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Hammernyt Erhverv: Marianne Helgstrand Smykkedesign
Lige mellem Grindsted og Uggerhalne ligger Helgstrand Dressage, og alle
indbyggere har lagt mærke til de utrolig flotte heste, der arbejdes med
på Møgelmosegaard og i Sportsrideklubben.
Men der er faktisk et firma mere på adressen – Marianne Helgstrand har
nemlig inden for det seneste år udviklet en serie meget eksklusive
smykker, som i elegance kan måle sig de smukke dressurheste. De to
serier er opkaldt efter dressurhestene Matiné og Prima Donna - Matiné
er den utrolige og fantastiske hest, som Andreas vandt sølv og bronze
med ved VM, og Prima Donna er Mariannes egen smukke hest, der i dag
er avlshoppe.
Når man er en del af Helgstrand Dressage med den synlighed, som
firmaet har opnået, er det for Marianne naturligt at beholde navnet
Helgstrand til sine smykker. Naturligvis vil navnet være forbundet med
eksklusive smykker til ridebrug, men fordi smykkerne er designet enkelt
og med det ypperste i materialer og forarbejdning, vil smykkerne være
bredt anvendelige som gaver til helt særlige og specielle lejligheder.
Priserne er lige så eksklusive som smykkerne, men de er også fremstillet i
14 eller 18 karat guld med brillanter af høj kvalitet.

Bidringene i biddet har været Mariannes inspiration til smykkerne

At designe smykker er hårdt arbejde!
Helgstrand firmaet ejes og
drives af OL-bronzevinder
Andreas Helgstrand og hans
kone Marianne.
Sammen med deres to børn
William og Alexander bor de
på Møgelmosegaard mellem
Grindsted og Uggerhalne,
hvor forretningen også er
etableret.
Marianne er glad og stolt for den positive feedback hun har mødt
ved sine lanceringer og i sin markedsføring. Læserne kan selv gå ind
på http://helgstranddenmark.com/da/ og inspicere design og
markedsføring, en nydelse for øjet.
Det smukke resultat og den store succes skyldes måske en
sammensmeltning af Mariannes glæde ved rideudstyrets høje
kvalitet og den lyst til at designe smykker, som hun beundrede i sin
farmors smykkeskrin. Det er en barndomsdrøm, der er gået i
opfyldelse for Marianne, som er gammel Aalborgpige – fra Skipper
Clementskolen og Aalborghus Gymnasium.
Udgangspunktet for designarbejdet var brochen, som er en vigtig
del af udstyret for mange ridepiger, men Marianne har siden starten
udviklet en komplet serie smykker, som markedsføres meget
professionelt – den seneste udvikling er en serie til mænd, en serie,
som nok skal blive en succes op til julen 2016.
Alt i alt en smuk historie om flot iværksætteri i vort lokalområde!

å
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af Søren Kold Madsen, skoleleder

Hvordan sad du, da du gik i skole? Hvordan lærer du bedst? Kan man ligge ned og lære? Kan man ligge ned og skrive? Skal alle børn have et
bord og en stol? Det er nogle af de mange spørgsmål, som vi har stillet i forbindelse med indretning er den nye skole. Det er der kommet et
rigtig spændende projekt ud af.
I kender alle den traditionelle indretning af et klasselokale. Borde og stole står på rækker. Eleverne sidder to og to og alle kigger op mod tavlen.
Sådan har vi siddet i skolen i de sidste 200 år, men meget har udviklet sig i skolen siden. Det gælder både pædagogikken, didaktikken og ikke
mindst den almindelige tilgang på børnene. Vi har derfor besluttet, at vi vil udfordre den traditionelle indretning af klasselokalet. Grundtanken
er, at vi i indretningen af skolen tager udgangspunkt i den pædagogik og didaktik som vi allerede kender i dag. Tidligere har det været sådan, at
det har været indretningen, som har været med til at bestemme hvilken pædagogik og didaktik der har været anvendt i de forskellige
undervisningssituationer. Sagt med andre ord har vores gamle møbler været med til at fastholde os i en gammeldags tænkning i forhold til
indretning af klasselokalet.
For at udvikle tankerne omkring dette har vi indgået et samarbejde med Højer Møbler, og fredag den 2. september var alle medarbejdere i
Landsbyordningen Grindsted Skole på en workshop hos dem, hvor mødet omhandlede indretning af den nye skole. Vi har også haft en dag hvor
vi bl.a. besøgte Vester Hassing Skole, som allerede har to lokaler der er indrettet på en anderledes måde -her har de gode erfaringer med den
anderledes indretning af lokalerne. Et af de områder som de har mål på er elevernes medindflydelse og inddragelse i undervisningen.
Medindflydelse og inddragelse er 50 % bedre i det anderledes indrettet klasselokale set i forhold til det traditionelle!
Hvordan kommer i klasselokalerne til at være indrettet? Det kan være svært at give entydigt svar på det, for lokalerne bliver ikke indrettet ens.
En ting er helt sikker, der kommer ikke 18 borde og 18 stole til en klasse med 18 elever, men der kommer masser af siddepladser til de 18
elever. Der vil komme siddetribuner, hvor eleverne kan sidde ved fælles gennemgang af stoffet. Der vil være høje borde med tilhørende høje
stole, sækkestole, måske en sofa og andre hjørner og kroge, hvor eleverne kan sidde og arbejde.
I den nye skole vil det være den enkeltes måde at lære på som vil få betydning for, hvordan eleverne skal sidde og hvad de skal sidde på.
Venstre:
en 'ordsky' med de udtryk, som
underviserne har dannet som
grundlag for arbejdet
Højre:
Der var pølser til alle ved
rejsegildet den 15. september
(fotos Erik Amstrup)
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Kerneværdier i Hammer FDF

