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Lørdag den 8. oktober 2016 kl. 10.00 indviede borgmester
Thomas Kastrup-Larsen og skolerådmand Tina French
Nielsen de nye cykelstier mellem Grindsted og Vodskov.
De røde snore blev klippet samtidigt i såvel Grindsted som
Vodskov, hvorefter politikere og indbyggere begav sig på
cykel til festpladsen i Uggerhalne.
Festlighederne blev markeret på fornemste vis med korte
taler. Lasse Breddam var ordstyrer og gav ordet til vore
honoratiores. Cykelstiudvalgets formand Bendt Grønborg
takkede for, at Aalborg Kommune med en anlægsbevilling på 12 mio. kr. har gjort det muligt at
lokalområdets ønsker til cykelstien – HAMMERSTIEN – på
alle måder er blevet realiseret.

Hammer Nyt

BORGMESTEREN PÅ BESØG:
CYKELSTIERNE BLEV INDVIET

Bendt fester

Thomas taler

Det nytter, når borgerne i lokalområdet står sammen og
bakker op om gode projekter. Der var derfor alle gode
grunde til at festligholde den nye cykelsti, og der blev budt
på et gratis traktement bestående af pølser, juice,
sodavand og øl.
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fremhævede, at den
nye cykelsti vil blive et stort aktiv for lokalområdet og
glædede sig rigtig meget til at køre på den nye cykelsti
mellem Vodskov, Uggerhalne og Grindsted! Cykelstien kan
være med til at flere tager cyklen i stedet for bilen eller
bussen. Flere skolebørn vil tage cyklen i skole, flere voksne
hoppe på cyklen på arbejde – det er fantastisk.”
Skolerådmand Tina French Nielsen sagde, at det var skønt
at børnene nu kunne færdes sikkert mellem byerne, og
det bliver meget nemmere at besøge hinanden på egen
hånd eller tage til fritidsaktiviteter, og skolevejen er også
sikret for eleverne.
Det er et kæmpe arbejde som Samrådet for Grindsted og
Uggerhalne har været i gang med. Samrådet er også en
aktiv partner i skolebyggeriet i Grindsted med den nye
skole. Det giver udvikling i området med både ny cykelsti
og skole, således at nye familier vil blive ved med at flytte
til området.

Tina klipper
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Flotte donationer til vore lokale foreninger fra
Lions Club Hammer Bakker

Per Skovbo, Vestbjerg
overrækker checken
til USRs formand Lise
Knudsen

I anledning af Lions’ 45 års fødselsdag havde klubbens
præsident Hans Stochholm og hans løver vedtaget at
uddele i alt 91.500 kroner til områdets foreninger – efter
ansøgning.
De heldige modtagere i Hammernyts lokalområde blev i år
FDF Hammer, Uggerhalne Sportsrideklub og GIF
Gymnastik.45-årsdagen blev fejret i USRs flotte nye lokaler
og cafeteria søndag den 25. september.

Hans Stochholm
overrækker checken til
FDFs Lars Skatt
Christensen

FDF Hammer fik overrakt 5000 kroner til en brandsikker
overdækning af bålpladsen ved Hammer Sognegård.
GIF Gymnastik fik overrakt 5000 kroner til instruktører og
nye redskaber.
USR Uggerhalne Sportsrideklub fik overrakt 5000 kroner til
udstyr til handicapridning og andre nyanskaffelser.
Lions International er verdens
største private humanitære
hjælpeorganisation. Den har
mere end 1,4 millioner
medlemmer - kvinder som
mænd - fordelt i mere end 200
lande. Organisationen blev i
2007 kåret som verdens bedste
NGO af Financial Times.

Erik Sørensen, Vodskov,
overrækker checken til
Inger Posselt fra GIF
Gymnastik.

________________________________________________________________________________________________________

Grindstedrevy
I forbindelse med vore undersøgelser af
Hammernyts oprindelse fik vi af Finn Graa disse
gamle fotos fra Grindstedrevyen.
Nogle af aktørerene er let genkendelige. Unge
og smukke var de! Med lidt svaj i bukserne.
Måske kan vi håbe på, at den gode skik med en
revy tages op igen i 2017?

