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Hammer Nyt

Kæmpe ridestævne og marked i Grindsted-Uggerhalne
spring
dressur
TORSDAG 1. juni
Junior Small Tour
Dressur Team Test
Junior Big Tour
Young Horses
Zibrasport Grand Prix
Musik for rytterne
FREDAG 2. juni
Young Horses
Individuel test dressur
Senior Small Tour
Senior Medium Tour
Freestyle
Junior Nations Cup
Senior Big Tour
Party i Helgstrand VIP lounge
LØRDAG 3. juni
Junior Small Tour
Freestyle
Senior Small Tour
Senior Medium Tour
Chedi Grand Prix
Senior Nations Cup
Følauktion Nordic International Sales
Familie- og børnedag (10.00-19.00)
SØNDAG 4. juni
Senior Small Tour
Young Horses Grand Prix
Freestyle
Junior Grand Prix
Blue Hors Grand Prix
Senior Big Tour
EquiOnTour '17 - koncert med Medina, Phlake, Gulddreng, Page Four
Fest efter koncerten
koncert + fest kr 300 eller partoutkort
MANDAG 5. juni
Junior Small Tour
Blue Hors grand Prix Special
Senior Medium Tour
Helgstrand Dressage Stallion Show - hingsteshow
Senior Grand Prix

BØRNEOMRÅDE
Til dette års Equitour Aalborg vil der være opstillet et kæmpe børneområde, som indeholder masser sjove aktiviteter og forlystelser for
store og små. Det er gratis at komme ind i området, hvis man har adgang til stævnepladsen. I området vil der være børnepasning til kr.
50,- i timen – så der er rig mulighed for at I forældre kan få lov og nyde de sportslige aktiviteter imens jeres børn hygger jer i
børneområdet!
Området kommer til at bestå af en masse spændende aktiviteter, b.la. hoppeborge, ansigtmaler, kæmpe sæbebobler, mini springbane,
ponyridning, slush ice og meget meget mere. Tommy Telt står for opstilling.
Lørdag d. 3. Juni bliver der afholdt en stor familiedag som også kommer til at foregå inde i børneområdet. Dette giver familier i
lokalområdet mulighed for at komme på en sjov og anderledes udflugt med deres familier og børn. Der vil, udover de faste aktiviteter,
komme underholdning i form af koncerter, mini zoo, kanin hop konkurrencer m.m. – så det bliver en dag fyldt med sjove aktiviteter for
hele familien! Arrangementet er ligeledes gratis, hvis man har adgang til stævnepladsen (entré kr. 80,- og gratis for børn under 12 år).
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Duoen bag Equitour Aalborg
Bag Equitour står Jens Trabjerg og Andreas Helgstrand, som
begge har mange års erfaring fra den internationale spring- og
dressurverden – både som arrangører og som aktive udøvere.
Jens Trabjerg
Tidligere elitechef i Dans Ride Forbund og landstræner i
ridebanespringning.
Jens har mange års erfaring som arrangør af forskellige
ridesportsbegivenheder. Nuværende direktør af og drivkraft
bag JBK Horse Shows.
Andreas Helgstrand
Tidligere sølvvinder ved verdensmesterskaberne i dressur og
bronzevinder ved OL i Beijing i 2008. Andreas er indehaver af
Helgstrand Dressage, som er en af Europas nuværende mest
succesrige uddannelses- og salgsstalde.
Med Equitour Aalborg – Youth meets Experience er det deres
mål at opbygge en ridesportsbegivenhed i verdensklasse, som
både er innovativ og nyskabende – og som afvikles under nogle
fysiske rammer og forhold, der på sigt skal gøre Equitour
Aalborg til et af de mest attraktive FEI Nations Cup-stævner i
verden.
Samtidig ønsker den dynamiske duo også, at Equitour Aalborg
skal danne rammerne for en kæmpe folkefest i Norden. Derfor
vil der i forbindelse med arrangementet blive lagt vægt på
forskellige aktiviteter, der henvender sig til alle – lige fra de
passionerede hestesportsinteresserede til børnefamilier, der
søger aktiviteter og under-holdning for hele familien.

