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Linedance

Dus 1 og Borgerforeningen går sammen om at 
forskønne arealerne omkring  Dus 1, skolen, sports-
pladsen, Hallen og “Værestedet”. Borgerforeningen 
kvitterer med noget godt til ganen.
Lørdag, den 12. maj i tidsrummet kl. 10 - 15 (be-
mærk ændring fra fredag til lørdag)
Indsamling af skrald i Uggerhalne og Grindsted 
samt vedligeholdelse af legepladsen, Hjertegræsvej 
i Uggerhalne.
 Vi skal samle skrald sammen langs indfaldsvejene 
til Grindsted og Uggerhalne samt i Kinderup, lige-

som vi gjorde sidste år. Kom og få sække udleveret 
eller tag en trailer med og få oplyst ruter. Derudover 
skal der ryddes op på legepladsen, og den skal have 
noget maling, så hvis nogle har mere lyst til den 
opgave, så hold jer ikke tilbage.
Medbring godt humør og hele familien!
 
Der vil være hotdogs og vand efter oprydningen og 
vedligeholdelsen for dem der har lyst til det.

M.v.h. Borgerforeningen

Arrangementet var som sædvanligt velbesøgt med over 120 børn i alle aldre, nogle 
mere udklædte, end andre; 2 af de bedst udklædte vandt traditionen tro en præmie, 
ligesom der selvfølgelig var præmier til kattekonger og dronninger i alle 5 alders-
grupper.
Underholdningen blev leveret af Gug Ropeskipping Team, der i 2011 blev europame-
stre i ropeskipping for hold; de leverede et forrygende og meget imponerende show.

M.v.h. Borgerforeningen

gymnastik
opvisning 2012

Show dance

Puslingegymnastik

Dame-
gymnastik

Cheerleading

“operation
   skrald”

Lørdag, den 12. maj kl. 10-15

Fastelavn 19-2-12
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Grindsted Vandværk I/S 
           Kornelparken 4, Grindsted 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

          

 

 
 

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

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

F

K 

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K
 

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

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

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

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

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 

   5

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

 

 
   
 

 

 

Grindsted Vandværk I/S 
           Kornelparken 4, Grindsted 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

          

 

 
 

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

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

F

K 

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K
 

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

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

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

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

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 

   5

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

 

 
   
 

 

 

Grindsted Vandværk I/S 
           Kornelparken 4, Grindsted 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

          

 

 
 

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

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

F

K 

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K
 

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

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

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

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

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 

   5

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

 

 
   
 

 

 

Grindsted Vandværk I/S 
           Kornelparken 4, Grindsted 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

          

 

 
 

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

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

F

K 

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K
 

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

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

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

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

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Vodskovvej 25D · 9310 Vodskov ·Tlf. 98 29 30 09

96 96 22 22

www.advokathusetnord.dk
Brønderselv · aaByBro · aalBorg

I år bliver der ikke tale om en traditionel sommerfest, da 
der har manglet kræfter.
GSK, GIF og Borgerforeningen har derfor besluttet at gå 
sammen om at lave en “Light-udgave”, 
vor det primære formål er at skabe hyggeligt samvær.

Som der har været tradition for i mange år, vil festen 
foregå den 3. weekend i august:
fredag, den 17. og lørdag, den 18. august.

Hjælp ønskes til børnenes fest fredag!
I mange år har der været tradition for at holde en fest for 
børnene til vores sommerfest. I år har der været tale om at 
droppe denne fest. Det synes vi og børnene er ærgerligt. Vi 
har derfor fundet en god løsning. For at lave en super god 
fest for flere aldersgrupper, deler vi det i to fester for 0-3 
klasse og for 4 klasse og opefter.
 Vi har forældre, som vil lave fest for de mindste. Vi mang-
ler dig, som ved noget om de ældste skolebørn i Grindsted 
og Uggerhalne og som har lyst til at arrangere en fest for 
dem, hvis der altså skal være fest for de ældste klasser ☺. 
Kontakt Bo Thomasen på tlf. 29808405   eller Lajla Greger-
sen på tlf. 60139817, Borgerforeningen

Lørdag vil starte med optog gennem Grindsted ligesom 
de 2 foregående år, og med efterfølgende morgenkaffe i 
teltene. 

Der vil være forskellige aktiviteter for børn og voksne bl.a. 
hoppeborg, løb og cykling. Desuden forsøger GSK at få 
lagt så mange turneringskampe i fodbold til Grindsted som 
muligt.
Derimod skal man ikke regne med tombola i år
Midt på dagen er det tanken, at vi laver en kæmpe grillfest, 
hvor alle medvirker d.v.s. medbringer grill, evt. borde og 
stole, kødvarer m. tilbehør. Måske bliver der salg af salat og 
drikkevarer.
Indtil først i marts var det ikke tanken, at der skulle være 
en aftenfest, men så kom 3 herrer på banen: Brian Riis, 
Rene Stricker Jensen og Jan Winther har meldt ud, at de 
godt vil påtage sig, at arrangere en aftenfest, men den 
bliver heller ikke helt som den plejer, men en ting kan de 
garantere - der bliver sjov og ballade !!!