Læs mere på www.hammernyt.dk
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ERHVERVSNYT: KUAFU
KUAFU er en hurtigt voksende virksomhed, som har lokaler på
Grindstedvej og på Kinnerupgård. Firmaet er oprettet af Kim Jespersen,
Hjertegræsvej 8, 9310 Uggerhalne. Der er nu cirka 15 medarbejdere i de
forskellige datterselskaber.
Kim fortæller: ’Vi flyttede til Uggerhalne i 1999, hvor vi startede med at bo
på Grindstedvej 34, indtil vi byggede hus på Hjertegræsvej. At det blev
Uggerhalne er nok lidt af et tilfælde, vi boede ude i Rærup til leje mens jeg
læste på universitetet til civilingeniør.
Da jeg var færdig ville vi gerne blive i området, og faldt så over Grindstedvej
34, som lå tæt på skoven. Jeg er gift med Anette hvor jeg har Viktor på 9 år,
og så har jeg en datter på 17 år fra et tidligere forhold.’
Familien er meget aktiv i lokalsamfundet: ølbryggeri, galleri, julebelysning,
legeplads, og specielle hobbies er jagt, fiskeri og dykning. Anette er med i
bestyrelsen for Borgerforeningen.
Om ølbrygningen fortæller Kim: ’Hammer Bryglaug er en lille lokal
håndbryggerklub beliggende i Uggerhalne. Klubben blev uofficielt stiftet
nytårsaften 2010, officielt i januar 2011. Vi er i klubben i besiddelse af 2 stk.
25 liters brygsæt, så der teoretisk kan laves 50 liter øl per gang samt en 100
liters gryde til de lidt større bryg.
Kim har etableret 3 firmaer, som understøtter hinanden på forskellig måde.
Det er Kuafu Aps, Softcontrol Aps og Invent4you Aps. Derudover er Kim
medejer af Byens Elteknik Aps.

Kim Jespersen

Anette, Viktor og Kim

KUAFU er solcellefirmaet, som har leveret rigtig mange anlæg til vore
lokalsamfund, især i de perioder, hvor politikerne har været bæredygtig
energi venlig stemt.
Direkte nettilslutning er den mest almindelige i Danmark og er især egnet til
installationer som er på den gamle årsbaserede afregningsform, eller
installationer som har stort forbrug i dagtimerne.
Med direkte nettilslutning er der intet lokalt batterilager, og den strøm som
solcellerne producerer skal enten forbruges af direkte brugsgenstande eller
sælges til el-nettet. Hvordan den kan sælges afhænger af hvilken ordning
man er tilknyttet. De mange solcelleanlæg, som blev leveret i 2012, kom på
den årsbaserede afregningsform, hvor nettet kan bruges som batteri. Denne
afregningsform er ikke længere mulig at benytte, men i stedet kan der leveres
på timebasis. På timebasis betyder, at den strøm, som solcellerne producerer
inden for timen, også skal forbruges inden for samme time.
Det nye inden for solceller er anlæg med batterilager, hvor Kuafu også har
løsninger parat. Frederikshavn Kommune ar i flere år været en fast kunde
hos os i Kuafu, som overvåger samtlige solceller installeret i kommunen. I
øjeblikket arbejdes der på at installere 400kW solceller på Hjørring sygehus.
se mere på side 18

