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2012!
feSten

Fredag eftermiddag og aften, hvor børnene festede, mødte der ca. i alt 100 
børn og unge op. De mindste fra kl. 16 og 19 i og ved skolens lokaler ved 
legepladsen og de største op til 17 år i teltene på sportspladsen. Det blev 3 
gode fester, og vi har børnenes ord for, at det gerne må gentages næste år.

Lørdagens optog med Garnisionens tamburkorps i spidsen samlede ikke 
så mange som ventet, men til gengæld samledes mange til morgenkaffen 
i teltene på sportspladsen.Snart var hoppepuden, fodboldturneringer og 
motionsløb i gang, og til middag blev der stegt bl.a. pølser på den store 
Webergrill.

Torsdag, den 18-8 var der kommet 18 tilmeldinger til aftenfesten i hallen, 
så udvalget bestående af Brian , Jens, Jan og René kunne vælge at aflyse 
festen eller tænke nyt. De valgte det sidste, så i løbet af lørdag eftermid-
dag forespurgte man blandt de fremmødte samt hos de 18 tilmeldte om 
det var en idé, at holde festen ude i og ved teltene på sportspladsen. Det 
var der stemning for, især hvis man kunne købe noget mad. Festudvalget 
valgte derfor at sætte en fast pris på 75 kr. pr. person for maden + drik-
kevarer, og i løbet af kort tid var der 75 tilmeldte, og så måtte udvalget på 
hasteindkøb i Vodskovs forretninger, skaffe 2 ekstra grill samt en del an-
det. Kl. ca. 18.30 var der omkring 130 feststemte mennesker, heraf en del 
unge sammen med forældrene, på pladsen. Det blev en delig fest under 
afslappede former, og ikke alle vendte hjem før midnat.

Den 17. og 18. august 
blev sommerfesten 
som lovet afholdt i det 
fineste vejr, og det fine 
vejr var en stor del af 
årsagen til, at vi kan 
sige hinanden tak for 
et godt arrangement 
med dejligt samvær.

Fotos: Jakob Arentof, Folkebladet

Sommer

Fortsættes næste side
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Søndag, den 19/8 kl. 14 mødte oprydningsholdet med trailere op, og nogle 
hjælpenisser havde allerede  flyttet næsten  alle borde/ bænkesæt. Alt blev 
ryddet op, og teltene blev for en gangs skyld taget ned i tør tilstand.

I udvalget er man enige om, at det godt kan lade sig gøre at lave en sommer-
fest i light-udgave, men til gengæld var alle enige om, at tombolaen manglede.
Festudvalget har ved evalueringen lavet en sommerfestmappe, og den + andre 
sommerfestmapper er nu opbevaret i Hammer Sognegård. Mapperne kan lå-
nes ved at kontakte Ole Peter Jakobsen på tlf. 30 28 68 15 eller Morten Skjol-
lander på tlf.
 29 88 60 38.
I skrivende stund, er der ingen, der har meldt sig til at være sommerfestudvalg 
i 2013, men hvis nogle går med tanken, så er det en god idé, at mødes i januar 
måned 2013, især hvis man ønsker, at der skal vær en tombola.

Overskuddet fra sommerfesten er opgjort til 10.690.00 kr., og her tegner aften-
festen sig for det største beløb. Beløbet står indtil videre på en fælles konto for 
GIF, GSK og Borgerforeningen i Spar Nord. Beløbet skal bruges til børne- og 
ungdomsarbejde.

Sponsorerne er flg.:
Spar Nord, Vodskov, Sudergaard Autoservice, Grindsted Autoværksted, Hår-
smedien, Skindbjerg Vognmandsforretning, Grønborg Gulvservice, Kuafo, 
Dronninglund Sparekasse, Vodskov afd., Nordjyllands Portservice, Møbelpol-
strer Jens Thomasen,
Eico, Grindsted Vandværk, Weber, Nr. Uttrup.

Stor tak til sponsorer og for hjælp fra frivillige!!!

