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Sådan var året 2017 for Grindsted og Uggerhalne:
Der har været rigtig gang i arrangementer og initiativer i vore byer året igennem.
Hvad har det betydet for indbyggerne og for miljøet i de to oplandsbyer?
Vi har spurgt en række udvalgte borgere.
For mig var 2017 et bevis på, at initiativ og
sammenhold giver succes, når de følges ad.
Samtidig tilsmilede heldet os i skikkelse af
Equitour og Andreas Helgstrands fabelagtige
indsats med et kæmpe ridestævne, hvor klubber
og foreninger kunne tjene en god skilling til
fælles formål. Vi nød at stå i pløre op til knæene,
da vi lagde 7000 m2 plastmåtter ned!

Thorkild Pedersen
Det sammenhold, som vi oplevede under
Equitour mellem nærområdets borgere på
tværs af alle aldersgrupper og interesser var
godt og bør udbredes mere i det daglige. Vi bør
lære af hinanden og tænke på fællesskabet og
ikke kun egne interesser og eftermæle. Samtidig
skal vi huske på at ungdommen er vores
fremtid.
Foreningslivet i GIF udvikler sig konstant ved
hjælp af frivilligt arbejde. Her kan nævnes
oprykning, nye hold, nye idrætsgrene, nyt
udstyr og velkomstpakke til nye tilflyttere.

Lars Knobloch

I august var der indvielse af den nye
skolebygning. Efter mange måneder i byggelarm
og midlertidige klasselokaler kunne børnene langt
om længe få en skoledag i lokaler med et
inspirerende læringsmiljø. Udover et bedre
læringsmiljø for børnene synes jeg også at
byggeriet har bidraget med byforskønnelse,
hvilket jo kommer os alle til gode. I Nordjyske
blev det kaldt en sejr for det stærke
landsbyfællesskab i Grindsted-Uggerhalne, og der
var da også en utrolig flot opbakning og interesse
fra lokalmiljøet til indvielsen.

Jane Gamborg

2017 var for mig og for Borgerforeningen et år, hvor
vi kunne mærke, at der er kommet nye tilflyttere og
hvor der sker rigtig meget i byerne.
Det er rigtig hyggeligt, når der kommer nye ansigter
til arrangementerne, operation skrald og
brætspilsdage og Skt Hans og julebelysning. Vi har
stået sammen omnye initiativer, som fremover vil
gøre Grindsted og Uggerhalne til gode små byer for
tilflyttere, hvor der er gang i hygge, aktivitet, samvær
og kultur samt uddannelse.

Charley Pedersen

Det var et dejligt år med masser af initiativer
både fra enkeltpersoner og foreninger.
Oplevelsen af sammenhold kom rigtigt til udtryk,
da vi fik forskellige jobs hos Helgstrand. Det var
både hårdt og sjovt, og ikke mindre end 19
personer var med til at lægge græsarmering
m.m. Tusind tak for det.
Det giver håb om, at vi også kan stå sammen og
få vores kultur/borgerhus på benene. Et sådant
projekt vil forhåbentlig ryste byen sammen, så vi
får et rigtigt godt socialt liv i Grindsted/
Uggerhalne og kommer til at kende alle.
Rita Grønborg
Det er mit håb.
Det er dejligt at se, hvordan der arbejdes på rigtig
mange fronter i byerne.
Fællesarealet ved Hjertegræsvej fik ny legeplads
og en bålhytte, hvor man kan mødes om grill eller
bål og hygge med naboer og venner.
Der er adgang for alle, også jer fra Grindsted og
Kinnerup.
Vi var også rigtig aktive under Operation Skrald.
Uggerhalne kom på verdenskortet på grund af
Equitour, og byerne fik ny sammenhængskraft
med cykelstierne. Et godt år!

Kim Jespersen
Året har været dejligt og har stået i naturen og forskønnelsens tegn. De grønne mænd har fået styr på de små pladser, og de buske,
der er plantet, blomstrede fint. Det er vigtigt, at folk, der besøger vore byer, kan se, at vi hæger om vore værdier.
At køre fra Kinnerup til Grindsted er blevet en flot naturoplevelse, og langs cykelstierne bliver beplantningen smukkere hen ad
vejen. Selv om det skortede på sommerdage har der været så mange andre naturoplevelser omkring bakkerne.

