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Hammer Nyt

Borgermøde i Uggerhalne om forbedring af
forholdene for cyklister gennem byen
Mødet blev afholdt i Galleri Hammer, hvor Henning Bitsch havde stillet lokalerne til
rådighed. Lasse bød velkommen på cykelstiudvalgets vegne.
Lasse forklarede, at mødet blev afholdt som følge af en henvendelse fra
Uggerhalne om den megen trafik med hestetransportere gennem byen, hvilket gør
det utrygt for cyklisterne. Cykelstiudvalget var positivt og ønskede 2-1vejen.
Der var god opbakning til mødet - ca. 25 personer. A.K. var repræsenteret ved
trafikplanlægger Peter Sønderlund og Charlotte Kragh Pedersen fra Trafik og Veje,
som startede med at vise en lille film om, hvordan en 2-1 vej fungerer.

Lasse Breddam byder velkommen

Peter Sønderlund forklarede om de erfaringer, man indtil nu havde høstet.
Han belyste fordele og ulemper samt meddelte, at vejen kunne udføres med- eller
uden parkeringsforbud. At man fra A.K.`s side var positiv også af hensyn til cyklister
på Margueritruten gennem byen. Peter Sønderlund forklarede, at 2-1 vejen kunne
blive gennemført, hvis borgerne var positive og at man var meget interesseret i
borgernes mening.
Ordet blev nu givet frit. Følgende emner blev bragt på bane:
Bekymring om bilparkering på sidegaderne hvis der bliver parkeringsforbud på
hovedgaden.
At man mistede den hastighedsdæmpende virkning parkerede biler udgør.
Problemer ved snerydning.
Virkning af vejbump blev diskuteret.
Dårlig og støjende vejbelægning bør fornyes inden opstribning.
Fordel og ulemper ved farvet asfalt på cykelbanerne.
En far havde spurgt sin datter, om hendes problemer ved at cykle gennem byen til
og fra skole. Svaret var, at hun var bange for at køre udenom de parkerede biler.

Charlotte Kragh Pedersen fra AK Tafik og Veje

Villy Nielsen fremhævede Øster Brønderslev som et godt eksempel, hvor beboerne udtrykte tilfredshed, og især fremhævede
den reducerede hastighed som følge af 2-1 vejen og sikkerheden for cyklisterne.
Bendt Grønborg satte spørgsmålstegn ved bilejernes fordel ved at parkere på hovedgaden og henviste til at efterkomme
bygningsregulativets krav om 2 etablerede parkeringspladser på alle parceller.
Desuden anerkender vi ikke parkerede biler som vejchikaner da cyklisterne ikke kan ledes indenom, men med stor risiko skal
udenom. Betydningen af en effektiv opmærkning og skiltning med P. forbud blev fremhævet.
Lasse meddelte forøvrigt om tilsagn fra Charlotte om snarest at foranledige et advarselsskilt opsat om vejforlægningen nord for
Vodskov, samt flytning af reflekserne på midterhellen i Kinnerup for at angive den rette bredde.
De foreslåede ændringer i rundkørselen er blevet afvist.
Ordstyreren takkede for et godt møde
og konkluderede:
Med baggrund i de positive tilkendegivelser vil Aalborg Kommune –
forvaltningen – arbejde for, at der i
indeværende år opnås politisk accept til
etableringen af 2-1 vejen i Uggerhalne,
samt at vejbanen bliver renoveret med
et nyt slidlag.
Ligeledes vil de nuværende
hastighedsdæmpende foranstaltninger
eventuelt blive suppleret med nye
muligheder, og der etableres et
parkeringsforbud i begge sider af vejen
gennem Uggerhalne.
Grindsted-Uggerhalne Samråd
Cykelstiudvalget
Bendt Grønborg
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Hyggelig og positiv debat i Galleri Hammer

