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Sidst i 2008, da Cecilie Nielsen i sit 95-sindstyvende år, sammen med Rikke Pedersen og Astrid Edberg Jensen producerede og udgav DVDen: ” Grindsted dengang og sidenhen”, en
smuk billedmæssig beskrivelse af udviklingen i vores lokalsamfund.
DVD’en viser, at fotografiapparatet har været en trofast følgesvend i Cecilies liv. Med det har hun indsigtsfuldt ”indfanget”
både natur og mennesker i og omkring Hammer Bakker.
Det kan man ligeledes få et levende indtryk af ved at se den
DVD, som Cecilie Nielsen fik fremstillet i 2007 med ”Maleren,
Tegneren og Fortælleren Karl Nielsen”.
På foranledning af Lions Club Hammer Bakker udgav Cecilie
Nielsen i 2004 bogen, ”Hammer Bakker – sådan set”. Endnu
et værk med Cecilie Nielsens fremragende billeder, som kan
inspirere læseren til selv at søge oplevelser og indtryk i bakkerne.

Cecilie Nielsen – en særdeles
åndsfrisk hundredårig.
Foto Frede Burholt.
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Cecilie Nielsen sk
river autograf i bo
gen
”Hammer Bakker
– sådan set”.
Foto Agnete Schjød
t-Pedersen.

Cecilie Nielsen kom til Grindsted Skole som lærerinde i 1952.
Cecilie beskrives af tidligere elever som en meget afholdt lærerinde, hos hvem skolegangen mindes med glæde. Hun blev
oplevet som en kærlig, men også bestemt lærerinde. Grindsted Skole var dengang en to-klasset skole. Cecilie havde de
små elever fra første til fjerde klasse. Læreren havde de store
fra femte til syvende klasse.
Cecilie fortæller, at hun efter skoletid ofte havde en eller to
elever inde i sin lejlighed på skolen til ekstraundervisning i
dansk. Hun følte sig i høj grad forpligtet til at hjælpe elever,
der havde det svært med skolearbejdet. Børn og forældre var
glade for denne hjælp. Det var ikke alle hendes kollegaer. En
mente, ”at jeg var en skruebrækker”, fortæller Cecilie. ”Jeg
fik jo ikke penge for arbejdet. Men det var et ønske for mig, at
mine elever klarede sig godt; at kunne læse og skrive var jo et
fundament for det videre arbejde i skolen og sidenhen i livet”.
”Jeg indførte også samtaler med forældrene”, fortæller Cecilie. ”Når forældrene kom med deres barn i 1. klasse, gjorde
jeg det klart for dem, at vi nu havde et fælles ansvar for, at
skolegangende skulle blive til glæde og udbytte for barnet.
Jeg ville gøre mit i skolen og bad forældrene understøtte
dette arbejde derhjemme og henvende sig til mig, hvis de
fandt problemer. Det skabte et godt samarbejde”.
Villy Aagaard Nielsen, der gik på Grindsted Skole fra 1954
til 1961, fortæller, at han startede sin skolegang hos Cecilie
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Nielsen. ”Jeg havde frk. Nielsen som lærerinde de første tre år i
skolen og husker hende så glimrende. Hun var en super underviser, der viste, at hun kunne lide os, men hun stillede sandelig
også krav til os. Vi skulle lære at læse, skrive og regne, men
megen lærdom blev leget ind i os med rytme og sang. Hun var
yderst engageret og social, alle skulle være med”.
”Jeg husker også”, fortæller Villy, ”at frk. Nielsen inviterede
vore forældre på skolen til en aften med kaffe. Vi lavede små
forestillinger eller læste op, frk. Nielsen fortalte, hvad vi havde
arbejdet med og hvad, vi skulle arbejde med. Det var nymodens
dengang”!
Cecilie, der oprindelig er fra Nørhalne, blev uddannet på Vejle
Forskoleseminarium i 1935; efter et år som vikar i Hornum, kom
Cecilie i 1936 til Hjallerup Skole, hvor hun fik 16 gode skoleår.
Dagny Knudsen, Ørum og Kurt Thomsen, Hjallerup, der gik i
skole hos frk. Nielsen i
Hjallerup, fortæller om
mange gode timer samCecilie Nielsen,
men med Frk. Nielsen.
Grindsteds ældste
Hos hende havde de
mødt en sød og retborger fyldte
færdig lærerinde hos
100 år mandag
hvem, man nok skulle
den 25. marts.
lære noget, men på en
Cecilie har i mere
legende måde.
I 1981 inviterede de
end et par menneskefrk. Nielsen til deres
aldre udført et stort
25 års skolejubilæum,
og engageret arbejde
fortæller Dagny og
Kurt. Det blev en festlig
for børn og voksne i
dag, hvor Dagny fik frk.
Grindsted, Uggerhalne
Nielsen til at skrive
og omegn.
et vers. Hun valgte et
digt af Stuckenberg.
Alle tilstedeværende
skrev deres navne på et
stykke papir; Dagny fik navne og digt kalkeret over på en porcelænsplatte. Digtet i midten med Cecilie Nielsens håndskrift og
deltagernes navne i en rundkreds uden om. ”Et kært minde om
vores skoletid”, fortæller Dagny og Kurt.
Det var i Cecilies Hjalleruptid,
at hun blev en del af modstandsbevægelsen; det blev
bl.a. hendes opgave at huse
og hjælpe til, når folk skulle
sluses over Kattegat til Sverige.
Det var en vanskelig tid med
vanskelige opgaver.
Cecilie var underviser på Grindsted Skole indtil 1978, hvor hun
gik på pension.
Cecilie Nielsen var et yderst
engageret menneske både før
og efter sin pensionering. Hun var medlem af Menighedsrådet
fra 1973 – 1981 og gik med stor entusiasme op i sognearbejde
og kirkeliv. Cecilie fortæller, at hun ved et tilfælde på ejendommen Dalskær, der ligger få hundrede meter fra kirken, fandt et
fragment af den oprindelige altersten med relikviegemme.
Den gamle altersten var blevet brugt som trappesten og relikviegemmet var lukket med mørtel. Det lykkedes for Cecilie at