Ole Kjær
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Det skete i året 2017
Januar: Spis-sammen-arrangementer
Februar: Fastelavn
Marts: Standerhejsninger i GIF
April: Operation Skrald
Maj:
Visionsseminar
Juni:
EQUITOUR
Juli:
'sommer'
August: Skoleindvielse og sommerfest
September: Koncert ved gadekæret
Oktober: Præsentation af KBHB huset
November: Udstilling lokale kunstnere
December: Adventsmarkeder
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HammerHattene skal atter have nissehuer på!
Det er blevet koldt, så Hammerhattene skal atter have sine
nissehuer på - dette sker lørdag den 9. december kl. 11.00 på
”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup.
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og
æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.
Vi har gjort det før - så samrådet opfordrer alle borgere i
Grindsted og Uggerhalne til, at vi sammen gør dette til en årlig
julebegivenhed!
Vi håber også, at nissehuerne kan blive på Hammerhattene
julen over!
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Cykelstiudvalget synger på sidste vers.
Men vi har dog nogle få ting, vi gerne vil have på plads:
* Placeringen af reflekser på midterhellen i Kinnerup.
* Manglende skilt, der markerer vejindsnævring i Vodskov.
* Manglende indsvingning fra rundkørslen over vejen mod Langholt.
Af hensyn til cyklisternes sikkerhed gennem byerne arbejder vi for at ændre
hovedgaderne til 2-minus-1 veje.
2-minus-1 vej betyder en enkelt kørebane med vigepligt for cykler i begge sider
samt parkeringsforbud langs vejsiderne.
Erfaringerne viser, at det reducerer hastigheden og øger sikkerheden betydeligt.
Samtidig vil vi arbejde på en mere støjsvag belægning og gennemgående fortov.
For at høre borgernes mening afholder vi møde i Uggerhalne 24 januar 2018 kl.
19.00 hos Galleri Hammer og i Grindsted 25 januar 2018 kl. 19.00 i mødelokalet i
hallen. Mød op og giv din mening til kende.
Cykelstiudvalget
Bendt Grønborg

Læs mere på www.hammernyt.dk
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KULTUR- og BORGERHUS Præsenteret
Mere end 70 var mødt op den 28. oktober for at tage
bygningerne i øjesyn og høre mere om KBHB foreningens
planer med huset og aktiviteterne. Spar Nord havde været til
lommerne og gav sandwich og drikkevarer og en dejlig check
som bidrag til projektet.
Lasse, Ole S og Bendt redegjorde for renoveringen af
barakkerne og finansieringen, og det blev tegnet mange
medlemsskaber (indskud 500 kroner).
Vi fik at vide, at Kulturhuset skal være et aktivitetssted, der
danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ
selvudfoldelse, møde- og foreningsarbejde og socialt samvær.
Kulturhuset skal endvidere være med til at iværksætte
nye aktiviteter, der i et aktivt og åbent samspil med
brugerne bidrager til at skabe nye udbud af kulturelle og
andre servicetilbud til lokalområdet.

Hvorfor gør vi det? Med udgangspunkt i ovenstående vil
projektet KULTURHUSET således understøtte lokalområdets
idegrundlag for udvikling, idet kulturhuset
•
vil gøre det attraktivt at være borger i Grindsted og Uggerhalne
•
vil blive et søgt samlingssted for byernes borgere og besøgende
•
vil understøtte og videreudvikle igangværende tilbud i foreningslivet
•
vil blive et udleveringssted for onlinekøb
•
vil mindske fraflytning og tiltrække børnefamilier
•
vil øge fællesskabet og gøre det nemmere for nye tilflyttere at blive
integreret i byerne og lokalområdet
•
vil øge tilgængelighed til seværdigheder i naturområdet Hammer
Bakker
De budgetterede udgifter til ombygning af pavillonerne kan overslagsmæssigt
beskrives således:
•
Jord-, beton-, kloak- samt belægningsarbejder
225.000 kr.
•
VVS, tagrender samt tilslutning af varme
140.000 kr.
•
Udskiftning tag på pavillonen
245.000 kr.
•
Ydervægge, vinduer og døre
155.000 kr.
•
Indvendige ombygninger og maler
150.000 kr.
•
El installationer samt gulvarbejder m.v.
270.000 kr.
•
Samlede budgetterede udgifter inkl. moms
1.185.000 k

