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Læs om Sommerfesten s. 8 - 9. 

Husk at købe billetter til lørdags 
aften festen i Grindstedhallen 
senest 9. august ! 

 
Til Skolens 275 års jubilæum fik man et antal æbletræer 

Tilmeld dig hammernyt.dk 
nyhedsbreve og få at vide, 
når der er ny information på 
hjemmesiden... 

 

Husk : Borgermøde 
10. september kl.19:00 
i Sognegården 
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To af Margrethe Christensens malerier: 

 
 

 

Krukke lavet af Margit Plougstrup: 

 
 

Åbne Atelierdøre hos Margrethe Christensen og Margit Plougstrup 
den 29. og 30. august kl. 10  - 17.  

Læs mere side 7. 

 
Der var mange mennesker til Sct Hans aften i dalen 
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   )BNNFS/ZU�T situation 
 
     Dette er det sidste nummer af )BNNFS/ZU, som jeg har på-
taget mig at have ansvaret for. Hvis )BNNFS/ZU også fremo-
ver skal udkomme på faste tidspunkter sammen med kirkebla-
det, kræver det, at der findes en person, som i fremtiden vil 
være ansvarlig for samarbejdet mellem )BNNFS/ZU� �og dets 
samarbejdspartnere, herunder specielt at de fastsatte dead-
lines overholdes. 
     Vi har på nuværende tidspunkt endnu ikke fundet en ny an-
svarshavende redaktør, og hvis der ikke findes en senest i au-
gust, må Borgerforeningens del af papirudgaven af )BNNFS�
/ZU lukke indtil videre. Dette er selvfølgelig beklageligt både o-
verfor vores læsere og vores annoncører.  
     Vi har dog stadig den mulighed, at vi også i fremtiden, efter 
behov, kan lægge en -.pdf  fil på hjemmesiden )BNNFS/ZU�EL 
med de informationer, som vi mener er relevante. Vi kan så 
opfordre folk til at abonnere på  )BNNFS/ZU�EL�T nyhedsbrev, 
så de kan få en e-mail, når der er nye informationer på hjem-
mesiden. Dette forudsætter naturligvis at man har en PC med 
internetadgang, hvad de fleste da også har idag. 
     Folk uden PC må så frmover klare sig med at holde øje 
med infotavlerne og med evt. annoncer i de lokale blade; det-
te sidste kan dog kun forventes brugt ved særlige anledninger.  
     Hvorvidt vi kan tilbyde vores annoncører en plads på hjem-
mesiden, og under hvilke betingelser, er i øjeblikket usikkert. 
     Vi håber derfor stadig at finde en person, der vil påtage sig 
at være ansvarshavende redaktør for )BNNFS/ZU, og kan 
berolige vedkommende med, at vi siden maj-nummeret har få-
et kontakt med en grafisk layouter, der vil påtage sig at sætte 
bladet op,  så redaktør arbejdet fremover mere bliver en sty-
rende funktion. 
     Hvis du kender én, der kunne tænke sig at blive ansvars-
havende redaktør for )BNNFS/ZU, så skriv til 
hammernyt@hammernyt.dk  

Anders Clausen 

Kram-bilen erstatter 
Julevideomaraton 

     Sæt kryds i kalenderen 
den 8. november 2009. Fra kl. 
10:00-18:00 kommer Kram-
bilen til Grindstedhallen ! 
     Kram-bilen er fyldt med 
spændende og udfordrende 
aktiviteter for børn i alle aldre. 
Tjek hjemmesiden: 
http://www.aak-playmaker.dk/ 
 

 
 
     Sammen med de andre 
foreninger i Grindsted-Ugger-
halne skal vi spille, lege, dyste 
og få sved på panden. Der føl-
ger mere information senere, 
hold øje med infostanderne. 
 