3

overbevise både ejer og menighedsråd om, at stenen burde føres tilbage til Hammer Kirke. Resultatet af Cecilies anstrengelser kan vi se i dag, hvor det fundne fragment efter restaurering,
siden 1977 har indtaget sin gamle plads i alterbordet i Hammer
Kirke.
Det var ikke kun børnenes ve og vel, der lå Cecilie på sinde. I
1967 tog hun initiativet til at oprette pensionistklub for ældre
borgere i lokalsamfundet. I mere end 25 år ledede Cecilie
suverænt klubeftermiddage med foredrag og teaterture med
efterfølgende kaffeselskab hos hendes søster Tine, der var
børnehaveleder i Aalborg.
”Vi kunne være mere end et halvt hundrede kaffegæster hos
Tine”, fortæller Cecilie, ”men det gik fint, for nogle af medarbejderne fra børneinstitutionen hjalp gerne til. Og, bedst af alt, det
kostede ingenting. Jeg kontaktede teatret og spurgte om der
var plads til en flok pensionister til forpremieren, den var gratis.
Plads var der som regel. Da ARTE kom til, kom det til at koste
lidt.
Tine fortalte sin slagter om det store pensionistbesøg som hun
ventede fra Grindsted. Det fik det gode op i ham, og han sponserede pålæg. Derefter gav købmanden kaffe. Jeg har i alt, hvad vi
har foretaget os i pensionistklubben altid arbejdet efter devisen:
Det må ikke koste mere, end at alle kunne være med”, fortæller
Cecilie.
”Det gælder også de utallige besøg på store gårde, godser og
seværdigheder i Vendsyssel, som vi har besøgt. Jeg tog altid af
sted i forvejen for at undersøge, om vi kunne komme på besøg
og fortalte, at jeg ingen penge havde at betale med. Det var
sjældent en hindring og ofte, når vi så kom, var det ejeren selv,
der viste rundt og fortalte. Det skete, at vi fik kaffen med eller
fik mulighed for at spise den medbragte mad på stedet; vi har
mødt megen venlighed og velvillighed på vore ture”, understreger Cecilie.
At arrangere foredrag blev en anden af Cecilies opgaver. Mange
interessante mennesker har lagt vejen forbi Grindstedhallen og
senere Sognegården og holdt foredrag om emner, der var oppe i
tiden og føltes interessant for pensionisterne.
En af landets kendteste skuespillere, Preben Neergaard, var på
Aalborg Teater i begyndelsen af 1980’erne. Privat boede han
på Langholt Hovedgaard. Cecilie fortæller, at hun ringede til
Preben Neergaard og spurgte, om han ikke, nu da han jo næsten
var blevet en del af sognet, havde
lyst til at komme til Grindsted og
fortælle om sit liv på scenen. ”Jeg
kan ikke betale dig for det, men
du skal få kaffe og dobbelt brød.
Den kendte skuespiller bed på, og
det blev en fornøjelig eftermiddag
i Grindsted. Jeg fik skam kys på
kinden af den yderst charmerende
mand, da han gik”, fortæller Cecilie med et smil.
”Straks fra jeg kom til Grindsted,
var jeg betaget af Hammer Bakker.
Her kunne jeg slappe af og ”tanke”
ny energi til skolearbejdet. Disse ture medførte helt naturligt, at
jeg efterhånden fik et indgående kendskab til området”, beretter
Cecilie og fortsætter:
”Det måtte jeg dele med andre og har gennem årene arrangeret
et utal af vandreture i Hammer Bakker. Ofte var vi på vej i den
allertidligste morgenstund og har kunnet nyde stilheden i bakkerne, dyr og dyrespor og ikke mindst fabelagtige solopgange
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Cecilie Nielsen i havedøren til sin lejlighed på Grindsted Skole.
Foto fra 1950’erne.
og med dem de smukkeste fuglekoncerter; det har været enestående berigelser ikke alene for mig, men også for de mange,
som tog del”, siger Cecilie.

fælles aktivitet, læste Cecilie op, digte, fortællinger, eller hun
underholdt på anden vis. Hun sørgede altid for, at den danske
sangskat blev flittigt brugt. Der hvor Cecilie var, blev den åndelige føde ikke glemt!
”Både i mit personlige og i mit professionelle liv blandt børnene
har det at undre sig været et omdrejningspunkt, for når man undres, bliver man nysgerrig og vil vide hvorfor, hvordan, hvornår
osv. Så er der sat gang i en (ud-)dannelsesproces, som er vigtig i
alle menneskers liv”, slutter Cecilie Nielsen dette interview!
Og dog, det uundgåelige spørgsmål til en 100 årig må jo være,
hvordan søren har du dog båret dig ad med at nå den alder og
så stadig være frisk?
”Jeg har levet et mådeholdent liv – gik ikke til de mange fester
med den ”tunge” mad, som tidligere var så almindelig på landet
– jeg har holdt mig i form gennem vandreture i bakkerne og
deltaget i GSKs motionsgymnastik, så længe det overhovedet
var muligt for mig. Hjernevindingerne har jeg vedligeholdt ved at
dyrke en langvarig interesse for litteratur, kunst i bred forstand,
historie og mit eget lokalsamfund, det har været brændstoffet i
mit liv”, slutter Cecilie definitivt denne samtale.
Poul Dahl,
Borgerforening &
Samråd for Grindsted & Uggerhalne
Marts 2013

I alt hvad Cecilie har deltaget i, har hun været et aktiv. I mange
år, til højt op i sin alderdom, gik Cecilie til gymnastik i Grindsted
Sportsklub. Når gymnasterne var samlet til fest eller anden

SCT.HANS
AFTEN
I DALEN
DEN 23/6
KL. 19.30

I år falder denne aften på en søndag, og
her vil de fleste kunne deltage.
Årets taler er denne gang vores nye
præst Mette Krogholm Pedersen, som
snart har virket i et år, og som man også
har mulighed for at hilse på.
Hvis alt går vel, så vil Michael Øhrberg
og Co. stå for musikken, både med underholdning, men også med ledsagelse
til midsommervisen.
Det er lidt usikkert, hvem CO. er, men
kom selv op at se efter.
Børnene har vi selvfølgelig også tænkt
på, og vi håber, at der er 2 personer, der
vil hjælpe dem med at lave små hekse
til bålet. Irma og Co. fra Uggerhalne,
som startede op med denne aktivitet, er

desværre stoppet. En stor tak til dem.
Interesserede kan melde sig til Borgerforeningens bestyrelse.
Endelig vil der være mulighed for at
købe øl, vand, slik m.m. i boden.
Tag familie og venner og naboer med
til en hyggelig og traditionsrig aften!
NB. Til dem, der ikke tidligere har været
i “Dalen”, så følg Jens Nørgårdsvej midt
i Grindsted nogle hundrede meter op i
skoven. Der vil være skilt ved Uggerhalnevej.
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NYT

fra DIN borgerforening

GENERALFORSAMLING I
BORGERFORENINGEN FOR
GRINDSTED, UGGERHALNE
OG OMEGN 2013

Uggerhalne ikke længere ophænges. I Uggerhalne er en gruppe
borgere imidlertid ved at undersøge, om det er muligt at renovere/forny de gamle julebelysninger, så de atter kan anvendes
i byen. Borgerforeningen har indkøbt 4 nye julebelysninger
i 2012. En stor tak til Villy Nielsen, Østerholt for hjælp med
teleskoptraktoren ved ophængningen i slutningen af november
og nedtagningen i januar. Også tak til Hans og Annelise, som
sørgede for fortæring og varme.

