Grindsted - Uggerhalne og omegn

Uggerhalne og omegn

Februar 2016 19. årgang • nr. 68
erKommer
g til der tog til
Uggerhalne?
Uggerhalne?

Hammernyt er på skinnerne igen! Vi har været uden blad siden januar 2014, men nu genopstår bladudgaven.
Redaktionen består foreløbig af 3 medlemmer, Ole, Ole Peter og Ellen, men der er plads til dig også, hvis du har
lyst. Som noget nyt udkommer Hammernyt nu 6 gange om året. Bladet er en del af kommunikationspakken til
borgerne, og vi samarbejder med www.hammernyt.dk, vores fine webside, og med de sociale medier, især
Facebooksiden Aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne'. Vi lægger ud med 24 sider inklusive kirkesiderne, og bladet
udkommer fremover hver anden måned.
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Nyt galleri i Uggerhalne -side 2 og 3
Sportsnyt side 7 og 17
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Henning Bitsch
fra Uggerhalne har alle dage været noget af en
eventyrer. Han har kørt tværs over Sahara og
Gobiørkenen og ture på tværs af USA på sine
forskellige motorcykler, Honda BMW og Harley.
Desuden har Henning været dybt involveret i
elbiler, og han var med i udviklingsteamet bag de
danske elbiler Hope Whisper og Ellerten i
80'erne.
Henning var initiativtager til de populære Solar
Cup-løb i 90'erne, og han har i de seneste årtier
stået i spidsen for et interessant og vellykket
projekt med at ombygge en større flåde af
dieselbusser i Nepal til elektrisk drift.
Henning har planer om en jernbane,
skulpturekspressen, på sin adresse i Uggerhalne.

Flere slags kunst - deriblandt en Morgan Sportscar

Galleriets Venner
Venneforeningen er en samling borgere, som vil bruge det nye mødested
til arrangementer af festlig, kulturel eller kunstnerisk art. Styregruppen
består af Kim Jespersen fra KUAFU, Hans Stockholm, Roland og Inge
Nielsen, Birte Frost, Henrik Mark, Jørgen Hansen og naturligvis
Indehaveren af galleriet, Henning Bitsch. Gruppen mødes hver onsdag
formiddag fra kl. 9, og interesserede er velkomne. Den store opgave for
gruppen er tilrettelæggelse af galleriets åbning den 24. 3. Der har
allerede med succes været afholdt koncerter, nabofester, syngsammen-aften og kurser.
Gruppen har også decembers juleudsmykning og gourmetølbrygning på
samvittigheden.