Bevidst satsning på super kvalitet
Andreas Helgstrand fortæller, at den overvældende succes
kommer af en bevidst high-end strategi, der henvender sig til et
absolut velhavende segment af kunder og klienter. Til eksempel
lægger en deltager i golfturneringer samlet 2800 kr pr person pr
dag i byen - besøgende til topklasse ridestævner lægger 3300 kr
hver dag, og da man forventer omkring 20.000 hen over pinsen
bliver det til en pæn sjat for Aalborg Kommune!
Helgstrand Dressage henter medarbejdere fra hele verden og
har aktiviteter ved knopskydning i Tyskland, Frankrig og USAFlorida. Det betyder, at stævnet trækker gæster til fra udlandet.
Springkonkurrencen Nations Cup bliver noget helt unikt.
EQUITOUR-stævnet i pinsen leverer noget for enhver smag - der
er lækre biler, restauranter, børneafsnit, butikker, isboder,
stande med luksustilbehør og meget meget mere. At EQUITOUR
falder sammen med Hjallerup marked finder Andreas helt
ideelt, det er en win-win situation, hvor aktiviteter og koncerter
kan supplere hinanden på en effektiv måde.

Det nyopførte Helgstrand Academy

VIP-loungen er fuldt booket - store firmaer river billetterne væk!

Læs mere på www.hammernyt.dk
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NYE FOLK I BYEN
Lykke og Rune faldt for Grindsted
Da Lykke Simonsen fik nyt job i Hjørring valgte hun og Rune Jensen at
flytte fra Randers til Grindsted – fordi beliggenheden er praktisk, og fordi
der både er natur, og skov og by.
Kornelparken 136 var til salg og passede lige ind i deres planer. De skal
giftes til september og har valgt Hammer Kirke - både fordi de godt kan
lide, at det er en middelalderkirke, men også fordi den ligger så smukt
inde i skoven.
Lykke er fra Støvring og har læst i Aalborg, og hun arbejder nu med
kundeservice inden for det offentlige fra sit kontor i Hjørring. Rune er
softwareingeniør og havde egentlig et job i Århus, med starter nu på et
job i Aalborg – og der var mange at vælge imellem! Rune hjælper også til
i Hjemmeværnet.
Lykke og Rune spottede Grindsted som en god oplandsby med et aktivt
fritidsliv og med en lille skole, der kunne danne ramme om deres nye
familie. De er sidst i 20’erne og planlægger familieforøgelse, men indtil
videre er der liv i huset ved hjælp af deres 5 racekatte – et resultat af 5
års intens interesse for udstilling af flotte racer så som europé, britisk
langhår, kurilean bobtail og hellig birma.
Alle kattene er kastrerede hanner, og haven er hegnet sikkert ind. De
bliver passet godt og passet godt på! Kattene får lov at indtage stuen og
huset frit og er uhyre kærlige og veltilpassede og stiller gerne op til
fotografering. De får til tider fine præmier med hjem fra udstillingerne.
Lykke og Rune nyder deres store rækkehus, udsigten over det fredede
moseareal, Kornelpark-kvarteret og glæder sig til at falde godt til i
Grindsted-Uggerhalne.
******************************************************************************************************

Erhvervsportræt:
Internetbutikken Whisky-fad.dk
Tommy Jørgensen flyttede sammen med sin
kone Heloiza til Grindsted år 2011. Familien
bestod også af deres datter Camilla. Senere
er deres søn Lucas kommet til. I dag går
Camilla i 0. klasse, og Lucas går i børnehaven.
Desuden har Tommy sønnen August på 15 år fra tidligere forhold, som tit og gerne
tager turen til Grindsted. Hele familien er faldet godt til i det lille samfund og har
involveret sig i mange ting. Både Tommy og Heloiza er aktive i byen. Heloiza er således
instruktør på et gymnastikhold og nyvalgt til bestyrelsen i gymnastikafdelingen.
Tommy fortæller selv, at han altid har gået med en lille iværksætterdrøm i maven.
Samtidig har han i mere end 25 år interesseret sig for whisky, både produktionen og det
efterfølgende produkt, men også alt det, der følger med i processen.
Han har i flere år bl.a. været medlem af den internationale whiskyklub, Scotch Malt
Whisky Society, som har hovedsæde i Edinburgh i Skotland, og med en branch i Vejle og
flere andre steder i verden. Flere og flere destillerier er også kommet til her i Danmark,
og det er efterhånden blevet en realitet med flere anerkendte danske whiskyer.
Interview: Ellen Høgh
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Erhvervsportræt: Internetbutikken Whisky-fad.dk
Whisky er mange ting, siger Tommy, og der bliver mere og
mere fokus på det, men også på tilbehøret. Mange vil
have noget specielt til sin samling, hvad enten det er
specielle smageglas eller noget, man kan associere sin
hobby med.
Først tænkte Tommy, at mange af de tomme whiskyflasker måtte kunne bruges til andet end genbrug. Så
ideen opstod: Tommy fik i samarbejde med en glaskunstner i Hjallerup hjælp til at forvandle whiskyflasker til
glasfade. Så er man fx fan af destilleriet Ardbeg, har man
mulighed for at bestille et Ardbeg glasfad til sine snacks til
whiskysmagningen eller til pynt i reolen.
Det stoppede dog ikke ved fadene. Men udviklede sig til
Internetbutikken Whisky-fad.dk og som navnet antyder, så
er en af de store populære ting whiskytønder og vintønder
lavet om til tønde-reoler. Tommy bestiller tønderne hjem
fra udlandet eller kører rundt og opkøber tønder og selv
sætter dem i stand. Han renoverer det hele selv, og hvis
der er et originalt logo på toppen, der skal fornyes, så
klarer Tommy også det. Ja, det er faktisk også muligt at
bestille sit eget personlige design eller navn på tønden.
Det gør det bare endnu sjovere at få sådan en opgave,
siger Tommy.
Det har resulteret i, at kunderne kommer fra nær og fjern,
lige fra lokalområdet til rundt omkring i Danmark, men
også fra Norge er der af og til besøg i netbutikken, der
også huser et lille showroom af de gængse ting.
Alt renoveringsarbejdet laver Tommy selv på adressen
Tranevej 20, og her er således halvdelen af en
dobbeltgarage mere eller mindre forvandlet til
snedkerværksted.

