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GYMNASTIKOPVISNING 2017

En flot pyntet Grindstedhal tog imod publikum og 
gymnaster, da de kom til årets opvisning søndag den 
19. marts. Fra tidlig morgen havde en flok frivillige haft
travlt med at stille stole og borde frem, pynte borde og
bander.

Samtidig havde gymnasterne travlt med at lægge 
sidste hånd på deres øvelser, idet mange havde ønsket 
at have en generalprøve, inden det for alvor gik løs.

Køkkenet summede af aktiviteter; der skulle laves 
mange liter kaffe og te, skæres kage ud  - for at nævne 
et par ting. Frede Burholt kom og fotograferede de 
enkelte hold inden selve opvisningen. Han foto-
graferede ligeledes under selve opvisningen. 
Gymnasterne har mulighed for at købe de enkelte 
holdbilleder. Tak til Frede Burholt for det store 
arbejde.  

Publikummet begyndte allerede kl. 13.00 at komme til 
hallen, og vi er glade for at kunne konstatere, at rigtig 
mange havde fundet vej til vores årlige 
gymnastikopvisning. Der blev fundet ekstra stole frem. 
Bænke og skamler blev stillet op til børnene. 

Præcis kl. 14.00 var der indmarch under ledelse af 
Kirsten, instruktør på motionsholdet, og som tidligere 
år var Frieda, instruktør på cheerleaders, fanebærer.

Det var så flot et syn – gymnasterne var så flotte og 
festlige i deres nyindkøbte dragter/bluser/skjorter. De 
blev klappet på plads af et talstærkt publikum. 
Traditionen tro sang vi: ” Der er et yndigt land”.

Herefter var der opvarmning under ledelse af Berit og 
Tina. Publikummet blev inviteret med ud på gulvet, 
men ikke så mange tog imod tilbuddet. Her blev alle 
muskler rørt og varmet godt op til de kommende 
udfordringer. Jeg skal hilse og sige, at alle tog godt 
imod det og var i den grad med.

Fotos: Frede Burholt Tekst: Ellen Høgh
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Herefter var det de enkelte hold, der skulle på gulvet. 
Omkring 130 gymnaster var på gulvet i ca. to timer med deltagere fra 3 års 
alderen og op til ca. 80 år. 

Vi har haft 4 børnehold i år bestående af puslinge, som er børnehavebørn, et 
hold med titlen: ”Gymnastik og sjov” med børn fra 0. – 2. årgang, et spring/
rytmehold med børn fra 3. – 6. årgang og cheerleaders i aldersgruppen 8 – 13 
år. Vi har haft 4 voksenhold, hvoraf de tre deltog i opvisningen, nemlig 
linedance begyndere, linedance øvede og motionshold. 

Fælles for alle holdene var, at der var fart over feltet, og alle gymnaster gjorde 
det så flot, at man kun kunne komme i godt humør af at se de dejlige og 
fokuserede gymnaster. En gang imellem holdt man også vejret en ekstra gang, 
men alle klarede det med bravur. Ikke uden grund blev der fotograferet en del, 
filmet og klappet i takt til rytmerne. 

Den velfortjente pause blev brugt til smalltalk, besøg i boden, køb af lodder til 
det amerikanske lotteri, og ikke mindst kunne børnene hygge sig i de 
opstillede redskaber. Det nød de meget, men til deres ros skal siges, at de var 
hurtige til at indfinde sig på deres pladser.

Til sidst takkede Ellen Høgh, formand for Gymnastikafdelingen i GIF, alle de 
instruktører og hjælpe-instruktører, der har været tilknyttet Gymnastik-
afdelingen i denne sæson, for det store og flotte stykke arbejde, de har udført i 
løbet af sæsonen. Vi ved, at det er en del af deres fritid, de lægger i vores 
afdeling, og uden dem ingen gymnastik og dermed ingen opvisning. 

Som tak herfor fik alle instruktørerne en buket blomster, og alle 
hjælpeinstruktørerne fik et stort påskeæg og en æske chokolade. Ligeledes 
takkede Ellen Høgh de mange andre frivillige, som havde lagt mange timer i at 
få det hele til at fungere. Det er guld værd for os, at vi kan trække på så mange 
i vores lokalsamfund. En stor tak til jer.

Som tidligere nævnt blev der også solgt lodder til amerikansk lotteri med flotte 
gevinster, som var skænket dels af lokale sponsorer og fra vores opland. Vi 
skylder dem en stor tak herfor. Alle sponsorer er nævnt på Facebook. 