m
fa

In
lå
ha
pl
Da
1,5
br
de
he
2.p
20

Ha
og
kø
kø
Sø
sp
Et

Henning Bitsch

Sø
•C
•H
•J
•G
•D
•H
•K
•M

På

Og
Sø
20
ga
ho
So
de

Læs mere på www.hammernyt.dk

Hammer Nyt

3

Galleriet

Med købet af ejendommen på Grindstedvej 35 i Uggerhalne har
Henning nu fået bedre plads til interesserne kultur og kunst. Laden i den
gamle gård er blevet til atelier, udstilling og kulturelt samlingssted for
folk i omegnen af Hammer Bakker. Der er aktive arbejdende kunstnere
i huset, og Henning selv sysler med skulptur – som han naturligvis
selv svejser og støber. Teknikinteressen kan ikke fornægtes. Den
omgivende skovgrund tænkes også inddraget i galleriets virksomhed,
og Henning Bitsch har skinner liggende til et ’kulturtog’ som skal
trækkes af et gammelt damplokomotiv, han har stående. Besøgende
kan også frydes over veteranbiler så som en Morgan sports car og
en italiensk formel3-racer samt flere lækre og specielle
motorcykler.
Støtteforeningen omkring Galleri Hammer Bakker er med til at
arrangere kulturarrangementer i huset, og der har allerede været
vellykkede koncerter og sammenkomster, bl.a. med Korsbæk-trioen.
Derfor tilbyder galleriet også både vejledning og
arbejdsmuligheder til personer, som gerne vil indgå i en
skabende, kreativ proces. Der afholdes
malerskole,
kaffemøder,
arrangementer
af
kulturel karakter,
udstillinger, sommer camps for unge og maget andet - og
galleriet stiller gerne lokaler til rådighed for initiativer, der har
som formål
at
fremme
kulturelt
samkvem
i
nærmiljøet. Galleriet har i øjeblikket salg af kunst af bl.a.
følgende kunstnere: Jørgen Hansen,Peter Knap, Birte
Frost, Inga Nielsen, Michael Bertelsen og Rune Jensen
Et arbejdende galleri
På Grindstedvejvej 35 afholdes der kunstskole alle begyndere
og let øvede, som har lyst til at udvikle eget billedsprog.
Under ledelse af Jørgen Hansen arbejdes der med forskellige
teknikker, bl.a. tegning, akrylmaleri, kridt og blandform. Der
vil også være mulighed for at modellere i ler, dvs. arbejde
tredimensionelt med egne ideer og formsprog. I påsken
2016 kommer Galleri Hammers officielle åbningsudstilling.
Desuden er der planlagt Skt. Hansfest, ølsmagninger
og nabofest. Der er åbent hver onsdag kl. 09:00 i
galleriet. Se mere på http://gallerihammer.com/
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NYT FRA BORGERFORENINGEN
Her i vintermånederne indbyder borgerforeningen til to arrangementer i februar for børn og deres voksne. I
marts afholdes borgerforeningens generalforsamling, og vi er i gang med at få opsat en hjertestarter i
Uggerhalne. Fastelavnsfest i Grindstedhallen
Den 7. februar 2016 kl. 14-17 afholder borgerforeningen fastelavnsfest i Grindstedhallen for børn, forældre,
bedsteforældre og andre interesserede. Traditionen tro møder børnene udklædte op, og i løbet af dagen vil der
blandt andet ca. kl. 14.45 være et underholdende indslag og derefter tøndeslagning og kåring af de flotteste
udklædte børn. Det koster 30 kr. per barn at deltage, men så udleveres der også fastelavnsbolle, slikpose og
sodavand/saft. VI håber at se rigtig mange af børnene i området til en hyggelig søndag - og tag meget gerne
forældre og bedsteforældrene med. Børne-MGP 20. februar
Alle festglade og musikglade børnefamilier er velkomne. Der vil være salg af slik, sodavand og chips. Sæt kryds i
kalenderen – flere detaljer følger på Grindsted-Uggerhalnes aktivitetsside på Facebook.
Hjertestarter til Uggerhalne
Vi er nu meget tæt på at kunne opsætte endnu en hjertestarter i vores område. Det er planen, at hjertestarteren
kan opsættes på vandværket i Uggerhalne, så også I, der bor i Uggerhalne er i forsvarlig afstand af en
hjertestarter. Vi vil fortælle mere om opsætningen på hammernyt.dk og her i HammerNyt-bladet, når
hjertestarteren er blevet sat op. Vi forventer at hjertestarteren er klar til brug i tilfælde af nødstilfælde engang i
februar måned. Borgerforeningens generalforsamling
Borgerforeningens generalforsamling afholdes i marts. Datoen er endnu ikke helt på plads, men hold øje med
hammernyt.dk, Facebook og Vodskov Avis, hvor vi snart indkalder til generalforsamlingen. Skulle der være
nogen, der har lyst til at være med i bestyrelsen i 2016, så vil vi være glade. Så overvej om du har lyst til at være
med til at sætte vores nuværende og nye arrangementer i gang.
Med venlig hilsen Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

