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TEMA:
VORE SKØNNE
HAVER

Byernes beliggenhed op til Hammer Bakker giver mange muligheder for spændende
havedesigns. Vi har til augustnummeret samlet en lille buket af haveejere og deres
smukke anlæg - til inspiration for alle til at gøre vore byer smukkere. Udvalget er
ikke komplet, for nogle kunne vi ikke træffe hjemme i perioden, andre gemmer vi
til en anden gang, når blomstringen præsenterer haverne bedre.
Læs mere inde i bladet om havetyper og sjældne og eksotiske planter.
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Hammer Nyt

Grindsted og Uggerhalne har deres særlige haveformer - et lille stykke afgrænset
dyrket natur, hvor beboerne sætter deres præg og opbløder grænserne mellem ude og
inde. Naturen omkring Hammer Bakker danner grundlag for mange variationer.
”Have, mindre dyrkningsareal, oprindelig altid indhegnet. Ordene have og hegn er
beslægtede. Den oprindelige idé med indhegningen var beskyttelse af planter og bedre
vækstvilkår. I dag er haver bl.a. en naturlig del af rummet omkring huse (villa- og
parcelhushaver); haver har oftest en æstetisk funktion som prydhave eller holdes med
rekreative formål. I mange haver findes desuden køkkenhave/nyttehave.” Sådan står
det i Den store danske.dk
Tidligere tiders haveforeninger er fædre til det danske parcelhuskvarter. Kolonihavebevægelsen opstod jo i Aalborg, organiseringsformen opfundet af Jørgen
Berthelsen, og målet var at folk på en nem og billig måde kunne blive ejer af egen have
og måske med tiden få råd til at bygge et hus på grunden. Parcellerne havde en
størrelse på mellem 800-1200 m2, så det var med til at fastlægge den danske norm for
en parcelhusgrund.

Egeløkkevej 3 Bodil og Jens Klitgaard
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I temaet for Hammernyt har vi kigget ind til forskellige strømninger i livsstil og
havekultur – mange er repræsenteret, og vi har sikkert overset de allerpæneste!
Typisk har haverne en bøgehæk, ligusterhæk eller stensætning som afgrænsning.
Grindstedvej 7 - redaktørens 'tænkebænk'
Plæne, surbundsbed, sti og terrasse ses som en vigtig ramme for familiens liv i det fri
sammen med blomsterbede, køkkenhave og krydderurtekrukker. Frugttræer og buske
får lov at give gode redesteder og bær til fugle. I vore webertider er der tit suppleret
med udekøkkener, og bålplads har fundet plads i mange haver. Det populære drivhus
leverer forsyninger af frisk hjemmedyrket grønt.
Især i 1960erne blev Grindsted og Uggerhalne omdannet med villaveje, plantninger,
hække og hegn, slyngede havegange mellem buske, blomsterbede og græsplæner.
Forhaven mod vejen er åben og præsentabel og baghaven den ugenerte, private have til
soldyrkelse og leg. Planterne må gerne udgøre et let romantisk modspil til den
nøgterne og rationelle arkitektur – vi finder stensætninger med alpeblomster, vand,
græs og flotte prydtræer.

Espelunden 3 - stilig landbohave

Rigtig mange i vore små byer hylder ”den nemme have”, men skovens nærhed giver
anderledes præg på mange haver. Der er også mange fine nåletræer, tuja og taks i
mange former og farver, og rhododendron er populær, fordi den lidt sure jord egner
sig dertil.
Mange har indrettet udestuer som god og let forbindelse mellem ude og inde. Her kan
man se vore bysbørn hygge sig i mange timer i den forlængede sæson.

Grindstedsvej 12 - klassisk nyttehave
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Måske de største entusiaster?
Bodil og Jens Klitgaard har før været i HammerNyt (2002) med
deres botaniske have på Egelykkevej 3. Alle planterne er flot
afmærket med navneskilte, og Bodil kan hele historien om
deres oprindelse.
Som inkarnerede plantesamlere har de skabt plads til alle typer
af planter, med alpine, japanske og subtropiske afsnit af haven.
Bodil ved lige hvordan planterne skal findes og passes. Et
særligt afsnit er 'troldhekse' med planter i dværgvækst. Der er
ikke en krog i haven, der ikke er udnyttet til vækstområde!
Bodil og Jens passer haven med ildhu, neglesaks, river og
specialredskaber.

