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Program for sommerfest 2011
Fredag den 19. august
Kl. 17.30 - 22.00
Fest for ungdommen i Grindsted og Uggerhalne
Kl. 19.00 - 22.00
SommerfestBanko i SportsCaféen (ved Grindstedhallen)
Lørdag den 20. august
Kl. 09.00 - 9.30
Optog for børn med Hjemmeværnets orkester i spidsen
Kl. 9.30 - 10.30
Fælles kaffebord - gratis
Kl. 10.00- 10.15
Officiel velkomst til Sommerfest 2011
Kl. 10.10 – 16.00
Salg af sodavand, øl, pølser mv.
Kl. 10.15 – 15.45
Tombola
Kl. 10.15 – 16.00
Lokalhistorisk udstilling
Kl. 10.15 – 16.00
Kræmmermarked med legetøj mv.
Kl. 10.15 - 16.00
Legeaktiviteter, hoppeborge, fodboldbane, ansigtsmaling,
fiskedam, klatrevæg, bål-aktiviteter mv.
Kl. 10.15 – 10.45
Cykelsponsorløb
Kl. 11.00 - 12.00
Motionsløb: 3 og 8,5 km.
Kl. 12.00 - 13.00
Helstegt pattegris
Kl. 13.00 - 14.00
Sjove aktiviteter: Løb med æg på ske, søm slås i bræt,
gummistøvlekast mv.
Kl. 14.00 - 15.00
Fodbold: Oldboys mod serie 5-holdet
Kl. 14.30 - 15.30
Klovnen Peter Gislund optræder
Kl. 15.45 - 16.00
Tombolaens hovedgevinst udtrækkes
Kl. 16.00
Festpladsen lukker
Kl. 18.30 - 02

Fest i hallen med fællesspisning og dans til The BATS fra Nibe.

Aktiviteter Sommerfest 2011
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke ”misser” denne mægtige lokalbegivenhed, hvor hæsblæsende aktiviteter
vil foregå side om side med rolige sysler ved fiskedam og popcornsbål.
Fredag den 19. august
Kl. 17.30 - 22.00 - Fest for ungdommen i Grindsted og Uggerhalne
Som noget helt nyt i år holder vi fredag eftermiddag og aften fest for ungdommen i Grindsted, Uggerhalne og omegn.
Du køber billet til årets fedeste fest, og får: velkomstdrink, en lækker middag, god musik samt stand up med kendt lokal
komiker ”Live fra Bakkerne”. Der vil selv-følgelig være bar, hvor du for få kroner kan købe farvestrålende drinks (uden
alkohol).
Det er forresten de voksne, der er jeres kokke, tjenere, bartendere, opvaskere, DJ og rengø-ringskoner Du kan allerede
nu begynde at kigge efter den helt perfekte kjole, habit, håndtaske, slips, sko eller bowlerhat.
Kl. 19.00 - 22.00 - SommerfestBanko i SportsCaféen (i Grindstedhallen)
Det er lykkedes hos lokale handlende og forretning at skaffe mange spændende gevinster, så kom til banko i SportsCaféen. Jørn og gymnastikpigerne står for arrangementet. Du kan købe kaffe, kage og øl og sodavand.
Kom i god tid og køb dine plader, for der bliver trængsel!