Til spørgsmålet om der er larm fra værkstedet, bliver der
grinet lidt: ”Ikke mere end klukken fra en lokal hønsegård.
Vi skal jo være her alle sammen, og hvis der skal snakkes
naboerne imellem, så kan vi jo altid mødes hos mig over
en whisky eller måske et glas Portvin, hvis man altså har
mindre hår på brystet”, siger Tommy med et stort smil.
Flere ideer og ting kommer hele tiden til, fordi whisky- og
rom entusiaster, ja endda vininteresserede hele tiden
kommer med ønsker til Tommy om han kan lave et eller
andet unikt til deres bar eller herreværelse. Men også
firmaer har kontaktet Tommy. En vinhandler fra Vaarst
bestilte sidste år kalendergaver til salg i sin butik som
Rom-/whiskykalender. Det blev til tøndestave fra store
Puncheon fade i rå look med fordybninger til 24
sampleflasker hver, én lille flaske til hver aften i
julemåneden, hvori der enten var whisky eller rom. Den
perfekte kalendergave til manden eller kvinden, der har
alt.
Tommy har desuden altid et sortiment på lager af flere
slags whisky- og romglas, karafler og vandkander,
coastere og bordløbere, endda duge i skotske klantern og
meget mere. Og der bestilles af og til specielle ting hjem
til kunderne.
At starte sådan en proces op tager tid og kræfter, men
også fantasi, og Tommy har ikke fortrudt det en eneste
gang og kan kun anbefale andre at komme i gang med sin
egen ide, men det er vigtigt at hele familien støtter på om
det.
Hvis man har lyst til at se nærmere på Tommys unikke
produkter, kan man gå ind på hans hjemmeside:
www.whisky-fad.dk eller på facebook:
www.facebook.com/whiskyfad

================================================================================================

Sommerfest 2017
HUSK kryds i kalenderen ved 23. - 24. - 25. - 26. august!
Udvalgene er allerede i gang med at tilrettelægge årets højdepunkt i
byerne: sommerfesten! Party i hallen den 26.8.
HAMMER GAMES: Der bliver gadeturnering som i de gode gamle dage fordelt over alle dagene og med noget for alle talenter.
Vi har også fokus på et godt overskud, og vi ved, at det afhænger af tilfredse
sponsorer og mange tilfredse deltagere.
Der har allerede været to planlægningsmøder, og de gode ideer strømmer
ind. Det bliver rigtig sjovt i år!
Ole
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Fra Skolebestyrelsen: Mens vi venter…
Nej, det er hverken juleaften eller Godot vi venter på. Vi venter på at få lov til at flytte ind i
den nye skole! Det giver sig selv, at eleverne og skolens personale står og tripper og
glæder sig til at komme ind i de nye lokaler og udnytte alle de muligheder som den nye
skolebygning giver. Men vi fra skolebestyrelsen glæder os også!
Vi er så heldige at have haft mulighed for at være med i processen og følge med i
byggeriet. I starten af forløbet var vi et par stykker fra skolebestyrelsen, der deltog i
byggemøderne og var med i tankerne om de værdier og principper, som man ville bevare
og bære med ind i den ”nye” skole, men også tankerne om det man gerne vil gøre
anderledes.
Jeg synes at det er fantastisk, at man ikke bare tager alle de gamle rutiner og propper ind i
nye lokaler, men at skolens ledelse og personale har grebet denne mulighed til at tænke
ud af boksen. Der er vel efterhånden ikke nogen der er i tvivl om, at børn er forskellige og
dermed lærer på forskellige måder. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at de fleste
klasseværelser stadig er indrettet med en stol og et bord pr. elev og der er dermed lagt op
til en god omgang tavle-undervisning, som da far var dreng.
I den nye skolebygning er der tænkt på, at børn lærer forskelligt og har brug for forskellige
læringsrum. Der bliver ikke én stol og ét bord pr. elev. Der bliver forskellige læringsrum
som kan benyttes afhængigt af elevens behov eller undervisningens karakter. Det kan
være at man har brug for ro og kravler op på hemsen og sidder og læser alene. Det kan
være at man er glad for gruppearbejde og sætter sig ud på gangen i et af de grupperum,
der etableres der. Det kan være at man vælger pladsen i vindueskarmen, med kig op mod
skoven (det er mit favoritsted!).
Tidspunktet for indflytningen er blevet rykket flere gange, men nu er der ikke længe til.
Når dette nummer af ”Hammernyt” er gået i trykken er vi, forhåbentlig, rykket ind i de nye
bygninger.
Jane Gamborg Jensen, formand for Skolebestyrelsen

