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Arbejdsdag på Legepladsen
i Uggerhalne 2009-04-25
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Se programmet Husk: Sct.Hans aften i dalen
side 7 for

Grindsted
Skoles
275 års
jubilæum
Sidste års arbejdsdag i Uggerhalne

2009-05-16

Arbejdsdag på Værestedet i
Grindsted 2009-06-13

Puslingene ved GSK-Gymnastiks forårsopvisning.
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GSK Gymnastik's forårsopvisning 2009
Ved Gindsted Sportsklub's Gymnastikafdeling's forårsopvisning 15. marts i Grindstedhallen deltog de
her afbildede hold, se også side 27:

Forældre / barn

Cheerleading

Spring

Puslinge

Linedance

Motion
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Sct. Hans Aften i Dalen

Grindsted-Uggerhalne
Samråd er blevet
oprettet

Igen i år vil Borgerforeningen arrangere Sct. Hans Aften
05. marts var der stiftende gemed bål, for alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn på det neralforsamling i Grindsted-Ugsædvanlige sted:
gerhalne Samråd.

Bålpladsen i Dalen, for enden af Jens Nørgårdsvej
I år vil båltalen blive holdt af Thomas Kastrup Larsen,
byrådspolitiker og kendt for sit engagement i forholdene i
landsbyerne.
Båltalen bliver holdt kl. 20.00 og umiddelbart efter at talen
er slut, bliver bålet tændt, og vi synger en sang eller to.
Fra kl. 19.30 sælges der øl, vand, pølser og slik m. m. fra
Borgerforeningens telt på bålpladsen.
Gratis snobrødsdej til børnene

Arbejdsdage
Legepladsen i Uggerhalne:
25. april kl. 09:00 til 15:00 er der arbejdsdag på legepladsen i
Uggerhalne. I år handler det mest om græsset. Der er blevet ryddet op
på området, og Borgerforeningen har bestilt en maskinstation til at
fræse området. Så vi håber at rigtig mange vil komme med deres
haverive og hjælpe med til at rive området igennem for sten og andre
uønskede genstande, så vi kan få sået en fin græsplæne. Herefter er
det vigtigt at alle passer godt på græsset og ikke laver fodspor i det,
indtil det er kommet op af jorden.
Værestedet i Grindsted:
15. juni kl. 09:00 til 15:00 er der arbejdsdag på Værestedet i Grindsted. Græsset skal trimmes visse steder, petanquebanen skal luges,
shelterne skal have træbeskyttelse. Hvis vi når at få fat i tingene skal
der lægges nogle fliser ved vandhanen og sættes nye grillriste op i
stedet for de 2 stjålne. Mød op med rive, lugejern og gerne med
malertøj.

Svineri
Vi har desværre oplevet, at enkelte folk, som lufter hund i Uggerhalne, lader deres hund besørge på legepladsen, og "glemmer" at
samle hundemøget op og tage det med hjem. Det er utroligt at hundeejere vil være den slags bekendt; har man råd til at holde hund, har
man også råd til at købe plastikposer til at samle hundemøg op i.
Anders

,MJLJOEQÀXXXIBNNFSOZUEL

Aalborg Kommune har gennem flere år opfordret lokalsamfundene til at danne samråd, der
kan være talerør mellem kommunen og det pågældende område.
Dette er for at undgå, at kommunen skal have forbindelse med
flere foreninger, som måske ikke
har koordineret deres interesser.
Der har været flere tiltag i vores område, men nu er det så
sket.
På generalforsamlingen, hvor
der var 8 foreninger og institutioner repræsenteret, blev vedtægtsforslaget uden repræsentantskab, se HammerNyt 47,
vedtaget som startgrundlag. Der
var ikke indsendt ændringsforslag til vedtægterne, men den senere valgte bestyrelse blev pålagt
at gennemarbejde vedtægterne,
så de kan blive mere præcise.
Bestyrelsen:
Formand:
Anders Clausen
Høgevej 8, Grindsted
Mobil 2824 6227
Kasserer:
Peter Jungersen
Svanelundsvej 4, Grindsted
Tlf.: 9828 6011 mobil 5091 4080
Bestyrelsesmedlem:
Majbritt Sudergaard
Karolinevej 3, Grindsted
Tlf.: 9828 6432 mobil 2889 9493
Suppleant:
Ole Peter Jakobsen
Tranevej 1, Grindsted
9310 Vodskov
Tlf.: 9828 6878 mobil 3028 6815
Fælles e-mail:
gusamraad@hammernyt.dk
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Generalforsamling 2009-03-19 i

Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn
Charley Pedersen var ordstyrer og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og læste dagsordenen op. Hans Kristensen blev
referent.
Den afgående formand, Jonna Jensen, aflagde årsberetning: Årets
arrangementer har været godt besøgt, dog synes tiden at være løbet
fra Julevideomaraton; det at se video på en stor skærm er ikke længere så specielt, at det kan holde de unge fanget. Flagskibet, fastelavnsfesten, satte i år ny rekord med 122 børn samt deres forældre / bedsteforældre. Tysklandsturen har nu måttet aflyses 2 gange, og bliver
herefter droppet. På initiativ af Bent Grønborg er folk fra både
Skolebestyrelsen og Borgerforeningen gået sammen om et cykelstiprojekt med formål at få cykelsti mellem Grindsted, Uggerhalne og
Vodskov, og man har her fået rådmand Marianne Nørgaard i tale; vi
håber på at få lavet et borgermøde, så vi kan få endnu mere fokus på
denne og andre for vort område vigtige projekter. Jonna sluttede med
at undskylde, at kontingent opkrævningen havde strakt sig over mere
end et halvt år, og takkede desuden alle de folk, der i årets løb har
hjulpet med forskellige tiltag.
Det reviderede regnskab blev delt ud og gennemgået af Anders
Clausen. Et mindre beløb er ved et indbrud blevet stjålet fra en af
kontingentindsamlerne. Ca. 18000 kr. af overskudet, der står på vores
konto er penge, som er øremærkede til Værestedet, de blev i overskud, da Niels Jørn Holm afstod fra betaling for vandindstallationen. Sommerfesten gav 17500 kr., det samlede overskud var 37349
kr. Regnskabet blev godkendt.
Årskontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand, 50 kr. for enlige.
Der var ingen forslag til afstemning.
Jonna Jensen og Pia Øhrberg ønskede at udtræde af bestyrelsen,
Charley ville helst kun være suppleant. Det var derfor glædeligt at
Lone Birk Andersen, Lajla Gregersen og Aleksia Bertelsen lod sig
vælge til bestyrelsen, som hermed blev fuldtallig og nu igen omfatter
forældre.
Frode Christensen fortsætter som revisor.
Der kom forslag om en tur til Dansk Supermarkeds Købmandsskole i Ebeltoft.
Der er indsamlet materiale til næste års
Hammer Aftener.
Til
slut
holdt Ole Peter
en takketale til
Jonna for hendes lange virke
i foreningen, og
hun fik en gave
fra Borgerforeningen.
Hans, Charley, Ole Peter, Lajla, Lone og Anders
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Bestyrelsen som den har
konstitueret sig efter
Generalforsamlingen 2009:
Formand:
Ole Peter Jakobsen
Tranevej 1, Grindsted
9310 Vodskov
Mobil 3028 6815 fix 9828 6878
Næstformand:
Hans K.Kristensen
Skovgræsvej 4A, Uggerhalne
9310 Vodskov
Mobil 23 27 69 57
Medhjælperkoordinator:
Lone Birk Andersen
Møgelmosevej 11, Uggerhalne
9310 Vodskov
Mobil 2235 3559 fix 9828 6171
Kasserer:
Anders Clausen
Høgevej 8, Grindsted
9310 Vodskov
Mobil 28 24 62 27
Bestyrelsesmedlem:
Lajla Gregersen
Kongsvænget 12, Uggerhalne
9310 Vodskov
Mobil 60 13 98 17
Suppleant:
Aleksia Bertelsen
Espelunden 2, Grindsted
9310 Vodskov
Mobil 2242 3946 fix 9811 3946
Suppleant:
Charley Frank Pedersen
Ringdrosselvej 14, Grindsted
9310 Vodskov
Tlf.: 98 28 61 21
Bestyrelsen har fået en fælles email adresse:

bestyrelsen@hammernyt.dk ,

når man skriver til den mail
adresse, kommer mail'en til alle
som sidder i bestyrelsen.

Referent: Hans Kristensen
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Sudergaards Autoservice
Grindsted
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* Reparation af alle bilmærker
* Køb/salg af brugte
* Smøring og olieskift
biler
* Karrosseri- og forsikringsskader * Serviceeftersyn
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v/ Morten Sudergaard
Karolinevej 3,
Grindsted
9310 Vodskov
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Mobiltlf. 2084 6432

sudergaard.auto@stofanet.dk

G rin d sted V an d væ rk I/S

Uggerhalne
Vandværk

K ornelparken 4, G rindsted

T lf. 9 8 2 8 6 6 0 1 eller 4 0 8 8 0 9 0 1
E -m ail: grv@ grin dsted -van d.d k
H jem m eside:w w w .grin dsted -van d.d k

9828 6432

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

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

3ORXJVWUXS
.HUDPLN
*ODV

Check GSK's nye
hjemmeside:
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www.grindstedsportsklub.dk

7HOHIRQ

(PDLOSORXJVWUXS#PDLOVWRIDQHWGN
+MHPPHVLGHZZZSORXJVWUXSNHUDPLNGN
cEQLQJVWLGHU



WRUVGDJIUHGDJNOO¡UGDJNOHOOHUHIWHUDIWDOH

Grindsted
Zoneterapi
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Exam. Zoneterapeut