     Tiden er løbet fra Julear-
rangementet med videomara-
ton. De fleste folk har idag 
DVD-afspiller, stor TV-skærm 
og de nyeste børnefilm der-
hjemme, og Julevideomaraton 
er derfor ikke så nyt og spæn-
dende for børnene, som da vi 
startede det. Samtidig har vi 
fået indtryk af, at nogle af bør-
nene gerne vil bevæge sig  
mere, Derfor lader vi nu 
arrangementet med Kram-bi-
len erstatte Julevideoarrange-
mentet . Samtidig har vi flyttet 
arrangementet lidt væk fra de-
cember, da vi har indtryk af, at 
folk har rigeligt at lave i 
julemåneden, 
 
Med venlig hilsen 
Borgerforeningen  
 
 

 
Fra Arbejdsdagen på legepladsen i Uggerhalne 
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   Sct. Hans aften i ”Dalen” i Grindsted! 
 
Vejrudsigten for dagene op til den 23-6 lovede godt, og borgerne i Grindsted/Uggerhalne – området 
blev heller ikke skuffede, for allerede kl. 16, da Borgerforeningen startede med indledende manøvrer til 
aftenens arrangement viste vejret sig fra den bedste side. 
 
Ved Jens Nørgårdsvej midt i Grindsted viste et skilt op til ”Dalen” i Hammer Bakker – her har borger-
ne, så længe man kan huske tilbage, holdt Sct. Hansfest, og her kan afbrændes bål uanset hvordan vejret 
er. 
 
Kl. 19,15 ankom de første mennesker, og 3 kvarter senere var der kommet over hundrede – mest repræ-
senteret ved børnefamilier. Fra en bod kunne der købes øl, vand, pølser og brød, slik og børnene fik ud-
leveret gratis snobrød til bagning over grill. 
 
Efter en sang digtet af den lokale præst, var der tid for aftenens taler: Socialdemokratisk rådmand for 
sundhed og bæredygtig udvikling Thomas Kastrup Larsen. Han tog vores aktuelle situation op med hen-
syn til den frihed vi har til at vælge til og vælge fra her i Danmark modsat f.eks. i Iran eller Afgh-
anistan, hvor de pågældende styrer ”ved hvad der er bedst for folket”. Sct. Hans aften viser vi, at vi har 
friheden til at vælge de mørke kræfter fra og sende dem til Bloksbjerg. Her til efteråret kan vi så vælge 
de bedste kræfter til, når der er kommunevalg. Thomas Kastrup Larsen drog herefter paralleller til histo-
rien om ”De tre Bukkebruse”, som han genfortalte helt suverænt. Det medførte, at børnene stille og ro-
ligt samledes helt henne foran taleren.  
 
Herefter blev bålet, og for en gangs skyld med noget besvær, tændt, og den flotte heks futtede af. Med 
varmen fra bålet og den nedgående sol sang alle midsommervisen, Borgerforeningen takkede for en god 
sæson og kunne oplyse, at medlemstallet (husstande) igen i år ser ud til overstige de 300. Efter sommer-
ferien startes op med sommerfest den 21. – 22. august. 
 
PÅ vegne af Borgerforeningen 
 
Ole Peter Jakobsen 
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G rin d sted  V a n d v æ rk  I/S  

           K orn elp arken  4 , G rin d sted  
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Henvendelse 

vedrørende 

forsyning 

eller flytning 

kan rettes til 

ovennævnte 

adresse eller 

formanden, 

Arne Nielsen, 

tlf. 98286234 

Uggerhalne 
Vandværk 
 

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

 

�
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Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg 
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup 
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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 
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* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

9828 6432  

Sudergaards Autoservice 
Grindsted  

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

Check GSK's nye 
hjemmeside: 

www.grindstedsportsklub.dk 
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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 
 

Gevinster til 

Tombolaen 
modtages med STOR 

taknemmelighed 
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 pro-
dukter, eller et gavekort til en af Jeres  
tjenesteydelser ? 
Eller I har måske nogle små reklamegaver, T-
shirts, kuglepenne eller lignende ? 
Gaver til Sommerfestens Tombola kan 
afleveres hos: 
Inge Golding Faaborg, 
Grindstedvej 7, Uggerhalne. 
Tlf.: 98286400 e-mail: faaborg@city.dk 
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For niende gang arrangeres der Åbne 
Atelierdøre i samarbejde med Trekanten i 
Aalborg. 
 