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Lørdag den 20. august
Kl. 09.00 - 9.30 - Optog for børn med Hjemmeværnets orkester i spidsen.
”Optog på hjul” Sjovt pyntede køretøjer – bedst udsmykkede får præmie. Vi starter igen i år ved Ringdrosselvej.
Kl. 9.30 - 10.30 - Fælles kaffebord
Gratis, men husk, du kan købe en Enkelt” til at skylle rundstykkerne ned med!
Kl. 10.00- 10.15 - Officiel velkomst til Sommerfest 2011
Kl. 10.10 – 16.00 - Salg af sodavand, øl, pølser, slik mv.
Vi holder salgsboden åben hele dagen, så du altid kan få slukket din tørst eller stillet din sult.
Kl. 10.15 – 15.45 – Tombola
Det er atter i år lykkedes skaffe en mængde flotte præmier, men vent ikke med at købe dine lotterisedler, for sidste
år havde vi hurtigt udsolgt.
Kl. 10.15 – 16.00 - Lokalhistorisk udstilling
I år vil vi pynte hovedteltet med plancher med gamle billeder fra Grindsted, Uggerhalne og omegn.
Kl. 10.15 – 16.00´- Kræmmermarked for legetøj mv.
Børn og unge har mulighed for at sælge deres brugte, men stadig funktionsdygtige, legetøj, bøger, spil mv.. Der
bliver sat plads af til, at du kan rejse dit ”salgsbod”. Husk at tilmelde dig hos Sverri Johannessen: 2074 4199.
Kl. 10.15 - 16.00 – Legeaktiviteter
På Sommerfestpladsen vil der være en række forskellige legeaktiviteter, bl.a. hoppeborge, fodboldbane, ansigtsmaling, fiskedam, klatrevæg og bålaktiviteter.
Kl. 10.15 – 10.45 – Cykelsponsorløb
Vi prøver igen i år med et cykelsponsorløb for alle mellem 6 og 99 år – du finder en sponsor, der vil betale 3 kr. per
omgang, du kører på en 250 meter bane.
Du tilmelder dig til løbet hos Per Nielsen (SMS: 2980 6405, risager@pc.dk) eller
Kim Bay (SMS: 3163 7096, kim_bay@ofir.dk):
Læs nærmere om løbet i folder, der udleveres i skolen og på Festpladsen.
Kl. 11.00 - 12.00 - Motionsløb: 3 og 8,5 km
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i dette års Grindstedløb. Tilmelding sker
på Sommerfestpladsen. Deltagergebyr: 30 kr./voksen - Børn under 16 år deltager gratis.
Der vil være præmier til vinderne af:
Kortdistance mænd/kvinder http://iform.dk/ruteplanner/vodskov/3-km-vandstedvej
Langdistance mænd/kvinder (8,5 km): http://iform.dk/ruteplanner/vodskov/grindsted-loebeklubs-onsdagsrute
Kl. 12.00 - 13.00 - Helstegt pattegris
Christian Brath på Sieverholm sponserer grisen i år – som sidste år får vi grisen grillet hos slagteren i Tylstrup, så
er vi sikre på, at hygiejnen er i top! Tilbehøret er også en genganger: kartoffelsalat, flutes og grønt salat.
Kl. 13.00 - 14.00 - Sjove aktiviteter
Løb med æg på ske, søm slås i bræt, kast med gummistøvle mv. Dette er en ny og spændende aktivitet hvor du kan
stille op enkeltvist eller i hold – det er noget for hele familien. Tilmelding sker på pladsen.
Kl. 14.00 - 15.00 – Fodbold
Oldboys mod det nyoprykkede serie 5-hold - Mon ikke vi igen i år vil blive vidne til et bråvalla-slag, når vore lokale fodboldhelte mødes på grønsværen. Er du bare en lille smule interesseret i bold, skal du kigge op på stadion!
Kl. 14.30 - 15.30 - Klovnen Peter Gislund optræder
Klovnen Peter Gislund optræder for de mindste og for alle, der kan li at se klovne trylle, lave ballondyr mm.
Kl. 15.45 - 16.00 - Tombolaens hovedgevinst udtrækkes
Kl. 16.00 - Festpladsen lukker
Kl. 18.30 – 02 - Fest i hallen med fællesspisning og dans til The BATS fra Nibe
Dørene åbnes kl. 18, spisningen starter 18.30 – 21. Vi får maden det samme gode sted, Lyng-vig i Aabybro. Der vil
blive underholdning ved sidste års yderst populære duo: Mai og Simon. Under middagen bliver der solgt amerikansk lotteri, hvor vore sponsorer atter i år har givet flotte præmier.
Fra 21 – 01 spiller det verdenskendte band The BATS fra Nibe, så her kan vi se frem til at møde orkestret fra sidste
år, der bandt os alle til dansegulvet.
Kl. 01 – 02 er der natmad, hvorefter vi siger tak for en dejlig aften!!
Sommerfestudvalget
for Sommerfest 2011
Læs mere på www.hammernyt.dk
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AKV LANGHOLT
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov
Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk
www.akv-langholt.dk
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* Smøring og olieskift
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* Karrosseri- og forsikringsskader * Serviceeftersyn