*********************************************************************************
Nyt fra Gymnastikken, GIF:
Selvom vi holder sommerferie fra gymnastikken, så ligger bestyrelsen ikke stille. Der er altid noget, der skal pusles på
plads. Vi skal således have fundet instruktører til de forskellige hold. Heldigvis er der rigtig mange af vores instruktører,
som gerne vil fortsætte i den nye sæson. Det er vi rigtig glade for. Desuden skal vi have kabalen med de forskellige
haltider til at gå op. Men vi er meget fortrøstningsfulde og er sikker på, at det hele vil gå op i en højere enhed.
Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt henvise til vores hjemmeside, da den endnu ikke er kommet op at køre.
Vi vil i stedet for lægge det ud på siden: Begivenheder i Hammer Bakker. Det vil også blive bragt på Facebook. Selvom vi
på mange punkter lever i et papirløst samfund, så vil vi alligevel sørge for, at programmet med de enkelte hold og
diverse oplysninger bliver delt ud.
Vi vil samtidig ønske alle en rigtig god sommer. Vi glæder os til at se jer i den nye sæson, men vi glæder os også til at se
jer til årets sommerfest, som begynder onsdag den 23. august.
Ellen Høgh
Formand for Gymnastikafdelingen under GIF

Læs mere på www.hammernyt.dk

8

Hammer Nyt

DanOleCom

Tekst og sprogservice
Autoriseret translatør

Brochurer
Lyrik
Konferencer
Redigering
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
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AK Portmontage
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Anders Kjærsgaard
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A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
Dengang og Sidenhen

Torsdag den 27. april kl. 19 – 21 afholdt Samrådet et seminar i
Sognegården i Grindsted.
Efter at formand Ole Schwarz havde budt velkommen fortalte
Lisbeth Machholm
fra Aalborg
kommune om hensigterne med
SALG
OG SERVICE
og organisationen af de nye landsbyklynger. Derefter var der
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skydeog foldeporte
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i grupperne.
hvordan vi i fællesskab ønsker, at byerne skal udvikle sig frem
De 40 fremmødte arbejdede intenst med at sætte fokus på,
mod 2025.
hvordan vi ønsker, at vore byer skal se ud 2025. Det samlede
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foruddefinerede emner: bosætning, natur og rekreative
at nå de opstillede mål.
Aalborg Kommune er med sin kommuneplan er en vigtig spiller i områder, service og fællesskab, infrastruktur & transport,
oplandsbyernes udvikling. Kommunen har defineret, at såkaldte erhvervsliv og klyngesamarbejdet.
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kan bestilles ved at sende en
kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com
rix_nice@hotmail.com
eller ringe på tlf. 29 29 61 44
eller Pris:
ringe100,på tlf.
kr.29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

Check GIF's nye
Check GIF's nye
hjemmeside:
hjemmeside:
www.grindsted-if.dk
www.grindsted-if.dk
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Fra Kommuneplan Aalborg:

Byernes forskellige roller
Uggerhalnevej
Grindsted,
Byer med særlige
potentialer skal have 17,
mulighed
for
byvækst. I øvrige byer er der fokus
på sikring9828
af kvalitet
telefon
6028
og fleksible rammer.

Ombetrækning af moderne/antikke møbler

Byen som rammen for det godeHåndværksmæssig
hverdagsliv
kvalitet
Et godt hverdagsliv
kræver
medborgerskab
og
lokale
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof
løsninger. Gode omgivelser skabes ikke kun for
borgerne men også af borgerne.

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives
Fokus på nye boligformer
Der skal udvikles nye boligformer som følge af
klimaændringer, demografiske udfordringer og fokus
på bæredygtighed.