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nyt fra Borgerforeningen
Lørdag den 5. november fra kl. 13 og nogle timer frem havde Borgerforeningen
indbudt alle interesserede voksne og større børn til brætspil i Grindstedhallen.
Arrangementet var tiltænkt deltagere fra ca. 10 – 99 år, men der mødte deltagere
op fra alle aldersklasser. BRÆTSPILSDAGEN gik ud på at spille brætspil med andre,
end dem man plejer at spille med, og at få lejlighed til at prøve nye spil uden at
skulle ud og investere flere hundrede kroner.
Deltagerne medbragte egne brætspil og spillede sammen med andre af de
fremmødte, eller de prøvede andres spil. Nogle af borgerforeningens
bestyrelsesmedlemmer medbragte spil fra deres private spilsamling: spil som THE
SETTLERS, CARCASONNE, POWERGRID, BOHNANZA, PANDEMIC, SAMURAI osv. –
men spil som SKAK, TRIOMINUS eller STRATEGO som var velkomne. Det var lyst til
at spille brætspil, der var det væsentlige.
Puslespil og brætspil går aldrig af mode, og grunden til det skal findes i menneskets
sociale natur. Der er intet som kan samle familien som et brætspil!
Man kan argumentere for TV’et, men i det tilfælde har deltagerne ikke rettet
koncentrationen mod hinanden – snarere tvært imod. Et brætspil kan samle familie
og venner som få andre ting kan og dermed danne rammen for en hyggelig aften.
Der findes mange forskellige typer brætspil alt afhængigt af hvilket temperament,
som man er udstyret med. Der vil altid være familiespillene som matador, hvor alle
kan være med eller de langt mere krævende specielle spil, som kan holde
deltagerne fanget i mange timer. Man vil aldrig kunne skabe den samme stemning
omkring et computerspil, eftersom man man for det første ikke har øjenkontakt, og
for det andet er det sjældent, at hele familien kan deltage, når det kommer til
computerspil. Det var en god dag med fint samvær i hallen!

Stort udvalg!

Anders overvejer stillingen

Formanden i fuldt sving

________________________________________________________________________________________________________

Nyt fra gymnastikafdelingen, GIF:
Julen nærmer sig med hastige skridt, og lige pludselig er vi inde i et nyt år. Det
betyder samtidig for os i gymnastikafdelingen, at vi laver status og kigger
både tilbage og fremad. Hvad gik godt, og hvad skal vi tage højde for i det nye år?
Vi havde nogle udfordringer med at finde en instruktør til yoga i år. Det lykkedes
heldigvis, men vi har alligevel besluttet, at vi stopper til jul. Vores forhold har ikke
været optimale, men vi er optimistiske og tror på, at det lykkes os i den kommende
sæson at få startet et yogahold op. Meget ændres, når vores nye skole står
indflytningsklar. Vi kan igen i samråd med de andre foreninger lægge billet ind på
mødelokalet. Så følg med på Hjemmesiden.
Vi har traditionen tro haft gang i salg af julekalendere og juleskrab. Vi er meget
taknemmelige for, at I støtter positivt op om dette initiativ. Det betyder rigtig meget
for vores forening, idet fortjenesten kan være medvirkende til at skabe
bedre rammer for vores børn, unge og de lidt ældre gymnaster.
Vi vil til allersidst ønske alle gymnaster en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi
glæder os til at se jer i det nye år.
Ellen Høgh, formand for gymnastikafdelingen

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Aalborg Kommune har kærlighed til cykler,
Aalborg Kommune har kærlighed til cykler,
cykler der kan køre på asfalt og i pløre
i sikkerhed for bilerne og landevejen:
Vodskov og Kinnerup og Uggerhalne-Grindsted
Vodskov og Kinnerup og Uggerhalne-Grindsted!
Tramper i pedalerne og sparer på sandalerne
og dyt og båt og klingeling og ååh så dejligt!

SYNG
MED!

2.
Ih hvor har vi kæmpet for sikkerhed og stier,
ih hvor har vi kæmpet for sikkerhed og stier,
mellem alle bygerne og solskin over skyerne
og sidevind og bidevind så kæden strammer:
Vodskov og Kinnerup og Uggerhalne-Grindsted
Vodskov og Kinnerup og Uggerhalne-Grindsted!
Tramper i pedalerne og sparer på sandalerne,
og dyt og båt og klingeling og ååh så dejligt!
3.
Før ku vi mærke, hvor tosset det ku køre,
før ku vi mærke hvor tosset det ku køre,
ind og ud og op og ned – men nu er vejen lige
nu har vi styr på styret og vil gerne sige:
Vodskov og Kinnerup og Uggerhalne-Grindsted
Vodskov og Kinnerup og Uggerhalne-Grindsted!
Tak for alle bumpene som mærkes kan i rumperne,
og dyt og båt og klingeling og ååh så dejligt!
Ole Faaborg mel. Avia-tahavia
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Cykelsangen
Vi er så glad` for at cykle,
vi kommer hurtigt langt omkring ,
og det`r fordi cykelstien,
den er en rigtig dejlig ting.
I sikkerhed for bussen - en traktor med sit læs
ja, vores cykelsti den gi`r nemlig ikke stress.
Vi er så glad` for at cykle,
vi kommer hurtigt langt omkring,
til skole kan vi nu cykle,
det går så let som ingenting.
Nu kan man kør` og snakke, og følges med en hest
fra Grindsted og til Vodskov, ja det er bare fest.
Vi er så glad` for at cykle,
vi kommer hurtigt langt omkring,
der luftes hund, det er lykke,
og rulleskøjter er i sving.
Og vil du lege speedway, er cyklen helt i top,
på vores cykelsti kan man godt få pulsen op.
Vi er så glad` for at cykle,
vi kommer hurtigt langt omkring,
og det`r fordi cykelstien
den er en rigtig dejlig ting.
På cykelstien går man en tur med barnevogn
i kørestol der er man i sikkerhed bag skoven.
Vi er så glad` for at cykle,
vi kommer hurtigt langt omkring,
og det`r fordi cykelstien,
den er en rigtig dejlig ting.
Her i Rita Grønborgs version

Nissehuer og kunst
Lørdag den 10. december sætter vi nissehuerne på vores Hammerhatte.
Det sker kl. 10.00 og denne gang i Grindsted.
Årsagen til at vi flytter denne festlighed til Grindsted er, at vi håber samtidig at kunne indvie
vore nye kunstværker ved gadekæret. Der serveres gløgg og æbleskiver.
Værkerne består af 5 betonkreationer, som er formgivet af studerende fra 5 forskellige uddannelsessteder.
Samrådet har haft den indflydelse på processen at vi har bestemt, hvilke temaer de studerende skulle arbejde
med. Desuden har vi været med i dommerpanelet.
De temaer, vi har valgt er natur, sø og skov – disse emner har jo været oplagt, idet betonkreationerne skal stå
ved gadekæret, i nærheden af vore dejlige Hammer Bakker.
Så kom ned til gadekæret den 10. december! Kom og se, hvordan det er lykkedes de studerende at ramme vore
temaer med deres flotte store og hvide betonkreationer.
Vel mødt!
Ole Schwarz
Formand for Samrådet

Læs mere på www.hammernyt.dk
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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.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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i
DUSsens
bygning.
Sker
der
noget
nyt
og spændende
i Grindsted/
1950
ogandre
fremefter.
og
Grindsted
borgere
i tiden
fra
hjemmeside:
Uggerhalne,
som
også
interessere andre
?
Sker
nytkan
og spændende
i Grindsted/
1950der
ognoget
fremefter.
Merewww.grindsted-if.dk
herom i næste nummer og på www.hammernyt.dk
Samrådet
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
som boede og havde deres virke i
Send
en mail
til hammernyt@hammernyt.dk
som
boede
og havde
virke i
Vi skriver
gerne omderes
det !
Grindsted
og
Omegn.
ring
på
tlf.i et
98stykke
28 63 33
Sendeller
en
til
hammernyt@hammernyt.dk
Hovedbestyrelsen i GIF har netop afholdt møde. Selv om hovedbestyrelsen
har
kørt
Redigering
ogmail
teknik:
Rikke
Pedersentid, ligger der mange
spændende opgaver foran den, men det er dejligt at mærke, at der bliver
arbejdet
og engageret
eller
ring positivt
på tlf. 98
28 63 33 hele vejen
skriver
gerne
omnogen,
det ! om
Jensens Vi
levende
fortælling
de borgere
– eller
kender
du
der har?
GIF Hovedbestyrelsemøde
Grindsted og Omegn.
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Redigering og teknik: Rikke Pedersen
rundt, godt støttet af de to konsulenter, Jens Kalør og Keld Jensen.
�
Alle afdelinger/underudvalg er kommet godt i gang med den nye sæson.
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Nogle af hovedbestyrelsens mærkesager er p.t.:

Uggerhalnevej 17, Grindsted,
Vi skal have erstattet
alle 9828
vore nøgler
telefon
6028med brikker i stedet for. Det sker i et tæt samarbejde med skolen, idet