Ellen
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HAMMERNYT ERHVERV: Jesper Thomsen og InBodyCare og Kilimanjaro

Jesper Thomsen, Jens Nørgaards Vej 8, som vi mest 
kender som floorballmand i Grindstedhallen, arbejder 
sammen med sin kollega, en læge, på en klinik i 
Fyensgade - eller ude i de virksomheder, der har valgt at 
forkæle deres medarbejdere med aktiv velvære.

Jespers familie nyder deres villa op til skoven, som de 
ynder at være ude i. Det bliver til mange gå-ture i 
skoven og nu, hvor den nye hundehvalp Freya er 
kommet, skal den trænes i det gode terræn. 

De valgte Grindsted som base for deres familieliv, fordi 
byen ligger, hvor den ligger. Naturskønt og med 
mulighederne i hallen. Det var meget let at vælge. 

“Jeg har altid sagt, at vi skal bo der hvor ingen er i tvivl 
om, hvor man skal gå tur”.

Ideen bag firmaet InBodyCare var et ønske om at ændre 
på den typiske fokusering på BMI og vægt som de 
afgørende parametre for, hvilken form kroppen er i.

Men faktisk kan en slank person have en mere fedtrig 
krop og færre muskler, hvorimod en kraftigere person 
sagtens kan have stærke muskler og være fattig på fedt.

Fysisk tilstand er ikke noget, der kan generaliseres – det 
er noget, der skal ses i forhold til den enkeltes krops-
sammensætning. Derfor tilbyder Jesper og Helle 
kropsanalyser med stor præcision.
Firmaet har udviklet særlige livsstilspakker, sundheds-
pakker og specialsyede pakker, som kan sikre frem-
tidsrettet livsstilsændring.

Jesper fortæller, at livsstil og daglige vaner, såsom kost- 
og træningsvaner, vaner, som folk udvikler og tager til 
sig, kan være opstået af mange forskellige årsager. I 
nogle tilfælde kan det være vanskeligt selv at ændre 
disse vaner.

Kost- og træningsrådgivning er den sikre vej mod at nå 
holdbare mål, hvis man vil ændre sine måske usunde 
livsstilsvaner.

Jesper benytter den specielle InBody 720 maskine, ikke 
at forveksle med andre lignende maskiner. InBody 720 
sikrer troværdige resultater, når der foretages 
kropsanalyse. Der måles fedtprocent og muskelmasse 
med mere. 

Jesper og Susanne

Kilimanjaro i morgensol

Freya træner

Inbody 720 
test
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Grindsted Vandværk I/S
Kornelparken 4, Grindsted

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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tlf.: 98293966   -   98291234

Vodskovvej 25D · 9310 Vodskov ·Tlf. 98 29 30 09
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GRINDSTED SKOLES 4. og 5. KLASSER i 1964
EFTERLYSNING!
Bjarne Krogh Pedersen, der nu bor i Frederikshavn og er en af 
dem, der modtager Hammernyt via email, satte for nogen tid 
side det gamle klassebillede på Facebook for at få alle navne 
på plads.
Der kom rigtig mange fine oplysninger, så Bjarne har skrevet 
en artikel om Københavnerturen.
Vi vil meget gerne have de sidste detaljer til navnelisten!

MED CECILIE NIELSEN OG JOHANNES PEDERSEN I KØBENHAVN

Dette billede er fra sommeren 1964, hvor vi var på vej til København. Det var Grindsted Skoles 4. og 5. klasse, og vi stod på trappen foran 
skolen lige før afgang med lillebil-vognmændene Frost fra Langholt og Svend Christensen fra Grindsted, der kørte os til Aalborg Banegård. 
Herfra var vi med tog til København.

Billedet blev taget kl. 08.05 lørdag den 6. juni 1964 og viser de 22 elever fra de to årgange, der havde mulighed for at komme med til 
hovedstaden. Vi boede ude på Strandvejen 93 i noget, der hed Provinsbørns Ferieophold og som lå næsten over for Tuborg Bryggeriet, 
som vi også var inde at se.

En fin tur med Frk. Nielsen og Lærer Pedersen (Cecilie Nielsen og Johannes Pedersen) som guider, assisteret af den lokale Frk. Moser. 
Allerede tirsdag den 9. juni gik turen atter mod Nordjylland, - da var lommepengene vistnok også ved at være opbrugte.

Efter ankomst til vort logi for de næste dage var vi den første aften i Tivoli, helt fra kl. 19.00 til 23.45, hvor vi så det store fyrværkeri inden 
vi tog sporvognen tilbage til Strandvejen.