Grønne byer og aktive byrum
�����������������������������
Byernes indretning og omgivelser skal tilgodese såvel
Læs mere på www.hammernyt.dk
klima og natur som sundhed og trivsel.
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Læs mere på www.hammernyt.dk
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NYT FRA BORGERFORENINGEN
Nu er der hjerteløbere, der dækker hele Hammer Bakker!
Hjerteløberne i Uggerhalne og Grindsted tæller tolv personer. I maj er vi blevet
en del af Region Nordjyllands SMS-hjertestop- ordning. Sammen med
hjerteløbere i Sulsted, Vestbjerg og Vodskov dækker vi nu alle byerne og det
nærmeste opland rundt om Hammer Bakker samt selve bakkerne/skoven.

modelfoto

Ordningen fungerer således: I tilfælde af melding om hjertestop sender
alarmcentralen en SMS til hjerteløberne i området og beder disse bringe
hjertestarteren ud til den adresse, hvor der er en person med brug for akut hjælp.
De hjerteløbere, der på det pågældende tidspunkt har mulighed for at hjælpe,
bringer hjertestarteren frem til stedet og påbegynder førstehjælp indtil
ambulance/læge når frem.
På den måde er der gode chancer for at hjælpen er hurtigt fremme end ellers,
hvorved der er bedre chance for overlevelse.
Vi vil meget gerne have flere med på hjerteløber-holdet. Hvis du vil melde dig, så
kontakt os Kontaktpersoner: Bo Hovgaard Thomasen (tlf. 29808405) og Randi Hvarre (tlf.
50503608)
________________________________________________________________________________________________

Så kom de endelig! Nye, spændende møbler til Grindsted Skole

Hans-Jacob Møgelmose

Læs mere på www.hammernyt.dk
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GGrønborg
rønborg HHvidevareService
videvareService
Uggerhalnevej 33,
Uggerhalnevej 33,
Uggerhalnevej 33,
Grindsted
Grindsted
Grindsted
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Nybolig Vodskov

UGGERHALNE
UGGERHALNE
AUTO
AUTO

Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Mobil
20
65 10
20
Tlf.:
9829 2277
Mobil
20
Mobil
20 65
65 10
10 20
20
E-mail: 9310@nybolig.dk

TTlf.
lf. 98
98 99
99 61
61 77
77

Søren
Jensen

Grindstedvej
Grindstedvej 4,
4,
Uggerhalne,
Uggerhalne,
9310
9310 Vodskov
Vodskov
Tlf.
9828
Tlf. 9828 6133
6133
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Væ
Væ rksted
rksted

Din
lokale hvidevarereparatør
Din
Din lokale
lokale hvidevarereparatør
hvidevarereparatør
Annoncer

Grønborg Gulvservice A/S
Vognmand
KINNERUP AUTO Vognmand
Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg
KOMMISSION
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Udlejning
containere
Udlejning af
af åbne
åbne containere

Få et uforpligtende tilbud på din

opgave!
Grindstedvej 2, 9310 Vodskov
Salg
Salg af:
af:
Grus,
granitskærverEmail: info@gronborggulvservice.dk
www.kautok.dk
Grus, sand,
sand, sten,
sten, granitskærver
40
4045
4528
2862
62
Alm.
Alm. vognmandskørsel
vognmandskørsel
E-mail:
E-mail:
vognmand@skindbjerg.dk
vognmand@skindbjerg.dk Udgravning
gummiged og
og
Udgravning med
med gummiged
www.skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk
rendegraver
rendegraver
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ApS
ApS

en
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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN

Uggerhalnevej43,
43, Grindsted,
Grindsted, 9310
9310 Vodskov,
Uggerhalnevej
Vodskov, tlf.
tlf. 9828
98286145
6145

Medlem
Medlem
af Centralaf Centralforeningen af
foreningen af
Autoreparatører
Autoreparatører
i Danmark
i Danmark

Købog
ogsalg
salg af
af brugte
brugte biler
biler
••Køb
Stortudvalg
udvalg af
af importerede
importerede biler
biler
••Stort
til gule og hvide plader
til gule og hvide plader
Lån bil, mens din bil repareres
bil, mens din bil repareres
••Lån
Serviceeftersyn
•
• Serviceeftersyn

Kærgaards
Kærgaards
R evisHundepension
ions firma
Hundepension
v/
v/ Ann
Ann Skindbjerg
Skindbjerg
v/ Ann Skindbjerg
Ole
Dahl

Ravnstrupvej
Ravnstrupvej 20
20
Ravnstrupvej
20
9320
Hjallerup
9320RHjallerup
R egis treret
evis or F RR
9320 Hjallerup

