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Skt. Hans
aften 2012
I år fandt Skt. Hans aften som bekendt sted på en
lørdag. Dette var måske medvirkende til, at fremmødet i år var rigtig flot til Skt. Hans aften i Grindsted. Dette endda på trods af en vejrmæssigt noget våd aften, der blandt andet bød på regnvejr, da
Midsommervisen blev sunget og bålet blev tændt.
Alligevel var stemningen rigtig god, og det så bestemt ud til at alle hyggede sig.
I borgerforeningens bod kunne der købes øl, vand,
slik og chips. Desuden kunne børn gratis få snobrødsdej. Snobrødene endte dog med at blive bagt
af de største børn, unge og de mindre børns forældre på det store Skt. Hans-bål. Borgerforeningens engangsgriller viste sig nemlig ikke at være
tilstrækkeligt udholdende til bagningen – dette tages til efterretning – men snobrødene blev nu bagt
og spist alligevel.
En anden børneaktivitet var heksefremstilling!
Børnene kunne ud af stofrester, pinde, papkugler
lave deres egne små hekse, som bagefter kunne
kastes på bålet eller tages med hjem.
Borgerforeningen anslår at ca. 170 var mødt frem
for at nyde midsommeren og Skt. Hans bålet.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Sommerfesten
2012!
Mens disse linjer skrives, hænger
skyerne lavt, og det regner, men
den 17. og 18. og vi tager bare den
19. august med, så regner vi ikke
med regn men med fuld sol.

Så derfor, kære medborgere, så indbydes der selvfølgelig til sommerfest. Den er blevet slanket
lidt, men det betyder jo ikke, at den bliver ringere af den grund. Vi håber selvfølgelig, at I sætter
kryds i kalenderen og møder op!!!
Vi har valgt at afholde festen på sportspladsen, hvor vi nu har multibanen, og hvor der bliver
fodboldturnering.
Selv om vi forbeholder os ret til ændringer, så vil programmet i store træk se således ud:

Fredag, den 17. august
Kl. 17

0. - 4. klasse - fest i skolens klasselokaler ved legepladsen samt ude i det
fri. Deltagerprisen er ikke fundet endnu, men der vil senere informeres via
skolen, Dus 1, børnehaven samt i INFO-standerne. Lajla Gegersen, Bo H.
Thomassen og Lone Rosenkilde står for denne del.

Kl. 19

5. klasse - 17 år - fest i teltene på sportspladsen med bl.a. diskotek. Her er
deltagerprisen ikke heller ikke fundet, men også her vil der informeres via
skolen, INFO-standerne og Hammernyt.DK. Majbritt Sudergaard, Jytte
Jungersen og Else Marie Politowski står for denne del.

Lørdag, den 18. august
kl. 9,00 Optog fra Tranevej 1 gennem Grindsted by og til sportspladsen
med orkester i spidsen. Vi opfordrer både børn og voksne til at pynte sig og det gælder også “køretøjerne”.
Kl. 9,30 Kaffe og rundstykker i teltene på sportspladsen
med mulighed for et købe en enkelt.
Kl. 10,00 Hoppeborgen er klar
Multibanen kan benyttes
Motionsløb i Hammer Bakker
evt. arrangeret af “Hammer Bakker Runners” - løbsplan offentliggøres
Fodboldturneringer - turneringsplan offentlig gøres på pladsen
Kl. 11,30 4 store grill på sportspladsen er klar. Medbragt mad kan hermed grilles.
Der vil være salg af øl og vand og engangservice
Borde/ bænksæt vil være placeret i området, men stole må også gerne
medbringes, og så skal vi have Grindsteds største grill-sammen-fest!!!
GSK, GIF og Borgerforeningen står i fællesskab for disse arrangementer.
Kl. 18,30 fortsættes festen i Grindstedhallen til musik og dans, og det bliver ikke kedeligt
- se her særskilt program, som Jan Winther, Brian Riis, Rene S. Jensen og Jens Kronbach står for.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Så er det tid, til
endnu et brag af en