Næste dag, søndag den 7. juni, gik vi til Mindelunden i Ryvangen hvor vi så frihedskæmper-grave inden vi efter frokost tog ind til byen og 
så Rosenborg Slot, herfra forbi Rundetårn og Christiansborg Slot til Tøjhusmuseet, hvor vi var på rundtur. Herfra til Nyhavn, hvorfra vi tog 
en tur med Havnerundfarten rundt i Københavns kanaler. Dagen sluttede med en tur i biffen, Metropol på Frederiksborggade, hvor vi så 
Disneyfilmen LOBO, Ulvenes Konge.

Næste dag, mandag den 8., var vi på Tuborg Bryggeriet, hvor rundturen sluttede med sodavand ad libitum til alle. Herfra videre til Daells 
Varehus hvor vi havde en timestid på egen hånd inden vi tog til Nationalmuseets gård, hvor vi spiste madpakkerne. Over middag en 4 
timer lang rundtur med bus, - først til Kastrup Lufthavn, videre til Vor Frelsers Kirke, Frihedsmuseet, Gefionspringvandet, Den lille Havfrue, 
Kgs. Nytorv, Amalienborg Slot, Grundtvigskirken og endelig Danmarks Akvarium i Charlottenlund. Om aftenen var vi igen i Tivoli.

Sidste dag, tirsdag den 9. juni tog vi toget fra Hovedbanegården kl. 08.10 med kurs mod Korsør. Her var vi med færgen ”Prinsesse 
Benedikte” til Nyborg, videre hjemad. Efter togskift i Århus videre til Aalborg hvor vi var kl. 16.30. Her ventede de samme to vognmænd 
på at køre os de sidste kilometer hjem til Grindsted Skole.

Bjarne

Bjarne kan ikke navnene på alle eleverne, men det er der måske andre der 
kan? Der var 10 drenge og 12 piger, og de af dem, som Bjarne kan huske 
eller har fundet ud af er:

1. Grethe (Kristiansen?)
2. Richard ?
3. Eva ?
4. Tove Jelsbak Christensen
5. Inge Bente Kjærsgaard Jensen
6. Bjarne Krogh-Pedersen (dengang Pedersen)
7. Ikke identificeret dreng ?
8. Else Marie Djernis
9. Esther E. Mortensen (dengang Christensen)
10. Henning Madsen Bitsch
11. Knud Christensen
12. Lene Skindbjerg Jensen (dengang Skindbjerg)
13. Birte Pedersen
14. Alice Jensen
15. Kenny ?
16. Kurt (Jakobsen?)
17. Annegrethe Pedersen
18. Søren William Nielsen
19. Solveig Manstrup (dengang Christensen)
20. Niels Beer Thomsen
21. Jonna Jensen
22. Erik Jelsbak Christensen

Kan du finde ham?
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Samrådets Visionsseminar 2025 
Grindsted & Uggerhalne 

Samrådet har siden sin start i 2011 haft fokus på at løse en 
række presserende opgaver - nu synes vi, at det er på sin 
plads at rette blikket fremad mod opgaver og aktiviteter, 
som borgerne i Grindsted og Uggerhalne ønsker, skal 
have vores opmærksomhed. 
Det vil vi gøre sammen med byernes borgere. 

Vi inviterer derfor til Visionsseminar 2025 - Grindsted & 
Uggerhalne 2025, hvor vi vil sætte fokus på, hvordan 
Grindsted og Uggerhalne skal se ud 2025. 

Baggrund for at gennemføre visionsseminaret er, at det er 
sagt, at ”Fremtiden kommer af sig selv - hvis vi ønsker at 
være med til at forme den, må vi gribe ind og påvirke i 
den retning,  vi ønsker, den skal udvikle sig!”

Aalborg Kommune er med sin kommuneplan en vigtig 
spiller i oplandsbyernes udvikling. 

AK har defineret at såkaldte Vækstbyer (Vodskov, 
Vestbjerg, Vester Hassing, Hals etc.) skal have særlig 
opmærksomhed i forhold til deres udvikling. 

Grindsted og Uggerhalne er defineret som oplandsbyer, 
de kan også udvikles, men udviklingen skal i høj grad 
være påvirket og drevet af lokale ildsjæle. Vi skal altså 
hjælpe os selv. Samrådet har valgt Visionsseminar-
formen.

Vi har valgt en række emner som udgangspunkt for 
drøftelser på seminaret:

Natur & Rekreative områder. Vi bor i en fantastisk 
natur, kan vi inkorporere/bruge naturen og de rekreative 
områder på en anden og bedre måde end vi gør i dag?

Service & Fællesskab. Dette emne kan omfatte mange 
forskellige problemstillinger, lad os nævne nogle få: 
Børnepasning - har vi den børnepasning, som moderne 
familier efterspørger: Dagpleje - Børnehave - DUS - 
Ungdomsklub?