Afholdt den 18.3.2012 i Hammer Sognegård,
Grindsted kl. 19,30

Sct. Hans aften blev i 2012 også et velbesøgt arrangement .
Også denne gang uden Sct. Hans-tale - og også uden musik.
Det blev alligevel en god aften. Den eftertragtede fremstilling af
de små hekse blev også denne gang en succes. Her en stor tak
til Irma og co. i Uggerhalne.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Ad 1: Valg af ordstyrer og referent
Charlie Pedersen blev valgt som ordstyrer. Bo Hovgaard Thomasen blev valgt som referent. Charlie Pedersen konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2: Formandens beretning
Ole Peter Jakobsen berettede om borgerforeningens aktiviteter
og arbejde i 2012/13.
Bestyrelsesmøderne bliver stadig holdt på skift i hjemmene, og
samarbejdet er godt - og alle rykker. Der blev afholdt seks bestyrelsesmøder i 2012. Suppleanterne har gjort et stort arbejde.
Ole Peter takker nu af efter fire år som formand. Han bliver dog
endnu et år i bestyrelsen for at sikre en god overgang.
Borgerforeningen har stadig rigtigt mange hjælpere – der er ca.
50 familier, hvor en eller flere personer er hjælpere for borgerforeningen. Der blev i 2012 afholdt en hjælperfest den 9. juni
i Grindsted Hallen (Sportscafeen) for at takke for hjælpen og
opbakningen.
Der blev flaget i byerne fire gange i 2012: Dagplejernes dag,
sommerfesten, da sognepræst Carl Hertz-Jensen stoppede og
til konfirmation.
I 2012 udskiftede kommunen de gamle trælygtepæle i Uggerhalne. Borgerforeningen sørgede for, at der blev monteret
stik på de nye master, som gør ophængningen af julebelysningen meget lettere. Der kræves således ikke længere, at en
elektriker udfører arbejdet med tilslutningen. På grund af de
nye master, slidtage og lovkrav kan den gamle julebelysning i

Evaluering af sommerfest 2011- førte til beslutning om ”light”fest i 2012 - men det blev alligevel en god sommerfest. Ved
evaluering af sommerfest 2012 blev det besluttet at opbevare
alle sommerfestmapper i Sognegårdens kælder, så materialet
er tilgængeligt for evt. nye udvalg. Indtil videre er det bestemt,
at der arrangeres en aftenfest, mens resten af sommerfesten
2013 endnu ikke er fastlagt.
“Foreninger i spil” den 29. oktober kom i stand i et godt samarbejde mellem Borgerforeningen og de 2 idrætsforeninger og
med sponsorstøtte fra Sifa, Borgerforeningen og Sudergaards
Autoservice. Der var over 100 deltagere, og der blev som sædvanligt serveret sund mad.
Samrådet har efterhånden aflastet borgerforeningen med hensyn til nogle af de tungere opgaver som eksempelvis kontakt
med kommune og andre instanser. Borgerforeningen samarbejder nu med Samrådet om driften af websiden hammernyt.
dk, som er relanceret i et opfrisket design og med en kraftig
udvidelse af indholdet.
Fastelavn blev grundet udlejning af Grindstedhallen i fastelavns-weekenden først afholdt søndag, den 17. februar 2013
- lige i kanten af vinterferien, hvilket betød, at fremmødet var
noget mindre end tidligere år. Underholdningen var ud over
tøndeslagningen trylleshow af “Tryl og Spas” fra Aarhus.
Ad 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
Kasseren Maria Jakobsen gennemgik det reviderede regnskab,
og dette blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastholdes på nuværende niveau. 150 kr. for familier.
80 kr. for enkeltpersoner.
Ad 5: Indkomne forslag
Ingen.
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Ad 6: Valg til bestyrelsen
Der var i 2012 brug for at få ny kræfter i bestyrelsen. Lajla Gregersen ønskede ikke genvalg, og formanden Ole Peter Jakobsen
ønskede at trappe ned. Han fortsætter dog endnu et år i bestyrelsen, nu som menigt bestyrelsesmedlem.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Else-Marie Trærup Politowski (nyvalgt)
og Bo Hovgaard Thomasen
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STORT
LOPPEMARKED
Igen i år holder Solsikkerne i
Kornelparken 40-84

LØRDAG DEN 25. MAJ 2013
KL 09.00-14.00

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:
Lisbeth Sticker Jensen, Bjarne Hansen, Søren Jensen og John
Andersen (nyvalgt)
Ad 7: Valg af revisorer
Revisorer for Borgerforeningens regnskab:
Frode Christensen, Høgevej 3 , og Gert Hansen, Egelykkevej 4,
Grindsted
Ad 8: Eventuelt
Den afgående bestyrelse præsenterede sig på Else-Marie
Trærup Politowskis opfordring. Der blev desuden fra anden side
spurgt ind til tidsforbruget for bestyrelsesarbejdet.
Ole Peter takker Lajla H. Gregersen (ikke til stede) for hendes
store indsats i bestyrelsen i de seneste fire år, og takkede Niels
Jørgen Jensen, Uggerhalne for at have udbragt Hammernyt i
mindst 4 år uden at få kompensation for benzinforbrug. Han og
Lajla fik overbragt en købmandskurv.
Det er efter generalforsamlingen afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde d. 8. april 2013, hos Charlie Pedersen. Her blev
det bestemt at konfigurationen af bestyrelsen og kasserer uden
for bestyrelsen samt revisorer i 2013 vil være:
Bestyrelsesmedlemmer
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted
Anders Clausen, Høgevej , Grindsted
Charley Pedersen, Ringdrosselvej 4, Grindsted
Else-Marie Trærup Politowski, Uggerhalnevej 26, Grindsted
Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, Grindsted
				
Suppleanter		
Lisbeth Sticker Jensen, Kongsvænget 16, Uggerhalne
Bjarne Hansen, Uggerhalnevej 39, Grindsted
Søren Jensen, Grindstedvej 4, Uggerhalne
John Andersen, Tranevej 66, Grindsted
Kasserer
Maria Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted
Revisorer		
Frode Christensen, Høgevej 3, Grindsted
Gert Hansen, Egelykkevej 4, Grindsted
NB. Mandag, den 8. april havde bestyrelsen møde, og der
blev forsøgt en konstituering, men da ingen ville være
formand, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 1. maj kl. 19 i Hammer Sognegård.

“JEN A GOE SAGER”
TIL EN SLIK ;-)

Der kan også købes kaffe og kage

EKSTRAORDINÆR
G
GENERALFORSAMLIN
:
I BORGERFORENINGEN

kl. 19.00
Afholdes den 1. maj
i Sognegården.
sordenen:
Eneste punkt på dag
Valg af ny formand
Kontingent - 2013!

På Borgerforeningens generalforsamling blev
det besluttet at fastholde det årlige kontingent
på 150 kr. for familier og 80 kr. for enlige.
Her fra midt i maj og indtil Sct. Hans vil I kunne
se kontingentindsamlerne i aktion.
Over 300 husstande var sidste år medlemmer
af Borgerforeningen, og vi håber, at dette tal kan
fastholdes eller måske øges. Det er ikke en sur
pligt at indsamle kontingent, idet vi alle steder
bliver taget godt imod, og det uanset, om man
vil være medlemmer eller ikke. Langt de fleste
er dog medlemmer, og bl.a. er kontingentet
gået til byernes julebelysning, hvor der, som det
fremgår af referatet fra generalforsamlingen,
er brugt mange penge de sidste 3 år. Vi mangler nu at færdiggøre Uggerhalne, og her bliver
der muligvis tale om en renovering af de gamle
belysninger. I år er kontingentet også gået til
underholdning til fastelavn, da sommerfesten
ikke gav så stort et overskud.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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fra DIT samråd

Samrådet arbejder for, at vores lokalområde er et aktivt og godt sted at bo og her er der heldigvis
mange andre org. som f.eks. Borgerforeningen og idræts-foreningerne, skole, inst. m.fl. der gør et stort
arbejde. Samrådet forsøger at koordinere tingene overordnet og tage dialogen herom med kommunen.
Samrådet har nu fået etableret ny
hjemmeside - hammernyt.dk - med et
væld af informationer om vores lokalområde. Samtidig har vi fået et forum, hvor
vi hurtigt og rettidigt kan informere om
aktuelle sager.
Ønsker du at modtage en mail, når der
kommer nyheder, skal du bare tilmelde
dig på hjemmesiden. Det gør du nederst
under menupunktet Nyheder.
Vi arbejder på, at gøre hjemmesidens
Kalender til byernes kalender og har opfordret foreningerne til også at annoncere
deres aktiviteter her.
Mangler der noget, skal du bare henvende dig!
Byudvikling og Forskønnelsesudvalg
er slået sammen. Det består fremover
af Hans Stochholm, Ole Schwarz, Margit
Plougstrup, Marianne Ellersgaard, Ole
Kjær og Poul Dahl.
Udvalget ønsker at supplere sig med
medlemmer fra Uggerhalne, har du lyst,
så sig bare til!
Udvalget har en lang liste over opgaver,
der skal arbejdes med. Det gælder bl.a.
udstykningsplaner, samarbejde med
Aalborg Kommune om renovering af
rundkørsel nord for Uggerhalne, mosen
og gadekæret, opstilling af kunst, affaldsspande ved flere busstop og byporte.

SAMRÅDETS ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
FINDER STED DEN
15. MAJ KL. 19.00
I SOGNEGAARDEN.
Tilbud om spisning kl. 18.00
Nærmere herom senere på vores
hjemmeside

Stadsgartneren besøgte os i efteråret
2012. Hun kommer igen den 8. april med
et par af sine medarbejdere for følge op
på de emner, som vi drøftede dengang.
Vi har fundet vinderen af konkurrencen
om Årets smukke byggeri 2012. Vinderen
får overrakt prisen ved Samrådets generalforsamling den 15. maj.
Kollektiv trafik
Vi forventer ikke, at der kommer mere om
besparelser på vores kollektive trafik =
Metrobus 1 – Her skulle aftalen, som vi
tidligere har skrevet om, være i hus.
Ungeudvalget har travlt. Her arbejdes der
med aktiviteter til vore børn og unge, som
de øvrige foreninger ikke varetager.
For at få afklaret behovet, arbejde udvalget på at gennemføre en temaaften for
alle foreninger og organisationer i vores
lokalområde. Alle foreninger har sagt ja
til at deltage og datoen er nu berammet
til den 4. juni kl. 19.00.
Herudover arbejder ungeudvalget med at

Læs mere på www.hammernyt.dk

få etableret i skaterbane oppe ved multibanen på stadion. Denne opgave skal vi
også drøfte med stadsgartneren.
Lokalhistorie har samlet yderligere materiale ind fra beboere, herunder billedmateriale. Ligger du inde med billeder fra
Grindsted, Uggerhalne og omegn, skal du
bare henvende dig.
Der er nu offentliggjort yderligere to lokalhistoriske artikler på hjemmesiden og
der ligger adskillige i pipelinen og venter
på udgivelse!
Projekt Hammer Bakker – Du kan få et
overblik over foreningens aktiviteter på:
www.oplevhammerbakker.dk.
Der er flere spændende ture her i første
halvår - se under Kalender!
Næste storgruppemøde den 28. maj kl.
19.00 på Toftegårdscentret i Sulsted.
Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og
Uggerhalne

Hammer Nyt
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Nyt fra

Vi er 5 dagplejere, Jytte, Tine, Gitte og
Pia i Grindsted og Jane i Uggerhalne

forældrene kunne få svar på forskellige
spørgsmål de måtte have.

Vi har ansøgt kommunen om at blive
idrætsdagplejere i legestuen, da vi gør
meget ud af at børnene får sig rørt. Det
er vældigt sjovt for os alle, så det hygger
vi os meget med hver onsdag oppe i hallen, når vi er i legestue allesammen.

Fredag før påskeugen holdt vi påskefrokost i Sognegården, med sild, laksefrikadeller, alm. frikadeller, leverpostej,
figenpålæg, æg, tomat og forskelligt
pålæg mm. Der bliver spist igennem
sådan en dag

Vi vil gerne vise forældre og bedsteforældre, hvad vi laver med deres guldklumper, så vi inviterer tit til forskellige
arrangementer.
Senest har vi budt bedsteforældre på eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage.
Vi fik en god snak om børnene og fik vist
nogle sanglege til de stolte bedsteforældre.

Vi er i heldagslegestue i Sognegården
4 gange om året. Det er nogle skønne
lokaler og vi nyder meget at være der.
Børnene kan sove til middag udenfor
uden at blive forstyrret af større børn og
busser.
Vi er også, som regel den sidste torsdag
i måneden, i Sognegården til musikalsk
legestue. Det er for hjemmegående
forældre og dagplejere. Børnene elsker
at “synge” og være med til de forskellige
sanglege. F.eks puster vi sæbebobler,
mens Lene spiller på klaver.

Til fastelavn slog vi katten af tønden i
legestuen med en skøn flok udklædte
børn. Krokodillen Emma blev kattekonge
og valgte Bien Luna som sin dronning.
Vi har også holdt åbent hus for forældre
der søger pasning til deres barn i Grindsted og Uggerhalne. Det var en dejlig
formiddag, med mange fremmødte.
Vores pædagog var også til stede, så

Den anden onsdag i maj måned hvert år,
er der Dagplejedag. Her bliver forældrene
inviteret med til at deltage i festen om formiddagen. Dagplejerne byder på frokost
til alle. Vi har været indianere, blomster,
ol-deltagere og mange andre ting.

I år er temaet CIRKUS. Så det blir
spændende hvor mange klovne, linedansere eller jonglører der kommer i
år. Klokken 09.00 går vi alle i optog fra
Tranevej og op til Hallen. Kom endelig ud
til vejen og se vores festlige optog.
Til sidst har vi et
MEGET STORT NØDRÅB.....
HUNDELORTE....
Vi er meget generet af at der ligger så
mange hundelorte på fortove og de
grønne områder.
Vi har ikke de vise sten til at kunne løse
dette problem, men vi beder indtrængende hundeejere om at samle hundens
efterladenskaber op, så vores børn kan
tumle på de grønne områder uden at vi
skal frygte at de bliver tværet ind i lort
og at vi kan gå en fredelig tur på byens
fortove.
Vi er selv hundeejere og kan slet ikke
forstå at det kan være et problem at tage
et par poser med hver gang man lufter
hunden.
Det betyder så meget for os at alle vil
vise dette hensyn....
PÅ FORHÅND RIGTIG MANGE TAK....

OPSTART BADMINTON SÆSON 2013/14
Øvede ungdomspillere (U13-U19)
og motionister starter ny sæson
mandag den 19. august 2013.
Øvede ungdom:
Mandage 17.30 – 19.00
Motionister:
Mandage 19.00 – 21.00 og Onsdage 20.30 – 22.00

Ungdomsspillere, begyndere (U7-U15)
starter ny sæson den 9. september 2013.
Mandage 16.00-17.30
Husk at klubben stiller ketcher og bolde til rådighed. Kom at
prøv op til 2 gange gratis…se om det er noget for dig!
Sæsonen 2013/14 byder igen på forskellige arrangementer
som begynderstævner, Badminton By Night,
Klubmesterskaber og Hyttetur.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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- en ordentlig bank

DK’
s
bedste
rådgivning
Vi siger JA til
en god forretning
for 4. år i træk

- en ordentlig bank

NEJ til
... og
Se mere om os på www.noerresundbybank.dk
tvivlsomme projekter
NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00 · www.noerresundbybank.dk
NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk
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__både til den__
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___kvalitets-_______
___kvalitets-_______
__bevidste
pige_
__bevidste
og til boligen pige_
og til boligen

MANUFAKTUR
MANUFAKTUR
GARDINER
ApS
GARDINER
ApS
Vodskovvej 30, Vodskov

Vodskovvej
30, Vodskov
Tlf. 9829
3057 - Fax.
9829 4262
Tlf.
9829 3057 - Fax. 9829 4262
E-mail:
cornelius@vip.cybercity.dk
E-mail: cornelius@vip.cybercity.dk

Vodskov
Vodskov Malerforretning
Vodskov Malerforretning
ApS
Malerforretning
ApS
Kristian Larsen
Kristian
Larsen
malermester
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Alt malerTapet- og
udføres
arbejde
FØLFODVEJ
27 · 9310
Tapetog VODSKOV
farvehandel
- kvalitet
udføres

farvehandel
Følfodvej 27,
Vodskov
gennem
- kvalitet


Telefon
9829
Følfodvej
27,3380
Vodskov
70 årgennem

Telefon 9829 3380
70 år


ALT
MALERARBEJDE
UDFØRES...

TLF. 98 29 33 80
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HAMMER

MØDER HVER TIRSDAG
I SOGNEGÅRDEN
FOR ALLE
ALDERSGRUPPER.
KL. 18.00-19.30

Formand: Lone F. Nielsen
98286160 · lpni44@gmail.com
Kasserer: Lars Skat-Christensen
Kredsleder: Lone F. Nielsen

Lederteam:
Tobias Fibiger
Rasmus Dueholm
Frederik Nielsen
Per Nielsen

Hammer Sognegård · Uggerhalnevej 23-25, Grindsted · 9310 Vodskov

Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92
Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
Læs mere på www.hammernyt.dk
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FIBERNET I
GRINDSTED/
UGGERHALNE?
I takt med den teknologiske udvikling er tiden nu
kommet til at tage stilling til, om vores lokalområde skal
have ny infrastruktur i form af fiber-net til hjemmet.

For mere end 20 år siden fandtes der en række driftige mennesker her i området, som fik etableret en fællesantenneforening.
Grunden var, at dårlige modtageforhold (vi ligger i læ bag bakkerne i forhold til Frejlevsenderen) ikke skulle forhindre beboerne i at have adgang til et godt TV-signal.
De kunne ikke vide, at der senere ville blive trukket rigtig mange
tv-kanaler + telefoni og internet med relativt imponerende hastigheder ud af antennekablerne. Men denne hastighed er ikke
så imponerende mere, fordi behovet stiger.
Er det ikke godt nok det vi har?
Antennekablerne og telefonkablerne har gjort det rigtig godt
indtil nu, men begrænsningerne begynder at vise sig. Når naboen bruger sine muligheder og trafikken stiger, falder hastigheden hos dig på grund af at vi deler den samme internetforbindelse. Når du så gerne vil ringe IP-telefoni, så hakker samtalen,
eller websiderne går langsomt. Specielt hustande med børn
oplever problemer med lav hastighed i ”myldretiden”, dvs.
mellem 16-18 pga. lektier og spil, facebook-opdateringer osv.
Og med digitaliseringen af tv opstår der nye muligheder, som
antennekablerne ikke kan følge med til. De fleste har efterhånden fået en fladskærm, men det er først når signalet er digitalt
hele vejen, at fladskærmen kommer til sin ret. Og når der meget
snart bliver mulighed for selv at bestemme hvad man vil se og
hvornår man vil se det, ja så står vi med et forældet transmissionssystem, der bliver en flaskehals for fuld udnyttelse af
fladskærmen.
Stilstand er det samme som tilbagegang.
Allerede nu findes der meget tv-indhold på internettet, som får
PC’ens og tv’ets funktioner til at overlappe (youtubeHD, dr.dk,
NetFlix, HBO mmm…). Den udvikling fortsætter, og ikke engang
fantasien kan sætte grænser for hvad der kommer af muligheder. En ting er dog helt sikker: Det kræver høj hastighed med

mulighed for endnu højere hastigheder i fremtiden.
Her er det at fiber (lysleder) er svaret på dette behov et godt
stykke ud i fremtiden. Og elselskaberne er parat til at tilbyde
teknologien. Det har baggrund i elselskaberne historie. Da strøm
blev udbredt i Danmark, var det begrænset, hvad det kunne
bruges til udover lys og drift af motorer i landbruget. Og ingen
kunne forestille sig at bruge mere, end hvad en 6 Ampere sikring sagtens kunne trække. I dag kan vi ikke undvære strøm.
Hvad er fiber for noget?
Fiber starter som en ca. 2,5 meter lang glascylinder med
vægtykkelse på ca. en cm og diameter på 10 cm. Ved en meget
nøjagtig proces trækkes/smeltes glasset så ud til en fiber på 5
km og 0,125mm tykkelse. Glasset og behandlingen af glasset
gør, at lys med bestemte bølgelængder kan lyse igennem fiberen næsten uden tab. En laserdiode omdanner netværkssignal
til lys eller mørke. Typisk arbejdes der i dag med strækninger
over 40 km med hastigheder på 10Gb/s. Der bliver selvfølgelig
forsket intenst i ny teknologi, der kan hæve hastigheden. Der
bliver allerede nu tilbudt testudstyr der kan måle 100Gb/s pr.
fiber. Sådan et par stykker kommer der ud i hvert hjem. Typisk
er den ene fiber forbeholdt analogt tv med indlejret DVB-C, altså
det samme som Stofa tilbyder. Der vil være 3 pakker, som det
ser ud nu. Den anden er forbeholdt IP-trafik, dvs. internet, IPtelefoni og IP-TV.
Elselskaberne lægger ud med en fysisk hastighed begrænset
af udstyret til 1Gb/s. Når fiberen først er i hjemmet, er det kun
udstyret, der sætter begrænsningen. Derfor er fiber rimeligt
fleksibelt i forhold til at sætte hastigheden op i fremtiden, så
investeringen skal ses over 20+år.
Derudover er fibernetstrukturen opbygget således, at hver
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kunde har direkte forbindelse til internettet i modsætning til antenne og telefon, som deler en forbindelse ud til flere kunder, og
dermed gør hastigheden trafikafhængig. Fibernettet har yderligere den fordel, at hastigheden er symmetrisk, altså samme
hastighed på download som upload. Hastigheden er altså
garanteret under alle forhold, hvor de andre løsninger påvirkes
af trafik, afstand, vejret osv. Det har man brug for hvis man har
en hjemmearbejdsplads hvor hvert tastetryk transmitteres og
skærmbilledet kommer fra en server på arbejdspladsen.
Fiberforbindelsen er gravet ned i jorden langs vejene i PEX-rør,
så den ikke bliver påvirket af vejret, den er potentialfri, hvilket
vil sige at den er ufølsom overfor lyn og selve fiberen er indkapslet i et lille plastrør fyldt med gelé som den flyder rundt i,
så bukninger og vrid absorberes. Den er også ufølsom overfor
vand. Disse egenskaber giver en stabil forbindelse i mange år.
Hvis man ser på fiber med miljømæssige øjne, ja så afgiver
fiber ikke noget til omgivelserne (farlige stoffer, radiobølger),
og da det er glas, som basalt set mest er sand, så kan det hele
nedbrydes igen.
Ideologi?
Elselskaberne har en økonomisk struktur der minder om
andelsbevægelsen, dvs. at forbrugerne ejer selskabet, og der er
offentlighed og demokrati i styringen af de enkelte selskaber.
Det betyder, at investeringer i elnettet og fibernettet kommer
forbrugerne tilgode og evt. overskud bliver brugt på at sikre
forsyningen eller udvikle anden infrastruktur. Pga. dette har vi
i dag et af verdens mest driftsikre elnet. Pengene bliver altså
i landsdelen i stedet for at gøre udenlandske aktionærer rige,
som det er tilfældet hos visse andre internetselskaber.
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relativt høje hastigheder, men kun over lille afstand. Fysikken
bestemmer, at jo højere frekvens (hastighed), jo mindre afstand/
større sendestyrke. Og trådløse signaler kræver antennemaster samt ledige frekvenser og kan påvirkes af atmosfæren og
lokale forhold. Det fungerer fint til internet indenfor hjemmet,
mens f. eks. 4G kræver at antennen står lige ved siden af for at
komme op i fornuftige hastigheder. Derfor kommer det ikke ud
til os, fordi tyndt befolkede områder ikke er lukrativt for disse
udbydere.
Hvad så nu?
I de forgangne år er der etableret fibernet i Vestbjerg, Sulsted,
Tylstrup, Langholt og Vodskov. Disse byer står stærkt i konkurrencen om at tiltrække unge huskøbere, så for at bevare vores
område som attraktivt er det vigtigt at vi også har de tilbud og
muligheder, der findes i vores nabobyer.
For at etablere fiber i et lokalområde skal der tegnes og
indhentes tilladelser hos kommunen, graves og monteres, men
det vigtigste er at vide, hvor mange der gerne vil have fiber. Det
kræver at man som kunde tilmelder sig, så selskabet har noget
at arbejde med. Der arbejdes med kampagner, hvor hele byen
bliver tilbudt fiber inden en deadline. Men inden området bliver
spændende for selskabet skal forhåndsinteressen have en vis
størrelse. Så hvis du kan se ideen i at fremtidssikre vort lokalområde kan du tage det første skridt ved at vise din interesse på
www.bredbaandnord.dk

Trådløs?
Trådløs teknologi er nu udviklet så meget, at det kan overføre
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Michael Øhrberg,
Kornelparken 78,
tekniker ved Bredbaand Nord.
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Nyt fra Gymnastikken

Grindsted Sportsklubs Gymnastikafdeling markerede afslutningen på sæson
2012/2013 med den årlige opvisning søndag 17. marts i Grindstedhallen. Det var
en bidende kold forårsdag, men indendørs
fik tilskuerne - lidt færre end sidste år –
en flot opvisning med tempo
og godt humør.Som sædvanligt havde vi mange frivillige
hjælpere uden hvem vi ikke kan
gennemføre sådan et arrangement, - så tak for det.
Villighed til at hjælpe er alfa og
omega for os.
Gæsteholdet, Jam Cheerleaders fra Aalborg og Danmarksmestre igennem flere år, imponerede med dristige øvelser og
kast af gymnaster højt op i luften! Bagefter fik børn og unge
blandt publikum mulighed for
at komme ud på gulvet og stå
på skuldrene af de erfarne cheerleaders og prøve nogle øvelser, - dog uden kast! Et godt
indslag, som blev vel modtaget
af publikum.
Vi havde selv 7 hold med til
opvisningen. Forældre/Barnholdet havde ønsket at holde
deres egen lille opvisning om
lørdagen med forældre og bedsteforældre og tilpasset dagsrytmen for de små børn (1-3
år). Linedanceholdet deltog heller ikke, da
flere af danserne ikke kunne være med.
Vi fik mange kommentarer på de ”Ris og
Ros” sedler, som lå på bordene. Tilbagemeldinger fra publikum – specielt i gruppen ”Ris” – er vigtige for os, når vi skal

planlægge næste års opvisning og diskutere hvad der kan gøres bedre. Emnerne i
”Ris”-gruppen var bl.a. etablering af handicapparkering ved hallen og snerydning,
prisniveau og sortiment i salgsboden, og
”for høj musik”! Alle kommentarer vil blive

the og småkager.
I Gymnastikafdelingens Generalforsamling onsdag 3. april deltog 40 medlemmer.
Under kyndig ledelse af dirigenten, Gurli
Olesen, blev generalforsamlingen afviklet
i god ro og orden. Formandens beretning
og kassererens regnskab blev
begge godkendt og en mindre
forhøjelse af kontingentet på
50 kr. for alle hold blev vedtaget. Efter valgene består bestyrelsen af Christina Jakobsen,
Dorit Kyed, Susanne Madsen,
Lisbeth Mølgaard Madsen, Inger Posselt, Jørn Michaelsen
og Thomas Thomsen. Suppleant er Line Hundebøl Nielsen.
Bestyrelsen konstituerer sig
senere.
Efter generalforsamlingen var
der afslutning for voksenholdene. Der var livlig trafik til og
fra buffet’en, hvor den lækre
og rigelige menu fra slagter
Krabbe i Brønderslev hurtigt
mindskedes! Stemningen og
humøret var i top og lyden af
forårs-og sommersange fyldte
Sportscafeen.

evalueret, - også ”Rigtigt godt arrangement”!
Tirsdag 19. og onsdag 20. marts var der
afslutning for børneholdene. Efter lidt
opvarmning i hallen var der is,is,is og flødeboller samt saftevand og sodavand til
børnene. Forældrene blev budt på kaffe/

Læs mere på www.hammernyt.dk

Vi takker alle vore gymnaster
for sæsonen 2012/2013 og
ønsker alle en god – og lun –
sommer. Vi håber på et gensyn,
når den nye sæson starter 3. september.
Programmet for sæson 2013/2014 bliver
publiceret i august måned.
Venlig hilsen fra Gymnastikbestyrelsen.
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Lene
Fogde Christiansen
DVD’en
DVD’en
Ugegrhalnevej
12, Grindsted
9310 Vodskov, Tlf 9826-0066
SMS: 5189-2369

AA PORTMONTAGE
––
PORTMONTAGE GRINDSTED
GRINDSTED
K
K
Dengang og Sidenhen
SALG OG SERVICE
SALG OG SERVICE

Åbningstider: Mandag
åben efter aftale
Dengang
og: Sidenhen
                       Tirsdag : 09.30-17.30

Reparationer af alle former
Reparationerfor
af porte
alle former
i aluminium og stål,
for
porte i aluminium og stål,
hejse-, skyde- og foldeporte
hejse-, skyde- og foldeporte

                       Onsdag :   lukket

Salg og service på portautomatik
Salg og service på portautomatik

Check GIF's nye
Check GIF's nye
hjemmeside:
hjemmeside:
www.grindsted-if.dk
www.grindsted-if.dk
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kan bestilles
en
                       ved
Torsdagat: sende
09.30-16.00
kan
bestilles
ved
at
sende
en
                        Fredag : 09.30-16.00
email
til
Rikke
Pedersen:
                       
:   lukket
email
til Lørdag
Rikke
Pedersen:
rix_nice@hotmail.com
rix_nice@hotmail.com
eller ringe på tlf. 29 29 61 44
eller Pris:
ringeHAMMERNYT
på tlf.
KONTAKT
100,kr.29 29 61 44
HVIS DU Pris:
HAR 100,EN GOD
kr. ARTIKEL
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Uggerhalnevej 17, Grindsted,
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GRINDSTED MESTERSKABERNE
DEN 9. FEBRUAR 2013
Den 9. februar afholdtes der
Grindsted Mesterskaber i Badminton. Der var fint fremmøde
til dagen hvor der blev startet
med fælles morgenbrød og
kaffe kl. 8.30. Kl. 9.00 blev
der budt velkommen af Formanden for GSK Badminton;
Filip Larsen. Alle spillerne
blev informeret om hvordan
dagen ville forløbe og informeret om at der var gratis frugt
og vand til alle venligst sponseret af Kvickly Nr. Sundby.
Herefter blev Mesterskaberne
sat i gang, der blev dystet i
13 forskellige rækker. 25 børn
Vinderne blev:
U7, Single: 1.William Helgstrand 2. Lucas E. Kristoffersen
3. Daniel Pedersen
U9, single: 1. Fredrik Lauesgaard 2. Fredrik Gamborg
3. Mikkel Bæk Hansen
U9 Double: 1. Fredrik Lauesgaard og Fredrik Gamborg
2. Emma Bæk Hansen og Mikkel Bæk Hansen
U13 Herre single: 1. Kris Christensen 2. Daniel Palsgaard
3. Niklas E. Kristoffersen
U13 Dame single: 1. Caroline Elmer 2. Thea Grønborg Andersen
U13 mix-double: 1. Caroline Elmer og Kris Christensen
2. Thea Grønborg Andersen og Niklas E. Kristoffersen
U13 Herre double : 1. Kris Christensen og Niklas E. Kristoffersen
2. Daniel Palsgaard og Fredrik Lauesgaard

og unge i alderen 6-19 år dystede om de flotte præmier i
ungdomsrækkerne og nogle
få motionister dystede i Mixdouble. Der blev kæmpet
bravt i alle rækker og præmierne sponseret af Hårsmedjen,
Jysk, Sportsmaster Dronning
lund, Hjallerup Sport, Superbrugsen i Vodskov og Brunø
blev uddelt til de bedste blandt
deltagerne. De ældste deltagere spillede de sidste kampe
og Grindsted Mesterskaberne
kunne afsluttes ca. kl. 14.30.
En god og aktiv dag for alle
deltagere.

U15 Herre single: 1. Lucas Kristoffersen 2. Emil Kristoffersen
3. Andreas Lee
U15 herre double: 1. Emil Kristoffersen og Lucas Kristoffersen
2. Kris Christensen og Andreas Lee
U19 Herre single: 1. Steve Larsen 2. Filip Larsen 3. Simon Nielsen
U19 Herre double: 1. Steve Larsen og Filip Larsen
2. Simon Nielsen og Rune Christensen 3. Christian Palsgaard og
Jesper Bo Jensen
Motion Mix double: 1. Mie Christensen og Simon Nielsen 2. Britt
Larsen og Steve Larsen 3. Astrid Kristoffersen og Filip Larsen.
Da de første rækker for de helt små var afviklet blev der uddelt
Forza t-shirts sponseret af Active Sportswear i Brønderslev. Et
fint sponsorat der gør at medlemmerne kan blive godt klædt på
ved deltagelse i turneringer og kampe.

SÅ RULLER
FODBOLDEN IGEN
– et sikkert tegn på, at foråret er på vej
– så på trods af kulde, dommerstrejke
osv, er vores fodboldhold kommet i gang
med træningen.
Her til højre kan du se holdenes trænere
samt træningstider.
Har du lyst til at spille, så mød endelig
op. Der er altid plads til en til. Hvis der
er forældre, som har lyst til at hjælpe til
med især de små hold, er de MEGET velkomne også.
Tjek også vores hjemmeside
www.grindstedsportsklub.dk

Læs mere på www.hammernyt.dk
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GSK BADMINTON
UNGDOM PÅ
ÅRLIG HYTTETUR
I THORUPHEDE

På hytteturen for GSK Badminton ungdom blev årets
spiller traditionen tro kåret. I sæson 2012/13 blev
Emma Bæk-Hansen kåret som årets spiller.
Emma er altid til træning, har udvist god udvikling
på banen, har altid et godt humør og er en god
kammerat for de andre. Godt gået Emma!