v/ Morten Sudergaard
Karolinevej 3,
Grindsted
9310 Vodskov

En aktiv arbejdsplads
i lokalområdet

Mobiltlf. 2084 6432

sudergaard.auto@stofanet.dk

Grindsted Vandværk I/S
Kornelparken 4, Grindsted
Henvendelse
vedrørende
forsyning
eller flytning
kan rettes til
ovennævnte
adresse eller
formanden,
Arne Nielsen,
tlf. 98286234

Sko
til
hele
familien

Uggerhalne
Vandværk
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Formand: Jørn Toldbod
F
Skovskellet 5
Tlf. 98 28 63 81
Kasserer: Jens Jørn Pedersen
K
Kongsvænget 14
Tlf. 98 286567

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

Niels Jørn Holm A/S
Røllikevej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399

Hjallerup VVS
BMK Oliefyrsservice

Aut.
kvalitetssikret
VVS-installatør
Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup

Tlf. 98 28 15 16
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Borgerforeningens bestyrelse !
Mandag, den 21. marts afholdt Borgerforeningen generalforsamling i Hammer Sognegårds lokaler. Aftenen
startede med spisning, hvor tidligere formand Jonna Jensen serverede en særdeles velsmagende skipperlapskovs.
Herefter blev selve generalforsamlingen afholdt efter den dagsorden, der stod i tidligere blad. Med Charlie
Pedersen som ordstyrer og med Lajla Gregersen som referent blev alle punkterne kørt igennem uden problemer.
Eneste indkomne forslag kom fra bestyrelsen, der ønskede en vedtægtsændring, så bestyrelsen kunne vælge en
kasserer uden for bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. Grundet køb af ny julebelysning havde foreningen brugt
temmelig mange penge på ny julebelysning i Grindsted, men dette var der sparet op til. Derimod kommer det
til at knibe med midlerne, hvis der allerede skal investeres i ny julebelysning til Uggerhalne i år - altså i 2011.
Det er der dog ikke meget der tyder på lige nu, idet træmasterne først skal skiftes, inden julebelysningerne skal
skiftes. Til generalforsamlingen var der mødt ca. 20 personer op, og ved valg til bestyrelsen, blev en person valgt
ind, nemlig Bo Hovgaard Thomasen, som havde været suppleant i 1 år. Der kom således til at mangle 1 ud af 3
suppleanter, men generalforsamlingen gav grønt lys for, at bestyrelsen selv supplerede op senere, da ikke andre meldte sig. Dette skete dog allerede ved det efterfølgende bestyrelsesmøde den 28-3, hvor bestyrelsen også
konstituerede sig. I forbindelse med generalforsamlingen havde Lone Birk Andersen ønsket at udtræde af bestyrelsen p.g.a. fraflytning, og der skal derfor lyde en stor tak til hende for et godt og solidt arbejde samt et godt
samarbejde i de forløbne år.
Bestyrelsen for Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn ser derfor således ud:
Formand:
Ole Peter Jakobsen
Tranevej 1, Grindsted

Næstformand:
Hans K. Kristensen
Skovgræsvej 4A, Uggerhalne

Bestyrelsesmedlem:
Anders Clausen
Høgevej 8, Grindsted

Bestyrelsesmedlem:
Lajla Gregersen
Kongsvænget 12, Uggerhalne

Bestyrelsesmedlem:
Bo Hovgaard Thomasen
Kornelparken 22, Grindsted
Suppleant:
Aleksia Bertelsen
Espelunden 2, Grindsted

Suppleant:
Charlie Frank Pedersen
Ringdrosselvej 14, Grindsted

Suppleant:
Lisbeth Stricker
Kongsvænget 16, Uggerhalne
Uden for bestyrelsen er som kasserer valgt:
Maria Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted
Frode Christensen blev genvalgt som revisor.
NB. Tlf. numre på bestyrelsesmedlemmerne kan ses bag på bladet

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Information fra din Borgerforening!
I forrige nummer af Hammernyt agiterede vi i Borgerforeningen for ”forenings-el”, ligesom der til Sct. Hans
blev uddelt foldere, for at borgerne her i lokalområdet kunne tilmelde sig. Vi vil kraftigt opfordre jer til at
tilmelde jer, enten på mail www.energinord eller på de foldere, som Borgerforeningen ligger inde med. Når I
tilmelder jer, vil Energi Nord støtte Borgerforeningen med 2 øre pr. KW. Det lyder måske ikke af meget, men
mange bække bliver som bekendt til en stor å. Pengene skal primært gå til julebelysningen.
Til sommerfesten den 20. august vil vi igen uddele foldere om forenings-el.
Er der spørgsmål angående ovennævnte kan I rette henvendelse til:
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted, tlf. 30286815 eller hos
Roland Nielsen, Ledvej 10, Uggerhalne, tlf. 28801220

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Efterlysning af billedmateriale samt artikler til
HammerNyt

HUSK:
At tage billeder når du/dine børn deltager i
aktiviteter i Grindsted/Uggerhalne og
send dem til Hammernyt.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Grindsted-Uggerhalne Samråd
Samrådet er et supplement til foreningslivet i vores lokalområde;
Samrådet har til opgave at koordinere og igangsætte nye tiltage til gavn for områdets borgere.
Samrådet har en kritisk dialog med kommunen om relevante ting, f.eks.
Byudvikling:
•
Grønne områder
•
Et fælles projekt med andre samråd om Hammer bakker vedrørende mere aktive og synlige
aktiviteter i Hammer Bakker ( tilbud til familien )
•
Udstykninger af parcelhusgrunde
•
Udlejningsboliger
•
Let industri
•
Affaldsstativer til bl.a. hunde høm hømmer
Trafikforhold:
•
Veje og cykelstier
•
Fartregulering i byerne
Ungdomspolitik:
•
Aktuelle problemer i vort område af
o
Fritidsaktiviteter/pasningsmuligheder ud over normal skoletid til børn og unge
o
Misbrug
o
Tilskud til fritidsaktiviteter
Samrådet har også igangsat et par udvalg, der skal se på:
•
Vores lokalhistorie
•
Velkomstfolder for nytilflyttere
Samrådet har et ønske om, at hver forening har en repræsentant i Samrådet
Vi har et ønske om at borgere, der er interesseret i at deltage i et eller flere udvalg tager kontakt til
koordinatoren for et af de 5 udvalg
1.
Byudvikling / grønne områder – Ole Schwarz
2.
Lokalhistorisk - Poul Dahl
3.
Cykelstiudvalget / trafik – Bendt Grønborg
4.
Velkomstfolder /politik – Ole Dahl
5.
Ungeudvalget – Majbritt Sudergaard
6.
Anders Clausen er kontaktperson til foreningen Lak, der står for en sammenslutning af Landsbyer i
Aalborg kommune
Bestyrelsen består af:
Formand: Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov, mail: oleschwarz@stofanet.dk, tlf. 96 38 68 58
Kasserer: Ole Dahl, Kornelparken 84, Grindsted, 9310 Vodskov, mail: ole_dahl@stofanet.dk, tlf. 98 28 65 29
Sekretær: Poul Dahl, Tranevej 16, Grindsted, 9310 Vodskov, mail:posselt.dahl@mail.tele.dk, tlf. 98 28 66 29
Øvrige medlemmer:
Bendt Grønborg, Uggerhalnevej 33, 9319 Vodskov, mail: Gronborg-el@stofanet.dk, tlf. 98 99 61 77
Majbritt Sudergaard, Karolinevej 3, Grindsted, 9310 Vodskov, mail: majbritt.sudergaard@stofanet.dk, telf.
28 89 94 93
Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 9310 Vodskov, mail: Anders_Clausen@stofanet.dk, tlf. 28 24 62 27
Suppleant (deltager i møder m.v. )
Ole Peter Jacobsen, Tranevej 1, Grindsted, 9310 Vodskov, Mail: tranevej1@stofanet.dk, tlf. 98 28 68 78
Med venlig hilsen Samrådet

Læs mere på www.hammernyt.dk
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- en ordentlig bank

Vi siger JA til
en god forretning
... og NEJ til
tvivlsomme projekter
NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk
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Foreninger i spil 2011
De seneste to års succes med arrangementet Foreninger i spil gentages lørdag den 29. oktober. KRAM-bilen
kommer til Grindsted Hallen, hvor de lokale sportsforeninger i samarbejde med borgerforeningen står for at
skabe ram-merne for en aktiv og super dag for børn, forældre og andre interesserede. Sæt kryds i kalenderen
og kom og giv dine børn mulighed for at være med til at lege og spille med KRAM-bilens udstyr - bl.a. waveboards, forskellige bold- og ketcher-spil, fun battle, supertracks og mere til.
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Sct. Hans aften 2011
Sct. Hans aften i Grindsted var igen år velbesøgt med ca. 150 deltagere i alle aldersgrupper. Borgerforeningens
bestyrelse og hjælpere solgte øl, sodavand, pandekager fra grill og andet godt fra boden, hvor fra børnene også
kunne hente dej snobrød. En anden børneaktivitet var en gentagelse af det nye tiltag fra sidste år, nemlig at børnene ud af stofrester, pinde, papkugler kunne lave deres egne små hekse, som bagefter kunne kastes på bålet eller
tages med hjem.
Ved dette års Sct. Hans aften bød borgerforeningens næstformand Hans Kristensen velkommen og takkede bl.a.
for den velvilje borgerforeningens hjælpere møder i forbindelse med den igangværende kontingentindsamling.
Ved dette års Sct. Hans aften var den traditionelle båltale erstattet af et musikalsk indslag. Dele af musikgruppen Prinzipz, repræsenteret ved Michael Øhrberg (guitar) og Dorthe Thorsen Larsen (vokal). Musikken skabte en
rigtig god og helt særlig stemning omkring årets Sct. Hans-bål. En stemning der nok også var påvirket af, at Sct.
Hans aften viste sig at være en vejrmæssigt lun og klar aften - i kontrast til de forudgående dages noget ustadige
regnfulde vejr.
Omkring 150 af borgerne i Grindsted, Uggerhalne og omegn var mødt frem for at nyde midsommeren og Sct.
Hans bålet.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Skal Hammer FDF bestå?
Hammer FDF har flere gange været ved at lukke, da vi konstant har manglet ledere i lang tid. Og denne gang
er ingen undtagelse. Vi står overfor en skillevej; enten lukkes Hammer FDF eller også fortsætter det ved hjælp
fra dem, der har lyst til, at vi skal have en FDF-kreds i Grindsted. Vi er stadig enkelte ledere der ønsker at køre
det videre, men vores problem er, at vi ikke længere har tiden til at stå for det hele alene. Derudover har dele af
bestyrelsen valgt, at det er ved at være tid til at træde tilbage og dermed gøre plads til nye kræfter. Det betyder
at Hammer FDF mindst mangler et medlem i bestyrelsen for at have grundlag for at fortsætte. Denne artikel
er derfor et sidste råb om hjælp til at fortsætte hammer FDF, da vi behøver nye kræfter for at skabe en fremtid for kredsen. Helt konkret er vores tanke at vi skal bruge bestyrelsesmedlemmer, der eventuelt skal besidde
rollen som kasserer, modtage kredsens post eller være formand. Dernæst mangler vi en/flere ”kredsleder(e)”,
dette kan være en rent administrativ post, eller det kan være en post hvor man også spiller en rolle ved kredsens
møder.
Udover det mangler vi naturligvis ledere der kan være med til at planlægge og stå for at hjælpe på de jævnlige
møder og lejrene. Tanken er at alle bærer lidt, så det bliver til at overskue for os alle.
Synes du også det vil være synd, at Hammer FDF tvinges til at lukke, og har du lyst og mulighed for at give en
hånd med, eller vil du bare høre mere, holder vi et møde, hvor vi snakker om kredsens fremtid. Mødet vil finde
sted d. 18/8 kl. 19.00. Her vil vi byde på kaffe og kage og fortælle om vores vision for et fortsat Hammer FDF.
Vi håber at se rigtig mange, der ønsker en FDF kreds i Grindsted, da FDF giver unge mulighed for anderledes
oplevelser, end de ellers er vant til.
Er I allerede nu klar over, om I dukker op til vores møde, vil vi meget gerne høre fra jer. I må gerne ringe på tlf.
42 600 903 til Tobias Fibiger, og meddele at I kommer.

