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HAMMERNYT er her igen - det er
FORÅR!
Læs nyt om haven og
naturen i Hammer Bakker, nyt om
skolens byggeri og udvikling, nyt
om cykelstierne og om
foreningernes drømme og planer.
Hele to første spadestik har der
været siden sidste nummer!
Der sker noget i Grindsted og
Uggerhalne!
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Første spadestik til ny skole

nyt fra kirken

Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet
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GRINDSTED SKOLE
Hammer Sogn har fornøjelsen af en af landets ældste
skoler. Det første skolehus blev opført i 1734, og skolen har
altid været en del af byen og naturen. Skolen opfatter
naturen som et selvstændigt læringsrum, hvor børnene på
alle årstider kan færdes, opholde sig og værne om skoven
og bakkerne. Inspiration og fordybelse i naturen gælder
hele den integrerede institution, både DUS 1 og

DUS 2 og 0-6 klassetrin.Vi er i byerne privilegeret
ved at have en institution, der fastholde og udvikler
vor egenart ved at skabe helhed omkring det enkelte
barn is et sammenhængende forløb fra børnehave til
skole og DUS. Mange tilflyttere til Grindsted,
Uggerhalne og omegn har opdaget, at dette er en af
de store og betydende værdier ved vort område.

Noget at have det i
De senere års forskning peger på, at de første uger i skolen sætter
grundtonen for barnets oplevelse af sig selv i det nye miljø. At barnet
kan etablere og vedligeholde relationer har stor betydning for
skolestarten. Vi ved også, at læring opstår i relation mellem barnet og
dets omgivelser.
Trange tider under byggeriet!

Læring er afhængig af konteksten og forstås i tilknytning til børns
fællesskaber, og er mere end færdigheder som at kunne holde på en
blyant, klippe med en saks eller kunne snøre sine snørebånd.
De børn, som klarer sig bedst i overgangen fra dagtilbud til skole, er
dem, som er motiverede for at lære og aktivt opsøger mulighederne
for at bruge deres evner. Her har Grindsted Skole unikke muligheder,
fordi vi har det hele samlet og vel placeret.
Se mere på http://www.nogetathavedeti.dk/ som er
Aalborg Skoleforvaltnings fine hjemmeside.

Skolens udvikling

Den første skole blev til efter ide fra Hendrich Jensen Stampe, som
var præst i Hammer Kirke fra 1675, ogh hans søn Jens H. Stampe
fortsatte bestræbelserne. Arven efter Jens H. Stampe muliggjorde
det første byggeri, beskrevet i en fundats fra 6. maj 1734. Der var en
lærer og varmen kom fra en jernkakkelovn – en stor forskel fra i
dag, hvor skolen nu får både fjernvarme og solceller, og hvor
lærerstaben og personalet i alt er mere end 40 personer!
I 1868 byggede man en ny skole – den, der i dag er skolens ældste
bygning. Skolestuen var på hele 45 m2. Det er den bygning, hvor
bl.a. lærerværelset ligger i dag. Lærerboligen var en del af samme
lille hus. Børnetallet steg kraftigt omkring århundredeskiftet,

så en ny fløj (som i dag rummer sløjd og billedkunst) kom til med
to ekstra klasseværelser. Det er den høje gamle bygning i
skolegården, som blev indviet 1. marts 1919. Samtidig blev der
ansat en lærerinde! Frøken Pedersen kom til og der var nu 4 klasser
på skolen. Lærerboligen i gule sten midt i skolegården blev opført i
1955 – den bliver bevaret og integreret i det nye byggeri. Ved
udgravningen fandt man i øvrigt en sølvskat under skorstenen til
en gammel hustomt, hele 2141 mønter nedgravet under store
nordiske krig 1700-1720. Skatten kan ses på Aalborg historiske
Museum. Nu tog udviklingen fart, og der blev opført pavilloner i
1967, 1970, 1978 og 1983.
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Men den helt store forbedring for skolen og for byerne kom i 1979
med opførelsen af idrætshallen med klublokaler og andre
aktiviteter, som knyttede skole og lokalsamfund tæt sammen. Der
er mange flere detaljer i Benny Echers krønike fra 1984 som kan ses
på hjemmesiden http://grindstedskole.skoleporten.dk/sp under
afsnittet ’Om skolen’.
Fredag den 4. marts klokken 14.30 tog rådmand Tina French
Nielsen det første spadestik til nybyggeri på Grindsted Skole.
Mange andre kommuner lukker de små skoler, men Aalborg
Kommune har valgt at investere i de små skoler, der holder liv i
landsbyerne. Med et budget på 17 mio. skal hele Grindsted Skole
renoveres via et byggeri på 940 m2.
Tidligt næste forår vil der stå en helt ny skole klar i Grindsted. Der
er stor signalværdi i at bygge en ny skole, hvilket har stor betydning
både for skolen og landsbyerne generelt. Det mener skoleleder
Søren Kold Madsen, som uddyber: ”Det har betydning for hele
byen, det lokker forhåbentligt også børnefamilier til. Det giver
samtidig bedre mulighed for fritidsaktiviteter og foredrag for alle
borgere”.
Det er deltager fra Grindsted og Uggerhalnes samråd Lasse
Breddam enig i, som mener, at skolen er byens vigtigste
samlingspunkt. Han peger især på kommunens indsats: ”Det er flot
og visionært af Aalborg Kommune at ville bevare det lille
bysamfund. Det er en tro på udvikling frem for afvikling”.
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Der er for øjeblikket cirka 100 elever på Grindsted Skole. Alle de gamle
pavilloner bliver revet ned og erstattes af ny bygning med plads til
klasseværelset til alle årgange. Nybyggeriet får direkte forbindelse til to
af de eksisterende bygninger, herunder administration og pædagogisk
læringscenter. Desuden vil den nye del af skolen indeholde en DUS/
aula, et nyt musiklokale og andre fællesarealer. Der bliver desuden
etableret en værkstedsbygning og en udeskole.
Der har været nedsat et byggeudvalg fra projektets start i november
2014, som består af skolens leder Søren Kold Madsen, skolens DUSleder Vibeke Henriksen, pædagogrepræsentant/AMR Claus Langgaard,
lærerrepræsentant Louise Skipper, teknisk serviceleder Bo Frederiksen,
skolebestyrelsesformand Jane Gamborg og næstformand Carsten Rene
Stiller samt deltager fra Grindsted og Uggerhalne Samråd Lasse
Breddam (se også side 6).
Det kommende år bliver en omstillingsproces for Grindsted Skole, som
kommer til at kræve fleksibilitet med hensyn til lokaler og aktiviteter; så
meget større bliver glæden, når vi i det tidlige forår 2017 skal til
indvielse af den nye skole, som kommer til at ligge flot og præsentabel
ud til Uggerhalnevej. /ole
Skoleleder Grindsted Skole, Aalborg Kommune
siden maj 2014
Viceskoleleder Nr. Uttrup skole, Aalborg Kommune
juni 2008 til april 2014
Afdelingsleder Gl. Hasseris Skole, Aalborg
januar 2007 – maj2008
Lærer på Tingstrup Skole, Thisted Kommune
juni 2002 – december 2006
Uddannet på Skive Seminarium
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FORÅR I HAVEN
” Det er forår. Alting klippes ned…" Benny Andersen
Citatet skal ikke nødvendigvis tages bogstaveligt når det gælder haven - selvom det kan
”rykke” gevaldigt i lysten til at ”gøre noget” når foråret melder sig og solen skinner.
I vores område kan det godt være lidt af en udfordring at have en have der skal se
frodig ud og måske også helst give en eller form for udbytte.
På kanten af Hammer Bakker og det flade forland er det forskellige sammensætninger
af sandpartikler, der præger jorden og kan give udfordringer. Sand er godt til mange
ting, men vil vi have en god dyrkningsjord, - en god struktur, så skal den blandes med
lerholdigt muld og/eller organisk materiale/omsat kompost i muldlaget – ca. 30 cm.
Meget kan vi selv forbedre hvis vi har lyst, tid og kræfter. Haven kan sagtens klare
et lag kompost på ca. 5 cm. hvert efterår i mange år. Det vil, sammen med lidt kalk og
anden form for gødning forbedre jordstrukturen væsentlig.