Underholdningen var i top og alle blev blandet på
tværs af alder. Der blev lyttet og grinet i stor stil.
Igen i år arrangerede GSK Badminton hyttetur for de unge
i klubben. Der var en bred deltagelse af 21 spillere fordelt i
alderen 6 år – 18 år. De store og små hyggede sig med fodbold,
rundbold, natløb, underholdning og flødebollekast. De 4 ungdomstrænere Filip, Rune, Mie og Rune var igen i år tovholdere
på underholdning som blev fordelt ud på deltagerne.
Fredag eftermiddag mødtes vi alle på Thoruphede Spejdercenter. Det var tid til sæsonafslutning for GSK Badminton ungdom.
Spillerne fandt hurtigt ud af hvor de skulle sove og skyndte sig
derefter ud i det dejlige forårsvejr for at begynde på lidt boldspil.
Meget hurtigt blandede små og store sig og der var plads til alle
i det gode fællesskab. Godt nok ser man ofte på badminton som
en individuel sport men i Grindsted står vi alle sammen som
et hold. Små og store hygger sig sammen og kender hinanden
igennem de forskellige arrangementer som vi igennem året
afholder i samlet flok.

Efter aftensmaden var der tid til hygge. Der skulle snakkes og
grines. Alle ventede spændt på aftenens tiltag med kåring af
årets spiller, natløb og underholdning. Opdelt i hold skulle der
findes 50 slikposer fordelt udenfor i mørket…lommelygterne
blev tændt og alle gik op i det med sjæl og sind.. Det var spændende for de små, som blev taget godt hånd om af de store. Efter natløb forberedte hvert hold underholdning hvor alle deltog.
Lørdag formiddag var vi igen heldige med dejligt solskinsvejr,
som indbød til udendørsaktiviteter….rundbold og flødebollekast.
Igen blev der hygget på tværs af alle aldre. Det er skønt at se
båndene som bliver knyttet på tværs og vi glæder os til mange
gode timer med jer igen i næste sæson.
Tak for en god sæson!
GSK Badminton Bestyrelse.

EFTERLYSNING!!!
Pibe fundet i skoven lige op med Grindsted. Mærket ”OPUS real brair”
er præget på siden. Ejeren kan hente piben hos
Jan Holdgaard Dissing, Kornelparken 102.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Fredag, den 3. maj: Dus 1 og Borgerforeningen
Lørdag, den 4. maj: Borgerne i Grindsted og Uggerhalne
Også i år deler vi skraldindsamlingen op i 2. Fredag
mødes børn og pædagoger og repræsentanter for
Borgerforeningen i tidsrummet 13,45 - 15,15, hvor
områderne omkring institutionerne, festpladsen og
sportspladsen renses for skrald. Bagefter byder
Borgerforeningen på lidt godt til ganen.
Lørdag i tidsrummet 10 - 15 er det så alle andres
tur. Containeren er i år placeret på P-pladsen ved
Grindstedhallen, og her vil der kl. 10 - 11 blive
udleveret sække og indsamlingsplaner. Det vil
primært dreje sig om indfaldsvejene til Grindsted
og Uggerhalne, herunder også Kinnerup. Efter
endt arbejde er der mulighed for forfriskninger.
Sidste år kneb det med indsatsen i Grindsted, så
i år ser vi gerne, at borgerne i Grindsted møder
talstærkt op.

”Opertion S

NB. Hvis nogle kan tage en trailer med, vil
det være fint!
Med venlig hilsen
Ole Peter Jakobsen
Borgerforeningen

krald”

Nyt fra
Ungdomsklubben:
I februar deltog klubben i Ungdomsskolens
årlige Go-kart turnering. Pigerne genvandt
vandrepokalen efter en god hold indsats.
Drengene derimod var desværre ramt af et
uheld med deres kart i finalen, men sluttede
på en fin tredjeplads i den samlede stilling.
Klubbens åbningstid er onsdag kl .18:30 –
21:30, og for alle unge i alderen 13-19 år.
Sidste dag inden ferien er onsdag d. 24 april.
Sæsonstart annonceres senere.
Vi ses i ungdomsklubben hilsen personalet.
For information kan Christian kontaktes på
mobil 21423105.

GRINDSTEDS
HÅNDBOLD BØRN
ØNSKER DIN HJÆLP!
Når den nye håndbold sæson begynder, mangler
Grindsteds håndboldunger en voksen til at hjælpe med
at træne.
Vi har brug for er par trænere til vores U6/U8(uøvet) og
et par til vores U8/U10 hold.
Vi har brug for nogle voksne der har lyst at træne/lege
med ungerne en gang om ugen. Du behøver ikke være
noget håndboldgeni, da det mest drejer sig om leg.
Det er vigtigt for GIF og for Grindsted, at vi har nogle
aktiviteter i byen for de unge, så byen ikke dør helt ud.
Har nogen lyst til at give et nap med, eller bare høre
lidt mere om det, så ring +45 31 64 71 96 (formand
Kim) Forældre med børn i aldersklassen er også velkommen til at byde ind.

Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør: Connie Vorsaa - E.mail: hammernyt@hammernyt.dk
Sats og layout: Jan Holdgaard Dissing - E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Tryk: NTK-Print, Dronninglund

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annnoncøren.
Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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LOKALE
TELEFONNUMRE
Borgerforeningen:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen
Charley Pedersen
Anders Clausen
Bo H. Thomasen
Lajla Gregersen

98 28 60 09
98 28 61 21
28 24 62 27
29 80 84 05
60 13 98 17

Grindsted-Uggerhalne Samråd:
Ole Schwarz
96 38 68 58
Menighedsrådsformand:
Jørn Toldbod
98 28 63 81
Sognepræst:
Mette Krogholm
Pedersen
FDF Hammer:
Kredsleder:
Lone F. Nielsen

98 25 64 16

98 28 61 60

Grindsted Sportsklub:
Simon Madsen,
98 28 66 88
formand
GSK Badminton:
Filip Larsen
25 11 99 47
Mail
Filip-larsen@hotmail.com
GSK Fodbold:
Norman Kristiansen

40 72 52 25

GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen

98 28 61 11

Grindsted Skole:

98 28 61 34

Grindsted IF:
Per Timmermann

51 17 67 07

Skolebestyrelsen:
Formand:
Jane Gamborg
98 28 67 27
Dagplejen:
Gitte Christensen

98 28 61 06

DUS:
Vibeke Henriksen

98 28 61 49

Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod
98 28 63 81
E-mail:
info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Grindsted Vandværk I/S:
Ole Dahl
98 28 66 01
40 88 09 01
E-mail:
grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk
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Skal du yde
førstehjælp?
Ring 112 - og
hent hjertestarteren
i Grindstedhallen,
Hammervej 90.
Den hænger i forhallen.
Hvis døren ikke er åben,
skal du blot smadre en rude.
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Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
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