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Hammer Nyt

SOMMERFEST i Grindsted-Uggerhalne

23. til 26. august 2017

Festen er arrangeret af byernes klubber og foreninger = fællesskab, god mad, fest og underholdning.
Onsdag den 23.8.
Fællesspisning kl. 17.00-21.00. Kom og nyd din medbragte mad – husk service! Grillen tændes, og der kan købes
øl, vin og sodavand i teltet. Der er opstillet hoppepude. I løbet af aftenen vil der være lege/konkurrencer for børn
og voksne.
•
Gadeturneringen: kagekonkurrence kl. 19.30.
•
Fodbold drengestævne U10 fra kl. 17.30 – 19.00.
Torsdag den 24.8.
Syng sammen og Hammer Jam - live musik i teltet fra kl. 19.00 med afslappet
stemning, masser af fællessang – gratis entré.
•
Gadeturnering: holdene underholder (max. 5 min. i pausen 20.00).
Øl, vin, vand og kaffe sælges fra baren i teltet.
Fredag den 25.8.
Fra kl. 16.00 Fodboldlege med sjove og anderledes spil med fodbolden samt Grindstedmesterskabet i Panna 1-1
fodbold. Der er Hoppepude og fællesspisning
(fællesspisning er kl. 17.30-18.30)
Madbilletter købes onsdag eller torsdag på teltpladsen eller reserveres på mail Faaborg7@stofanet.dk
Betaling af reserverede madbilletter senest kl. 17.00 på selve dagen. Gode priser!
•
Gadeturnering: Gadebowling fra kl 16, Gaderundbold fra kl. 17.
•
Fodbold serie 5 Grindsted mod FC Dansom kl 18.30.
BANKO! Kl. 19.30 afsluttes fredagens arrangementer med årets store bankospil i hallen
med flotte gevinster fra lokale sponsorer. For alle - både ung og gammel kan deltage. Der
sælges vin, flaskeøl, vand, kaffe, te og kage undervejs.
Lørdag 26.8.
Kl. 09.00 Fælles kaffebord med gratis rundstykker og kaffe og lidt underholdning.
Kl. 09.30 Aktiviteterne på pladsen starter:
Sommerfestmarked – kom og se boderne og standene!
Hele dagen vil der være fodboldkampe, FDF-karrussel, hoppepude, pandekagebagning, med meget mere!
•
U9 pigestævne fodbold 10-12.
Øl, vin og vand, slush-ice, popcorn, grillpølser m.m. sælges fra boderne.
•
Gadeturnering: gadebeachvolley fra kl 10, gadefloorball fra kl 12.00
Der vil være salg af amerikansk lotteri med flotte præmier – udtrækning af præmier kl. 10, 12, og 14.
15.30 Gadeturnering slutter med præmieoverrækkelse.
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GADETURNERING

Husk at tilmelde jeres hold!
Senest den 18.8.
Det bliver sjovt hver dag - med
noget for alle talenter!

Hammer Nyt
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SOMMERPARTY i HALLEN!
Sommerfestdagene afsluttes med fest i HALLEN kl. 18.00 – sent lørdag.
Menuen er den populære - som vi også nød i 2016:
helstegt pattegris med to slags kartofler
2 slags salat og flutes
tærter
DJ musik Night Project
Drikkevarer til rimelige priser
Billetter inden 22.8. :
Ham her kommer
også!

kr. 160,00 for voksne (giver 100 kr
rabat hos Sportigan Hjallerup)
kr. 80,00 for børn/unge under 18 år.
Kr. 60,00 uden spisning
OBS: efter den 22.8. kr 200, 100 og 80.

Fra kl. 21.30 er der IKKE adgang for børn/unge under 18 år.
Der sælges ikke alkohol til unge under 18.
Billetter til festen købes senest tirsdag 22.8. hos
Hårsmedjen v/Lena Christiansen, eller

VEL MØDT TIL HALFEST!

Sudergaards Auto, eller
DanOleCom Grindstedvej 7
eller på NemTilmeld.

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere på www.hammernyt.dk

Foreningerne.