Ting der er aktuelle at gøre her i april/maj måned :
• - det er godt at så græs når jordtemperaturen er over 5 grader
• - det er et godt tidspunkt at give kunstgødning eller granuleret naturgødning
• - køkkenhaven beredes og noget sås, noget lægges og noget plantes
• - visne staudetoppe fjernes
• - roserne kan beskæres, forskellige rosentyper – forskellige metoder.
• - riv plænen ren for blade og anden ”snavs”. Brug evt. mosrive/maskine.
• – Sommerfuglebusk og Lavendel kan evt. klippes helt tilbage
• - grundig ukrudtsbekæmpelse nu lønner sig. Gentag gerne efter 2.-3. uge.
• – plant ikke sommerblomsterne før Grundlovsdag, hvis du vil være sikker!
Skal der ændres i haven, renoveres eller startes helt forfra, så er det fornuftigt at få
professionel hjælp. Det kan godt betale sig, hvis du ønsker funktionalitet og stor
haveglæde, og du vil undgå hovsa-løsninger, som kan ærgre i mange år.
En havearkitekt eller rådgiver lytter til dine ønsker og behov, supplerer med
faglighed og kan krydre med spændende design. Samtidig får du ofte et resultat,
der både er smukt og let at holde.
Tekst og foto: Ole Kjær
Ole Kjær er have- og
landskabsdesigner og holder til på
Tranevej i Grindsted.
Ole har gennem 16 år som
selvstændig havearkitekt fået stor
erfaring med haveplanlægning og
rådgivning til gavn for mange jyske
kunder.
Eksempler på nærliggende
projekter: Kinnerup Fiskepark,
Sognegården.
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Bendt Grønborg

Rose Sloth Hansen

Første spadestik til cykelstiprojektet blev taget 2. april hvor
Samrådet havde inviteret til formiddagskaffe på hjørnet i
Uggerhalne. Rose Sloth Hansen fra Aalborg Byråd holdt tale
sammen med de to skoleudvalgsformænd fra hhv. Vodskov og
Grindsted skoler og Samrådets Bendt Grønborg, og derefter
tog de fire første spadestik til den cykelsti, der kommer til at
forbinde Grindsted, Uggerhalne og Vodskov.
Spaden var specielt kreeret af Brian Riis, en original 8håndsspade! Rigtig mange var mødt frem, og der var musik og
sange for at festliggøre dagen.
Rigtig mange kom på cykel, herunder vodskov FDF, og der var
gaver til alle fremmødte børn. Nogle af de berørte lodsejere var
også mødt frem med protestskilte og andet, og sagen blev
udførligt dækket i pressen og i TV2Nord.
Om alt går vel efter at høringsfasen, ekspropriationerne og
åstedsforretningerne nu er overstået og senest et nyt møde
mellem de protesterende og kommunen, vil cykelstien være
klar til brug i september 2016.
Rigtig mange forældre glæder sig til en sikrere skolevej, og
mange vil nu køre ned og handle i Vodskov på cykel.

Målsætningen i AALBORG kOMMUNES Cykelhandlingsplan
2013 er at blive en af landets førende cykelkommuner. Cyklen skal
være et naturligt valg, når vores børn skal i skole og til
fritidsaktiviteter, når mor og far skal på arbejde, og når vore ældre
skal rundt i byen. Al planlægning på cykelområdet tager
udgangspunkt i cykelhandlingsplanen.
Investeringerne på cykelområdet skal medvirke til at skabe en by,
hvor der er gode vilkår for cyklisterne, så det er muligt at komme
hurtigt til/fra uddannelse og arbejde, og hvor det at cykle bliver et
godt alternativ til bilen.
Cykelhandlingsplanen revideres hvert fjerde år og har en
tidshorisont på 12 år. Den gældende plan trådte i kraft den 27.
juni 2013.