98
28
11
92
9828
28 11
11 92
92
98
KORNELPARKEN 84

Pasning
af
af
Pasning
af hunde
hunde
af
G rinds
ted - 9310
V odsk ov
Pasning
af
hunde
af
alle
og
temperamenter
T elefon
6529
alle racer
racer
og9828
temperamenter

alle racer og temperamenter

•• Reparation
Reparationafafforsikringsskader
forsikringsskader

samt
samtfototaksering
fototaksering
i autoreparation af person•• Alt
Alt i autoreparation af personog varebiler
og varebiler
til syn
•• Klargøring
Klargøring til syn
• Udskiftning af ruder
• Udskiftning af ruder

GrindstedGrindstedGrindstedUggerhalne
Uggerhalne
Uggerhalne
Borgerforening:
Borgerforening:
Borgerforening:

Medlemmer
Medlemmer
kan
kan leje
leje
en trailer
en trailer

Læspå
mere
på www.hammernyt.dk
Læs mere
www.hammernyt.dk
����������������������������
����������������������������
Læs
Læs mere
mere på
på www.hammernyt.dk
www.hammernyt.dk
����������������������������
Her
er etmere på www.hammernyt.dk
Læs

Borgerforeningen
Borgerforeningen
Borgerforeningen
er
er ejer
ejer af
af en
en trailer,
trailer, som
som
er ejer af enkan
trailer, som
medlemmer
leje
medlemmer kan leje
kan leje
medlemmer
for
for 75
75 kr.
kr. pr
pr døgn.
døgn.
for 75 kr. pr døgn.
Traileren
Traileren er
er placeret
placeret
Traileren
er placeret
ved
Aage
ved Aage Laursen,
Laursen,
ved Aage Laursen,
Uggerhalnevej
38,
Uggerhalnevej
38,
Uggerhalnevej
tlf.
9828
6043.
tlf. 9828 6043. 38,
tlf. 9828 6043.
Opgiv
Opgiv navn
navn og
og vis
vis
gyldigt
medlemsbevis.
Opgiv
navn
og vis
gyldigt medlemsbevis.
gyldigt medlemsbevis.
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Naturen i Hammer Bakker
Digt af Thøger Larsen, digtsamlingen 'En
digtcyklus om Hammer Bakker 1924

Lyngen
Lyngen den røde
klæder de gamle høje,
bankerne bløde
sig under himlen bøje,
blussende øde.

Lynet i knaldet
hæver sin tordentale,
vækker ved skraldet
ekko i alle dale,
flænger i faldet.

Svunget foroven
ryggen af disse volde
frygter ej ploven,
vinker ej mænd, men trolde,
gyser for skoven.

Urtidens kræfter
spotter, hvad mænd vil forme,
ulvenes kræfter,
giftige hug af orme
leder de efter.

Stormene jage
byger ad skyers baner,
stormene plage
hyl af de høje graner,
nu skal de knage.

Stormenes syngen
søger mod old tilbage,
menneskeklyngen
vil den som avner jage,
kalder på lyngen.

Foto: Regner Jensen

SÅDAN OPSTOD BAKKERNE: 120 mødte op den 26. marts
Projekt Hammer Bakkers dygtige naturvejledere stod for vores velbesøgte tur i hammer bakker lørdag den
26 marts
Ole Kjær, Svend Erik Mikkelsen og Jørgen Jensen havde forberedt sig godt og grundigt om geologi, botanik
og historien om vore skønne naturområder.
Der mødte ca. 120 personer op, så de 3 naturvejledere tog hver ca. 40 personer med rundt i bakkerne.
Naturvejlederne fortalte både om Hammer Bakkers tilblivelse og om de ting som man så af dyr og planter på
turen.
Projekt Hammer bakker glæder sig over den store tilslutning og siger tak til vores naturvejledere der frivilligt
og ulønnet møder op hver gang vi afvikler ture.
SOMMERTUR TIL PEBERMOSEN Dato: Tirsdag den 6. juni kl. 10 - ca. 12
Mødested: P-plads nord for Brødlandshus,
Gennem Bakkerne 44, 9310 Vodskov
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Hammer Bakker rejser sig i det flade landskab nord for Limfjorden, som et stort grønt muldvarpeskud. En
fantastisk varieret skov med smukke landskaber, der er dannet af istiderne. Fra Vodskov til Grindsted kører
man på en god grusvej –”Gennem Bakkerne”- og det er på denne vej, vi mødes denne formiddag. Turen går
til den tilgroede Pebermose, hvor der gemmer sig nogle spændende historier om fortiden og den
enestående natur.
Næste tur igen bliver en svampetur i Hammer Bakker – datoen bliver den 23 september. Det er præcis midt
i svampenes højsæson, så vi forventer at kunne se rigtig mange spændende og smukke arter!