sommerfest
i Grindsted!
Festen holdes som altid i
Grindsted hallen, vi mødes
kl. 18.30 og forsætter
til den sidste går hjem.
I år er det ”Jukebox” der spiller op til dans,
den spiller lige det du/I kunne tænke jer.
Maden bliver din/jeres livret, for hver person
medbringer selv mad, som derefter anrettes på
et stort flot ta´ selv bord.
Drikkelse kan købes til billige penge og udvalget i år består b.la. af slush ice (den man ikke
kan kører hjem på) vin, forskellige shots og øl.
I løbet af aftenen vil der være underholdning.
Vi håber du/I vil komme og være med til at
Grindsted/Uggerhalne sommerfest bliver til et
brag af en fest.
Billetter kan købes fra d. 1. august
hos Brian Riis, Svanelundsvej 2, Grindsted.
Prisen pr. billet er 49,88
– Husk lige penge….
Med festlige hilsner
Brian Riis, Rene Jensen, Jan Vinther
og lærling (Jens Kronbach)
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Orientering fra

Din BorgerKontingent til Borgerforeningen
fra midt i maj og indtil Sct. Hans har 13 indsamlere været på benene for at opkræve kontingent i hele vores lokalområde. En stor,
stor tak til jer og til andre, som har bistået med arbejdet. Små
40.000 kr. er der indsamlet i kontanter, dertil skal lægges giro-/
netbankindbetalinger. Også en stor tak for den modtagelse, vi får.
Det er ikke kun penge, der bliver talt om - nej samtalen, og de
gode ideer eller opfordringer er mindst lige så vigtige.
En velment tak fra bestyrelsen

Små og store forbedringer!!!

Hjælperfest 2012
Uden frivillige og trofaste hjælpere ville Borgerforeningen være
dårligt stillet, så lørdag den 9. juni afholdt Borgerforeningen fest
for alle de frivillige hjælpere, som nu tæller ca. 50 familier. Ca.
35 havde tilmeldt sig hyggeligt samvær med grillstegt gris og
diverse drikkevarer.
For at gøre plads til den efterfølgende kaffe skulle deltagerne
opdelt i 3 hold udføre en samarbejdsøvelse, og remedierne var
12 træstykker, 3 tennisbolde og 3 spande.
Trods forskellige forsøg på at omgås reglerne, lykkedes det vinderholdet at komme i “mål” først.
Med stor tak for hyggeligt samvær!!!

Fra træ til Stål!
Så blev det endelig Uggerhalnes tur til at få stål-lysmaster, som
skete i maj måned. De gamle træ-lysmaster var efterhånden så
møre, at det ville være uforsvarligt fortsat at montere julebelysningen på dem. I flere år har undertegnede været i kontakt med
Michael Thau, afd. for gader og veje i Åalborg Kommune, og Borgerforeningen har søgt og fået dispensation hvert år for ophængning af julebelysningen, men nu er det slut med det. Nye master
betyder også ny julebelysning til ærgrelse for en del, men også til
glæde for andre. Den nye julebelysning må nu deles ud på begge
byer, men muligvis kan de røde lygter genbruges - vi arbejder i
hvert fald på sagen.
M.h.t. de nye master, så er selve lyskilden LED-belysning, som
giver et godt lys. Det lykkedes i øvrigt, at få en anden afdeling i
kommunen til selv at montere r elæer og stik i forbindelse med
opsætningen, hvilket billiggjorde projektet betydeligt. Montering
af julesikringsindsats beløber sig til en samlet pris for 12 master
på 12000 kr. I den forbindelse har vi søgt om tilskud fra AKApuljen i landdistriktsmidlerne.

Den hårdt tiltrængte asfaltering af Grindstedhallens P-plads til
stor glæde for bilejerne er ikke gået upåagtet hen, men er der
nogle, der har bemærket, at vejskiltene flere steder er blevet fornyet, eller at der er kommet en ny vej? Til Uggerhalnevej 59, på
den anden side af varmeværket, er der lavet en flot ny vej - og
inden for ca. et halvt år.
Så er det lige, at man kommer til at tænke på cykelstiprojektet.
Gid at det kunne gå lige så hurtigt, men det er jo et kommunalt
projekt, som skal forhandles og bearbejdes. Helt anderledes forholder det sig med en privat husejer. Klaus Sigsgaard Karlsen
kan oplyse, at der selvfølgelig skal foretages en indberetning til
Aalborg Kommune, men så er det bare at gå i gang, hvis man
altså ved hvordan det skal gøres, og hvis der ikke findes ubehagelige overraskelser under overfladen. Klaus ved hvordan det skal
gøres, og han gør det selv. Ak ja! - havde der ikke været kommunen og vejdirektoratet og alle de andre, så kunne vi bare have
spurgt Klaus om at lave den cykelsti!!!