Bendt viser grundplan og nyt tag

Forslag til finansiering: med baggrund i ovennævnte budgetterede
udgifter til gennemførelse af omhandlede byggeudgifter har vi opstillet
følgende finansieringsplan:
•
Spar Nord Fonden
30.000 kr.
•
Aalborg Kommune (forsamlings- og projektpuljer) 300.000 kr.
•
Lokale- og anlægsfonden (mindre projekter)
150.000 kr.
•
Grøn ordning
500.000 kr.
•
Real Dania
100.000 kr.
•
Egenfinansiering
105.000 kr.
•
Samlet finansieringsforslag
1.185.000 kr.
I tilknytning til ovennævnte finansieringsplan kan det endvidere oplyses,
at vi p.t. har fået støttetilsagn på næsten 800.000 kr. Som tidligere
omtalt i Hammer Nyt foreligger der endvidere fra Aalborg Kommune et
tilsagn på 460.000 kr. til fremføring af fibernet til det kommende Kulturog Borgerhus.
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UDDRAG af vedtægter for KBHB
Foreningens navn er Kultur- og Borgerhuset ved Hammer Bakker.
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune.
Adressen er Hammervej 88, Grindsted, 9310 Vodskov.
§ 2. Formål Foreningen har et alment nyttigt formål, idet Kultur- og Borgerhuset er
et aktivitetssted, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ
selvudfoldelse, møde- og foreningsvirksomhed samt socialt samvær. Kulturhuset
iværksætter nye aktiviteter, der i et aktivt og åbent samspil med brugerne bidrager
til skabelsen af nye udbud af kulturelle eller andre servicetilbud til lokalområdet.
§ 3. Medlemmer Som medlem af foreningen for Kultur- og Borgerhuset kan optages
personer og virksomheder, der er bosiddende i Aalborg Kommune. Optagelsen sker
ved, at der tegnes et indskud på mindst 500,00 kr. pr. person. Der føres medlems
protokol. Medlemmer har ingen ret til nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.
§ 6. Bestyrelsen Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker ledes af en bestyrelse på 5
medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 2 eller
3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. På den første ordinære generalforsamling efter
oprettelse af Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker afgår 2
bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning.
Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. Der vælges 1
revisor og 1 revisorsuppleant, der ligeledes er valg hvert år. Genvalg kan finde sted
på alle poster.
§ 7. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den daglige ledelse af Kultur- og
Borgerhuset Hammer Bakker. Bestyrelsen indgår drifts- og udlejningsaftaler og
drager omsorg for, at brug af Kultur- og Borgerhusets faciliteter sker med fornøden
hensyntagen til de deri interesserede samt i overensstemmelse med foreningens
formål.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet - dog minimum 4 gange årligt.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 3 ned lemmer er til stede. Der føres underskrevet protokol over alle
bestyrelsens møder - herunder ligeledes generalforsamlinger.
Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb eller leje af inventar eller
driftsmidler. Det er ligeledes bestyrelsens opgave at sikre, at nødvendige
myndighedsgodkendelser og forsikringer foreligger.
Bestyrelsen medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske
forpligtelser. Der kan ikke udbetales honorar, vederlag eller eventuelle
overskudsandele til bestyrelsens medlemmer.

Et centralt sted

som bliver grundigt renoveret

hvor der kan hygges

midt i naturen

og hvor du kan holde din fest

HUSK: finansieringsplanen for de 1.185.00 kroner omfatter
støttetilsagn på næsten 800.000 kr.
Som tidligere omtalt i Hammer Nyt foreligger der endvidere fra Aalborg
Kommune et tilsagn på 460.000 kr. til fremføring af fibernet til det
kommende Kultur- og Borgerhus.
Det glæder os i KBHB, at mange har ønsket et medlemskab af
foreningen, men vi ønsker naturligvis gerne at flere vil støtte ved
tegning af et medlemskab.
Lasse Breddam

Hammer Nyt

Nyt fra Samrådet
for Grindsted og Uggerhalne
Legepladsen bag Sognegården i Grindsted
Ungeudvalget har fået gravet ud til en meget stor sandkasse til vores
mindste børn. Vi har spurgt dagplejen om, hvilke ting de kunne tænke sig
til legepladsen, og vi har nu fået leveret et legehus samt borde/
bænkesæt til både de små og de store (de voksne). Vi har indkøbt et
”vippedyr” og har bestilt en rutsjebane og gynge, som vil blive opsat
inden for de næste par uger. Så legepladsen vil snart være færdig – vi vil
vente med indvielsen til foråret. Nærmere herom senere.