Søren Kloch på Grindstedvej 5 har en af
vore fornemste rhododendronsamlinger. Det er Sørens hus og have,
der er afbilledet på forsiden. Søren
rejser verden tynd for at se på haver - og
han kan alle sine planters navne på både
dansk og latin. Skoven bagved er en
integreret del af Sørens have.

Gurli Jensen, Grindstedvej 4, er
udfordret af at dele matrikel med et
arbejdende autoværksted. Hun har fine
flethegn, som viser tilbage til
Uggerhalnes oprindelse som angives
som 'vidjebakke'. Husbond Søren kan
hjælpe med en traktor, hvis det kniber!

Elin Simonsen på Grindstedvej udnytter hver kvadratmillimeter af nr. 12 til nyttige sager ud fra devisen 'det, der ikke kan spises, er ukrudt'. Dog er
hun producent af blomster af egen avl, mest georginer og aurikler, og mange haver omkring hende nyder godt af aflæggere og frø og knolde, også
sjældenheder som den sjove papegøjeflittiglise som ses herover.
Hammernyt vender tilbage til foråret 2017 med billeder fra de flotte rhododendron og aurikler.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Naturen i Hammer Bakker

SENSOMMERSANG

Ole Faaborg 2016
(kan synges på ’Når egene knoppes’)

Når stærene flokkes, og drengene lokkes
af solbrune piger med kornaks i hår
Så er det september, hvor sommeren kæmper
med høsten om hvilken vej solen nu går;
når svampene bryder, og stjernerne skyder,
så er det sensommer – det bedste du får!
En sensommers runde og fyrige charme
kan nydes af alle - vi nyder den stund
hvor ivrige arme sig arbejder varme
og sanker den høst som kan mætte hver mund:
de friskeste rødder, de lækreste nødder,
og alle som høster fortjener en blund!
Når bakkerne gulner, og haverne bugner
af buske og træer med fuldmoden frugt,
så kommer september og vejrguders luner,
som skyller og renser hver bakke, hver slugt. Den
skønne sensommer er fryd når den kommer; skal
Fotos: Regner Jensen Tekst: Ole Faaborg
nydes før vinterens kulde og fugt!
________________________________________________________________________________________________________________

10 kilometer-sten opmalet og genopsat

I sommeren 2015 blev Samrådets projektgruppe for Lokalhistorie opmærksom på en 1o kilometer- sten
ved Vodskov, som var placeret sådan, at den ville komme til at stå midt i den kommende cykelsti trace.
Vi var ængstelige for, at stenen, i forbindelse med anlægsarbejdet, risikerede at ende på kommunens
”finere skrotplads for ubrugelige sten”. Stenen, der var placeret umiddelbart i nærheden af byskiltet ved
Vodskov nord, var temmelig ramponeret med manglende farver og ulæselig tekst. Om stenen har stået
på dette sted, siden vejen blev etableret som den ”Nye Sæbyvej” i 1850érne eller er kommet til senere,
prøver vi sammen med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening at afklare.
Vi fandt, at stenen udgør et interessant kulturhistorisk kendetegn i landskabet, som nødig skulle gå tabt og
kontaktede dels projektleder Jacob Nielsen, cykelstiprojektet, dels museumsinspektør Niels Haue på Aalborg
Historiske Museum - Jacob for at høre, om stenen kunne blive renoveret og placeret tæt på sin oprindelige
plads, Niels Haue for at høre, om vejsten er fredede eller på anden måde beskyttet, det er de ikke!
Da cykelstiprojektet blev igangsat i 2016 med ny projektleder, Charlotte Kragh-Pedersen kontaktede vi hende
og formand Kurt Baisgaard for at sikre, at vores lille ”projekt kilometer-sten” ikke ville blive glemt. Det må vi
i sandhed sige, at det ikke blev - næste gang, du kører til Vodskov, læg da mærke til den smukt opmalede
kilometer-sten i rabatten på østsiden af Vodskovvej mellem Hyttel-Sørensens vej og Plovhusene - det er
smukt arbejde Kurt - tak for det!
Poul Dahl
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne - Lokalhistoriske projektgruppe -2016
__________________________________________________________________________________________________________________

Galleri Hammer går under overfladen!
Vor lokale Georg Gearløs og Galleri Hammers grundlægger, Henning Bitsch,
som også har udviklet elbiler og soldrevne køretøjer og meget andet, er også
en dreven dykker med fornemt diplom. Henning har længe ønsket sig en
ubåd, men det har været alt for dyrt at købe, så Henning har nu konstrueret
en selv. Den blev døbt i juli i Asaa havn og har været testet med dykkere
omkring sig. Lige nu arbejder Henning med test af nye vægtklodser samt nye
ballasttanke. Sødygtigheden er nogenlunde som planlagt, dog der skal mere
fart på - især i overfladen går det for langsomt. Der skal også udvikles en
mere fintfølende ballast- og blæsesystem, for lige nu opfører Sunfish sig
enten som en prop eller en sten. Men det kommer der styr på!

