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Hammer Nyt

Grindsted Skole
indviet 19. august

En stolt skoleleder: Søren Kold Madsen

Flot ombygning og
modernisering og
25 års jubilæum for
Landsbyordningen

Skulpturer klar til afsløring

Så kom Grindsted og Uggerhalnes skole endelig til sin ret - og vi slap af med de
'midlertidige' barakker, der i over 50 år har taget udsigten til den flotte, gamle
hovedbygning.
I stedet for at klippe en snor blev indvielsen fejret med symbolsk oversavning af en
træstamme, hvor skolens yngste og ældste elev hjalp Aalborg Kommunes rådmand for
området Tina French med at lukke op for en ny epoke for skolen og landsbyordningen.
Inden da havde skolens kor underholdt og hjulpet til med fællessang. Koret var i dagens
anledning suppleret med mange tidligere elever, som var kommet for at give deres bidrag
til skolen på den måde.

Skolens kor lagde flot musik til!

Søren Kold fortalte om skolens trængsler i ombygningsperioden og om visionerne for skolen
i de nye rammer. Rummenes indretning giver helt nye betingelser for læring og fantasi.
Britta Hjuler fra arkitektfirmaet fortalte, at tilbygningerne er opført med respekt for de
eksisterende bygninger i naturlige, langtidsholdbare materialer. Der er brugt en gul
mursten med bagsiden udad.
Man har så at sige vendt vrangen ud på bygningen for på den måde at lege med
materialerne, bruge dem på en ny måde og skabe et spændingsfelt mellem nyt og
gammelt. Træoverflader er brugt for at skabe en varm kontrast til tegl som det hårde og
kolde materiale, og træet er brugt som inventar og til at integrere de akustiske løsninger.
Læringsmiljøerne er i høj grad udviklet sammen med brugerne. Tidligt i processen var der
en emneuge, hvor nogle elever arbejdede med det fysiske miljø. De skulle fortælle/formidle
hvilket sted, der var deres bedste læringssted.

Godt og vel 300 var mødt frem

t

Langt hen ad vejen var svaret samstemmende: Man ville gerne have fordybelsesmiljøer,
huler, kroge, trætoppe, bløde møbler etc. Ledelse og medarbejdere var enige, og skolen er
gået hele vejen, dels med de bygningsfysiske elementer som huler, siddetrapper, kroge og
rum, og dels med et inventarkoncept, der netop efterlader plads til forskellige læringsstile.
Til indvielsen af den nye tilbygning var der mange positive tilkendegivelser fra fremmødte
borgere og brugere af skolen!

Flotte læringsrum og nye møbler
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Servering i naturkøkkenet
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Billedhugger Claus Ørntoft fra Mygdal – der jo
som bekendt for nylig leverede 3 løver og 9
hjerter til Dronning Margrethes fødselsdagsgave i Marselisborg Slotspark – siger om sit
værk OPTIMISTISK PONDUS:

Lasse instruerer de to børneteams, der
foretog afsløringen

Caroiline og Cecilie glæder sig over
deres flotte nye skole

Ved at lave en skulpturel entré – som bliver en
integreret og arkitektonisk del af stedet,
får skulpturerne også en funktion. De vil
komme til at blive et signal udadtil, og derved
åbne op for en ”dialog” udadtil – at skolen
møder byen på denne måde. Indgangen
skaber derved en sammenhæng og en
overgang samtidigt.

Kunsten testes

Jeg har læst om skolens imponerende lange
historie og ser optimismen og troen på
uddannelse. Derfor ønsker jeg at markere den
nye indgang med positivitet og
underfundighed; at lave et indgangsparti, der
giver lyst til at bevæge sig ind på skolens
område. Jeg har arbejdet med en grundfølelse
af Pondus; af stolthed og værdighed
over at være en del af en af Danmarks ældste
skoler, der nu er i gang med at udvide,
mens de fleste landsbyskoler lukker.
Bevægelserne i krumnings-skulpturerne skal
give associationer til optimisme og fleksibilitet.
Helt konkret vil det nok give associationer
til slanger eller til drager. Mit håb er, at
børnene kan tage titlen og skulpturernes
tonesætning med sig, og måske
forhåbentlig anspore dem til at tænke over
betydningen af ordene og begreberne:

Biker tager en bid

Optimistisk Pondus
Trængsel ude...

og trængsel inde!

Læs mere på www.hammernyt.dk

Hammer Nyt

4

BÅLHYTTE til LEGEPLADSEN i
UGGERHALNE INDVIET
Udstykningen for enden af
Hjertegræsvej i Ugggerhalne er
født med en rigtig god idé: en
lille byfælled, hvor beboerne kan
komme hinanden ved. En aktiv
kreds af forældre har udvist
stort initiativ og kreativitet og
har været dygtige til at indsamle
midler til et samlingssted.
En del af det seje Team Uggertown

Hele projektet startede med etablering af en ny legeplads i 2016. Anette Pilgaard og et par
andre tog initiativ til en forening kaldet ’Venner af legepladsen i Uggerhalne’ med en
styregruppe bestående af Anette Pilgaard Jespersen, Kenneth Bech, Jonas Holst, Laila
Gregersen og Peter Ubbesen.
Fælleden, eller den grønne oase som den kaldes, er nu udstyret med en boldbane med
solide mål, en ny, solid og sikker legeplads med holdbare redskaber og en dejlig bålhytte,
hvor beboere fra både Grindsted og Uggerhalne kan mødes om grill, bål og samvær, også
hvis det regner lidt. Alt er finansieret via kommunale midler, fonde og donationer fra
private til en total renovering af området i Uggerhalne. Det er børnene, der skal være i
fokus, så gruppen sørger for børns indflydelse og medvirken.

Et godt fundament er vigtigt!

Friluftsrådet har bevilget 35.000 kroner til bålhytten,som kan give et rigtig godt
sammenhold i området. Der var store donationer fra bl.a. Borgerforeningen på 15.000 og
15.000 fra Spar Nord og 5000 fra Lions samt beløb fra flere andre - over 100.000 i alt!
Alle fra Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne er velkomne til at bruge pladsen, bålhytten og
teltet – derfor har man etableret en Facebookside, hvor der kan reserveres datoer til særlig
brug af faciliteterne. Kig under ’Venner af legepladsen i Uggerhalne’.

Brunch og råhygge på en gråvejrsdag

Fra indvielsen den 24. september 2017

Fælleden har også en boldbane

Der er masser af glade børn i byen
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Noget om Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Information om samrådets opgaver, vores struktur og formål.
Hvad er et samråd?
Det er en paraplyorganisation over lokale foreninger og organisationer
Hvad er formålet med et samråd?
•
Være talerør for lokalområdet i forhold til Aalborg kommune
•
Være i dialog med øvrige samråd i Aalborg kommune
•
Koordinere og udvikle lokalområdet i samarbejde med øvrige foreninger og
organisationer i vores lokalområde
Arbejdsopgaver: primært at planlægge/koordinere /beslutte 0g skabe dialog med
foreninger, organisationer samt borgerne i Grindsted og Uggerhalne via
borgermøder, visionsseminar, hjemmesiden, Hammernyt (bladet), facebook,
pressemeddelelser i ugeaviserne.
Indsamle statistik over udviklingen (befolkningsmæssigt) i vort lokalområde.
Bestyrelsen består af, Villy, Bendt, Poul, Ole P, Ellen H, og Ole Schwarz (formand) og vi vil meget gerne supplere bestyrelsen med nyt blod.
Det vigtigste arbejde ligger i udvalgene!
Der er nedsat en ad hoc arbejdsgruppe:
•
Denne gruppe afviklede visionsseminar (1 fase) + fase 2 kommer senere:
Poul + Lasse og Ole S
•
Arbejdsopgave: Planlægge, afvikle samt koordinere med Aalborg Kommune
Byudvikling består af: Marianne, Jon, Ole K, Ole P, Hans Erik og Ole S
(projektleder)
Arbejdsopgave: Se hvordan vores by udvikle sig samt lave strategier for en
begrænset, men nødvendig udvidelse af antallet af boliger. Synliggøre Grindsted og
Uggerhalne over for omverdenen. Sørge for, at de ting vi har opsat (Hammerhatte,
Byporte og Betonkreationer) bliver vedligeholdt. Hjælpe de lodsejere, der gerne vil
lave udstykninger, igennem kommunens snørklede gange. Opsætning af flere
Hammerhatte samt festliggøre disse ved juletid med Nissehuer.
Under byudviklingsudvalget er der nedsat nogle arbejdsgrupper:
•
•
•
•
•

Det Grønne hold som består af: Palle Nørskov, Torben Hedemann, Hans
Stochholm, Thorkild Dahl, Ole Peter, Jon, Villy og Ole Kjær
(projektleder)
PR-gruppen består af: Poul, Jon, Ole S og Marianne (projektleder)
Udstykninger syd/øst for Tranevej: Lasse og Ole S

Skoleudvalget: Ellen H, Ole S og Lasse
Arbejdsopgave: Skabe dialog med skolen. Har herunder aftalt 2 årlige møder.
Kunst- og Kulturudvalget: Helle, Ellen S, Inga, Villy, Bo og Ole S (projektleder)
Arbejdsopgave: At lave nye aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne (etablering
af kunst, arrangere foredrag, musik m. m.
fortsættes næste side)

Hammer Nyt
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Samrådet - fortsat:
Cykelstiudvalg består af: Lasse, Peter J, Ole D, Villy, Ole P, Poul og Bendt (projektleder)
Arbejdsopgave: Etablere cykelstier (er overstået) samt sørge for at disse fungerer samt
forbedre trafikken igennem vores byer (Grindsted og Uggerhalne) + m.m.
Ungeudvalg består af: Christian (AK), Mikkel T, Nicolai, Carsten og Ole S (projektleder)
Arbejdsopgave.: Vurdere børn og unges behov for aktiviteter. Etablering og vedligeholdelse af
de 3 baner på sportspladsen for børn og unge samt etablere legeplads for de mindste børn.
Samarbejde med ungdomsklubben for at forbedre benyttelsen af denne.
Lokalhistorie: Poul Dahl
Arbejdsopgaver: skrive artikler m.m. om hvad der er sket i vores lokalområde for mange år
siden
Hjemmesiden: Poul
Arbejdsopgave: Udvikle og passe vores hjemmeside som gerne skal blive til byens hjemmeside
Foreningen for Borger- og Kulturhuset: Lasse (kasserer), Bendt, Villy, Finn (sekretær) og Ole S
(formand)
Arbejdsopgave: Planlægge, tegne, beregne udgifter og søge penge hjem til projektet.
Herudover inddragelse af borgere i processen. Når etableringen er færdig står foreningen for
den fremtidige drift!
Projekt Hammer Bakker: Ole S (formand) + repræsentanter fra de 5 andre samråd omkring
Hammer Bakker.
Arbejdsopgave: Planlægge en bedre udnyttelse, i samarbejde med AK, af bakkernes mange
faciliteter, herunder at synliggøre disse (bedre afmærkning, ændring af stiernes placering,
etablering af ridesti, reetablering af udsigtspunkter, opsætning af borde og bænke. m.m.)
Arbejdsgrupper under PHB:
•
Naturgruppen i Projekt Hammer Bakker: Ole K, Jørgen J. + repræsentanter fra de
5 øvrige samråd omkring Hammer Bakker
•
Projekt Vandtårn - Ole S + repr. fra de øvrige 5 samråd omkring Hammer Bakker
Landsbyklyngen: Marianne (kommunikation,)Ole S (borgerinddragelse) og Lasse (samrådets
repræsentanter i styregruppe og formand)+ repæsentanter fra de øvrige 5 samråd omkring
Hammer Bakker
Arbejdsopgave: Et samarbejde med AK og de 6 samråd omkring Hammer Bakker Projektet er
støttet af Realdania, LOA, DGI. Mål: Udveksle ideer, opsætte fælles mål og hjælpe hinanden
med at udføre disse.
Opfordring!
Vi vil meget gerne opfordre borgerne i vort lokalområde til at deltage i de forskellige udvalg og
foreninger.
Hvis du er interesseret, så tag kontakt til samrådets formand: Ole Schwarz. Telf. 23923068,
mail: oleschwarz@stofanet.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Redigering og teknik: Rikke Pedersen
Udstykninger syd/øst for Tranevej. Lodsejeren er indstillet på at få lavet lokalplan for dette område.
� udstykninger, da beliggenheden er fin og derfor giver gode chancer for
Samrådet bakker op omkring disse
at folk vil bygge her og flytte til byen. Nogle beboere på Tranevej er modstandere af denne
udstykning.
Med venlig hilsen
Uggerhalnevej 17, Grindsted,
Bestyrelsen
telefon 9828 6028
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Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives
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Læs
merei 1974
på www.hammernyt.dk
Grindsted og
Uggerhalne

�����������������������������

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Fra vort lokale arkiv - anno 1972

Fra Per Bachmann har vi modtaget
følgende nyhedsbrev - en forløber for
Grindsted/Hammernyt, der normalt
angives til at være udgivet fra 1976.
Per skriver:
Bomærket med den gule sol over de
grønne graner i Hammer Bakker blev
først udtænkt af restauratør og
designer Flemming Hilfling fra
Aalborg, og det har jo vist sig ret så
holdbart.
For os kunne det være lidt Klondykeagtigt at komme til den her landsby,
hvor et nyt fællesskab voksede frem
mellem byens gamle befolkning og
de nye tilflyttere, hvor alle var
interesserede i at slå antennerne ud
og komme hinanden ved.
Borgerforeningen var på det
tidspunkt hensygnende, der blev kun
afholdt et sommerbal på
Hammershus, det gamle traktørsted.
Vi lavede nyt program i 1971 med
månedlige arrangementer, bl.a.
barnevognstur i bakkerne, Sankt
Hansbål, morgenfugletur med den
navnkundige Cecilie Nielsen,
tovtrækningstur for børnene og
meget andet.

Hans-Jacob Møgelmose

Travdiscount
Kinnerupvej 5
9310 Vodskov Danmark
Tlf.: +45 98 28 62 44 CVR nr.: 11043240

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Annoncer
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KINNERUP AUTO Vognmand
Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg
KOMMISSION
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Orientering om Borger- og Kulturhuset ved Hammer Bakker
Målet med Borger- og Kulturhuset er:
•

Vestfacade

Sydfacade

Planlægning og afklaring

Ole Schwarz

Finn Hannibal

At give borgerne i vore byer, Grindsted og Uggerhalne et hus, hvor de kan holde
deres fester
•
Hvor vore foreninger kan lave sammenkomster, koncerter m.m.
•
Hvor aftenskoler kan lave aktiviteter (kurser) for borgerne.
Altså et Borger- og Kulturhus, som skal være med til at gøre vore byer endnu mere
attraktive.
Foreningen for Borger- og Kulturhuset har fået overdraget huset (den gl. DUS-bygning)
vederlagsfrit af Aalborg Kommune og forventer at overtage huset til oktober.
Det fysiske mål med denne bygning er:
•
Et nyt tag
•
Nye vinduer
•
Ny ydre beklædning
•
Ny indretning indendørs
•
Nyt inventar.
Nogle vil måske så sige - riv dog den gamle bygning ned og opfør en ny! Det vil vi ikke få lov
til af myndighederne (er undersøgt)!
Vi håber således på, at når den gennemrenoverede bygning er færdig, så står der en pæn
bygning mellem Hallen og vores dejlige ”nye” skole. Når vi lægger tingene sammen - så har
vi et klart mål, som foreningen kan arbejde ud fra og frem mod – det er da et ædelt mål,
som vi alle bør stå sammen om og fremme mest muligt!
Vi har dog nogle problemer med at nå disse mål rent økonomisk og vi er en håndfuld
borgere (bestyrelsen), der knokler en vis legemsdel ud af bukserne for at finde muligheder.
Så, vi sætter ingen renoveringsaktiviteter af huset i gang, som vi ikke har penge til. Så
borgere i Grindsted og Uggerhalne – ”I skal ikke være urolige for, at vi gældsætter jer – det
kommer ikke til at ske!”
Vi håber på at få masser af lokal støtte fremover, så vores mål – fælles mål – om et godt
solidt fælleshus kan blive til virkelighed. I den forbindelse vil vi få brug for frivillige, det
vender vi tilbage med.
Jeg skriver dette indlæg, fordi jeg kan høre, at der er nogle kritiske røster i vores
lokalområde om projektet – hvilket jeg står helt uforstående overfor – men så tænker jeg, at
de jo ikke må kende til vores mål - så derfor denne skrivelse.
Vi vil lægge vedtægter og referater ind på Samrådets hjemmeside – så alle kan følge med i
udviklingen.
Med venlig hilsen
Ole Schwarz – formand Foreningen for Borger- og
Kulturhuset ved Hammer Bakker