Vores FDF - et portræt af ungdomsarbejdet

Kernen i Hammer FDF er fællesskabet for alle uanset
baggrund, alder eller evne. Vi forsøger at skabe dette
fællesskab gennem leg, hygge og ikke mindst det at
have det sjovt sammen.
Vi vil gerne inspirere børnene til at tænke kreativt,
bruge fantasien og ikke mindst hinanden til nå frem
til fastsatte mål.

Formand Lone Nielsen:
Jeg er formand for bestyrelsen i FDF, fordi jeg gerne vil være
med til at udbrede de værdier som FDF bygger på, med fokus
på det vi kan udrette i fællesskab, på tværs af alder og den
enkeltes personlige kompetencer. Legen er et vigtigt element,
som er med til at understøtte vigtige egenskaber som mod,
selvtillid, kreativitet, ansvar ,nysgerrighed, respekt, glæde og
spontanitet.

Hos Hammer FDF vil børnene blive mødt af
engagerede voksne, der har en holdning til livet, og
som forsøger at formidle de værdier videre som er
vigtige i samfundet.
Disse værdier er eksempelvis tolerance, tilgivelse og
næstekærlighed. Vi forsøger at give børnene en
ballast og et ståsted til at møde verden ud fra, og at
knytte nogle stærke sociale bånd på tværs af alder og
baggrund.

Vi forsøger at inspirere børnene til at tænke ud af
Jeg er leder fordi både mine børn og jeg selv, har haft masser boksen for at finde løsninger på problemstillinger og
lære, at andres ideer kan være lige så vigtige som ens
af gode oplevelser som barn i FDF. Jeg ønsker at formidle
læring gennem leg, samt give børnene nogle udfordringer der egne for at kunne nå frem til målet.
Leder Per Nielsen

kan opbygge deres selvtillid.

Hammer FDF har mødested i Hammer Sognegaard,
hvor vi mødes hver tirsdag fra 18.00 til 19.30. Vi har
Jeg er leder i FDF fordi jeg gerne vil give fede oplevelser
ca. 20 børn som fordeler sig i alderen fra 6 år og
gennem lejrture og aktiviteter til FDF’erne, samt lære børnene
opefter.
Leder Frederik Nielsen

alt det jeg selv har lært som FDF’er i kredsen.
Kredsleder Morten Mølvang

Jeg er leder hos FDF, da jeg tror på at vædigrundlaget
hos FDF er med til at skabe en solid balast for vores
børn som de uden tvivl vil kunne drage fordel af
senere i livet. Jeg er ”gammel” spejder og har stadig
derigennem fået en masse gode oplevelser, som jeg
håber at kunne give videre til de skønne børn der
møder os hver tirsdag.
Leder Jacob Sloth Larsen
Jeg har valgt at gøre en aktiv indsats som leder, fordi
det for mig er et værdifuldt bindeled til mit
lokalsamfund, og fordi børn og unge får gode
oplevelser ud af arbejdet.
Kasserer Lars Skatt Christensen
Jeg er kasserer og leder i FDF Hammer, fordi jeg
som tilflytter i Grindsted ønsker, at være aktiv i
lokalsamfundet. Jeg har ikke selv været FDF’er,
men synes godt om FDF’s værdigrundlag og har
tidligere været aktivt i flere foreninger.
KONTAKT
Formanden: Lone Nielsen tlf. 98286160 - lpni@gmail.com
Kasserer: Lars Skatt Christensen tlf. 25615320 - lsc-skatt@stofanet.dk
Kredsleder: Morten Mølvang tlf. 42123280 - mortenmk@yahoo.dk
Ledere: Per Nielsen, Jacob Sloth Larsen, Frederik Nielsen, Rasmus
Dueholm, Morten Mølvang, Lars Skatt Christensen

Frivilligt Drenge- og PigeForbund,
FDF
er
en
folkekirkelig
børneog
ungdomsorganisation. FDF
har mere end 22.000
medlemmer i 380 lokale
afdelinger fordelt over hele
landet.