Skolen i Samfundet. Med nybygget skole er der mange 
muligheder. Er skolen integreret i lokalsamfundet - 
hvordan?  

Borger- og Kulturhuset fungerer som forsamlingshus og 
”KulturCafe”, hvilke fritidsaktiviteter skal foregår der?

Fritidsaktiviteter (idræt mmm) – hvilke fritidsaktiviteter 
er på borgernes ønskeseddel - både i og uden for de 
etablerede foreninger - hvilke nye bør iværksættes?        
Skal der etableres havehjælp til bedstefar? 

Infrastruktur & Transport. Er vores vej-, sti- og 
fortovsforhold sådan, at alle trygt kan færdes i og mellem 
byerne? Er der etableret vandrestier i Hammer Bakker 
med navneskilte på de mange forskellige stiforbindelser og 
med passende pitstop undervejs med bord-/bænkesæt?

Erhvervsliv. Er der skabt gode rammebetingelser for 
erhvervsdrivende? Er der skabt bredbåndsløsninger, som 
sikrer de bedste muligheder for at etablere 
hjemmearbejdspladser?

Landsbyklynger. Hvad er Landsbyklynger - hvad kan 
dette projekt medføre af forbedringer for vores 
lokalsamfund og hvordan kan vi påvirke udviklingen?

Andre interessante emner, som kommer frem på 
visionsseminaret. Der vil naturligvis være plads til, at 
andre end de nævnte emner og ideer kan komme frem 
under visionsseminaret. Når Visionsseminar 2025 er 
afsluttet, har vi et katalog med emner, vi kan arbejde 
videre med for at nå målet: Sådan ønsker vi, at 
Grindsted & Uggerhalne skal udvikle sig frem mod 
2025.

Vi håber, at mange vil deltage i vores alle 
sammens visionsseminar 2025 i Sognegården 
torsdag den 27. april kl. 19 - 21 !

Byerne ved skoven - oplandsbyer under forandring
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DanOleCom
Tekst og sprogservice
Autoriseret translatør

Brochurer
Lyrik
Konferencer
Redigering
98286400    Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage er 
specialist i montering og 
service af porte, døre og el 
betjeninger.

Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A     9310 Vodskov CVR. 35230246

Telefon: 40 70 80 10 

E-mail: info@nordport.dk

Tømrermester Morten Thomsen APS
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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

Læs mere på www.hammernyt.dk
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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

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

nBodyCare har etableret samarbejde med flere virksomheder - både små og store, som har været glade for forløbet og 
ar brugt målingerne efterfølgende, også de enkelte medarbejdere, som ønsker at nå egne mål.
ordjyske Bank, Telenor, Boyum IT, Aabenraa Elite, Aalborg Kommune og Superbest er blot nogle få eksempler. 

esper rykker ud efter aftale til virksomheden og vejleder, motiverer samt udfører kropsanalyser på den individuelle 
edarbejder. For at kunne vejlede den enkelte medarbejder bedst muligt, tages der udgangspunkt i personen samt det 

pecifikke job, denne person udfører.

et er faktisk også muligt at tage med Jesper på Toppen af Kilimanjaro. Du træner herhjemmefra med 
æningsprogrammer og derved sikrer du dig et godt udgangspunkt for at kunne nå toppen.  
ww.kilimanjarotours.dk
________________________________________________________________________________________________________________

spanielhvalp - er i 
gang med fars løbesko.
Så får han nok et par 
nye til gode ture i 
bakkerne!

Generalforsamling i Samrådet
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. maj i 
Sognegården i Grindsted.

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen beder vi om, at du tilmelder dig hos 
formanden på 2392 3068 eller til oleschwarz@stofanet.dk

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2016) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og 
smukke byggeri og det gode byrum.Det er femte gang at vi overrækker denne pris til et smukt 
byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne - som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk
Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet, og projektlederne for 
udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kunst & Kultur, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, 
PR-udvalg, Grønt Hold, Hjemmeside, Skoleudvalg og Arbejdsgrup-pen for Kultur- og Borgerhus.
Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med at Andreas Helgstrand kommer og fortæller om sit arbejde med heste 
samt om det store ridestævne - Equitour - der afholdes i perioden 1. til 5. juni i Uggerhalne.

Afslutning ved formanden. 
Alle er velkomne! Bestyrelsen
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TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!

Hans-Jacob Møgelmose

Nyt fra GIFs bestyrelse 
Nyt fra Grindsted - Uggerhalne IF Hovedbestyrelse.