_______________________________________________________________________________________________________

Værdien af skolebyggeriet for lokalsamfundet: udvikling frem for afvikling
Af Lasse Breddam

Når vi følger med i mediestormen er det indtrykket, at
Danmark står over for en bølge af skolelukninger. Som
nordjyske eksempler har vi i pressen kunnet læse om, at
Hobro, Vesthimmerland og Hjørring Kommuner arbejder med
omfattende skolestrukturændringer, der som konsekvens vil
medføre lukninger af små skoler i lokalområderne.
Med det i baghovedet kan vi være glade og taknemmelige over,
at Aalborg Kommune har større visioner og ønsker til
udvikling af lokalområderne og de små skoler. For vores
lokalområde er det en realitet, at Grindsted Skoles pavilloner
skal erstattes med et nyt skolebyggeri på 940 kvm. til 17 mio.
kr. Arkitektonisk vil det nye byggeri på en flot måde blive
indpasset i både de eksisterende og historiske bygningsrammer
og naturen om skolen. Ligeledes vil den nye skole blive
”åben” mod byen og beboerne.
Vi har en velfungerende skole med trygge rammer, og med nye
og tidssvarende lokaliteter og læringsfaciliteter vil
mulighederne for vore børns læring blive langt bedre.
Når Aalborg Kommune vælger at fastholde og udbygge
Grindsted Skole er det dermed sikret, at de første skoleår for
vore børn kan foregå i lokalområdet, i et nært, overskueligt og
trygt skolemiljø - fantastisk!

Det er også vores opfattelse, at fastholdelse og
udbygning af Grindsted Skole har stor betydning for at
sikre en fortsat positiv udvikling af lokalsamfundet
Grindsted og Uggerhalne. Det er den sammenhæng
værd at nævne:
•
at skolebyggeriet, værdierne ved den lille skole og
nærheden til Hammer Bakker kan medvirke til en
stigning i tilflytningen af børnefamilier og andre,
•
at skolebyggeriet indirekte har betydning for at
fastholde de kollektive transport- og
indkøbsmuligheder,
•
at skolebyggeriet - og elevgrundlaget herfor - kan
understøtte kommunal vilje og eventuelle tilskud til
udbygning af områdets muligheder for ejer-/lejerboliger,
•
at skolebyggeriet medvirker til at fastholde
områdets muligheder for at skabe et aktivt forenings- og
kulturliv,
•
at skolebyggeriet – og den afledte optimisme på
området – kan medvirke til at skabe en større
boligomsætning.
TAK til Aalborg Kommune – det er flot og visionært
tænkt og udført!
Lasse Breddam
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SPORTSKLUBBEN: NYT FRA FUSIONSGRUPPEN
Når gamle venner bliver til et par – sådan kunne indledningen om GSK og GIF skrives

Stiftende Generalforsamling i Sportscafeen

Tirsdag den 26 April kl. 19.30

Vi ønsker som alle andre i byen den stærkeste samlede forening til at varetage vores børn, unge og de lidt ældres sportsinteresser i deres fritid og DU
kan være med til at gøre en forskel.
Hvordan har du det selv, når du lige har slået din personlige rekord, været med gutterne ude at spille en god fodboldkamp, eller vundet endnu engang i
håndbold med kvinderne.
Hvor godt er humøret ikke efter en omgang Linedance, eller gymnastik – det er højt, du føler velvære og sådan vil vi alle gerne have det skal blive ved
med at være her for foden af Hammer Bakker i vores skønne Grindsted/Uggerhalne.
Vi vil have den stærkeste bestyrelse for vores fælles klub, og de bedste udvalg, der kan sørge for at både unge og ældre i byen får de bedste rammer for at
dyrke den idræt de gerne vil.
Kom frisk den 26 april – vær med til at gør parforholdet til det fælles bedste for hele byen, når 2 foreninger skal forenes til 1. Her til den stiftende
generalforsamling skal vi stå sammen, og være klar til at yde den indsats der skal til – for at vi får den stærkeste bestyrelse for Grindsted/Uggerhalnes
foreninger.
Der er valg til følgende poster: Formand, kasserer, sekretær og en sponsoransvarlig. Vel mødt Foreningerne
sørger for kaffe/te, øl og vand

Med venlig hilsen GIF og GSK

_________________________________________________________________________________________________________________________
STANDERHEJSNING FODBOLD
Lørdag den 5. marts holdt GSK fodbold standerhejsning for børneholdene og herresenior. Vejret viste sig fra sin pæne side, der var ihvertfald
ikke sne på træningsbanerne !
Mange børn var mødt op for at få gang i fodboldstøvlerne efter vinterpausen. Herresenior var ikke så stærkt repræsenteret, men de er kommet i
gang med træningen siden. I år har de fået tilgang af en del af byens unge drenge på 18-20 år, som har fået lyst til at spille fodbold igen. Deres
første turneringskamp er 10.4.
Børneholdene stiller op i rækkerne fra U8-U11.
I vinterpausen bad Vodskov om et samarbejde med U14-17 drengene, hvor man træner og spiller kamp på skift de to steder. Her har trænere/
holdledere fra Grindsted været meget velvillige, og har stillet op til både træner og holdleder poster for de hold, der kom ud af samarbejdet. Der
er pt. tilmeldt to U15-hold (11-mands) et U15-hold (8-mands) og et U17-hold. Træningen er godt i gang, og der er også blevet spillet et par
træningskampe.
Her har I oversigten over hold og trænere:
Hold
Legehold (09-10)

Trænere/holdledere
Johanne (Anne)

Telefonnr.