Kredsens hjemmeside er
http://hammer.kredscms.dk/
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SOMMERFESTEN 2016 BILLEDREPORTAGE
venstre:
der graves efter guld og
præmier i Skinbjergs
container
højre:
der prøves størrelser på
det nye GIF-tøj hos
Sportigan

venstre:
de fantastiske
pandekageekvilibrister fra FDF
bager lækre sager!
højre:
der var fuld knald
på pannaturneringen for alle
friske fodboldben

venstre: Tryllekunstner
Gustav Urth
tryllebinder børnene
højre: Gustav viser sine
evner som
ballonkunstner

venstre:
det meget vindende U19hold fra GIF-VIF med
træner Mikkel Golding
Faaborg
højre:
Lars Knobloch
præsenterer det nye
Sudergaard-sponsorerede
GIF-logo

Alle foreningerne sender en stor tak til vore mange deltagende sponsorer! Uden sponsorer, intet overskud,
intet bidrag til aktiviteter for byernes unge. Vi kan ikke nævne alle, men vi er i stor gæld til vore sponsorer!
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I Grindsted og Uggerhalne er der de senere år sket en del renoveringer,
forbedringer og tilbygninger af vores boliger, men det er sjældent, at et
hus helt forsvinder. Det er dog sket i Grindsted inden for de sidste par
måneder, august/september. Det drejer sig om Uggerhalnevej 28a, b, c
og d. Her lå der det vi i daglig tale kaldte "Slagtergården". Det er Holm
El og VVS i Vodskov, som har ejet ejendommen de senere år, og det er
samme firma, der fuldstændig har fjernet bygningerne. Bygningerne
var gamle - fra før 1900, og det kunne ikke betale sig at renovere dem.
Det er meningen, at der nu skal opføres små rækkehuse til udlejning.
Til "Slagtergården" knytter der sig selvfølgelig også en historie, og
undertegnede har i den forbindelse søgt hjælp hos to personer, som
har boet her i rigtig mange år. Den ene er Astrid Jensen, Uggerhalnevej
15, som har boet i Grindsted siden 1929, fra hun var 9 år og vel og
mærke i det samme hus. Den anden er Karl Christian Christensen,
Skovskadevej 1, Grindsted, som har boet her siden 1942. I 1942 var der
i øvrigt 42 huse i Grindsted.

Grunden er snart byggeklar
Astrid og Karl Christian kan berette
følgende om "Slagtergården":

De første ejere er dem ubekendt, men de ved med sikkerhed, at købmand
Christian Frederiksen og hustruen Else Frederiksen drev købmandshandel
og vognmandsforretning der i mange år. Desuden havde de "Pavillionen"
længere oppe af bakken. Her blev der holdt fester.
I den forbindelse var der også cykelstald i "Slagtergården". Christian
Frederiksen levede i perioden 1897 - 1967 og Else Frederiksen i perioden
1879 - 1955.
Ægteparret Frederiksen solgte senere "Slagtergården", og købte
ejendommen på hjørnet af Karolinevej og Uggerhalnevej og drev herfra
købmandsbutik. Sønnen overtog senere denne butik, mens hans forældre
endnu engang startede ny købmandsbutik, der hvor elektrikerfirmaet Bendt
Grønborg havde forretning. Slagtergården blev vistnok solgt til Jens
Kyvsgård, der var snedker og hustruen ( navn ikke kendt), der var syerske.
Der hvor det røde hus ligger, altså Uggerhalnevej 28, var der et lille slagteri,
og i længen parallelt med Uggerhalnevej var der slagterbutik. Senere og
med nye ejere, og det kunne være Karl og Rikke, blev der startet
manufaktur-forretning og frisørsalon i den længe, der vendte vinkelret på
Uggerhalnevej.
De sidste ejere af "Slagtergården", hvor der blev drevet forretning, var Lissy
og Bjarne. Det røde hus blev bygget af Hans og Elly. Boligen var en overgang
ejet af Hammer Kirke, som brugte den til graverbolig.
"Slagtergården" blev senere opkøbt og indrettet til lejligheder.
Som det kan ses af ovennævnte mangler der nogle årstal og
nogle personer, så hvis læserne kunne bidrage med nogle
oplysninger, så ville det være rigtigt fint. De oplysninger
kunne så passende komme med, når de nye bygninger på
den tomme grund er opført. Planen er iflg. Niels Jørgen
Holm, Holm El og VVS i Vodskov, at der skal bygges 3
rækkehuse - se her tegningerne. Jeg vil slutte af med at sige,
at det er glædeligt, at nogle vil investere i vores lokalområde,
og altså også i Grindsted.
Mvh Ole Peter Jakobsen
Tranevej 1, Grindsted