ELSE PEDERSEN
Kornelparken 36, Grindsted
9310 Vodskov

ZONETERAPI
MASSAGE
ION TERAPI
LA STONE TERAPI


"VULWBMJUFUTTJLSFU
774JOTUBMMBUÓS

98 28 64 07

Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup

Træffes bedst
mellem kl. 8-9
eller kl. 18-19
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Stavgang
igang
igen

Gevinster til

Tombolaen

modtages med STOR
taknemmelighed

Hver tirsdag kl. 13:00
S tart fra hjørnet af G rindstedvej og
K ongsvæ nget i U ggerhalne

Sko
til
hele
familien

Bjarne Hansen
Ejendomsmæglerfirma

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

Også i 2008 var Tombolaen en af de største
bidragydere til Sommerfestens overskud.
Som sædvanlig tager tombolaen også i år med stor
taknemmelighed imod gaver fra såvel firmaer,
som private, gaver, der kan udloddes som
gevinster.
Måske vil dit firma sponsorere et af Jeres produkter, eller et gavekort til en af Jeres
tjenesteydelser ?
Eller I har måske nogle små reklamegaver, Tshirts, kuglepenne eller lignende ?

Gaver til Sommerfestens Tombola kan
afleveres hos:
Inge Golding Faaborg,
Grindstedvej 7, Uggerhalne.
Tlf.: 98286400 e-mail: faaborg@city.dk

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

9RGVNRY996

Lej
æresporten



ved GrindstedUggerhalne
Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

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

1LHOV-¡UQ+ROP$6
Følfodvej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399
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Grindsted skole har 275 års jubilæum
I den anledning holder hele landsbyordningen
Åbent Hus lørdag d. 16.maj fra kl. 9.00-13.00
I anledning af Grindsted skoles jubilæum er alle velkommen til at
komme og deltage i festligholdelsen af jubilæet.
Dagen starter med fælles kaffebord.
Der vil være taler og musiske indslag i forbindelse med den fælles
morgenkaffe.
Derefter vil der være åbent i alle skolens afdelinger børnehave, Dus
og skole, så man kan opleve landsbyordningen Grindsted skole anno
2009.
Foreningerne i Grindsted/Uggerhalne deltager også i festligholdelsen
og laver udstillinger om deres aktiviteter i lokalsamfundet.
Senere er der rundboldturnering bestående af 3 hold
Hold 1 er med gamle elever fra årgang 1950-60
Hold 2 er med gamle elever fra årgang 1970-80
Hold 3 er med nuværende elever.
Kom og deltag i skolen jubilæum, og vis at lokalsamfundet bakker
skolen op.
Venlig hilsen
Steen Ovesen
Skoleleder
Grindsted skole
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Sommerfest 2009
Sommerfest 2009 - Tradition og Fornyelse - under dette slogan arrangerer foreningerne årets
Sommerfest på Festplads og i Hallen i Grindsted.

Tradition

Fornyelse

Sommerfestudvalget er godt i gang med at
planlægge Sommerfesten, der i år vil indeholde traditionelle aktiviteter som: Filmmaraton
fredag aften for børn og unge, fælles kaffebord
lørdag formiddag, legeaktiviteter for små og
store, bl.a. hoppeborge, fodboldbane, volleyball, petanque, fiskedam og go-cart-kørsel og
meget mere. Der bliver naturligvis også stort
tombola; i år under ledelse af Inge Golding
Faaborg og Ole Kjær. Inge og Ole lover flotte
gevinster til små priser.

Fornyelsen vil bl.a. bestå i "Blomsterdekorationskonkurrence for ikke-professionelle" under ledelse af Ole Kjær og med
Lone Rosenkilde som overdommer. Ole
Faaborg har udviklet "Hammer Wood Craft"
- en konkurrence, hvor deltagernes evne til at
påskønne områdets smukke natur og udnytte
dens forunderlige kraft bliver sat på prøve.
"Alle kan være med", siger Ole, "du skal bare
kunne lide at færdes i vore smukke bakker og
være en smule nysgerrig."

Alle får mulighed for at spise sig propmæt i
specialopdrættet gris fra Per Aagaard Nielsen
på Østergaard. Per har sponseret grisen og lovet, at den får de bedste vækstbetingelser, så
den bliver både velsmagende og fast i kødet.
Hertil bliver der serveret velafkølet øl og sodavand til absolut konkurrencedygtige sommerfestpriser!

Fredag aften giver plads for endnu en
nyhed: Sommerfest Banko. I GIF og GSKs
nyrenoverede klublokaler afholder vi under
kyndig vejledning af Jørn Michaelsen og hans
dygtige gymnaster alle tiders Sommerfest
Banko med masser af præmier. Kom og vær
med til at indvie de lyse og venlige lokaler
med en god gang banko!