M.v.h. festudvalget:
Majbritt Sudergaard, Jytte Jungersen, Simon Madsen, Kjeld Jensen, 
Per Timmermann, Jens Kronbach, Rene Stricker Jensen, 
Jan Winther Jensen, Ole Peter Jakobsen , Brian Riis og Jens Kalør.

Fotos: Jakob Arentof, Folkebladet
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Henvendelse 
vedrørende 
forsyning 
eller flytning 
kan rettes til 
ovennævnte 
adresse eller 
formanden, 
Arne Nielsen, 
tlf. 98286234 

Uggerhalne 
Vandværk 
     www.uggerhalne.dk-vand.dk 
 
Formand:  Jørn Toldbod 
                 Skovskellet 5 
                 Tlf.  98 28 63 81 
 
Kasserer:  Jens Jørn Pedersen 
                 Kongsvænget 14 
                 Tlf. 98 286567 

F

K 

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

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

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

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

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

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

Røllikevej 15 Vodskov 
Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399 

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

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

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 
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Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Vodskovvej 25D · 9310 Vodskov ·Tlf. 98 29 30 09

96 96 22 22

www.advokathusetnord.dk
Brønderselv · aaByBro · aalBorg

el  -  vvs  -  blik  -  kloak  - ventilation  -  industri

tlf. 98293966  -  www.njholm.dk

Følfodvej 15 · 9310 Vodskov
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fra DIn borgerforeningnyt

✶

borGer-
forenInGenS 
beStyrelSe

Formanden trækker sig også som formand, men er ikke på valg 
og er villig til at tage et år mere som almindeligt bestyrelsesmed-
lem. Dette for at give mere tid til familien, hvor de gamle og et 
barnebarn kræver mere tilstedeværelse. 

De afgående bestyrelsesmedlemmer har dog tradition for at fort-
sætte som frivillige hjælpere i forskellige udvalg, og således også 
i disse tilfælde.

Da ingen i den nuværende bestyrelse ønsker at træde til som for-
mand, vil vi allerede nu opfordre borgerne til at tænke over, om 
der kan findes en afløser samt en eller flere bestyrelsesmedlem-
mer. Det er ikke en uoverkommelig opgave at sidde i bestyrelsen, 
da vi har omkring 50 faste  hjælpere. Det vigtige er at kunne kigge 
fremad, at have styr på kalenderen og at være lydhør over for 
borgernes ønsker eller gode ideer, og så prøve at gøre noget ved 
det. Til det har vi så også stor hjælp i Samrådet med udvalgene.

Med venlig hilsen
Ole Peter Jakobsen

formand for bestyrelsen

Det virker måske lidt tidligt at bringe dette på bane, men her til 
marts 2013 skal bestyrelsen have sin ordinære generalforsam-
ling, og vi ved allerede nu, at en af bestyrelsens medlemmer 
trækker sig af arbejdsmæssige årsager. 

Der inDkalDes til 
general-

forsamling 
i bl.a. næste 
Hammernyt 

til februar 2013.
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I løbet af maj måned i år udskiftede Aalborg Kommune de 
gamle træmaster for vejbelysningen til stålmaster i Ugger-
halne, og det lykkedes at få lavet en aftale med kommunens 
afdeling HAL.TEKNIK om at få monteret HPFI-relæer og CE-
stik på masterne  inden og i forbindelse med opsætningen. I 
samme forbindelse nåede vi også at få sendt en ansøgning om 
kommunalt tilskud vedr. arbejdet til AKA-puljen, sådan at ud-
gifterne kunne minimeres.

Der står altså nu 12 master klar i Uggerhalne til montering af 
julebelysning, men det kræver en investering igen, idet vi indtil 
nu kun har 8 stjerner til fordeling. Stjernerne er temmelig dyre, 
så derfor har Borgerforeningens bestyrelse overvejet, at sætte 
en anden julebelysning op på hver 4. mast. Når dette blad er 

udkommet, er beslutningen taget, men vi har forinden spurgt 
forskellige personer i byerne om deres mening.

Hver år har vi haft udgifter til elektriker, da strømmen i Ug-
gerhalne skulle hentes i trådene, og vi har i de senere år brugt 
Claus fra Sondrup og Poulsen, Aalborg. Udgiften til dette ar-
bejde er vi fri for fremover. Omkring 1. december bliver jule-
belysningerne sat op, og vi håber I vil tage godt imod dem. 
Opsætning og nedtagning sker nu udelukkende med frivillig 
arbejdskraft.