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A 9310 Vodskov CVR. 35230246
Telefon: 40 70 80 10

E-mail: info@nordport.dk

Nordjyllands Portmontage garanterer dig effektivt og
kvalitetsbevist arbejde samt et pålideligt samarbejde
hele vejen igennem processen.
Nordjyllands Portmontage er specialist i montering og
service af porte, døre og el betjeninger.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nyt fra Gymnastikafdelingen i GIF

Vores planlægning af kommende sæson har til dels været præget af sammenlægningen af GIF og GSK. Vi synes, at den nye
Hovedbestyrelse har arbejdet hurtigt, selvom de har været presset af tid mm. Vi synes også, at den nye forening GIF er kommet
langt. Bestyrelsen for gymnastikudvalget været i gang i lang tid med planlægning af den kommende sæson 2016/2017. Det er altid
spændende at se, om kabalen kan gå op, om vi kan få de instruktører, som vi ønsker, om vi kan få haltiderne til at passe, om vi kan
få de diverse hold op at stå. Følgende hold fortsætter:
Motionsholdet

Linedance begynder og øvede

Voksen/barn holdet

Cheerleading

Kom i form

Puslingehold

Spring/rytmisk hold med ropeskipping serier – et nyt tiltag.

Vi vil rigtig gerne kunne tilbyde et aftenhold i yoga, som vi har haft stor succes med, men vi mangler desværre en instruktør, så er
der en læser, der kender en, så kontakt os venligst. Jeg kan altid træffes på mobil nr. 61 99 23 02. Vi håber, det lykkes.
Vi tilstræber at få delt folderen ud midt august – så hold øje med postkassen.
P.v.a. gymnastikafdelingen Ellen Høgh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cykelstierne er i brug

Knap var asfaltmaskinen kørt af cykelstien mellem byerne, før den første cykel, rulleskøjteløber, vandrer, skater, hundelufter, rytter og hest
med cykel var i gang. Alle nød det – det var lige, som vi havde ønsket det. En dejlig miljøsti med udsigt ud over de åbne vidder mod
Dronninglund – mod hammer Bakker. Beplantningen langs vejen var, trods kraftig hugst, stadig rigtig flot. Super godt. Stien i sig selv følger
vejens kurver i tilbørlig afstand fra bilvejen.
Andreas Helgstrand har lavet en fin ridesti, der forbinder det nye ridecenter med hovedsædet, så mon ikke det bliver den naturlige
forbindelse mellem de to anlæg. Arbejdet skrider planmæssigt frem, vi har dog visse problemer omkring rundkørslen. 8. oktober kan vi
indvie hele projektet, se bagsiden.
Bendt Grønborg/Cykelstiudvalget
_______________________________________________________________________________________________________________