For de boldinteresserede kan vi allerede nu
afsløre, at stadion lørdag eftermiddag bliver
rammen om den traditionelle fodboldkamp
mellem superveteranerne og Grindsteds succesombruste seriehold - alle med indsigt forventer et brag af en kamp - hvor holdet med
bedst styr på nerverne vil vinde!

Sommerfest 2009 bliver holdt over to dage
- fredag den 21. august og lørdag den 22.
august - det bliver to fortættede dage med
mange aktiviteter - kom og vær med til at
sikre sidste års succes - husk, at overskuddet
går til foreningernes børne- og ungdomsarbejde - Det er vigtigt, at foreningerne i vore
to landsbyer har så mange økonomiske muskler, at de kan sætte interessante og udviklende aktiviteter i gang for vore børn og unge.

Lørdag aften bliver der traditionen tro fest i
hallen - festgruppen har sat som mål at slå sidste års rekord på 160 feststemte gæster - sæt
allerede nu et kryds i kalenderen - tag din
nabo med.

I næste nummer af Hammer Nyt vil vi i
detaljer informere om de mange aktiviteter du kan løbende holde dig ajour på
www.hammernyt.dk
Af Poul Dahl
På Sommerfestudvalgets vegne
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Sommerfest 2009
Faktaboks

Giv en hånd med

Sommerfestudvalg 2009:
Borgerforening: Anders Clausen & Hans
Christensen
FDF: Kirstine Schmidt Christensen & Tobias
Fibiger
GIF: Per Aagaard Nielsen & Kenneth
Timmermann
GSK: Poul Dahl (koordinator), Jens Kalør &
Keld Christensen.

Har du lyst til at yde en indsats for at vi kan
gennemføre sommerfesten og sikre, at den
blive en succes, skal du bare henvende dig i
Borgerforeningen, FDF, GIF og GSK eller
hos koordinator Poul Dahl:
poul.dahl@aalborgportland.com
Aktuelt savner vi en person, der kan svinge
kniven og skære kød ud af den grillede gris
lørdag middag - sig endelig til, hvis du vil
hjælpe et par timer!
Poul Dahl
På Sommerfestudvalgets vegne

Hjælp med at skaffe gevinster
til tombola
Tombolaen var igen i 2008 en stor bidragyder
til Sommerfestens overskud. Inge Golding
Faaborg, Uggerhalne og Ole Kjær, Grindsted
bestyrer i år Tombolaboden. Deres mål er
atter at skabe et stort overskud og de vil i den
kommende periode kontakte vore sponsorer tag vel imod dem!
Vi vil gerne udvide kredsen, så måske vil du
eller dit firma være medsponsor - måske vil
din virksomhed sponsere dets produkter eller
tjenesteydelser, som vi kan udlodde som
gevinster - små og store gaver modtages
med kyshånd!
Husk at en alsidig gavebod øger lysten til at
købe lodder.
Du kan aflevere gaver til Tombolaen hos:
Inge Golding Faaborg, Grindstedvej 7,
Uggerhalne. e-mail: faaborg@city.dk
og hos Ole Kjær, Tranevej 28, Grindsted.
Poul Dahl
På Sommerfestudvalgets vegne
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__både til den__
___kvalitets-_______
__bevidste pige_
og til boligen

MANUFAKTUR
GARDINER ApS

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

Kristian Larsen
malermester

Tapet- og
farvehandel
Følfodvej 27, Vodskov
Telefon 9829 3380

Alt malerarbejde
udføres
- kvalitet
gennem
70 år

•
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Bredgade 153 - 9700 Brønderslev

Østerbrogade 75
Nørresundby
Telefon 9817 0446

__________________________________
Tlf. 9882 1433
Fax 9882 1887
www.pmrevision.dk - pmrevision@post.tele.dk

KIRKENS KORSHÆR
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VODSKOVVEJ 57

Der er
åben mandag
til fredag
kl. 13 til 17

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

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.
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Generalforsamling og voksenafslutning i gymnastikken
Onsdag den 25. marts 2009 dannede mødelokalerne i Grindsted Hallen ramme om gymnastikkens årlige generalforsamling samt voksenafslutning. Ca. 60 var mødt frem til denne aften, hvor
vi - efter en veloverstået generalforsamling - fik noget godt at spise.
Formand Jørn Michaelsens beretning omhandlede lidt af hvert fra den nyligt afsluttede sæson,
men jeg vil lige nævne et par hovedpunkter:
Bestyrelsen
Kristian Echwald og kasserer René Jensen var på valg og ønskede ikke genvalg. Kristian rejser
til Skotland og René har svært ved at få tiden til at slå til i sit kassererjob. Heldigvis havde vi 2
nye medlemmer klar i kulissen, nemlig Dorit Jensen - som tidligere har været i bestyrelsen - og
Inger Posselt, som er vores nye kasserer.
Medlemmer
Vi har haft en medlemsfremgang på ca. 25%, hvilket vi er meget tilfredse med - antallet af medlemmer er nu 213 mod 168 sidste år.
Aktiviteter
Ladywalk, Gymnastik by night, Girl power night.
Antallet af gymnastikhold er udvidet fra 9 til 10 hold - nye hold er: showdance, cheerleading og
line dance - alle hold har haft pæn tilslutning.
Aktiv søndag
Vores tiltag med en aktiv søndag ca. en gang om måneden var ingen succes pga. manglende tilslutning, så dette vil ikke blive gentaget.
Planer for næste sæson
Alle nuværende 10 hold fortsætter, men pt. er sommergymnastikken i fuld gang med følgende 3
hold: bodytoning, step og line dance. 10 gange for 150 kr. og sidste gang er onsdag den 20. maj
2009.
Vores gymnastikfolder bliver omdelt i august 2009 og indeholder hele programmet for den nye
sæson. Man kan også følge gymnastikken på vores hjemmeside www.grindstedsportsklub.dk.
Afslutning
Stor tak til vores sponsor Dronninglund Sparekasse for god økonomisk støtte. Husk, at for hvert
af vore medlemmer, som skifter bank til vores sponsor, får vi 1.000 kr. til vore aktiviteter for børn
og voksne! Man skal blot medbringe en formular underskrevet af vores kasserer.
Vi vil gerne sige tak til vores medlemmer for den store opbakning til alle vores hold samt jeres
hjælp til vores arrangementer. Og apropos arrangementer: Jørn nævnte desuden i sin beretning,
at vi - efter flere møder i Sognegården - igen har fået nej til at låne/leje Sognegården til vores
julearrangement. Begrundelserne var mange:
¾Vores arrangement er ikke åbent - i modsætning til f.eks. Horsens Hammer Husholdningsforening, som fik ja med det samme til at låne Sognegården. Hvis Sognegården skulle tage imod ”ikke-åbne” arrangementer, ville det kræve en vedtægtsændring, og det havde Menighedsrådet ikke tid til. Omvendt blev det diskuteret, at det vist for øvrigt var ca. 10 år siden, at
det sidst var sket, så det burde nok alligevel prioriteres nu.
,MJLJOEQÀXXXIBNNFSOZUEL



)BNNFS/ZU



¾Hvis vores forening fik ja, så skulle man også sige ja til alle andre foreninger, og så ville december måned blive fyldt med julefrokoster. Vores modargument til dette var, at man evt.
kunne sige maks. 2 arrangementer i hver måned og så måtte man jo bare bestille i god tid.
¾Vores arrangement er ikke ”folkekirkeligt”. Vi mener selv, at vores arrangement ligger på linje
med de øvrige aktiviteter, der i øvrigt foregår i Sognegården. Eksempelvis er gymnastikkens
juleafslutning med til at styrke et menneskeligt fællesskab og samvær, og er derfor i høj grad
et folkekirkeligt anliggende.

Vi synes i gymnastikken, at det er skuffende, at et flertal i Hammer Sogns menighedsråd er imod at åbne Sognegården for nye aktiviteter og tiltag, som kunne være til glæde for folk i lokalområdet og medvirke til, at flere mennesker ser Sognegården indefra.
På generalforsamlingen blev vi derfor også opfordret til at gå videre i vores bestræbelser på at
låne eller leje Sognegården. Som medlemmerne sagde: Vi troede da, at Sognegården var sognets?... Er det ikke der, at noget af vores kirkeskat lander?
Men alt for nu. Vi glæder os allerede i bestyrelsen til næste sæson - planlægningen er i fuld
gang. God sommer til alle!
Tina Reewes

Forårsopvisning i Grindsted Hallen
Søndag den 15. marts 2009 afholdt gymnastikken sin årlige gymnastikopvisning i Grindsted
Hallen, som markerer afslutningen på en forrygende sæson. Med en medlemsfremgang på ca.
25% - lidt over 200 gymnaster - kunne vi præsentere et helt forrygende show. Ikke mindre end 9
vidt forskellige hold gav opvisning og viste, hvad de har lavet i løbet af sæsonen. De ni hold var:
showdance, ropeskipping, forældre/barn, puslinge, step, linedance, spring, cheerleading og
motion. Selv om ikke alle gymnaster havde mulighed for at deltage, var der dog omkring 150
gymnaster på gulvet.
Og med så mange gymnaster følger jo heldigvis også et stort publikum. ALLE hallens 250 stole
var i brug og alligevel var der ikke siddepladser til alle - så vi er meget glade for det store
fremmøde.
Det var en rigtig god søndag, som alle gymnaster - børnene såvel som de voksne - nød i fulde
drag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle gymnasterne for et godt show med et energisk og humørfyldt engagement. Og samtidig vil vi også rette en STOR TAK til alle de frivillige
hjælpere, som har hjulpet os igennem dagen - lige fra morgen til aften! Opsætning af borde,
pyntning af bander, kaffebrygning, bagning af boller og kager, bemanding af salgsboden, ja
listen er lang. Og uden jer frivillige ville vi ikke have kunnet løfte opgaven!
Og husk så, at sæsonen fortsætter helt frem til 20. maj 2009 for følgende 3 hold: Bodytoning,
step og linedance. Alle er velkomne og alle har selvfølgelig lov til at prøve en time gratis for at
se, om det har interesse -.
Tak for en dejlig sæson og vel mødt til en ny i starten af september 2009 - for mere information:
Hold øje med vores hjemmeside www.grindstedsportsklub.dk.
Se endvidere billederne på side 2 og side 27.
Tina Reeves
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/RNDOH
TELEFON
NUMRE
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen.....98 28 68 78
Hans Kristensen.........23 27 69 57
Anders Clausen..........28 24 62 27
Lone Birk Andersen...22 35 35 59
Lajla Gregersen .........60 13 98 17
Dagplejen:
Jane Christensen.........98 24 64 79