Tak til vores Webmaster!
I forbindelse med dannelsen af Samrådet er der efterhånden
opstået et ønske fra foreningerne om en udvidet hjemmeside
på www.hammernyt.dk. Borgerforeningen og Samrådet har så
spurgt Lars Grau, Kornelparken 128, om han ville være med i den
proces, men Lars har grundet familien med små børn og et job,
hvor han er væk i længere tid ad gangen, valgt at sige stop. Det
har begge bestyrelser stor forståelse for, men det er en skam,
at det ikke er muligt, for Lars sidder inde med en god viden på
området.
Lars har opbygget og bestyret vores hjemmeside siden maj 2006,
ligesom han i en overgangs-periode har skrevet i Hammernyt, efter redaktør Arne Riis stoppede.
En stor tak til Lars og til Karin, som har hjulpet og støttet ham.

“Foreninger i spil”
Borgerforeningen har været glad for samarbejdet med GSK og
GIF omkring “foreninger i spil”. Derfor vil vi også indbyde til samarbejde igen i år, ligesom FDF og Ungdomsklubben vil få tilbuddet. Der vil blive indkaldt til et møde, men efter sommerfesten,
og datoen for arrangementet er: Lørdag, den 27. oktober.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Sognepræst Carl Hertz-Jensen
siger farvel.
2012 bliver året hvor vores præst gennem mange år har valgt
at gå på pension og flytte sydpå.
I den anledning bliver der holdt afskedsgudstjeneste i Hammer Kirke søndag den 19. august og afskedsreception i Horsens Sognegård senere på dagen. (dette kan der sikkert læses mere om i kirkesiderne i bladet eller i Vodskov Avis.)
Borgerforeningen er blevet forespurgt fra flere sider, om ikke
det var en opgave for den, at forestå en indsamling til en afskedsgave fra borgere i Hammer Sogn.
Vi har derfor oprettet en konto i Spar Nord i Vodskov, registreringsnr. 9245 kontonr. 457-86-34709, hvor I, hvis I har lyst

til at være med i “Folkegaven” (lidt kongelig må man vel have
lov at være!) kan indsætte et beløb til afskedsgave senest
den 14. august. Borgerforening foreslår et beløb på kr. 25,-,
men det bestemmer I selv.
Der vil være mulighed for at indbetale kontant til “folkegaven” i Sognegården hos Morten Skjollander mandag, den 13.
august kl. 10-12 og kl. 19-20 og kun denne ene dag for dem
der ikke benytter netbank eller kommer i sparekassen.

Læs mere på www.hammernyt.dk

Med venlig hilsen
Borgerforeningens bestyrelse
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Den 16. juni blev arbejdet
med den nye multibane i
Grindsted påbegyndt.

Åbning af Multibane i
Grindsted den 23. juni 2012

I Borgerforeningen glædede vi os over,
at der var så mange hjælpere. Både fliselægningen og malerarbejdet kom godt
fra start, med god hjælp af Niels Christian
Skindbjerg og hans gravemaskine. Desværre blev arbejdet afbrudt nogle gange
af regnbyger, og træværket var til sidst så
vådt, at man måtte
opgive at male det færdigt, men som det
ses på billederne, kom både fliser og borde-bænke sættene på plads.
Den 23. juni blev banen så indviet med
åbningstale af Simon Madsen, der i talen
bl.a. fortalte lidt om baggrunden for banens tilblivelse samt noget om økonomien
bag. Her følger et udpluk af talen:
Baggrund for banen
Da Multibaner begyndte at blive etableret for 5-6 år, drøftede vi også i Grindsted
Sportsklub muligheden for at få en bane
i Grindsted. Vi indhentede faktisk også et
tilbud i sin tid, men projektet strandede da