Peter Sønderlund fra AK fortalte om reglerne

Charlotte Kragh Pedersen bød velkommen på
Aalborg Kommunes vegne
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SÅDAN SIGER CYKLISTFORBUNDET:
Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, er også tilfreds med, at der kommer
flere sikre veje til de bløde trafikanter.
”2 minus 1 veje er, især ude på landet og i ikke tætbebyggede områder, langt
bedre for cyklister end de almindelige to-sporede veje, vi kender i dag, hvor der
ikke er en cykelsti, og hvor bilisternes fart har det med at blive lidt for høj. Det
har stor betydning for bosætning og byliv i landsbyer, at der er ordentlige
forhold for cyklister kombineret med lavere hastigheder, så flere børn for
eksempel får en tryggere og sikrere vej til skole, og rammerne for vækst
gennem bosætning øges,” siger Klaus Bondam. Vejdirektoratet udgiver
undersøgelsen af 2 minus 1 veje i en ny rapport, hvor kommunerne kan søge
inspiration til, hvordan de bedst udnytter vejtypen. Rapporten, ”2 minus 1 veje”,
indeholder erfaringer fra 87 strækninger fordelt i 32 kommuner over hele
landet, og den samler også op på de krav og anbefalinger, der gælder ved denne
type vejudformning.

Det viser en undersøgelse, som COWI har lavet for Vejdirektoratet:
”Det, der gør vejen mere tryg at færdes på, er, at kantbanerne er ekstra brede,
så der er bedre plads til cyklister og fodgængere. Kantbanerne kan også bruges
som vigeareal, når to biler møder hinanden, men bilisten vil skulle sænke
hastigheden, hvis der er bløde trafikanter på kantbanen,” forklarer Marianne
Foldberg Steffensen, der er leder af trafiksikkerhedsafdelingen i
Vejdirektoratet.
”De senere år er færre bilister kommet til skade i trafikken end tidligere, men
ulykkesstatistikken viser, at det ikke går nær så godt med at sænke antallet af
tilskadekomne cyklister og fodgængere. Derfor skal vi fortsat styrke
sikkerheden på vejene for de bløde trafikanter”, siger Marianne Foldberg
Steffensen. De kommuner, der allerede har valgt at anlægge 2 minus 1 veje, er
generelt tilfredse med, hvordan vejtypen fungerer, og flere steder har man
oplevet, at hastigheden er faldet til gavn for trafiksikkerheden.
Flere kommuner har dog angivet, at der især i starten kan være tvivl hos
trafikanterne om, hvordan de skal køre på vejen.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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RUNDT OM HAMMER
BAKKER STÆRKERE SAMMEN

Fra møde i Brændskov Forsamlingshus,
hvor samrådene etablerede et første
grundlag for arbejdet med styrker og
svagheder og udviklingsmuligheder.

Så er processen i gang - dejligt mange
har indsendt spørgeskema til Aalborg
Kommune, så de 5 samråd omkring
bakkerne kan få lagt en effektiv
strategi for udvikling af den nye
landsbyklynge, der kan øge
livskvalitet, kulturtilbud og servicering
af alle, der bor omkring bakkerne.
https://
www.rundtomhammerbakker.dk/
https://www.facebook.com/groups/
RundtomHammerBakker/

Processen i en nøddeskal

Vestbjerg i blomst
Naturture i bakkerne

Sagførerens villa - her
planlagdes Hammer Bakker

Flot nyt logo . designet og doneret af
Vodskov Grafik af Bithiah Poulsen

Landsbyer står stærkere, når de står sammen!
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i samarbejde
med fem kommuner Pilotprojekt Landsbyklynger.
Evalueringen af pilotprojektet viste, at landsbyer
står stærkere, når de står sammen. At landsbyer,
der ligger i nærheden af hinanden, kan drage fordel
af at samarbejde om og prioritere mellem forskellige
tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne
styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig
med at den kommunale service og drift optimeres.
Det er erfaringerne fra pilotprojekter, der arbejdes
med over hele landet. Det betyder, at den overordnede tese
er, at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At
landsbyer, der samarbejder, kan bruges som strategisk
værktøj til udvikling af landdistrikter.
Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker er del af en større
kampagne. I 2017-2018 søsætter Realdania, LOA
og DGI i samarbejde med en række af landets kommuner
i alt 25 nye landsbyklynger.
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Kultur- og borgerhuset HAMMER BAKKER
Referat fra mødet 11. december 2017 - af Finn Hannibal
Opfølgning på ”Åbent-Hus” arrangementet og herunder specielt møde for organisering
og aftaler med hjælpere.
Beslutning:
Fint møde, god opbakning, ca. 50 fremmødte. Der laves opfølgende møde vedrørende hjælper-tilsagn. 10-15
personer har givet tilsagn og vil blive indkaldt til orienterende møde. Der tilsendes mødereferater til medlemmerne.