Grindsted Skole, 1.kl. 1954.
1.Række fra venstre: Willy Aagaard Nielsen, Knud erik Christensen;
DUS:
Svend Nielsen, Kjeld Thomsen, Karl Richard Morell Mathiasen, Leo Hoff
Karen Heilesen...........98 28 61 49 Larsen, John Sudergaard Larsen, Gudrun Nikolajsen, Allis Jensen, Jane
Jørgensen,og Jenny Madsen.
FDF Hammer:
Bagerst: Lærerinde frk. Funk.
Kredsleder:
Kirstine S. Christensen29 72 98 19 Foto indsendt af: Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne.

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

Farlig kælkebakke:

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

Nogle børn har været fristet til at kælke på skråningen ved Uggerhalnevej
8. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, idet de, ud over at de trækker skidt
med ned på fortovet, også risikerer at glide ud på vejbanen, hvad der jo
kan være livsfarligt, da en kælk er svær at opdage, især for de bilister som
stadig ikke overholder hastighedsgrænsen gennem Grindsted. Nu er kælkesæsonen ovre, men her er noget for forældre at huske på til næste år der er jo masser af ufarlige kælkesteder i området.
Anders
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G rønborg H videvareService
Uggerhalnevej 33,
Grindsted

UGGERHALNE
AUTO

Søren
Jensen

T lf. 98 99 61 77
Mobil 20 65 10 20

Grindstedvej 4,
Uggerhalne,
9310 Vodskov
Tlf. 9828 6133

Væ rksted

Din lokale hvidevarereparatør

Vognmand

Niels Chr. Skindbjerg
Udlejning af åbne containere

40 45 28 62

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

E-mail:
vognmand@skindbjerg.dk Udgravning med gummiged og
www.skindbjerg.dk
rendegraver

ApS

*5,1'67('$87295.67('



v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN
Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 9828 6145

Medlem
af Centralforeningen af
Autoreparatører
i Danmark

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

•
• Serviceeftersyn

Her kunne Din annonce
have stået !

• Reparation af forsikringsskader
•

samt fototaksering
Alt i autoreparation af personog varebiler
Klargøring til syn

•
• Udskiftning af ruder
GrindstedUggerhalne
Borgerforening:

Medlemmer
kan leje
en trailer
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Borgerforeningen
er ejer af en trailer, som
medlemmer kan leje
for 75 kr. pr døgn.
Traileren er placeret
ved Aage Laursen,
Uggerhalnevej 38,
tlf. 9828 6043.
Opgiv navn og vis
gyldigt medlemsbevis.
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AK Portmontage
Anders Kjærsgaard
Halsvej 91, 9310 Vodskov .......... 98 29 21 32
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,
Uggerhalne og Omegn:

30 99 09 32

DVD’en

A PORTMONTAGE GRINDSTED –
K
SALG OG SERVICE

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

Salg og service på portautomatik

Check GIF's nye
hjemmeside:
www.grindsted-if.dk

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

0¡EHOSROVWUHU

-HQV7KRPDVVHQ
Uggerhalnevej 17, Grindsted,
telefon 9828 6028
Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives
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Damefodboldholdet har plads til flere spillere
"Spillet fodbold før eller ej - det har ingen betydning. Grindsted har fået sit eget damefodboldhold, som
træner hver tirsdag fra 19 - 20 på fodboldbanen ved Grindstedhallen. Udgangspunktet for træning er
motion, sjov, latter, og ikke mindst - fodbold!! Vi er kvinder mellem 30 og 50 år (alder ingen hindring),
hvor nogle aldrig har spillet før, men er kommet pænt med og som synes det er sjovt, og så har vi også de
mere erfarne fodboldspillere blandt os. Men erfaring eller ej, så er det sjovt at pløre rundt i al slags vejr
med en fodbold, hygge sig, grine af sig selv og hinanden, og så få frisk luft og motion. Steen har trænet
kvinderne siden efteråret, aktiv og god træning, hvor han formår at oplære de nye spillere, samt udfordre
de garvede. Kvinderne har et hold på 10 - 12 spillere, men mangler flere spillere. Holdet håber på at
kunne blive så mange, at de kan komme med i turnering.