Irsk aften
Kulturudvalget har afviklet det sidste arrangement i 2017. Det skete den
3. november 2017 i Sportscaféen. Det var en Irsk aften, hvor 75 borgere
var samlet for at smage på irsk mad og drikke irsk øl og høre god irsk
musik som Kræn West leverede. Det blev en super hyggelig aften!
Blot kedeligt, at vi måtte sige nej til ca. 40 personer, der også gerne ville
have deltaget.
Til næste år vil Kulturudvalget også afvikle 2 koncerter – mere herom
efter nytår år.

Valgmøde
Traditionen tro afviklede Samrådet også denne gang før kommunevalget
et valgmøde, som blev afviklet i Sognegården den 1. november. Næsten
alle partier stillede op og der var en fin spørgelyst. Salen var fyldt op - så
vi var vel omkring 70 borgere, der forhåbentlig blev klogere på, hvor de
skulle sætte deres kryds.

Samrådets grønne hold
Holdet består af borgere, som har sagt ja til at passe de af vore grønne
områder, som kommunen ikke passer. Det er områderne omkring vore 5
Byporte, Hammerhattene i Grindsted og Uggerhalne samt betonkunsten
ved Gadekæret. Herudover bliver stien i ”mosen” passet.
Vi havde et evalueringsmøde her i oktober måned, og alle 7 frivillige
havde mod på at fortsætte i 2018 – vi skylder dem stor tak.
Andetsteds i bladet vil der være en omtale af Cykelstiudvalgets arbejde
samt et referat fra ”Åbent hus i Borger- og kulturhuset ved Hammer
Bakker”.
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne vil gerne sig tak for en stor
opbakning i 2017 og vi vil ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende
nytår - et nytår hvor vi sammen vil gøre vores lokalsamfund til et endnu
bedre og mere spændende sted at bo for både nye og nuværende
borgere.
Godt nytår!
Ole Schwarz

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Tekst og sprogservice

Autoriseret translatør
Brochurer, tekstforfatter
Redigering og layout
'Hammerglimt' digte fra bakkerne
98286400 Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage ApS

Espelunden 3A

9310 Vodskov CVR. 35230246
E-mail: info@nordport.dk

Tømrermester Morten Thomsen APS

Nordjyllands Portmontage er
specialist i montering og
service af porte, døre og el
betjeninger.
Telefon: 40 70 80 10

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Tak til de gladeste fodboldpiger

Annoncer
Annoncer

Nye pigespillere vil være
meget velkomne!

Gaven til alle med tilknytning til –

Gaven
til alle
tilknytning til
Kontakt
Nikolajmed
på telefon
AK
Portmontage
Det er nok gået nogens næse forbi, men gennem efterhånden en eller interesse for Grindsted,
eller
interesse for Grindsted,
29927184
Anders Kjærsgaard
del år har vi i Grindsted haft Nordjyllands gladeste
Halsvej 91, 9310 Vodskov .......... 98 29 21 32
Uggerhalne
og Omegn:
Uggerhalne
og Omegn:
pigefodboldhold.
En fast gruppe på omkring 10 piger har
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32
dannet stammen på et hold, som på fineste vis
været
30 har
99 09
32
ambassadører for vores by, når de bevæbnet med fodboldstøvler
DVD’en
og højt humør er draget ud for at spille mod ligesindede fra
andre steder i landsdelen.
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DVD’en

A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
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Bowling og Sleep Over

udviklingen
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deres
virke
i
gerne
omnogen,
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Lørdag den 7. oktober blev der holdt
sæsonafslutning med bowling og sleep over i
hallen. Arrangementet markerede samtidigt
Redigering og teknik: Rikke Pedersen
et farvel til holdet, som det har set ud de
� ønsket
seneste år. En del af de ældre piger har
at bruge tiden og energien på andre af GIF’s
tilbud. En forståelig og forventelig udvikling,
der imidlertid har den konsekvens, at en
Uggerhalnevej
Grindsted,
gruppe af piger
med stor lyst til17,
at spille
9828
fodbold vil have svært vedtelefon
at mønstre
8 6028
mand, når der igen skal spilles kamp til
foråret. Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet
fagmanden.
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Uforbindende
fodboldfeber, eller som
bare godt kunnetilbud gives
tænke sig at se, hvad veninderne laver, når de
mødes oppe på plænen, så skal der lyde en
opfordring til at prøve det af, når græsset
bliver grønt, og der igen skal spilles
Holdet og trænerne - de glæder sig til at komme på græs igen!
�����������������������������
pigefodbold på banerne ved skoven.
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Læs mere på www.hammernyt.dk
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Badminton by Night

FULD GANG I
BADMINTONEN I GIF.