INDTRYK fra årets
flotteste kagekonkurrence
Under sommerfesten i
august blev der præsteret
det ypperste!
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Cykelstiprojektet – en status
Samrådet og cykelstiudvalget har haft for øje at skabe en sikker og sund cykelvej for vores skolebørn – for dig og mig der har
ærinde i Vodskov, eller vil motionere, løbe på rulleskøjter eller gå en tur mellem byerne. Udvalget og kommunen har
naturligvis lagt vægt på trygheden ved at færdes langs i forvejen trafikerede vejstrækninger.
Turen til Grindsted-Vodskov krydser vejen 3 steder, hvor der etableres overkørsler. Såvel bilister som cyklister advares i god
tid før overkørslen, som yderligere synliggøres mest muligt. Overkørslerne i Grindsted og Uggerhalne udføres
sammen med en vejindsnævring med bump, så hastigheden minimeres for den biltrafik, man skal krydse med. Der etableres
ikke cykelsti i byområder med 50 km hastighedsbegrænsning, så vi må være forsigtige, når vi cykler gennem bymæssig
bebyggelse i Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. Desuden skal der passes ekstra på eventuelle parkerede biler. Udvalget
arbejder hele tiden på at forbedre cykelforholdene gennem byerne.
Lad os forestille os, at vi tager en cykeltur fra Grindsted Skole til Vodskov Skole: Inden vi når frem til byskiltet ud af
Grindsted, benytter vi overkørslen, der leder os over på den 3m brede dobbeltrettede fællessti, der på nordsiden af vejen
fører os frem til Uggerhalne. Vejbanen og stien er adskilt med 3m rabat.
Umiddelbart efter byskiltet i Uggerhalne leder overkørslen os over i højre side gennem byen frem til T-krydset
Vodskovvej - Grindstedvej. Her svinger vi til højre mod Vodskov gennem Kinnerup. Vi bruger i Kinnerup den enkeltrettede
1,5m brede cykelsti, der her er lavet i hele Kinnerup på østsiden og de første 450 meter på vestsiden - i sikker afstand fra
biltrafik.
I Kinnerup 450 meter fra T-krydset skal vi over Vodskovvejen for at følge den dobbeltrettede cykelsti frem til rundkørslen.
Denne overkørsel ved P-pladsen bliver lavet som et støttepunkt, så det er muligt at passere vejen i 2 tempi, og det er derfor
sikrere og lettere at orientere sig.
I Rundkørslen flyttes den eksisterende cykelbane væk fra kørebanen, så der igen bliver en rabat mellem biltrafik og de
bløde trafikanter. Disse stier fører videre til Vodskovvej, hvor der etableres cykelsti i begge vejsider med sikker afstand fra
kørebanen.
Umiddelbart før Mødholt Bæk ændres der fra cykelsti til 1,5m bred cykelbane adskilt fra biltrafikken med 30cm bred
vejstribe. Cykelbanerne afsluttes et godt stykke efter Vodskovs byskilt og er ført gennem krydset Vodskov/Tingvej. Cyklister,
der skal lige ud, ledes på denne måde gennem krydset. Vore skolebørn kan svinge til højre og vælge Tingvejen som det
sidste stykke skolevej. Her laves intet støttepunkt, da trafikhastigheden er lav, og cyklisterne kommer naturligt ind i alle ben i
krydset.
Den korte udgave af turen fra Vodskov til Grindsted bliver således:
Cykelbane – enkeltrettet cykelsti – rundkørsel – dobbeltrettet til Kinnerup – enkeltrettet på østsiden frem til T-krydset.
Venstresvinget her betragtes som ved Tingvejen som et naturligt element i trafikken. Videre gennem Uggerhalne og den
dobbeltrettede sti til Grindsted.
Den smukke beplantning på nordsiden umiddelbart efter Uggerhalne må desværre lade livet, da kommunen ikke
ønsker beplantning i arealet mellem bilvejen og cykelstien. Lad os håbe på at Helgstrand vil genplante på den anden side af
cykelstien.
Sidste nyt: Anlægsarbejderne forventes startet op omkring 1.april, og stierne vil i så fald være klar til brug efter
sommeren. Det forudsættes dog, at projektet endnu engang godkendes af byrådet. Byrådet får forelagt projektet i nuværende
form sidst i februar.
Cykelstiudvalget
Bendt Grønborg
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SPORTSKLUBBEN: NYT FRA FUSIONSGRUPPEN
To ”kærester” i Grindsted og Uggerhalne er efter næsten 40 års skilsmisse, nu endelig på vej til at blive forenet –
og hvor har det været ønsket af alle i mange år!
Men lad al det historiske hvile og lad os se fremad. Bestyrelserne i Grindsted Idrætsforening (GIF) og Grindsted
Sportsklub (GSK) har nu igangsat en proces, som i foråret skal ende med en sammenlægning af de 2 klubber.
Til hjælp for at komme videre i processen, og for at sikre at procedurerne sker efter reglerne, har vi allieret os
med Svend Lindahl fra DGI.
Der har været afholdt 2 møder i fusionsgruppen (de to bestyrelser). Møderne har været præget af rigtig god
stemning, ildhu, entusiasme og ikke mindst stor vilje til at dette skal lykkes.
Vi har stort set fået skrevet de nye vedtægter, og vi har snakket vedtægter, forretningsorden, organisation,
økonomi og økonomistyring, tidsplan m.v. Men der har også været tid til at snakke om de mere jordnære og
sjove ting – eksempelvis farver på klubtrøjer og ikke mindst den nye klubs navn. Og lad bare bomben sprænge:
”Uggerhalne” vil ganske givet blive en del af navnet. Det er jo et forhold, som har været ønsket længe, for at de
mange gode borgere i Uggerhalne også kan identificere sig med klubben.
For at vise, at der er alvor bag fusions-tankerne inviterer fusionsgruppen byernes borgere til
Informationsmøde tirsdag den 16. februar klokken 19:30 i Sportscafeen
Her vil repræsentanter fra de 2 bestyrelser fortælle kort om tankerne, ideerne. Intet er besluttet endnu, hverken
navn eller klubtrøjer m.v. så vi håber mange af byens borgere vil komme og give et input – det er en mulighed,
som aldrig kommer igen. Bestyrelserne vil møde borgerne med åbne øjne og øre, vil lytte og se, men i sidste
ende er det bestyrelserne, som tager de endelige beslutninger.
På mødet kan vi også fortælle lidt om en ny idrætsgren som bliver et tilbud for byens unge og ældre, hvis I vil
tage imod den. Så derfor: TROP op den 16. februar og kom med jeres spørgsmål og input.
Jens Kalør
Fusionsmøde