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Redigering
98286400 Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A 9310 Vodskov CVR. 35230246
Telefon: 40 70 80 10

E-mail: info@nordport.dk

Nordjyllands Portmontage garanterer dig effektivt og
kvalitetsbevist arbejde samt et pålideligt samarbejde
hele vejen igennem processen.
Nordjyllands Portmontage er specialist i montering og
service af porte, døre og el betjeninger.
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•
Nyt Kunstudvalg er nedsat med medlemmerne Helle Nielsen, Inga Nielsen, Villy Nielsen, Hans Stockholm og Ole Schwarz. Første
Gaven til alle med tilknytning til –
møde bliver
denPortmontage
15. november 2016 så det bliver spændende hvad udvalget finder frem til af kulturelle aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne.
AK
NB: der er plads til flere i udvalget – så har du lyst til at deltage så kontakt Ole
Schwarz.
eller
interesse for Grindsted,

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,
Anders Kjærsgaard
Halsvej 91, 9310 Vodskov .......... 98 29 21 32
Uggerhalne
og Omegn:
Uggerhalne
og
forskellige
muligheder
for atOmegn:
rense gadekæret, f.eks. ved
Gadekæret (Hans Erik Pedersen, Poul Dahl og Ole Schwarz): vi overvejer

•
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32
hjælp af springvand, lys, fisk og manuel fjernelse af andemaden m.m. Gadekæret trænger til at blive renset, så noget skal der gøres! Vi har aftalt
30 99 09ud32for at bese gadekæret – så må vi sammen lave en plan.
med Aalborg kommune (Parkforvaltningen) at de kommer

DVD’en
DVD’en

A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
Dengang og Sidenhen

•
Betonkreationer (Poul Dahl og Ole Schwarz): Poul har via nogle uddannelsesinstitutioner og tidligere samarbejdspartnere fundet
frem til, at vi (gratis) kan få nogle betonkreationer i forskellige former. Disse vil blive opført i hvidt beton, og vi tænker at disse skal opstilling
ved gadekæret, så det bliver spændende, hvornår de er færdige og hvordan de kommer til at pynte på omgivelserne omkring gadekæret.
Samrådet håber på
at området
gadekæret kan blive et velbenyttet åndehul, hvor folk kan tage ned for at hygge sig.
SALG
OGomkring
SERVICE

Dengang og Sidenhen

•
Legeplads i Grindsted (ungeudvalget Mikkel Torp Jacobsen, Nicolai Pedersen, Carsten Christensen og Ole Schwarz): Det er noget
Reparationer af alle former
som ungeudvalget har drøftet længe, men nu er der kræfter til at løse denne opgave. Vi har derfor talt med Dagplejen om, hvilke redskaber, de
for porte i aluminium og stål,
kunne tænke sig, og har fået den tilbagemelding, at det kunne være en sandkasse, et legehus, en rutsjebane, diverse vippedyr og lignende.
hejse-, skyde- og foldeporte
Vi er gået i dialog med Aalborg kommune omkring placering af denne legeplads bag Sognegården i Grindsted, og Parkforvaltningen ser positivt
på dette – så vi håber at legepladsen kan stå klar til foråret.

kan bestilles ved at sende en
kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
email
til Rikke Pedersen:
Salg
og kommunen
serviceompå
portautomatik
•
Dialog med
græsslåning
mv.: Vi forsøger at få et løbende
dialog med Aalborg kommune (Parkforvaltningen) omkring
rix_nice@hotmail.com
vedligeholdelse at de 3 baner, som vi opførte sidste år på sportspladsen samt omkring
Hammerhattene m.m. Det ligger dog fast at
rix_nice@hotmail.com
eller ringe på tlf. 29 29 61 44
”landsbypedellerne” ikke kan løfte hele opgaven.
eller Pris:
ringe100,på tlf.
kr.29 29 61 44
•
Byporte bliver indviet og afsløret den 8/10 - mere herom i næste nummer. Ole Faaborg har dog den 29/9 hvor vi satte de rå porte op
Pris:
100,kr.
taget nogle billeder som du kan se her i bladet. Gruppen, der står for byportene, er Jon Kjeldgaard
og Ole
Schwarz.
DVD’en er et historisk billedshow med et