Så kan vi snart fejre et års fødselsdag i vores nye idrætsklub, Grindsted Uggerhalne idrætsforening, og det er med 
fuld optimisme og ambitioner for de kommende år.

Der er iværksat mange nye tiltag bl.a. med alle vores udvalg, men vi er slet ikke færdige endnu.
Der har også været en del udfordringer som nok er uundgåelig i en ny forening, men det er vi meget bevidste om og 
arbejder konstruktivt videre.

Vi har en meget velfungerende bestyrelse som støttes af alle vores dygtige udvalgsformænd. Vi mangler altid 
hænder specielt i vores udvalg, til støtte ved de sportslige aktiviteter, arrangementer, fester osv., så har du lyst til at 
deltage i frivilligt foreningsarbejde til gavn for byernes børn og voksne så henvend dig gerne til bestyrelsen eller 
vores udvalg.

GIFs bestyrelse består af:

Gymnastik ved udvalgsformand Ellen Høgh.
Håndbold ved udvalgsformand, Per Nielsen
Badminton ved udvalgsformand Filip Larsen
Fodbold ved udvalgsformand, Norman Kristiansen
Floorball ved udvalgsformand, Jesper Thomsen

Vi har et samlet medlemsantal i GIF på ca. 350 børn og voksne.

GIF har ligeledes en del sponsorer i Grindsted og Uggerhalne som støtter foreningen. Du kan her også hjælpe ved at 
støtte vores sponsorer, tilmelde dig GIF brændstofaftale eller købe vores flotte klubtøj. 
Mere information om dette kan fås ved kontakt til sponsorkoordinator, Lars Knobloch. 

Meget snart kan I besøge vores nye hjemmeside www.grindsted-if.dk hvor alle informationer om hovedbestyrelse, 
sponsorer og udvalg kan læses.

Er der spørgsmål til GIF eller deres arbejde , arrangementer, udvalg osv., så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen for 
GIF. Kontaktdetaljer kan læses på bagsiden af bladet.

I håb om rigtig godt samarbejde ønskes alle et fantastisk sportsligt forår.

Bestyrelsen GIF.
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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.

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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Jensen

Grindstedvej 4,

Uggerhalne,

9310 Vodskov
Tlf. 9828 6133

Værksted

Søren

UGGERHALNE
AUTO

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

KINNERUP AUTO

Grindstedvej 2, 9310 Vodskov 

www.kautok.dk

Grønborg Gulvservice A/S
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Få et uforpligtende tilbud på din 
opgave!

Email: info@gronborggulvservice.dk

KOMMISSION

  GRINDSTED ZONETERAPI
         Examineret zoneterapeut
         Lægeexam. fysiurgisk massør

        ELSE PEDERSEN
Kornelparken 36, Grindsted
9310 Vodskov
23 26 12 18  Bedst ml. 8-9 og 18-19

ZONETERAPI - MASSAGE - HELSE
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Legepladsgruppen i Uggerhalne indsamler 
over 85.000

Rigtig mange i Uggerhalne er meget glade for den lille grønne oase i 
bunden af Hjertegræsvej. Legepladsen er dog efterhånden ved at 
være en gammel "svend" og det vil gruppen rigtig gerne gøre noget 
ved. Derfor er der stiftet en ny forening, som kan komme til at søge 
kommunale midler, fonde og donationer fra private til en total 
renovering af legepladsen i Uggerhalne. 
Det jo er børnene, der skal være i fokus, så gruppen planlægger 
børns indflydelse og medvirken.
Friluftsrådet har bevilget 35.000 kroner til en bålhytte. som kan give 
et rigtig godt sammenhold i området. Der er store donationer fra 
bl.a. Borgerforeningen på 15.000 og 15.000 fra Spar Nord og 5000 
fra Lions.
Arbejdet går i gang, så snart frosten er af jorden, og styregruppen 
med Anette P. Jespersen, Kenneth Bech, Jonas Holst, Laila 
Gregersen og Peter Ubbesen glæder sig til en festlig indvielse af 
oasen. 
Alle fra Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne er velkomne til at bruge 
pladsen!

________________________________________________________________________________________________

NYT fra BORGERFORENINGEN
På borgerforeningens generalforsamling den 22. marts blev Charlie Pedersen valgt som ordstyrer og Anders Clausen 
blev valgt som referent. Anette P. Jespersen og formanden Bo Hovgaard Thomasen fik genvalg. Der forhandles om en 
erstatning for Betina Knobloch, som trækker sig efter en række år med kæmpestor indsats for Borgerforeningen.