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Generalforsamling i Grindsted & Uggerhalne Samråd atter godt besøgt
Flere end 50 borgere deltog i Samrådets generalforsamling den 10. maj i Sognegården i
Grindsted. Efter traditionen indledtes Samrådet med spisning og efterfølgende uddeling
af prisen for et smukt byggeri.
I år blev det blev ægteparret Ann og Per Nikolajsen, der modtog Samrådets pris for
deres renovering af Grindstedgaard på Espelunden i Grindsted. I motiveringen hed det
bl.a. fra indstilleren ”Jeg besøgte dem og så den fornemme renovering, også indendørs
og i produktionshallerne. Grindstedgaard er en pryd for byen, oven i købet ud til
hovedgaden. Derfor synes jeg, at Ann og Per skal have prisen.”
Formanden for Samrådet, Ole Schwarz, gav et kort rids af Samrådets aktiviteter i 2016
og om dets opgaver i forhold til byernes øvrige foreninger og til Aalborg Kommune, der
er en vigtig samarbejdspartner i byernes udvikling i forhold til bl.a. udstykninger. Her er
en lidt større udstykning på et herligt bakkedrag sydøst for byen under behandling.
Samrådet har nedsat i alt 7 faste udvalg, 3 ad hoc- grupper og 4 arbejdsgrupper, som
varetager en lang række udviklings- og vedligeholdsopgaver i byerne. Der blev givet
korte beretninger om deres opgaver.
Bendt Grønborg fortalte om Cykelstiforløbet, der efter anlæggelsen i 2016 mangler
opfølgning på enkelte punkter. Poul Dahl berettede om Samrådets Hjemmeside hammernyt.dk, hvor et nyt menupunkt er under opbygning, ”Derfor bor vi her”.
Indholdet skal, sammen med en perle af andre PR-aktiviteter, være med til at fremhæve
de mange goder, der følger med at bosætte sig i Grindsted og Uggerhalne.
Ole Schwarz orienterede om Skoleudvalg og Byfornyelse, hvor De nye HammerHatte,
Byporte og Betonkreationer ved gadekæret skal vedligeholdes og nye udstykninger
fremmes.
Poul Dahl gennemgik Lokalhistorie, hvor der i samarbejde med Horsens-Hammer
Lokalhistoriske Arkiv indsamles materiale og skrives kortere lokalhistoriske artikler.
Ole Schwarz fortalte også om det nyetablerede Kunst- & Kulturudvalg, der arbejder med
at få skaffet og opstillet nyt kunst, afholde foredrag og musikbegivenheder. Først på
efteråret kommer Mai og Simon Skytte Simonsen og underholder. Senere vil der blive
Irsk aften med Kræn West.
Ole Schwarz berettede sluttelig om Ungeudvalget, der har skaffet midler til at etablere
legeplads til de mindste børn ved Sognegården, den forventes anlagt til efteråret.
Andre af Samrådets aktiviteter blev nævnt:
Visionsseminar 2025, der skal fastlægge hvilke opgaver, der skal arbejdes med frem
mod 2025.
EQUITOUR, det store ridestævne i Uggerhalne, hvor vi er kraftigt involveret med frivillig
arbejdskraft.
Borger- & Kulturhuset, der netop har haft stiftende generalforsamling og hvor der pågår
stor aktivitet for at skaffe midler til renovering af bygning.
Projekt Hammer Bakker, hvor specielt Naturturene er et tilløbsstykke. Landsbyklynger
hvor Samrådet sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker arbejder på at
udvikle og gennemføre tværgående opgaver til fælles bedste.
Samrådet havde indbudt Andreas Helgstrand til at fortælle om virksomheden Helgstrand Dressage - der over de seneste 5 år har udviklet sig helt fantastisk og er
blevet et kraftcenter inden for hestesport.Deltagerne kvitterede med stor applaus til
Andreas Helgstrand for hans flotte fortælling om hans og Mariannes imponerende
virksomhed og vækst.
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MERE OM BYUDVIKLING
Samrådet ønsker at synliggøre Grindsted og Uggerhalne over for omverden og medvirke til
at udvikle vore byer, herunder lave en strategi for en begrænset, men nødvendig udvidelse
af boligantallet. Det gælder bl.a. udstykningsplaner sydøst for Tranevej. Lasse Breddam og
Ole Schwarz har støttet ejeren i sagsbehandlingen.
Status er lige nu, at forudgående høring er gennemført. Endelig godkendelse forventes hen
over sommeren. Ejer vil formentlig udstykke etapevis; der er plads til ca. 24 boliger. Vi
håber på at
”Himmerland” vil være interesseret, så der kan bygges almenboliger.
Samrådet har støttet sagen i lyset af de små børneårgange; vi ønsker flere småbørnsfamilier
til byerne. Der kan eventuelt være tale om flere udstykninger i Grindsted. I Uggerhalne er
der ledige grunde.