Traditionen tro har vi i GIF Badminton netop afholdt vores populære
arrangement ”Badminton by Night” for ungdomsafdelingen.
Arrangementet startede fredag den 24/11 kl 17.00, hvor mange børn var
mødt op til en aften og nat i sportens tegn.
Fra begyndelsen var der gang i diverse aktiviteter i hallen, lige fra fodbold
og basketball til badminton. Som altid var børnene og de unge mødt op
med uanede mængder af energi, og de første timer bød derfor ikke på
mange pauser, på nær til den dejlige og hjemmelavede aftensmad.
Et uundværligt og stensikkert højdepunkt for aftenen var det
traditionsrige slik-/natløb, hvor børnene - opdelt i hold - var på jagt efter
udlagte slikposer i det omkringliggende område. Efter slikløbet blev hallen
igen blev fyldt med forskellige aktiviteter. Aktiviteterne fortsatte til langt
ud på natten, hvor børnene på tværs af alle aldre og i fællesskab hyggede
sig på kryds og tværs. Alle holdt sig overraskende nok vågne hele natten,
så det var nogle trætte børn der blev hentet den næste dag kl. 08.00.
Arrangementet blev planlagt og afholdt af vores fantastiske ildsjæl Jane og
vores gode trænerteam; Rune og Sara.

af Filip Larsen
Skolebadminton:
Onsdag den 22/11 har GIF Badminton, i samarbejde
med DGI og Grindsted skole, afholdt arrangementet
Badminton i skolen. Formålet med dette
arrangement har været at udbrede kendskabet til
en af Danmarks absolut fedeste sportsgrene og give
alle børn mulighed for at prøve kræfter med en
ketcher. Arrangementet startede kl. 08.00,
hvorefter alle klasserne på skift var i hallen, hvilket
foregik sammen med en af landets dygtigste
trænere. Alt i alt var det en succes, og børn såvel
som lærere havde en god og aktiv dag.

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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NY BOG PÅ VEJ: OM GAMMELT OG NYT
Poul Dahl er ved at skrive om de bevaringsværdige gamle bygninger i Kinnerup, Uggerhalne og Grindsted, og
Ole Faaborg tager billeder og hjælper med det redaktionelle.
Det sker via et initiativ fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Her er en smagsprøve:

Kinnerupgaard - Vodskovvej 135: Kinnerupgaard ligger på Matrikel 2a Kinderup, Horsens Sogn. Det nuværende stuehus
er opført 1975, men gården er dog langt, langt ældre.
Kinnerup bestod oprindeligt af to gårdområder, Øster og Vester Kinderup. Vestre Kinderup blev i slutningen af 1800årene købt af Harald Branth og sammen med bl.a. Dal, Søbakken, Torndal og Langelund omdannet til ”Sdr. Elkær
Plantage”.
Østre Kinderup var først og fremmest Kinderupgaard - og sammen med Eget og Ugerhalegaard de store gårde i den
vestlige del af Horsens Sogn. Øster Kinnerup lå mellem den ”nye” Landevej mellem Nørresundby og Fladstrand/Sæby og
vejen til Hals samt den gamle vej, der lå lidt længere mod vest. Kirkevejen mellem Horsens/Langholt og Hammer og
Sulsted Kirke gik gennem gården.
Vi ved, at Kinderupgaard i 1587 blev ejet af kongen, men forlenet til fru Kirstine Ulfeldt, der var enke efter Morten
Svendsen (Orning) til Eget, på livstid. I 1665 Kom Kinnerupgaard med 2 bol (husmandssteder) under Sdr. Elkær. 1688
havde gården 103 tdr. land under plov.
I 1812 blev Horsens Sogn målt op i forbindelse med at der skulle udarbejdes en ny matrikel (til brug for skatteudskrivning). Kinnerupgaard blev da ejet af Anders Jensen og senere overtaget af Rasmus Andersen (Andersøn).
I 1929 anmodede ejeren af Kinnerupgaard, Chr. Mølholm, Det Danske Hedeselskab om at analysere et område på 10 tdr.
land for mængden af mergel og dens kvalitet. På markerne, der lå øst for gården, viste der sig at være store mængder
mergel af god kvalitet. Mølholm solgte området til Hjallerup og Omegns Mergelselskab, der kom til at udvinde mergelen,
som bl.a. via stationen i Uggerhalne i en periode frem til 1937 leverede mergel til store dele af Østvendsyssel.
I dag ejes Kinnerupgaard af Ellen Høyer, der driver en udlejningsforretning. Driftsbygningerne er smukt ombygget til
lejligheder, kontorer, lagerhaller og værksteder. Der hører 88,8 ha til ejendommen, hvoraf 55 ha er smukt beliggende
skov i sammenhæng med Hammer Bakker.