Formanden berettede om borgerforeningens aktiviteter og arbejde i 2016/17. Her er et udvalg af initiativer og 
aktiviteter:

Borgerforeningen har i 2017 bidraget med 15.000 kr. til en legeplads ved Sognegården for de mindste børn. Det er et 
projekt Samrådet er i gang med.  Borgerforeningen vil også bidrage med et beløb i den størrelsesorden til ny legeplads i 
Uggerhalne. Borgere i Uggerhalne har etableret en forening, der arbejder på at forny legepladsen på Hjertegræsvej. 
Dette vil Borgerforeningen meget gerne støtte, vi finder det er to rigtig gode initiativer.

Formanden takkede specielt julebelysningsholdet, der hænger op og tager ned - og særlig tak til Villy Nielsen for at 
stille med teleskoptraktor. Vi er nu i hus med julebelysningen! Vi har nu nye lamper til begge byer. 

Borgerforeningen står også for driften af hjertestarteren ved Sognegården og i Uggerhalne, batterier og elektroder, og 
organiserer de såkaldte 'hjerteløbere'. Hjertestarteren på Grindstedhallen vedligeholdes af Grindsted Skole.  

Vi har først i februar afholdt foreningens fastelavnsfest, som gik rigtig godt - der var ca. 90 børn og deres voksne 
ledsagere til arrangementet. Vi havde igen år besøg af en tryllekunstner, som underholdt.

I februar holdt vi igen børne-MGP i Grindstedhallen med storskærm og masser af hygge for børn og forældre. Mange 
tak til Betina og Lars Knobloch, som var primus motor for arrangementet, og tak til alle de øvrige, der hjalp til.  

Kontingent fastholdes på nuværende niveau, nemlig 150 kr. for familier og 80 kr. for enkeltpersoner.

Borgerforeningen sendte en speciel tak til Maria Jacobsen og Ole Peter Jacobsen for deres store indsats gennem 
mange år for borger-foreningen med en erkendtlighed - Ole Peter og Marias hjælp er uundværlig og meget værdsat.

Borgerforeningen ønsker sig godt vejr uden nedbør til Skt. Hans!
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Natur ogHammer Bakker
Grindsted – Uggerhalne har fået et ”Grønt Hold” !

Det ” grønne hold” består af otte personer.
Det er alle mænd fra Grindsted   og Uggerhalne som har meldt sig 
som frivilligt til denne gruppe- en gruppe som er opstået i 
tilknytning til projektgruppen ” Byudvikling & Byforskønnelse” i 
Grindsted – Uggerhalne.

De ”grønne mænd” er: Jon Kjeldgaard, Palle Nørskov, Torben H. 
Jensen, Ole Peter Jakobsen, Hans Stochholm, Thorkild Pedersen, 
Villy Aagaard Nielsen og Ole Kjær.

Alle er selvfølgelig interesseret i at holde byerne rene og 
præsentable så beboerne og gæster kan nyde vores smukke 
omgivelser. Men denne gruppe vil gøre en ekstra indsats til glæde 
for os alle. 

Opgaverne vil bl.a. være at luge og holde rent omkring Hammer 
Hattene og Byportene i de to byer, samt vedligeholde selve 
Hammer Hattene. 

Desuden er deres opgave at klippe græsset de samme steder. 
Betonkreationerne ved ”Gadekæret” vil også blive tilset. En sti fra 
Byporten i Grindsted øst og til Kornelparken bliver klippet.  En sti 
gennem det indhegnede område i Grindsted, kaldet ”Mosen” fra 
låge til låge vil ligeledes blive klippet, så det bliver nemt at gå tur i 
det smukke område.

Gruppen er delt i mindre hold, som varetager de forskellige 
opgaver fra april til efterår. Med cirka to ugers mellemrum bliver 
områderne tilset.   Alle er selvfølgelig meget velkommen til at 
”give en hånd” med og komme med ideer til forskønnelse i 
Grindsted-Uggerhalne-Kinnerup området. 

Det er vigtigt nu og i fremtiden, at vi værner om vores smukke 
omgivelser! 
______________________________________________________________________________________________

Hvor er digtet i dette nummer? Det er her:
Digtsamlingen ’Hammerglimt’ har fokus på samklangen mellem natur, 
menneskeliv og tidens gang  Samspillet mellem tegninger og digte er en 
væsentlig faktor. Digtene rimer, formen et lidt retro - det er naturlyrik tilsat 
surrealisme, inspireret af Jørgen Hansens tegninger.
Samlingen er også en kommentar til livets underfundighed, hvor de mere 
gådefulde digte supplerer månedernes naturlyrik. 
Scenen er Kær Herred nord for Limfjorden, hvor både forfatter og tegner er 
bosat. Der er en del topografiske referencer fra bakkerne og fra fjorden samt 
fortegnelse over litteratur og aktive kunstnere fra området.
BoD Books on Demand ISBN 9788771882575  Hammerglimt
Fås signeret i Galleri Hammer i introduktionsperioden.