På bestyrelsens vegne
Charlotte Vollmer
formand

På kredsens vegne
Tobias Fibiger
kredsleder

Læs mere på www.hammernyt.dk
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www.NorthRidersMc.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/Uggerhalne, som også kan interessere andre ?
Har du en særlig sjov eller spændende hobby
– eller kender du nogen, der har?
Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk
eller ring på tlf. 98 28 63 33
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Ny formand for GSK-fodbold
Da Simon Madsen er blevet formand for forretningsudvalget i GSK, skulle der ved sidste bestyrelsesmøde i
GSK-fodbold findes en ny formand. Dette blev Norman Kristiansen, som herefter er formand for GSK-fodbold.
Bestyrelsen og alle GSK-fodbolds medlemmer vil gerne give Simon en KÆMPE TAK for den store indsats,
han har ydet for klubben. Han har bl.a. været ”projektchef” for vores nye klublokaler/sportscafé samt er nu i
gang med at projektere en multibane til gavn for hele byen. Her er der allerede skaffet midler hjem fra Aalborg
Kommune. De sidste ting skulle gerne falde på plads i midten af august, så arbejdet kan sættes i gang i september.

GSK serie 6 rykker op i serie 5

Støt vore sponsorer – de støtter os !!!
Læs mere på www.hammernyt.dk
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GSK serie 6 rykker op i serie 5
Endnu engang er GSK-fodbolds serie 6 rykket op i serie 5. Holdet gik ubesejret gennem forårsturneringen
med en målscore på 33-3. Puljen for efteråret er netop bleve offentliggjort. Her skal holdet møde Lindholm,
Aalborg Studenterne, Aalborg Cang og NUBI.

3-, 5- og 7-mandsholdene
Alle hold har klaret sig rigtig godt i turneringen, og flere af dem har deltaget i forskellige
Cups, hvor de har haft det rigtig sjovt, og har
fået spillet en masse fodbold. Fra efterårssæsonen rykker de alle en tak op, da DBU jo
har indført ny struktur, hvor fodbold-sæsonen
følger skoleåret i stedet for kalenderåret.