En speciel udstillingsform hvor kunstnerne 
åbner dørene til deres private atelierer og 
værksteder den sidste weekend i august. 
 
To af disse kunstnere er  maleren Margrethe 
Christensen Tranevej 48, Grindsted, Vodskov 
og keramikeren Margit  Plougstrup  Minervavej 
20, Grindsted, Vodskov, som glæder sig til at 
vise og fortælle interesserede hvad der hos 
dem ligger til grund både fysisk og mentalt ved 
udarbejdelsen af et kunstværk. 
 
Margrethe er to gange tildelt Form-art-prisen 
ved en stor international, censureret udstilling i 
Hamborg og har deltaget i et utal af udstillinger 
censurerede som ucensurerede 
 
Hun maler olie på lærred og bruger både 
pensel og spatel. 
 
Margrethe er fascineret af at male skikkelser, 
der udtrykker kropssprog, sjæl og stemning. 
Nogle gange meget fremtrædende, andre 
gange mere diffust således at beskueren selv 
har mulighed for at danne sig et indtryk. 
 
 

Hun prøver gennem sine kvindeskikkelser at 
bryde normen for skønhed og perfektionisme, 
og som hun udtrykker: Det sete afhænger af 
øjet, der ser og hvem afgør, hvad der er 
perfekt? 
 
Margrethe er autodidakt og begyndte at male i 
sommeren 2001.  
http://www.margrethechristensen.dk/ 
 
 
Margit er uddannet glas og keramisk formgiver 
og arbejder fra eget værksted med unika glas 
og keramik. 
 
Naturen er den vigtigste inspirationskilde. 
Ideerne er som frø i dvale, der spirer og 
udvikler sig. Gennem glasset og leret, 
bearbejdes ideerne og formen gror frem og 
bliver levende. 
 
Margit har ligeledes udstillet mange steder. 
http://www.plougstrupkeramik.dk/ 
 
 
Fernisering søndag d. 23. august kl. 14  - 17 
på Trekanten, Sebbersundvej 2a, Aalborg 
 
Åbent hus hos kunstnerne den 29. og 30. 
august kl. 10  - 17. 
 

Åbne 
Atelierdøre 

2009 

 
Margit Plougstrup 

 
Margrethe Christensen 
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Program for Grindsted-Uggerhalne 
Sommerfest 2009 

 
Fredag den 21. august 
Kl. 18:00— 23:30  Videomaraton i skolebarakken ud mod Festplads 

- for børn, der er medlem af de arrangerende foreninger. 
Kl. 19:00— 22:00  Banko i Sportscafeen (v. Grindstedhallen) 
 
Lørdag den 22. august 
Kl. 09:30— 10:30  Fælles kaffebord 
Kl. 10:00— 10:15  Officiel velkomst til Sommerfesten 
Kl. 10:00— 16:00  Legeaktiviteter, hoppeborge, fodboldbane m.v. 
Kl. 10:00— 16:00 FDF-telt med forskellige aktiviteter, kaffe, kage m.v. 
Kl. 10:00— 16:00  Gocart-kørsel på bane (på håndboldba nen). 
Kl. 10:30— 11:00  Trylle Thomas tryller og laver ballondyr 
Kl. 11:00— 12:00  Blomster-dekorations konkurrence 
Kl. 12:00— 13:30  Helstegt pattegris på Festplads 
Kl. 13:00— 15:00  Petanque 
Kl. 13:00— 15:40  Vandklovn 
Kl. 14:00— 15:00  Woodcraft-rally (orienteringsløb m. opgaver) 
Kl. 14:00— 15:00  Fodbold: Oldboys mod serie 5 holdet (på stadion) 
Kl. 16:00— 16:15  Tombolaens hovedgevinster udtrækkes 
Kl. 16:15  Festpladsen lukker 
Kl. 16:30  Smugkro i hallen m. live musik 
Kl. 18:30— 03:00 Fest i Grindstedhallen m/fællesspisning og dans 
 
 
Sommerfesten arrangeres i et samarbejde mellem GIF, GSK, Hammer FDF og 
Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn.  
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. 
 