Check GIF's nye
Check GIF's nye
hjemmeside:
Sker
der
noget
nyt
og spændende
i Grindsted/
1950
ogandre
fremefter.
og
Grindsted
borgere
i tiden fra
hjemmeside:
som
også
interessere andre
?
Sker
nytkan
og spændende
i Grindsted/
1950der
ognoget
fremefter.
www.grindsted-if.dk Uggerhalne,
ledsages
afspændende
Astrid
Edbergandre ?
Uggerhalne,
som
kan
interessere
Har du en særlig
sjov også
eller
hobby
www.grindsted-if.dk Billederne
Jensens
levende
fortælling
om
de
borgere
Billederne
ledsages
af
Astrid
Edberg
– eller
dusjov
nogen,
der
har?
Har
du kender
en særlig
eller
spændende
hobby

•
Cykelstierne bliver indviet den 8/10 (Cykelstiudvalget v. Bendt Grønborg, Lasse Breddam, Poul Dahl, Ole Peter Jakobsen, Villy
DVD’en
er et historisk
billedshow
med et
antal
billeder
taget
af Cecilie
Nielsen og Peter Jungersen): Cykelstiudvalget har lagt sig i selen for atstort
få fejret
cykelstiindvielsen,
og vi håber
at du fik Nielsen
tid til at deltage i
billederborgere
taget afiCecilie
Nielsen
indvielsen – ellers må du læse noget herom i decembernummeret af Hammernyt.
og stort
andreantal
Grindsted
tiden fra

•
Nyt Pr udvalg om markedsføring af vores byer: udvalget består af Marianne Ellersgaard, Poul Dahl, Jon Kjeldgaard og Ole Schwarz: vi
vil forsøge på forskellige måder at sætte fokus på Grindsted og Uggerhalne for at skabe en større interesse for vort lokalområde og dermed også
tiltrække nye tilflyttere
•
Dussen (gruppen herom består af Lasse Breddam, Bendt Grønborg og Ole Schwarz): Vi er ved at udarbejde budget og beskrivelser til
somJensens
boedeVi
og havde
virke
i
de nødvendige fondsansøgninger.
skriver
gerne
omderes
det ! om
levende
fortælling
de borgere

– eller kender du nogen, der har?

Grindsted
ogtil
Omegn.
Send
en ikke
mail
hammernyt@hammernyt.dk
som
boede
og
havde
deres
virke
i der
Vi skriver
gerneatom
deten
! gruppe
kommer):
Vi vil forsøge
samle
personer,
•
Ny gruppe til Praktisk Arbejde (de grønne områder hvor kommunen
vil påtage sig opgave at slå græsset omkring Hammerhattene og de nye Byporte
Dette
som98
et supplement
Grindsted
ogskal
Omegn.
eller
ring
påse
tlf.
28 63 33 til det
Sendm.m.
en mail
til
hammernyt@hammernyt.dk
og teknik: Rikke Pedersen
’Landsbypeddelerne’ gør – så det er et overkommeligt arbejde nogleRedigering
få gang om året.
eller ring
på tlf. -98
28 63
Vi har fået lov til at låne borgerforeningens selvkørende græsslåsmaskine og vil nok indkøbe
en buskrydder
kontakt
Ole33
Schwarz hvis du vil
Redigering
og
teknik:
Rikke
Pedersen
hjælpe til med denne opgave.
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•
Historiegruppen :
Se de mange spændende beskrivelser som Poul Dahl har skrevet på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk. Der er flere på vej!
•
Skoleudvalget : ( Ellen Høgh, Lasse Breddam, Poul Dahl og Ole Schwarz): Vi har aftale om 2 årlige møder med skolen – således at vi
Uggerhalnevej
17, Grindsted,
på denne måde
får en dialog med skoleledelsen
og skolebestyrelsen om hvordan vi kan hjælpe hinanden og koordinere kommende tiltag.
Vi har allerede nu søgt om penge
til kunst
der skal
stå foran skolen ned mod Uggerhalnevej – så det bliver spændende om vi får bevilget disse
telefon
9828
6028
midler, til gavn for såvel skole som borgerne i vort lokalområde.

Ombetrækning
moderne/antikke
møbler
Du er meget
velkommen tilaf
at kontakte
bestyrelsen hvis
du har spørgsmål eller hvis du ønsker at deltage i et af udvalgene. Bestyrelsens data kan
Håndværksmæssig
kvalitet
du finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk, hvor
du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Med venlig hilsen