Kompasset er tæt på sin endelige 
placering
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FODBOLD STANDERHEJSNING 18.3. 2017

Så kom børnene også i gang med fodboldsæsonen!
Ca. 30 friske unger mødte op til første træning i solskin og blæst. 
Banerne var rimelige efter årstiden, og efter en let fysisk indsats 
blev der serveret de traditionelle pizzaer i klubhuset. 
Takket være vores flittige frivillige trænere kan holdene inden for 
de næste par uger komme i gang med træningen. 
Der er snart gang i damefodbolden igen! 
Check Facebookgruppen: 
Fodbold for hunkøn i Grindsted og omegn.

KUNST & MAD premiere på Galleri Hammer
I forbindelse med forårsudstillingen afholdt galleriet for første 
gang en Kunst & Mad aften: et dejligt provokerende foredrag 
ved Maria Stensgaard, kombineret med præsentation af de nye 
udstillede værker og en treretters spansk middag fra galleriejer 
Henning Bitsch's køkken. Der var spansk skinke og rejer, mørbrad 
og chorizo i skarp sauce, og is og kage med en sherrycreme, som 
fik de 28 deltagere til at dåne. Udstillingsarrangør Benny 
Bækmand fortalte afslutningsvis om resten af årets program i 
galleriet.

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

1970 Diverse sagsbehandling

Journal nr.: 1228/70  
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenbygget Grav fra ældre romersk Jernalder. Medd. fra ÅHM.

__________________________________________________________________________________________________________

GIF fodbold har i foråret følgende hold:

 U6 - for spillere født i 2011 eller før
 U9 - for spillere født i 2008 - 2010
U10 - for spillere født i 2007 
U12 - for spillere født i 2005-2006 drenge 
U12 - for spillere født i 2005-2006 piger 
Serie 5 - herre senior

Spørgsmål kan stilles til:

Norman Kristiansen 40725225
Inge Golding Faaborg  98286400 
_________________________________________________________________________________________________________

Om brug af KULTURARV.DK
Hvis man som indbygger i Grindsted og Uggerhalne har lyst til at kigge lidt nærmere på fortiden, er der glimrende hjælp at hente i 
hjemmesiden www.kulturarv.dk  - planlæg søndagsturen her!
Det nemmeste er at gå i gang via ’kortsøgning’ og vælge luppen med +tegnet og så klikke i vort område, indtil du har et kort med 
Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. De røde prikker er fredede fortidsminder, men det bliver sjovere, hvis du sætter tegn i 
firkanten for ikke-fredede også, for så er der mange blå prikker. Et klik på prikken får tekst frem, som man kan bruge til at finde 
data om alder, undersøgelser og sagsbehandling. Systemet kan være trægt, så lidt tålmodighed skal der til.
Vidste du, at der i vejkanten 50 meter vest for indkørslen til hallen ligger en stensat grav fra ældre romersk jernalder?  

Eksempel: Dysse
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fra DIT samråd

A
ktiviteter i byerne

Sam
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M

ultibane og senest 
stået for, at der her i 
2015 er lavet 
Skaterbane, Beach 
V

olley-bane og BM
X

-
bane på stadion. D

isse 
blev indviet under 
som

m
erfesten i 

august. I efteråret 
2014 blev ”Byernes 
D

ag” gennem
ført; et 

arrangem
ent, hvor 

skole, foreninger og 
lokale 
erhvervsdrivende 
viste byerne frem

 
gennem

 en lang ræ
kke 

aktiviteter m
ed 

deltagelse af en stor 
borgerskare, 
borgm

ester og 
rådm

æ
nd. Et 

vellykket 
arrangem

ent, som
 fik 

sat byerne på 
landkortet og som

 
både over for vor 
om

verden og 
borgerne fik vist 
hvilke væ

rdier, der 
findes i de to byer 
klods op ad H

am
m

er 
Bakker.

Sam
rådet deltager 

aktivt i processen m
ed 

skolens renovering, 
bl.a. i byggeudvalget. 
A

lle glæ
der sig til at se 

det fæ
rdige resultat 

efter som
m

erferien 
2017. D

esuden har 
der væ

ret gennem
ført 

adskillige velbesøgte 
borgerm

øder, hvor 
byernes borgere er 
inform

eret om
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m

ende aktiviteter 
og initiativer og 
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m
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ed input til 
nye. Sam

rådets 
tem
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øder m

ed 
skole, kirke og 
foreninger har på 
baggrund af stor 
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afstedkom

m
et 

adskillige nye 
aktiviteter.