Som I kan se, så bliver der ingen fest, hvis ikke vi står sam-
men om det, men det tror vi er muligt, når opgaven ikke er 
for voldsom.
Der vil selvfølgelig komme mere information i næste 
Hammernyt, i INFO-standerne og på anden vis.

Med ønsket om en god sommer!!!
Simon Madsen, GSK

Per Timmermann, GIF
Ole Peter Jakobsen, Borgerforeningen

nu går vi godt vejr 
og sommertid i møde :) 

Kære alle i Grindsted 
og Uggerhalne.

Det er en tid, der indbyder til aktivitet ude for alle. Vi vil gerne opfordre til, at vi i fællesskab passer godt på vores 
fællesområder. Sommeren er desværre en tid, hvor man kan kede sig lidt og det lokker nogle gange til lidt skødes-
løs og impulsiv adfærd hos vores unge.
Vi har tidligere år oplevet, at det er gået lidt hårdt ud over skole og legepladser. Tag en snak med de unge, hvis det 
er nogle I kender....Eller anmeld til politiet, hvis I oplever hærværk eller ulovlig kørsel på områderne :-)

Venlig hilsen
Ungegruppen under samrådet.

sommerfesten 
2012

Fredag, den 17. og 
lørdag, den 18. august
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Valg af ordstyrer og referent 
Charley Pedersen blev valgt som ordsty-
rer. Bo Hovgaard Thomasen blev valgt 
som referent. Charley Pedersen konsta-
terede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

Formandens beretning
Borgerforeningens generalforsamling - 
årsberetning 2011/12 

Sidste gang vi var samlet til generalfor-
samling var vi ca. 20 - det tal kan vi ikke 
helt holde, måske pga. manglende annon-
ce i Vodskov Avis, men måske også fordi 
det generelt er svært at få folk til at sidde 
i en bestyrelse i dag. Til gengæld er der 
mange hjælpere, men det kommer jeg ind 
på senere. 

Vejrmæssigt drillede 2011 noget, både 
med sne, men også med  regn og blæst. 
Dette forårsagede problemer med nogle 
af Borgerforeningens aktiviteter.
Også i 2011 havde vi skraldindsamling, 
denne gang med Dus 1 i tidsrummet kl. 
13-15 - i øvrigt med stor hjælp fra pæda-
gogerne, senere kl. 16-18 var der så ind-
samling  langs byernes indfaldsveje og i 
Kinderup - her fandt man endda en 3/4-
seng. Også igen i år stor tak til Rasmus og 
co., Uggerhalne for et stort arbejde med 
bl.a. efterfølgende grill-arrangement i car-
porten.

I løbet af 2011 og her først i det nye år 
blev Borgerforeningens materialer, så 
som flagstænger og telte flyttet fra Niels 
Christian Skindbjerg, Ravnstrupvej til Villy 
Nielsen, Ørum Mosevej. Stor tak til begge 
steder for velvillig  udlån af plads.

Sct. Hans aften blev i 2011 uden min med-
virken, da jeg grundet mit arbejde måtte 
sørge for Sct. Hans fest ved Margrethe-
kirken i Aalborg. Der var heldigvis andre 
der tog over, og også denne gang var det 
et godt besøgt arrangement, denne gang 
uden Sct. Hans-tale, men med musikun-
derholdning fra Michael Øhrberg og Dor-
the Thorsen Larsen. Dem var der så stor 
tilfredshed med, at  vi valgte at spørge om 
en gentagelse 
i år. Den efter-
tragtede frem-
stilling af de 
små hekse blev 
også denne 
gang forestået 
af Irma og hen-
des familie     

Irma og Char-
lotte, Uggerhal-
ne påtog sig i 
øvrigt det store 
arbejde, at sid-
de i sommer-
festudvalget , 
som repræsen-
tanter for Bor-
gerforeningen. 
Tak for den store indsats både der og un-
der selve sommerfesten. Det blev i øvrigt 
en rigtig god sommerfest med mange nye 
aktiviteter. Tilslutningen til aftenfesten på 
ca. 100 deltagere var ikke den bedste. Til 
gengæld serverede der 17 unge menne-
sker, og festen var der bestemt ikke noget 
i vejen med.

Lørdag, den 17.9. var der “Åben Stald” hos 
Villy Nielsen på gården Østerholt. Arran-

gementet var et samarbejde med Borger-
foreningen, hvor Borgerforeningen sørge-
de for salg af varme drikke og kager. Det 
blev en god dag for både børn og voksne.

“Foreninger i spil” den sidste lørdag i ok-
tober kom i stand i et godt samarbejde 
mellem Borgerforeningen og de 2 idræts-
foreninger og med sponsorstøtte fra Sifa, 
Superbrugsen og Sudergaards Autoser-

vice. Der var over 
100 deltagere, og der 
blev som sædvanligt  
serveret sund mad.

I år valgte vi at inve-
stere i 2 julebelysnin-
ger mere til alt 12000 
kr. i Grindsted. I Ug-
gerhalne blev den 
gamle belysning re-
noveret og ophængt 
på dispensation fra 
Aalborg Kommune.
Storm og regn drille-
de så meget, at jule-
belysningen i Grind-
sted måtte repareres 
og hænges på plads 
igen. En stor tak til 

Villy Nielsen. Østerholt for hjælp med te-
leskoptraktoren, tak til Jonna for super 
beværtning og varme.