Egne modeller sælges

Ole Schwarz
tilbud
Formand for SamrådetUforbindende
i Grindsted og Uggerhalne

gives

�����������������������������
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Nyt fra Gymnastikafdelingen under GIF
Den nye sæson er nu kommet godt fra start, og heldigvis er der mange deltagere på de enkelte hold, men der kan sagtens være mange flere på nogle af
holdene. Vi har flg. hold:
Motionshold, Linedance begyndere og øvede, Kom i form og Yoga.
Puslinge- her er der tale om børnehavebørn eller børn i den aldersgruppe, Gymnastik og sjov for 0. – 2. årgang, Rytme/spring for 3. – 6. årgang og
Cheerleading for 8 – 13 år.
Desværre er det ikke lykkedes os at få ”Voksen/barn holdet” for børn fra 0 – 3 år skudt i gang i år. Vi har gjort, hvad vi har kunnet for at få det startet op,
men der er desværre for få børn inden for denne aldersgruppe, der har haft lyst til at deltage på dette hold. Vi kan ikke helt forstå det, for vi synes, at der er
mange små børn her i Grindsted/Uggerhalne og omegn.
De forskellige hold kræver mange forskellige slags redskaber, og der har vi virkelig et stort ønske med hensyn til mere plads i form af evt. en pavillon/barak/
skur. Vi håber, det lykkes os at finde en løsning på det i samråd med skolen og de andre afdelinger under GIF.
Lions Club har lige fejret deres 45 års jubilæum, som vi netop har kunnet læse om i Vodskov avisen, og i den forbindelse havde vi søgt om at få del i en
donation. Vi var heldige og fik 5000 kr. i støtte til netop indkøb af redskaber og til uddannelse af vores instruktører. Vi er rigtig glade for den flotte
donation, og den velvilje Lions Club har vist os. Det betyder meget for en lille afdeling som vores, så tusind tak til Lions Club.
Venlig hilsen
Ellen Høgh
Formand for gymnastikafdelingen, GIF

Skal der fortsat være håndbold i Grindstedhallen?
Tilslutningen til håndbold er desværre dalende på landsplan. Dette gør sig også gældende i vores små byer. Dette gør, at vi begynder at have problemer med
at stille hold til kampene. Som det ser ud lige nu, er der kun lige nok til ét damehold samt ét herrehold. Men spillerne bliver ikke yngre og holder ikke evigt.
Derfor er der behov for nye spillere, alderen er underordnet.
Klubben er meget socialt anlagt og sætter en ære i, at der er plads til alle både dem, der aldrig har spillet før, og dem som har mange års erfaring. Håndbold
er en utrolig sjov sport, hvor det at være et hold er en rigtig central del. Så lad os sammen komme ud af smartphone-tidsalderen, hvor alle har nok i sig selv!
Holdsport kan tilbyde så mange glæder, at det er svært og beskrive dem alle. De skal opleves.
Skulle du være interesseret i at deltage så træner holdene således (det er gratis at komme og være med de første gange):
Damer: tirsdag kl. 19.00 - 20.30

Herrer: torsdag kl. 20.30 - 22.00

Skulle du have lyst til at se en kamp, så spiller holdene på hjemmebane:
Torsdag d. 3/11: Damerne spiller kl. 19.00 og herrerne kl. 20.30
Torsdag d. 1/12: Damerne spiller kl. 19.00 og herrerne kl. 20.30
Vi synes, det vil være synd, hvis vi på sigt kan blive nødt til at lukke ned for håndbold, som der har været en stolt tradition for i næsten 80 år her på egnen!
Så kom og støt op og vær med til at styrke håndbolden i Grindsted, Uggerhalne og omegn.
Venlig hilsen
Håndbold udvalget i Grindsted-Uggerhalne IF

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Grønborg Gulvservice A/S
Vognmand
KINNERUP AUTO Vognmand
Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg
KOMMISSION
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Udlejning
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Udlejning af
af åbne
åbne containere

Få et uforpligtende tilbud på din

opgave!
Grindstedvej 2, 9310 Vodskov
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Julemarked i Uggerhalne-Grindsted!
De 4 adventssøndage fra 10.00 til 16.00 bliver der som noget nyt mulighed for at gå
på julemarked med familien. Det sker på Galleri Hammer, som har inviteret nogle
mennesker til at slå deres boder op inde i galleriet, og boderne vil indeholde kreativt
håndarbejde/kunst samt gode madvarer, alt sammen fine julegaveemner. Desuden
vil der være en bod med juleudsmykning både til indendørs og udendørs brug.
Galleriejer Henning Bitsch har ønske om at skabe god lokal julestemning. Ud over
smagsprøver fra boderne vil der også være mulighed for at købe kaffe, the, gløgg og
kager med mere. Hennings faste gallerivenner har lovet, at galleriet ikke vil være til
at kende! Herudover vil der være en gruppe arbejdende kunstnere til stede, så deres
værker kan beses, både færdige værker og nye, der er undervejs.
Kig forbi og mærk den gode stemning der vil være på galleriet disse fire søndage og
kom i dejligt julehumør i et lille hjørne af Hammer Bakkers dejlige natur. Der er også
mulighed for at købe juletræer både rødgran og normandsgran samt pyntegrønt.
Den 27. november er første åbningsdag.
_______________________________________________________________________________________________