Status på Aalborg Kommunes overdragelse af DUS-pavillonen.
Beslutning:
Overdragelse af bygningen blev foretaget 2.11.2017. BG og LB deltog. Forsikringer vedr. bygning er tegnet.
Låseudskiftninger er aftalt med skolen. Aflæsning af el- og vandforbrug er i orden. Nye målere afløses ved byggestart.
BG sørger for opsættelse af postkasse snarest.

Ombygning af Kultur- og Borgerhuset.
Beslutning:
Byggetilladelse fra Aalborg Kommune modtaget. Udgift kr. 5.390 er en favorabel pris. For statiske beregninger har vi
modtaget en regning fra Ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard på kr. 12.218. Vedr. nødvendige branddøre
indvendig, 7 stk., undersøger BG, om der findes brugte døre. De skal være selvlukkende.
Grundet alm. prisstigninger er prisen for spær blevet ca. kr. 9.000 dyrere. Byggeriets tidsplan vil blive drøftet på næste
bestyrelsesmøde. FH påtager sig opsyn med bygningen mindst en gang om ugen.

Status på økonomi.
Beslutning:
Vi forventer at modtage den endelige bevillingsskrivelse fra GRØN ORDNING på 500.000 kr. inden nytår. Der er ingen
tidsfrist for igangsætningen af byggeriet, men tilsagn skal foreligge inden 1. februar 2018. I forbindelse med KBHB
ansøgning om tilskud fra Aalborg Kommunes AKA-pulje har forvaltningen ønsket yderligere oplysninger om de
forventede fremtidige aktiviteter. Vi har for tiden 39 personlige medlemmer. KBHB har endvidere ansøgt Den Obelske
Fond om støtte til anskaffelse af formidlingsudstyr.

Drøftelse af behov og muligheder for afholdelse af et sponsorarrangement.
Beslutning:
Vi planlægger at gennemføre et sponsorarrangement i det nye år, idet såvel indhold som tidspunkt vil blive endeligt
fastlagt på næste bestyrelsesmøde.

Andre emner - herunder lokal synlighed.
Beslutning:
Referat af vore bestyrelsesmøder mailes til medlemmerne og tilsendes Hammer Nyt. Julehilsen fra KBHB skal på
hjemmesiden.





Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Finn Hannibal efter 15. januar 2018.

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

Jeg har fået en idé…

Tag go’e gamle fru Olsen med!

En idé til at komme hurtigt fra Uggerhalne til Grindsted eller omvendt. En
idé, som ikke kræver internet, forudbestilling eller betaling.
Det er ikke Gomore, men GUT: Grindsted-Uggerhalne Transportordning.
Forestil jer, at vi laver 4 lokale stoppesteder i hver by - 2 i hver vejside, med
et skilt fremstillet som en hånd med tommelen op.
Står man der, når en bil kommer forbi – og hæver skiltet - hvem vil så ikke
tage dig med et par kilometer? Nej, vel?
Det vil give en hurtig transport og vi vil lære hinanden bedre at kende.
En idé, som kan bruges af både unge og gamle. En ide som kan være med
til at rykke vores byer sammen.
Bendt Grønborg

Hammer Nyt
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RUNDT OM
HAMMER BAKKER
set af Jørgen Hansen, Vestbjerg
Kunstneren Jørgen Hansen har sin
gang i Galleri Hammer og er en
gammel ven af familien Bitsch.
Jørgen har altid tegnet og er en
stor fan af naturens spil med
årstiderne.

Fra Pebermosen

Fjorden set fra Vestbjerg Bakke

Tegningerne her er lavet til
digtsamlingen 'Hammerglimt'.
Jørgen Hansens tegninger er
fremlagt i galleriet - hvis du er
heldig, er der nogle af disse
illustrationer tilbage.