Med snarlig julehilsen
Ole Peter Jakobsen

Borgerforeningen

“foreninger i spil”

Lørdag, den 27. oktober indbyder Borgerforeningen sammen med idrætsforeningerne GIF og GSK samt 

evt. FDF til en gang sjov motion i Grindstedhallen. Igen i år er det krambilen, der kommer, den er fyldt 

med sjove idrætsspil.

I tidsrummet kl. 10 - 12,30 har børn i alderen 0 - 8 år plads til at spille og lege sammen med forenin-

gernes frivillige.

I tidsrummet kl. 13 - 15 er der så plads til alle øvrige interesserede, herunder børn fra 9 år og opefter.

Der er ingen tilmelding -  bare mød op! 

Prisen er 30 kr. incl. frugt, mad for alle deltagere til middag kl. 11,30 - 13 samt armbånd. Fravælger man 

mad til middag er prisen 15 kr..

NB. Børn på 6 år og derunder skal have en voksen med til arrangementet, forstået  således, at der følger 

en ansvarlig med dem. Med venlig hilsen                           

Ole Peter Jakobsen

Borgerforeningen

Julebelysningen 2012/13
✶

✶

✶ ✶

✶

✶

✶
✶
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Baggrunden for Samrådets be-
stræbelse på at etablere byporte 
er del af et generelt arbejde på 
at forskønne vore byer; vi ønsker 
med en indbydende byport at 
byde kørende og gående velkom-
men til Grindsted og Uggerhalne, 
to levende landsbyer på nordkan-
ten af de smukke Hammer Bak-
ker.
Samrådet for Grindsted & Ugger-
halne har forsøgsvis spurgt dele 
af det politiske niveau i Aal-borg 
Kommune, om det er muligt at få 
tilladelse til at etablere byporte. 
Svaret lyder, bring ideen frem, 
kom med forslag.
”Vi synes, at borgerne bør være 
med til at kommer med forslag 
til udformningen af byporte”, vi 
tror, at der blandt områdets be-
boere findes mange kreative og 
gode ideer, udtaler for-manden 
for Samrådet, Ole Schwarz. ”Det 
er vigtigt at få gode ideer frem, 
som Rådet kan ar-bejde videre 
med, derfor indbyder vi til en idé-
konkurrence om sagen”. 

Samrådet forestiller sig, at der i 
Grindsted skal opstilles byport 
ved Espelunden, ved Ham-mer-
vej og ved Uggerhalnevej. I Ug-
gerhalne i begge ender af Grind-
stedvej.
Beskriv/tegn dit gode forslag og 
send det til Jørn Toldbod, Skov-
skellet 5, Uggerhalne, 9310 Vod-
skov (ajtoldbod@stofanet.dk ). 
Samrådet skal have dit forslag 
senest 15. december.
Samrådet vil blandt forslagene 
præmiere to forslag, som Rådet 
anser for at have en sådan be-
skaffenhed, at forslagene, efter 
eventuel viderebearbejdning, kan 
præsenteres for rele-vante myn-
digheder, som skal give endelig 
tilladelse.
Så, har du lyst at deltage, er det 
bare med at beskrive og gerne 
skitsere. 

fra DIt samrådnyt

kan du
finde på noget 

bedre?