det økonomisk var for stor en byrde.
Da Aalborg Kommune så i 2011 afsætter
en pulje på 1 million til etablering af Multibaner i Aalborg Kommune, ja så lå det jo
lige til højrebenet at søge tilskud.
Økonomi
Der blev i februar 2011 lavet en samlet
ansøgning fra byens foreninger, dvs. Borgerforeningen,
Grindsted-Uggerhalne
Samråd, Grindsted Idrætsforening samt
Grindsted Sportsklub.
Under sagsbehandlingstiden i kommunen af de mange tilskudsansøgninger (22)
som kommunen havde modtaget vedr.
etablering af Multibaner, bliver vi af kommunen visket i øret, at vi lige skal søge
Lokale & Anlægsfonden også. Resultatet
heraf bliver, at Aalborg kommunen bevilliger 70.000,- og LOA bevilliger 53.000,-.
Men da vores budget er på ca. 160.000,- er
vi jo ikke helt i mål endnu. De ansøgende
foreninger aftalte derfor, at overskuddet
fra sidste års sommerfest ca. 18.000,- li-

Læs mere på www.hammernyt.dk

geledes kan anvendes til Multibanen og
ligeledes bidrager Spar Nord Fonden med
10.000,- til etableringen. Så hermed kunne Multibaneprojektet realiseres.
Derudover har Lions Club bidraget med de
flotte borde og bænkesæt, som står ved
siden af banen.
Simon Madsen afsluttede sin åbningstale
med, på de ansøgende foreningers vegne,
at takke ”sponsorerne” som har gjort det
muligt at etablere den flotte Multibane
i byen. Ligeledes takkede han de mange
frivillige, der har bidraget, ikke mindst ved
ovennævnte arbejdsdag, hvor der som beskrevet blev lagt fliser og malet bane.
Faktisk er Multibanen ikke helt færdig
endnu. Der er efterfølgende opsat basketball kurve, og i løbet af sommeren/efteråret vil der blive opsat belysning på banen,
så den også bliver anvendelig i den mørke
tid af året.
Indvielsen afsluttedes med, at formanden
for Aalborgs Kommunes Folkeoplysnings
udvalg Keld Jensen klippede snoren.
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Pressemeddelelse

Projekt Hammer Bakker
har snart fungeret et år,
i det vi have vores
opstartsmøde den
7. september 2011

Projekt HammerBakker
www.oplevhammerbakker.dk
Vi har i starten arbejdet meget med den organisatoriske side og
har således opbygget en
Styregruppe – der tager sig af den overordnede koordination og
den økonomiske side
Samt nogle arbejdsgrupper:
•
Naturgruppen - der arrangerer forskellige ture i
Hammer Bakker f.eks. fugle, svampe, m. fl.
•
Sundhedsgruppen – der lige nu arbejder med trafikken
på de forskellige stier og med at få tilført nye
•
Den historiske gruppe – arbejder med kortlægning af
de gl. veje, jernbaner, bygninger og personer m.m.
•
Hjemmesidegruppen – der som ordet siger arbejder med
vores hjemmeside – klik ind på:
www.oplevhammerbakker.dk
•
Storgruppen - her mødes alle der deltager i projektet 2-3
gange om året for at fortælle om hvad der sker i de forskellige grupper og for at få gode råd til det videre arbejde. Alle er
velkommen her og har således mulighed for at komme med
deres meninger og kommentarer omkring projektet. Dette
kunne måske give lyst til at deltage i en eller flere af projektets
arbejdsgrupper. Næste møde er 3.oktober, kl. 19.00 i Aktivhuset
i Vodskov.
Hvis du vil se hvad grupperne laver og hvem der arbejder i dem,
så klik ind på: www.oplevhammerbakker.dk