D
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m
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’købm
and’ m

ed 
forsam

lingshus, café 
og lignende – hvor 
præ

cis det bliver, m
å 

næ
ste år afgøre.
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GIF UBESEJRET I 
FLOORBALL!

GIFs seje floorballgutter har spillet sin første 
match! Den nye sportsgren kom flyvende fra 
start med en kamp mellem

Grindsted Hammers vs. Havbro Tigers 
8-4 (Periodecifre: 5-0, 1-2, 2-2)

Så GIF Floorball / Grindsted Hammers har nu den 
utvivlsomme ære at være Danmarks pt. eneste 
ubesejrede floorball hold!

MEN der er stadig plads til DIG!
Floorball træner / hyggespiller hver tirsdag kl. 
20.20 i hallen, som udgangspunkt hele året 
rundt, og det er absolut for alle: høje som lave, 
tykke og tynde, gamle og unge, nybegyndere og 
øvede, dem der gerne vil spille en kamp i ny og 
næ og dem der bare gerne vil samværet og en 
god social 'intervaltræning'.

Nogle kommer hver gang andre kun når 'tiden' 
tillader det - Så det er bare at møde op med et 
par sko og træningstøj - resten klarer klubben!

DANMARKS ENESTE 
UBESEJREDE 
FLOORBALLHOLD!

FASTELAVN!
Borgerforeningen havde dækket op til fastelavnsfest  
søndag d. 12. februar 2017. 
Børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede 
var inviteret, det var gratis for voksne men kostede 30 kr. 
for børn. De fik så slik og alle de fastelavnsboller de kunne 
spise. 
Tak til Borgerforeningen for arrangementet! Der var fint 
fremmøde. De overskydende fastelavnsboller blev givet til 
børnene i børnehaven og DUS 1. Bedste udklædning til 
fastelavnsfesten blev Laura Norup (tv) og nummer 2 blev 
Nynne Bach Thomsen (th).

Danmarks eneste ubesejrede!
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DET SKER:

Se mere på 
Kirkesiderne 
inde i bladet, på 
hjemmesiderne og på 
Facebook: 
Aktiviteter i 
Grindsted og 
Uggerhalne

Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen         
29808405
Anette Pilgaard  Jespersen     
25346704
Charly Pedersen 
98286121 
Anders Clausen       
28246227
Menighedsrådsformand: 
Jørn Toldbod  
982867381
Sognepræst:
Mette Krogholm Pedersen 
98256416
Samrådets formand:
Ole Schwarz 
23923068
oleschwarz@stofanet.dk 
FDF Hammer kredsleder: 
Lone F. Nielsen 
98286160 
GIF Grindsted Uggerhalne 
Idrætsforening:
Carsten Christensen 
507123073
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

NYTTIGE 
TELEFON
-NUMRE:

Skal du yde 
førstehjælp?

Ring 112 og hent 
hjertestarter i

*Hammer Kirke
*Grindstedhallen
*Sognegården
*Uggerhalne
Vandværk

Kalenderen dækker april - maj - juni

Arrangør:  Dato/klokkeslet:  Arrangement:

Hammer Sognegård:  20.04.2017 kl. 09:30 Musikalsk legestue
28.04.2017 kl. 18.00 Fællesspisning i Sognegården
25.05.2017 Hammerkunst 2017 Fernisering

Hammer Kirke:  4. maj kl. 19.30 Friheds- og fredskoncert
14. maj 10.00 Konfirmation
øvrige: se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/ 

Horsens Kirke:  se kirkesiderne se også http://www.horsenshammer.dk/

Borgerforeningen  Søndag 2. april  Operation SKRALD
Lørdag, den 3. juni Store Børnedag - Equitour
Fredag 23. juni  Sct. Hans Aften

Samrådet Torsdag 27. april 19-21 Visionsseminar i Sognegården
Tirsdag 10. maj 18.00 Generalforsamling i sognegården. Husk  

tilmelding til spisning.

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:  13. til 17 april Påskeudstilling 
se også hjemmesiden http://gallerihammer.com/nyheder/ 

Ungdomsklubben 8. og 9. april LAN aften/nat – nødv. tilmelding på 26316282 

USR Sportsrideklubben     1. til 5. juni EQUITOUR stævnet
Ma. – fre. 17.00 til 20.00 Holdundervisning i dressur og spring, 

begyndere til øvede
                                                                 