IDekonkurrence
om byporte I GrInDSteD 
& uGGerhalne

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne vil gerne have opstillet byporte ved 
indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne; har du en god ide til, hvordan en 
byport skal se ud? Samrådet in-viterer hermed borgerne til at deltage i 
en idekonkurrence herom.
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Gadekæret
Vi har igennem længere til haft kontakt med Parkforvaltningen 
om gadekæret i Grindsted.
Her oplyser embedsmænd, at der, efter oprensning og fæld-
ning af bevoksning omkring gadekæret, har været en længere 
stilstandsperiode. Baggrunden er, at der forekommer en massiv 
bestand af Japansk Pileurt, som er en uønsket art i den danske 
natur. Parkforvaltningen har derfor forsøgt at bekæmpe denne 
pileurt ved hjælp af UV-sikker plastafdækning. Processen har ta-
get tid og er endnu ikke afsluttet.
Parkforvaltningen oplyser, at når de uønskede planter er fjernet, 
bliver der dels etableret en afskærmende buskbeplantning mod 
grundejerne dels gennemført en sidste finish ved gadekæret. 
Parkforvaltningen regner med at beplantning kan foretages i vin-
terhalvåret.
Herudover har Parkforvaltningen oplyst, at der i år er bevilliget 
midler fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling til renovering af 
endnu en lille sø i Grindsted. Det må være den, vi kalder mosen, 
der ligger lidt syd/øst for Kornelparken. Dette arbejde forventes 
gennemført i perioden oktober 2012 – april 2013.

Vedrørende busdrift
Der har været en del skriverier om de besparelser, som Aalborg 
Kommune skal foretage i forbindelse med det kommende bud-
get.
Vi har i Samrådet forståelse for, at der skal ske besparelser, men 
vi har skrevet til de kommunale top- politikere, at vi ikke kan ac-
ceptere, at der skæres i busdriften til og fra Grindsted om aftenen 
og i weekender. Vi har i denne forbindelse arbejdet tæt sammen 
med samrådet i Langholt, og vi håber på, at embedsmænd og po-
litikere i Aalborg Kommune har hørt og forstået de indvendinger, 
vi er fremkommet med.

Hjemmeside
www.hammernyt.dk har ligget brak i et stykke tid. Vi arbejder 
kraftigt på, i et tæt samarbejde med borgerforeningen, at få etab-
leret en ny, idet vi mener, at det er vigtigt for vort lokalsamfund, 
at borgere og kommende borgere let kan finde opdaterede infor-
mationer om områdets aktiviteter. Vi forventer, at en ny hjemme-
side er klar i løbet af efteråret. I vil høre nærmere herom.

Velkomstfoldere.
Når hjemmesiden fungerer, udarbejder vi en velkomstfolder til 
kommende borgere til vores område, så de hurtigt kan få et over-
blik over muligheder og aktiviteter i det lokalsamfund, som de 
påtænker at flytte til.

Byudvikling
Her arbejder vi fortsat med at få etableret en eller flere udstyk-
ninger, så der kan udbydes nye parcelhusgrunde. Det er vigtigt, 
at der sker en udvikling i vort lokalsamfund også af hensyn til 
vores skole, som vi skal gøre alt for at bevare. 

Cykelstier
Cykelstiudvalget arbejder hårdt på at få etableret cykelsti mel-
lem Grindsted og Vodskov.
Der har været afholdt en række møder og kontakter med em-
bedsværket i Aalborg Kommune og med politikere. Der er udar-
bejdet planer og priser, der er argumenteret for vores behov for 
cykelsti på denne farlige skolevej mellem Grindsted, Uggerhalne 
og Vodskov. Måtte politikerne komme til fornuft og finde penge 
til den stump skolevej!

Lokalhistorie
Denne projektgruppe arbejder med at beskriver Grindsted, Ug-
gerhalne og omegns lokalhistorie. Det sker ved interview med 
spændende og vidende personer i vores lokalsamfund og ved at 
indsamle materiale, der kan være med til at belyse historien. Det 
er et omfattende projekt, som komme til at løbe over en længere 
periode.

Forskønnelsesudvalget 
Denne projektgruppe arbejder med flere forskellige projekter, 
som skal være med til at forskønne og pege på forskønnelses-
muligheder i vores lokalsamfund. Du kan læse mere et af projek-
terne her i bladet.

Projekt Hammer Bakker
Er et samarbejdsprojekt mellem de Samråd der ligger omkring 
Bakkerne.
Prøv at gå ind på hjemmesiden www.oplevhammerbakker.dk og 
læs mere herom.