Hammer Nyt
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EQUITOUR 2017 minder

Børneafsnittet var vældig populært!

Et flot arrangement med et væld af store præstationer på banerne!

Stilige ekvipager
Fint besøg!

Godt vejr kræver is og slushice!

Der var masser af frivilllige fra byerne og
foreningerne til P-vagter, limousinekørsel,
servering og meget, meget andet!
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INVITATION TIL GADETURNERING 2017
Grindsted-Uggerhalne dyster om æresplaketten!
Sommerfesten kommer i år til igen at omfatte den traditionelle gadeturnering. Disciplinerne bliver:

Ugedag

disciplin

onsdag
torsdag
fredag

1. Kagekonkurrence
2. Underholdning (max 5 minutter)
3. Rundbold
4. Fun Bowling
5. Beachvolley
6. Floorball udendørs
præmieoverrækkelse

lørdag

afvikling
Efter fællesspisning onsdag
I pause under sangaften
fra kl 17
fra kl 16
fra kl 10
fra kl 12
Lørdag kl 15.30

Dommere:
Borgerforeningen
Samrådet
GIF fodbold
GIF håndbold
GIF floorball
Sommerfestudvalg

Som I kan se, er der behov for alle aldersklasser og begge køn. Hold skal tilmeldes til Faaborgole@gmail.com senest
18. august inden 18.00 og skal bestå af cirka 10 personer i forskellige opstillinger.
Tilmeldte hold får tilsendt regelsæt. Der kæmpes om 6 x 20 points.
Holdet vælger et konkurrencenavn, der afspejler deres gade eller vejnavn.
Blandede hold må gerne forekomme. Jeres kampdragt kan udløse bonuspoints.
Der skal angives en ansvarlig holdleder/kontaktperson.
Vinderne offentliggøres lørdag eftermiddag, og der bliver præmieoverrækkelse.
Æresplaketten vil kunne monteres på jeres vejskilt og kan udsmykke det indtil 2018. ’Her bor mestrene’.
_____________________________________________________________________________________________

Faneoverrækkelse torsdag den 15. juni,
Valdemarsdagen, påGammel Torv i Aalborg.
For et par måneder siden dumpede et brev ned i vores postkasse: DanmarksSamfundet kunne meddele os, at GIF havde fået deres ansøgning om en ny
fane efterkommet. Vi skal efterfølgende have broderet GIF’s nye logo på
fanen ude på Aalborg Flagfabrik.
Jeg må med skam indrømme, at jeg aldrig har deltaget i Valdemarsdagen, så
jeg og de andre fra Gymnastikafdelingen var meget spændte på, hvordan
sådan en overrækkelse ville finde sted.
To af vores instruktører, Anja Jensen og Frieda Abildgård, var på fanekursus
forinden, så intet var overladt til tilfældighederne.
Uniformerede organisationer, idrætsforeninger og lign. var mødt talstærkt
op på Gammel Torv for at festliggøre hele arrangementet. Desuden deltog
Aalborg Garden, Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne.
Selve overrækkelsen blev forestået af borgmester Mogens Gade fra
Jammerbugt Kommune. Efter faneoverrækkelsen – 15 organisationer eller
foreninger fik overrakt en fane – gik man gennem byen til Budolfi Kirke. Her
blev der afholdt flaggudstjeneste, mens de forskellige fanevagter stod dels
langs midtergangen og dels oppe ved koret.
Meget højtideligt og stemningsfuldt!