Arbejdsgrupperne har mange planer - men som du kan se ud
af hjemmesiden, arbejder vi p.t. med de små overkommelige
”projekter”.
Mere langsigtet har vi planer om at vandtårnet ved Vodskov skal
blive til et udkikstårn, at der kommer vejnavne (de gamle) på
alle veje, at der kommer oversigtskort over de mange naturperler og de historiske steder. At der bliver benyttet QR koder, som
kan bruges til info. At der laves skattejagter via smartphones og
GPS, at der etableres en naturlegeplads, at der etableres motionsredskaber (i naturmaterialer) i forbindelse med gul sti/rute.
At der etableres nogle få steder med borde og bænke, så man
kan spise sine medbragte mad. At vi får lavet nogle få foldere
der giver info om de mange spændende og attraktive steder i
Bakkerne.
Ja - der er planer og ønsker nok vedr. fremtiden og disse planer
kræver naturligvis også økonomi – som styregruppen vil søge
hjem til de enkelte projekter.
Uanset hvor mange penge vi kan skaffe til forskellige projekter
i Hammer Bakker - kræver det naturligvis, at dem der ejer bakkerne er enig i vores planer. Derfor arbejder vi tæt sammen med
Aalborg kommune, Botanisk forening, Hedeselskabet og alle de
øvrige lodsejere.
Vi er dog sikre på, at vi nok skal opnå et godt samarbejde med
de forskellige lodsejere, således at vi kan gøre Hammer Bakker
mere attraktiv samtidig med at vi passer på naturen.
Husk: Du er altid velkommen til at deltage i en eller flere af
arbejdsgrupperne – det er aldrig for sent at deltage, hvis du har
lyst!
Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Koordinator af Projekt Hammer Bakker
Høgevej 6, 9310 Vodskov
Telf. 96 386 858, Mobil 23 92 30 68
Mail: oleschwarz@stofanet.dk

Læs mere på www.hammernyt.dk
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- en ordentlig bank

Vi siger JA til
en siger
god forretning
Vi
JA til
en god forretning
... og NEJ til
tvivlsomme
...
og NEJ tilprojekter
tvivlsomme projekter

- en ordentlig bank

NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk
NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk
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Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92
Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
Læs mere på www.hammernyt.dk
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GSK Gymnastik

Ny måde at blive tilmeldt som
gymnast i Grindsted Sportsklubs
Gymnastikafdeling.
GSK Gymnastik er pt. ved at undersøge og fastlægge en anden
måde at registrere/tilmelde sine nye og gamle medlemmer på.
Problemet med den nuværende registrering/tilmelding er:
• At det er svært for kasseren at styre medlemslisterne
• Instruktørerne følger ikke altid på medlemslisterne
– er der nye medlemmer?
• Betalingsfristen er alt for lang.
Fra sæsonstart til betalingsfrist går der 1 måned.
• Kasserer/Formand skal rykke for betaling
• Tidskrævende at være skrivere ved alle hold over 2 gange
Idéen til at ændre registreringsproceduren kom i forbindelse
med at Susanne skulle lave et miniprojekt i forbindelse med sin
uddannelse til Kontorassistent med Administration som speciale
på Aalborg Handelsskole. Hun synes, det var nærliggende som
bestyrelsesmedlem at skrive om dette og det var ok med Aalborg Handelsskole og GSK gymnastikbestyrelse. I projektet blev
der skrevet om fordele og ulemper ved den nuværende registreringsmetode og den blev sammenlignet med 2 andre foreningers
måde at registrere deres medlemmer på. I slutningen af projektet kom Susanne med et løsningsforslag til at registrere medlemmerne på.
Projektet er det sidste halve år blevet diskuteret på flere af GSK´s
bestyrelsesmøder, da alle i bestyrelsen er enige om, at der skal
ske en fornyelse.
Et af forslagene blev hurtigt taget i brug og det var indførelse af
rykkerudsendelse med et gebyr på 100 kr. ved manglende betaling og det gav bonus, mange fik betalt ellers var de udmeldt af
gymnastikforeningen.
I projektet var der også et udkast til et spørgeskema, hvad medlemmerne og forældre synes om foreningen, ændring af tilmeldingsproceduren og evt. forlængelse af sæsonen. Dette skema
blev uddelt ved sæsonafslutningerne og resultatet er gennemgået af bestyrelsen og har givet en rettesnor til den endelige beslutning i, hvordan den kommende tilmeldingsprocecure skal være.
Gymnastikbestyrelsen har fastlagt denne nye tilmeldingsprocedure:
• En hverdagsaften 14 dage efter sæsonstart fra kl. 17.00
– kl. 20.00, hvor hele bestyrelsen er til stede og tager imod
tilmeldinger. Dette giver mulighed for at prøve holdet først.
Undtaget er tirsdagsmotionsholdet, som fortsætter som
hidtil, dvs. tilmelding 20 min før holdstart, da næsten alle
betaler kontant første gang.