Heden - som den var engang

Lyset i Parasdisdalen

Vandringstur i aftenskumring

Gennem Bakkerne

Løvfald når det er smukkest

På Tvillinghøjene

Læs mere på www.hammernyt.dk
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DanOleCom

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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DVD’en
DVD’en

Uanset hvad alderstrin, vi snakker om, så er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på
at bevæge os, at holde kroppen i gang, at få mere motion ind i vores hverdag, at
være sammen med andre mennesker og dermed få større livsglæde. For at kunne
være med til det,
kræver
en masse dygtige og engagerede instruktører og
SALG
OGdet
SERVICE
deres hjælpetrænere. Vi synes selv, at vi er privilegeret, idet vi kan mestre netop
dygtige og engagerede
instruktører
og hjælpeinstruktører, som lægger en masse
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A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
Dengang og Sidenhen
Dengang og Sidenhen
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kan bestilles ved
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til
Rikke
Pedersen:
I indeværende år har vi 11 forskellige hold med ca. 206 gymnaster. Det
er vi utrolig
email
til Rikke Pedersen:
Salg og service på portautomatik
rix_nice@hotmail.com
glade for og stolte af. Mange gymnaster går på flere hold. Vi har gymnaster
i
rix_nice@hotmail.com
alderen 1. – 87 år. Vi tror, det er vigtigt, at vi får gymnastikken
ind i barnets
eller
ringelivpåså tlf. 29 29 61 44
tidligt som overhovedet muligt af hensyn til dets videre udfordringer.
eller Pris:
ringe100,på tlf.
kr.29 29 61 44
Pris: 100,- kr.
Vi sætter også stor pris på de frivillige kræfter i foreningen og i bestyrelsen. Uden
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� været arrangeret gåture i vores skønne
Igennem de sidste mange år, har der
Hammer Bakker hver tirsdag i april. Vi mødes kl. 10.00 i Hallen og er tilbage ca. kl.
12.00. Alle er velkomne til at deltage.
Ellen Høgh Formand for gymnastikken
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Uggerhalnevej 17, Grindsted,
telefon 9828 6028
.....................................................................................................................................................................................................................

Nyt fra Uggerhalne Sportsrideklub - fra Anette Nyborg
Ombetrækning af moderne/antikke møbler

Sportsrideklubben indledte 2018 med en nytårskur for klubbens medlemmer.
Håndværksmæssig kvalitet
Her stod vores nyoprettede aktivitets- og kursusudvalg for en omgang boblevand og kransekage, og præsenterede samtidig vores
fra fagmanden.
- Stort
spændende
program for foråret
'18.udvalg i møbelstof

Egne
modeller
sælges
Ud over
2 dressurkurser
i januar
og februar har vi Springbanetræning, Fastelavnsstævne, Programridnings-kursus, rideyoga og
foredrag i kalenderen.
Uforbindende tilbud gives
Se meget mere om dette på vores facebook eller hjemmeside www.uggerhalnesportsrideklub.dk
Den 30. januar afholdt vi den årlige generalforsamling, hvor vi fik berettet om klubbens aktiviteter og økonomi.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Caroline Breck og Heidi Solsker, samt juniormedlemmer Louise Knobloch og Emma Bergholdt.

�����������������������������

Også klubbens opgaver ved "Equitour 2018" er under planlægning. Det internationale stævne finder i år sted i dagene 23.-27. maj.
Læs mere på www.hammernyt.dk
Alt i alt en række spændende aktiviteter. Som altid er alle velkomne til at kigge forbi - både til hverdag og til vores arrangementer.

�����������������������������

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Invester lidt af dig selv i en aktivitet med kæmpe afkast GIF - Grindsted-Uggerhalne Irætsforening
Invester lidt af din tid i GIF og få et garanteret afkast til dig eller dine børn og
unge. Kom til GIFs generalforsamling og støt op om byernes idrætsforening. Vi
afholder vores årlige generalforsamling onsdag den 21. marts kl. 19:30 i
sportscafeen ved hallen.
Vi glæder os til at byde alle velkommen, både nuværende og kommende
medlemmer.
Nærmere info, samt dagsorden følger på foreningens facebook og hjemmeside.
GIF søger altid frivillige til mange forskellige opgaver, så skulle du have lyst til at
bidrage til foreningens udvikling og daglige drift, så hold dig ikke tilbage.