NYT FRA FODBOLD

Fodbold starter efterårssæsonen ved fuld styrke og med mange gode hold.
Alle hold har fået nyt tøj i de nye GIF-farver.
I efteråret har vi følgende hold/trænere:
Legehold
Johanne (Anne)
U6 (3-mands)
Søren Hoff Brøndum
U9 (5-mands)
Jesper Ejnar Jensen
U10 (8-mands)
Kent Jensen
U12 (8-mands)
Jesper Rasmussen, Magnus og Martin Kristiansen
U12 piger (8-mands)
Nikolaj Nielsen, Jesper Rasmussen
U19 (GIF/VIF)
Mikkel Golding Faaborg
Serie 5
Jesper Rasmussen og Mikkel Golding Faaborg
På www.dbujylland.dk kan man finde kampprogrammerne for de enkelte hold.
Skriv Grindsted SK i klubsøgefeltet, og vælg hold.
På den nye GIF-hjemmeside, som snart er klar, vil I kunne finde træningstider m.m.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nyt fra USR: Sportsrideklubben
Som de fleste af Uggerhalne og Grindsteds borgere har bemærket, har den gamle rideskole mellem byerne gennemgået en kraftig forvandling i
løbet det seneste års tid. Fra at være en mindre, ældre rideskole med en lille nedslidt ridehal, knejser nu vel nok landsdelens om ikke landets
flotteste og mest moderne ridesportscenter bag det røde hus, som tidligere tilhørte Gerda og Jacob Karlsen. Da de sidste år valgte at sælge deres
hjem gennem mange år - og rideskolen - slog naboen, Andreas Helgstrand på den anden side af vejen, til og købte.
Andreas Helgstrand fortalte til den officielle indvielse, som fandt sted den 20. juni, at det i første omgang bare havde været bolig til nogle af hans
mange ansatte, han havde været på udkig efter. Men da også flere af de ansatte havde brug for staldplads til egne heste, og da der i forvejen var
godt fyldt op i hans egne stalde, var købet af Grindstedvej 54 jo oplagt.
Fra starten var planen at både stalde og ridehal skulle udskiftes med nye bygninger, og da også en ridefysioterapeut ønskede at leje sig ind, blev
beslutningen om endnu en ridehal taget. Efterfølgende har stort set alt på hele matriklen gennemgået en omfattende modernisering, og huser nu
alle de moderne faciliteter, som en hest, rytter og rideklub kan ønske sig.
For den "gamle" Uggerhalne Sportsrideklub, USR, er stadig at finde i centeret. USR er en forening, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget
og foreningens arbejde udføres af frivillige. Klubbens formand Lise Knudsen fortæller: "I april 2015, da stedet, hvor klubben lejede sig ind, blev
solgt, tænkte vi "Hvad nu?"
Vores skønne sted var købt af Marianne og Andreas Helgstrand og vi havde en lejekontrakt som kun løb frem til januar 2016. Men med stor
velvillighed, hjælp og støtte fra Aalborg Kommune var vi i stand til at genforhandle vores lejekontrakt. Og nu gik det stærkt for vores nye udlejer
havde store visioner. Vores tidligere ridehal blev jævnet med jorden, og et fantastisk bygningsarbejde blev påbegyndt."
Når omgivelserne ændrer sig, som de har gjort hos USR, ændrer mulighederne sig også, og rideklubben står i den kommende tid overfor nye
store opgaver og udfordringer. Der er planlagt flere stævner på højt niveau, og dette giver mulighed for at skabe og udvikle eliten indenfor
sporten. Allerede her i august finder 2 stævner sted, det første i weekenden den 5.-7. august - som jo er afholdt, når dette blad udkommer. Det er
et såkaldt B-stævne, altså et Landsstævne. Her forventes rigtig mange ponyer og heste til start. Ca. 500 starter bliver det til i alt i løbet af de 3
dage. I den sidste weekend i august går det løs igen. Her afvikles et C-stævne, det er på Distriktsniveau. Igen bliver der fuld gang i ridningen på
alle klubbens baner. Da det er et Distriktsmesterskab for hold, der skal afgøres, vil nogle af distriktets bedste ryttere og heste komme til start
disse dage.
Alle arrangementer i klubben er iøvrigt åbne for alle interesserede. Der sælges både mad og drikkevarer og man kan få sig en stor hesteoplevelse,
hvis man kigger forbi.
Men de nye lokaler er også et sted, hvor man vil bære den gamle klubånd med videre. I Uggerhalne Sportsrideklub er der plads til alle, man
hjælper hinanden, og det skal være sjovt at være med. Lise Knudsen fortsætter: Vi vil stadig lære børn, unge og ældre at ride og omgås heste.
En af vore små elever sagde engang: Vandet fra vandslangen i Uggerhalne Sportsrideklub smager allerbedst. Og det gør det fortsat!
Rideklubben, der før var ganske lille, oplever nu stor medlemstilgang både af begyndere og af eliteryttere. Det betyder bl.a. også en øget færdsel
igennem byerne Uggerhalne og Grindsted. I området mellem byerne kan man ofte møde de firbenede og deres ryttere, både på veje og stier.
Klubbens bestyrelse fortæller, at man er opmærksom på problemet med "tabte klatter" på den nyanlagte cykelsti, og har opfordret alle
medlemmer til at rydde op efter sig.
Til gengæld vil de gerne udbrede viden om, hvordan man passerer en hest og rytter bedst og sikrest muligt for alle parter, både på cykel og i bil:
"Gør gerne opmærksom på dig selv, hvis du nærmer dig hesten bagfra! Særligt på cykel, som jo er ret lydløs. Råb gerne "Hej" eller lignende i god
tid, så du er sikker på at have rytterens og hestens opmærksomhed, inden du kører forbi.
Sæt altid farten ned, og passér med god afstand."