• Betalingen er kontant eller via netbank
med en betalingsfrist senest 8 dage efter.
• Ved manglende betaling udsendes en rykker med et
gebyr på 100 kr. og overholdes denne frist heller ikke,
er man udmeldt af foreningen.
• Ved senere tilmelding udleverer instruktøren en slip
med betalingsoplysninger og en kort betalingsfrist,
medmindre vedkommende betaler kontant til instruktøren.
Bestyrelsen er i gang med at undersøge, hvad det vil koste at
anskaffe en Dankortterminal, driftsomkostninger osv. Derudover
undersøges det også om man kan tilmelde sig via GSK´s hjemmeside og så betale via netbank, dette giver mulighed for på sigt
at tilmelding og betaling kommer til at foregå via hjemmesiden.
Sæsonstart er i år 4. og 5. september samt 8. september og det
vil sige, at der er fælles tilmelding torsdag den 13. september fra
kl. 17.00 – kl. 20.00 i Grindsted Hallen.
PS. Susanne har bestået
sin uddannelse - tillykke.

Kontakt Hammernyt
hvis du har en god artikel
til bladet.
Materiale fra og om lokalområdet
modtages med kyshånd.
Har du en god historie fra Uggerhalne, Grindsted og omegn?
Sker der noget spændene i din forening, eller kender du bare en
person i lokalområdet, som er så ekstraordinær spændende at
det kunne blive en god historie? Så flyv til tasterne og send din
artikel - kort eller lang - til redaktør Connie Vorsaa
- E.mail: hammernyt@hammernyt.dk.
Husk: Der er nu mulighed for at få fotografert til jeres foreningsarrangementer. Tessa fotograferer med et smil - og kan
træffes på tlf. 23 96 24 90
eller e-mail: Tessacharlotte@hotmail.se

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Grindsted Sportsklubs serie 5

vandt deres sidste kamp
i forårssæsonen med 3-1.
Holdet bliver hermed i serie 5, hvor der forhåbentlig venter nogle spændende lokalbrag mod Vodskov.
På billedet ses:
Forreste række fra venstre:Jesper Ejnar Jensen, Kristian Lentz, Per Timmerman, Thor Madsen, Emil Madsen, Kasper Hansen
Bagerste række fra venstre: Simon Madsen, Mikkel Golding Faaborg, Andreas Tambo, Frank Jensen, Nikolaj Hannibal Jensen,
Christian Hannibal Jensen, Frederik Nielsen

GSK U11 drenge

Læs mere på www.hammernyt.dk
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U8 pigerne i GSK
På billedet ses
Jesper Ejnar Jensen
Jessica Sørensen,
Amalie Sandager,
Johanne Rasmussen,
Olivia Holtebo Gregersen

GSK U7 drenge

GSK U8 drenge

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Landskamp i Parken

Lørdag den 2. juni drog en busfuld glade
fodbold unger med deres trænere
og forældre af sted til Parken.
De skulle se kampen Danmark-Australien.
Efter en lang bustur fik de det, de kom efter
– en sejr til Danmark.
Her er et par stemningsbilleder fra kampen.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Gymnastiksæson
2012/2013
Gymnastikgruppen er i skrivende stund i fuld gang med
planlægningen af gymnastiksæsonen 2012/2013. Alle
hold og alle tider er derfor endnu ikke helt på plads, men
vi kan allerede nu løfte sløret for et par at de nyheder
som den kommende gymnastiksæson byder på.
Onsdage kan vi byde på to helt nye hold - FRÆS og Step.
FRÆS er et hold for drenge og piger i alderen 6-8 år. Der vil blive lagt vægt på leg, spring
og tempo. Med andre ord, et hold hvor børnene får rig mulighed for at få brændt en
masse krudt af og bruge deres krop. Instruktør på holdet vil blive Alex.
Step er et hold for alle – øvede som begyndere. Holdet kommer til at træne onsdage og
der er garanti for en god gang træning med pulsen i vejret. Instruktør på holdet bliver
Christina.
Komplet program med information om hold, træningstider, instruktører mv. kan læses
i den husstandsomdelte gymnastikfolder. Folderen omdeles sædvanen tro i starten af
august måned.
Der kan også læses mere om GSK Gymnastik på hjemmesiden: www.grindstedsportsklub.dk
Mandefald i bestyrelsen:
I Bestyrelsen for GSK Gymnastik er vi desværre blevet én mindre. Tina Reeves har valgt
at stoppe sit virke i bestyrelsen. Vi vil her gerne takke Tina for det store arbejde som er
udført i årenes løb som medlem af bestyrelsen.
Dorit Vixø Kyed er tiltrådt som bestyrelsesmedlem. Dorit blev ved sidste generalforsamling valgt ind som suppleant.
Rigtig god sommer og vel mødt til ALLE til den kommende sæson – VI GLÆDER OS TIL
AT SE JER.
Bestyrelsen for GSK Gymnastik