Nyt fra afdelingerne – Grindsted og Uggerhalne
idrætsforening
Floorball:
GIF og floorball har i den seneste tid arbejdet på at skaffe de nødvendige midler til
hjemkøb af floorballbander, hvilket er lykkedes - og de nye bander er til stor glæde
for afdelingens mange medlemmer allerede taget i brug. Første gange banderne
skal vises frem for offentligheden er til foreningens eget floorballstævne, der løber
af stablen den 11. februar 2018 fra kl. 10 – 16. I denne forbindelse kommer Spar
Nord ligeledes forbi og overrækker en check på det sponsorerede beløb. Kom op i
hallen og støt GIF Floorball!
Fodbold:
Fodboldsæsonen er endnu ikke begyndt, men det varer heldigvis ikke længe.
Der er standerhejsning for seniorerne lørdag den 17. februar klokken 11, med god
varm suppe i caféen bag efter.
Ungdommen må vente til den 17. marts, hvor de samles ved hallen klokken 11,
spiller lidt og tester banerne og slutter med pizza i klublokalet.
Nærmere info følger i næste udgave af Hammernyt samt på hjemmesiden og
facebook.
Badminton:
Badminton er godt i gang med den indeværende sæson, men det er aldrig for sent
at begynde. Vores børne- og ungdomshold fortsætter til og med mandag den 26.
marts og vores motionister endnu længere, nemlig til og med den 30. april.
Håndbold:
Håndbold er i fuld gang med både træning og kampe, men der er altid plads til
flere håndboldglade medlemmer, så skulle du have lyst til at prøve kræfter med
håndbold, så mød endelig op til en af vores træninger. For nærmere info herom se
hjemmesiden.
Gymnastik:
Se deres egen artikel på side 17.
Husk den flotte store årlige GYMNASTIKOPVISNING den 18. marts 14-16.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Hjerteløbere i Grindsted/Uggerhalne

Ny dansk forskning viser, at der er sket en imponerende udvikling i antallet af
hjertestoppatienter, der stødes af en hjertestarter i offentligt rum. Men når
hjertestoppene sker i private hjem, kommer hjertestarterne sjældent i brug, og få
personer overlever.
Tre ud af fire hjertestop sker typisk i eget hjem. Derfor er det vigtigt, at man flytter den
livreddende førstehjælp ind i private hjælp, og det er her, at hjerteløberne kommer
ind i billedet. De kan være med til at redde liv. Borgerforeningen i Grindsted/Uggerhalne
tog initiativ til Hjerteløberprojektet, og det viser sig at være et skridt i den rigtige retning,
for de frivillige hjerteløbere er strømmet til i en sådan fart, at det helt har oversteget
foreningens forventninger. Det er en utrolig vigtig opgave, hjerteløberne er med til at
udføre.
11 borgere fra Grindsted/Uggerhalne har meldt sig som hjerteløbere. De er en del af
Region Nordjyllands SMS – hjertestop ordning. Der er aftalt et område i en radius i
omegnen af Uggerhalne/Grindsted samt dele af Hammer Bakker.
Der er lignende ordninger i Vodskov og Sulsted. I tilfælde af, at alarmcentralen vurderer,
at der er brug for hjælp fra hjerteløberne, bliver de kontaktet. Alle hjerteløberne er blevet
godkendt, og derefter er de blevet oprettet i den omtalte SMS – hjertestop – ordning.
Hjerteløberen vil i mange tilfælde nå frem før ambulancen og kan ved at udføre
livreddende førstehjælp – heriblandt afgive stød med hjertestarteren - have stor
indflydelse på borgerens chance for at overleve.
Hjerteløber-konceptet er tidligere afprøvet i Sverige med gode resultater til følge.
Siden 2001 er antallet af overlevende efter hjertestop i det offentlige rum øget markant,
fordi det bl.a. er lykkedes at få hjertestarterne i spil. Andelen af hjertestoppatienter, der
stødes af en hjertestarter i det offentlige rum, er steget fra 1,2 pct. i 2001 til 15,3 pct. i
2012.

Bo H Thomasen, formand for
Borgerforeningen

Et forskningsprojekt under Aalborg Universitetshospital undersøger, hvilken virkning
hjerteløberprojektet har for overlevelsen og for hjerteløberne.
Ligeledes har Borgerforeningen arbejdet med at få tilstrækkeligt med hjertestartere opsat
i vores område. Vi har en Hjertestarter uden for Hallen, hvor skolen betaler for driften af
denne. En borger donerede en hjertestarter, som er placeret uden for Sognegården. Her INTERESSERET?
betaler Borgerforeningen for driften af denne.
HENVEND DIG TIL BO OM
AT BLIVE HJERTELØBER!
Endelig er der investeret i en hjertestarter og skab til Uggerhalne, hvor driften sker i et
samarbejde med Uggerhalne Vandværk og Borgerforeningen. Desuden har
Meningsrådet også investeret i en hjertestarter i tårnet på Hammer Kirke.
Jeg synes, det er så flot et initiativ, Borgerforeningen har iværksat, og jeg er sikker på, at
mange er enige med mig i dette synspunkt. Ønsker man yderligere informationer en man
velkommen til at kontakte Bo Thomasen fra Borgerforeningen.
Ellen Høgh
_________________________________________________________________________________________________