•
det jo er skolens hal. Vi vil gerne gå et skridt videre og helt få afskaffet nøgler i det omfang, det er muligt.
•
Der arbejdes seriøst
på at få sponsorermøbler
til at støtte de gode initiativer i GIF til gavn for alle aktive
Ombetrækning
af moderne/antikke
sportsudøvere. Vi vil gerne
kunne
fastholde
vores
medlemmer med gode tilbud.
Håndværksmæssig kvalitet
•
De
underafdelinger/udvalg
er gode til at skaffe penge til gavn for de enkelte medlemmer. Således er
fraforskellige
fagmanden.
- Stort udvalg i møbelstof
der to store arrangementer i juni måned, nemlig et stort ridestævne i Uggerhalne og DGI’ s store Landsstævne. Der
bliver Egne
brug formodeller
mange frivillige,
som vil kunne tjene penge til de enkelte afdelinger/underudvalg.
sælges
•
Hovedbestyrelsen
har indkøbttilbud
et helt gives
nyt økonomisystem, og der bliver satset på, at det kan køre fra 1. februar
Uforbindende
2017. Det har udover økonomidelen også mange andre fordele. Det ser vi frem til med glæde.
•
Bestyrelsen er også travlt optaget af at lave en ny hjemmeside. Indtil dette er tilfældet kan man logge sig på de
tidligere hjemmesider.
•
Logo og de nye farver på spilledragter er afklaret. Det er farverne hvide og røde, der går igen.
Ellen Høgh

�����������������������������

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Erhvervsnyt KUAFU fortsat fra side 4:
Invent4you udvikler produkter for Softcontrol og andre firmaer som har behov for
ingeniør hjælp til produktudvikling. Styrken er stor kompetence indenfor elektronik
udvikling af hardware og software. Af software er det både til indlejret og app
udvikling eller til computere. Det kan eksempelvis være billedbehandling af input fra
et Dino-Lite mikroskop. Det kan også være mange andre ting. Eksempler på projekter
fra dette firma er Softcontrol, som er et klimastyringssystem til huse, udviklet af
Invent4you – både hardware og software. I øjeblikket er Softcontrol ved at installere
systemet hos Skallerup Seaside Resort i Nordjylland.
Softcontrol er firmaet, hvor Kim og hans medarbejdere laver totale energistyringsløsninger, for eksempel ved hjælp af varmepumper. Populært er multisplit
varmepumper som betyder, at en udedel kan tilsluttes flere indedele således at der
gives mulighed for at styre rummene individuelt. I standardserien fra Technibel kan
der tilsluttes op til 4 indedele på en udedel, hvilket betyder at temperaturen kan styres
individuelt i op til fire rum.
Luft/Luft varmepumper er efterhånden ved at være standard i mange sommerhuse,
samt privatboliger. Varmepumperne giver ved korrekt dimensionering og rådgivning
ejerne billig opvarmning, men desværre kun i et enkelt rum. Skal varmen flyttes til
andre rum, er det ved at lade døren stå åben, eller alternativt ved mekanisk ventilation.
Softcontrol hjælper til med at holde styr på dit energiforbrug, og sparer samtidig dig
og dine omgivelser for unødvendig udledning af Co2. Derudover får man også et
væsentligt bedre indeklima til gavn for alle personer der opholder sig i bygningen,
rummet eller huset.
Produktionen er lokal, hvilket sikrer komponenter af højeste kvalitet. Da udvikling af
både system og komponenter finder sted i Danmark, er der ikke langt fra tegnebræt til
værksted. Samtidig betyder dynamikken i virksomheden, at der er mulighed for
udvikling af special-løsninger konstrueret til kundens specifikke behov.
Softcontrol startede op som producent et CTS anlæg til styring af varme, ventilation,
lys og forbrugsalæsning på skoler. F.eks Hjallerup skole har været kunde hos
Softcontrol siden 2001 og Dronninglund skole ligeså.
Det er dejligt at se et vækstbaseret firma i vort lokalområde med knald på
produktionen, og som leverer komponenter af højeste kvalitet. Da udvikling af både
system og komponenter finder sted i Danmark, er der ikke langt fra tegnebræt til
værksted. Samtidig betyder dynamikken i virksomheden, at der er mulighed for
udvikling af special-løsninger konstrueret til ethvert behov.
Tidslinje
2007: Ideen til salg af solceller i Danmark opstod (Invent4you)
2008: Det første solcelleanlæg blev solgt
2009: Kuafu navnet blev etableret
2010: Kuafu udvikler sit eget montagesystem til solcellepaneler
2011: Kuafu Aps oprettes
2012: Beslutning om at være totalleverandør af vedvarende energiløsninger
2013: Distributør af Waterfurnace varmepumper samt Indført ST i produktportefølje
2015: Distributør af Technibel og Waterkotte varmepumper
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rønborg HHvidevareService
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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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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN

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
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KORNELPARKEN 84

Pasning
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af
Pasning
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V odsk ov
Pasning
af
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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
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kan leje
leje
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Læs mere
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Læs mere
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Læs

Borgerforeningen
Borgerforeningen
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er
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ejer af
af en
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trailer, som
som
er ejer af enkan
trailer, som
medlemmer
leje
medlemmer kan leje
kan leje
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for
for 75
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kr. pr
pr døgn.
døgn.
for 75 kr. pr døgn.
Traileren
Traileren er
er placeret
placeret
Traileren
er placeret
ved
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ved Aage Laursen,
Laursen,
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Uggerhalnevej
38,
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38,
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6043.
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Opgiv navn
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og vis
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HVOR GAMMELT ER HAMMERNYT?
Siden vi genstartede Hammernyt med februarnummeret
2016 har vi skrevet '19. årgang' på forsiden.
Vi har nu forsket lidt i sagerne og fået fine input fra Finn
Hannibal, som har en komplet samling af de gamle
numre, Ib Molbech, som satte os på sporet af den første
redaktion, og Finn Graa Jakobsen, som startede bladet
sammen med Walter Juel.
Finn har fortalt, hvordan de første numre blev skrevet
direkte på en stencil og kopieret på en duplikator i en
børnehave i Hjallerup.
Til venstre bringer vi bagsiden fra første nummer.
Bladet hed ganske vist Grindsted-Nyt, men logoet var det
samme som det vi bruger nu, og som Samrådet anvender.
Som det ses af teksten er sigtet med bladet helt det
samme, at holde Grindsted, Uggerhalne og omegns
beboere orienteret om, hvad der sker omkring os.
Den gl. redaktør har haft fine samtaler med Finn Graa,
som nyder sit otium nær Thisted, og han har været så
flink at sende billeder fra de første revyer- se side 3 om du
kan genkende de unge og smukke fra dengang.
Vi vil fremover på forsiden skrive 40. årgang, for vi har jo
jubilæum i år!
Finn Hannibal har givet os lov til fremover lejlighedsvis at
bringe kopier fra de gamle numre i hans mappe - der er
meget sjov imellem, også noget der kan forbløffe de, der
er nye i byen. For eksempel startede sammenlægningen
melle GIF og GSK for 40 år siden! Det er omhyggelige folk,
der styrer vore foreninger.
___________________________________________________________________________________________________

Equitour Aalborg 2017
Nordens nye internationale ridestævne
Den 1.-5. juni 2017 afvikles Equitour Aalborg for første gang – og det bliver 5 dage
med dressur og spring i verdensklasse, når den danske afdeling af FEI Nations Cup
kommer til Uggerhalne i Nordjylland.
Stævnet, som bliver Danmarks hidtil største og flotteste, får deltagelse fra den
absolutte verdenselite inden for spring og dressur. Andreas Helgstrand og Jens
Trabjerg, som står bag stævnet, har en klar vision: at gøre Equitour Aalborg til en af de
mest attraktive afdelinger af FEI Nations Cup for både ryttere og publikum.
Sideløbende med de sportslige aktiviteter vil der på den store stævneplads være
masser af forskellige aktiviteter for store og små publikummer med bl.a. børnetivoli,
food market, stort udstillerområde samt koncertplads. Det bliver med andre ord en
folkefest for hele familien med masser af fest, atmosfære og besøgende, som er med
til at sikre en turnering i verdensklasse – både på det sportslige plan, men også når
det gælder omgivelser og stemning.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Naturen i Hammer Bakker
Sneglimt
Den skønneste måned sig strækker
fra advent til højtid og fest
en lysfest i glitrende rækker
en skøn tid for vært og for gæst!
Den sidste skal blive den bedste
en måned med gilder og gaver
med mørke - så fint til at feste
december, vi falder i staver!
Se, sent kommer solen på himlen
pastelrøde farver og kanter
en vinterlig himmel med stimlen
af snefog og unger der fjanter.
De tumler i sneen på bakken
de vasker hinanden for sjov
og kaster en snebold i nakken
på voksne, som ikke får lov!
Så pyt med de små korte dage
de langstrakte nætter giver liv
og lyst til at pynte og bage
kanelduft og nissemotiv!

Digt af Ole Faaborg

Tegninger af Jørgen Hansen

En slutning på året så værdig
december er advent og lys
et nytår den følger - gør færdig
til vinterens kulde og gys.

_______________________________________________________________________
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Info til borgerne fra Samrådet
i Grindsted & Uggerhalne
Kulturudvalget Under Grindsted Samråd
Seneste skud på Samrådets stamme af projektgrupper, Kulturudvalget, havde sit første møde
den 15. november. Her deltog Inga Nielsen, Helle Nielsen, Ellen Nygaard, Villy Nielsen, Hans
Stockholm, Bo Frederiksen og Ole Schwarz.
Udvalgets opgave er at støtte de kulturaktiviteter, der allerede findes, og supplere med nye.
Det er vigtigt for Kulturudvalget, at vi ikke gaber over for mange ting i starten, men laver
nogle få spændende ting – så det kan du glæde dig til at høre mere om i det kommende år.
Næste møde holdes med deltagelse at konsulent fra Aalborg Kommunes Kulturforvaltning,
der vil fortælle om tilskudsmuligheder derfra.
Kunst ved Grindsted skole
Samrådet har i et samarbejde med Grindsted Skole søgt penge til et kunstværk, der skal stå
ved skolen (mod Uggerhalnevej). Det nye Kulturudvalg er med i processen og har netop
været til møde med kunstneren. Skolens elever bliver også involveret i processen, så det
bliver spændende, hvordan kunstværket kommer til at se ud. Vi håber, at kunstværket kan
blive færdigt og opstillet til indvielsen af vores ”nye” skole.
Kunst ved gadekæret i Grindsted
Samrådet har fået bevilget 5 betonkreationer, som unge studerende har udført. Det er 5
spændende kreationer, som skal opstilles ved gadekæret. Det påregner vi vil ske i uge 48,
men det afhænger dog af vejrguderne, idet der skal køre tunge maskiner på græsplænen, der
allerede nu er meget blød. Vi håber dog på at kunne have kreationerne placeret så vi kan
indvie samtidig med påsætning af nissehuerne på vores 2 x 3 HammerHatte, hvilket vi har
planlagt til lørdag den 10. december.
.
Legeplads for de mindste bag ved Sognegården
Vi har fået tilbud fra 2-3 legepladsfirmaer – men det fik vi så sent, at vi ikke kunne nå at søge
kommunen om tilskud til legepladsen. Vi søger næste gang, der er mulighed, hvilket først er
til maj – så hvis vi får de nødvendige penge kan vi gå i gang med at etablere til sommer.

Måske sådan?

o

Præmiering af Årets Hus i 2016
Traditionen tro vil vi også i år præmiere det bedst renoverede hus eller det smukkeste
nybyggede. Vedrørende nybyggede huse har det jo været lidt småt i 2016, men dette ændre
sig i 2017! Reglerne for hvordan vi, sammen med dig, udpeger det hus, der skal have
præmien for 2016, vil vi lægge ind på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk.
Spændingen vil blive udløst til Samrådets generalforsamling i maj måned 2017.
Kæmpe ridestævne hos Helgstrand og USR i juni 2017
Aalborg kommune havde den 10. november indbudt repræsentanter fra de 6 samrådet
omkring Hammer Bakker samt de rideklubber, der er i Aalborg kommune. Formålet var at
sætte gang i en proces, der vil komme til at involvere mange mennesker, idet stævnet vil
kræve mange frivillige. Samrådets opgave er at informere de mulige foreninger, der findes i
vores lokalområde om mulighederne. Vi vil således meget snart indbyde foreningerne til et
kort orienteringsmøde.
Gadekæret er blevet renset
Samrådet har haft kontakt men Aalborg Kommunes Parkforvaltning, der nu har oprenset
Gadekæret. Vi håber, at algeforekomsten kan holdes nede - den vil dog aldrig kunne aflives
helt.
se mere på næste side
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Lys på Skater- og BMX-banen
I 2015 bevilgede Sommerfestudvalget 9.000 kr. af overskuddet, så der kunne opsættes belysning på
banerne. Belysningen er nu opsat og fungerer ved at man kan aktivere en ”timer”.
Det er vores håb, at etableringen af belysningen medfører, at flere børn og unge vil benytte banerne,
også her i den mørke tid.
Du vil andetsteds i bladet kunne læse om indvielsen af vores nye byporte samt det kommende
Kultur- og Borgerhus
Med venlig hilsen
Ole Schwarz

Formand for Samrådet i Grindsted & Uggerhalne

ORIENTERING: Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Samrådet arbejder på at synliggøre de gode forhold, der allerede findes i Grindsted og Uggerhalne og omegn, vi
forsøger at forbedre, når det kan lade sig gøre og at etablere nye aktiviteter, når det er muligt.
Samrådet arbejder blandt andet på, at der kan foretages yderligere udstykninger, så vi kan tiltrække flere
borgere til vores dejlige lokalområde, og for at vi ad den vej kan bevare grundlaget for vores skole.
Samrådet blev dannet i 2010 og i 2011 etableret som et ordinært Samråd i Aalborg Kommune. Samrådets
formål er overordnet set at gøre Grindsted og Uggerhalne til et endnu bedre sted at bo og leve!
Samrådets aktiviteter sker som hovedregel via en række projektgrupper, hvor mange af byernes borgere er
involveret. Har du interesse i at deltage eller input til arbejdet, skal du bare kontakte bestyrelsen. Der er altid
plads til engagement og indsats!
Borgerforening, idrætsforening, rideklub, FDF og alle andre foreninger er fortsat ansvarlige for deres
kerneaktiviteter; Samrådets opgave er at koordinere overordnede forhold og gennemføre aktiviteter, som
falder uden for de øvrige foreningers kerneområde.
Læs mere om vort Samråd på www.hammernyt.dk

Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør, layout og foto: Dan Ole Faaborg
E-mail: Hammernyt@hammernyt.dk eller Faaborgole@gmail.com
STOF Grindsted: Ellen Høegh
ANNONCER: Ole Peter Jakobsen
Tryk: Novagraf, Aalborg

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren.
iflg. Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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NYTTIGE
TELEFONNUMRE:
Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen
29808405
Betina Knobloch
98130551
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
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

DET SKER:
Arrangør:

Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård:

1.1. 2017 kl 14.00

Hammer Kirke:

2. februar 18.30
tirsdag 13.12
øvrige: se kirkesiderne

Nytårsgudstjeneste, derefter kransekage og
champagne
Lysfest – start fra Sognegården
Julekoncert med Gospelkoret Shine
se også http://www.horsenshammer.dk/

Horsens Kirke:

se kirkesiderne

se også http://www.horsenshammer.dk/

Samrådet

Lørdag, 10. dec. 10.00

Nissehuer og skulpturer ved svampene og
ved gadekæret i Grindsted

FDF

Tirsdage 18.00 til 19.30
se også hjemmesiden

alle fra 0. klasse og op mødes i Sognegården
http://hammer.kredscms.dk/

Galleri Hammer:

Søndag 11.12 og 18.12.
se også hjemmesiden

Julemarked advent 10-16
http://gallerihammer.com/nyheder/

GIF Idrætsforening

Håndbold:

damerne spiller kl. 19.00 og
herrerne kl. 20.30

Gymnastik

Tirsdag den 13. dec.

Juleafslutning for cheerleading kl. 17.00 –
18.30
Juleafslutning for gymnastik og sjov kl. 15.30
– 16.30 og for puslinge kl. 16.30 – 17.20.

Onsdag den 14. dec.
Torsdag den 15. dec.

Juleafslutning for rytme/spring kl. 17.00 –
18.15.

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

Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer i februar 2017

Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 1. februar 2017.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com eller
hammernyt@hammernyt.dk