GUBF-brætspilsdag

Lørdag den 5. november kl. 13 til ?? i Grindstedhallen

Borgerforeningen indbyder alle interesserede voksne og større børn til brætspil i Grindstedhallen.
Arrangementet er tiltænkt fra ca. 10 – 99 år, men falder du uden for dette aldersspænd, og synes brætspil er
sjove, så kom blot. Hvis du ikke er fyldt 10, så tag en voksen med.
BRÆTSPILSDAGEN går ud på at spille brætspil med andre, end du plejer. Medbring dit eget brætspil og spil det
sammen med nogen af de fremmødte, eller prøv en andens spil.
Nogle af borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer medbringer spil fra deres private spilsamling: spil som THE
SETTLERS, CARCASONNE, POWERGRID, BOHNANZA, PANDEMIC, SAMURAI osv. – men spil som SKAK, TRIOMINUS
eller STRATEGO eller lignende er også meget velkomne. Din lyst til at spille brætspil, er det, der er det væsentlige.
Der vil være en bod, hvor der kan købes forfriskninger dagen i gennem. Fortsætter
nogen af os på den anden side af aftensmadstid, så koordinerer vi et fælles
pizzaindkøb.
Tag derfor kontanter eller MobilePay med, hvis du gerne vil købe i boden og/eller
pizza, hvis det bliver aktuelt.
Mød blot op på dagen, der er ikke tilmelding. Vi glæder os til at spille med dig.

Nye træningsdragter til GIF
Grindsted-Uggerhalne Idrætsforening har fået designet nye klubdragter, og de
nye klubdragter kan bestilles hos Sportigan i Hjallerup.
Der er tale om dragter af mærket Hummel, med røde trøjer og sorte bukser.
Prisen er kr. 450,00 pr. dragt. Inklusive i prisen er navn på trøjen, GIF-logo
samt vores sponsor Sudergaard Autos reklame på ryggen.
Dragten kan også bestilles online på limasport.dk. Vælg fanen LIMAPARTNER i
toppen af siden – vælg 'Grindsted' (som står for GIF) badminton, gymnastik,
fodbold eller håndbold.
Inden længe vil der også på denne hjemmeside kunne bestilles en lang række
andet sportsudstyr til fordelagtige klubpriser.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Efterårsfotos af Regner Jensen

Et nedfaldsdigt
Nu dækkes vej og sti af løv
og borte er alt blomsterstøv
nu lyser røde farver;
med gule glimt af kantarel
en lækker lille bagatel
med krible krable larver.
Forfald kan være undersmukt
med nedfaldsfrugt og humusduft
langs skovens gamle veje;
der spares op til andre år
formuldning fodrer næste vår
naturens cirkellege.
Den gamle hulvej fyldes brat
det regner ned fra skov og krat
løv under mine fødder.
De tørre blade rasler højt
og overdøver fuglefløjt
og skjuler snublerødder.
Jeg knaser olden med min fod
ved gamle bøgetræers rod
langs dybe spor i mulden;
et efterår kan høres nemt
som ingen anden årstid stemt
til raslelyd i kulden.

_________________________________________________________________________________________

FØR og EFTER
I forrige nummer berettede
Poul Dahl, hvordan man havde
fundet den gamle nedslidte 10
kilometersten ved cykelstien
lige før Vodskov.
Her er det flotte resultat af
kommunens renovering.
Dejligt med så meget respekt
for gamle sager!
__________________________________________________________________________________________________________
Kunstnerkonkurrence fra
Sommerfesten:
Nummer 1 og mester for
bænken:
Victoria Angelina Hougaard
Nummer 2 og mester for
Remember to smile:
Jullie Bøgh
Nummer 3 og mester for
frugtskålen:
Laura Knobloch
Billederne har været udstillet
i Galleri Hammer

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nyt fra Samrådet : De nye byporte er sat op

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne satte torsdag den 29.9. de nye
byporte op, startende med trekanten i Uggerhalne. I løbet af dagen blev de
4 øvrige porte gravet solidt ned og fastgjort med cement og grus.
Foran hver port er placeret en paddehat som et vartegn for vore byers
tilknytning til naturen.
Arbejdsholdet, med Ole Schwarz, Torben Jensen , Jon Kjeldgaard og Villy
Nielsen i spidsen, satte først en lille paddehat ned og derefter den solide
byport i solidt egetræ.
Byportene indvies den 8.10. kl 10. - pressemeddelelse er udsendt fra Lasse
Breddam - se hjemmesiden.

Villy tager mål på paddehatten

En arbejdsgruppe med Ole Schwarz og Jon Kjeldgaard har
arbejdet med forslaget om at byportene skulle udformes à la
infotavlen på Værestedet.
Ole Kjær har udarbejdet tegningsmateriale over byportenes
udseende, størrelser, dimensioner og materialer.
Anton fra Skovholdet har lavet tilbud på produktion af 5
porte: 27.000 kr. Hertil kom 5.500 kr. til svampe + 7.500 til
entreprenør.
AKA-puljen har bevilget 40.000 kr. til arbejdet
(se www.lakaalborg.dk for mere information).

Der bliver pres på at få gjort festpladsen klar til
indvielsen - her på et billede fra 29. september arbejdes
der ihærdigt med flisenedlægning omkring cykelsti og
busstoppested.
Skilte og fliser skulle gerne være væk inden borgmester
Thomas Kastrup-Larsen kommer og klipper snoren.
I højre side af billedet er Villy og resten af arbejdsholdet
samt Antons skovhold i gang med den første byport.
Læs mere på www.hammernyt.dk

23

Hammer Nyt

VORE SKØNNE HAVER – TEMA
Kongsvænget 10, Birgit og Jørgen Jensen
Når man passerer forbi Birgit og Jørgens hus ser man først kun en
flot buet guldregnallé og nogle bede med flotte udvalgte
georginer, hvor sommerfugle og andre insekter flokkes i hobetal.
Fugle er der masser af, også sjældne, fordi ejerne er
fugleentusiaster og ved, hvordan de lokkes til - for eksempel
tilbydes der hundehår til redemateriale!

Men bag huset har Birgit og Jørgen tilkøbt jord, så der er plads til
både pryd- og bondehave. Det hele er centreret om en lille cirkel
med bøgehæk og opstammede paradisæbletræer. Huller i
hækken lukker op for oplevelserne i forskellige retninger.
Naturligvis er de medlem af Det Jyske Haveselskab, og de har ofte
arrangeret 'åben have' og været omtalt i diverse artikler i
forskellige magasiner.
Der er hemmelige stier, der fører gennem eksotisk småskov og en dejlig sø, og
der er køkkenhave med alt det klassiske, der er finurlige udhuse og områder,
hvor man næsten føler sig som i Hobbitternes land!
Idérigdommen er stor, for eksempel er persille brugt som bunddække under
frugttræerne – der er rigelige forsyninger til hele året!

Jørgen og Birgit lavede planen til haven tilbage i 1992 og anlagde det meste
samme år. De flotte stauder foran stuens vinduer er dog først kommet til
efter 2003. Der er løbende opdateringer af haven, som er et flot mix af
parklignende elegance og landlig fryd.
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer
Menighedsråd. Ansvarlig redaktør, layout og foto: Dan Ole Faaborg
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DET SKER:

NYTTIGE
TELEFON
-NUMRE:
Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen
29808405
Betina Knobloch
98130551
Anette Pilgaard
25346704
Charly Pedersen
98286121
Anders Clausen
28246227
Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
982867381
Sognepræst:
Mette Krogholm Pedersen
98256416
Samrådets formand:
Ole Schwarz
96386858
FDF Hammer kredsleder:
Lone F. Nielsen 98286160
Grindsted Uggerhalne
Idrætsforening:
Carsten Christensen
50712073
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

Se mere på Kirkesiderne
inde i bladet, på
hjemmesiderne og på
Facebook!

Arrangementer i august - september - oktober:
Arrangør:

.
.
.
r
e
k
s
Det
Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård: Torsdag 27.10 kl. 9

Musikalsk legestue

Hammer Kirke:

Tirsdag d. 1. nov. kl. 17.00 Pizzagudstjeneste i Hammer Kirke
Alle Helgens gudstjeneste
Søndag 6.11. 19.00
se også http://www.horsenshammer.dk/
øvrige: se kirkesiderne

Horsens Kirke:

Torsdag 27.10 kl. 19.30

Koncert ”Elvis i kirken”

se kirkesiderne

se også http://www.horsenshammer.dk/

Borgerforeningen

Lørdag, den 5.11. kl 13-?? Brætspilsdag i Hallen

FDF

Tirsdage 18.00 til 19.30
se også hjemmesiden

Galleri Hammer:

Torsdag 3.11. 19.00
Søndag 27.11. og 4.12.
se også hjemmesiden

GIF Idrætsforening

Torsdag 3.11.
Torsdag 1.12.

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

alle fra 0. klasse og op mødes i
Sognegården
http://hammer.kredscms.dk/
Generalforsamling i Galleri Hammers
Venner: Kunstneriske indslag og gule
ærter
Julemarked og advent hver søndag i
advent 10-16
http://gallerihammer.com/nyheder/
Håndbold: damerne spiller kl. 19.00 og
herrerne kl. 20.30
Håndbold:damerne spiller kl. 19.00 og
herrerne kl. 20.30

Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer i december 2016

Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 2. december 2016
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com eller
hammernyt@hammernyt.dk