Hvad sker der når du bruger en hjertestarter?
Når du åbner boksen med hjertestarteren, fortæller en elektronisk stemme dig, hvad du skal gøre. Hjertestarteren har to pads
(klistermærker med elektroder), som du placerer på den tilskadekomnes brystkasse. Præcis placering fremgår af hjertestarteren.
Hjertestarteren analyserer hjerterytmen og fortæller dig, hvornår du skal trykke på stødknappen og derved give et elektrisk stød,
der kan genskabe hjertets normale funktion. Alle kan, også uden forudgående kendskab betjene og benytte en hjertestarter.
Apparatet skal blot åbnes og tændes, hvorefter den guider dig i, hvad du skal gøre. Jo hurtigere du tager hjertestarteren i brug, jo
større er chancen for, at den vil have en effekt og være med til at redde et menneskes liv. Når ambulancen når frem, tager
ambulancefolkene hjertestarteren med på hospitalet, fordi den kan indeholde vigtig information om hjertestoppet, der kan hjælpe i
den videre behandling.
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NYT KVINDEHOLD I GIF: FLOORBALL
Jævnbyrdig floorball-kamp i Grindsted Hallen
De kække kvindelige GIF floorball-spillere fik kamp til stregen, da de
søndag 7. januar 2018 tog imod Sindal på hjemmebane. Kampen endte 4-4.
“Vi havde nok undervurderet Sindal lidt inden kampstart, fortæller Lisbeth
Madsen fra GIF’s floorball-udvalg og fortsætter:
“De havde mange dygtige spillere, og vi måtte virkelig kæmpe alt, hvad vi
har lært. Vi ville selvfølgelig gerne have haft vores første sejr, men det må vi
så vente med”.

Herreholdet i kampklar opstilling

Nyt kvindehold i GIF
Lisbeth har spillet floorball siden efteråret 2017, så for hende og hendes
medspillere er det helt nyt at spille floorball-kampe.
“Vi var en flok fodboldkvinder, som tilfældigt tog ind i hallen en tirsdag
aften for at lure lidt på det der floorball, og vi har været til træning hver
tirsdag lige siden”, griner Lisbeth.
Lisbeth er blevet temmelig bidt af den nye sportsgren: “Vi griner, sveder og
har simpelthen en fest både til kamp og til træning, så jeg vil anbefale alle at
prøve det af”, forsikrer Lisbeth.
Floorball for alle
Træner Jesper Thomsen vil gerne have endnu flere spillere i hallen:

Klar til tirsdagstræning: højt humør!

“Vi træner hver tirsdag hele året rundt, og der er plads til alle. Vi har især
brug for flere kvindelige spillere. Du har mulighed for både motion,
fællesskab og engang imellem kage, og du behøver absolut ikke have prøvet
at spille floorball før”.
Jesper fortæller, at alle er mere end velkomne til at prøve floorball-træning,
som er tirsdage fra 20.20-22.00.
/Stine Kudsk Bertelsen
Lonnie Hedegaard Jørgensen,
Lisbeth Madsen,
Kirstine Franciska
Nielsen, Louise
Dahl Andersen,
Ana Mariana
Vargas Moya, Stine
Kudsk Bertelsen,
Carina Hamiltorn,
Anne Christina
Sander Danstrup,
Jette Thorndal
Madsen og Mette
Brinck Friis.