SIDSTE NYT

Jesper Thomsen på Jens Nørgaardsvej står bag et forsøg med en ny sportsgren i
hallen: floorball. Der spilles hver tirsdag kl 20.30.
Floorbal er ligesom det hockey du kender fra skolen, med den lile hvide bold.
Her spilles det bare med lidt bedre stave og lidt andre regler end dem du kan
huske fra skolen.
Jespermedbringer stave og udstyr som du kan låne - derudover skal du selv
have et par indendørssko og træningstøj med.
Kig op forbi og lad os se om vi ikke kan have et par fornøjelige timer sammen i
jagten på den lille hvide bold!
Jesper Thomsen 22559231
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NYT fra FORENINGERNE - GYMNASTIK OG HÅNDBOLD
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Grindsted
- Gymnastikafdelingen
AKSportsklub
Portmontage
ellereller
interesse
for
Grindsted,
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foros,Grindsted,
Vi har haft
et godt
og travlt år, men et dejligt år, med mange gymnastikhold.
Det
har især
glædet
at der er rigtig mange
Anders
Kjærsgaard
børn/unge
mennesker
på Vodskov
de forskellige
hold.98Det
puslingeholdet,
showdance,
cheerleading,
Halsvej
91, 9310
..........
29gælder
21 32 voksen/barn holdet,
Uggerhalne
og
Omegn:
Uggerhalne og Omegn:
Biltelefoner
..............................................
30komme
98 45 32op i hallen på et tidspunkt, hvor der er gymnastik og høre og se glade
Det er en fornøjelse at
ropeskipping
og spring.
30 99 09
32vi også bryste os af at have et hold i step, kom i form, linedance, yoga
børn tumle sig i diverse redskaber. Men herudover
kan
og motion. Her er det voksne damer og få mænd, som dyrker motion inden for de ovennævnte kategorier.

DVD’en
DVD’en

A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
Dengang og Sidenhen

Takket være mange sponsorer er det lykkedes os at få indkøbt en del redskaber. Sidste donation kom fra Hammerpigerne, og
vi er dybt taknemmelige og glade for den velvilje, vi møder. Vi er også utrolig glade for den tillid og støtte, I forældre udviser
os ved at sende
jeres børn
Uden jer og jeres støtte ingen gymnastik. Som tidligere nævnt så kører voksenholdene også
SALG
OG afsted.
SERVICE
rigtig godt med mange aktive gymnaster, som kommer fra nær og fjern. Vi er stolte af, at vi kan tiltrække gymnaster fra vores
oplandsbyer. Reparationer af alle former

Dengang og Sidenhen

for porte i aluminium og stål,

kan bestilles ved at sende en
kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com
rix_nice@hotmail.com
eller ringe på tlf. 29 29 61 44
eller Pris:
ringe100,på tlf.
kr.29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

foldeporte
Søndag den 13.hejse-,
marts skyde2016 kl.og14.00
har vi vores årlige gymnastikopvisning i Grindsted hallen. Efter indmarch og opvarmning
får holdene lov til at vise, hvad de har lært i løbet af sæsonen..Dørene åbnes allerede kl. 13.00. Vi glæder os til at se rigtig
mange gæster denne eftermiddag i en hal, som står i gymnastikkens tegn, og som er pyntet festligt op.
Salgat og
på portautomatik
Det plejer
væreservice
lidt af et tilløbsstykke
og være en hyggelig eftermiddag med en god stemning, så kom i god tid. Der er
mulighed for at købe kaffe/te, vand/sodavand/øl og mange forskellige slags kager. Desuden vil der også blive solgt amerikansk
lotteri med flotte gevinster, alt sammen til støtte for gymnastikken i Grindsted/Uggerhalne. VEL MØDT.
I forbindelse med opvisningen er der en del frivillige, som lægger et kæmpearbejde i at få det hele til at fungere. Det vil vi gerne
takke dem for - uden dem var vi ilde stedt.
P.v.a.
DVD’en
er et historisk billedshow med et
GSK
– Gymnastikafdeling