Ungeudvalget
Arbejder med aktiviteter, som tilbydes de unge, og som ikke vare-
tages af vores velfungerende idræts- og aktivitetsforeninger. En 
udvidelse af ungdomsklubbens åbningstider er på dagsordenen 
lige nu.
Vi påtænker, at lave en temadag i slutningen af 2012, for de for-
eninger/organisationer, der arbejder med børn og unge for at se, 
om der er ting, der kan gøres bedre.

Ja, det var lidt nyt fra Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Har du spørgsmål eller måske lyst til at deltage i en af arbejds-
grupperne – så skal du bare kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

Høgevej 6
9310 Vodskov

Tlf. 9638 6858
Mobil 2392 3068

Mail: oleschwarz@stofanet.dk

nyt fra Samrådet i 

Grindsted og uggerhalne
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NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00 · www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

DK’s bedste rådgivning
for 3. år i træk

Se mere om os på www.noerresundbybank.dk
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__både til den__ 

___kvalitets-_______ 
__bevidste pige_ 

og til boligen 

Vodskovvej 30, Vodskov 
Tlf. 9829 3057 - Fax. 9829 4262 
E-mail: cornelius@vip.cybercity.dk 

MANUFAKTUR 
GARDINER ApS 

Vodskov Malerforretning 
ApS 

Kristian Larsen 
malermester 

 
 

Tapet- og 
farvehandel 

Følfodvej 27, Vodskov 
Telefon 9829 3380 

Alt maler- 
arbejde 
udføres 
- kvalitet 
gennem 
70 år 
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NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

Vi siger JA til 
en god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme projekter

Vodskov
Malerforretning

Kristian Larsen
Malermester

Alt 
mAlerArbejde 
udføres...

følfodvej 27 · 9310 vodskov

tlf. 98 29 33 80
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kærgaards 
       Hundepension

Pasning af hunde af 
alle racer og temperamenter

ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

v/ Ann Skindbjerg



20
Hammer Nyt

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

Det kører stadig 
for Søren!

For præcist et år siden 
var der en artikel i 
Hammernyt vedr. 
Søren Jelsbak fra 
Grindsted, som kørte 
Crosskart - en lille 
4-hjulet ræser. Søren 
kører stadig, men er 
gået en klasse op i 
størrelse til 225 cm2. En stolt nummer 2.

Foto:Rallycross-info.dk
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Det er den største klasse i denne sport, 
og her går det rigtigt stærkt med topha-
stigheder på 140 - 150 km/t. Det stiller 
store krav til fører og materiel, og det er 
også de små marginaler, der afgør resul-
taterne.

For et par måneder siden afsluttede Sø-
ren sæsonen med flotte placeringer ved 
danmarksmesterskaberne (DM).
I én sæson er der 7 - 8 løb - i år var der 
8 løb. I hvert  løb køres der 4 gange, 3 
indledende løb og 1 finale - altså på én 
sæson 32 løb. Alle løb, også kaldet heat, 
tæller point i den samlede placering, 
som gøres op til sidst. For hvert heat kan 
man vinde en pokal, og dem har Søren 
mange af.

På Nisseringen ved Næstved på 
sjælland blev resultaterne flg.:
1. heat      2. plads
2. heat      1. plads
3. heat      1. plads

Ved finalen, hvor de samlede point tæl-
les med, blev det til en 2. plads til Søren 
i DM med 280 point, hvor 1. pladsen talte 
301 point.
Desuden blev der ved siden af kørt en løb 
i en speciel cup sponsoreret af firmaer
udefra, i år Lindtek med speciale i udstyr 
til løb af forskellig art, og her hentede 
Søren en 1.plads.

Et stort tillykke til Søren!!! Næste år er 
der en stor chance for, at Søren løber 
med 1.pladsen.

Ole Peter Jakobsen
Borgerforeningen

Søren ønsker at takke 
sine sponsorer:
• Danskilte,
• Heidi’s køreskole,
• Niels Jørn Holm og
• Grindsted Auto
- for deres støtte 
  i denne sæson.