Teknikmøde og instruktion

GIF Floorball damer 2018
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NYE FOLK I BYEN

Handler denne gang ikke rigtig om nye tilflyttere, men om et par
bestående af to trofaste unge, som ikke ser nogen grund til at flytte et
ringere sted hen…
Anna Sofie Larsen og Søren Christensen, Tranevej 44, er begge vokset op
nær Hammer Bakker og har nydt skovens nærhed, fra de var små. De har
været aktive i byens friluftsliv, FDF, sport og i skolens aktiviteter.
Modsat mange andre unge har de valgt at slå sig ned i Grindsted, som de
ser som et ideelt sted at skabe et familieliv, og de har interesser, der
passer til området.
Anna læste til socialrådgiver på AAU og arbejder nu med kontanthjælpsmodtagere og jobskabelse for Jobcenter Brovst – en køretur på 40
km ud i Han Herred, som hun synes er helt i orden og nyder den fine
natur..
Hekla, islænderklubben i Hjallerup, er Annas store
interesse, og hun elsker at ride i naturen på sin
islændervallak Greipur og hjælpe med arbejdet med de i
alt 10 islandske heste, som er opstaldet uden for
Grindsted hos Annas mor.
Søren er udlært blikkenslager og arbejder med VVS service
for Holm El & VVS, hvor han også er udlært. Som helt ung
tog han i lange perioder arbejde i Norge eller København
for at opleve noget og spare sammen til huset.
Sørens fritid bruges meget i skoven med hans livlige og
vakse schæfertæve Zaki på to år, og i øjeblikket er han ved
at have overskud til igen at dyrke sport i GIF og kigger på
de mange gode tilbud.
Huset på Tranevej købte de i 2015. Det ligger på et af de
højeste punkter på bakken med en dejlig udsigt over
Østvendsyssel og Kær Herred. Både Anna Sofie og Søren
er glade for den dynamik, der er kommet i GrindstedUggerhalne med cykelstier, kulturhusplaner, ny skole og
udvikling af nye tilbud gennem landsbyklyngen.
==============================================================================================
Samrådene bag Landsbyklyngen ”Rundt om Hammer Bakker” startede for
ca. 3 år siden en arbejdsgruppe med det formål at nyfortolke ”Vandtårnet i
Hammer Bakker”, et tårn der blev bygget i 1939, for øvrigt tegnet af de
kendte arkitekter Kay Fisker og C. F. Møller. Vandtårnet, der idag ejes af
Aalborg Kommune, blev taget ud af drift i 2013 og højdebeholderen i tårnet
erstattet af trykforøgerpumper.
En nu nystiftet forening ”Vandtårnet i Hammer Bakker” har afholdt en
workshop i maj måned, hvor kommende brugere var inviteret af
arbejdsgruppen. Her kom der nogle nye interessante ideer op om hvad
tårnet kan bruges til. Udsigtstårn evt. med kikkert på toppen, klatring,
rapelling, etagedæk i forbindelse med en ny vindeltrappe hvor der kan laves
mindre udstillinger, i indgangsetagen en informations- og
undervisningsopstilling om Hammer Bakker´s spændende natur og geologi.
Vandtårnet i Hammer Bakker´s bestyrelse er nu i gang med at få
finansieringen til ombygningen på plads. Af det budgetterede overslag er
der til dato skaffet 250.000 ud af budgettet på 1,5 mill.
Tekst og foto: Erling Larsen, Vodskov Samråd

Landsbyklyngens ikon! Vandtårnet

Raketterne fra Grindsted-Uggerhalne
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I 2014 var der et par friske Grindsted-Gutter: Lars Knobloch og Hans Jørgen Jakobsen, der
oprettede facebook-gruppen Grindsted MTB Rockets. Vi var rigtig mange i byen der kørte i
på mountainbike i skoven – ikke mindst efter at det nye spor blev åbnet af Aalborg
Kommune. Facebook-gruppen var tænkt som et mødested for byens mountainbikecyklister – hvor man kan dele erfaringer, nyheder og ikke mindst aftale fælles ture i
bakkerne.
Siden har det udviklet sig og der er i dag 70 medlemmer af gruppen. Gruppen har ikke
nogen bestyrelse eller formand, men vi har til gengæld en række flotte titler som vi
smykker os med: Eventansvarlig, IT-chef, Forplejningsansvarlig osv. osv. Udover at aftale
ture i skoven har Raketterne (vi er jo i Grindsted så det lyder lidt bedre end Rockets) også
startet forskellige traditioner:

Ud i det åbne landskab!