Læs mere på www.hammernyt.dk
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”Opertion S

krald”
Fredag, den 11-5 og lørdag, den 12-5 blev et par gode
skraldedage. Fredag eftermiddag gik Borgerforeningen og Dus 1 i samarbejde om at rydde de grønne
områder omkring Grindstedhallen, skolen og sportspladsen for skrald, og der blev gået til den med stor
energi. Ca. 70 børn + pædagoger+2 fra Borgerforeningen klarede opgaven rigtigt flot, og som tak for indsatsen kvitterede Borgerforeningen med flødeboller og
æbler (rækkefølgen er ikke tilfældig).
Lørdag kl. 10-15 var det så de voksnes tur, men heller
ikke her ville børnene holde sig væk. Ca. 25 voksne og
børn gik til den fra start efter udlevering af skraldesække og handsker ved kommunens Container. Ca.
kl. 12,30 var alle færdige, og så var der ellers pølser,
øl og vand hos Rasmus og Britta, Kongsvænget 22,
Uggerhalne.hvor Rasmus havde startet grillen op.
Containeren blev ikke helt fuld i år, og det stemmer
overens med, at mængden af skrald langs indfaldsvejene er faldet hvert år i vores område - og det må siges
at være positivt. Vi gør det igen næste år!
Borgerforeningen

Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SET & HØRT
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør: Connie Vorsaa - E.mail: hammernyt@hammernyt.dk
Sats og layout: Jan Holdgaard Dissing - E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Tryk: NTK-Print, Dronninglund

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren.
Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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Lokale
telefonnumre
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen
Charley Pedersen
Anders Clausen
Bo H. Thomasen
Lajla Gregersen

98 28 68 78
98 28 61 21
28 24 62 27
29 80 84 05
60 13 98 17

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz
96 38 68 58
Menighedsrådsformand:
Helle B. Nielsensen 98 28 60 09
Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen

98 25 64 16

FDF Hammer:
Kredsleder:
Tobias Jakobsen

42 60 09 03

Grindsted Sportsklub:
Simon Madsen,
98 28 66 88
formand
GSK Badminton:
Jens Brix

26 62 32 26

GSK Fodbold:
Norman Kristiansen

40 72 52 25

GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen
Tina Reeves

98 28 61 11
98 28 63 87

Grindsted Skole:

98 28 61 34

Grindsted IF:
Per Timmermann

51 17 67 07
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Skolebestyrelsen:
Formand:
Peter Bertelsen
20 73 59 54
Dagplejen:
Gitte Christensen

98 28 61 06

DUS:
Vibeke Henriksen

98 28 61 49

Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod
98 28 63 81
E-mail:
info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Grindsted Vandv. I/S:
Arne Nielsen
98 28 62 34
E-mail:
grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

Skal du yde
førstehjælp?
Ring 112 - og
hent hjertestarteren
i Grindstedhallen,
Hammervej 90.
Den hænger i forhallen.
Hvis døren ikke er åben,
skal du blot smadre en rude.

Næste nummer af bladet
udkommer 27/28. oktober 2012.
Stof til bladet skal senest 30. september 2012
være hos redaktør Connie Vorsaa,
Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen:
hammernyt@hammernyt.dk

Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet

