
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne 

Bestyrelsen 
Bestyrelsesmøde den 29. august 2017 

Side 1 
 

Lokalhistorie 

 Artikler under vejs og færdige: 

◦ Cementstøberen i Grindsted 

- blev storproducent af betonvarer i Canada. 

Resultat: Artikel sendt til Horsens-Hammer Årbog 2017 + hammernyt.dk offentliggøres i 

oktober 

◦ Egnens historie (til Landsbyklyngen) 

Resultat: Miniartikel sendt til Erling Larsen + Svend Dam Larsen + Lasse 

◦ Møntskatten i Grindsted 

Resultat: 90% færdig 

◦ Mergelgravning i Kinnerup 

Resultat: I mølpose 

◦ Km-sten i Kinnerup 

Resultat: Under vejs - skal males og i det hele taget fikses op 

◦ Fundet km-sten i Vodskov syd 

Resultat: Restaureret og opsat ved cykelstien 

◦ Vejene i gamle dage 

Resultat: I mølpose 

◦ Vandstedgaards endeligt 

Resultat: Miniartikel skrevet, offentliggøres snarest på hammernyt.dk 

◦ Hjælp til Lykke Clavell: ”Hvilken gård er der tale om?” 

Resultat: Med hjælp fra ældre Grindstedboere (Karl Kristian Christensen, Frank Eilertsen og 

Knud Skindbjerg) og matrikelkortstudier er det lykkedes at bestemme hvilken gård i 

Grindsted, der er tale om.   

 Indsamling af materiale – arkivalier – billeder etc. 

◦ Har haft flere samtaler/interview med Astrid ”Nørgaard” Jensen(1919), Karl Kristian 

Christensen (1935) og Lasse Hedegaard Kristensen (1933), Linda Hedegaard Hovn og Verner 

Laursen.  

Resultat:  

1) Mange interessante billeder/foto og informationer om Grindsted i 1930érne og 

fremover. 

2) På baggrund heraf er jeg påbegyndt en lokalhistorisk opgave med at beskrive gårde, 

ejendomme og udvalgte huse i G + omegn: Matrikelnumre, hvem boede hvornår på stedet 

+ foto. 
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3) Vandstedgaard – ved nu hvor den ligger og kender dens sørgelige endeligt. 

 

 Samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening 

◦ Fotobog – Ole Faaborg/Poul Dahl fotograferer & skriver om gårde, huse, forretninger i  

                  Grindsted & Uggerhalne & Kinnerup og omegn  

Resultat: 8 gårde er beskrevet - mødes med OF den 6. september, hvor vi sætter turbo på sagen 

 

 

 

Hjemmeside 

  Nyt menupunkt – ”Derfor bor vi her” 

◦ Baggrund: en del af markedsføringen af vore byer. Vi skal tiltrække nye borgere, så vi kan 

fremtidssikre skole og andre institutioner og sikre omsættelighed af boliger.  

 Kære læser – tekst om herlighederne ved at bo i G&U  

Resultat: Er lavet 

 Vore sange (Ole Faaborgs sange) 

Resultat: Er lavet 

 Billedgallerier med tekst 

Resultat: Er lavet, men er ikke helt tilfreds 

 Video fra Sommerfest i 1980érne 

Resultat: Video er lavet, men endnu ikke publiceret 

 ”Vi bor her fordi”… Små historier fortalt af nye beboere, som fortæller hvorfor de valgte at bo her – 

hvad de lagde vægt på, da de flyttede hertil.  

Resultat: Tre små historier lavet - Endnu ikke publiceret, mangler foto. 

Andet: 

1) Artikel samt Link til Helle Rubys artikel om Vild Stine publiceret 

2) Link til Carsten Petersens hjemmeside om Grindsted på vej 

3) Ikke mange nyheder hen over sommeren – nu begynder ”sæsonen”, så flere info + aktiviteter vil 

forhåbentlig komme.  

Vi skal alle huske at lave små notitser + billeder af de aktiviteter, som vi er med i til hjemmesiden – synes 

at det er alles forpligtelse – og det behøver ikke være store forkromede begivenheder, der skal omtales – 

hverdagens gøremål kan ofte være nyheder for alle andre!  

 