er et historisk
billedshow
med et
Check GIF's nye
stortDVD’en
antal billeder
taget af Cecilie
Nielsen
Check GIF's nye og stort
billederborgere
taget afiCecilie
Nielsen
andreantal
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ogandre
fremefter.
og
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også
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?
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1950der
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fremefter.
www.grindsted-if.dk Uggerhalne,
ledsages
afspændende
Astrid
Edbergandre ?
Uggerhalne,
som
kan
interessere
Har du en særlig
sjov også
eller
hobby
www.grindsted-if.dk Billederne
Jensens
levende
fortælling
om
de
borgere
Billederne
ledsages
af
Astrid
Edberg
– eller
dusjov
nogen,
der
har?
Har
du kender
en særlig
eller
spændende
hobby
somJensens
boedeVi
og kender
havde
deres
virke
i
skriver
gerne
omnogen,
det ! om
levende
fortælling
de borgere
– eller
du
der har?
Grindsted
ogtil
Omegn.
Send
en mail
hammernyt@hammernyt.dk
som
boede
og havde
virke i
Vi skriver
gerne omderes
det !
Grindsted
ogtil
Omegn.
ring
påhammernyt@hammernyt.dk
tlf. 98 28 63 33
Sendeller
en
Redigering
ogmail
teknik:
Rikke Pedersen
eller ring på tlf. 98 28 63 33
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Grindsted IF søger spillere samt frivillige

Uggerhalnevej 17, Grindsted,

Grindsted IF kunne godt bruge nogle flere, der vil prøve håndbold som sport. Vi mangler både friske dame- og herrespillere
telefon 9828 6028
til vores seniorhold. Så kom og prøv! Håndbold er en skøn sport og alle er velkomne om man har prøvet før eller ej. Vores
lille klub bygger på socialt fællesskab - det er vigtigt, at vi har det sjovt, mens vi får rørt os. Kunne det være noget for dig, kan
Ombetrækning
afdage:
moderne/antikke møbler
du komme
en af følgende
Håndværksmæssig
kvalitet
Dame træning: Tirsdag 19:30 - 20.30 Torsdag 19.00
- 20:30
fra fagmanden.
- Stort
udvalg i møbelstof
Herre træning:
Torsdag 20:30
- 22:00
Er du ikke til håndbold - eller vil I som familie gerne gå til en aktivitet sammen kunne familie- fitness måske være en
mulighed
formodeller
jer. Mød op sælges
og prøv det. Det er rigtig sjovt og giver sved på panden. Familie fitness er hver tirsdag: 18:30 –
Egne
19:30
Uforbindende tilbud gives
Derudover mangler vi nogle til at hjælpe med vores børnehold i den kommende sæson. Vi har været så heldige at have en
kæmpe flok børn til vores børnetræning. Derfor kunne vi godt bruge nogle ekstra hænder til at klare træningen, så alle bliver
udfordret. Er det noget fra dig eller vil du vide noget mere, kan du tage fat i en af børnetrænerne (Lotte Larsen og Elisabeth
Kuhr Rasmussen) om tirsdagen 16:15-17:00 eller skrive en mail til Kim Bay: kim_bay@ofir.dk.
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Hvor kan du finde informationer om Grindsted og Uggerhalne?
Der er nu tre væsentlige medier vi kan bruge, når vi kommunikerer med hinanden:

1.
www.hammernyt.dk som er vor hjemmeside. Den passes af Poul og Inger Dahl.
Hjemmesiden er et fint sted at studere lokalhistorien og til at søge nyheder og faktaoplysninger.
Siden opdateres løbende. Du kan også se alle gamle numre af bladet.
2.
Bladet Hammernyt kommer i din postkasse, og indeholder nyt fra Menighedsrådet og
kirken og fra Borgerforeningen, Samrådet og foreningerne. Mange foretrækker at læse nyt på papir.
Desuden er den visuelle del vigtig, med mange fotos, og bladet kan sættes på opslagstavlen
derhjemme. Vi skriver om KNEM= kultur, natur, erhverv og mennesker. Ole Faaborg passer
redaktion med sit hold. Udgives hver anden måned med 8 kirkesider fra Menighedsrådet deri.
3.
Facebooksiden ’Aktiviteter i Grindsted, Uggerhalne og Omegn’ passes af Lars Knobloch og
Anna-Kristine Karmisholt. Den er god til efterlysninger, de hurtige meddelelser og de sjove indfald
og en lille snak. Den kræver så, at man er på Facebook for at få det helt aktuelle med.
Derudover har vi en række andre mere snævre medier, der bidrager til kultur og miljø, for eksempel
små flyveblade om kunst eller sport. Vi skal helle ikke glemme http://www.oplevhammerbakker.dk/
som giver naturen sin opbakning.
Endelig er der jo det allerbedste: når vi mødes personligt til borgermøder, foreningsmøder,
sogneaftener og sommerfester. En ting er vigtig: vi udgør et lokalsamfund, og al vor kommunikation
bør sikre sammenhængskraften i vore to smukke byer.
Hverdagslivet i to små lokalsamfund adskiller sig markant fra dagligdagen i en by som Aalborg, lige
som vilkårene i lokalsamfundenes forskellige dele varierer. Der er behov for tilbud til alle, men
vilkårene er forskellige.
De offentlige serviceydelser udvikler sig, og der opstår hele tiden nye ønsker og muligheder, lige som
grænsen mellem "offentlige" og "private" faciliteter og tilbud flytter sig. Hertil kommer den
demografiske udvikling med en variabel gruppe af ældre, en udvikling der stiller nye krav til
servicetilbud i fremtiden. Dermed stilles der også krav om en robust og fleksibel information.
red.
Nummer 68
Deadline 27.1.
Nummer 69
Deadline 28.3
Nummer 70
Deadline 1.6.
Nummer 71
Deadline 1.8.
Nummer 72
Deadline 26.9.
Nummer 73
Deadline 20.11.

Udkommer uge 6
Udkommer uge 15
Udkommer uge 24
Udkommer uge 33
Udkommer uge 41
Udkommer uge 49
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Nybolig Vodskov

UGGERHALNE
UGGERHALNE
AUTO
AUTO

Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Mobil
20
65 10
20
Tlf.:
9829 2277
Mobil
20
Mobil
20 65
65 10
10 20
20
E-mail: 9310@nybolig.dk

TTlf.
lf. 98
98 99
99 61
61 77
77

Søren
Jensen

Din
lokale hvidevarereparatør
Din
Din lokale
lokale hvidevarereparatør
hvidevarereparatør
Annoncer

KINNERUP AUTO

Grindstedvej
Grindstedvej 4,
4,
Uggerhalne,
Uggerhalne,
9310
9310 Vodskov
Vodskov
Tlf.
9828
Tlf. 9828 6133
6133
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Væ
Væ rksted
rksted

Grønborg Gulvservice A/S

Vognmand
Vognmand
Telefon: 98286171

Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg
KOMMISSION

Mobil: 22353555

Få et uforpligtende tilbud på din
opgave!

Udlejning
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Udlejning af
af åbne
åbne containere

Email:

Salg
Salg af:
af:
info@gronborggulvservice.dk
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www.kautok.dk
E-mail:
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gummiged og
og
Udgravning med
med gummiged
www.skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk
rendegraver
rendegraver
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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN
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UNGE I GRINDSTED MØDES
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)
HER!
Ungdomsklubben i Grindsted
har følgende åbningstider
Onsdag kl 18:30 til 21:30

For mere information
kontakt Christian på
telefon 21423105

Kig ind! Alle er velkomne til at lægge vejen omkring klubben!

Vinter i bakkerne
Dan Ole Faaborg 2013

Sneen ligger klar og kold
danner hist og her en vold
som det fyger, som det ryger!
Vinden hårdt om bakken stryger
Hammer Bakker ligger gold.

Lyngens underfulde tæppe
det er væk, man aner næppe
at der var en hedeplet;
østenvinden pisker slet
frem mod hegnets nøgne kæppe.

Træerne de står og fryser
knopperne forkølet nyser
dækkes fint af bløde skæl;
selv det dybe kildevæld
ligger stivnet hen og gyser.