Læs mere på www.hammernyt.dk

18

_______________________________________________________________HammerNyt____________________________________________________________

Sådan fungerer vores Borgerforening GUBF
Borgerforeningens formål er at fremme lokalbefolkningens trivsel og samhørighed. Dette gøres ved at varetage lokalsamfundets interesser over for
offentlige myndigheder, virke for løsning af fælles opgaver og problemer, forestå aktiviteter og arrangementer, som sigter mod gode fælles
oplevelser for områdets beboere, samt fungere i samarbejde med områdets øvrige foreninger og interessegrupper.
Borgerforeningen er med til holde byen i gang. Vi laver HammerNyt, Sankt Hans, fastelavn, julebelysning, Hammeraftener, kontakt til kommune,
pynter byen med flag, æresport, sommerfest, og meget andet for at gøre DIN by levende.
Borgerforeningen samarbejder gennem Grindsted-Uggerhalne Samråd med de øvrige foreninger i byerne.

Ved landsbyens gadekær..

Samvirke med Samrådet

Sommerfesten er for alle

Bestyrelsen
Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse, der har ret og pligt til at disponere på foreningens vegne i overensstemmelse med
vedtægterne og generalforsamlingens vedtagelser. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter
derefter selv sin forretningsorden Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår skiftevis 2 det ene år og 3 det følgende. Suppleant til
bestyrelsen vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan til varetagelse af nærmere definerede opgaver eller funktioner, der tjener foreningens
formål, nedsætte udvalg. Til deltagelse i udvalgsarbejde udpeges som hovedregel medlemmer med særlig interesse for – eller kvalifikationer til –
pågældende arbejde. Dog kan der, hvis udvalgets kommissorium taler for det, udpeges kvalificerede deltagere uden for medlemskredsen.
Økonomi
Borgerforeningens økonomi bygger på salg af medlemskab, overskud fra aktiviteter og arrangementer, samt eventuelle tilskuds- og fondsmidler
fra anden side. Kassereren har ansvaret for opkrævning af kontingent. Bestyrelsen er ansvarlig for borgerforeningens økonomi og kan ikke indgå
forpligtigelser, hvorved medlemmerne forpligtes udover kontingentet.
Borgerforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for at føre borgerforeningens regnskab forsvarligt samt udarbejde
årsregnskab. Årsregnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har ret til at
foretage uanmeldt revision.
Aktiviteter
I august er der Sommerfest omkring hallen og banerne, og Borgerforeningen er aktiv sammen med Samrådet og alle foreningerne.
Julebelysning: I 2013 blev vi, bl.a. takket være et antal frivilliges indsats, færdig med modernisering af julebelysningen – alle roser og nyder
resultatet.
Vi har hjertestartere i hallen og i sognegården i Grindsted og en på vandværket i Uggerhalne, og vi har organiseret løbere til hurtig indsat med
hjertestartere.
Desuden arrangerer vi flagallé og aktiviteter efter behov, Operation Skrald, fastelavnsfest og tidligere fællesspisning for børnefamilier. Har du
en idé til et godt arrangement, så lad os tale om det - måske kan vi realisere det i fællesskab.
Medlemsskab
I 2016 er medlemskontingentet 150 kr. for en familie og 80 kr. for enlige. Når du har indbetalt, kommer vi med et medlemskort, så du kan vise, at
du er en der støtter din by. Er du medlem af Borgerforeningen kan du låne æresport og 10 flag for 150 kroner – til brug for kobber-, sølv- eller
guldbryllup eller anden festivitas.
Som medlem kan optages enhver husstand i foreningens geografiske område (Hammer Sogn).
Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn

En venlig sjæl En venlig tanke
- En dejlig stol!
Foto: Ole Peter
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Formand Bo Hovgaard Thomasen:
Jeg kom med i borgerforeningens bestyrelse, da vi for seks år siden flyttede til Grindsted. Jeg vil gerne
bidrage til at skabe muligheder for at alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn kan mødes på kryds og tværs
om forskellige aktiviteter og arrangementer, også selv om vi måske har forskellige interesser og er
forskellige steder i vores liv. Samtidig er det også vigtigt for mig at bidrage til at forbedre og vedligeholde
byernes faciliteter, som eksempelvis borde og bænke ved bålpladsen bag skolen, hjertestartere og
julebelysningen i Uggerhalne og Grindsted. Jeg er i det hele taget motiveret til at give en hånd med, så
vores område nu og fremover er godt for os alle at bo i.
Næstformand Charley Pedersen:
Min motivation for at være med i Grindsted-Uggerhalne Borgerforening er, at vi deltager i så mange ting
og derfor synes vi også at vi vil levere noget tilbage. Når man nyder så må man også yde noget til gengæld,
så derfor er jeg med i bestyrelsen som næstformand, og det interesserer mig at være en del af vores lille
hyggelige samfund.
Betina Knobloch:
Jeg valgte i sin tid at indtræde i bestyrelsen for at give noget tilbage til vort lokalsamfund.
Især synes jeg det er vigtigt at alle aldersgrupper og især børnefamilier er repræsenteret i bestyrelsen. Det
er også sjovt og lærerigt at arbejde i bestyrelsen, man kommer i kontakt med en masse i vores
lokalsamfund, som man ellers ikke ville snakke med.
Anders Clausen:
Jeg er medlem af bestyrelsen fordi Borgerforeningen er vigtig for vores lokalsamfund, den påtager sig det
uspecificerede
arbejde, som ikke naturligt hører ind under sportsklubber og andre fritidsklubber. Borgerforeningen laver
arrangementer, som giver kontakt mellem børn og voksne på tværs af generationer, adresser
og interesser, så folk bliver knyttet sammen og får et særligt forhold til vores lokalområde, så det bliver
mere end bare en bopæl.
Anette Pilgaard:
Jeg har et stykke tid overvejet at blive en del af borgerforeningen, da vi ikke har små børn længere og
derfor synes jeg, at jeg har fået bedre tid. Derudover vil jeg gerne være Uggerhalnes stemme i foreningen
og deltage aktivt i at samle byerne i nogle fælles aktiviteter. Jeg synes, det er vigtigt, at vi viser omverdenen
at vores lille område er et dejligt sted at slå sig ned i.

Ud over bestyrelsen er følgende involveret i Borgerforeningens arbejde: Ole Faaborg, redaktør af Hammernyt, Ole Peter
Jakobsen, redaktionsmedlem, Ellen Høgh, redaktionsmedlem, Maria Jakobsen, kasserer, Claus Thorbjørn Christensen ,
suppleant og Frode Christensen, revisor.

Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
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DET SKER:
Arrangementer i august - september - oktober
Arrangør:

.
.
.
r
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k
s
Det
Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård:

31.08.2016

Udflugt til Bangsbo, Frederikshavn og
Sæbygård slot med rundvisning og kaffe.

Hammer Kirke:

25. september
Høstgudstjeneste
øvrige: se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/

Horsens Kirke:

se kirkesiderne

se også http://www.horsenshammer.dk/

Sommerfest

24. til 27. august

på sportspladsen, se omdelt program

Samrådet/PHB

4.9. 13.00 -15.00

Høstmarked Ideon PHB v. Svend Erik Mikkelsen,
Anton Thøger Larsen, Ole Kjær og Jørgen Jensen
Svampe for begyndere v. hallen, Anton Thøger
Larsen og Ole Faaborg

5.9. 18.00-20.00
FDF

16.8. 18.00 til 19.30
Opstart for alle interesserede og oprykning
tirsdage 18.00 til 19.30 alle fra 0. klasse og op mødes i Sognegården

Galleri Hammer:

18. august 19.30
30. september 19–21
se også hjemmesiden

Lejrbål og fællessang
Musik Café Dahl og Frost – koncert med
keyboard og guitar. Billetter 75/100 kr.
http://gallerihammer.com/nyheder/

STORT indvielsesarrangement lørdag den 8 oktober kl.10.00
Så sæt et kryds i kalenderen! Det bliver en festlig dag, hvor borgmester
Thomas Kastrup og rådmand Tina French kommer på cykel og klipper
snorene. Der bliver underholdning og konkurrencer samt pølser, fadøl
og sodavand. Så tager vi cyklerne frem!
Nærmere på program på www.Hammernyt.dk senere.
Cykelstiudvalget - Bendt Grønborg

HUSK!
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

HAMMERNYT udgives af
Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer i oktober 2016

Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 3. oktober 2016
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com eller
hammernyt@hammernyt.dk