Forskønnelse:
•
•
•

Gadekæret er renoveret og betonkreationer opsat.
Sørge for at det, vi har opsat - HammerHatte - Byporte - Betonkreationer
- bliver vedligeholdt. Vi arbejder på at få flere små HammerHatte opsat.
Vi fortsætter konkurrencen om ”Årets Smukke Byggeri”.

Cykelstiudvalg

Bendt Grønborg er projektleder i udvalget, hvor Lasse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter
Jakobsen, Peter Jungersen, Poul Dahl & Villy Aagaard Nielsen er medlemmer.
Der er sket rigtig meget siden sidste års generalforsamling: Cykelstien er nu etableret det har været en lang proces, men nu er den der. Der er nogle få udeståender, dem
søger vi at afklare med kommunen. Cykelstiudvalget arbejder i øjeblikket på:
•
•
•
•

Forbedringer gennem byerne
Motivering m.m. for at få skolebørnene på cykel
Gode cykelvaner – regler m.m.
At forbedre forhold ved rundkørsel Nord og
overgange.

________________________________________________________________________________________________________
Kærnebider

Spætmejse

Fugle i bakkerne - fotos Ole Faaborg
Stor Flagspætte
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NYTTIGE
TELEFON NUMRE:
Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen
29808405
Anette Pilgaard Jespersen
25346704
Charly Pedersen
98286121
Anders Clausen
28246227
Dan Ole Faaborg
98286400
Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
982867381
Sognepræst:
vikarer - Mette er blevet præst i
Vejgard
Samrådets formand:
Ole Schwarz
23923068
oleschwarz@stofanet.dk
FDF Hammer kredsleder:
Lone F. Nielsen
98286160
GIF Grindsted Uggerhalne
Idrætsforening:
Per Aagaard
29806405
Fodbold:
Norman Kristiansen
40725225
Håndbold:
Per Aagaard
29806405
Badminton:
Filip Larsen
25119947
Gymnastik:
Ellen Høgh
61992302
Floorball:
Jesper Thomsen
22559231
Skolebestyrelsen:
Jane Gamborg
98286727
Dagplejen:
Gitte R Kristensen
22388893
DUS:
Vibeke Henriksen
98286149 Uggerhalne
Vandværk:
Réne Stricker Jensen
30591144
Info.uggerhalne@dk-vand.dk
Grindsted Vandværk:
Arne Nielsen
98286234
grv@grindsted-vand.dk

DET SKER:
Arrangør:

Dato/klokkeslet:

Hammer Sognegård:

Musikalsk legestue
Sæsonafslutning pris 100 kr.
Tilmeld til Helle Bergen på telefonnr.: 6 95 85 12
5. maj 11.00
Fælles friluftsgudstjeneste ved Sulsted Kirke
8. maj 17.00 til 18.00 Fyraftensandagt
øvrige: se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/

Hammer Kirke:

Arrangement:

29. juni 9.30
8. juni kl. 18.30

Horsens Kirke:

se kirkesiderne

se også http://www.horsenshammer.dk/

SOMMERFEST

23. til 26. august

Gadeturnering, spis sammen, banko, fest

Borgerforeningen

Lørdag, den 3. juni
Fredag 23. juni

Store Børnedag - Equitour
Sct. Hans Aften i Dalen

Samrådet

Torsdag 24.august

Syng-sammen aften

FDF

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

Galleri Hammer

1. til 6. juni
se også hjemmesiden

Pinseudstilling
http://gallerihammer.com/nyheder/

GIF Gymnastik

5. september

Sæsonstart

HELGSTRAND Dressage 1. til 5. juni
Uggerhalne
Sportsrideklub USR

EQUITOUR stævnet

Ma–fre 17.00 til 20.00 Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede

Vi løfter i flok!

Skal du yde førstehjælp?

Ring 112 og hent
hjertestarter i:
Grindstedhallen,
Hammervej 90 eller i
Hammer Sognegård
- eller ved Hammer Kirke
- eller ved Uggerhalne
Vandværk

Se mere på Kirkesiderne
inde i bladet, på
hjemmesiderne og på
Facebook: Aktiviteter i
Grindsted og Uggerhalne
Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer medio august 2017
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 4 august 2017.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com eller
hammernyt@hammernyt.dk