Vi må længes mod de dage
hvor vi kan i solen bage
lige nu er lyset væk!
Solen driver med os gæk
til vor indefrosne klage.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Efter en meget lun december og en grøn jul kom
vinteren endelig til Hammer Bakker. Nogle dage ind i
januar skulle der skovles sne - det forsvandt, og så kom
der et lag mere. Der skulle saltes godt, og ville man løbe i
skoven skulle man passe på!
Hammerhattene fik huer på igen (deres nissehuer blevet
på det skammeligste fjernet både i Grindsted og i
Uggerhalne).
Travhestene i Kinnerup nød tilsyneladende den hvide
jord, og Grindsteds indkørsel nordfra blev malerisk og
flot. Fiskesøen lå øde hen - der er ingen tradition for
isfiskeri her i området. Men inderst inde længes vi vel
alle efter lysere dage og grønne knopper på træerne i
bakkerne. /ole

Læs mere på www.hammernyt.dk
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2015:

ET
FORRYGENDE
ÅR
FOR
SAMRÅDET Grindsted-Uggerhalnes Samråd har tacklet

mange forskellige arbejdsopgaver i årets løb, og de fleste har
været kronet med held. Som et tydeligt tegn herpå blev
Samrådets formand, Ole Schwarz, sidst på året udnævnt til
Årets Ildsjæl af Aalborg Kommune. Rådmanden motiverede
bl.a. valget med, at Ole Schwarz har været en arbejdsom og flittig
ildsjæl i mange år, til gavn og glæde for alle generationer i
Grindsted-Uggerhalne og Hammer Bakker området. Rådmanden
fremhævede Ole’s evne til at lytte, give plads og inddrage
flest mulige i løsningen af de mange projekter, han har stået
fadder til, herunder opbygning af Samrådet til en
velfungerende
organisation. Et særkende ved vort Samråd er, at man opfordrer
borgere uden for bestyrelsen til at gå ind som aktive medlemmer
for at involvere flest mulige borgere og derigennem skabe
engagement og ejerskab. Det gælder bl.a. udvalgene for
byudvikling, byforskønnelse, ungeudvalg og anlæg af cykelsti.

Skaterbanen (som nu har fået nye ramper)

Årets ildsjæl i
Aalborg Kommune

Beachvolley opvisning

Udvikling og forskønnelse
Samrådet har sammen med en lokal lodsejer fået startet projektet op omkring nye udstykninger. Dette har stået på meget
længe, men lodsejeren og Aalborg kommune forventer nu, at lokalplanen er færdig til sommeren 2016.
Som en velkomst til de vejfarende er der opsat kunstværker ved indkørslen til Grindsted og til Uggerhalne/Kinnerup i
form af HammerHatte, som i øvrigt er blevet præmieret af LAK og Aalborg Kommune.
Samrådet har i samarbejde med Aalborg kommune fået renoveret og genindviet gadekæret, hvor der nu er opsat 2
borde-bænke sæt. Der arbejdes for at skaffe kunstnerisk udsmykning. Desuden er der opsat hegn omkring mosen, og
kommunen har opsat 2 porte, så man kan komme igennem mosen. Trekanten ved indkørslen til Uggerhalne er
forskønnet med beplantning og beskæring. Der er nu bevilget penge til 5 byporte, som vil blive opsat i 2016.
Samrådets Cykelstiudvalg har efter et utroligt vedholdende og faktabaseret arbejde fået budget til cykelstien, som
anlægges i 2016.
Læs mere herom andetsteds i bladet.
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Aktiviteter i byerne

Samrådet har bidraget til etablering af Multibane og senest stået for, at der her i 2015 er lavet Skaterbane,
Beach Volley-bane og BMX-bane på stadion. Disse blev indviet under sommerfesten i august. I efteråret 2014
blev ”Byernes Dag” gennemført; et arrangement, hvor skole, foreninger og lokale erhvervsdrivende viste
byerne frem gennem en lang række aktiviteter med deltagelse af en stor borgerskare, borgmester og rådmænd.
Et vellykket arrangement, som fik sat byerne på landkortet og som både over for vor omverden og borgerne fik
vist hvilke værdier, der findes i de to byer klods op ad Hammer Bakker.
Samrådet deltager aktivt i processen med skolens renovering, bl.a. i byggeudvalget. Alle glæder sig til at se det
færdige resultat efter sommerferien 2017. Desuden har der været gennemført adskillige velbesøgte
borgermøder, hvor byernes borgere er informeret om kommende aktiviteter og initiativer og kommet med
input til nye. Samrådets temamøder med skole, kirke og foreninger har på baggrund af stor spørgeskemaundersøgelse blandt børn og unge afstedkommet adskillige nye aktiviteter.
Der arbejdes fortsat med etablering af ’købmand’ med forsamlingshus, café og lignende – hvor præcis det
bliver, må næste år afgøre.