U15 – Grindsted/Langholt
Med stor succes har Brian og Steffen slået deres
U15 hold sammen, så de spillede under navnet
Grindsted/Langholt. Hjemmekampe blev spillet
på skift hos de to klubber. De sluttede på en flot
2.-plads i turneringen. Til efteråret skal de spille
U17, hvor modstanderne bl.a. bliver Nørhalne,
Hals, Aabybro og Team Østvendsyssel.

De nye holdnavne er følgende:
Betegnelse
Old Boys
Serie 5
U17 B
U13 B
U12 C
U11 B
U10 C
U10 B-piger
U8 - drenge
U8-Piger
U7-drenge
U6-drenge

Spilleform
7- mands
11-mands
11-mands
11-mands
7-mands
7-mands
7-mands
5-mands
5-mands
3-mands
3-mands
3-mands

Træner/holdleder
Lars Knobloch
Simon Madsen, Jesper Rasmussen
Brian Riis/Steffen
Morten Skjollander, Jan Vinter Jensen
Samme+Michael Nielsen, Peter Nielsen
Michael Nielsen, Peter Nielsen
Jens Kronbach + ?
Peter Karlsen
Jesper Ejnar, Claus Knudsen, Jesper Rasmussen
Samme som overfor
Samme som overfor
Samme som overfor

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Åben stald på
Ørum Mosevej 19 (Østerholt)
Hos Villy, Helle og Per og
Jeannette
Østerholt” er landmand Villy
Aagaard Nielsens barndomshjem,
hvor han bor med sin hustru
Helle. Sammen med sønnen
Per har de dannet selskabet I/S
Aagaard Nielsen, som har både
køer og grise fordelt på flere
gårde. På ”Østerholt” er der 125
malkekøer og 140 kalve, og på
de andre gårde opfedes sammenlagt omkring 2500 slagtesvin om
året. ”Østerholt” er dermed et
godt sted at besøge, hvis du vil se
flere slags dyr på samme tur. Der
dyrkes afgrøder til foder på 230
ha jord.
Både undervisningslokale og
frokoststue
Villy har i en af gårdens længer
indrettet gildesal, som kan bruges
til undervisning og frokoststue
for skoleklasser. Gården ligger i cykelafstand fra mange af
skolerne i området, og der går bus
til Grindsted 3 km fra gården. Og
så er han klar med spændende opgaver til børn, der besøger gården.
Gode forhold for dyrene
Køerne på ”Østerholt” er af racen
Sortbroget Dansk Malkerace.
Malkekøerne bor i en moderne og
luftig løsdriftsstald, mens goldkøer og ungdyr går ude på markerne i sommerhalvåret.

Villy og Per Aagaard Nielsen har
renoveret deres stald og har fået
både Lely A3 Next robotter, Lely
Discovery robotskraber og Lely
Juno foderskubber. De inviterede
til Åben Stald i slutningen af maj.
De to Lely A3 Next robotter blev
taget i brug i begyndelsen af november sidste år.
Stalden er fra 1978 med tre rækker sengebåse og foderbord langs
den ene side. Det er en velkendt
staldtype, hvor der i dag er placeret robotter og separationsafdeling som erstatning for den gamle
malkestald.
Robotrummet er med sænket gulv
og omkranset af halvmure, hvilket
giver rigtig meget lys samt et godt
overblik over hele stalden fra
foderbordet.
- Vi har fået opdateret vores gamle stald med den nyeste teknik:
malkerobotter og robotskraber.
Vi har fået en helt anden og mere
fleksibel hverdag, hvor teknikken
har overtaget de tidskrævende
arbejdsopgaver. Det giver overskud, siger Villy og Per Aagaard
Nielsen.

I samarbejde med Borgerforeningen
indbydes interesserede i lokalområdet
til at bese´ en ”opdateret stald”, hvor
bl.a. de
2 nye malkerobotter vil være et besøg
værd. Normalt skulle man tro, at al
den nye teknik kræver, at både mennesker og dyr indretter sig efter den
med begrundelsen, at det kræver udviklingen, men her forholder det sig
lige omvendt. Man fristes til at sige:
”tilbage til naturen”, men kom selv at
se - det er for alle aldersgrupper.
”Stalden” er åben
lørdag, den 17. september
i tidsrummet kl. 10 - 14
NB. Der vil være mulighed for at
købe mad og drikke til rimelige
priser!
Hold øje med INFO-standerne samt
vores hjemmeside!!!
På vegne af arrangørerne
Ole Peter Jakobsen

Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SET OG HØRT
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Det sker...

Lokale

Telefonnumre
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen 98 28 68 78
Hans Kristensen . . 52 79 34 07
Anders Clausen . . 28 24 62 27
Bo H. Thomasen . 29 80 84 05
Lajla Gregersen . . . 60 13 98 17

Arrangør:

Dato/klokslet:

Arrangement:

Sognegården:

17. august
25. august
25. august

- Aktiv hygge
- Musikalsk legestue
- Udflugt til Løgstør. Planlagt hjemkomst kl.
17.30
- Fællesspisning
- Hammerkoret starter

Menighedsrådsformand:
Helle B. Nielsensen 98 28 60 09
Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen 98 25 64 16

- Musikalsk legestue
- Fællesspisning
- Hammeraften med Jørgen Pyndt
- Musikalsk legestue
- BUSK-gudstjeneste

17. august
kl. 17.00
16. september kl. 19.30
18. september kl. 10.30
13. oktober kl. 17.00
30. oktober kl. 19.30

- Spaghettigudstjeneste
- Koncert med Michala Petri
- Høstgudstjeneste
- Spaghettigudstjeneste
- Koncert med Henriette Jensen

Borgerforeningen

19. og 20. august

- Sommerfest
- Ungdomsklubben starter igen
- Åben stald på Ørum Mosevej 19 hos Villy
Nielsen
- Foreninger i spil: KRAM-bilen kommer -igen

7. september kl. 18.30
17. september kl. 10.00

GSK Fodbold:
Simon Madsen . . . 98 28 66 88
GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen . . 98 28 61 11
Tina Reeves . . . . . . 98 28 63 87
Grindsted Skole: . . 98 28 61 34

- Sognegårdens 26 års fødselsdag

Hammer kirke:

Grindsted Sportsklub:
Poul Dahl, formand 98 28 66 29
GSK Badminton:
Jens Brix. . . . . . . . . 26 62 32 26

kl. 13.30
kl. 09.00
kl. 12.00

2. september kl. 18.30
6. september kl. 19.00
22. september kl. 19.30
29. september kl. 09.00
14. oktober kl. 18.30
26. oktober kl. 19.30
27. oktober kl. 09.00
30. oktober kl. 14.00

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz ….. 96 38 68 58

FDF Hammer:
Kredsleder:
Tobias Jakobsen . . 42 60 09 03

Se omtale
inde i bladet

29. oktober
GSK Badminton
& Gymnastik

22. august

- Sæsonstart. Se de aktuelle tider på
hjemmesiden

Grindsted IF:
Per Timmermann 51 17 67 07
Skolebestyrelsen:
Formand:
Peter Bertelsen . . . 20 73 59 54

Redaktionen ønsker alle en
strålende sommer

Dagplejen:
Gitte Christensen . 98 28 61 06
DUS:
Karen Heilesen . . . 98 28 61 49
Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod . . . . . 98 28 63 81
E-mail: info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Grindsted Vandv. I/S:
Arne Nielsen . . . . . 98 28 62 34
E-mail: grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

Næste nummer af bladet udkommer 29/30 oktober 2011.
Stof til bladet skal senest 7. oktober 2011 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 144 i
Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk

Skal du yde førstehjælp ?
Ring 112 - og hent hjertestarteren i Grindstedhallen,
Hammervej 90. Den hænger i forhallen.
Hvis døren ikke er åben, skal du blot smadre en rude.

Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådet