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sidste nyt om Kulturhuset Hammer Bakker:
Bestyrelsen har konstitueret sig med: Formand: Ole Schwartz Kasserer/kontakt til myndigheder: Lasse Breddam
Projektleder: Bendt Grønborg
Sekretær: Finn Hannibal Alt andet : Villy Nielsen

Status for projektet - af Finn Hannibal

Plantegninger og snit er klar, og vi afventer i skrivende stund byggetilladelse fra Aalborg Kommune. Det er planen at udskifte det
utætte flade tag med ny spærkonstruktion og nyt tag.
Indvendig får bygningen et stort forsamlingslokale og flere mindre lokaler. Disse lokaler kan opfylde alle de ønsker, vi som
borgere i Grindsted/Uggerhalne måtte have. Der findes et stort og velassorteret køkken til både tilberedning og anretning af mad
til f.eks. konfirmationer, familiefester, receptioner, jubilæer osv. osv. De mindre lokaler tænkes anvendt til bestyrelsesmøder,
foredrag og andet, som ikke kræver så megen plads.
Der påtænkes installeret trådløst WIFI bredbånd. Placering af parkeringsplads og handicapadgang er under udarbejdelse.
Vi har tilsagn fra kommunen om midler til at komme i gang. Der bliver brug for frivilligt arbejde, og vi håber på alles opbakning.
Det skal pointeres, at intet arbejde bliver igangsat, uden vi har de nødvendige midler på hånden.
Ingen indskyder hæfter for mere end sit indskud.
Vi forventer, at de nødvendige tilladelser fra kommunen er på plads ultimo september/primo oktober.
Bestyrelsen indkalder efterfølgende til et orienteringsmøde i de nuværende bygninger, hvor tegninger/skitser vil blive
præsenteret. Medlemskab af foreningen, indskud, kontingent og muligheder for sponsorater til projektet vil være på
dagsordenen til mødet.
Et medlemskab af foreningen er en forudsætning for at leje huset og dets faciliteter.
Vi håber på stor opbakning, så vores held med cykelsti og skolenybygning kan skabe en kontinuerlig og attraktiv tilgang af nye
dejlige tilflyttere og deres børn, til vort fantastiske område omkring vor beliggenhed ved bakkerne.
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Vellykket Sommerfest
Årets sommerfest, der som altid blev afholdt i
uge 34, begyndte onsdag med fællesspisning
og andre aktiviteter organiseret af
Borgerforeningen, og undervejs var der
kagekonkurrence som led i gadeturneringen.
Et stort antal frivillige var i sving hele ugen,
også søndag, hvor der var oprydning.

Ellen Høgh byder velkommen lørdag

Torsdagens syng-sammen arrangement ved
Samrådet var i år suppleret med
underholdning fremført af de fire gadehold.

De kloge hoveder planlægger pladsen

Fredag stod i fodbolden og bankoens tegn, og
GIF serverede aftensmad for 145 personer det højeste antal nogensinde. Om
eftermiddagen var der det traditionsrige
cykelløb for børn

Liv på markedet

Gymnastik stod for banko med flotte
indsamlede gevinster - tak til alle vore mange,
gode og gavmilde sponsorer!
Lørdag var den store dag, som altid med
gratis morgenmad, stor tak til Kvickly, vores
bagersponsor.

Borgerforeningens bestyrelse bakser!

FDF bagte pandekager og gav karruselture
mod ringe betaling, og de passede
skattejagten og tilbød hyggelig bålrøg. Den
flittige familie Lone, Per og Frederik var i
sving fra 7 til 03 søndag morgen!

Hoppepuderne var populære

Gadeturneringen blev afsluttet, se mere næste
side. Det store amerikanske lotteri blev
trukket ad flere omgange og lykkens gudinder
Vor gavmilde hovedsponsor:
Anny og Jonna havde travlt.
Morten Sudergard,
Sudergaards Auto
Halfesten med et mærkbart forynget
publikum gik for fuld damp til kl. 03 med en
dygtig DJ som spillede dejlig varieret musik!