Indvielse af gadekær

Sikkerhedsvandring

Information og forankring
Byerne har nu en informativ hjemmeside, en aktiv Facebook-gruppe, en velkomstfolder til nye og potentielle
borgere med oplysninger om vore byer. Der arbejdes aktivt med lokalhistorie, indsamling af materiale og
skriftlige udgivelser. Sammen med borgerforeningen og menighedsrådet har man sørget for, at den trykte
udgave af ’Hammernyt’ er genopstået, nu med 6 årlige udgaver.
”Projekt Hammer Bakker” er et projekt, hvor Samrådene rundt om Hammer Bakker kommunikerer og
samarbejder for at gøre bakkerne til en levende og aktiv ”baghave” for byernes borgere.
Lokalområdet Grindsted & Uggerhalne har på få år oplevet et kraftigt boom i aktiviteter med stor folkelig
forankring – det er flot gået!

Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør og foto: Dan Ole Faaborg
E-mail: Hammernyt@hammernyt.dk eller Faaborgole@gmail.com
STOF Grindsted: Ellen Høegh STOF Uggerhalne: vi søger!
ANNONCER: Ole Peter Jakobsen
Tryk: Novagraf, Aalborg

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren.
Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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LOKALE
TELEFONNUMRE
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Bo H. Thomasen
Charley Pedersen
Anders Clausen
Else Marie Politowski
Ole Peter Jakobsen

29 80 84 05
98 28 61 21
28 24 62 27
22 12 93 86
30 28 68 15

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz
96 38 68 58

DET SKER:ER

D

Arrangementer i februar-marts-april

.
.
.
r
e
k
s
Det

Arrangør:

Hammer Sognegård: 18. februar

FDF Hammer:
Kredsleder:
Lone F. Nielsen

98 25 64 16

98 28 61 60

Grindsted Sportsklub:
Keld BoMadsen,
Jensen
Simon
98
28 66 88
98286109
formand

Hammer Kirke:

GSK Fodbold:
Norman Kristiansen
GSK Gymnastik:
Ellen Høgh

15. marts 19.30
20. marts 10.30
5. april 19.30

Horsens Kirke:

Sport:

Galleri Hammer:

20. marts 10.30
25. marts 9.00

40 72 52 25

61 99 2302

Grindsted Skole:

98 28 61 34

Grindsted IF:
Per Timmermann

51 17 67 07

Babysalmesang begynder 10.30

4. marts
31. marts

Borgerforeningen:

Vi synger påsken ind. Syng-sammen koncert med
Hammerkoret, og operasanger Christine Hjort Bjerre
Palmesøndag. Minikonfirmander medvirker
Befrielseskoncert. Koncert med klassisk trio
Palmesøndag. Minikonfirmander medvirker
Langfredag – fællessalmer, musik og læsninger

13. marts kl.
Gymnastikopvisning. 14.00 - 16.00
30. marts 19.00 Gymnastik generalforsamling 9.00. Herefter spisning
13. feb 11.00 Fodbold standerhejsning herre senior og oldboys

24. marts

GSK Badminton:
Filip Larsen
25 11 99 47
Mail
Filip-larsen@hotmail.com

Arrangement:

Horsens sognegård: 17. februar 19.30 Foredrag om Kaj Munk v. Søren Lodberg Hvas

Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
98 28 63 81
Sognepræst:
Mette Krogholm
Pedersen

Dato/klokkeslet:

07. februar
20.februar
nn. marts

Ølsmagning i Galleri Hammer, Kim Jespersen og
Roland Nielsen
Fernisering
Caminoen – vejen til Santiago. En flok erfarne lokale
fortæller.
Fastelavnsfest i Grindstedhallen
Børne-MGP i Grindstedhallen
Borgerforeningens generalforsamling

Se mere på Kirkesiderne inde i bladet,
på hjemmesiderne og på Facebook
Husk fusionsmøde i GIF/GSK den 16. februar - se inde i bladet

Skolebestyrelsen:
Formand:
Jane Gamborg
98 28 67 27
Dagplejen:
Gitte Christensen
DUS:
Vibeke Henriksen

98 28 61 06
98 28 61 49

Uggerhalne Vandværk:
Réne Stricker Jensen 30591144
E-mail:
info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Grindsted Vandværk AMBA:
Arne Nielsen, formand 98 28 62 34
Ole Dahl, kasserer
98 28 65 29
E-mail:
grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

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

Udgivet af
Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer primo april 2016

Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 29. marts 2016
E-mail til redaktionen
Faaborgole@gmail.com eller
hammernyt@hammernyt.dk