Og så ser han frem til en ny god 
sæson til næste år, med endnu 
flere flotte placeringer.
(- og også gerne flere sponsorer!)
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GSK Gymnastik

Der er startet 10 hold op, heraf er 3 af holdene 
helt nye, Step, Fræs (6-8 år) og Ropeskipping 
(7-12 år). Holdene er fordelt på 4 børnehold og 
6 voksenhold.
Hvad synes instruktørerne om sæsonstarten?
Vi har spurgt instruktørerne, hvad de synes om 
sæsonstarten og her er et udpluk af svarene.
Motionsholdet M/K (tirsdag kl. 9-10)
Gymnastiksæsonen for motionsdamerne er godt 
begyndt. Vi møder friske hver tirsdag morgen kl. 
9.00 i Grindsted Hallen.
Gymnastiktimen begynder med udstrækning af 
hele kroppen. Derefter bevæger vi os tempofyldt 
over gulvet. Vi udfører mange svingøvelser, side-
bøjninger og vridninger. Vi har en del øvelser på 
måtten for mave og ryg. Vi kan for det meste nå 
en kondidans. Timen sluttes med, at alle muskler 
spændes ud.
Det hele foregår til i ørefaldende musik.  
Kom og vær med, det kræver ingen forudgående 
kendskab til gymnastik. Alle kan være med i eget 
tempo.
Det bedste af det hele: Gurli har kaffen klar til 
gymnasterne når ”stroppeturen” er overstået. Vi 
nyder kaffen og hinandens selskab i ca. et kvar-
ters tid. Af og til synger vi også et par sange.   

 I sæsonens løb arrangerer vi gerne et eller an-
det socialarrangement. I år vil vi prøve at finde 
en foredragsholder der kan fortælle os om knog-
leskørhed.
Cheerleading (onsdag kl. 17-18)
Cheerleadingholdet har i år prøvet at flytte al-
dersgrænsen for deltagere på holdet. Dette skyl-
des ønsker om, at holdet skal deltage til Dan-
marksmesterskaberne i Cheerleading i foråret 
2013. Dog er der ikke så mange på holdet endnu, 
hvilket vi stadig ønsker og håber vi kan få. Vi sø-
ger både piger og drenge over 12 år, der har lyst 
til at prøve kræfter med at løfte, kaste og lave 

springgymnastik.
Zumba (onsdag kl.20-21)
På zumbaholdet er der igen 
i år flot fremmøde. Under-
visningen er gået fra halv-
anden time sidste år, til en 
time i år, så der kunne komme 
et ekstra hold på sæsonplanen. 
Det skal siges, at på trods af ned-
sætningen af tiden, vil den enkel-
te time stadig, hvis ikke mere, være 
meget intensiv. Man kan stadig komme 
og prøve kræfter med denne sjove sport, 
hvor man slet ikke tænker over, at man reelt 
dyrker motion.
Step
Stepholdet har også fået en fin opstart. Holdet 
ligger onsdage fra kl. 21-22 og er rent sent, men 
på trods af dette, er de nuværende deltagere 
glade og energiske. Vi laver stepserier en måned 
af gangen og så bliver der lavet nyt program. Alle 
er velkomne, begyndere, som øvede. Niveauet 
sættes efter deltagerne på holdet, og instruktø-
ren giver deltagerne mulighed for både at gøre 
det lettere og sværere.
Puslinge
GSKs puslingehold er kommet rigtigt godt fra 
start. Der er et flot fremmøde på ca. 20 børn hver 
tirsdag og der er fuld fart over feltet. Vi mødes 
tirsdage fra 16.30 til 17.45, så der er god tid til 
at børnene kan få sig rørt og få noget sved på 
panden.
Der er plads til flere børn på holdet, så det er 
bare med at møde op tirsdage i Hallen. Vi glæder 
os til at se jer. 

Anne-Mette, Nicoline, Heidi og Thomas.
Susanne Madsen

GSK Gymnastik

Gymnastik
sæsonen 
er startet

Gymnastikken startede  i starten 
af september måned, et forsinket 
velkommen til såvel nye som 
”gamle” gymnaster samt instruktører.
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Grindstedmesterskaber 2010 Badminton 
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G rø n b o rg H v id ev a reS erv ice
Uggerhalnevej 33,
Grindsted

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

Din lokale hvidevarereparatør

Medlem

af Central-

foreningen af

Autoreparatører

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

• Køb og salg af brugte biler

• Stort udvalg af importerede biler

til gule og hvide plader

• Lån bil, mens din bil repareres

• Serviceeftersyn

A
p

S

• Reparation af forsikringsskader

samt fototaksering

• Alt i autoreparation af person-

    og varebiler

• Klargøring til syn

• Udskiftning af ruder

Grindsted-
Uggerhalne

Borgerforening:

Medlemmer
kan leje

en trailer

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

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

Opgiv navn og vis

gyldigt medlemsbevis.