FDFs flotte karrusel
Ankers lodder

Inge sælger billetter

Sommerfestens sødeste: Anette, Jane og Anne Mette

Læs mere på www.hammernyt.dk
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SOMMERFESTEN:
GADETURNERING
VAR IGEN PÅ
PROGRAMMET!
Efter nogle år uden gadeturnering havde
festkomiteen fået forespørgsler på at genoptage
den gamle tradition. Det gjorde vi, og det blev
en succes og var rigtig sjovt.
Solsikkerne fra Kornelparken vandt stort, især
fordi deres beachvolleyhold anført af Malene
Stiller suverænt bankede alle konkurrenterne.
ÅRETS VEJ BLEV KORNELPARKEN! MED RET TIL AT SKILTE 'VI ER MESTRENE'

GADETURNERING 2017
Sommerfesten var med turnering som i gamle dage.
3 af de ’gamle’ hold stillede op, nemlig Lykkehøgene, Solsikkerne og
Uggertown. Desuden var der et hold fra oplandet – Stokbrohede m.m. –
som kaldte sig Bønderne.
Første aften var der kagekonkurrence, og Borgerforeningen havde
sammensat en ung jury, som havde Lykkehøgenes flotte chokoladelagkage
som vinder. Efter juryens arbejde fik tilskuerne lov at smage på de lækre
sager – det forsvandt som dug for solen! Kagerne lå tæt i kvalitet og
udsmykningen var fantastisk, især Bøndernes pløjemark og Uggertowns
honningbier.
Torsdag var der som et godt supplement til syng-sammenaften en runde
underholdning fra hvert hold. Lykkehøgene stillede med et gammelt
Grindstedrevynummer med syngepiger fra Bakken – det både lød godt og
så godt ud, så de vandt, om end knebent. Solsikkerne stillede med Alicia
Keys alias Per og Lones Kirstine – virtuost og rørende fremført. Daniel fra
Bønderne brillerede i sin unge alder som stand-up komiker, og der blev
grinet godt. Sussi og Leo alias Inge og Mikkel arrangerede blindebuk ’kend
din partner’, og det lykkedes for Rita men ikke for Ole S.
Fredag var der boldspil – det betød, at nogle af holdene havde svært ved
at stille hold. Uggertown tog sig af rundbold, Solsikkerne af Fun Battle.
Lørdag fulgte vi op med ude-floorball og beachvolley, og det afgjorde
konkurrencen, for Solsikkerne fra Kornelparken stillede med unge og
stærke hold, så slutresultatet blev, at SOLSIKKERNE trak fra og vandt med
over 30 points (af 120) og fik overrakt to skilte til vejen med indskriften VI
ER MESTRENE!!! Dem kan de så sole sig i indtil august 2018.
Det var populært at gadeturneringen kom igen, og flere har varslet
deltagelse med stærke hold i 2018.
/dof
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Koncert med lokale virtuoser
Samrådets Kulturudvalg indbød den 3. september til
fællesspisning og udendørskoncert ved gadekæret.
Der var god og hyggelig stemning ved Kulturudvalgets
arrangement. Der blev hygget i teltet, hvor man kunne købe
drikkevarer, og mange kom og spiste sammen ved de lange
borde.
Søskendeparret Mai og Simon, som er opvokset her i
Grindsted hos de kunstneriske forældre Hanne og Ole
Simonsen, gav en flot to-timers koncert med stor variation i
stil og sangvalg. Vi fik ’I skovens dybe stille ro’ og ’Halleluja’
og Nannas ’Afrika’ og gode numre af Eric Clapton, Simons
forbillede, hits med Dolly Parton og mange, mange andre.
Folk sang med lidt i det skjulte, for Mais stemme var så flot
og Simons arrangementer var værd at nyde i detaljer.
Simon spiller meget og har virksomhed inde i gaden – han
får øvet rigtig meget og ofte til langt ud på natten! Mai har
lige bestået sin bachelor i sang fra konservatoriet.
Næste gang er der irsk aften med trioen "Kræn West" der
spiller irsk folkemusik i Sportscaféen. Arrangementet er inkl.
mad - som består af Irish Shepherd’s Pie m.v.

Mai og Simon på scenen

Stolte forældre

Samrådet havde lånt
Uggerhalneteltet

Se bagsidekalenderen.
_________________________________________________________________________________________________

Nyt fra Gymnastikafdelingen
Gymnastikken er kommet godt fra land igen i år. Vi har 7 børne- og ungdomshold. Herudover
har vi 5 voksenhold. Desuden arbejder vi på at få et yogahold op at stå. Det er desværre ikke
lykkedes endnu i skrivende stund, men vi håber, at det lykkes. Dog skal det siges, at der på
holdet 'Kom i form' afsluttes med nogle yogaøvelser, så her kan man få en lille forsmag på
det.
Der er stadigvæk ledige pladser på de enkelte hold, så bare kom og vær med. Vi har dygtige
og engagerede instruktører, som er klar til at tage imod dig. Tre af vores hjælpeinstruktører
Natasja, Anne og Iben har lige bestået deres første hjælpeinstruktørkursus med glans.
Tillykke til de tre seje og dygtige piger. De glæder sig til de nye udfordringer på
cheerleaderholdet tirsdag og springholdet onsdag. Vi lægger vægt på at støtte om
instruktørernes ønske om kursus, hvis det er os økonomisk muligt.
Mange af vores medlemmer var frivillige hjælpere i forbindelse med Landsstævnet i Aalborg,
og desuden var der også nogle, som hjalp i forbindelse med Equitour i Uggerhalne. Vi vil
gerne takke de frivillige for deres hjælp og støtte i den forbindelse. Det betyder meget for os,
at vi møder lokal velvilje og gejst.
Vi lægger meget vægt på, at der skal være plads til alle, og det skal være hyggeligt og rart at
dyrke motion.
På gymnastikkens vegne
Ellen Høgh
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer
Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør, layout og foto: Dan Ole Faaborg
E-mail: Hammernyt@hammernyt.dk eller Faaborgole@gmail.com
Stof Grindsted: Ellen Høegh
Annoncer: Ole Peter Jakobsen
Tryk: Novagraf, Aalborg

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annoncøren eller
lignende iflg. Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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NYTTIGE
TELEFONNUMRE
Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen
29808405
Anette Pilgaard Jespersen
25346704
Charly Pedersen
98286121
Anders Clausen
28246227
Dan Ole Faaborg
98286400
Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
982867381
Sognepræst:
Daniel Høgagard
21600514
Samrådets formand:
Ole Schwarz
23923068
oleschwarz@stofanet.dk
FDF Hammer kredsleder:
Lone F. Nielsen
98286160
GIF Grindsted Uggerhalne
Idrætsforening:
Per Aagaard
29806405
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
www.uggerhalnevand.dk
Info.uggerhalnevand.dk
Grindsted Vandværk:
Arne Nielsen
98286234
grv@grindsted-vand.dk

DET SKER:
Arrangør:

Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård:

Tor. 28. november 19.30

Hammer Kirke:

Tir. d. 24. oktober 17.00

øvrige:

se kirkesiderne og

Adventsfest i Hammer Sognegård.
Der serveres gløgg og æbleskiver
Pizzagudstjeneste i Hammer kirke med
efterfølgende spisning i sognegården.
http://www.horsenshammer.dk/

Horsens Kirke:
Horsens Sognegård:

se kirkesiderne og
15. okt. Kl. 12.00

http://www.horsenshammer.dk/
Fernisering Efterårsudstilling

Ons. 1. nov. 19.00

Valgmøde i Sognegården med
repræsentanter fra de politiske partier
IRSK AFTEN. Spisning – shepherd’s pie
og salat og derefter irsk musik med
Kræn West
alle fra 0. klasse og op mødes i
Sognegården
http://hammer.kredscms.dk/

Borgerforeningen
Samrådet

Fre. 3. nov. 19.00
FDF

Tirsdage 18.00 til 19.30
se også hjemmesiden

Ungdomsklubben

onsdage 18:30 til 21:30

Aldersgruppe: 13-19 år. Adressen er
Espelunden 5. Det er gratis.

Galleri Hammer:

Fredag 13.10.2017

Bar røv i 60´erne – Foredrag med Ole
Grünbaum
Fernisering - Efterårsudstilling
http://gallerihammer.com/nyheder/

lør 14. oktober kl 11.00
se også hjemmesiden
Uggerhalne Sportsrideklub USR

Ma. – fre. 17.00 til 20.00
18. og 19. november

Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede
USR afholder udvidet klubstævne i
dressur for heste og ponyer. Åben
rytterstue, kig ind!

Se mere på Kirkesiderne inde i bladet, på
hjemmesiderne og på
Facebookgruppen:
Aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne
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

Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer primo december 2017
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 24. november 2017.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com
eller hammernyt@hammernyt.dk

