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M.v.h. Ole Peter Jakobsen,

Borgerforeningen

Lørdag den 10. december mødtes tæt ved 100 borgere fra Uggerhalne og Grindsted for at fejre advent ved at sætte 
nissehuer på vores svampe – de ikoner, der symboliserer natur og samhør i vor landsbyklynge. 

Denne gang satte vi huer på i Grindsted, fordi vi samtidig skulle indvie skulpturerne ved gadekæret. Samrådets 
formand Ole Schwarz fortalte om de nye nissehuer, som vi skulle frydes over i løbet af julen, og som er designet af 
Tove Hannibal. Huerne blev sat fint på og vi nød julestemningen når vi passerede forbi.

Derefter gik alle til gadekæret, hvor der var afsløring af 6 betonkreationer. De flotte og teknisk avancerede skulpturer 
er udført af studerende ved uddannelsesinstitutionerne i Aalborg, og Poul Dahl fortalte om fremstillingsprocessen og 
de valgte temaer. Skulpturerne bliver endelig fordelt i anlægget, når jorden er tør nok til varig opstilling.

Efter afsløring af de flotte naturtemaer i hvid cement blev der serveret gløgg og æbleskiver og snakket nye tiltag i 
vort lokalsamfund. 

NYE SKULPTURER TIL GADEKÆRET

Frode Christensen, Poul Dahl og Ellen 
Høgh inspicerede betonstrukturen

Poul Dahl fortalte om skulpturernes 
tilblivelse - foto taget gennem 
fisken

Folk stimlede til fra alle kanter

Gløgg og æbleskiver
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Landsbyklyngen Hammer Bakker   

Samrådene omkring Hammer Bakker har været heldige at blive udpeget til en fælles 
’landsbyklynge’ i forbindelse med udviklingskampagnen ”Landsbyklynger”. 

Målet er at styrke byernes samarbejde om fælles interesser, udfordringer og projekter. 
De første idéer er allerede ved at spire, og der er midler til ansættelse af en koordinator.

Midlerne er bevilget fra kampagnen ”Landsbyklynger”, som er etableret af Realdania, 
Lokale- og Anlægsfonden og DGI. 

Landsbyklyngen Hammer Bakker er dermed med helt fra start som en af de første af de 
op til 25 landsbyklynger, som vil blive etableret rundt omkring i landet den kommende 
tid.

Samrådenes udfordring er nu at lære, hvordan de kan bruge hinanden på tværs af byerne 
i Hammer Bakker, der hvor initiativer og opgaver og projekter vil have gavn af en større 
kreds og flere ressourcer.

De seks samråd som er med i landsbyklyngen er Grindsted-Uggerhalne, Sulsted, Tylstrup, 
Langholt, Vestbjerg og Vodskov. Disse samråd har allerede erfaringer fra samarbejdet i 
Projekt Hammer Bakker. 

Ideen med landsbyklynger er også at sprede initiativerne ud til flere. Samrådene har 
mange ideer på bedding, blandt andet handicap-venlige stier i Hammer Bakker. Alle er 
dog enige om, at der skal mange ideer på bordet, inden klyngen lægger sig fast på noget. 

Projekt Landsbyklynger vil køre i halvandet år, og der følger penge med til at ansætte en 
koordinator til at hjælpe med at sætte samarbejdet på skinner. Ud over arbejdet i 
Landsbyklyngen Hammer Bakker, vil der være netværk og erfaringsudveksling med de 
øvrige landsbyklynger rundt om i landet. 

Se mere på hjemmesiden www.landsbyklynger.dk 

De gamle bakker

Samarbejdende samråd

Tegning: Jørgen Hansen
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Firmaportræt: NORDJYLLANDS PORTMONTAGE

Grindstedgård på Espelunden 3 er sat flot i stand af ejerne Ann og 
Per Nikolajsen, og den gamle gård er blevet en del af den fine 
indkørsel til Grindsted nordfra. 

Per var oprindelig automekaniker, men hans tekniske interesse har ført ham i 
mange retninger - det endte med at blive portene, han faldt for. 

Per er fra Langholt og er gift med Ann fra Vodskov, som er civilingeniør med 
speciale i jord og grundvand hos Region Nordjylland. De har to børn, Maria på 
20 og Anders på 17.

Per dyrker flugtskydning med Maria og motocross med Anders, og Ann og Per 
er i gang med renovering af et ’flydende sommerhus’, en stor motorbåd, som 
skal danne ramme om gode ferier i Sverige, hvor de har nogle af deres 
yndlingssteder.

I 1995 flyttede de ind på Grindstedgård efter at have kigget på nedlagte 
landbrug et stykke tid. Stedet var godt placeret og havde 
udvidelsesmuligheder, så Ann og Per gik i gang med renovering af den gamle 
gård helt fra bunden. Ann er arkitekten bag den gamle landbohave, der 
omgiver de flotte gulmalede bygninger.

Boligen og værkstederne er i dag i flot og velisoleret stand, og der er gang i 
firmaet, så Per overvejer at få bygget en hal mere – de gamle ladebygninger er 
fyldt op med lager og værksteder og garager. Der er heldigvis rigelig med jord 
omkring gården.

Frysehuset i Grindsted er lidt af et klenodie i byen, og Grindstedgård var den 
gård, der sammen med Mellergaard i sin tid gav jord til frysehuset. Dermed 
ligger frysehuset nu hos Per - fryserne og indboet er fjernet, og Per har nu et 
dejligt stort rum, som han kan anvende i sin virksomhed. 

På Grindstedgård startede Per i 2010 Nordjyllands Portmontage. Nordjyllands 
Portmontage er et firma der sælger og servicerer alle former for porte i hele 
Jylland. Nordjyllands Portmontage har alle typer af kunder – både private og 
virksomheder og sælger alle former for porte, døre, læsseramper, hurtigporte 
og rullegitre til butikker.

Alle porte bliver bestilt og produceret på individuelle mål. På den måde sikres 
det at kunderne altid får lige netop det produkt, der matcher deres behov.

Nordjyllands Portmontage er klar, hvis du  har brug for at få monteret en ny 
port eller få lavet service på den eksisterende. Per har fokus på et kundevenligt 
image med  effektivt og kvalitetsbevidst samarbejde.

Montering og service af porte, døre og el-betjeninger er det, der mest er gang i 
hos firmaet. Der ydes service 24 timer i døgnet, fordi der er kunder, hvor det er 
af vital betydning at portene fungerer døgnet rundt. Per og hans folk kan rykke 
ud og hjælpe når der er brug for dem.

Hovedbygning efter renovering

'Sommerhuset' gøres klar

Per, Ann, Maria, Anders

Gården er omhyggeligt renoveret

Se mere side 17
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Grindsted Vandværk I/S
Kornelparken 4, Grindsted

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

Uggerhalne 
Vandværk 
     www.uggerhalne.dk-vand.dk

Formand:  Jørn Toldbod
Skovskellet 5
Tlf.  98 28 63 81

Kasserer: Jens Jørn Pedersen
Kongsvænget 14
Tlf. 98 286567

F

K

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

* Køb/salg af brugte
biler

* Serviceeftersyn

v/ Morten Sudergaard
Karolinevej 3, 
Grindsted
9310 Vodskov

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

sudergaard.auto@stofanet.dk

Mobiltlf. 2084 6432

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

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

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet 

Sko 
til
hele
familien

Vodskov VVS

Aut. VVS-installatør

Niels Jørn Holm A/S
Røllikevej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399

Her er et
godt råd en 
selvfølge

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

Tlf. 98 28 15 16

�VAND
�VARME 
�RØRSKADER
�BLIKKEN- 

SLAGER
ARBEJDE

�VAGT-
ORDNING

Hjallerup VVS
BMK Oliefyrsservice
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               Hilsen til borgerne i Grindsted og Uggerhalne
- 2017 bliver et aktivt år!

Bestyrelsen vil gerne sige tak for opbakningen i 2016!

Vi har tumlet med mange forskellige arbejdsopgaver i løbet af 2016, nogle har været 
arbejdstunge, andre lettere, nogle meget synlige og andre mindre synlige, men alle har 
krævet, at vi tror på at vi kan gøre en forskel.

Når vi tænker tilbage på 2016 dukker der mange ting op:

• Kampen om vores cykelsti der blev vundet i 2015, og her i 2016 havde vi en flot
indvielse med borgmester og rådmand.

• Skolen fik igangsat sit renoveringsprojekt og man forventer indflytning i marts samt
indvielse efter sommeren 2017.

• Kultur og Borgerhuset, som den gamle DUS-bygning kommer til at hedde. Lige nu
arbejdes der med tegninger og beregninger og så kommer arbejdet med at søge de
økonomiske midler til projektet. Vi forventer at holde et åbent hus i DUSSEN lidt
senere på året med et efterfølgende orienteringsmøde.

• Vi har fået opsat 5 flotte byporte, der blev indviet sammen med cykelstien.
• Vi har arbejdet hårdt på at få projektet omkring de nye udstykninger godkendt. Dette

har stået på meget længe, men lodsejeren og Aalborg kommune forventer nu, at
lokalplanen bliver færdig i 2017.

• Vi fik afsløret de 5 betonkreationer, som skal stå ved gadekæret.
• Vi har i november etableret et nyt udvalg – KULTURUDVALGET - som vil koordinere de

aktiviteter, der foregår i vores bydel samt forsøge at igangsætte nye. Så det bliver
spændende hvad 2017 vil bringe, også i denne forbindelse.

• Vi har etableret et samarbejde med Grindsted skole omkring kunst, der skal opsættes
ved skolen ud mod Uggerhalnevej. Vi har fået bevilget 150.000,- hertil.

• Ungeudvalget vil i 2017 arbejde for, at der bliver etableret en legeplads for de
mindste bag sognegården.

• Hjemmesiden er blevet opdateret, og vi håber, at den kan blive en fælles indgang til
byens foreninger og organisationer.

• Skoleudvalget blev etableret for et par år siden, men her i 2016 har vi afviklet 3
møder, dels med skolens ledelse , dels med skolebestyrelsen. Formålet med møderne
er at styrke dialogen og dermed styrke koordinationen/ synliggørelsen at områdets
ressourcer.

• Samrådet har i de sidste 3 år afviklet borgermøder for at synliggøre de ting vi arbejder
med samt på denne måde få skabt en dialog herom. I foråret 2017 vil vi indkalde til et
visionsseminar med fokus på fremtiden ( 2017 til 2025).

• Vi er fortsat med i Projekt Hammer Bakker, som styres af de 6 samråd omkring
bakkerne. Her har vi fået overdraget vandtårnet i Hammer bakker,  som vi vil lave til et
udsigtstårn. Det bliver et tårn med selvstændig organisering.

Der er ingen tvivl om, at 2017 kommer til at byde på mange spændende udfordringer, men 
det vil være opgaver, som vi er parate til at tage op og arbejde med.

Mange hilsner

Bestyrelsen  
for  Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
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Glæden ved heste førte et ungt portugisisk ægtepar fra Berlin til Uggerhalne og Helgstrand 
Dressage.

Marta og João Moreira, henholdsvis 35 og 31 år, arbejdede tilbage i 2016 i Berlin i en stald 
som beridere.  De rider begge to på et højt plan og konkurrerer på højt niveau. De boede i en 
lille forstad til Berlin sammen med deres 5 årige datter Constança, havde boet der i 4 år og 
var faldet rigtig godt til og havde taget den tyske kultur og sproget til sig. På daværende 
tidspunkt kendte de ikke så meget til Danmark, ud over byerne Odense og København, hvor 
João havde købt en hest, som var opstaldet der. Hesten er senere kommet til Uggerhalne.

Et telefonopkald fra Andreas Helgstrand skulle vise sig at ændre deres liv radikalt. Det blev 
aftalt her, at de skulle komme til Uggerhalne for at finde ud af, om de kunne tænke sig at 
arbejde hos Helgstrand Dressage. Lysten var stor, da der her er tale om en stald i 
verdensklasse. I den forbindelse kontaktede de Grindsted skole, da Constança skulle 
begynde i 0. klasse, hvis de bestemte sig for at flytte.  

Her var heldet med dem for alvor, for en af Constanças kommende klassekammerater 
Camilla taler flydende portugisisk og kunne ved samtalen bruges som tolk. Der er ingen tvivl 
om, at det var en afgørende faktor for deres valg. De følte sig så velkomne og siger selv, at 
de skylder Camilla og hendes forældre Tommy og Louise (Heloiza) Jørgensen på Tranevej så 
meget.  Louise er af brasiliansk afstamning – derfor taler Camilla portugisisk.  De er evig 
taknemmelige for, at de har lært dem at kende. 

Constança taler allerede et flot dansk. Forældrene siger dog, at de ikke kan høre, om hun 
taler et grammatisk korrekt dansk. Vi synes, hun taler så flot dansk. De to hold forældre har 
lagt mærke til, at de to piger begynder at tale portugisisk sammen fra start, men slår hurtigt 
over i dansk. Constança suger hurtigt til sig og har en klar fornemmelse af, hvordan vi 
danskere f.eks. hilser på hinanden, ikke så meget kys og kram, selvom vi er kommet mere 
efter det. Hun er god til af afkode mennesker.

I september 2016 ankom den lille familie til Uggerhalne, og Constança startede i skolen i 
oktober måned. De føler sig rigtig godt modtaget af de lokale i Grindsted/Uggerhalne og har 
allerede lært nogle at kende, men deres netværk er primært på Helgstrand Dressage og 
Rideskolen. Her er der mange beridere, ryttere og handlere fra lande som Portugal, Spanien, 
Italien, Sverige, Norge, Sydafrika og Australien, så deres hovedsprog er engelsk. 
De er glade for at bo så centralt, tæt ved skolen/hallen og tæt på Aalborg. Det er perfekt for 
dem. Marta løber i skoven, og João startede så småt med at spille fodbold sidste år i 
Grindsted og har planer om at fortsætte i den kommende sæson. Marta spiller desuden en 
væsentlig rolle i Equitour, det kommende store internationale ridestævne, som løber af 
stabelen i begyndelsen af juni hos Helgstrand Dressage.

Som indledningsvis nævnt er der tale om en portugisisk familie, som kom fra Lissabon i sin 
tid. Her har de begge to en universitetsuddannelse bag sig. Marta har studeret sprog, 
engelsk og portugisisk litteratur og underviste elever på gymnasieniveau i disse fag. Hun 
underviste i 20 timer om ugen, samtidig med at hun red på topniveau. 
Det kunne ikke fortsætte i længden, så hun valgte hestene og gik ind for dem 100 %. João 
har studeret kinesisk, medicin og akupunktur og arbejdede på en klinik om eftermiddagen, 
mens formiddagen var helliget hestene. Han måtte også træffe et valg, og også her gik 
hestene af med sejren. De har og har hele tiden haft deres fokus på hestene. Forældrene 
føler, at de med deres baggrund kan støtte og guide Constança på en god måde. 

Hele familien føler sig allerede så godt tilpasse og på spørgsmålet om, der dog slet ikke er 
noget, de savner, svarer de samstemmende: At det ikke blæser helt så meget, og det må 
gerne være lidt varmere, men pyt - det kan man vist også godt vænne sig til, er deres 
kommentar. 

Grindsted Skole:  Constança 
får tolkebistand af Camilla

Fotos: Heloiza Jørgensen
Tekst: Ellen Høgh
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DanOleCom
Tekst og sprogservice
Autoriseret translatør

Brochurer
Lyrik
Konferencer
Redigering
98286400    Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage er 
specialist i montering og 
service af porte, døre og el 
betjeninger.

Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A     9310 Vodskov CVR. 35230246

Telefon: 40 70 80 10 

E-mail: info@nordport.dk

      Tømrermester Morten Thomsen APS
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AK Portmontage
Anders Kjærsgaard

Halsvej 91, 9310 Vodskov ..........  98 29 21 32
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

30 99 09 32

A
K

PORTMONTAGE
SALG OG SERVICE

Reparationer af alle former
for porte i aluminium og stål,

hejse-, skyde- og foldeporte

Salg og service på portautomatik

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,

Uggerhalne og Omegn:

DVD’en

GRINDSTED –
Dengang og Sidenhen

kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com

eller ringe på tlf. 29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

DVD’en er et historisk billedshow med et
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen
og andre Grindsted borgere i tiden fra
1950 og fremefter.

Billederne ledsages af Astrid Edberg
Jensens levende fortælling om de borgere
som boede og havde deres virke i
Grindsted og Omegn.

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
hjemmeside:

www.grindsted-if.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby 
– eller kender du nogen, der har?

Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk 
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Læs mere på www.hammernyt.dk
�����������������������������

��������������
���������������

Uggerhalnevej 17, Grindsted,
telefon 9828 6028

Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet

fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,

Uggerhalne og Omegn:

DVD’en

GRINDSTED –
Dengang og Sidenhen

kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com

eller ringe på tlf. 29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

DVD’en er et historisk billedshow med et
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen
og andre Grindsted borgere i tiden fra
1950 og fremefter.

Billederne ledsages af Astrid Edberg
Jensens levende fortælling om de borgere
som boede og havde deres virke i
Grindsted og Omegn.

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
hjemmeside:

www.grindsted-if.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby 
– eller kender du nogen, der har?

Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk 
eller ring på tlf. 98 28 63 33

_______________________________________________________________________________________________

en bedste pris. I den forbindelse tager Per selv rundt og ser produktionen af de forskellige produkter, for på den måde at sikre 
t de lever op til en ordentlig kvalitet. De fleste af portene bliver produceret i Holland og Tyskland.

ange af virksomhedskunderne har brug for at kunne få hjælpe her og nu, hvis f.eks. en port bliver påkørt af en lastbil. Så kan 
ele produktionen risikere at gå i stå. Derfor har Nordjyllands Portmontage 24 timers service – 365 dage om året. Også af den 
rund har Nordjyllands Portmontage et stort lager af paneler, motorer og reservedele til mange typer af porte.

ordjyllands Portmontage er gennem årene vokset til nu at have 6 ansatte, og 5 fuldt udrustede servicebiler.

n forudsætning for at kunne levere en god service til alle kunder, er at have gode og dygtige medarbejdere, som har fokus på 
valitet. I Nordjyllands Portmontage er det også vigtigt med godt humør og et godt arbejdsklima medarbejderne imellem. Bla. 
erfor laver Per flere gange om året forskellige ture og arrangementer for medarbejderne, og lige nu er de ved at arrangere en 
r til Formel 1 løb i Belgien til sommer. 

UNGDOMSKLUBBENom glad i Grindsted ungdomsklub 
i har åben hver onsdag 18:30-21:30. 
ngdomsklubben er for alle unge mellem 13 til 19 år. Kom og 
ær med, så du kan sætte dit præg på et spændende unge 
iljø. I klubben  er der mulighed for at spille bordtennis, 

ordfodbold, playStation, eller chille ud i diskoteket. 
i har ofte arrangementer ud af huset såsom go-cart, klatring, 
owling osv. Vi ses til hyggelig snak. 
ar man ideer til forskellige ting, skal man ikke holde sig 
lbage!               Vi glæder os til at se jer 

                        Venlig hilsen 
             Cecilie, Rikke og Christian 

        Telefon 21423105
Facebook: Grindsted ungdomsklub

         Adressen: Espelunden 5 9310 Vodskov
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TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!

Hans-Jacob Møgelmose

Nyt fra GIF – Gymnastikafdelingen:

Vi er nu gået ind i et nyt år, og med det følger der altid nogle refleksioner omkring året, 
der er gået. Vi synes, at vi kan se tilbage på et dejligt år i gymnastikkens tegn, hvor hallen 
har genlydt af glade og dejlige børn, unge og de lidt ældre gymnaster. 

Der hersker en god stemning og en god ånd, som i høj grad bygger på samarbejde og 
velvilje. I den sammenhæng vil vi gerne sige tusind tak for den opbakning, vi møder i 
hverdagen og ikke mindst op til jul. Mange af vores gymnaster og deres forældre tog en 
ekstra tørn med at sælge juleskrabere og julekalendere. 

Tak fordi I støttede gymnastikken i Grindsted – Uggerhalne ved at købe et juleskrabelod 
og eller en julekalender. Det betyder rigtig meget for os, at I giver os den goodwill. Tak.

Opvisningen står snart for døren, nærmere bestemt søndag den 19. marts kl. 
14.00(Dørene åbnes kl. 13.30), og mange af holdene har tænkt det ind i deres træning 
allerede på nuværende tidspunkt. Vi glæder os til at se rigtig mange den eftermiddag. 

Vi er involveret i et par store projekter her til sommer:

DGI’s store Landsstævne fra den 29. juni til den 2. juli i Aalborg.  Nogle af vores 
gymnaster skal være aktive i forbindelse med landsstævnet, og andre har meldt sig som 
frivillige. Vores forening får 40 kr. pr. frivillig pr. time. 

Er der yderligere nogle, som kunne tænke sig at være frivillig en af dagene, kan I 
kontakte Inger Posselt på mobil nr. 61465347 eller undertegnede på mobil 61992302. 
Det kan nås endnu!

Equitour Aalborg 2017 – et stort internationalt ridestævne i Uggerhalne fra torsdag den 
1. juni til den 5. juni. Vi er blevet spurgt, om vi kan stille med nogle frivillige til at afvikle
nogle praktiske ting. Her vil foreningen får 50 kr. pr. time pr. frivillig. Der er allerede
nogle, som har sagt, at de har mulighed for at hjælpe i nogle timer. Hvis I sidder og
tænker, at det har I også lyst til eller mulighed for, så giv os et ring, og vi finder ud af det.

Dejligt, at der sker så meget i vores lokalsamfund, og dejligt, at der bliver trukket i 
samme retning, og dejligt at bo i et lokalsamfund, hvor vi vil noget med vores 
lokalsamfund.

Ellen Høgh
Formand for gymnastikken - GIF



Hammer Nyt
19

Hammer Nyt

Læs mere på www.hammernyt.dkLæs mere på www.hammernyt.dk

23

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

15

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

Grindstedmesterskaber 2010 Badminton
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G rø n b o rg H v id ev a reS erv ice
Uggerhalnevej 33,
Grindsted

T lf. 9 8 9 9 6 1  7 7
Mobil 20 65 10 20

Din lokale hvidevarereparatør

Medlem

af Central-

foreningen af

Autoreparatører

i Danmark
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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN
Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 9828 6145

• Køb og salg af brugte biler

• Stort udvalg af importerede biler

til gule og hvide plader

• Lån bil, mens din bil repareres

• Serviceeftersyn

A
p

S

• Reparation af forsikringsskader

samt fototaksering

• Alt i autoreparation af person-

    og varebiler

• Klargøring til syn

• Udskiftning af ruder

Grindsted-
Uggerhalne

Borgerforening:

Medlemmer
kan leje

en trailer

Borgerforeningen
er ejer af en trailer, som
medlemmer kan leje
for 75 kr. pr døgn.

Traileren er placeret
ved Aage Laursen,
Uggerhalnevej 38,
tlf. 9828 6043.

Opgiv navn og vis

gyldigt medlemsbevis.

Vognmand

Niels Chr. Skindbjerg

40 45 28 62
E-mail:

vognmand@skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk

Udlejning af åbne containere

Salg af:
Grus, sand, sten, granitskærver
Alm. vognmandskørsel

Udgravning med gummiged og 
rendegraver

Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
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Værksted

Søren

UGGERHALNE
AUTO
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R evis ions firma
Ole Dahl

R egis treret R evis or F RR

KORNELPARKEN 84
G rindsted - 9310 V odsk ov

T elefon 9828 6529

Lej
æresporten

ved Grindsted-
Uggerhalne
Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

B jarne Hansen
E jendomsmæglerfirma

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

Aut. VVS -ins tallatør

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

Her er et
god t råd en
se lvfølge

Annoncer

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

KINNERUP AUTO

Grindstedvej 2, 9310 Vodskov 

www.kautok.dk

Grønborg Gulvservice A/S
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Få et uforpligtende tilbud på din 
opgave!

Email: info@gronborggulvservice.dk

KOMMISSION
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          NYT FRA SPORTSRIDEKLUBBEN 

Den 8. Marts er der D-springstævne for ponyer og heste. Et D-stævne er et stævne på klub-niveau, hvor en del af områdets 
klubber er inviteret.  Alle er velkomne til at kigge ind, det foregår i vores indendørs haller og der er kaffe på kanden og andet 
godt at købe i cafeteriet.

EQUITOUR den 1. -5. juni: Dette er den danske afdeling af FEI Nations Cup - og det første CDIO4-dressurstævne nogensinde - 
afholdes hos Helgstrand Dressage på faciliteterne på Grindstedvej 54 (rideskolen). Skynd dig ind på www.equitour.dk for at læse 
mere - og hold øje med Ticketmaster i foråret 2017, så du kan være sikker på at få en billet til Nordens største og flotteste 
internationale hesteevent nogensinde!

Generalforsamling i USR (Uggerhalne Sportsrideklub) blev afholdt den 24.01.2017. Bestyrelsen består herefter af formand Lise 
Knudsen, næstformand Heidi Gelardi Eriksen, kasserer Anette Nyborg, medlemmer Jonna Brix, Pernille Bondesen og Kristine Bak 
Larsen, suppleant Mette Sloth, juniormedlemmer Carolina Bondesen og Lærke Bergholdt.

Fastelavnsfest i Grindstedhallen
Søndag d. 12. februar 2016 kl. 14-16.30 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 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.   

MGP-aften
Lørdag den 4. marts arrangerer borgerforeningen børne-MGP-aften i Grindstedhallen. Vi er endnu ikke sikre på, 
hvornår på aftenen vi starter eller hvilket teknisk udstyr, vi kan få fat i. Vi vil bare gerne fortælle Jer, at 
arrangementet afholdes, så I har mulighed for at sætte kryds i kalenderen. Vi håber at se rigtig mange af Jer til en 
festlig aften. Der vil være en bod, hvor der sælges forfriskninger.

”Operation Skrald”
Operation Skrald er borgerforeningens årlige skraldindsamlingsdag, hvor borgerne i Grindsted, Uggerhalne og 
omegn hjælpes ad med at fjerne skrald fra byernes fællesarealer og indfaldsveje. Vi afholder i år ”Operation Skrald” 
på samme dato som den landsdækkende affaldsindsamlingsdag - søndag d. 2. april kl. 10. Vi kvitterer med en øl 
eller en sodavand, når sækken med skrald afleveres ved containeren og ca. kl. 12 tænder vi grillen og serverer 
pølser og brød. Det plejer faktisk at være ganske hyggeligt at deltage i både selve indsamlingen og bagefter ved 
grillen. Vel mødt – vi håber på Jeres hjælp. Mød op ved legepladsen i Uggerhalne (Hjetegræsvej) eller ved 
Grindstedhallen.   

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.
Borgerforeningen er i øjeblikket ved at koordinere, at vi i Uggerhalne og Grindsted, får et såkaldt "hjerteløber"-hold.
Hjerteløberne er personer, der registreres i hjertestarternetværket (hjertestater.dk) og i Region Nordjyllands SMS-
hjertestop ordning, 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.
Der er ind til nu 11 personer godt fordelt i Grindsted og Uggerhalne, som har meldt sig som hjerteløbere. Det er vi 
utrolig glade for. Der kan dog godt bruges flere hjerteløbere, og hvis du har lyst til at være med til at hjælpe, kan du 
kontakte Bo Hovgaard Thomasen på tlf./sms 29808405. 

    NYT FRA 
GUBF

BORGER     
FORENINGEN  
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Naturen i Hammer Bakker
Vinterdun

Når engle renser deres vinger 
så falder deres hvide dun
og bliver til sne hos os hernede 
den ligger som en dyne lun
et værn mod frostens klinger.

Med sindet spændt og alle sanser 
en kold og smuk senvinterdag       
på bakken tæt ved skovens rand      
er himlen som et sølvbeslag            
hvor spinkle englepiger danser.

Der drypper fine iskrystaller 
fra skyer som er tonet blå
et nedfald fra de himmelballer     
som hvirvler støv på må og få
i fjerne skønne lyse haller.

Digtet er fra samlingen 'Hammerglimt' af Ole Faaborg, illustreret med tegninger af Jørgen Hansen. 

Bogen lanceres på Galleri Hammer til Påskeferniseringen Skærtorsdag.

____________________________________________________________________

Galleri Hammer 
Kim Jespersen blev på den velbesøgte generalforsamling i november afløst på formandsposten af 
Henning Bitsch, indehaver af Galleriet. Den nye bestyrelse er i gang med en reorganisering, som skal 
øge kreativitet og udvikling. Galleriets adventsmarked blev en stor succes  med over 400 
besøgende , stor omsætning i boderne og 14 nye medlemmer af   venneforeningen. 
Der er også god gang i de AOF-kurser, der afholdes på Grindstedvej 35.
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BYPORTENE I Grindsted og Uggerhalne
Af Jon Keldgaard

Nedenstående lidt historik om hvordan Byportene i vore to dejlige og naturskønne byer 
egentlig blev til:

Under Samrådet er der en projektgruppe der arbejder med Byudvikling. I gruppen har et af 
projekterne været byporte. Ideen med byporte startede i slutningen af 2013, hvor Ole Kjær 
lavede den første skitsetegning vedrørende projektet. I 4. kvartal 2014 blev der så 
tidsmæssigt i gruppen overskud til 100% at gøre en indsats for projektet. 

Ole Schwarz og undertegnede påtog os opgaven som ”tovholdere” for at arbejde videre med 
etablering af Byportene.

Det blev en lang og sej kamp. Som udgangspunkt havde vi forestillet os at de nuværende 
officielle byskilte skulle integreres i Byportene, som selvfølgelig skulle produceres i Egetræ, 
således at ”rammerne” faldt godt i tråd med vores dejlige nabo skoven.
Da vi jo er lovlydige borgere kontaktede vi selvfølgelig Aalborg kommune’s afdeling for Trafik 
& Veje. 
Herfra fik vi så tilbagemelding om, at man efter samråd med Nordjyllands Politi afviste vores 
forslag, idet integrering af de officielle byskilte vil virke 'forstyrrende for trafiksikkerheden', 
idet de officielle byskilte er ment som hastighedsregulerende oplysningsskilte. 
I løbet af nogle måneder tog Ole S.  og jeg så fotos af byporte rundt omkring i Nordjylland 
(samme politikreds som os), hvor det åbenbart ikke var noget problem med de integrerede 
officielle byskilte. 

Da vi så bad Aalborg kommune samt Nordjyllands Politi om en forklaring, ja – så var svaret, at 
de andre byer jo nok ikke havde spurgt om tilladelse, og derfor heller ikke havde fået afslag. 
Nå, men nu måtte vi jo så tænke på alternative muligheder. 
Vi fik af Aalborg kommunes afdeling for Trafik & Veje – efter en del skriveri frem og tilbage 
godkendt udformningen af vores forslag til Byport. Næste fase var så godkendelse fra Aalborg 
kommune, omkring placering af de fem forespurgte Byporte. Dette var en kæmpe kampfor 
os. 
Vi sendte fotos ind med et par placeringsforslag for hver af byportene. Kun eet af vore 
oprindelige forslag om placering blev umiddelbart godkendt, de fire andre placeringer måtte 
justeres. Der er skrappe regler for hvor tæt på kørebanen og hvor tæt på til og frakørsler 
Byportene må stå.
Alle godkendelser kom dog til sidst i hus, og således kunne portene sættes i produktion hos 
Antons skovhold i Vodskov. Ligeledes kørte vi egestammer til Lild strand hvor Svend Erik som 
arbejder i træ, og er kunstneren bag vore hammerhatte – nu skulle i gang med at forvandle 
de fem stykker træ til fem nye stykker kunst.

Endelig en dag så var både byportene og de tilhørende hammerhatte færdigproduceret. Så 
gik et lokalt arbejdshold bestående af Villy Nielsen, Torben Hedemand, Palle Nørskov, Ole 
Schwarz samt undertegnede i gang med at planere og rydde de fem områder for græstørv.

Vi tog kontakt til den entreprenør vi havde aftale med om gravning af huller til stolperne 
( det måtte vi nemlig ikke selv gøre idet vi jo kunne risikere at ramme diverse kabler). 
Fair nok, men da Ole S. og jeg fulgte med entreprenørens to ansatte rundt til alle fem 
lokaliteter, da spurgte vi dem om de ikke havde tegninger med omkring hvor de evt. kunne 
risikere at støde på kabler. Det havde de ikke. Mester havde bare sagt til dem at nu skulle de 
være opmærksom på eventuelle kabler når de brugte pæleboret. 

Nå, men hullerne blev gravet og byporte og hammerhatte blev en uges tid senere sat i 
jorden. Det lokale arbejdshold var her det samme som tidligere nævnt.

Artiklens forfatter Jon 
Keldgaard i fuldt 
cykelornat
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Én ting er at flere lokale borgere har brugt en del timer på at projektet blev en succes. 
Men uden økonomisk støtte havde projektet med de fem Byporte dog ikke været mulig at 
gennemføre

Her skal specielt lyde en stor tak til:

Vognmand Niels Chr. Skindbjerg – Tlf.: 98281192 for donation af sand (og det blev faktisk 
til mange flere meter sand end vi i første omgang havde kalkuleret med).

Villy Nielsen
Ud over personlig arbejdskraft, så tilbød Villy at han da også godt kunne bidrage med 
diverse løfte/gravemaskiner. Villy, kørte med sand, gravede og fjernede græstørv.

AKA PULJEN = (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe for Landdistrikterne).
Takket være bidrag på cirka 40.000 kr.fra AKA PULJEN  fik vi økonomisk baggrund for at 
gennemføre vores projekt med Byportene.

Det er altid fantastisk og dejligt når et projekt bliver en succes. Vi fik ”landet” projektet 
Byporte!

Så er der selvfølgelig så lige det med den ”forsvundne” Hammerhat fra Byporten på 
Hammervej.
Jesper og Susanne , fra Dalen – Jens Nørgaardsvej, har doneret Egetræ til en ny HAT. 

Vi må så lige køre frem og tilbage til Lild Strand to gange - først for at levere egetræ, 
dernæst for at hente den  færdige Hammerhat.  

Med venlig hilsen
Jon Kjeldgaard

__________________________________________________________________

BREDBÅND        Med det overordnede formål at sikre fiberbredbånd i alle lokalområder har Aalborg 
Kommune godkendt en ansøgning fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne om et tilskud på 450.000 kr. til 
installation af en bredbåndsforbindelse til det kommende Kultur- og borgerhus. Det primære formål for 
Aalborg Kommune er ikke Kultur- og borgerhuset - men mere, at kommunen ønsker at sikre udbredelsen af 
fiberbredbånd til virksomheder og borgere i lokalområderne. Efter nærmere aftale med Bredbånd Nord er 
det endvidere målet, at bredbåndsmulighederne vil blive udbudt til samtlige husstande i Grindsted og 
Uggerhalne i første halvår 2018.                                         

                                                                                                                                  Lasse Breddam
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Facebook: Aktiviteter i 
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Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen         
29808405
Betina Knobloch     
98130551
Anette Pilgaard  Jespersen     
25346704
Charly Pedersen 
98286121 
Anders Clausen       
28246227 
Menighedsrådsformand: 
Jørn Toldbod  
982867381
Sognepræst:
Mette Krogholm Pedersen 
98256416
Samrådets formand:
Ole Schwarz 
23923068
oleschwarz@stofanet.dk 
FDF Hammer kredsleder: 
Lone F. Nielsen 
98286160 
GIF Grindsted Uggerhalne 
Idrætsforening:
Carsten Christensen  
50712073
Fodbold:
Norman Kristiansen 
40725225
Håndbold:
Per Aagaard
29806405
Badminton:
Filip Larsen 
25119947
Gymnastik:
Ellen Høgh 
61992302
Floorball:
Jesper Thomsen
22559231 
Skolebestyrelsen: 
Jane Gamborg  
98286727
Dagplejen:
Gitte R Kristensen 
22388893 
DUS:
Vibeke Henriksen 98286149 
Uggerhalne Vandværk: 
Réne Stricker Jensen 
30591144 
Info.uggerhalne@dk-vand.dk 
Grindsted Vandværk: 
Arne Nielsen 
98286234 
grv@grindsted-vand.dk

NYTTIGE 
TELEFON
-NUMRE: Arrangør:  Dato/klokkeslet:  Arrangement:

Hammer Sognegård: 9. februar 10.30 Babysalmesang begynder 
9. marts 19.30 Foredrag med Ernst Trillingsgaard

Hammer Kirke: 4. april 19.30 ’Syng påsken ind’ – koncert i kirken
øvrige: se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/ 

Horsens Kirke:  se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/

Horsens Sognegaard 15. februar kl. 13.30  Foredrag med naturvejleder Esben Buch

Borgerforeningen Søndag 12. 2. 14-16.30  Fastelavnsfest i Grindstedhallen for børn, 
forældre, bedsteforældre og andre interesserede

FDF Tirsdage 18.00 til 19.30 alle fra 0. klasse og op mødes i Sognegården
se også hjemmesiden http://hammer.kredscms.dk/

Galleri Hammer: 16.2. kl 19.00 Medlemsmøde med simremad og causerier 
se også hjemmesiden http://gallerihammer.com/nyheder/ 

Grindsted Vandværk 27 februar kl 19.00      Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i  
Glashuset Kornelparken     

GIF Fodbold Lørdag 25.2. 11.00 Standerhejsning seniorer
Lørdag 18.3. 11.00 Standerhejsning ungdom 

USR Sportsrideklubben  Lørdag 18. marts D-springstævne for ponyer og heste.
Alle er velkomne til at kigge ind

Ma – fre 17.00 til 20.00  Holdundervisning i dressur og spring, 
begyndere til øvede

Vinterrastende sangsvaner ved Faurholt