Kinnerupgård før - set fra vest

Kinnerupgård nu - hovedbygning set fra øst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra rideklubben:
I weekenden den 17.-19. november afholdt USR udvidet klubstævne i dressur for heste og ponyer og havde ca. 250
starter i løbet af weekenden.I skrivende stund ser vi nu frem til weekenden den 1.-3. december, da vi for første gang
skal være værter ved et stort indendørs dressur-landsstævne, hvor finalerne i årets Ecco Cup også afvikles.
Det har altid ligget ECCO på sinde at støtte op omkring unge, der gennem deres sport udviser målrettethed,
engagement og dedikation.
Derfor er formålet med ECCO Cup’en at fremme den danske ungdomselite indenfor dressursporten, således
ekvipagerne får mulighed for at dygtiggøre sig til at konkurrere på internationalt niveau.
ECCO Cup strækker sig fra kategori II ponyer til ECCO U25 Grand Prix og understøtter dermed de unge talenters
rytterkarriere i et kontinuerligt forløb.
USR har generalforsamling for året 2017, mandag den 30. januar kl. 19 i rytterstuen, Grindstedvej 54.
Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, stemmeret har medlemmer af USR, der ikke har restancer fra
2017.Vi er desuden glade for at kunne meddele, at der igen i 2018 bliver afholdt Equitour stævne i Uggerhalne, og det
bliver denne gang i dagene 23.-27. maj 2018.
Der vil komme meget mere information om dette, når tiden nærmer sig.
mvh Anette
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Sommerminder fra FDF Hammer
Nogle af efterårets højdepunkter
Lørdag 9. september begav en flok gæve FDF børn og ledere sig afsted fra Hammer
Sognegård med kursen sat mod shelterpladsen i bakkerne, og hvordan kommer man
så afsted når man er FDF´er ? Man pakker da al sin opbakning i 2 kærer og går gennem
bakkerne.
Efter ankomst og indkvartering begav vi os på rekognoscering i området, hvor vi på
vores tur rundt blandt andet skulle tage os i agt for områdets mange vilde dyr (vi var
oppe på at tælle mindst 8 farlige tyre og i mindst 1 flok får). Efter at have nydt
udsigten fra Vikingehøvdingens grav gik vi tilbage til lejren og fik en velfortjent frokost.
Eftermiddagen gik med at få etableret den sejeste tovbane der til dags dato er set på
shelterpladsen, og de seje FDF´ere kom en tur på banen og fandt ud af at de egentlig
kunne meget mere end de selv troede. Da en del af aftensmaden skulle bestå af
naturmad var de seje børn rundt i området for at plukke de mest friske skud fra de
brændenælder de kunne finde, de blev omsat til en gang god suppe (sammen med lidt
kartofler og vores hemmelige ingrediens).
Efter at have indtaget den dejlige suppe og snobrød med pølse skulle vi
have haft dessert, men der var en vampyr der havde stjålet vores kage, vi
måtte på jagt efter vampyr og kage. Heldigvis fandt vi ved hjælp af poster
med ledetråde både vampyr og kage nede ved Sømosen, tak til vores
skønne Væbnere for at have planlagt natløb.
Søndag formiddag efter at vi havde spist morgenmad og pakket lejren
sammen drog vi af sted med vores kærer med kurs mod Hammer Kirke,
hvor vi deltog i gudstjenesten i forbindelse med indsættelsen af sognets
nye præst. Vi havde vores fane med under gudstjenesten og vores seje
væbnere stod fanevagt. Efter gudstjenesten sluttede vi af med et sidste