Træningstider
Onsdag 16-17.00

U8 (08) – 3mands
U9 (07) – 5mands
U11 (06) – 8mands

Jesper Ejnar

61729716

Onsdag 16.-17.00

Kent Jensen

51681682

Onsdag 17.-18.00

Jesper Rasmussen

51908715

Onsdag 17.-18.00

U11 (05) – 5mands
Piger

Nikolaj Nielsen
Heidi Johansen

29927184

Onsdag 17.-18.00

U17 (99)– 11mands
U15 – (01)- 11mands
U15 – (01) - 8mands

Mikkel G. Faaborg
Morten Skjollander
Alexander Søe Larsen
Nicklas Rieper-Holm
Peter Nielsen
Jesper Ejnar Jensen
Karsten Lange

27586103

Man-/onsdag
Kl. 17.15-18.45
Tirs-/torsdag
Kl. 17.15-18.45

Serie 5

Jesper Rasmussen
Mikkel G. Faaborg

51908715
27586103

51523353
98286727

Onsdag kl. 19.30

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nordjyllands Portmontage ApS

Per Nikolajsen
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NYT fra gymnastik

Annoncer
Annoncer
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Gaven
til alle
medmed
tilknytning
til – til –
Gaven
til alle
tilknytning
eller interesse for Grindsted,
Anders Kjærsgaard
Der var stort
og dejligt
til årets ..........
gymnastikopvisning
med en masse glade
og et veloplagt publikum.
Halsvej
91,fremmøde
9310 Vodskov
98 29 21 32i Grindsted Hallen
Uggerhalne
oggymnaster
Omegn:
Uggerhalne
og Omegn:
Søndag den 13. marts kunne Gymnastikafdelingen under GSK slå dørene op til en flot pyntet Grindsted Hal. Hele formiddagen havde hallen
AK Portmontage
Gymnastikopvisning
søndag den 13. marts 2016 i Grindsted
Hallen for Grindsted,
eller interesse

Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32
summet af travlhed, og en masse frivillige var mødt30
tidligt
ind32
for at sætte borde og stole op. Desuden havde en flok frivillige været i gang med
99 09
at pynte hallen op, så man kom i rigtig godt forårshumør ved at kigge på den flotte pynt.

DVD’en
DVD’en

A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
Dengang og Sidenhen

Der blev øvet flittigt på de vanskelige trin til generalprøven, men præcis kl. 14.00 var alle klar til indmarch under ledelse af gymnastikinstruktør
Kirsten Jensen. Frida Abildgård, instruktør på Chearleadingholdet, gik i spidsen for alle gymnasterne med fanen højt hævet. Herefter blev der
budt velkommen af Ellen Høgh fra bestyrelsen i Gymnastikafdelingen, og de forskellige hold blev præsenteret: Puslingeholdet, Showdance,
SALG
OG SERVICE
Cheerleading, 2 hold
Ropeskipping,
Linedance 1 og 2 og Motionsholdet.

Dengang og Sidenhen

Desuden var der også
opvisning afafVoksen/barn
Reparationer
alle former holdet. Vi har desuden haft flg. hold i denne sæson: Kom i form, step, ropeskipping for voksne
og yoga, så alle har haft mulighed forfor
atporte
dyrkeimotion
under
eller anden form.Ca. 180 gymnaster har været fordelt på de forskellige hold i
aluminium
ogenstål,
løbet af sæsonen, såhejse-,
det måskydesiges atog
være
flot.
foldeporte

kan bestilles ved at sende en
kan bestilles ved at sende en
email
tildag.Rikke
Pedersen:
Ingen opvisning uden fælles opvarmning, så dette princip blev heller ikke fraveget
denne
Opvarmningen
skete under ledelse af Tina Reves
Rikke
Pedersen:
og BeritSalg
Bech Christensen,
som desuden
er instruktører på de to hold Linedance. email
Herefter vartil
de enkelte
hold klar
til at vise os, hvad de havde
og service
på portautomatik
rix_nice@hotmail.com
lært i løbet af sæsonen. Alle gjorde det rigtig flot, og der lød taktfaste klapsalver under hele forløbet. Børneholdene tog især kegler. Man kunne
rix_nice@hotmail.com
virkelig se, at de nød at være på.
eller ringe på tlf. 29 29 61 44
eller Pris:
ringe
på tlf.
29 61 44
I løbet af eftermiddagen blev der solgt Amerikansk lotteri, og salgsboden med de lækreste
kager 100,og boller blev
flittigt besøgt
kr.29
Selv i pausen blev der hoppet på airtracken, danset, sjippet og leget med forskellige gymnastikredskaber.
Det var en
fornøjelse at se, som de
Pris: 100,kr.
forskellige børn morede sig med de ting, som hjælpere og nogle bestyrelsesmedlemmer havde stillet op til fri afbenyttelse.
DVD’en
et historisk
et
I den forbindelse vil vi meget gerne takke alle de frivillige, der har været
med til at er
afvikle
denne dag påbilledshow
så god en måde med
som overhovedet
muligt.
er et historisk
billedshow
med et
stortDVD’en
antal billeder
taget af Cecilie
Nielsen

Check GIF's nye
Check GIF's nye og stort
billederborgere
taget afiCecilie
Nielsen
andreantal
Grindsted
tiden fra
hjemmeside:
Sker
der
noget
nyt
og spændende
i Grindsted/
1950
ogandre
fremefter.
og
Grindsted
borgere
i tiden fra
hjemmeside:
som
også
interessere andre
?
Sker
nytkan
og spændende
i Grindsted/
1950der
ognoget
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

Til sidst takkede Ellen Høgh de forskellige instruktører, hjælpeinstruktører, alle de frivillige og et veloplagt publikum, som i den grad havde
været med til at støtte op om vores opvisning. Alle instruktører og deres hjælpeinstruktører har lagt et kæmpe arbejde i det, og alle har været
enorme engagerede og fleksible, som betyder alt for en forening. Vi vil også gerne takke vores sponsorer: Dronninglund Sparekasse, Super
Brugsen, Vodskov, Meny, Hjallerup, Newline, Sudergaards Auto, Hårsmedjen, Grindsted Zoneterapi, Aalborg Zoneterapi, Anjiden, Langholt
og private sponsorer.