Jensen

Grindstedvej 4,

Uggerhalne,

9310 Vodskov
Tlf. 9828 6133

Værksted

Søren

UGGERHALNE
AUTO

Vognmand

Niels Chr. Skindbjerg

40 45 28 62
E-mail:

vognmand@skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk

Udlejning af åbne containere

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

Udgravning med gummiged og 
rendegraver

Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
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R evis ions firma
Ole Dahl

R egis treret R evis or F RR

KORNELPARKEN 84
G rindsted - 9310 V odsk ov

T elefon 9828 6529

Lej
æresporten

                        ved Grindsted-
            Uggerhalne

                               Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

B jarne Hansen
E jendomsmæglerfirma

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

Aut. VVS -ins tallatør

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

Her er et
god t råd en
se lvfølge

Annoncer

Nybolig Vodskov
Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Tlf.: 9829 2277
E-mail: 9310@nybolig.dk
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Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/Ug-
gerhalne, som også kan interessere andre ?

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

Vi skriver gerne om det !
Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk  

eller ring på tlf. 98 28 63 33

www.NorthRidersMc.dk

HammerNyt24
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Uggerhalnevej 17, Grindsted,
telefon 9828 6028

Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet

fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives

AK Portmontage
Anders Kjærsgaard

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

30 99 09 32

A
K

PORTMONTAGE
SALG OG SERVICE

Reparationer af alle former
for porte i aluminium og stål,

hejse-, skyde- og foldeporte

Salg og service på portautomatik

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

Uggerhalne og Omegn:

DVD’en

GRINDSTED –
Dengang og Sidenhen

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

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

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

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

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
hjemmeside:

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

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

Vi skriver gerne om det !

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

AnnoncerHammerNyt24
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Annoncer

her 
er der plads til 
din annonce...

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
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Natten til fredag den 3. august var der igen en tyve-
knægt der prøvede lykken i hallen i Grindsted.

Tyven eller tyvene brød vinduet til køkkenet op med et koben 
eller lign. Døren til caféen var sparket ind, og alle hylder var gen-

nemrodet.
Der efter havde vedkomne sparket døren ind til baglokalet, og dørene ind 
til et par lokaler, hvor GSK og GIF opbevarer deres spilletøj. Tyvene nåede 
også at ødelægge fjernsynet i caféen, inden de stak af med en pengekasse 
med småpenge.
Dette indbrud er det 4 siden caféen blev gjort i stand, og de forskellige for-
eninger har nu tænkt sig at se på om der kan gøres mere for at sikre loka-
lerne.

Med venlig hilsen
Sverri

Sæsonkalender, GSk Gymnastik:

Efterårsferie  ........................
.........................

.........   Uge 42 (15.—21. oktober) 2012

Juleafslutning, tirsdagsmotionshold  ............   18. december 2012

Juleafslutning, øvrige voksenhold  .................   5. december 2012 kl. 19.30 

Sidste træning før jul + julehygge børn .........   18. og 19. december 2012

Julehygge Forældre/barn .........................
.........   5. december 2012

Sidste træning før jul Forældre/barn .............   22. december 2012? (holdet bestemmer)

Opstart efter jul .......................
.........................

....   8. og 9. januar 2013 

Opstart efter jul Forældre/barn .......................  
 5.januar 2013

Vinterferie .........................
.........................

.............   Uge 8 (18.-24. februar) 2013

Gymnastikopvisning .........................
....................  

 Søndag den 17. marts 2013

Sidste træning + afslutning børnehold ..........   19. og 20. marts 2013

Sidste træning + afslutning Forældre/barn ..   23. marts 2013 

Generalforsamling .........................
......................  