Nytårsaftensdag køres hvert år den traditionelle nytårstur for at skabe appetit – og tørst til den efterfølgende nytårsfest. Vi mødes, cykler en times tid eller to og slutter af med en
øl og en frankfurter. Udover motionen bliver det også til lidt hyggelig snak og vi får ønsket
hinanden et godt nytår.
Teknikken er i højsædet
Til sommerfesten har Raketterne – sammen med GIF – arrangeret børnecykelløb med
efterfølgende familiespisning. Det har været en stor succes med mange deltagende børn og
I løbet af året er der også en række motionsarrangementer hvor
stor opbakning fra forældre og sponsorer.
Raketterne deltager: vi har været til MTB-marathon i Aalborg,
Saltum-klassikeren, 24-timersløb i Rold og meget andet. Vi er
også et par stykker der har deltaget i mindre triathlon-stævner
(Svømning – cykling-løb) – og konstateret at nogle har lidt
udfordringer i det våde element.

Skoven er smukkest fra en MTB!

Endelig kan vi også lige nævne at der har været holdt MTBteknik-kurser, vedligeholdelsesaften med vores lokale cykelguru
Brian Riis fra Bikedesign.dk – og så prøver vi at støtte de mange
gode initiativer i skoven f.eks. sporarbejdet på kommunens MTBspor. Vi er meget opmærksomme på at være gode
repræsentanter for sporten og følge sporene, respektere
lodsejernes interesser i skoven, tage hensyn til skovens andre
gæster og ikke mindst give et venligt ”hej” eller ”god tur” til alle
vi møder på vores vej.
Alt i alt er Raketterne et hyggeligt – og uforpligtende – fællesskab
hvor alle er velkomne: nye og gamle GrindstedUggerhalneborgere, børn, unge, gamle, motionister – og dem der
gør lidt mere ud af det…

De sejeste gutter

Meld jer ind
Facebook-gruppen
og foreslå nogle
arrangementer – så
er du med til at
skabe liv i byerne!
Claus
Nytårsdag - mønstring foran hallen
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NYTTIGE
TELEFONNUMRE
Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen
29808405
Anette Pilgaard
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:
Arrangør:

Dato/klokkeslet:

Aktivitet:

Hammer Sognegård:

Tors 22. feb 09.30
Søn 11. marts 09.00
Ons 15. marts 18.30

Hammer Kirke:

Ons 21. marts 19.30
Gospelkoncert: Voices Delight
øvrige: se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/

Horsens Kirke:

Ons 28. feb 1930

Horsens Sognegård:
Borgerforeningen

Musikalsk legestue
Sogneindsamling og gudstjeneste
Costa Rica – foredrag af Helle Marquardsen

Koncert: ’Cohen i kirken’ – Karsten Holm og
trio
se kirkesiderne - også http://www.horsenshammer.dk/
se inde i bladet
Lør 10. feb kl. 14.00
Ons 7. marts 18.30
Tor 15. marts 19.00

Fastelavnsfest for børn i hallen - se www.
Generalforsamling i Sognegården 19.30
Spisning 18.30 - tilmeld på 29808405
Jazzcafé i caféen - syng sammen – populær
jazz, trad. & Armstrong - køb kaffe/øl/kage

Lørdag 7. april kl 10.00 Brætspilsdag og kortspil i sportscafeen
Fre 4. maj 18.30
Hjælperfest
GIF
Gymnastik

Ons 21. marts 19.30
GIF Generalforsamling i Sportscaféen
Sø 18. marts kl. 14 – 16 Årets store gymnastikopvisning
Tirs 20. marts kl. 19.00. Generalforsamling i gymnastikafdelingen

Fodbold

Lør 17. februar 11.00
Lør 17. marts 11.00

FDF

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

Ungdomsklubben

onsdage 18:30 til 21:30 Aldersgruppe: 13-19 år. Adressen er
Espelunden 5. Det er gratis.

Galleri Hammer:

se også hjemmesiden

http://gallerihammer.com/nyheder/

Uggerhalne Sportsrideklub - USR

Ma. ‒ fre. 17 til 20

Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede

Skal du yde førstehjælp?
Ring 112 og hent
hjertestarter i
1. Grindstedhallen, eller
2. Hammer Sognegård,
eller
3. Hammer Kirke, eller
4. Uggerhalne Vandværk

Standerhejsning, senior, suppe bagefter
Standerhejsning, ungdom, pizza bagefter

Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
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