Du kan løbende holde dig ajour om sommerfestens aktiviteter på 
www.hammernyt.dk 
Sommerfestudvalget 
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   Sommerfest 2009 

Video-maraton på skolen fredag aften på storskærme 
- for børn, der er medlem af de arrangerende foreninger. 
2 film kl. ca. 18:00 for   5 - 8 år 
2 film kl. ca. 19:30 for   8 - 14 år 
1 film kl. ca. 21:30 for 14 - 99 år 
Der kan købes: 
Pomfritter og pølser, Popcorn, Sodavand og Slik 
 

Spil banko fredag aften i Sportscafeen 

1 plade for:  10 kr. 
3 plader for: 25 kr. 
Kaffe, øl m.v. kan købes 
 
Tag hele familien med på Festpladsen om lørdagen 
Hoppepuder, fodboldbane, salg af is, sandwich, pølser og drikkevarer 
Trylle-Thomas kommer lørdag kl.10:30. Han vil trylle "ud ad ærmer og op ad hatte", han vil 
puste balloner op i lange baner - en rigtig børnebasker inden grisen serveres! 
 

Spis frokost på Festpladsen: 
Helstegt gris 
Sponseret af  II//S S AAaaggaaaarrd d NNiieellsseenn  
 

Køb kaffen i FDF-teltet: 
FDF’erne står klar med kaffe-kagebod, fiskedam og en masse andre aktiviteter for børn og 
barnlige sjæle. 
 

Spil i Tombolaen: 
Vind nogle af de flotte præmier, som vores sponsorer har doneret, og husk, at overskudet 
går til foreningernes aktiviteter for børn ! 
Prøv også et spil petanque eller volleyball, helt gratis! 
 

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. 
Ole Peter Jacobsen yder betydelig konsulentbistand. 

Giv en hånd med  
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 grille grisen - sig 
endelig til, hvis du vil hjælpe et par timer! 
Poul Dahl 
På Sommerfestudvalgets vegne 
 

Lørdag aften bliver der traditionen tro 
 fest i hallen - Festgruppen har sat som 
mål at slå sidste års rekordstore deltagerantal 
- sæt allerede nu kryds i kalenderen - det 
bliver en fest, der vil blive snakket om langt 
ind i de mørke vintermåneder.:  
Lækker buffet, fed dansemusik, 
Bragende go' bar.  
Entre: kun 225 kr. 
Biletter kan købes hos:  
Sudergaards Autoservice 
Grindsted Autoværksted 
eller hos Lørdagsfestudvalget 
Billetter købes senest 9. august ! 
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6PDUW�PRGH�
__både til den__ 

___kvalitets-_______ 
__bevidste pige_ 

og til boligen 

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

MANUFAKTUR 
GARDINER ApS 

Vodskov Malerforretning  
ApS 

Kristian Larsen 
malermester 

 
 

Tapet- og 
farvehandel 

Følfodvej 27, Vodskov 
Telefon 9829 3380 

Alt maler- 
arbejde 
udføres 
- kvalitet 
gennem 
70 år 
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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�

 

Østerbrogade 75 
Nørresundby 

Telefon 9817 0446 

 

Bredgade 153 - 9700 Brønderslev 
 

__________________________________ 
 

Tlf. 9882 1433 
Fax 9882 1887 

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



��� )BNNFS/ZU�  

,MJL�JOE�QÀ�XXX�IBNNFSOZU�EL�

 

   

   