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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Et friskt pust til byens idrætsliv – floorball er kommet for at blive

Uggerhalnevej 17, Grindsted,
Med den varme velkomst,som
Floorball
har oplevet
i Grindsted med helt op til 40 deltagere pr. gang, sker der noget hver tirsdag aften i
telefon
9828
6028

hallen. Når både unge og gamle indtager hallen, og går i gang med 1 ½ times motion, musikken spiller og humøret er højt, summer det på en
helt speciel måde.
Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Med deltagere fra Hjallerup, Aalborg, Vodskov, Dronninglund og selvfølgelig Grindsted og Uggerhalne, har Floorball gjort sit til at sætte
kvalitet
Grindsted på det nordjyskeHåndværksmæssig
landkort inden for denne idrætsgren.

fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Der har været flere landsholdsspillere til træningen, som har vist hvor højt niveauet kan være, og ellers går det mest ud på at hygge sig, få
noget Egne
motion, så
alle kan væresælges
med. En ting er vi dog ikke helt tilfredse med – vi mangler flere piger og kvinder til træningen – da vi indtil
modeller
videre kun har været deltagere af det mandlige køn. Så hermed er den opfordring givet videre.

Uforbindende tilbud gives

Samtidig er vi godt kørende med gruppen på Facebook, der hedder Floorball i Grindsted, hvor vi kommer til at give endnu flere
informationer fremadrettet i forhold til de muligheder vi får med Floorball i Grindsted og Uggerhalne. Er du interesseret, er du mere end
velkommen til at melde dig ind i gruppen.
Er du frisk, har du et par indendørs sko, så har vi resten der skal bruges. Det vil sige bander, stave og bolde, så alt er klar til et par hyggelige
�����������������������������
timer en gang om ugen. Det er tirsdag fra kl. 20.30
til 22.00 – vel mødt til jer, der gerne vil prøve det.

LæsLæs
mere
på www.hammernyt.dk
mere
på www.hammernyt.dk

�����������������������������
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NYT OM DAGPLEJEN I GRINDSTED - UGGERHALNE
Dagplejen i Grindsted og Uggerhalne består af 4 dagplejere:
Jane i Uggerhalne og
Gitte, Tine og Jytte i Grindsted.
Dagplejerne mødes i legestue en gang om ugen, hvor børnene lærer at være
samlet i lidt større grupper. De får også et kendskab til de andre dagplejere og
børn.
Vi har mange forskellige aktiviteter i legestuen. Læser bøger, laver puslespil,
tegner eller maler, laver en masse sanglege hvor børn som dagplejere får pulsen
op. Vi holder fastelavn, påskefrokost, julefest hvor julemanden kigger forbi.
Bedsteforældredag og dagplejedag som afholdes, anden onsdag i maj.
Vi besøger børnehaven jævnligt, hvor vi altid er velkommen på deres legeplads.
Vi bliver hvert år inviteret til Sankt Hansfest, og deltager også en formiddag til
samling og frokost med børnehavebørnene.
Vi dagplejere deltager i musikalsk legestue i sognegården. Som er sidste torsdag
i måneden, her er også forældre med børn 0-3 årige velkommen til at deltage.
Hilsen Grindsted og Uggerhalne dagplejere
OBS:
Der er Dagplejedag onsdag d. 11
maj. 2016

__________________________________________________________________________________________

Kort nyt fra borgerforeningens generalforsamling

På borgerforeningens generalforsamling onsdag den 30. marts 2016, blev der valgt to nye ind i borgerforeningens bestyrelse.
Annette Pilgaard (Uggerhalne) blev valgt til bestyrelsen for et år - hun indgår i bestyrelsen i stedet for Else-Marie Trærup, som
har ønsket at stoppe som bestyrelsesmedlem. Som suppleanter blev Claus Thorbjørn Christensen (nyvalgt) og Bjarne Hansen
valgt. Betina Knobloch, Anders Clausen, Charley Pedersen og Bo Hovgaard Thomasen fortsætter desuden alle som
bestyrelsesmedlemmer.
Der var på generalforsamlingen af bestyrelsen foreslået en vedtægtsændring angående tegningsret. Altså regler for hvem, der kan
indgå bindende aftaler på borgerforeningens vegne. Bevæggrunden for forslaget var bl.a. oplevet stort besvær i forbindelse med
oprettelse af MobilePay-aftale. De fremmødte og bestyrelsen besluttede imidlertid efter drøftelser på generalforsamlingen, at
forslaget bør tænkes bedre i gennem. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. I stedet blev det besluttet, at forslaget til ændringen i
foreningens vedtægter eventuelt kan tages op på næste års generalforsamling.
Bo Thomasen

Hvor kan du finde informationer om Grindsted og Uggerhalne?
Der er tre væsentlige medier vi kan bruge, når vi kommunikerer med hinanden:

1.
2.
3.

www.hammernyt.dk
Bladet Hammernyt kommer i din postkasse
Facebooksiden 'Aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne'
_________________________________________________________________________________________
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GGrønborg
rønborg HHvidevareService
videvareService
Uggerhalnevej 33,
Uggerhalnevej 33,
Uggerhalnevej 33,
Grindsted
Grindsted
Grindsted
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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

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

Din
lokale hvidevarereparatør
Din
Din lokale
lokale hvidevarereparatør
hvidevarereparatør
Annoncer

Gønborg Gulvservice A/S
Vognmand
KINNERUP AUTO Vognmand
Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg
KOMMISSION

Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Udlejning
containere
Udlejning af
af åbne
åbne containere

Få et uforpligtende tilbud på din

opgave!
Grindstedvej 2, 9310 Vodskov
Salg
Salg af:
af:
Grus,
granitskærverEmail: info@gronborggulvservice.dk
www.kautok.dk
Grus, sand,
sand, sten,
sten, granitskærver
40
4045
4528
2862
62
Alm.
Alm. vognmandskørsel
vognmandskørsel
E-mail:
E-mail:
vognmand@skindbjerg.dk
vognmand@skindbjerg.dk Udgravning
gummiged og
og
Udgravning med
med gummiged
www.skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk
rendegraver
rendegraver

������������������������
������������������������
v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN

ApS
ApS

en

�

v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN

Uggerhalnevej43,
43, Grindsted,
Grindsted, 9310
9310 Vodskov,
Uggerhalnevej
Vodskov, tlf.
tlf. 9828
98286145
6145

Medlem
Medlem
af Centralaf Centralforeningen af
foreningen af
Autoreparatører
Autoreparatører
i Danmark
i Danmark

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

Kærgaards
Kærgaards
R evisHundepension
ions firma
Hundepension
v/
v/ Ann
Ann Skindbjerg
Skindbjerg
v/ Ann Skindbjerg
Ole
Dahl

Ravnstrupvej
Ravnstrupvej 20
20
Ravnstrupvej
20
9320
Hjallerup
9320RHjallerup
R egis treret
evis or F RR
9320 Hjallerup

98
28
11
92
9828
28 11
11 92
92
98
KORNELPARKEN 84

Pasning
af
af
Pasning
af hunde
hunde
af
G rinds
ted - 9310
V odsk ov
Pasning
af
hunde
af
alle
og
temperamenter
T elefon
6529
alle racer
racer
og9828
temperamenter

alle racer og temperamenter

•• Reparation
Reparationafafforsikringsskader
forsikringsskader

samt
samtfototaksering
fototaksering
i autoreparation af person•• Alt
Alt i autoreparation af personog varebiler
og varebiler
til syn
•• Klargøring
Klargøring til syn
• Udskiftning af ruder
• Udskiftning af ruder

GrindstedGrindstedGrindstedUggerhalne
Uggerhalne
Uggerhalne
Borgerforening:
Borgerforening:
Borgerforening:

Medlemmer
Medlemmer
kan
kan leje
leje
en trailer
en trailer

Læspå
mere
på www.hammernyt.dk
Læs mere
www.hammernyt.dk
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Læs
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mere på
på www.hammernyt.dk
www.hammernyt.dk
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Her
er etmere på www.hammernyt.dk
Læs

Borgerforeningen
Borgerforeningen
Borgerforeningen
er
er ejer
ejer af
af en
en trailer,
trailer, som
som
er ejer af enkan
trailer, som
medlemmer
leje
medlemmer kan leje
kan leje
medlemmer
for
for 75
75 kr.
kr. pr
pr døgn.
døgn.
for 75 kr. pr døgn.
Traileren
Traileren er
er placeret
placeret
Traileren
er placeret
ved
Aage
ved Aage Laursen,
Laursen,
ved Aage Laursen,
Uggerhalnevej
38,
Uggerhalnevej
38,
Uggerhalnevej
tlf.
9828
6043.
tlf. 9828 6043. 38,
tlf. 9828 6043.
Opgiv
Opgiv navn
navn og
og vis
vis
gyldigt
medlemsbevis.
Opgiv
navn
og vis
gyldigt medlemsbevis.
gyldigt medlemsbevis.
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Forår i Pebermosen
Det emmer over mosen,
så fint et lys, så tæt,
et martsvejr gråt og tåget
en flade vugger let
og lyset sagte svinder.

I hængesækkens rakler
af fine gryn og brud
de gennemkolde stakler,
som kaster pollen ud
hvor spirekraften vinder.

I vinden er der tråde et
spindelvæv af vår på
træers blade våde, hvor
himmelspejlet står og
fugleflokken skinner.

Se skæret over mosen,
hør vandets dryp og kluk,
igennem mine støvler
som hænger fast i dug hvor
dagens mosser binder.
Ole Faaborg 2015