stykke kage på kirkens p-plads og så var det desværre slut for denne gang.
d. 22.-24. september var vi på Aktivlejr i Øksedalslejren ved Sebbersund
sammen med resten af Landsdel 1. Der var samlet over 250 væbnere
og seniorvæbnere, som var fordelt i 15 grupper. I grupperne blev der
lavet mange forskellige ting, alt fra en cykel-vaskemaskine til en
weekend i teknologiens tegn. Alle var i gang fra første minut, hvor de
hyggede sig på tværs af kredsene, fandt nye venner og lærte en masse
gennem leg.
Vores hygge-væbner Christine fik skolelivet lagt på hylden, og kom
tilbage til det dejlige sommerferieliv. Her er der blevet hygget igennem
på den bedste måde. Det blev til camping, men på den primitive måde,
hvor der bl.a. blev badet i ”badeland”. Vores overlever-væbner Hjalte
lærte om, hvordan man kan klare sig i naturen. Han fandt svar på
hvordan ninus smager, hvilke ting i mors taske der kan brænde, samt
hvordan man kan bruge det, der er i mors taske, på en anden måde.
Han lærte også hvordan man kan klare sig i vildmarken.
Vores eventyrer-væbner Cathrine var igennem en episk fortælling, som var fuld af
venskab, fjendskab, aktion med sværdkamp. De lærte det grundlæggende ved rollespil,
kæmpede de store slag og hyggede med fællesskabet.
Vi vil som ledere sige mange tak for turene og tak til de forældre som på den ene eller
anden måde var med til at gøre turene til en succes. Vi glæder os allerede til at skulle af
sted med vores skønne FDF børn igen.
På ledernes vegne
Morten Stenbjerg Mølvang Jacob Sloth Larsen
Hammer FDF
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FIRMAPORTRÆT: JT MØBLER
Jens Thomassen, Ledvej 2 og Uggerhalnevej 17
Grindsted-Uggerhalne har en højt specialiseret virksomhed inden for møbler og
ompolstring: JT Møbler, som sidder tungt på detailhandelen i byerne, idet både
den tidligere købmandsgård i Uggerhalne og det tidligere supermarked i
Grindsted benyttes af Jens Thomassen og hans familie.
Der er faktisk tale om et helt dynasti, idet Jens’ far også var møbelpolstrer med
firma i Aalborg – her blev Jens udlært, og senere overtog han faderens firma og
drev sin virksomhed både i Aalborg og Uggerhalne – ind imellem var der en
afstikker til Brovst. Nu er JT faldet til i Grindsted-Uggerhalne og alle behov kan
opfyldes fra de nuværende lokaler og med 4 ansatte. Far på 82 kommer og
deltager i arbejdet hver dag!
JT Møbler har siden 1990 udført ompolstring og ombetrækning af møbler
til både private og erhverv, primært i og omkring Aalborg og
Nørresundby samt i det øvrige Nordjylland. Deres mange år i branchen
gør JT i stand til at løse stort set alle typer af polstring, og de har især stor
erfaring med designermøbler og antikke møbler. Ud over at udføre
opgaver for private, har JT Møbler også stor erfaring med møbelpolstring
for erhverv og har arbejdet med indretning af krydstogtskibe i f.eks.
Hamborg og Venedig.
En stor del af kongeskibet Dannebrog er møbleret af JT Møbler, både
saloner, officersmessen og kronprinsens kahytter. Kvalitet værdsættes!
Også Borgmesterkontoret i Aalborg er indrettet af JT. Firmaet har også
udført polstring af restaurationsmøbler for store kæder som Jensen's
Bøfhus, McDonald's og Sunset Boulevard samt andre større
virksomheder i Danmark.