Ellen Høgh, fotos Carl Wilhelm.
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Arne Riis in memoriam
Vores mangeårige redaktør på Hammernyt/Grindstednyt Arne Riis døde midt
i juni 2017. Vi husker alle Arne som en ivrig indsamler af informationer til
bladet og til Horsens-Hammer Årbog.
Arne boede sammen med Margit i deres fine murermestervilla midt i
Uggerhalne, og her lå redaktionen i syv år, hvor Arne varetog det frivillige
hverv som redaktør.
Med en baggrund som journalist bl.a. på Aalborg Stiftstidende var han uhyre
kompetent og hævede kvaliteten af Grindstednyt til et nyt og smukt niveau.
Sønnerne Lars, Lauge og Leon bor stadigvæk i Vodskov – og Arne og Margit
nåede at holde krondiamantbryllup. Desværre døde også Margit inden for
Bladets mangeårige redaktør Arne Riis
14 dage efter hendes mands død.
og hans hustru Margit.
Arne Riis var en både indsigtsfuld og respekteret lokalredaktør, som glædede
os alle med sine fine portrætter af nye og gamle indbyggere i Grindsted,
Kinnerup og Uggerhalne.
______________________________________________________________________________________________
NY FRA USR:
Vi afholder Distriktsstævne (C-stævne) med afvikling af Nordjysk Mesterskab individuelt og
med topponyer - Stil Cup. Stævnet er den 11.-13. august 2017.
Elevhold/undervisning er startet op efter sommerferien den 31/7.
USR har stævne igen den 4.-5. november, denne gang et udvidet klubstævne (D-stævne).
USR vil gerne sammen med Equitour sige tak til Grindsteds og Uggerhalnes borgere, som
tog sig tid til at kigge forbi Equitour stævnet i juni måned. Stævnet var en stor succes, både
sportsligt og besøgsmæssigt. Også tak for opbakningen i form af hjælp fra de lokale
foreninger, samt borgernes tålmodighed med den store aktivitet og trafik gennem byen før,
under og efter stævnet.
I USR glæder vi os allerede til at Helgstrand Academy på Grindstedvej 54 igen lægger hus til
Equitour 2018!
Fortsat god sommer ...

______________________________________________________________________________________
Forrygende foreningsliv i Grindsted og Uggerhalne!
Én af de gode ting ved at bo i og omkring Grindsted og Uggerhalne er vores
attraktive foreningsliv. Beboere i alle aldre nyder godt af både håndbold,
fodbold, floorball, badminton, FDF, kirkesang og så videre.
Deltager man i en fritidsaktivitet er der også rig mulighed for gode
oplevelser sammen med kammeraterne i form af fx stævner og ture.
Sidst i maj fik U9-fodboldspillerne mulighed for en oplevelse, der var lidt
anderledes end den sædvanlige træning på Grindsted Stadion. De drog
nemlig af sted til Hørby Efterskole, hvor cheftræner Jesper Ejnar Jensen
havde inviteret dem til mini-lejr.
Intet var overladt til tilfældighederne, og alle fodboldspillerne blev trænet af
unge efterskoleelever, dansede folkedans, lavede samarbejdsøvelser,
spillede strandfodbold og ikke mindst hyggede sig med kammeraterne i de
sene nattetimer.
Sådanne oplevelser giver et særligt sammenhold hos børnene, og de husker
det resten af livet. Så tak til de frivillige trænere og ledere, der gør det
muligt, at børnene kan komme af sted.
Stine & Andreas Bertelsen
Kornelparken 210, Grindsted

Læs mere på www.hammernyt.dk
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DanOleCom

Tekst og sprogservice

Autoriseret translatør
Brochurer, tekstforfatter
Redigering og layout
'Hammerglimt' digte fra bakkerne
98286400 Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage ApS

Espelunden 3A

9310 Vodskov CVR. 35230246
E-mail: info@nordport.dk

Tømrermester Morten Thomsen APS

Nordjyllands Portmontage er
specialist i montering og
service af porte, døre og el
betjeninger.
Telefon: 40 70 80 10

Læs mere på www.hammernyt.dk
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A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
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Redigering og teknik: Rikke Pedersen
Nyt om udstykninger i Grindsted:
I næste nummer af Hammernyt vil
� vi orientere om nye tiltag vedrørende udstykninger i Grindsted.
Med venlig hilsen
��������������
�

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

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
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Rundt om Hammer Bakker - Stærkere sammen!
er navnet på den landsbyklynge, der er ved at blive dannet inden for de 6 samråd; Tylstrup,
Sulsted, Vodskov, Vestbjerg, Langholt og Grindsted-Uggerhalne.
Rundt om Hammer Bakker er en del af en landsdækkende kampagne, der hedder
landsbyklynger, støttet af DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania.
I den forbindelse – og som et vigtigt element af projektet - skal der gennemføres en storstilet
borgerundersøgelse, der skal klarlægge samarbejdspotentialerne og de lokale styrkepositioner,
som byerne og menneskerne i området har.
Borgerundersøgelsen gennemføres fra d. 25. august - 18. september 2017, og Rundt om
Hammer Bakker har brug for borgernes hjælp til at nå ud til så mange som muligt.
Borgerundersøgelsen foregår via et digitalt spørgeskema og bliver sendt til alle dem, der har eboks. Det forventes, at samrådene via hjemmesider og anden info vil medvirke til at begrunde
og sikre stor tilslutning til vores borgerundersøgelse.
Samrådet vil være med til at tage ud til arrangementer og aktiviteter for at gøre opmærksom
på borgerundersøgelsen – vi vil gerne hjælpe folk med at udfylde spørgeskemaet.
Med baggrund i ovennævnte ønsker vi fra styregruppen, at samrådene dels vil orientere sig om
projektets status, dels vil drøfte, hvordan de enkelte samråd vil bidrage til borgerundersøgelsens gennemførelse og udbredelse.
Samråd

Styregruppe

Mail

Tlf.

Grindsted - Uggerhalne

Lasse Breddam (Formand)

lassebreddam@gmail.com

7175 2780

Vodskov
Vestbjerg
Tylstrup
Sulsted
Langholt
Ajstrup

Erling Larsen
Per Sander
Lone Sudergaard
Frederik Frederiksen
Karina S. Madsen
Michael Rottbøll

erlinglarsendk@gmail.com
sander@tdcadsl.dk
tylstrup.auto@mail.dk
sulstedsamraad@hotmail.dk
ksoborg@gmail.com
michael@quercus-group.com

6066 4098
9829 6223
2814 2722
2140 1161

På styregruppens vegne og med venlig hilsen

20129233

Rundt om Hammer Bakker

Lasse Breddam

Hans-Jacob Møgelmose

Travdiscount
Kinnerupvej 5
9310 Vodskov Danmark
Tlf.: +45 98 28 62 44 CVR nr.: 11043240
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NYT LIV i SØEN
Kinnerup Put & Take er genåbnet pr. 3.6. 2017 med ny
forpagter, en frisk, ung mand ved navn Søren Birkedal og hans
kæreste Trine. De har stor kærlighed til sagen og fisker selv
ofte på stedet. De åbner også snart en lille grejbutik.
Søen er blevet renset op af en flydende entreprenørmaskine,
så nu kan der fiskes med rigtige put-and-take teknikker og
ikke kun efter skalle med prop. Søren sætter nemlig fisk ud
meget regelmæssigt, regnbuer 1-3 kilo samt guldørreder, og
fangsterne er fine – der er liv omkring søen hver dag i ferien.
Omgivelser og faciliteter har også fået en tur, så det er
pengene værd at investere i et par timer.
Husk gerne kontanter. Der er også PayMobil.
https://www.facebook.com/Kinnerupfisk/ er
facebookgruppen – der kan man følge med og se fotos af
fangsterne. Der er også tip om teknikker, der virker.
Det er skønt, at der igen er aktivitet i det flotte anlæg, som i
sin tid blev designet af vor Grønne Mand Ole Kjær.

Christian fra
Gandrup tog disse
to flotte fisk på
små levende biller.
De fleste fisker
med powerbait,
men der er mange
teknikker - selv
den traditionelle
regnorm kan
bruges.