Hjertestartere og hjerteløbere
Der er nu fire hjertestartere i vores lokalområde: Uggerhalne Vandværk, Grindstedhallen, Hammer Sognegård og i
kirketårnet på Hammer Kirke. Alle fire hjertestartere er tilgængelige hele døgnet. Alle kan bruge en hjertestarter, da
den forklarer på dansk, hvordan man skal gøre for at give personer med hjertestop en bedre chance for at overleve.
De første minutter er de allervigtigste i den forbindelse viser statistikken, så det gælder om at få fat i hjertestarteren
så hurtigt som muligt. Borgerforeningen vil desuden gerne opfordre så mange som muligt til at tage kursus i
førstehjælp - herunder hjerte-lunge-redning ("hjertemassage") og brug af hjertestarter.
Borgerforeningen er lige nu ved at koordinere, at vi i Grindsted og forhåbentlig også Uggerhalne, får et såkaldt
"hjerteløber"-hold. Vi er nemlig blevet kontaktet af tre personer, som gerne vil melde sig som hjerteløbere. Det er vi
utrolig glade for.
Hjerteløberne er personer, der registreres i hjertestarternetværket (hjertestarter.dk), så alarmcentralen kan ringe
personerne op, hvis der meldes om hjertestop. Hjerteløberne vil så, i det omfang det er mulig for dem, hente
hjertestarteren og bringe den til den adresse, hvor der er hjertestop. Dette kan have stor betydning, da hjertestarteren
derved bringes hurtigere i brug, og giver personen med hjertestop en bedre chance for at overleve. Vi vil informere
via hammernyt.dk og Facebook, når alle detaljer falder på plads. Det forventer vi sker i april.
Behov for flere hjerteløbere: særligt i Uggerhalne
Alle de tre hjerteløbere, der har henvendt sig til borgerforeningen, bor i Grindsted. Borgerforeningen vil derfor
meget gerne høre fra personer i Uggerhalne, som vil melde sig som hjerteløbere for hjertestarteren i Uggerhalne.
Kontakt formand Bo Hovgaard Thomasen, tlf. 29808405, hvis du vil høre nærmere om hvervet som hjerteløber eller
vil melde dig som hjerteløber.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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På vej mod foråret
Når dette læses af nogen, er der nok mere forårsvejr, end i disse dage, hvor jeg skriver
indlægget. Det er i første halvdel af marts. Vejret er omskifteligt, men i de kommende
dage skal et højtryk bygges op over Danmark og give stabilt vejr, med gode chancer for
godt vejr. Det vil sige klart vejr med sol om dagen og lidt nattefrost i de mørke timer.
Det er sådan et forårsvejr jeg tro mange ønsker sig, hvor man mærker solens varme og
oplever at temperaturen over flere dage langsomt stiger, sammen med at dagens
længde fortsat vokser.
Jeg indleder med ovenstående, fordi jeg mener at vejret og atmosfæren, er den store
ramme om naturen og livet i det hele taget på vores klode. Den store ramme, vejret,
ved vi godt har drillet os utallige gange, hvor vi tidligt i marts får nogle dage, som
opleves forårsagtigt, for så at vejret slår om og vi får vinterlige dage igen.
Den 9 marts var en forårsagtig dag. Jeg hoppede på min cykel, og kørte en tur i
Hammer Bakker, for at opleve foråret på denne dag. På vej ud af Langholt hørte jeg
den første Fuglekonge synge i en lille gruppe grantræer. Danmarks mindste fugl har
haft en god vinter!
Det har den været for Fuglekongen i kraft af, at der ikke har været dage med megen
sne, eller det, der er aller værst for I det åbne landområde mellem Langholdt og
Hammer Bakker sang flere Sanglærker over markerne. Gad nok vide hvor mange
mennesker der stadig, som jeg, glædes over at høre den efter en lang periode uden
Lærkesang. Desværre er det sådan, at der i dag er langt færre Lærker over det danske
landbrugsland, selv om den stadig ikke er en sjælden fugl. Men tilbagegangen er klart
dokumenteret gennem et landsdækkende fugletællingsprojekt, som jeg sammen med
mange andre, har deltaget i gennem 35 år.
Så snart jeg er inde i Hammer Bakker høres flere fugle synge. De mærker også at
foråret er på vej og på de dage, hvor solen skinner og det ikke blæser for meget,
begynder de at synge. Så breder forårsstemningen sig i mig: Herligt! Der er især hele
mejsegruppen af fugle der synger denne dag, samt enkelte Bogfinker og Guldspurve.
Selv om jeg glædes meget over, at opleve de almindelige fugle begynde at synge, så
ligger der også et håb i mig, om, at jeg oplever noget mere sjældent eller specielt. Den
første af den slags kom i kraft af en Grønspætte der markerede sig. De er meget sky og
svære at få øje på mange gange, men lige præcis i det tidlige forår er chancerne bedst,
fordi de er optaget af at markere territorie, - og at træerne endnu ikke er sprunget ud.
Det gælder faktisk alle fugle på denne årstid. En anden oplevelse, som heller ikke er
helt almindelig, er at se to Egern som løber rundt i træerne toppe, enten jagende
hinanden eller flygte fra mig, der kommer og forstyrrer dem. Den ene satte sig dog
roligt med lidt mad i forpoterne og spiste, mens jeg stod og fotograferede den.
Efter et par timers søgen rundt på denne dag, var det på tide at cykle hjem til en god
kop kaffe, vel vidende, at der kommer flere gode forårsdage, med masser af gode
stemningsfyldte, og måske også specielle, oplevelser, der kan få pulsen lidt op i det
øjeblik man er i det!
Når dette udkommer er foråret mere fremskreden. Til den tid kan du opleve flere
trækfugle være ankommet. Det gælder fugle som: Sangdrossel, Hvid Vipstjert,
Gransanger, Munk, med flere. Det giver mig en glæde, når trækfuglene vender tilbage
til deres ynglelokaliteter og man hører eller ser dem for første gang i det nye år. God
fornøjelse og glæde med dine forårsoplevelser.
Sven Erik Mikkelsen
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Info til borgerne fra Samrådet i
Grindsted & Uggerhalne
En kerneopgave for Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er at udvikle vore to byer.
For at det kan lade sig gøre har bestyrelsen nedsat projektgrupper, som i dagligdagen
arbejder med opgaverne.
Vi har arbejdet og arbejder med mange opgaver - ofte i samarbejde med det øvrige
foreningsliv. Her er en oversigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At der kommer nye udstykninger af parcelhuse ved Grindsted -sommeren 2016
At der bliver bygget en ny skole i Grindsted -færdig i 2017. Her har vi repr. i byggeudvalget
At der kommer en cykelsti fra Vodskov til Grindsted (færdig i 2016)
At der er blevet opsat ”HammerHatte” i Grindsted og Uggerhalne - i 2013 og 2014
At vi hvert år til jul får sat nissehuer på disse ”HammerHatte”
At vi blev præmieret for HammerHattene af Aalborg kommune i 2014
At vi fik ordnet bussituationen på en måde, som vi kan leve med i 2012/13
At vi har fået renoveret vores gadekær og fået opsat nye bænke og borde her - 2015
At vi har fået etableret 3 nye baner på sportspladsen -BMX-, Skater- og beachvolleybane i 2015
Vi har fået midler til at opsætte belysning på disse 3 baner - sker i 2016
At ”Mosen” er blevet indhegnet, og der er isat låger. Vi er ved at få etableret en sti her -færdig i 2016
Vi har søgt og fået bevilget penge til 5 byporte og 5 små ”HammerHatte” - 3 i Grindsted og 2 i Uggerhalne færdig i 2016
Vi har afviklet møder om børn og unges fritidsinteresser i Grindsted og Uggerhalne, hvor alle
foreninger og organisationer deltog -i 2013 og i 2015
Vi har etableret hjemmeside, hvor alle foreninger og organisationer kan synliggøres sig
Samrådet deltager med øvrige foreninger om at arrangere sommerfester
Vi har på borgermøder fået ønsker om at arbejde for et forsamlingshus, i tilknytning hertil et
vareudleveringssted(”købmand”) og et sted hvor du kan købe en kop kaffe (”Cafe”).
Vi har fået tilkendegivelser fra en gruppe borgere, der vil stå for drift af vareudleveringsstedet.