Vejret drillede også, da legepladsen i Ug-
gerhalne og “Værestedet” I Grindsted 
skulle renoveres og males. Det måtte ud-
skydes til i år.

Fastelavn søndag, den 19.2., lige i kanten 
af vinterferien, blev også i år et tilløbs-

generalforsamling
 i Borgerforeningen 

for Grindsted, Uggerhalne og omegn 2012
Afholdt den 5.3.2012 i Hammer Sognegård, Grindsted

stykke med ca. 250 deltager med 123 
solgte børnebilletter. Underholdningen 
var ud over tøndeslagningen opvisning af 
“Gug Rope-skipping-team”, der gav så flot 
en opvisning, at en af forældrene udbrød: 
endelig også noget for de voksne.
 
Både, Jonna, Hans og jeg har haft den 
glæde at sidde i Hammeraften-udvalget. 
Der er et rigtigt godt samarbejde Menig-
hedsrådet og Borgerforeningen imellem. 
I 2011 blev der afholdt 10 arrangementer, 
hvoraf de 2 var fælles med Langholt, her 
kan bl.a. nævnes besøg af Thyra Frank, 
tur til Sæby Miniby og Sæby Kirke, virk-
somhedsbesøg hos Klarborg Design (Trip-
Trap-Nisser).

Bestyrelsesmøderne bliver stadig holdt 
på skift i hjemmene, og jeg synes, at sam-
arbejdet er usædvanligt  godt - og alle ryk-
ker. 

Tak til jer, en speciel tak til Hans - forkla-
ring følger, tak til suppleanterne, som er 
meget tæt på at være bestyrelsesmed-
lemmer, tak til Maria for at holde styr på 
regnskabet, tak til Frode, som vist nok har 
revideret regnskab i ca. 30 år for Borger-
foreningen, tak til Jonna for din bevært-
ning i aften.

Uden frivillige hjælpere gik det ikke. Ca. 
50 familie har sagt ja til at hjælpe med en 
eller anden opgave, stor eller lille, i løbet 
af året. Derfor holdes der en hjælperfest 
den 9-6 i Sportscafeen.
Samrådet er kommet godt fra start. Der 
er foreløbigt 5 udvalg, som arbejder me-
get seriøst. Desuden er samrådene om-
kring Hammer Bakker gået sammen med 
lodsejerne for at få det bedst mulige ud af 
området, og for at værne om det.

Hammernyt: efter det sidste nr. i 2011 
måtte vi sige farvel til Martin Trærup Poli-
towski, der havde sat bladet op i 2 år. Det-
te af arbejdsmæssige grunde. Martin har 
gjort det rigtigt godt, men heldigvis stod 
Jan Dissing klar til at tage over, og som I 
sikkert har bemærket, så har han allerede 
sat sit aftryk på bladet. Tak til dem og tak 
til Connie, som lægger et stort arbejde 
som redaktør.

Desværre er der et par ting, som ikke 
fungerer så godt: det ene er vores hjem-
meside, som ikke får fjernet det gamle, 
og det nye kommer enten ikke med eller 
kommer for sent. Der er dog tiltag på vej 
fra Samrådet.  Det andet er Energi Nords 

“Forenings-el”, som indtil nu har alt for 
få medlemmer. Ved tilmelding støtter du 
Borgerforeningen, og det koster dig ikke 
noget. Selv om vi har reklameret for det 
i Hammernyt 2 gange, batter det ikke rig-
tigt.

Og her til slut håber jeg, at det lykkes be-
styrelsen, at blive fuldtallig igen i år. Der 
er stadig mange opgaver, som Borgerfor-
eningen kan tage sig af.    Tak!     (Ole Peter 
Jakobsen)

Kasseren fremlægger det revide-
rede regnskab           
Kasseren Maria Jakobsen gennemgik det 
reviderede regnskab. Det blev derefter 
diskuteret, hvorledes foreningens nyind-
købte julebelysning skulle afskrives. Ge-
neralforsamlingen besluttede at hver ny-
indkøbt julebelysning afskrives over 10 år 
regnet fra leveringstidspunktet. 

Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastholdes på nuværende ni-
veau. 150 kr. familier. 80 kr. for enkeltper-
soner.

Indkomne forslag
Ingen.

Valg til bestyrelsen
Næstformand Hans Kristensen ønskede 
ikke at genopstille. Det lykkede ikke på ge-
neralforsamlingen blandt de fremmødte 
at finde et nyt bestyrelsesmedlem til at 
træde i Hans Kristensens sted. General-
forsamlingen gav i stedet bestyrelsen 
carte blanche til i løbet af et halvt år at 
forsøge at finde et nyt bestyrelsesmed-
lem uden afholdelse af en ekstraordinær 
generalforsamling. 

De følgende blev genvalgt til bestyrelsen: 
Anders Clausen og Ole Peter Jakobsen

De følgende blev valgt som  suppleanter 
til bestyrelsen: 
Charley Pedersen, Lisbeth Sticker Jen-
sen, Bjarne Hansen (nyvalgt), Søren Jen-
sen (nyvalgt)

Revisor for Borgerforeningens regnskab: 
Frode Christensen.

Eventuelt
Anders Clausen orienterede om årets 
Skt. Hans arrangement. Der synes ikke 
at være kræfter på dagen til at arrangere 
det i år. Jonna NN udtrykte ønske om, at 
der bliver Skt. Hans, også i 2012. Det blev 

klart på generalforsamlingen, at der al-
ligevel kunne skaffes hjælpere nok til at 
Skt. Hans igen i år kan arrangeres. Bjarne 
Hansen og Søren Jensen lovede at sørge 
for det praktiske angående selve bålet. 
Der arbejdes således på at arrangere Skt. 
Hans.  
Anders Clausen orienterede om sommer-
fest 2012 , som afholdes d. 18. august. 
Det ser ud til at det i år bliver en ”light-
udgave”. Ole Peter Jakobsen fremhæ-
vede, at Grindsted IF næste år har 75 års 
jubilæum – så de kan tænkes at ville spare 
lidt på kræfterne i forbindelse med som-
merfest 2012.

Ole Peter Jakobsen talte om Hans Kri-
stensen, og takkede ham, da Hans har 
valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem. 
Hans Kristensen har været aktiv i borger-
foreningens bestyrelse siden 2006. Først 
et halvt år som suppleant, og derefter 
som næstformand. Han har ydet en rigtig 
stor indsats. 
 
Det er efter generalforsamlingen afholdt 
et konstituerede bestyrelsesmøde d. 26. 
marts 2012  hos Lajla H. Gregersen. På 
dette møde indtrådte suppleant Charley 
Pedersen som bestyrelsesmedlem. Her 
blev det bestemt at konfigurationen af be-
styrelsen og kasserer uden for bestyrel-
sen samt revisor i 2012 vil være: 

Formand
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted

Næstformand
Charley Pedersen, Ringdrosselvej 4, 
Grindsted

Bestyrelsesmedlemmer
Lajla Holtebo Gregersen, Kongsvænget 
12, Uggerhalne
Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted
Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, 
Grindsted

Suppleanter
Lisbeth Stricker Jensen, Kongsvænget 16, 
Uggerhalne
Bjarne Hansen, Uggerhalnevej 39, Grind-
sted
Søren Jensen, Grindstedvej 4, Uggerhalne
  
Kasserer
Maria Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted

Revisor 
Frode Christensen, Høgevej 3, Grindsted

     

DaGSorDEN
1. Valg af ordstyrer
    og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger 
    det reviderede regnskab    

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
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Den 9/3 2011 afholdt vi den sidste generalforsamling i samrådet 
for Grindsted og Uggerhalne
Bestyrelsen konstituerede sig på det først møde, hvilket var den 
13/4 2011 således:

• Ole Schwarz formand
• Poul Dahl sekr.
• Ole Dahl kasser
• Bendt Grønborg blev ny i bestyrelsen
• Anders Clausen og Majbritt Sudergaard fortsatte i bestyrelsen
• Ole Peter Jacobsen blev suppleant (suppleanten deltager i 
alle vores møder)

I bestyrelsen blev vi hurtigt enig om, at fordele opgaverne 
således, at vi hver fik en opgave som tovholdere for de udvalg vi 
ønskede at opstarte= de opgaver vi prioriterede som vigtigst

De udvalg vi begyndte med at nedsætte var:
1. Områdets lokalhistorie v. Poul Dahl
2. Velkomstfolder v. Ole Dahl
3. Cykelstiudvalget v. Bendt Grønborg
4. Ungeudvalget v. Majbritt Sudergaard
5. Byudviklingsudvalget samt udvalget for de grønne områder v. 
Ole Schwarz
6. Kontakt til: LAK og multibaneudvalget v. Anders Clausen
7. Senere kom Projekt Hammer Bakker v. Ole Schwarz
8. Sidst kom kunstudvalget til (forskønnelsesudvalget): v. Poul 
Dahl

Hvad er formålet
med samrådet?
• Vi arbejder overordnet på, at gøre Grindsted og Uggerhalne til 
et endnu bedre sted at bo!
• Vi arbejder på, at synliggøre de ting der er og forsøger at etab-
lere nye eller ændre på nuværende!
• Vi arbejder på, at der skal foretages yderligere udstykninger, 
således at området kan bevare sin skole og gerne tiltrække 
flere borgere til vores dejlige lokalområde.

Borgerforeningen står stadig for aktiviteter for byens borgere 
og idrætsforeningerne står stadig for deres aktiviteter, mens vi 
forsøger at koordinere nogle overordnede ting.
Vi har haft en del ting oppe og vende i bestyrelsen, herunder 
samrådet geografiske rammer og dette er = Hammer sogns 
grænser (altså inkl. Kinnerup)
Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder, deltaget i de to møder som 
Aalborg kommune har indbudt samrådene til
(der er 42 samråd) 
Vi har via de forskellige udvalg forsøgt at få en dialog med 
Aalborg kommune, men det er ikke helt så let som jeg havde 
forventet, så vi skal være vedholdne for at dette skal lykkedes – 
og det er vi så!
Jeg mener at samrådet i det forgangne år har arbejdet godt og 
med mange opgaver. Vi har valgt at fokusere på arbejdet i de 
nedsatte udvalgt og udskyde f.eks. noget vi også har snakket om 
nemlig brugen af hjertestarter (kursus) samt evt. anskaffelse af 
flere hjertestartere m.m.
Samrådet har via de forskellige udvalg haft kontakt til mange 
borgere her i Grindsted og Uggerhalne, men vi har ikke haft et 
formaliseret samarbejde med de øvrige foreninger/menigheds-
råd. Vi har sendt referaterne fra vores møder ud til alle rele-
vante personer og foreninger og på denne måde holdt de øvrige 
”foreninger” ajour med det som vi gik rundt og lavede, ligesom 
vi har givet info via bladet HammerNyt samt på HammerNyt’s 
hjemmeside.
Vi har via Projekt Hammer bakker kontakt til de samråd der 
ligger omkring bakkerne og via dette projekt fået et samarbejde 
op at stå!
Vi har haft overvejet, om vi skulle indkalde til borgermøde, men 
har valgt at vente med at gøre dette indtil der var relevante 
emner. Denne generalforsamling er dog åben for alle, og der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål under eventuelt.
Her lidt om hvad de enkelte udvalg har arbejdet med:

Ungeudvalget
Vi arbejder på bedre forhold til unge, herunder pasningsmulig-
heder/aktiviteter.
Drøfte og få informeret omkring misbrug med de unge (SSP).

samrådet for grindsted    
Uggerhalne (gUs) Formandens beretning v. Ole Schwarz på

generalforsamlingen den 25. april 2012

Har fået søgt og fået bev. fra Lions Club 10.000,- til borde og 
bænke til Multibanen.
Har haft møde med skolen/ungdomsklubben vedr. aktiviteter for 
de unge over 12 år og har planlagt møde med kommunen i den 
nærmeste fremtid.
Majbritt Sudergaard er tovholder!

Cykelstiudvalget
Vi arbejder på at gøre ”vejen” mere sikker og få etableret 
cykelstier. Drøfte om der skal etableres ”fartchikaner”, for at 
nedsætte farten i byerne
Udvalget har sendt skrivelse til kommunen vedr. et møde – for 
at få drøftet vores ønsker.
Bent Grønborg er tovholder!

Udvalget for udarbejdelse af 
”velkomstfolder”
Vi arbejder på, at lave en ”velkomstfolder” til nye borgere, så de 
kan se, hvilke aktiviteter de kan benytte, samt nogle praktiske 
oplysninger. Vi tænker at hjemmesiden www.hammernyt.dk 
skal bruges hertil.
Ole Dahl er tovholder!

Udvalget vedr. lokalhistorie
Vi arbejder her på, at få nedskrevet den store viden der er 
omkring lokalhistorien, og få den gjort tilgængelig i skrift og bil-
leder f. eks. via hjemmesiden www.hammernyt.dk
Poul Dahl er tovholder!

Udvalget for byudvikling og 
grønne områder
Udvalget har været ved at se på, hvor der kan foretages nye 
udstykninger af alm. parcelhusgrunde og de større som kaldes 
landbrugsparceller.

Vi tager nu kontakt til ejerne af de påtænkte arealer, og har al-
lerede bedt om et møde med kommunen.
Udvalget har kontakt med kommunen vedr. gadekæret – som 
vi har et ønske om skal blive et åndehul for byens borgere. Bor-
gerforeningen har allerede sat borde og bænke op og kommu-
nen forventer at de er færdige med deres renovering i 2012.
Vi har etableret et ”Projekt Hammer Bakker” sammen med de 
øvrige samråd omkring bakkerne – for at få gjort Hammer bak-
ker mere synlig og mere attraktiv. Der har stået noget herom i 
Vodskov avis.
Ole Schwarz er tovholder!

Forskønnelsesudvalget
Vi er i gang med at etablere et nyt udvalg, der skal arbejde med 
forskønnelse af vores bydel.
Vi tænker her på mange ting f.eks. en ”byport”, noget kunst 
m.m.
Poul Dahl der er tovholder!

Vi har herudover en repr. med i arbejdsgruppen omkring mul-
tibanen, som skal etableres ved Grindsted skole samt i LAK 
(Landsbysammenslutningen). Dette er Anders Clausen.

Omkring udvalgene kan vi sige, at vi meget gerne vil havde 
flere borgere med i disse,  så har du lyst - så kontakt udvalgets 
tovholder.
Hvis det viser sig, at der er behov for andre udvalg – så etablere 
vi disse!

Ja - der sker meget i samrådet og vi håber snart på, at vores 
arbejde kan blive mere synligt for borgerne i Grindsted og Ug-
gerhalne!

Ole Schwarz
Formand for samrådet i Grindsted og Uggerhalne
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NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

Vi siger JA til 
en god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme projekter
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__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 
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70 år 
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- en ordentlig bank

Vi siger JA til 
en god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme projekter

Vodskov
Malerforretning

Kristian Larsen
Malermester

Alt 
mAlerArbejde 
udføres...

følfodvej 27 · 9310 vodskov

tlf. 98 29 33 80

kærgaards 
       Hundepension

Pasning af hunde af 
alle racer og temperamenter

ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

v/ Ann Skindbjerg
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I februar deltog klubben i Ungdomsskolens årlige Go-kart 
turnering. Vi vandt i både drenge og pige gruppen, erhvervede 
dermed vandrepokalerne, og placerede os dermed på kortet 
igen.
Pigeteamet bestod af: Anja Kristensen, Kirstine Nielsen, 
Tanja Sudegaard og Christine Sudegaard.
Drengeteamet bestod af: Søren Jelsbak Nielsen, 
Simon Morell, Jesper Bislev og Jens Bislev.    
Et stort tillykke fra klubben.                          
 
Klubbens åbningstid er mandag og onsdag kl 18:30 – 21:30, 
og for alle unge i alderen 13-19 år.  Sidste dag inden ferien er 
onsdag d. 25 april, hvor vi griller og hygger. Sæsonstart an-
nonceres senere.

Vi ses i ungdomsklubben hilsen personalet. 
For information kan Christian kontaktes på mobil 21423105.

Grindsted IF havde 5 hold tilmeldt i 
turneringen, der ud over har vi et par 
blandede hold, U 10(uøvet) og et hold 
med U6/U8. 
U-12 drenge klarede det udemærket 
i deres første år i rækken. Det endte 
med en 4. plads, med en flot afslut-
ning, hvor de bankede Vodskov IF 
4-18, i Vodskov Hallen. 
Serie 4 Damer endte som nummer 5, 
med 9 sejre, 9 nederlag og 2 uafgjort, 
med en positiv målscore. 
De nyoprykkede, Serie 1 Damer, var 
længe godt med i puljen. Blandt andet 
vandt de en kamp over puljens num-
mer ét, Frederikshavn. Det endte med 
en 6. plads, så damerne har sikret sig 
endnu et år i serie 1. 
Serie 3 Herrer, kørte på rutinen over-
levede også deres pulje, og det blev til 
en solid 9. plads. 
Bedst gik det dog for Grindsteds Her-
rer serie 2, i en uhyggelig spændende 
pulje. Holdet på førstepladsen endte 
med 25 point, mens de næste 4 hold 
havde 22,21,21,og 20 points. Det blev 
til en flot 3. plads til herrene, men hol-
det på 2.pladsen(Strandby/Elling) kan 
ikke rykke op, så pladsen går til Grind-

sted. Fra næste sæson har Grindsted 
IF igen et herrerhold i serie 1! 
Generalforsamling 
Den 15. marts blev der afholdt gene-
ralforsamling i Grindsted IF. 
En del folk var mødt op, incl. et par 
repræsentanter fra den lokale presse. 
Formandens fortalte at klubben kører 
stabilt fremad, og har omkring 100 
aktive medlemmer.  Der var ros til 
trænere, ledere og kioskansvarlige, 
og håbede at se folkene igen i næste 
sæson. 
Desværre måtte formanden sige 
farvel til Leon Christensen som sup-
pleant, da han har valgt ikke at gen-

opstille. Leon har stået for at skaffe 
sponsore til klubben, og har gjort et 
kæmpe stykke arbejde, som klubben 
sætter stor pris på. 
Regnskabet blev gennemgået af 
Elisabeth. Klubben kom ud med et 
overskud på 13.788,22 kr. 
7 bestyrelsesmedlemmer var på valg 
i år. Alle var klar på genvalg, på nær 
Pernille og Leon(1.suppleant).  2. sup-
pleant Sverri rykkede ind i bestyrel-
sen i stedet for Pernille. 
Niclolaj Nørgaard og Lasse Juul blev 
stemt ind som suppleanter. Villy Niel-
sen blev genvalgt som revisor .speederen 

i bund i 
Ungdoms-
klubben

Nyt fra Ungdomsklubben Fra venstre: 
Per Nielsen, 
Lasse Juul Pedersen, 
Majbritt Sudergaard, 
Gita Mogensen, 
Elisabeth Kuhr 
Rasmussen, 
Per Timmermann, 
Morten Skjollander, 
Kim Bay Andersen, 
Sverri Müller-Johannesen, 
Nicolaj Nørgaard.

nyt fra
grindsted iF

Så er håndboldssæsonen 
ved at være slut. Alt i

 alt har det været et godt 
år for de røde og hvide 
fra “Hulen i Grindsted” 

Formand: Per Timmermann 

Næstformand: Morten Skjollander

Kasserer: Elisabeth 

Postansvarlig: Majbritt Sudergaard 

Sekretær: Gita 

Kontaktperson
til damerne: Per Nielsen 

Kontaktperson 
til herrerne: Lasse Juul 

Kontaktperson
til børnene: Michael Bagger Larsson 

Indkøbsansvarlig: 
Morten Skjollander 

IT-Ansvarlig: Kim Bay 

PR-Ansvarlig: 
Sverri Müller-Johannesen

Konstituering af bestyrelsen i GIF den 22. marts 2012
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Grindstedmesterskaber 2010 Badminton 
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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

������������������������
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

Niels Chr. Skindbjerg

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
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
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R evis ions firma
Ole Dahl

R egis treret R evis or F RR

KORNELPARKEN 84
G rindsted - 9310 V odsk ov

T elefon 9828 6529

Lej
æresporten

                        ved Grindsted-
            Uggerhalne

                               Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

B jarne Hansen
E jendomsmæglerfirma

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

Aut. VVS -ins tallatør

Fø lfodvej 15 Vods kov
T lf. 9829 3966 . Fax . 9829 3399

Her er et
god t råd en
se lvfølge

Annoncer

Nybolig Vodskov
Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Tlf.: 9829 2277
E-mail: 9310@nybolig.dk

Mvh
Grindsted Sportsklubs 

fodboldafdeling

så trænes der 
fodbold igen

I år var både herre og børneholdene begunstiget af gode baner 
og rimelig godt vejr til deres standerhejsninger. 
Ingen sne og frost til at ødelægge spillehumøret.

Herrerne spiller i serie 5, hvor de skal møde Brønderslev, 
Jerslev/Sterup, Aalborg Chang, Hjallerup og Tylstrup.
De træner stadig hver onsdag kl. 19.30.

Børneholdene er også i gang med træningen. 
Der spilles fra U6 til og med U13.

Læs mere om hold, trænere og nyheder på 
www.grindstedsportsklub.dk 
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Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/Ug-
gerhalne, 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

www.NorthRidersMc.dk

HammerNyt24

Læs mere på www.hammernyt.dk
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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
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

AnnoncerHammerNyt24

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Annoncer

Her 
er der plads til 
din annonce...

KoNtaKt HammErNyt HVIS DU 
hAr en God ArtIKeL tIL BLAdet.
Materiale fra og om lokalområdet 

modtages med kyshånd.

Har du en god historie fra Uggerhalne, Grindsted og omegn? 

Sker der noget spændene i din forening, eller kender du bare en 

person i lokalområdet, som er så ekstraordinær spændende at 

det kunne blive en god historie? Så flyv til tasterne og send din 

artikel - kort eller lang - til redaktør Connie Vorsaa  

- e.mail: hammernyt@hammernyt.dk.

husk: Der er nu mulighed for at få fotografert til jeres  

foreningsarrangementer. Tessa fotograferer med et smil 

- og kan træffes på tlf. 23 96 24 90 

eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se

sct. Hans aften 
i dalen
Denne aften falder i år på en lørdag, 
men hvis det går som det plejer, 
så er det ingen hindring 
for en god Sct. Hansfest.
Til jer der ikke har været med før, så følg Jens Nørgårdsvej 
midt i Grindsted, og gå op i skoven - så kommer du et par 
hundrede meter længere fremme op til en særdeles dejlig plet, 
hvor bålet kan brænde lige meget hvor stærkt det blæser.

Programmet ser således ud:
Kl. 19.30  start på salg af øl, vand, slik m.m. og evt. 
kaffe fra Borgerforeningens pavillion ved bålpladsen.

Kl. 20,00  hvis alt går vel, vil der være et musikalsk indslag, 
og der vil være mulighed for at synge med på midsommervisen.

Der er gratis snobrød til børnene, og der kan med hjælp 
fra Irma og hendes familie laves mini-hekse, som kan 
kastes på bålet, hvis man ellers kan få sig selv til det.

Mød op til en hyggelig og forhåbentlig tør og varm aften.

Information fra din Borgerforening!!

I løbet af maj og juni måned kommer kontin-

gentindsamlerne fra Borgerforeningen rundt 

i Grindsted, Uggerhalne, Kinderup samt 

landområderne.

Ved generalforsamlingen den 5. marts blev 

det besluttet, at kontingentet skulle forblive 

uændret: altså 150 kr. for en husstand, dog 

80 kr. for enlige. Man kan vælge at betale 

kontant, på netbank eller på giro. 

Husk at have kontanter klar. Hvis I ikke 

træffes hjemme, lægger vi et brev m. 

girokort i postkassen. 

I 2011 var vi 15 indsamlere, hvilket er et 

passende antal, men 2 stopper i år, hvorfor 

vi kan bruge 2 nye. 

Tak for indsatsen til jer indsamlere!!! 

kontingent

indsamling
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Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SEt & HØrt

Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og hammer Menighedsråd.

Ansvarlig redaktør:  Connie Vorsaa  - e.mail: hammernyt@hammernyt.dk

Sats og layout: Jan Holdgaard Dissing - e-mail: hammernyt@hammernyt.dk

tryk: NTK-Print, Dronninglund

Fotos/tekster/logoer 

tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren. 

Lov nr. 164 om ophavsret.

Hvor ingen ophavsperson fremgår, 

tilhører de bladet.

Med metaldetektor blev der den 
22.november fundet en såkaldt 
“Skive-Fibel” i bronze, og efter 
nærmere research, viste det sig 
at det var taler om en “karolingsk-
ottonisk emaljefibel” fra perioden 
800-1000. I en artikel fra bogen 
“Nordisk Oldkyndighed og historie, 
2005, står der at der i alt er fundet 
5 lignende fibler i hele Danmark, 
dog ingen nord for fjorden.
En fibel eller en fibula er et 
spænde som blev brugt i bronze og 
jernalderen. Ud over at de var de-
korative, blev de brugt til at holde 
sammen på beklædningen.
Fiblen blev indleveret til Aalborg 
Museum, som ville sørge for at 
den blev leveret videre til Natio-
nalmuseet i København.
8 dage efter det første fibelfund, 
var heldet igen til “detektor-

tossen”. Endnu en fibel dukkede 
op af mulden. Denne gang drejede 
det sig om en såkaldt pladefibel, 
eller rettere sagt, et fragment af 
en pladefibel, da den desværre 
var knækket. Materialet var også 
denne gang bronze, og ud fra møn-
steret stammer fiblen fra omkring 
år 830-910 e.kr.

Også denne fibel blev indleveret 
til Aalborg Museum, så de kan 
registrere fundet.
 Vi er et par stykker der går og 
søger med vores detektorer, i og 
omkring Grindsted og Sulsted. Vi 
leder på marker og græsarealer, 
efter aftale med lodsejeren. Men 
vi kan altid bruge flere marker og 
lede på. 
Så er du lodsejer i området, og 
synes det kunne være sjovt at se, 
om der skulle gemme sig noget i 
mulden på din grund, så hører vi 
gerne fra dig.
(Hører vi ikke fra jer, og så hører i 
nok fra os, før eller siden;)

Sverri Müller-Johannesen
Kornelparken 150, 

Tlf 20744199

spor fra fortiden

I november 2011 
blev der på en mark 
mellem Grindsted 
og Uggerhalne 
fundet spor af, at 
der i området har 
boet mennesker i 
mindst tusind år.

Gymnastikopvisningen er årets 
højdepunkt, hvor holdene - unge 
som ældre - viser, hvad de har fået 
sæsonen til at gå med. 
Dagen startede med fælles ind-
march, hvorefter alle holdene blev 
præsenteret. Der er 9 forskellige 
hold repræsenteret i gymnastikken 
og alle - på nær rygholdet - gav 
opvisning på dagen. 
Da musikken til den fælles opvarm-
ning drønede ud af højttalerne, 
osede samtlige hold af begejstring 
og livsglæde. Og da det nye zumba-
hold, anført af Christina Jakobsen, 
gav opvisning med 2 numre, blev 
der råbt på ekstranummer, så hol-
det måtte ”på den igen” – med den 
største fornøjelse J. 
Udover zumba bød dagen på 
puslinge-gymnastik, forældre-/
barn-gymnastik, showdance, 
cheerleading, linedance, motion 

og springgymnastik. Der blev også 
solgt lidt godt til ganen; bl.a. boller 
med pålæg og kage. Vi vil gerne 
takke alle de frivillige hjælpere, 
som gør, at vi kan sælge så varieret 
et sortiment i salgsboden under 
opvisningen. Og selvfølgelig også 
en stor tak til at de øvrige hjælpere, 
som har hjulpet med bordopstilling, 
skaffere til boden, salg af lodder, 
styring af musikanlæg, pyntning af 
bander med meget mere. Uden jer 
hjælpere ville vi simpelthen ikke 
kunne afholde en opvisning. 
Grindsted Gymnastikforening har 
240 medlemmer og ca. 200 af 
disse deltog i opvisningen, så det 
er ganske tilfredsstillende. Alt i 
alt en rigtig hyggelig eftermiddag i 
gymnastikkens tegn. 

På vegne af gymnastikken 
Tina Reeves 

gymnastikopvisning i 
grindsted Hallen

Søndag den 18. marts 2012 stod i gymnastikkens tegn 
i Grindsted Hallen. 



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

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz  96 38 68 58

Menighedsrådsformand:
Helle B. Nielsensen  98 28 60 09

Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen  98 25 64 16

FDF Hammer:
Kredsleder:
Tobias Jakobsen  42 60 09 03

Grindsted Sportsklub:
Simon Madsen,  98 28 66 88
formand 
 
GSK Badminton:
Jens Brix  26 62 32 26

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

Grindsted IF:
Per Timmermann  51 17 67 07

Skolebestyrelsen:
Formand:
Peter Bertelsen  20 73 59 54

Dagplejen:
Gitte Christensen  98 28 61 06

DUS:
Vibeke Henriksen  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
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Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet

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.

Næste nummer af bladet 
udkommer 28/29. juli 2012.
Stof til bladet skal senest 24. juni 2012
være hos redaktør Connie Vorsaa, 
Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen: 
hammernyt@hammernyt.dk

Det sker... Se omtalen 

inde i bladet...

Arrangør:  
dato/klokkeslet:  Arrangement:

Sognegården: 2. maj        kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

 
10. maj        kl. 18.00 Sogneaften

 
17. maj        kl. 14.00  Hammerkunst - fernisering 

hammer Kirke: 28. maj        kl. 11.00 Pinse i skoven

Borgerforeningen: 11. maj        kl. 13.45 Operation Skrald

 
23. juni        kl. 19.30 Sankt Hans bål i dalen

GSK Gymnastik: 21. maj        kl. 18.30  Ladywalk.

                       
                       

  Mødested: Nørresundby Idrætscenter