Knæk og bræk!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYE FOLK I BYEN

Dmytro, Yuliya og Aleksandr Shabalin, Grindstedvej 20
Familien kom til Danmark i forbindelse med studiepraktik ved
landbrugsbranchen - Dmytro i oktober 2003, Yuliya i august 2007. Begge har
uddannelse fra den landbrugstekniske skole i Kharkiv i Ukraine. Dmytro fik
derefter en bachelor i Mechanical Engineering, og der var en god mulighed for
at fortsætte på Aalborg Universitet. De taler begge meget fint dansk
efterhånden!
Dmytro tog et International Master Program i Design of Mechanical Systems I
2013 og fik hurtigt job.
Yuliya ville gerne skifte retning til Gastronom/Kok-uddanelsen. Hun læser på
Food College Aalborg, og vil være færdig i April 2018. Yuliya har haft flere
praktikpladser i løbet af sin uddannelse, bl.a. Princes Juliana, Mortens Kro og
nu Dronninglund Slot, som er hendes praktikplads.
Som nyuddannet maskiningeniør fra AAU fik Dmytro job først hos Cimbria A/S i
Thisted, og fra august 2016 skiftede han til Vestas. De har boet på Nordjysk
Kollegium i Aalborg Øst i de seneste 5 år, men har kigget efter egen bolig et
stykke tid. Valget faldt på et godt hus i Uggerhalne pga. størrelse, tilstand,
vedligeholdelse og placering. Familien kan godt lide at bo tæt til skoven og har
kort tid og afstand til Aalborg – Aleksandr starter på Skipper Clement Skole.
Aleksandr på 5 år har været medlem af AAB Ishockey fra oktober 2016. Selv om han
var lille klarede han at stå på skøjter med staven, og i februar 2017 er han flyttet fra
”små begyndere” til U7. Det er tanken, at han skal fortsætte med det i næste
sæson, hvis Aleksandr stadigvæk har lyst.
Familien er også interesseret at prøve at ride i USR Uggerhalne Sportsrideklub,
Dmytro har været medlem af flere rideklubber i Danmark. De er også interesseret i
gymnastik og fodbold, og måske vil Aleksandr gå til FDF i Grindsted.
Familien kan godt lide at cykle og tage en tur i skoven en gang i mellem og nyder
naturens nærhed – derfor valgte de at flytte til Grindsted/Uggerhalne.

ATTRAKTIVE
OPLANDSBYER
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Naturen i Hammer Bakker
Sankt Hans i Dalen
Borgerforeningen havde i år sørget for næsten-tørvejr, så
omkring 90 indbyggere fra byerne festligholdt den gamle
tradition med at vise modstand mod uvæsen og ondskab ved
at tænde lys, brænde heksen af og hygge sig sammen på et af
bakkernes smukkeste steder.
Bo Thomasen bød velkommen på foreningens vegne og
ledede slagets gang.
Hammernyts redaktør holdt båltalen og fortalte om baggrunden for fejring af årets længste dag, og han og Ole
Schwarz førte an i afsyngelsen af Midsommervisen. Folk sang
flot med på den vanskelige gamle melodi.
Charly var både marketender og brandmester, og bålet
blussede flot mens heksen fløj til Bloksbjerg. Jesper Thomsen
var på hjemmebane og tog en fin billedserie af vores Sankt
Hansfest.
_______________________________________________________________________________________________________
Fra 'Strandklange'

Ternerne leger langs Limfjordens vand
fisker fra bølgernes toppe
sølvglimt af småsild ses inde fra land
blink i de flygtende kroppe.
Fugle beruset af flyvende jagt
nyder de livfulde stimer
småfisk og sild tager sig ikke i agt
giver tag-selv nogle timer.

Fjordternen plukker fra fjordens meny
lukker sin vinge og dykker
river, mens luften passerer revy,
vandoverfladen i stykker.
Ternen er fjordens balletakrobat
hvid med de slankeste vinger
en hidsig og sur kamikazekrabat
sorthjelmet bølgebetvinger.
Ole

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Tak til det grønne hold!