o

Lad os dvæle lidt ved ønsket om forsamlingshus og vareudleveringssted - som har givet en del kommentarer på
facebook m.m. - en engageret og vigtig debat, som dog trænger til fakta. Alle, som vi har talt med, har været
tilhængere af, at Samrådet etablerer et forsamlingshus med en online-købmand og cafe’- så lad os tage
udgangspunkt i det.
Mange kommentarer er gået på placering. På borgermøde blev Samrådet bedt om at undersøge om
forsamlingshuset kunne etableres i forbindelse med skolebyggeriet. Vi fik Lasse Breddam i Byggeudvalget, hvor
han arbejdede for denne løsning. Det lykkedes ikke; der må ikke være forsamlingshus i offentlige bygninger. Det
blev der informeret om på et senere borgermøde. Andre løsninger måtte i spil.
Dernæst så vi på, om vi kunne overtage èn af skolebarakkerne. De skal imidlertid fjernes, så den mulighed var
heller ikke farbar. Tilbage er der så, efter vores opfattelse, mulighed i den bygning, der rummer DUS’en. Nogle
har foreslået Sognegården i Grindsted. Den kan vi ikke bruge. Sognegården kan ikke laves om til en onlinekøbmandsforretning, og private kan ikke holde fester der.
Andre har foreslået SportsCafé og musiklokale. Det må vi ikke, idet lokalerne ligger i en kommunal hal, som ikke
kan omdannes til et sted, hvor der kan holdes private fester og til online-købmand. I øvrigt tilhører SportsCaféen
GSK og GIF, de betaler ”huslejen”.
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Der er peget på Ungdomshuset som en mulighed, men det er en kommunal bygning, så de samme regler gælder - vi
må ikke! Nogle mener, at DUS-bygningen bør nedrives, fordi den kommer til at ligge i vejen for børn, der skal op i
hallen. På kommunens plan er der to stier, vi mener, at èn sti er tilstrækkelig. Hvis to er et krav, kan den anden
flyttes, så den går uden om DUS-bygningen.
Nogle har på facebook skrevet , at DUS-bygningen er nedslidt. Det er til dels rigtigt, men vi vil bruge de penge, der
skal til for at få den til at fremstå som en god, brugbar bygning.
Andre fremfører, at vi sætter befolkningen i gæld – Det kan jo ikke lade sig gøre - planen er at skaffe de penge, der
skal til for at renovere DUSSEN via puljer og fonde. Kan vi ikke det, vil vi afstå fra at etablere.
Det er Samrådets opfattelse, at DUSSEN er den eneste reelle mulighed. Vi har derfor anmodet Aalborg Kommune om
at få denne bygning stillet til vores rådighed. Det er nu lykkedes på den måde, at vi kan overtage bygningen
vederlagsfrit mod, at vi overtager ansvaret for den fra sommeren 2017. Før vi skriver under på overtagelsen, vil vi have
sikkerhed for, at vi kan finde de finansielle midler, der er nødvendig, via puljer og fonde, til at betale samtlige
etableringsomkostninger ved at overtage og renovere. Vi udarbejder et driftsbudget over fremtidige indtægter og
udgifter - så vi kan have vished for, at vi kan klare udgifterne.
Vi ønsker at informere om de tekniske undersøgelse, vi foretager af DUSSEN, oplyse om omkostninger ved etablering
og svare på spørgsmål herom. Derfor indkalder vi i maj til et nyt borgermøde, for at give en status på vore planer med
DUS-bygningen.
Det er en kerneopgave for Samrådet at udvikle vores lokalsamfund - vi har fået en opgave på borgermøder - den agter
vi at forfølge. Det er vores opfattelse, at borgerne i Grindsted og Uggerhalne ønsker at bo i byer, hvor der sker noget.
Det er i sådanne byer, tilflyttere ønsker at bosætte sig!
Vi lytter til borgernes ønsker - men må for tiden erkende, at vi ikke kan gøre alle tilfredse. På borgermødet i maj vil vi
orientere om de muligheder, der foreligger.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DUSbygningen

Samrådet i Grindsted & Uggerhalne

Rådyr ved Stokbrohedevej
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LOKALE
TELEFONNUMRE

DET SKER:

Arrangementer i april - maj - juni

.
.
.
r
e
k
s
Det

Arrangør:

Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård:

21. april
21. april
5. maj
26. maj

Musikalsk legestue
Babysalmesang
Hammerkunst 2016 fernisering
Musikalsk legestue

Hammer Kirke:

se kirkesiderne

http://www.horsenshammer.dk/

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz
96 38 68 58

Horsens Kirke:

se kirkesiderne

http://www.horsenshammer.dk/

Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
98 28 63 81

Samrådet:

12. maj 19.00
25. maj tid 19.00

Borgermøde om kommende
aktiviteter, i sognegården
generalforsamling i Sognegården

Sport:
Sportscafeen

26. april kl. 19.30

Stiftende Generalforsamling i

Galleri Hammer:

se hjemmesiden

http://gallerihammer.com/

Borgerforeningen:

23. juni 19.00 i Dalen

Sankt Hans Fest med bål og taler

Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Bo H. Thomasen
Charley Pedersen
Anders Clausen
Else Marie Politowski
Ole Peter Jakobsen

Sognepræst:
Mette Krogholm
Pedersen
FDF Hammer:
Kredsleder:
Lone F. Nielsen

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

98 25 64 16

98 28 61 60

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

09.00
10.30
14.00
09.00

Uggerhalne Vandværk 27. april kl. 19.30

Generalforsamling Uggerhalne
Vandværk, i Galleri Hammer

Filip Larsen
25 11 99 47
Mail
Filip-larsen@hotmail.com
GSK Fodbold:
Norman Kristiansen

40 72 52 25

GSK Gymnastik:
Ellen Høgh

61 99 2302

Grindsted Skole:

9828
2861
6134
34
98

Grindsted IF:
Per Timmermann

51
5117
1767
6707
07

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

22388893
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 Niels
E-mail: grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

Se mere på Kirkesiderne inde i bladet,
på hjemmesiderne og på Facebook!
Skal du yde
førstehjælp?
Ring 112 og
hent hjertestarter i
Grindstedhallen, Hammervej 90
eller i
Hammer Sognegård - eller ved
Hammer Kirke
- eller ved
Uggerhalne Vandværk
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