kongsvænget 16, Uggerhalne,                                 
Jan Vinther, Uggerhalnevej 40, Grindsted, 
Brian Riis, Svanelundsvej 2, Grindsted,  

fra d.1.februar efter først til mølle, KUN 64 stk. 
Til sådan en fastelavnsfest skal  
der selvfølgelig slås katten af tønden  
og kåres aftens flotteste udklædning. 

JUKEBOKS SPONSERET AF: 
Sudergaards Autoservice 

Karolinevej 3 
Tlf.: 98286432 

Grindsted Auto-Værksted 
Uggerhanlevej 43 

Tlf.: 98286145 

00HHQQXX��
(W�VWRUW�WD�VHOY�ERUG���
$OOH�PHGEULQJHU�HQ�UHW�
WLO�ERUGHW��VYDUHQGH�WLO�
GHW�DQWDO�SHUVRQHU�PDQ�

NRPPHU��
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   Kasserer til gymnastikken søges… 
     Vores meget afholdte og kompetente kasserer René Jensen har valgt at forlade bestyrelsen i 
gymnastikken med udgangen af denne sæson. 
     Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men vi har samtidig fuld forståelse for hans beslutning og 
vi er meget taknemmelige for det store arbejde, han har lagt i sit kasserer-job.  
     Vi søger derfor med lys og lygte efter en kasserer, som kan hjælpe os i næste sæson, som 
starter i september måned. Vedkommende vil træde ind i en bestyrelse, hvor alle er enige om at 
hjælpe hinanden og få gymnastikken til at ”glide på skinner”. Vi er delt op i små udvalg, så vi på 
den måde sikrer, at ingen bliver overbebyrdede. 
     René har lagt stor energi i at få lagt regnskabet i regneark og i systemer, så det er nemt at 
have med at gøre. Alligevel må vi gå til bekendelse og erkende, at ingen af os tilbageværende i 
bestyrelsen har de regnskabsmæssige kundskaber, som kasserer-tjansen trods alt kræver. 
     Kunne du have interesse i at hjælpe os, så tøv ikke med at henvende dig - vi venter i 
spænding -. 
 
Kontakt: Formand Jørn Michaelsen, tlf. 98 28 61 11 eller 
              Kasserer René Jensen, tlf. 98 28 64 09 
hvis du er interesseret eller vil vide mere om kasserer-posten. 
 

 
Forældre-barn Gymnastikopvisning 2008. 

 
Puslinge                                                       Aerobic 
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Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne & 
omegn.  Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet 
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Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening 

og Hammer Menighedsråd 

Ansvarlig redaktør: Anders Clausen 

E-mail: hammernyt@hammernyt.dk 
Tryk: NTK-print, Dronninglund 

Fotos / tekster / logoer tilhører fotografen / forfatteren / annoncøren iht. lov nr. 164 om 
ophavsret; hvor ingen ophavsperson fremgår, tilhører de bladet. 

 

Næste nummer af bladet udkommer primo maj 2009. Stof til bladet skal senest 1. april 
2009 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 

tlf. 2824 6227. E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk 

Det sker ……………….… 

12. febr.  kl.1930: Hammeraften i Horsens Sognegård: "Historier fra 
                             Danmark"  med Søren Ryge                                 _ 

16.– 22. febr.      : Vinterferie for gymnastikholdene                        _ 

22. febr. kl. 1400: Borgerforeningens fastelavnsfest for børn og 
                              forældre. Entré 25 kr.                                           _ 
24. febr.  kl. 0900: Musikalsk Legestue i Sognegården, børn 0-3 år._ 
26. febr.  kl. 0900: Musikalsk Legestue i Sognegården, børn 0-3 år._ 
05. marts kl.1930: Samråd: stiftende Generalforsamling,         
                              klublokalerne ved Grindstedhallen                      _       
10.-11. marts      : Gymnastik, børnehold: Sidste træning+afslutning  
14. marts            : Gymnastik, forældre/barn: Sidste træning            _       
15. marts kl.1400: Gymnastikopvisning, entré 20 kr.                        _       
16. marts kl.1830: Hammeraften kørsel fra Hammer Sognegård til  
_                           Museet i Hammer Bakker.                                    _ 

19. marts kl.1930: Borgerforening: ordinær Generalforsamling,          
                             Sognegården i  Grindsted.                                    _       
24. marts kl. 0900: Musikalsk Legestue i Sognegården, børn 0-3 år. 
25. marts            : Gymnastik, Generalforsamling+voksenafslutning       
26. marts kl. 0900: Musikalsk Legestue i Sognegården, børn 0-3 år. 
15. april kl.1930: Hammeraften i Hammer Sognegård: "Med præs- 
                            ten på Orlov"  med Carl Herz-Jensen                    _ 

18.april   kl.1800: Fastelavnsfest for voksne, billet, se s. 26             _       
26. april kl.1000-1500: Gymnastikkaravanen kommer til     
                            Grindsted. Entré 20 kr.                                          _        
28. april kl. 0900: Musikalsk Legestue i Sognegården, børn 0-3 år. 
30. april kl. 0900: Musikalsk Legestue i Sognegården, børn 0-3 år. 
30. april             : Sidste tilmeldingsdag til LADYWALK                _       
05. maj  kl.1930: Koncert i Hammer Kirke                                       _ 
08. maj  kl.1000: Konfirmation i Hammer Kirke                              _ 
16. maj               : Grindsted Skole har 275 års jubilæum                 _ 
18. maj  kl.1830: Hammeraften start fra Hammer Sognegård: Gåtur  
                           i Hammer Bakker med naturvejleder anton Thøger 
                           Larsen.                                                                    _ 

25. maj  kl.1830: LADYWALK, fra Lerumbakken 11, Nørresundby 
 

Hermed et lille indlæg 
vedr. julebelysningen: 

 
     Ca. 14 dage inden jul blev der 
sendt et brev med børnene hjem, 
der blev sat brev op i INFO-stan-
derne og samme brev blev lagt ud 
på vores hjemmeside. Dette i håb 
om, at vi i år kunne undgå hær-
værk ved sognegården og skolen, 
og lad mig sige med det samme – 
det er faktisk gået fint lige indtil 
den 26.12., hvor der om aftenen 
eller om natten blev afmonteret 
og smadret pærer på juletræet ved 
Sognegården. Derfor blev lyskæ-
der og træ taget ned den 27.12., 
og vi overvejer selvfølgelig om 
der skal et træ op til næste jul. 
     Også i år har vi valgt, at lade 
julebelysningen i masterne hænge 
til efter nytår, og bortset fra 2 
smadrede pærer i lysringe i 
Grindsted + at nogle har været 
oppe at hænge i en lysring, er der 
ikke meldt om andre skader i for-
bindelse med nytåret 2008 / 2009. 
     På grund af stormvejr i juleda-
gene har 2 af ringene i Uggerhal-
ne desværre mistet strømforbin-
delsen. Dette kan desværre ikke 
helt undgås, så længe strømmen 
hentes direkte fra trådene. Vi hå-
ber på nye master senest om 3 år. 

Med venlig hilsen 
Ole Peter Jakobsen 

Jeanette med fanen - 
Gymnastikopvisning 2008 -  

vær med 15, marts 2009 ! 