For yderligere information kan Anne-Mette kontaktes på telefon 20 35 58 90"

”Hvad foregår der i Vodskov Hallen….?”
Siden september 2008 er vi en flok glade seniorer, som hver tirsdag formiddag har dyrket motion og hver
torsdag over middag har spillet badminton i Vodskov Hallen.
Vi er en ny afdeling af Aalborg SeniorSport, og er allerede over 20 M/K’er.
Badminton spilles på motionsniveau og er åben for alle interesserede. Der er mulighed for at låne en ketcher i første omgang, men ellers skal man selv medbringe egen ketcher og egne bolde.
Motionen bygger på et tværidrætsligt tilbud med M/K hold. Først 3 kvarters grundtræning med alle tiders
instruktør, derefter 3 kvarter med valgfri aktiviteter. Vi har forskellige boldaktiviteter i gang, og vi synes
selv, vi for eksempel, er blevet ret gode til ”bedste-volley”.
Grundtræning og aktiviteter træner både kondition, muskelstyrke, udholdenhed, balance, koordination, reaktion, sanser, bevægelighed og latter, alt det vi har brug for som seniorer. Vi bestemmer selv tempoet, og
det er tilladt at holde en pause og puste ud, eller give den en ekstra tand.
Den ”tredje halvleg” er vigtig! Efter et tiltrængt bad venter hyggeligt samvær med kaffe, medbragt håndmad, sange fra højskolesangbogen og måske et foredrag af både underholdende og oplysende karakter.
Vi hjælper hinanden og er gode til at skabe en fornøjelig stemning, der giver overskud i hverdagen.
Aalborg Senior Sport har over 1400 medlemmer, og har derfor mange aktiviteter i gang og vil du vide mere om foreningen, der også har fine tilbud i sommer, så læs om det hele på www.seniorsport.dk.
Vi vil gerne være mange flere medlemmer, har du lyst til at møde nye (eller gense gamle) venner, vil du
gerne bygge din fysik op, og har du fri i dagtimerne – så mød op.
Vi glæder os meget til at se DIG - om ikke før så til næste sæson, som starter 1. september 2009.
Husk det er aldrig for sent at komme i gang.
Velkommen til Vodskov, der er en afdeling af Aalborg Seniorsport.
Agnethe Jensen, Langholt
Kontaktpersoner Anette og Bernt Balle, tlf. 9829 3375 eller Mail: b.balle@mail.dk
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NYT FRA GSK - BADMINTON AFDELINGEN
Grindstedmesterskaberne 2009
Fredag den 6. og lørdag den 7. februar blev klubmesterskaberne i badminton afholdt. 50 spillere var
tilmeldt - børn, unge og voksne - og der blev spillet 52 kampe. I børne- og ungdomsrækkerne blev der
spillet i følgende rækker: U9, U11, U13, U15 og U17, og de voksne spillede i en A- og en B-række.
Der var en fantastisk stemning i Grindstedhallen - ikke mindst takket være Ole Faaborg, der fra
kampbordet på suveræn vis sørgede for, at kampene blev afviklet hurtigt og effektivt, samtidig med at
han over højttalerne skabte en fornøjelig stemning i hallen.
Der blev fundet følgende vindere:
U9: Her vandt Gorm over Kris med Thea på 3.-pladsen. (Se billede side 27.)
U11: Emil Kristoffersen vandt drengesingle på walk-over.
U13: Drengesingle blev vundet af Rune Christensen. Nr. 2 blev Jesper Bislev.
Pigesingle blev vundet af Astrid Kristoffersen på walk-over, og endelig blev drengedouble vundet af
Rune Christensen & Søren Nielsen med Daniel Christensen & Jesper Bislev på 2.-pladsen.
U15: Drengesingle blev et opgør mellem Steve og Filip Larsen, hvor Steve vandt, og Simon Nielsen fik
en 3.-plads.
Pigesingle blev vundet af Mie Christensen på walk-over.
Sejren i drengedouble gik til Steve og Filip Larsen, der vandt over Christian Palsgaard og Rasmus
Dueholm.
U17: Her vandt Jakob Posselt herresingle på walk-over
A-rækken:
Herresingle: Nr. 1: Arne Sørensen, Nr. 2: Mikael Pedersen, Nr. 3: Karsten Svendsen
Herredouble: Nr. 1: Patrick Larsen & Poul Dahl, Nr. 2: Lars Skovbak & Anders Holt. (Se billede, også
med vinderne af 3.-pladsen Keld Jensen og Jens Kalør)
Damedouble: Nr. 1: Lone B. Andersen & Tove Hannibal, Nr. 2: Bente Kjær & Anne Petersen.
Mixed-double: Nr. 1: Ann Bach Sørensen & Anders Holt. Nr. 2: Pia Bach Sørensen & Arne Sørensen.
B-rækken:
Herredouble: Nr. 1: Leif Køhne & Jan Sørensen. Nr. 2: Ole Kjær & Bjarne Høgh.
Mixed-double: Nr. 1 Sonja Bay & Leif Køhne. Nr. 2: Anna M. Thomsen & Ole Kjær
Formand for GSK Badminton, Jens Brix, udtaler: "Det har været et par suveræne badmintondage, hvor
vore spillere har ydet en utrolig indsats på banerne. Der er blevet fokuseret og kæmpet om hver eneste
bold! Jeg vil ikke mindst pege på vore børn - de er virkelig gået til den - flot! - Jeg er stolt over
indsatsen og den effektivitet, hvormed arrangementet er gennemført. Tak til alle involverede. - Med til
at sikre en professionel afvikling hører også, at Aalborg Kommune ved Fritidsforvaltningen har
sponseret nye net og stolper samt opdateret vore tællekasser, så de nu lever op til de nye tælleregler.
Endelig vil jeg også fremhæve og takke alle vore sponsorer, som gjorde det muligt for os at uddele
flotte præmier til såvel 1.-, 2.- og 3.-pladser".
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GSK Badminton's
Grindstedmesterskaber
2009
Billeder fra Grindsted Sportsklubs
Badmintonafdeling's Grindstedmesterskaber 6. -7.
februar i Grindstedhallen