 3. april 2013 kl. 19.00

Sæsonafslutning voksne .........................
...........   3. april 2013 kl. 19.30 

 

Indbrud i Grindsted 
hallen....igen
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næste hjemmestævne er 
Søndag d. 7/10-12
Serie 4 Herrer:
Kl. 13.00: Grindsted IF - Hjallerup IF 4
Serie 4 Damer:
Kl. 14.00: Grindsted IF - Langholt SK
Serie 3 Herrer:
Kl. 15.00: Grindsted IF - Biersted IF
Serie 1 Herrer:
Kl. 16.00: Grindsted IF - Hjallerup IF 3
 

træningstider for ungdom.
U6       torsdag 16.15 – 17.00
U8       torsdag 16.30 – 17.15
U12     tirsdag  18.00 – 19.00
             torsdag 17.15  - 18.30

  For yderligere 
  information henvises 
  til www.grindsted-if.dk

Nyt fra GIF

kom
ud af

busken!

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 spændende

 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
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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.

næste hjemmestævne er 
Søndag d. 7/10-12
Serie 4 Herrer:
Kl. 13.00: Grindsted IF - Hjallerup IF 4
Serie 4 Damer:
Kl. 14.00: Grindsted IF - Langholt SK
Serie 3 Herrer:
Kl. 15.00: Grindsted IF - Biersted IF
Serie 1 Herrer:
Kl. 16.00: Grindsted IF - Hjallerup IF 3
 

træningstider for ungdom.
U6       torsdag 16.15 – 17.00
U8       torsdag 16.30 – 17.15
U12     tirsdag  18.00 – 19.00
             torsdag 17.15  - 18.30

  For yderligere 
  information henvises 
  til www.grindsted-if.dk

kom
ud af

busken!

haMMernyt MangLer StOf! 
oG i dette NUmmer Har maNGLeN På 
indLeVeret StOf Været SærLig SLeM.

derfOr: kOM Ud af BUSken Og indLeVer dit inpUt tiL BLadet. 
intet er fOr SMåt, StOrt, SMaLt, højpandet eLLer kedeLigt. 
kan dU SkriVe OM det, Så ViL haMMernyt’S LæSere 
heLt Sikkert LæSe OM det!

indSend din artikeL, infO OM arrangeMent, et SpøjSt BiLLede 
fra LOkaLOMrådet eLLer nOget heLt fjerde, tiL:

hammernyt@hammernyt.dk



Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen  98 28 68 78
Charley Pedersen  98 28 61 21
Anders Clausen   28 24 62 27
Bo H. Thomasen  29 80 84 05
Lajla Gregersen  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   98 28 61 11

Grindsted Skole:  98 28 61 34

Grindsted IF:
Per Timmermann  51 17 67 07

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

LokaLe 
teLefon-

numre

Udgivet af 
Borger-
foreningen og 
Menighedsrådet

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 26/27. januar 2013.
Stof til bladet skal senest 2. januar 2013
være hos redaktør Connie Vorsaa, 
Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen: 
hammernyt@hammernyt.dk

Det sker...

  

Se omtalen 

inde i bladet...

arrangør:  dato/klokkeslet:  
arrangement:

Sognegården: 14. november   kl. 19.30 Hammeraften med 

 
 

 
Tove og Hans Peter Olsen

 
21. november   kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

 
28. november   kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
4. december    kl. 19.30 Adventsfest

 
7. december    kl. 18.00 Fællesspisning

 
17. december    kl. 09.00 Dagplejejul

 
11. januar          kl. 18.30 Nytårsfest

 
31. januar         kl. 09.00 Musikalsk legestue

 
31. januar          kl. 18.30 Lysfest

Hammer Kirke: 4. november   kl. 19.00 Alle Helgens Dag

 
20. november   kl. 17.00 Børnekoncert

 
12. december   kl. 19.30 Koncert med Nordjysk Pigekor

 
21. december   kl. 09.30 Skolens juleafslutning

 
24. december   kl. 13.30 Juleaftensgudstjeneste 

 
24. december   kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste

 
Borgerforeningen: 27. oktober  

Foreninger i spil


