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melde fra på løbet om lørdagen, men fredag var karten klar, og lørdag kørte 

familien af sted - og der var nerver på.

Inden dette løb lå Søren på en samlet 4. plads med 163 point, og 1. pladsen 

lå inde med 183 point. Ham der lå på 2. pladsen kunne dog ikke deltage, da 

han kørte løb i Finland. Derfor var der en rimelig chance for en 3. eller 2. 

plads.

Dagens løb startede med opvarmning, og her satte motoren sig igen fast - 

1,5 time før start. Så var far-mekaniker på igen, og denne gang blev en godt 

brugt motor sat på. Da Søren stod på startlinjen, sagde han til sin far: “nu må 

det bære eller briste”, og så gik starten med sådan en raseri, for nu skulle der 

hentes point. I første løb kom Søren på en 1.plads med 12 point, 2. løb gav en 

2.plads og 11 point og 3. løb gav en 1.plads og 12 point, og i finalen blev det til 

20 point. De samlede point viste sig nu at være afgørende.

Ham der lå på en samlet 1.plads inden dagens løb, skulle bare køre sikkert 

og gennemføre, og så var guldet hjemme, men han lavede en virkelig stor 

kørefejl. Han glemte i sin iver at tage det alternative spor på banen, som alle 

kørere skal igennem én gang, hvorfor han blev diskvalificeret og fik 0 point. 

Søren vandt derfor guld med bare 1 points forspring. Som i så meget andet 

sport, så er intet afgjort på forhånd.

Et stort tillykke til Søren og hans familie!

Søren, Kim og Jytte vil gerne rette en stor tak til sponsorerne, som er:

• CTEK - ladere

• Hydroscand

• Jegstrup Crosscenter

• Grindsted Autoværksted

• Dan Skilte A/S

• Holm EL og VVS

• KCJ Foto

• Mogens Daarbak

På facebook kan man se billeder fra løbet taget af KCJ Foto.

Og så lige lidt facts:

Søren har i år kørt 3. sæson. Han startede i 2011 med 125 cc og rykkede i 

2012 op i 250 cc. Der er her henvist til motorstørrelsen, som i 250 cc-ud-

gaven giver crosskarten en tophastighed på 140 km/t, og så skal der altså 

holdes ved rattet.

Som i så meget andet sport på topplan, så kræver det opbakning fra baglan-

det, og det kan man vist roligt sige, at Søren har.

M.v.h. Ole Peter Jakobsen,

Borgerforeningen

Grindsted Autoværksted fræser derudaf!
Grindsted-Uggerhalne har en sportsgren, som er lidt skjult i 
forhold til idrætsforeningen: motorsport. Familien omkring 
Grindsted Autoværksted har dannet et Team Bislev, som 
bogstavelig talt fræser derudaf. De dyrker folkerace og har 
kørt fine placeringer hjem. Henriks søn Jesper blev således 
Danmarksmester i 2014, og datteren Belinda har været 
nummer 4 ved DM. Jens Bislev arbejder intenst på sin nye 
Crosskart og er ved at slå ind på samme vej som Søren Jelsbak, 
en anden kendt Grindstedkører som blev dansk mester i 2013. 
Team Bislev er udsprunget af en af byens ældste 
virksomheder, bortset fra den nu forsvundne detailhandel, 
nemlig Grindsted Autoværksted, startet af Kjeld Bislev og 
hans hustru Inga i 1970-71. I anden halvdel af 1960érne blev 
Juul Christiansens landbrugsejendom, som lå på grunden, der 
i dag er Uggerhalnevej 41 og 43, nedlagt og nedrevet. Gårdens 
marker, der dækkede arealer op mod skoven og ned mod 
mosen, skulle udstykkes til parcelhuse. Tranevejskvarteret og 
Ringdrosselvej blev udbygget på markerne, og Keld og Inga så 
muligheden for at etablere et autoværksted i området. 
I midten af 1970’erne var Kjeld lige så småt begyndt at opkøbe 
brugte biler med salg for øje, det var starten på den lille 
forretning. Mange danskere over 18 år fik bil, og det blev 
efterhånden mere og mere almindeligt, at der stod to biler i 
carporten. Baggrunden var blandt andet, at kvindernes rolle 
som hjemmegående husmoder i stort omfang blev skiftet ud 
med arbejde uden for hjemmet. 

I 1996 blev der føjet et nyt segment til autoforretningen, idet 
Kjeld og Inga begyndte at importere ældre biler fra Tyskland, 
primært WV’er. Det blev begyndelsen til en forretning, som, 
medens den var på sin højde, resulterede i et salg på op mod 250 
biler årligt. I Tyskland kunne Kjeld sammen med sønnen Henrik 
indkøbe bl.a. dieseldrevne, rustfrie WV’er med forholdsvis lavt 
kilometertal. Biler, der ved fornuftig kørsel sagtens kunne komme 
over 20 km/l. Den forretning er nu ikke mere rentabel, efter at de 
store bilproducenter nu sælger mikrobiler med indbygget 
forsikringspræmie i handelen, men der kan fortsat gøres gode 
fund i brugte biler på Uggerhalnevej.
Firmaets målsætning er at fremstå som et kvalitetsbevidst 
værksted, når det gælder salg eller reparation af biler, og det er 
medlem af DBR, som er en sammenslutning af de frie værksteder. 
Der er reparation af alle bilmærker, men Grindsted Autoværksted 
har speciale i VW.
I dag er Keld og Inga pensioneret, men Henrik Bislev driver 
værkstedet videre sammen med sin makker, Kristoffer Petersen. 
Sønnerne Jesper og Jens samt datteren Belinda har undervejs i 
opvæksten fået benzin i blodet!
Familien Bislev deler en fælles hobby, folkerace, og både Jens og 
Henrik er aktive i bestyrelsen for Frederikshavn Sæby Auto Sport, 
som kører på Ørnedalsbanen indtil videre – klubben skal til at 
bygge en ny bane andetsteds.
Folkerace - også kendt som Zulu Djævleræs - er en 
motorsportsgren som opstod i Finland, og siden har bredt sig via 
Norge og Sverige til Danmark. Ordet ”folkerace” betyder folkets 
race. Tankerne bag er nemlig at det skal være billigt at deltage for 
både kørerne, publikum og arrangører. Alle kan være med efter at 
et par mindre betingelser er opfyldt. 
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Man kan begynde at køre folkerace det år man fylder 14 år. 
Derefter skal man være medlem af en motorklub og have 
en licens, og endelig må man ikke være frakendt sit 
kørekort. Det er nemt at blive klar til at køre folkerace!
Hvad der kendetegner folkerace i forhold til andre 
motorsportsgrene er, at deltagerne forpligter sig til at sælge 
deres bil hvis en anden vil købe den. Der bydes således på 
bilen og man trækker herefter lod om hvem der vinder – jo 
flere bud der lægges, jo større chance!
Dette gør, at man ikke bruger en formue på sin bil, idet 
man kan risikere at miste den. Derved bliver 
vinderchancerne lagt over på kørernes skuldre og ikke på 
bilen, og man holder samtidig de økonomiske investeringer 
under kontrol.
Familien Bislev sætter pris på folkerace, som nok er en 
motorsport, men derudover er der også et fantastisk 
kammeratskab i klubben og ved stævnerne. Man oplever 
hurtigt hvordan selv konkurrenter hjælper med at skifte 
nogle dele eller ordne noget andet på hinandens biler - 
selvom de faktisk selv burde holde ude på startbanen. Dog 
skal der det rigtige sikre og gode udstyr til, for at du kan 
deltage i træning og konkurrencer kræves der en 
brandhæmmende køredragt, brandhæmmende sko (eller 
læder/skindsko), styrthjelm og brandhæmmende handsker 
(eller skindhandsker). I ungdomsklasserne U16 og U18 er 
det også et krav at der køres med brandhæmmende 
nakkekrave. For at deltage i træning og konkurrencer skal 
man have en folkeracebil. De vigtigste elementer ved en 
folkeracebil er at den skal være forsynet med 
sikkerhedsbur, hovedafbryder og et gitter for vinduet i 
førersiden. Endvidere skal der være godkendte 
sikkerhedsseler og sæder. 
Henrik, Belinda, Jens og Jesper synes, at sammenholdet og 
fornøjelsen med at skrue på bilerne er ting, der gør det fedt 
at møde op til hvert et løb og træningsdag.

Motorsportsfestivalen
Har du lyst til at indsnuse stemning og fest fra folekerace er der 
festival i FSAS den 25. 26. og 27. juli 2016. Over 300 køretøjer er 
tilmeldt, og det er det største motorsportsarrangement i Danmark. 
Alle offroad-klasser deltager på Ørnedalsbanen. og familien Bislev 
er stærkt involveret både i planlægning og i konkurrencer. Der er 
fest og farver og party i teltet og præmier til vinderne lørdag aften. 
Både onsdag og fredag er der musik og underholdning, og det er 
ræs og djævleræs og campingstemning for alle pengene!

Dansk 
mester

Jens med sin crosser

Team bislev
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Operation skrald
Borgerforeningen havde via facebookgruppen opfordret til indsamling af skrald langs vejen i vore byer. 
Mødestederne var ved hallen i Grindsted eller ved legepladsen i Uggerhalne søndag, den 22. maj. Rigtig 
mange var mødt op, og fældningerne til de nye cykelstier gjorde meget affald rigtig synligt, så der blev 
en grundig forskønnelse af vore veje i Kinnerup, Uggerhalne og Grindsted.

Et af holdene var familien på billedet: Bente, Anne Sofie og Kristoffer Lyngdahl og Michael Nielsen, 
som samlede sammen nord for Grindstedvej. 40 kilo blev det til, herunder et halv bildæk og et fiskenet. 
Hovedparten var dog slikposer og cigaretpakninger.

Efter arbejdet blev der serveret hotdogs og sodavand til indsamlerne. 
Borgerforeningen og andre initiativtagere fortjener ros for arrangementet og forskønnelsen.

En god dag på alle måder!

NYE FOLK I BYEN: Susanne og Jesper, Jens Nørgaardsvej 8

Vi er Jesper og Susanne og har boet i Grindsted et år nu. Til hverdag er Jesper indehaver 
af sundhedsklinikken InBodyCare i Aalborg, som dels laver sundhed og træning for 
virksomheder og dels skruer trænings- og kostforløb sammen til private. Susanne er 
perfusionist og ansat på Aalborg Universitetshospital, hvor hun styrer en såkaldt 
hjertelungemaskine under store hjerteoperationer. En del af jobbet er også udrykninger 
med helikopter til hele landet med en lille mobil hjertelungemaskine til fx under-
afkølede personer. 

Vi har ikke et sekund fortrudt valget af Grindsted som vores hjem. Det var helt klart 
den skønne natur og skoven tilsammen med, at det ligger tæt på Aalborg, der fik os til 
at vælge byen. Vi bruger mange timer i naturen og en af vores store fælles passioner er 
naturfotografering. Jesper er manden bag floorball som den nye idrætsgren i 
idrætsforeningen.

SOMMERSPORT
Er du frisk på floorball, så spiller vi det stadigvæk, der er ikke pause!

Sommerfloorball fortsætter for alle der gerne vil være med. Tillader 
vejret det, overvejer vi kraftigt at tage nogle kampe udendørs, hav 
derfor udesko med. Vi har stave, bolde og bander samt mål - Kom frisk 
og tag gerne en ven med også.

Det starter alle tirsdage fra den 7/6 2016 og er i gang fra kl. 20.20 og et 
par timer frem - vel mødt til alle friske i Grindsted og Uggerhalne.

Husk, at der bliver floorballturnering under sommerfesten i uge 34.
Carsten

NYT INITIATIV:  "Venner af legepladsen i Uggerhalne"
Rigtig mange forældre i Uggerhalne er meget glade for den lille 
grønne oase i bunden af Hjertegræsvej. 
Legepladsen er dog efterhånden ved at være en gammel "svend" og 
det vil vi rigtig gerne gøre noget ved. Derfor stifter en kreds af 
borgere med Anette Pilgaard i spidsen en ny forening, så der kan 
søges kommunale midler, fonde og donationer fra private til en 
total renovering af vores legeplads i Uggerhalne. 
Den stiftende generalforsamling fandt sted onsdag den 8. juni  i 
Galleri Hammer på Grindstedvej 35. Børnene skal være i fokus, så 
initiativtagerne opfordrede til at deltagerne tog børn og unge 
menneske med, så de også kunne komme med ideer og input. 
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Grindsted Vandværk I/S
Kornelparken 4, Grindsted

Henvendelse 
vedrørende
forsyning
eller flytning 
kan rettes til
ovennævnte 
adresse eller 
formanden, 
Arne Nielsen,
tlf. 98286234

Uggerhalne 
Vandværk 
     www.uggerhalne.dk-vand.dk

Formand:  Jørn Toldbod
Skovskellet 5
Tlf.  98 28 63 81

Kasserer: Jens Jørn Pedersen
Kongsvænget 14
Tlf. 98 286567

F

K

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader

* Køb/salg af brugte
biler

* Serviceeftersyn

v/ Morten Sudergaard
Karolinevej 3, 
Grindsted
9310 Vodskov

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K

sudergaard.auto@stofanet.dk

Mobiltlf. 2084 6432

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet 

Sko 
til
hele
familien

Vodskov VVS

Aut. VVS-installatør

Niels Jørn Holm A/S
Røllikevej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399

Her er et
godt råd en 
selvfølge

Aut. 
kvalitetssikret 
VVS-installatør
Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup

Tlf. 98 28 15 16

�VAND
�VARME 
�RØRSKADER
�BLIKKEN- 

SLAGER
ARBEJDE

�VAGT-
ORDNING

Hjallerup VVS
BMK Oliefyrsservice
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Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234
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Glæden var stor for alle, da Grindsted Hallen blev 
indviet i 1978. Nu kunne der for alvor blive spillet 
håndbold, og klubben lå rigtig godt. De har spillet i 
Mesterrækken og i serie 1. I dag ligger de lidt lavere.
Tilbage i 1977 ønskede nogle fra bestyrelsen i GIF, at 
man skulle fusionere med GSK. Dette lykkedes ikke. Der 
var alt for megen modstand omkring det, så et par 
bestyrelsesmedlemmer gik ud af bestyrelsen for GIF, 
selvom det var deres hjertebarn. På dette tidspunkt blev 
GSK startet. Villy var derfor glad for, at fusionen nu ser 
ud til at blive en realitet. 
Herefter blev ordet givet videre til Keld Jensen og Per 
Nielsen fra GIF. De fortalte, at alle fra de involverede 
bestyrelser har set frem til denne stiftende 
generalforsamling, og alle medlemmer har bakket op om 
fusionen. Hen over efteråret 2015 og foråret 2016 er der 
blevet arbejdet med planerne, godt hjulpet af en 
konsulent, Svend Linddahl fra DGI. Han kom med 
mange gode input og spørgsmål til, hvordan en fusion 
kunne komme til at ske. 
Det nye klubnavn er GIF, og det sker i respekt for 
historien. De nye farver er: Hvide trøjer og strømper og 
røde bukser. Vi skal have tænkt et nyt regnskabssystem 
ind i klubben – Conventus er på tale. Vi har fået lovning 
på 12 gratis konsulenttimer fra DGI.
Nogle vil måske spørge sig selv efter: Er det en fordel kun 
at være en klub. Vi kan se mange fordele. Det er blandt 
mange: Mange udfordringer i at finde frivillige til at 
deltage i bestyrelsesarbejde – 350 medlemmer står 
stærkere i forbindelse med samarbejde med Aalborg 
Kommune – vi trækker i samme retning til gavn for 
byerne, så mange får lyst til at bosætte sig her – vi kan 
tilbyde en bred vifte af idrætstilbud – vi kan hjælpe 
hinanden med opstart af nye tilbud – Jens og Keld har 
lovet at være konsulenter i det første år.

GRINDSTED UGGERHALNE 
IDRÆTSFORENING GIF er nu en realitet 
Tirsdag den 26. april oprandt dagen, hvor den stiftende 
generalforsamling, i forbindelse med fusionen mellem GSK 
og GIF, skulle finde sted. Ca. 35 personer havde indfundet 
sig i Sportscafeen den aften, så det var to glade bestyrelser, 
der kunne tage fat på dette historiske øjeblik. Efter velkomst 
ved Keld Jensen, GSK, tog Villy Nielsen fat på en 
spændende gennemgang af GIF’s historie. Vi var mange, 
der blev klogere på lokalhistorien den aften og hørte ting, 
som vi ikke havde kendskab til. Villy Nielsen har tidligere 
været formand for GIF og ivrig håndboldspiller.
Villy kunne fortælle, at GIF’s historie gik helt tilbage til 
1938. Dengang blev der kun spillet udendørs fodbold på en 
lejet/lånt mark. Dette fortsatte en del år, hvorefter fodbold 
blev droppet til fordel for håndbold. Dette skete også 
udendørs på en mark lige uden for byskiltet ved Grindsted. 
1952 tog GIF en ny bane i brug bag ved skolen. Banen 
havde tidligere været brugt som losseplads, så der skulle 
jævnes ud og fyldes muldjord på, inden den var klar til 
brug. I 1958 kom der et nyt klubhus, som tidligere havde 
været brugt som et banehus i Uggerhalne, til at stå i 
forlængelse af banen. Det var tider, for nu var der pludselig 
mulighed for at klæde om indendørs. GIF havde også en 
finger med i spillet omkring folkedans og dilettant, som 
foregik i en pavillon, der lå for enden af Minervavej. Det 
ophørte i 1946. 
I 1960’erne begyndte de første idrætshaller at skyde op i 
Aalborg, og håndbold trænede i Vodskov Hallen om 
vinteren. De brugte også sommetider hallen i Vadum, da 
det var svært at få tider nok. 

NY BESTYRELSE: se side  7
Filip Larsen og Poul Dahl belv valgt ind som suppleanter, 
og Jens Kalør og Keld Jensen har tilbudt at stå som 
konsulenter i det første år efter fusionen. Villy Nielsen og 
Jon Kjeldgaard blev valgt som revisorer. Den ene er valgt 
for et år, og den anden er valgt for 2 år. 
Der er mange ting i spil, når der bliver dannet en ny klub. 
Således skal der besluttes et nyt logo. Et meget 
tidskrævende arbejde viser det sig. Det er ikke bare ligetil, 
men Filip Larsen fra GSK præsenterede nogle forskellige 
forslag til et nyt logo. Nogle blev forkastet med det samme, 
andre blev drøftet lidt mere, men det korte af det lange er, 
at Filip skal prøve at arbejde videre med det logo, som han 
selv har tegnet. 
Hele aftenen var præget af god tone og god debat, også 
under evt. Per Nielsen kunne fortælle, at spillertøjet bliver 
løbende udskiftet, og hvis det giver nogle problemer, må 
spillerne trække i overtrækstrøjer. Keld Jensen rundede 
aftenen af med at takke for god ro og orden. Han var glad 
for, at debatten havde været så god. Han ønskede desuden 
den nye klub god vind fremover.
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              Bestyrelsen er dannet – Grindsted-Uggerhalne Idrætsforening skal i gang

Ved et konstitueringsmøde den 11. Maj blev den nye hovedbestyrelse bestemt, og samtlige underudvalg er også 
dannet. Arbejdstøjet skal nu tages på – for der er flere opgaver, når flere foreninger bliver til en.

Med mere end 30 punkter på dagsordenen og en konstituering på hovedbestyrelsesmødet, var der lagt op til en 
god omgang bestyrelsesarbejde da den nye hovedbestyrelse mødtes første gang. En af de første beslutninger der 
skulle tages var valget til de 5 poster, som skulle besættes. 

De 5 poster blev besat af følgende:

Formand: Carsten Christensen
Næstformand: Per Nielsen
Sekretær: Norman Kristiansen
Økonomiansvarlig: Elisabeth Rasmussen
Sponsorkoordinator: Lars Knobloch

Da først beslutningen om fordelingen af posterne var overstået, skulle det hårde arbejde i gang med drøftelsen af 
de mere end 30 punkter som var på dagsordenen. 
En af de ting som Hovedbestyrelsen i den nye samlede forening ønsker at gøre, er at være mere synlige i 
hverdagen, og gør det endnu mere tydeligt hvad du som medlem og sponsor af foreningen får ud af det. Samtidig 
arbejdes der på en ny samlet hjemmeside til foreningen, og så skal det være lettere at betale kontingent med et nyt 
system, der gør det meget lettere for foreningens medlemmer at gøre netop det. Et andet af fokuspunkterne er 
også at arbejde med nye idrætsgrene, der kan være med til at udvikle foreningen. 

”Vi er kommet godt i gang, og glæder os til at vise, at vi er trukket i arbejdstøjet for at gøre den nye samlede 
forening til en stærk enhed, der kan være med til at styrke byens billede ud af til og gøre det endnu mere attraktivt 
at dyrke idræt i lokalområdet” udtaler formanden for den nye hovedbestyrelse. 

Grindsted-Uggerhalne Idrætsforening skal være fyldt med spændende tilbud, gøre det sjovt og attraktivt at være 
medlem og så skal det være muligt at mødes i hallen og cafeen til en række af forskellige arrangementer af vidt 
forskellig type. Vi glæder os til at se de 2 byers borgere udnytte de tiltag og muligheder der er og vil komme i den 
nye sportsforening, slutter en enig hovedbestyrelse af.

_____________________________________________________________________________________________________

SOMMERFESTEN 2016
Hele ugen står teltet opstillet på sportspladsen, og byernes foreninger sørger for masser af aktivitet og fornøjelser. 

Uge 34 er ugen, hvor vi rigtig kommer hinanden ved. Her er lidt fra programmet – som du får i postkassen i begyndelsen af 
august:
Onsdag er der 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. I løbet af aftenen vil der være lege/konkurrencer for børn og voksne. 
Torsdag er der Hammersangaften i teltet fra kl 19.00 med afslappet stemning og hyggelig fællessang – gratis entré.  Øl, vin, 
vand og kaffe sælges fra baren i teltet.
Fredag er der fodboldtema med sjove og anderledes spil med fodbolden samt Panna 1-1 fodbold. Der er fællesspisning kl. 
18.00-19.00) og sikkert også en god turneringskamp.
Inde i hallen afsluttes fredagens arrangementer med årets store bankospil med flotte gevinster fra lokale sponsorer i 
Sportscaféen. 
Lørdag starter med fælles kaffebord kl. 9  med gratis rundstykker og kaffe og lidt underholdning. Derefter er pladsen fuld af 
aktiviteter: markedsboder, kunstkonkurrence for børn v. Galleri Hammer, udendørs floorballturnering for alle, FDF-
aktiviteter, snobrød,  kagekonkurrence, underholdning og sport på BMX, skater og beachvolleybanerne.
Sommerfestdagene afsluttes med fest i teltet kl. 18.00 lørdag, sikkert med helstegt pattegris.
Sæt kryds i kalenderen!
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Nordjyllands Portmontage garanterer dig effektivt og 
kvalitetsbevist arbejde samt et pålideligt samarbejde 
hele vejen igennem processen. 
Nordjyllands Portmontage er specialist i montering og 
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            Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A     9310 Vodskov CVR. 35230246
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Halsvej 91, 9310 Vodskov ..........  98 29 21 32
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

30 99 09 32
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PORTMONTAGE
SALG OG SERVICE

Reparationer af alle former
for porte i aluminium og stål,

hejse-, skyde- og foldeporte

Salg og service på portautomatik

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,

Uggerhalne og Omegn:

DVD’en

GRINDSTED –
Dengang og Sidenhen

kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com

eller ringe på tlf. 29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

DVD’en er et historisk billedshow med et
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen
og andre Grindsted borgere i tiden fra
1950 og fremefter.

Billederne ledsages af Astrid Edberg
Jensens levende fortælling om de borgere
som boede og havde deres virke i
Grindsted og Omegn.

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
hjemmeside:

www.grindsted-if.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby 
– eller kender du nogen, der har?

Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk 
eller ring på tlf. 98 28 63 33
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Uggerhalnevej 17, Grindsted,
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Grindsted og Omegn.

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
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www.grindsted-if.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby 
– eller kender du nogen, der har?

Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk 
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Glade gymnaster tester klubbens redskaber

Et lidt anderledes arrangement for små børn og de lidt større fredag den 
1. april oppe i Grindsted hallen under GSK – gymnastikafdelingen.
Bestyrelsen for gymnastikafdelingen under GSK havde i lang tid 
arbejdet på at lave en lidt anderledes dag/aften for små børn og de lidt 
større, hvor fokus var på, at børnene skulle hygge sig med nogle lidt 
anderledes ting, end de måske plejede at gøre. Men samtidig var fokus 
også på, at børnene skulle bevæge sig og styrke deres motorik. Vi var 
enige om, at arrangementet skulle være gratis, og at alle kunne deltage 
uanset, om de var medlem af en forening eller ej. 

Vi var meget spændte på, hvordan tilbuddet blev modtaget – ville der 
overhovedet komme nogle – ville børnene være med på de ting, som vi
havde planlagt. Vi kunne godt pakke alle vores bekymringer eller
nervøse tanker bag os, for tilmeldinger kom i en lind strøm helt op til 
selve dagen, hvor arrangementet skulle finde sted. Det var så dejligt at 
kunne byde velkommen til ca. 70 små børn og de lidt større. 

Eftermiddagen startede med fælles opvarmning under Berit 
Christensen og Tina Reves. Alle var med ude på gulvet, og herefter blev 
de delt ind i nogle hold efter alder. Heldigvis var der rigtig mange 
instruktører, som havde meldt sig til at ville være med til at afvikle dette 
arrangement. Desuden var der også en del forældre, som hjalp med 
nogle praktiske ting i løbet af eftermiddagen og aftenen. Ellers havde 
det faktisk også været lidt af en umulig opgave. 

Arrangement med anderledes aktivitet - motorik og rytme

Eftermiddagens program blev afbrudt af 
et par pauser, hvor børnene fik 
kildevand og popcorn. Senere var der 
fællesspisning med pizza, og jeg skal da 
love for, at der blev gået til pizzaen. 
Motion giver en vis form for sult.

Herefter sagde vi farvel til de mindste 
børn, og de lidt større kunne så have 
hallen for dem selv. Imens blev der gjort 
klar til den store finale i X faktor inde i 
Sportscafeen. Børnene fik udleveret en 
stemmeseddel, og senere blev der 
udtrukket to heldige vindere af 
stemmekonkurrencen. Herefter kunne 
en flok trætte børn gå hjem.

Vi har efterfølgende evalueret på dagen 
og aftenen og er godt klar over, at nogle 
ting kunne have været lavet lidt
anderledes, men alt i alt må vi sige, at
det var et arrangement, som vi med 
glæde kigger tilbage på, men i den 
sammenhæng vil jeg også gerne takke de 
instruktører og forældre, som dels var til 
stede i hallen, men som også generelt 
bakkede arrangementet op. 

Tak for det. 
Ellen Høgh
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TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!

_________________________________________________________________________________________

Ugler i mosen - eller hunde i mosen?
Ved Samrådets generalforsamling den 25-5 blev der af en borger gjort opmærksom på, at 
mosen mellem  Ringdrosselvej og Kornelparken i Grindsted af nogle bliver brugt som 
hundeluftningsområde. Mosen er af Aalborg Kommune blevet indhegnet, bl.a. for at 
græssende køer kan få bugt med bjørnekloen i området. Der er lavet 2 indgange i mosen, 
for give borgere i området mulighed for at gå en tur i det naturskønne område. Der er 
masser af vildt i området, og derfor er det ikke meningen, at mosen skal bruges som 
"hundeskov", altså at lade sin hund løbe frit eller i en meget lang snor. Samrådet vil derfor 
henstille til hundeejere at have deres hunde i kort snor der. Samrådet arbejder i øvrigt på at 
lave en skiltning om færdsel ved de 2 indgange i området. Når der er nyt i sagen, vil der 
blive oplyst om dette i Hammernyt.

Mvh og med ønsket om god sommer Samrådet

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Der er klar til nye installationer Isolering og miljø skal være i orden

Nyt og gammelt kommer til at harmonere En ny og moderne skole bliver en attraktion for byerne

Der er godt gang i skolebyggeriet!
Nu er de solide fundamenter snart på plads, og der er skåret fuger og gjort klart til VVS og andre installationer. 
Det varer ikke længe, før vi kan se de første mure rejse sig. Imedens må børn og lærere klemme sig sammen og komme hinanden ved!
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G rø n b o rg H v id ev a reS erv ice
Uggerhalnevej 33,
Grindsted

T lf. 9 8 9 9 6 1  7 7
Mobil 20 65 10 20

Din lokale hvidevarereparatør

Medlem

af Central-

foreningen af

Autoreparatører

i Danmark
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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN
Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 9828 6145

• Køb og salg af brugte biler

• Stort udvalg af importerede biler

til gule og hvide plader

• Lån bil, mens din bil repareres

• Serviceeftersyn

A
p

S

• Reparation af forsikringsskader

samt fototaksering

• Alt i autoreparation af person-

    og varebiler

• Klargøring til syn

• Udskiftning af ruder

Grindsted-
Uggerhalne

Borgerforening:

Medlemmer
kan leje

en trailer

Borgerforeningen
er ejer af en trailer, som
medlemmer kan leje
for 75 kr. pr døgn.

Traileren er placeret
ved Aage Laursen,
Uggerhalnevej 38,
tlf. 9828 6043.

Opgiv navn og vis

gyldigt medlemsbevis.

Vognmand

Niels Chr. Skindbjerg

40 45 28 62
E-mail:

vognmand@skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk

Udlejning af åbne containere

Salg af:
Grus, sand, sten, granitskærver
Alm. vognmandskørsel

Udgravning med gummiged og 
rendegraver

Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
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UGGERHALNE
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R evis ions firma
Ole Dahl

R egis treret R evis or F RR

KORNELPARKEN 84
G rindsted - 9310 V odsk ov

T elefon 9828 6529

Lej
æresporten

ved Grindsted-
Uggerhalne
Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

B jarne Hansen
E jendomsmæglerfirma

Vodskovvej 40 A,
Vodskov
Tlf. 9829 2277
Fax 9829 2454

Aut. VVS -ins tallatør

Fø lfodvej 15 Vods kov
T lf. 9829 3966 . Fax . 9829 3399

Her er et
god t råd en
se lvfølge

Annoncer

Nybolig Vodskov
Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Tlf.: 9829 2277
E-mail: 9310@nybolig.dk

KINNERUP AUTO

Grindstedvej 2, 9310 Vodskov 

www.kautok.dk

Gønborg Gulvservice A/S
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Få et uforpligtende tilbud på din 
opgave!

Email: info@gronborggulvservice.dk

KOMMISSION
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Gode råd om sikrere skolevej - fra Cyklistforbundet
1) Start tidligt
Sørg for at cykle med dit barn – før de begynder i 1. klasse. Lær dem tidligt, hvordan de skal orientere og opføre sig i trafikken. Jo mere tid
du bruger på at cykle med dit barn i trafikken, jo før bliver junior i stand til at beherske jernhesten alene.
2) Find de sikre skoleveje
Find den sikreste skolevej, som dit barn altid skal følge. Du kan evt. koordinere med andre forældre fra klassen, så børnene ikke får
forskellige bud på den sikreste vej. Vælg den sikreste vej – ikke den hurtigste.
Lav klare aftaler med dit barn om, hvor han/hun må cykle. Også efter skoletid, ved besøg hos kammerater osv.
Mangler der sikre skoleveje i din kommune? Få tips til, hvad du kan gøre, i den røde boks herunder.
3) Øv jer sammen - og hyg jer
Kør den valgte rute igennem med børnene – før skolestart. Flere gange. Sørg også for at cykle med dit barn i hvert fald det første skoleår.
Børnene vil gerne cykle.
Gør cykelturen til skole til en hyggestund med dit barn. At cykle er også en måde at finde sin balance og overvinde små forhindringer som
regn og blæst.
4) Vær en god rollemodel
Som forælder har du afgørende betydning for dit barns cykelvaner. Hvis du selv cykler til arbejde, og hvis du selv engagerer dig i dit barns
skolecykling, vil det have stor betydning. Gode cykelvaner, der holder livet igennem, grundlægges tidligt.
Lær også barnet at bruge cykelhjelm.

tv
Der kommer 
cykelsti hele 
vejen rundt om 
rundkørslen

th
Stærke mænd 
arbejder med 
tunge materialer

tv
Arbejdet ved 
Vodskov 
færdiggøres først

th
Her skal vejen 
krydses i 
Kinnerup

tv
Kommunens 
nye tilsyns-
førende
Charlotte på 
arbejde

th
Der er store 
maskiner og 
glade mænd i 
gang 
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NATUREN I HAMMER BAKKER

På højene      Ole Faaborg 2016

På oldtidshøje tit jeg står
og nyder solens sidste lys;
jeg føler mig lidt udenbys,
mit sind på langfart går.

De dybe slugter bakken har
er fyldt med sommerliv;
de små insekter ypper kiv
imellem lyng og star.

Dens farvepragt jeg dvæler ved, 
forsommeren er rig; 
småblomster løfter hver en flig 
botanisk herlighed!

På hegnet hviler der en fugl
i skumringen så tyst;
den retter fjer på ryg og bryst
gør klar til nattens skjul.

Så kobles lys med livets lyd
og rødlig aftenstund;
en tone ren og fin og rund
til alle sansers fryd.

Jeg elsker Hammer Bakkers spil, 
naturens instrument;
et kor med alle strenge spændt -
jeg lægger øret til.

Kernebider   foto: Ole Faaborg

Smukke billeder af nok det smukkeste parti i vore 
bakker! Taget af Regner Jensen.

Se også http://www.oplevhammerbakker.dk/ og 
www.naturturist.dk
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Borgermøde i Sognegården
Mere end et halvt hundrede borgere deltog i 
Borgermødet den 12. maj i Sognegården i Grindsted og 
bidrog med spørgsmål og kommentarer til en 
informativ aften. Der var fire emner på dagsordenen: 
Cykelsti, fusionsklubben GIF, skolebyggeri og 
Kulturhus.
Fra mødet foreligger der et fyldestgørende referat om 
mødets gennemførelse, drøftelserne og de på mødet 
stillede forslag til opfølgning og handling i Samrådet.
Se det på www.hammernyt.dk
Samrådet har efterfølgende på et bestyrelsesmøde den 
23. maj 2016 evalueret mødet og drøftet hvilke
initiativer, der skal iværksættes som et resultat af de på
borgermødet fremkomne forslag og konklusioner.
I denne sammenhæng har Samrådet specielt drøftet de
på borgermødet fremkomne synspunkter til den
igangværende proces med mulighederne for at etablere
et kultur-/forsamlingshus i den eksisterende DUS-
pavillon, der bliver ledig i forbindelse med det nye
skolebyggeri, idet Aalborg Kommune har godkendt, at
omhandlede pavillon vederlagsfrit - og på nærmere
angivne vilkår - kan overdrages til Samrådet for
Grindsted og Uggerhalne. Det er Samrådets vurdering
af drøftelserne på borgermødet, at der et behov og et
positivt borgerønske om, at Samrådet skal fortsætte
initiativerne med afdækning af mulighederne for
etablering af en kultur-/forsamlingshus /
onlinekøbmand i DUS-pavillonen, idet realiseringen
dog forudsætter:
• at investeringsudgifterne til ombygning,
istandsættelse samt inventaranskaffelser kan finansieres
via fonde, puljer og private donationer,
• at der udarbejdes et realistisk aktivitets- og
driftsbudget, der kan sikre kultur-/forsamlingshusets
langsigtede økonomi,
• at der driftsorganisatorisk kan etableres og
godkendes en selvejende institution, samt at
vedtægterne – ved driftsophør - indeholder en
nærmere beskrivelse af eventuelle udgifter til
bortskaffelse af pavillonen,
• at nødvendige myndighedsgodkendelser kan
indhentes, og
• at Samrådet har overvejet og endeligt besluttet, at
det på et senere tidspunkt vil være hensigtsmæssigt at
gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til belysning
af ønsker og behov i relation til såvel kultur-/
forsamlingshuset som etableringen af et
udleveringssted for online-købmand.
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Ordinær generalforsamling for Samrådet GUS onsdag, den 25. 
maj 2016 i Hammer Sognegård.

Uddrag af referat og formandens beretning
Forinden selve generalforsamlingen var der mulighed for at deltage i 
fællesspisning kl. 18, og 38 havde tilmeldt sig til dette. Til ta' selv 
bordet blev der serveret 3 pålægsplanker fra SuperBrugsen i 
Vodskov samt øl, sodavand og vand. Efter selve 
generalforsamlingen blev der serveret kaffe og te.
I forbindelse med fællesspisningen var der præmieoverrækkelse for 
4. gang for det gode og smukke byggeri. Efter de indstillinger, der
var kommet faldt valget på Grindstedvej 50 i Uggerhalne. Huset er
oprindeligt et stuehus til en mindre ejendom fra 1917. Udhusene er
fjernet, og tilbage står stuehuset, som er totalt renoveret og ført
tilbage til sit oprindelige udseende, dog med nye materialer. Man
har brugt gamle billeder af huset. De udvendige arealer er holdt i
samme stil og er med til at give huset charme. Prisen, en plakette
udført af Margit Plougstrup, blev overrakt til Lydia og Kenneth, som
ejer huset.
Inden generalforsamlingen dukkede der yderligere 10 - 12 personer
op, så vi i alt var ca. 50 fremmødte.
Som foreslået af bestyrelsen blev Lasse Breddam valgt som ordstyrer
og   Ole Peter Jakobsen blev valgt til referent. Lasse Breddam
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formanden sagde i sin beretning blandt andet:
Bestyrelsen for Samrådet for Grindsted og Uggerhalne består af
Poul, Bendt, Villy, Ole D, Ole S og Ole Peter (suppleant). Samrådets
opgave er at være paraplyorganisation over lokalområdets
foreninger og arbejder for at der sker udvikling i byen og koordinere
de tiltage der er. Vi forsøger også at få en dialog med den enkelt
borger idet vi idet 2015 afviklede 2 borgermøder med info om hvad
vi lavede og med spørgsmål om dette var ok.
Vi har også gang i et projekt omkring betonkreationer sammen med
de andre samråd – og vi afventer hvad kommune siger til at vi vil
have nogle opstillet ved gadekæret – vi afventer også dialogen med
de uddannelsesinstitutioner der skal udarbejde kreationerne d.d.
grønt lys.

Ungeudvalget  fik etableret de 3 baner sidste år og fik en flot indvielse i 
forbindelse med sommerfesten. Vi har fået 9.000 kr fra sommerfestens 
overskud  til lys som vi vil sætte op i år. Her i 2016 vil vi etablere en 
legeplads for de mindste (0-3år) bag sognegården i Grindsted.  
Desuden deltager samrådet også i den årlige sommerfest med en 
sangaften torsdag.
Det er bestyrelsens vurdering ud fra drøftelserne på borgermødet, at 
der er et positivt borgerønske om, at Samrådet skal fortsætte 
initiativerne med afdækning af mulighederne for etablering af en 
kultur-/forsamlingshus/onlinekøbmand i DUS-pavillonen, idet 
realiseringen dog forudsætter mange ting, se referatet på side 22.

Vi samarbejder fortsat med lokal lodsejer om at få udstykninger 
etableret syd/øst for tranevej i Grindsted. Der har været en høring 
herom, og vi ved, at der har være indsigelser ( folk på tranevej der ikke 
ønskede denne udstykning). Samrådet mener fortsat at det er vigtigt 
for byen at det bliver bygget flere huse ( nok til en fornuftig udvikling). 
Det vil være det politiske udvalg der skal beslutte hvad indsigelserne 
skal betyde for den videre proces. Herunder arbejder Lasse og Ole S 
med tanker om ældreboliger /seniorboliger i vort lokalområde, så 
ældre har mulighed for at blive i vort lokalområde, når deres huse 
bliver for store og upraktiske.
Som noget nyt vil vi her i 2016 forsøge at etablere et kulturudvalg, der 
blandt andet skal se på, om vi kan få midler til kunst /kultur i vort 
lokalomåde. Det er tanken, at borgerforening, menighedsråd, Galleri 
Hammer, samrådet og evt. nogle kunstinteresserede skal danne dette 
udvalg – men nu må vi se hvilken interesse der for dette i efteråret. 
Ordstyreren takkede herefter for god ro og orden, og Ole Schwarz 
kunne oplyse, at den sidste del af generalforsamlingen ville omhandle 
bosætning i landsbyerne og i landområderne samt om etablering af 
borgerhus/fælleshus. Til det emne var tidligere skoleleder af Thorup 
Skole mellem Hjallerup og Dronninglund, Hans Jørgen Melvej 
indkaldt. Hans Jørgen har været formand for beboerforeningen for 
Thorup og omegn i ca. 30 år. Sammen med den øvrige bestyrelse har 
han kæmpet for, at det lille samfund skal overleve – og det er lykkedes. 

Bedst renoverede hus 2015 Kenneth modtager prisen Hans Jørgen Melvej
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Det sker...

DET SKER:
Arrangementer i juni - juli - august  

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

Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen         
29808405
Betina Knobloch     
98130551
Anette Pilgaard       
25346704
Charley Pedersen 98286121
Anders Clausen       
28246227
Ole Peter Jakobsen  
30286815
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 Timmermann 
51176707
Badminton:
Filip Larsen 
25119947
Gymnastik:
Ellen Høgh 
61992302
Floorball:
Jesper Thomsen  22559231 
Skolebestyrelsen:
Jane Gamborg  
98286727
Dagplejen:
Gitte R Kristensen 
22388893
DUS:
Vibeke Henriksen 
98286149
Uggerhalne Vandværk:
Réne Stricker Jensen 
30591144
Info.uggerhalne@dk-vand.dk
Grindsted Vandværk:
Arne Nielsen 
98286234 
grv@grindsted-vand.dk

NYTTIGE 
TELEFON-
NUMRE:

HUSK Sommerfest uge 34

Arrangør:  Dato/klokkeslet:             Arrangement:

Hammer Sognegård:  31.08.2016 Udflugt til Bangsbo, Frederikshavn og   
Sæbygård slot med rundvisning og kaffe. 

Hammer Kirke:  2. juni 17.00 til 17.30 Fyraftensandagt
se kirkesiderne og se også             http://www.horsenshammer.dk/ 

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

SOMMERFEST 23. til 27. august Detaljeret program husstandsomdeles efter 
ferien

Ridning 20. juni 17 til 20 Uggerhalne Sportsrideklub indvier sine nye  
faciliteter

Galleri Hammer:   se hjemmesiden http://gallerihammer.com/nyheder/ 

Borgerforeningen:  23. juni 19.00 i Dalen Skt. Hans Fest med bål og taler