GSK Gymnastik's
forårsopvisning 2009
Ved Gindsted Sportsklub's Gymnastikafdeling's
forårsopvisning 15. marts i Grindstedhallen deltog
de her afbildede hold, se også side 2:

Showdance

U9-vinderne: Gorm, Kris
og Thea

TH ses vindere af
Herredouble: Nr. 1: Patrick
Larsen & Poul Dahl, Nr. 2:
Lars Skovbak & Anders Holt,
Nr. 3: Keld Jensen & Jens
Kalør.

Step

Ropeskipping

Drengedouble
,MJLJOEQÀXXXIBNNFSOZUEL
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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.

Puslinge ved GSK Gymnastiks
forårsopvisning

Næste nummer af bladet udkommer primo august 2009. Stof til bladet skal senest 23. juni
2009 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted,
tlf. 2824 6227. E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk

Det sker ……………….…
Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne &
omegn. Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet
Lysfesten startede ved skolen og

sluttede i sognegården - hvor
faklerne sattes fast på rækværket.

Fastelavn, konger & dronninger

25. apr. kl. 09:00-15:00: Arbejdsdag på Legepladsen i Uggerhalne _
05. maj kl.19:30: "4.maj Koncert" i Hammer Kirke
_
08. maj kl.10:00: Konfirmation i Hammer Kirke
_
12. maj kl.17:00-19:00: Kirken og Sognegården: Spaghetti-gudstjeneste for alle, navnlig de 5-6 årige
_
16. maj kl.09:00: Grindsted Skole har 275 års jubilæum
_
18. maj kl.18:30: Hammeraften start fra Hammer Sognegård: Gåtur
i Hammer Bakker med naturvejleder anton Thøger Larsen._
21-24. maj: kl.14:00-16:00, den 23. dog kl.10:00-12:00: Hammerkunst 2009 i Hammer Sognegård
_
25. maj kl.18.30: LADYWALK, start Nørresundby Idrætscenter,
Lerumbakken 11. Ved tilmelding efter 30. april er prisen
110 kr. Tilmelding til Tina Reeves, Svanelundsvej 6, Grindsted: tinareeves6@hotmail.com
_
01. juni kl.11:00: Pinsegudstjeneste i Hammer Bakker. Forudgående
pilgrimsgang fra Hammer Sognegård.
_
02. juni kl.09:00: Musikalsk legestue i Hammer Sognegård.
_
04. juni kl.09:00: Musikalsk legestue i Hammer Sognegård.
_
13. juni kl.09:00-15:00: Arbejdsdag på Værestedet i Grindsted
_
23. juni kl.19:30 Sct.Hans aften i dalen for enden af Jens Nørgårdsvej. Thomas Kastrup Larsen holder båltalen kl.20:00
og umiddelbart herefter tændes bålet. Borgerforeningen
sælger øl, vand, m.m. fra kl.19:30
_
12. juli kl.17:00: Koncert i Hammer Kirke "Hildegard Ensemblet" _
12. aug. kl.18:30: Tur til Lille Vildmose, start Sognegården, tilmelding senest 10. aug. til Jonna Jensen 98286320 pris: 80 kr. _
19. aug. kl.17:00: Opstilling af telte på Værestedet til G-U-Byfest _
21– 22. aug.: Grindsted-Uggerhalne Sommerfest
_
______________________________________________________

Fastelavn, præmie for udklædning
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