Grindsted Skole fejrede 275 års jubilæum 16. maj 2009 
 Dermed er det formentlig Danmarks ældste folkeskole, idet andre skoler, som vides at være ældre, har haft  
 karakter af at være en form for privatskole, eller i det mindste forbeholdt bestemte grupper af børn. 
 På jubilæumsdagen holdt man åbent hus med kaffebord i skolegården, og der var musikalsk underhold- 

  

   

ning af FDF samt tidligere 
og nuværende elever. 
Der var taler af blandt 
andet rådmand Henrik 
Thomseen og vores lokale 
byrådsmedlem Ole Dahl. 
Senere kunne man komme 
ind skolens bygninger 
samt i børnehaven og 
DUS'en. 
Om eftermiddagen var der 
rundboldkampe mellem 
hold dannet af skolens 
nuværende og tidligere 
elever. 
Skolen fik desværre ikke 
en cykelsti i fødselsdags-
gave, man fik dog et antal 
æbletræer, som nu er 
plantet ved legepladsen. 
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Til gruppeformændene for Aalborg Byråds politiske partier: 
 
 Vibeke Gamst (C) 
 Anne-Dorte Krog (F) 
 Daniel Nyboe Andersen (B) 
 Tommy Eggers (O) 
 Nils Bell (V) 
 Anna Kirsten Olesen (A) 
 
BORGERMØDE 
 
Skolebestyrelsen for Grindsted Skole inviterer herved i et samarbejde med Uggerhalne-Grindsted 
Samråd de politiske partiet i Aalborg Byråd til BORGERMØDE torsdag, den 10. september 2009, kl. 
19.00 i Hammer Sognegård Grindsted. 
 
Vi vil med borgermødet gerne – i et samspil med byrådets politiske partier - skabe rammerne for en 
positiv drøftelse af forskellige nye udviklingsinitiativer, der kan medvirke til at sikre, at vort 
lokalsamfund fastholdes og videreudvikles som et attraktivt sted for såvel børn som voksne. I nævnte 
sammenhæng skal det nævnes, at det er den generelle opfattelse, at vi i Grindsted-Uggerhalne området 
har et godt fundament for at sætte mål for nye aktiviteter. Vi har en velfungerende, men lille skole, et 
stort og meget aktivt foreningsliv samt mange aktive og engagerede beboere, der positivt deltager i 
områdets udvikling.   
 
Som det vil være bekendt for de fleste byrådsmedlemmer, er områdets engagement og ønsker senest 
kommet til udtryk ved, at Skolebestyrelsen for Grindsted Skole i et samspil med øvrige sports- og 
fritidsforeninger i området har opfordret Aalborg Kommune til at opprioritere etableringen af en 
cykelsti mellem Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. For området har dette initiativ den allerhøjeste 
prioritet, idet gennemførelsen kan medvirke til at fremme sikkerheden ved børnenes cykeltransport til 
og fra skolen. Skolebestyrelsens henvendelse til Aalborg Kommune er vedlagt til orientering, idet det 
bør pointeres, at initiativet blev positivt modtaget af Aalborg Kommune ved rådmand Mariann 
Nørgaard. 
 
Med baggrund i ovennævnte samt via drøftelser i samrådet kan der skitseres en række temaer, som vi 
ønsker drøftet med de politiske partier på borgermødet: 
 

• Etablering af cykelsti mellem Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. 
• Pladsproblemer samt renovering/modernisering på Grindsted Skole og Børnehave. 
• Videreudvikling af byerne ved kommunale udbud af varierede byggegrunde. 
• Vedligeholdelse af grønne arealer. 

 
Vi håber, at alle partier i Aalborg Byråd vil lade sig repræsentere på nævnte borgermøde i Grindsted, 
hvorfor vi – af hensyn til planlægningen af arrangementet – skal udbede os en tilbagemelding med 
angivelse af deltagere senest 1. juli 2009. 
 
Med venlig hilsen  
Steen Jørgensen 
Formand for skolebestyrelsen 

BORGERMØDE i Sognegården 
   - mød op og støt din by ! 
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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 

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 

 

 

 
Folk mødte talstærkt op på arbejdsdagen på Legepladsen i Uggerhalne 25. 
april. Området var blevet behandlet med maskiner og skulle nu rives og 
jævnes ud, så der kunne sås græs, så der fremover kan spilles bold på 
området. Både børn og voksne hjalp flittigt med. 

 

 
Til arbejdsdagen på Værestedet i Grindsted 13. juni mødte en lille 
sammenspist forsamling op. 
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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 

 

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 

Kærgaards  
Hundepension 
vv/ / AAnn Snn Skkiinnddbbjjeerrgg   

 

Ravnstrupvej 20 
9320 Hjallerup 

98 28 11 92 
 

Pasning af hunde af  
alle racer og temperamenter 
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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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   Ladywalk 2009 - UG med pil op! 
 
Mandag den 25. maj 2009 var 2.937 ladies ude at gå Ladywalk i Nørresundby. Vores hold UG 
med pil op! var med for 5. år i træk og man må nok sige, at vi slog rekord i år: 71 tilmeldte 
deltagere mod 33 sidste år, sådan! Vi fik således en 4. plads, som vi deler med KMD. 
 
Men, men, men, det var godt nok en tur med forhindringer! Aalborg Firmasport havde valgt at 
flytte arrangementet til Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken pga. det høje deltagerantal - 
det var ikke smart!!! 
 
For det første er Lerumbakken ikke skabt til så stærk en trafik og der er slet ikke 
parkeringspladser nok, så der var dømt trafikkaos. Det medførte selvfølgelig, at flere 
deltagere blev stærkt forsinket. 
 
Da vi så endelig havde parkeret og skulle hente vores 71 t-shirts og muleposer fik vi at vide, 
at de allerede var blevet udleveret… Mystisk! Nå, op at spørge igen… Samme svar. Så fik vi 
heldigvis selv øje på kassen med vores grej og kunne endelig få den udleveret. Nu er det 
bare sådan, at det tager tid at udlevere til så mange ladies, så velkomsttalen ved MF’er 
Birgitte Josefsen samt den efterfølgende opvarmning, var vi flere, som ikke nåede. 
 
Never mind! Nu skulle vi ud at gå - troede vi. Det første lange stykke af gåturen foregik på et 
meget smalt sti-system, så det blev til: Et skridt, pause….et skridt, pause….et skridt, pause i 
meget, meget lang tid. Heldigvis skinnede solen fra en skyfri himmel og turen langs 
kridtgraven var faktisk rigtig køn - nu havde vi jo også masser af tid til at studere den -. 
 
Nå, men hjemme igen på Lerumbakken kunne vi så hente vores pokal. Her var også blevet 
sat skiltning op om, hvilke hold der lå hhv. som nr. 1, 2, 3, 4 og 5. Og hvad så vi til vores 
skræk? Jo, vi var ”kun” tilmeldt med 70 og dermed henvist til en 5. plads. KMD lå på 4. 
pladsen med 71 tilmeldte. Nej, nej, nej, det er bare ikke i orden, når man faktisk også var 
tilmeldt med 71! 
 
Så undertegnede tog direkte hjem og fór i blækhuset. Afsted til Aalborg Firmasport med en 
mail, hvori jeg kunne dokumentere, at vi altså havde betalt for 71, så det var også det tal, vi 
ville figurere på hjemmesiden med! Og pyha, i løbet af tirsdagen fik vi det da omsider rettet. 
 
Nok om alle vores vanskeligheder… For udover dem, så var det som vanligt rigtig hyggeligt at 
gå og sludre, nyde vejret og naturen samt få ordnet verdenssituationen sammen med så 
mange andre ladies. 
 
Og vi er selvfølgelig også friske på at gentage ”suc- 
cesen” næste år, hvor vi skal sætte kryds i kalend- 
eren mandag den 31. maj 2010. Så husk nu:  
Tag alle de hunkøn med, som du kender og og- 
så alle dem, som de kender!!! På glædelig gensyn  
og god sommer! 
 
Tina Reeves 
Tovholder for UG med pil op! 
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   Gymnastiksæsonen 2009/10 
 
Ja, planlægningen af gymnastiksæsonen 2009/10 er allerede i fuld gang og nedenfor kan man 
se hold, træningstider og opstart. 
 
Som sædvanlig har vi måttet flytte lidt rundt på tiderne, men bemærk bl.a., at linedance og 
step/bodytoning hver har fået tildelt 1½ time samt, at Ropeskipping og Cheerleading deles om 
hallen. 
 
Der er mange brikker, som skal passe sammen og tiderne i hallen er begrænsede, men se 
godt efter, hvornår dit hold er på og husk: Du er altid velkommen til en gratis prøvetime. 
 

Hold Træningstider Opstart 
Motionsholdet M/K Tirsdage kl. 9.00 - 10.00 1. september 2009 
Puslinge (3-5 år) Tirsdage kl. 16.00 - 16.45 1. september 2009 
Showdance (6-10 år) Tirsdage kl. 16.50 - 17.50 1. september 2009 
Rygtræning Tirsdage kl. 16.45 - 17.55 1. september 2009 
Ropeskipping (fra 15 år) Tirsdage kl. 18.00 - 19.00 1. september 2009 
Cheerleading Tirsdage kl. 18.00 - 19.00 1. september 2009 
Spring (6-10 år) Onsdage kl. 16.00 - 17.30 2. september 2009 
Linedance Onsdage kl. 17.30 - 19.00 2. september 2009 
Step/bodytoning (fra 15 år) Onsdage kl. 19.00 - 20.30 2. september 2009 
Forældre/barn (børn 1-3 år) Lørdage kl. 9.00 - 10.30 5. september 2009 
 

Tilmelding: 20 min. før holdopstart (de første 2 gange). Ved tilmelding senere: Tal med den 
respektive instruktør for holdet. 
 
Priser: 
• Børn 350 kr., ved 2 hold 500 kr. 
• Voksne 500 kr., ved 2 hold 800 kr., ved 3 hold og derover 1.000 kr. 
• Forældre/barn 350 kr. 
 
Obs! Bemærk, at Showdance foregår i musiklokalet i Grindsted Hallen. 
Se endvidere www.grindstedsportsklub.dk for yderligere information. 
 
Vel mødt til en ny, spændende og opkvikkende sæson. 
 
Tina Reeves 
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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, når redaktionen er blevet 
genorganiseret. Stof til bladet skal senest 23. september 2009 være 
hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 
tlf. 2824 6227. E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk 

Det sker ……………….… 

 
12. aug. kl.18:30: Tur til Lille Vildmose, start Sognegården, tilmel-  
             ding 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:  
21. aug. kl.18:00-23:30: Videomaraton i skolen for børn 
21. aug. kl.19:00-22:00: Banko i Sportscafeen 
22. aug. kl.09:30-16:15: Fest for alle på Festpladsen  påVærestedet                  
22. aug. kl.16:30-18:30: Smugkro i Grndstedhallen 
22. aug. kl.18:30-03:00: Fest i Grindstedhallen m. spisning & dans_ 
23. aug. kl.11:00 ?: Oprydning på Værestedet, nedtagning af telte  _ 

29–30. aug. kl.10:00-17:00:Åbne Atelierdøre hos Margrethe Chris- 
            tensen og Margit Plougstrup. Se s. 7.                                      
10. sep.kl.19:00: BORGERMØDE i Hammer Sognegård Grindsted 
18. sep.kl.19:00: Kvinde-Bytte-Tøj-Aften i Grindstedhallen. Se s.27 
08. nov.kl.10:00-18:00: KRAM-bilen kommer til Grindstedhallen._ 
______________________________________________________ 
 

 
Ladywalk 2009 

 
FDF spillede til Grindsted Skoles 
275 års jubilæum 

 

 
Sct.Hans heksen 