Købmandsgården i Uggerhalne - nu
domicil for dynastiet

Designermøbler er møbler i absolut topklasse, og det er møbler, som
bringer glæde og fornøjelse i mange år. Men ligesom på alle andre
møbler, vil betrækket falme og slides med tiden.
JT Møbler har over mange år opbygget stor erfaring med renovering og
ompolstring af designermøbler, især af Danmarks store designer Arne
Jacobsen, men også Kaare Klint, Poul Henningsen, Ole Wanscher, Finn
Juhl, Hans J. Wegner og Poul Kjærholm.

Bente i sportscaféen omgivet af nogle
af børnene, svigerbørn og børnebørnene

Foruden arbejdet med andre møbler har JT Møbler også en afdeling for
egenproduktion, hvor vi fremstiller flotte, nye møbler med polstring. Det er
klassiske møbler i meget høj kvalitet, hvor JT står for alle led i produktionen,
lige fra fremstilling af stel til polstring af møblet.

Topkvalitet hver gang er
firmaets image

Dynastiet Thomassen er produktivt på flere felter: Jens’ far havde 4 børn, Jens
og Bente har 4 børn, og der er pt 4 børnebørn. På Hammernyts sportssider i
dette nummer kan du finde fodboldspillere med efternavnet, nemlig Mads og
Jakob. Familien elsker at rejse – men sejlbåden foran boligen, som mange
spørger til, må vente mange år endnu, før tiden bliver til den slags afslapning!
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Dramatisk oprykning for Serie 5!
Grindsted/Uggerhalne Idrætsforenings fodboldhold måtte vente til det aller sidste
slutfløjt i sæsonen, før de kunne lade champagnepropperne springe.
I sæsonafslutningen stod rivalerne fra Nørresundby FB nemlig klar til at spolere
festen, og fik da også rystet GIF drengene med en 0-1 føring i pausen.
I anden halvleg åbnede topscorer Jakob Thomassen dog op for målscoringen med
et velplaceret hovedstød og måltavlen endte på hele 5-2, hvilket betyder at GIF
næste år er i Serie 4.
Held og lykke i næste sæson!

LOKALE KRÆFTER I
GALLERIET
Ginette Blansjaar, Inga Nielsen, Jørgen
Hansen, Per Bachmann, Frank Brøgger og
Bendt Grønborg var udstillerne til
fernisering den 11. november. Udstillingen
fortsatte til og med onsdag og var pænt
besøgt.
Her ses Jørgen Hansen byde
velkommen og Claus fra Lodsejerne
holde åbningstale - han talte for, at vi
skule bevare og beskytte bakkerne.
Samme kunstnere samt 14 andre er
med til adventsmarkederne den 3.,
10. og 17. december
***********************************************************************************************
Besøg Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv!
Foreningens lokalhistoriske arkiv ligger i kælderen på Plejehjemmet
Liselund, Hüttel- Sørensens Vej 61, 9310 Vodskov. Åbningstid: Første
mandag i hver måned kl. 14-17, dog ikke i sommerferien.
Vi gemmer "det gamle" til de nye: Foreningen indsamler og opbevarer
gamle billeder, fotos, papirer, protokoller, erindringer, genstande
m.v., som har lokalhistorisk interesse for de kommende slægter.
Foreningen udgiver en årbog med "aktuelle" artikler fra den gamle
Horsens-Hammer Kommune.
Årbogen er udkommet siden 1977. Indholdet er samlet og redigeret
af bestyrelsen.
tv: Poul Dahl og formand Svend Dam Larsen beundrer den gamle
jernbaneoverskæring
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.

Læs mere på www.hammernyt.dk

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
99824744
Børnehaven:
Vibeke Henriksen
98286649
Uggerhalne Vandværk:
Réne Stricker Jensen 30591144
www.uggerhalnevand.dk
Info.uggerhalnevand.dk
Grindsted Vandværk:
Arne Nielsen
98286234
grv@grindsted-vand.dk

DET SKER:
Dato/klokkeslet:

Arrangør:
Hammer Sognegård:

Aktivitet:

øvrige:
Horsens Kirke:
Horsens Sognegård

Babysalmesang For børn i alderen ca. 3-12
måneder med mor/far.
24. december
Julegudstjeneste 13.30 og 15.30
Torsdag d. 1/2 kl. 19.00 Lysfestgudstjeneste i Hammer Sognegård
fakkeloptog fra skolegården kl. 18.30 .
Legatoverrækkelse i Hammer Sognegård
se kirkesiderne
se også http://www.horsenshammer.dk/
se kirkesiderne
se også http://www.horsenshammer.dk/
se inde i bladet

Borgerforeningen
Samrådet

Julebelysning
Lørdag 9. dec. 11.00

Hammer Kirke:

FDF

T

Ungdomsklubben
Galleri Hammer:
Uggerhalne Sportsrideklub USR

d.11. januar kl. 10.00

fra primo december
Nissehuepåsætning – Trekanten i
Uggerhalne
24. januar 19.00
Møde om vejstriber i Galleriet
25. januar 19.00
Møde om vejstriber i Hallen
Tirsdage 18.00 til 19.30 alle fra 0. klasse og op mødes i Sognegården
se også hjemmesiden http://hammer.kredscms.dk/
onsdage 18:30 til 21:30 Aldersgruppe: 13-19 år. Adressen er
Espelunden 5. Det er gratis.
Søndage 3. og 10. og 17. Adventsmarked 10-16 – mange kunstnere!
se også hjemmesiden http://gallerihammer.com/nyheder/
Ma. – fre. 17 til 20
Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede
Man 30. januar kl. 19 Generalforsamling i rytterstuen,
Grindstedvej 54.

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 februar 2018
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 27. januar 2018.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com
eller hammernyt@hammernyt.dk