Læs mere på www.hammernyt.dk

Se, hvor flot trekanten ved
Grindstedvej præsenterer
sig!
Så er det skønt at komme
hjem!!

t_t_____________________________________22
Hammer Ny
_____________________________________________________
22

Årets gang i Hammer FDF
Vi startede året tradition tro med oprykning i dalen i August måned, hvor der mødte mange op både nyopstartede og
rigtig mange "gamle" FDF'ere. Vi har i år som noget nyt haft særskilt program for vores pilte (børn i 3-4 klasse). De har
i efteråret blandt andet prøvet kræfter med en af klatrevæggene i DGI byen, alle var seje og overvandt sig selv ved at nå i
top på 10 meter væggen.
Piltene har også brugt at par aftener på at lave og arrangere et byløb med forskellige poster der skulle løses for vores
Tumlinge og puslinge (børn og 0-2 klasse). Tumlinge og puslinge har udover byløbet lært forskellige grundlæggende
FDF færdigheder som for eksempel hemmelig kodeskrift, hvordan man tænder bålet og slukker det igen. Som fælles
arrangement for alle børn har børnene i efteråret været med til at afvikle en pizzagudstjeneste i Hammer kirke, hvor
børnene brugte et par møder til at gøre et projekt klar som skulle vises i kirken.
Vi har også i efteråret afholdt en lejr i Sognegården, hvor børn og voksne overnattede i bivuakker og telt. Lørdagen blev
brugt på at sælge lodsedler i Grindsted, og efter hjemkomst blev der kokkereret 3 retter over bål, med efterfølgende
hygge til vi ikke kunne se hvem der var hvem til sidst. Også det efterfølgende møde blev brugt til salg af lodsedler i
Uggerhalne, og der skal her lyde en stor tak til alle byernes borgere for altid at tage godt i mod børnene når de er af sted
med lodsedler.
Piltene har i foråret lavet et fint spisebord som kan ses ved vores bålplads, og de har forsøgt at finde ud af hvordan det
nu lige er med det der nord, syd, øst og vest på kompasset, og hvordan man kan bygge sit eget kompas. Puslinge og
tumlinge var en tur inde på Falckstationen i Dronninglund, hvor den helt store oplevelse vist var at få lov til at holde
sprøjten på brandbilen. Så nu har Hammer sit eget lille brandkorps.
En aften tog vi jernhestene frem og alle mand cyklede 10 km, og selv den mindste mand, som vist på et tidspunkt følte at
cyklen vist kørte baglæns, gennemførte. Vi har også på et af forårets møder taget cyklen til Uggerhalne, hvor vi på
fællespladsen afholdt en åben hus aften, hvor alle interesserede kunne komme og prøve kræfter med det dersens FDF.
Kan man klatre i Sognegårdens kastanjetræ? Ja det har vores seje børn bevist at de kunne, i en sele og et tov til sikring
som er kastet rundt om den højeste gren i træet, ja så smutter man da lige til tops. Enkelte skulle lige have at vide at de
skulle stoppe ved grenen, ellers var de klatret ovenud af træet. Gangen efter skulle de lige være lidt mere seje, så der var
vi en tur på Dronninglund efterskole, som har en bane der blev afprøvet. Desværre havde vi for lidt tid og alle nåede
derfor ikke gennem banen, så vi må af sted igen.
Forårets store oplevelse:
D. 25-26 marts var Hammer FDF på lejr sammen med de andre kredse i netværket. Denne lejr havde "Leg" som tema, så
der blev leget løs hele weekenden i det skønne forårsvejr! Deltagertallet til lejren var stort, og vi var i alt 101 mennesker.
FDF'erne fik på denne lejr mulighed for at få nye bekendtskaber med FDF'ere fra andre kredse i netværket (Vodskov,
Biersted og Vestbjerg), hvilket var en succes for alle. Alt i alt en dejlig weekend.
En aften i juni var det desværre slut for FDF sæsonen og vi sluttede vanen tro af med en grillaften for alle FDF'ere og
deres familier. Denne aften blev der delt mærker ud 6-8 stk blev der uddelt til vores dygtige og seje børn, en enkelt var
ekstra stolt da hun som den første i mange år fik uddelt 5 års mærke.
Tak til alle børn for at møde trofast op til vores møder, vi håber at se rigtig mange af jer og også gerne mange nye til
sæsonopstart i August.
Lederne i Hammer FDF
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ERHVERVSPORTRÆT
Søren Jensen Autoværksted, Grindstedvej 4
Alle kender synet af Sørens værksted – det hilser os velkommen, når vi kommer
hjem fra Aalborg. Det har ligget der siden 1970, hvor Gurli og Søren købte huset,
og værkstedet blev udvidet i 1988. Søren er derfor vor ældste lokale erhvervsdrivende, stadig med CVR og momsregistrering, og han har været aktiv i 47 år!
Søren stammer fra Store Vildmose nær Luneborg, hvor han blev udlært hos
Kaufmann. Ved siden af fik Søren også tid til at være med til at bygge Luneborg
Kro. Tylstrup ligger tæt på, så der gik Søren til krobal og fandt sit livs udkårne,
Gurli. De har børnene Michael og Majbritt og børnebørnene Tobias, Malte og
Sophia.
Da Søren var mest aktiv havde han både svend og lærling, og hans flotte
næringsbrev er stadig i brug! Hans speciale er alsidighed, så Søren står ikke
tilbage for at ordne traktorer, trav-sulkyer, veteranbiler, motorcykler og
havetraktorer – kort sagt, alt der kan rotere med et eller andet.
Omlægning af den gamle Sæbyvej har produceret et fint t-kryds, som giver lidt
kunder – for eksempel når bilister glemmer, at vejen ikke mere går lige ud til
Hjallerup. Søren er blevet vækket midt om natten af en bilist, der var ’kørt i
skoven’.
Gurli og Søren har fejret deres guldbryllup i år, og deres fritid går med haven og
cykelture ud i den smukke natur. Busrejser er også populære hos det aktive par,
som har en fin balance i deres arbejde/fritidsliv. I lokalsamfundet har Søren været
bestyrelsesmedlem i Vandværket i 29 år og aktiv sponsor i sportsklubberne.
Nu da Søren er blevet 76 overvejer han at drosle en smule ned, så for fremtiden
må vi regne med at være lidt tålmodige, hvis køretøjet skal ses efter. Men lukke
værkstedet har Søren ingen aktuelle planer om! Desuden vil Søren, når han bliver
gammel, i gang med den NSU Prinz. Den står til renovering - en gang i nærmeste
fremtid!
Øverst: Søren i gang
med en Ford Mondeo
Sørens næringsbrev
anno 1970
Søren på
kinesermotorcyklen

Sørens NSU Prinz

I Sørens velmagtsdage:
med en flot Ford
Granada

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.

Læs mere på www.hammernyt.dk

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

Arrangementer

DET SKER:

august – september - oktober

Arrangør: Hammer

Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Sognegård:

Tirsdag 15. august 19.00
Torsdag 17. august 16.00
Onsdag 30. august

Koret starter sæsonen
Børnekoret starter
Udflugt til Løkken og Furreby og
Skulpturparken

øvrige: se kirkesiderne

se også http://www.horsenshammer.dk/

Horsens Kirke:

se kirkesiderne

se også http://www.horsenshammer.dk/

Grindsted Skole

Lørdag 19. august 10.00

Indvielse af den nye skole og 25 års
jubilæum for Landsbyordningen

SOMMERFEST

23. til 26. august
Lørdag d. 26. august

Gadeturnering, spis sammen, banko, fest
Halbal 18-01

Borgerforeningen
Samrådet

23. august
Torsdag 24.august

Startaften Sommerfest
Syng-sammen aften i caféen

Lørdag 9. sept.

Tag din frokost med i teltet fra kl 13
Øl og vand kan købes
Simon og Mai spiller ved gadekæret 15-17

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:

se også hjemmesiden

http://gallerihammer.com/nyheder/

GIF Gymnastik

Tirsdag 5. september

Sæsonstart

GIF badminton

Mandag 28. august
Mandag 11. september

Motionister starter fra 18.30
Ungdom starter op fra 16 og 17

Uggerhalne
Sportsrideklub USR

Ma. – fre. 17.00 til 20.00

Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede

Hammer Kirke:

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 medio oktober 2017
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 29. september 2017.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com
eller hammernyt@hammernyt.dk

