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M.v.h. Ole Peter Jakobsen,

Borgerforeningen

Åbningsdagene på Equitour

Manden i centrum - 
manden bag det hele - 
Andreas Helgstrand på 
Revolution

Cristian Tudela Ruiz på Freischütz

Anne-Marie Hosbond Berthelsen på 
Florist Enshøj

Årets EQUITOUR falder lige oven i 
trykkeriets deadline for indlevering af 
Hammernyt - så vi nøjes med en appetizer!

Fredag er der fællesspisning for tilmeldte og for 
hjælpere, med musik. Bag efter er der party i VIP-
loungen

Rigtig mange borgere i Grindsted og 
Uggerhalne er aktive hjælpere som chauffører 
eller P-vagter med mere!MERE I NÆSTE 

NUMMER!
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SAMRÅDETS GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen i Sognegaarden blev indledt med spisning, hvortil 50 havde tilmeldt sig - 
efterfølgende kom yderligere en lille ½ snes. Herefter bød Samrådets formand, Ole Schwarz 
velkommen til generalforsamlingen og indledte, inden den formelle del af generalforsamling 
gik i gang, med at uddele Samrådets pris for ”Årets Smukke Byggeri 2017” til den nybyggede 
og ombyggede Grindsted Skole ved skoleleder Søren Kold Madsen.
Ole Schwarz anførte, at både nybygning og renovering matchede de kriterier, der er sat op 
for tildeling af prisen. Herefter overrakte Ole stentøjsplaketten, fremstillet af vores lokale 
kunstner, Margit Plougstrup, til Søren.

Lasse Breddam blev valgt til dirigent. Lasse konstaterede herefter, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt. Poul Dahl blev valgt til referent.

Formandens beretning
Ole Schwarz aflagde beretning og understregede bl.a., at Samrådet er en paraplyorganisation 
for det lokale foreningsliv. Formålet er bl.a. at være talerør for lokalområdet i forhold til 
kommunen, at varetage dialog med øvrige Samråd i kommunen, og at koordinere og udvikle 
lokalområdet i samarbejde med dets foreninger og organisationer. Dialogen sker bl.a. via 
Borgermøder, Visionsseminar, Hammernyt.dk, HammerNyt, FaceBook og artikler i 
lokalpressen.
Skolens børnetal ligger os meget på sinde, sagde Ole. Ole pegede videre på, at der på nogle 
områder er et fornuftigt samarbejde med Aalborg Kommune, Det kan være temmelig 
forskelligt fra forvaltning til forvaltning. 
Der der er et godt samarbejde Samrådene i Aalborg Kommune imellem, og ligeledes et tæt 
samarbejde med de 6 Samråd, der står bag Projekt Hammer Bakker og Landsbyklyngen Rundt 
om Hammer Bakker.
Ole nævnte også samarbejdet om Equitour, Sommerfest og Borger- & Kulturhus.  
Ole fremhævede afslutningsvist, at Samrådets forskellige kompetencer er en styrke for 
arbejdet og inviterede til, at borgere kan deltage i aktiviteter både i bestyrelse og i 
projektarbejder. Formanden  præciserede, at det er i udvalgene, det store arbejde ligger.

Byudvikling ved Ole Kjær
Ole Schwarz er projektleder; Jon Kjeldgaard, Marianne Ellersgaard, Ole Peter Jakobsen, Ole 
Kjær og Hans Erik Petersen er projektdeltagere. 

Arbejdsopgaver: Vi ønsker at synliggøre Grindsted og Uggerhalne over for omverden og 
medvirke til at udvikle vore byer, herunder lave en strategi for en begrænset, men nødvendig 
udvidelse af boligantallet.

Fortsættes på side 17Tekst: Poul Dahl.  Fotos og redaktion: Ole Faaborg

Søren Kold Madsen modtager prisen for 
Årets smukke byggeri

Formanden aflægger sin beretning for 
de 55 fremmødte

Der lyttes andægtigt . og der var 
genvalg over hele linjen
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Rh. calophytum billedet er fra 20. april, men den 
plejer at blomstre allerede i marts hvor blomsterne 
desværre ofte ødelægges af frost.

Sørens rhododendron
Vi har ikke nogen Søren Ryge, men vi har en 
Søren Kloch! På Grindstedvej 5 i Uggerhalne 
står nogle meget specielle, smukke og sjældne 
rhododendron - smukt akkompagneret af 
azalea, roser og clematis.

Søren fortæller:

Da vi byggede i 1968 forestillede vi os, at 
grunden skulle henligge som naturgrund der 
kunne passe sig selv. Ret hurtigt begyndte vi 
dog at anlægge lidt have og jeg fik interesse for 
rhododendron. 
Jordbunden er meget sandet, så for at dyrke 
rhodendron var det nødvendigt at tilføre flere 
læs spagnum som jævnlig skal suppleres. 
Min interesse er især vildarterne, og mange af 
mine planter stammer fra frø sået for ca. 40 år 
siden. 
Dengang var jeg medlem af det engelske 
haveselskab, hvor man kunne få frø fra deres 
botaniske have Wisley Garden. Mange af dem 
er nu store buske, men det tog naturligvis lang 
tid fra de blev sået til de blomstrede.  

Denne 3 meter høje  R. jacksonii  står flot med glimt af 
sollys gennem granerne

R. schlippenbachii er en løvfældende
azalea-type med blade der får smukke
efterårsfarver

R. williamsianum havde desværre kun
få af de smukke klokkeformede
blomster i år. Bladene er helt runde og
især smukke ved nyvækst som her.

R. inchriarch i forgrunden er en
småbladet alpin art der er meget
blomsterrig og hårdfør, i baggrunden er
det R. jacksonii. Midt i billedet ses R.
Yakusianum der endnu ikke er i blomst,
men alene på grund af sin vækstform og
smukke blade er værd at samle på.

R. dauricum sempervirens er delvis
stedsegrøn med smukke efterårsfarver.
Den kan blomstre allerede i begyndelsen
af marts og heldigvis tåler blomsterne let
frost.

R. albrechtii er en løvfældende azalea-
type. De nyudsprungne blomster har en
smuk mørkrosa nuance, men ret hurtig
bleger de og får en lidt kedelig lyserød
nuance som det fremgår af billedet.
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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

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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AKV LANGHOLT 
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov
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el  -  vvs  -  blik  -  kloak  - ventilation  -  industri

tlf. 98293966  -  www.holmelvvs.dk

Følfodvej 15 · 9310 Vodskov
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GIF FLOORBALL i 2. DIVISION!

Det er med stor fornøjelse, at Grindsted Hammers kan offentliggøre klubbens indtræden i Floorball 
Danmarks turneringer. Til sæsonen 2018/2019 har Grindsted Hammers Floorball tilmeldt et Herrehold i 2 
Div. Vest. Dertil er der indsat et trænerteam og en holdorganisation således at der er gode forudsætninger 
for at tage klubben til det næste niveau.

Grindsted Hammers Floorball er nu parat til at tage næste store og vigtige skridt frem imod at skabe 
Nordjyllands Sjoveste Floorballmiljø. Første skridt er at etablere et Hold i 2 Div. Vest og tilføre en Hammers 
kultur og en holdorganisation der kan være med til at sprede positive vibrationer i klubben, byen og 
regionen.

Rammerne i og omkring klubben har fået en upgradering med tilknytning af flere vigtige nøglepersoner. 
Klubben har valgt at tilknytte et trænerteam bestående af Anders Bech Jensen og Steffen Neve Dahl Jensen. 
Dertil har man valgt at tilknytte Lars Knobloch, som Sportschef/sportslig ansvarlig i klubben. Desuden er 
klubben i øjeblikket i gang med rekruttering af holdledere, medicinsk stab, diætister mf. for at skabe nogle 
rammer for holdet og klubben, der som minimum matcher de bedste i Danmark.

Træner for Hammers 2 div. hold Anders Bech fortæller; Det startede for sjov, det blev ved med at være 
sjovt og det skal fortsætte med at være sjovt at spille i Grindsted Hammers Floorball. Efter at have deltaget 
i en snes træninger blev rusten banket af og motivationen fundet frem igen for mig selv og Steffen - samt 
nogle af de andre som har spillet lidt tidligere. Så vi fandt ud af at vi gerne ville spille lidt kampe i en af 
rækkerne. 2 Div. Vest passer perfekt, da de fleste hold er i regionen og indenfor en belejlig køreafstand.

Anders slutter af med følgende; Jeg har snakket med Sportschefen(Lars Knobloch red.) og transfer- 
budgettet er på 38 kr., hvilket passer ret godt til vores strategi om at rekruttere lokal/regionalt boende 
spillere. Spillere, som vil være en del af én ugentlig træning, hvor det sociale, glæden ved sporten krydret 
med sportslige kompetencer og ʼpå dagen ambitionerʼ passer ind i den enkeltes prioriteter. Spillerne 
tilbydes et sjovt træningsmiljø, Kampe som planlægges at ligges på hverdage, så man kan bruge weekender 
med familie. Spillerne tilbydes muligheden for at være i en social klub, hvor vi har det godt med hinanden 
på tværs af hold, alder og køn.

Som det fremgår af ovennævnte er der plads til spillere, holdledere, spindoktorer og jurister mm.

Kontakt gerne personerne herunder på Facebook såfremt du ønsker at være med;

Jesper Thomsen (Formand) ‒ kendt for trænergerningen, som klubtræner og tidligere landstræner.
Lars Knobloch (Sportschef) ‒ kendt som Grindsteds mest realistiske bud på en statsminister.
Martin Christiansen (Kasserer) ‒ kendt som Nordjyllands ukronede quiz-konge og spillende kasserer. 
Anders Bech Jensen (First Team Coach) ‒ kendt i floorballkredse siden 1995
Steffen Neve Dahl Jensen (First Team Coach) ‒ kendt som Nord-Europas bedste hustømrer og ca 50 
landskampe samt 500 ligakampe +/-

Skulle man have lyst til at forhøre sig om kultur, niveau eller andet fra en spiller i klubben, så står Christian 
Stoksted Krogh, floorballveteran til rådighed, men hav tålmodighed ‒ han er måske ude og fiske.

                                                              Tekst: Martin Christiansen
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Nyt fra Borgerforeningen
Foreningens nye bestyrelse har nu konstitueret sig og fordelt de nye roller:
Bo: formand, Ole: sekretær og redaktør af Hammernyt bladet, Stine: sommerfest, Rikke: miljø, 
Per: events og hygge, Maria: kasserer. 

Vi flager til konfirmationer 10. maj og 13. maj, til Equitour, til Nordjylland Rundt den 9. juni. og 
til sommerfest 23. august - 25. august. Hvis du som borger har behov for flagning, så kontakt 
formand Bo.

NYT: Borgerforeningen arrangerer nu ølbrygningskurser i samarbejde med Hjallerup 
Ølbryggere. Se nedenfor! Første kursus er allerede overtegnet, så ring til Per og sig, hvis du er 
interesseret.

NYT: Vi tager initiativ til noget med hundeposer og hømhøm/legepladser og vi vil tale med 
Samrådet om et samarbejde herom. 

Borgerforeningen koordinerer hjerteløberne og vedligeholder de af hjertestarterne, der hører 
under os. Vi har vedtaget at tegne et serviceabonnement, så vi er sikre på, at starterne virker.

Operation Skrald har vi i år lagt søndag den 9. september. Alle vore dejlige hjælpere bliver 
inviteret til lidt Oktoberfest med fadøl og pølsebord først i oktober. 

Andre ting, vi kigger på, er en kroketturnering i forbindelse med sommerfesten, præmiewhist i 
hallen hvis der er stemning derfor, og rabatordninger på vort medlemskort. 
Sikkert også en ekstra brætspilsdag i efteråret med nye spil og hjemmebagte boller.

Tag godt imod vore hjælpere, når der indsamles kontingent! Bestyrelsen

Vore nye hjælpere Bjarne og 
Birte Frost malede alle 
flagstængerne!

Borgerforeningen står for gode 
sociale arrangementer, især 
med børn

Hjerteløbere og hjertestartere 
er noget koordinerer.

ØLBRYGNING –  kom og vær med!
Den 2. juni starter første hold på Borgerforeningens nye kursus i ølbrygning. 
Det sker i samarbejde med Hjallerup Bryggerlaug, som har indvilliget i at stille 
lokaler, udstyr og know-how til rådighed for kurset. Kurset foregår i hold af 5 
personer over 2 aftener, fordelt med 3 ugers mellemrum. 

Første aften forberedes brygget, 3 uger senere mødes vi for at tappe brygget på 
flasker. Kursusafgift til dækning af materialer etc.  udgør kr. 250 pr. person.

Hvis du er interesseret i at lave virkelig godt øl, så kom og lær om den ædle 
bryggerkunst - send en uforpligtende mail med en indikation af, om du er 
interesseret i at deltage til: pebaco@stofanet.dk  

Vi vil derpå fra bestyrelsens side forsøge at sætte hold op af 5 personer, som kan 
gennemføre kurset i det omfang, vi kan finde egnede instruktører.
Vent ikke for længe - første kursus er allerede overtegnet!    Per

Årets taler til Sankt Hans

Hurtigt, effektivt, godt! kom og 
vær med - lær at lave øl!

        Festligt Sankt Hans-arrangement i dalen
Igen i år fejrer vi Sankt Hans aften i Dalen:  lørdag den 23. juni kl. 19.00 til 21.30. 

Det er i år en lørdag, så vi gør lidt ekstra ud af det! Årets båltaler bliver Daniel Høgagard, vor nye 
unge sognepræst, som blev indsat sidste år. 

Borgerforeningens kiosk bliver med ekstra lækkerier, og bålet bliver stort og flot. Og selvfølgelig 
bliver det tørvejr. Vi sørger for nogle gode forsangere og laver et par ekstra musikalske indslag.

Børnekonkurrence: Borgerforeningen giver præmie til de tre bedste hekse -(max 60 cms) !

Nærmere program følger, så hold øje med Facebooksiden 
'Aktiviteter i Grindsted , Uggerhalne og Hammer Bakker'.
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DanOleCom
Tekst og sprogservice
Autoriseret translatør        
Brochurer, tekstforfatter 
Redigering og layout
'Hammerglimt'  -
digte fra bakkerne         
98286400    Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage er 
specialist i montering og 
service af porte, døre og el 
betjeninger.

Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A     9310 Vodskov CVR. 35230246

Telefon: 40 70 80 10 

E-mail: info@nordport.dk

Tømrermester Morten Thomsen APS



HammerNyt24��� ���������� AnnoncerHammerNyt24��� ���������� Annoncer
Hammer Nyt

17

SA NG fortsat fra side 3
D
ej
h
sm
D
   
G
p

Sø
D
 V
V
h

B
• 
   
• 
• 
• 

Ku
O
A
A
se
d
Pr
af
I 2
n
Lo
U
O
M
ak
B
Sa
Sk
A
p
C
B
Po
D
ko
C
• 
Ko
• 
• 

Sk
B
D
ve
H
o

MRÅDETS GENERALFORSAMLI
Læs mere på www.hammernyt.dk

Læs mere på www.hammernyt.dk
�����������������������������

AK Portmontage
Anders Kjærsgaard

Halsvej 91, 9310 Vodskov ..........  98 29 21 32
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

30 99 09 32

A
K

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,
telefon 9828 6028

Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet

fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives
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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

et gælder bl.a. udstykningsplaner sydøst for Tranevej. Lasse Breddam og Ole Schwarz har støttet 
eren i sagsbehandlingen. Status er lige nu, at indledende høring er gennemført. Endelig godkendelse forventes 
en over sommeren. Samrådet har støttet sagen i lyset af de små børneårgange; vi ønsker     flere 

åbørnsfamilier til byerne. Kornelparken 3 er klar til udstykning af 9 lejeboliger.
er kan eventuelt være tale om flere udstykninger i Grindsted. I Uggerhalne er der ledige grunde.  
     
adekæret er renoveret og betonkreationer opsat. I samarbejde med Aalborg Kommune arbejder vi 
å at få gjort Gadekæret mere indbydende og anvendelig til små arrangementer.

rge for at det, vi har opsat - HammerHatte - Byporte - Betonkreationer - bliver vedligeholdt.
et Grønne Hold udfører et stort arbejde med at vedligeholde vore grønne områder – fik stor applaus
i arbejder på at få flere små HammerHatte opsat og på at få lys på HammerHatte og Byskilte.
i fortsætter konkurrencen om ”Årets Smukke Byggeri” og iklædning af nissehuer på Hammer-
attene ved juletid.

yudvikling har følgende arbejdsgrupper:
”Det Grønne Hold”: Ole Kjær, Palle Nørskov, Torben Hedemann, Gert Hansen, Ole Peter Jakobsen, 

           Jon Kjeldgaard, Thorkild Dahl P. og Villy Aagaard.
PR-gruppen: Marianne Ellersgaard, Poul Dahl, Jon Kjeldgaard og Ole Schwarz
Udstykning: Lasse Breddam og Ole Schwarz.
Byporte: Jon Kjeldgaard og Ole Schwarz.

nst & Kultur ved Villy Aagaard Nielsen
le Schwarz er projektleder, hvor Helle Bergen Nielsen, Ellen Nygaard, Birthe Søborg, Bo Thomasen og Villy 
agaard er medlemmer. 
rbejdsopgaver er bl.a. at lave nye kunst- og kulturaktiviteter - etablere kunst, gennemføre foredrag, musik mm. 9. 
ptember var der en musikalsk eftermiddag med Mai og Simon Skytte Simonsen ved Gadekæret. I november var 

er, i samarbejde med GIF, Irsk Aften med Irish Stew og musik med Kræn West. 
ojektgruppen havde skaffet midler via Aalborg Kommunes Kulturfond til et kunstværk udført af Claus Ørntoft og 
sløret i forbindelse med Skolens indvielse.
018 kommer der to arrangementer: den 8. september underholder The Raggedy Anns ved Gadekæret. Den 2. 

ovember er der atter irsk folkemusik denne gang med Jane & Shane. Dette arrangement holdes i Helgstrands VIP 
unge, så der bliver plads til 150 gæster.

ngeudvalg ved Ole Schwarz
le Schwarz er projektleder i udvalget, der herudover består af Christian Jensen, Nicolai Nørgaard Peder-sen og 
ikkel Torp Jacobsen. Ole orienterede om udvalgets aktiviteter. Det er etableret med henblik på at sikre 
tiviteter for ungdommen. Aktiviteter, som ligger uden for det, de etablerede foreninger gennemfører. 

aggrunden er fremme aktiviteter, så hærværk og lignende kan undgås. 
marbejde med Skole, Ungdomsklub og GIF er derfor meget vigtigt!  
ater-, Beachvolley- og BMX-bane er etableret nu også med lys. Der er etableret legeplads for de mindste børn. 

alborg Kommune har doneret 50.000 kr., Borgerforeningen 15.000 kr. I samarbejde med Dagplejerne indvier vi 
ladsen 9. juni.
ykelstiudvalg ved Bendt Grønborg
endt Grønborg er projektleder i udvalget, hvor Lasse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jakobsen, Peter Jun-gersen, 

ul Dahl & Villy Aagaard Nielsen er medlemmer.
er er sket meget siden Cykelstien blev indviet i 2017. Der er nogle få udeståender, dem søger vi at afklare med 
mmunen.

ykelstiudvalget arbejder i øjeblikket på:
Forbedringer gennem byerne – der kommer 2-1 vej i Uggerhalne (efter borgermøde der). Aalborg 

mmune ønsker beklageligvis ikke at etablere lignende fartreducerende forhold i Grindsted.
Motivering m.m. for at få skolebørnene på cykel - Gode cykelvaner – regler m.m.
At forbedre forhold ved rundkørsel Nord og overgange.

oleudvalg ved Ellen Høgh
estår af Ellen Høgh, Ole Schwarz og Lasse Breddam (projektleder).
en primære opgave er at sikre en god dialog mellem skolen og lokalsamfundet, så alle er 
linformeret om de aktiviteter, der foregår i og uden for skolen - 2 årlige møder. 

erudover omtalte Ellen ændrede bus-tider, ungdomsklubben og ønsket om at 6. og 7. klasse 
gså kan bruge stedet samt ønsket om udendørs-faciliteter til fitness.
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TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!

SAMRÅDETS GENERALFORSAMLING fortsat fra side 3 og 17

Lokalhistorie
Poul Dahl er projektleder. Formålet med arbejdet er gennem interview og indsamling af materiale at kunne 
beskrive Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegns historie. Det seneste år er der indsamlet mange 
fotografier og gårdmalerier hos ældre Grindsted- og Uggerhalneboere.
Poul efterlyste dog yderligere fotomateriale og lignende, der kan belyse vores historie.

Landsbyklynge: 
Lasse Breddam er Samrådets repræsentant. Marianne Ellersgaard og Ole Faaborg er med i 
kommunikationsgruppen. Arbejdsopgaverne er i samarbejde med AK og de 6 Samråd omkring Hammer 
Bakker at identificere og gennemføre tværgående opgaver. Realdania, LOA, DGI og AK sponserer.
Følgende 4 arbejdsgrupper er dannet: Event og Kommunikation; Natur og Bevægelse; Hammer Bakker 
Ringen (cykelsti); HammerGodeRåvarer, hvor Ole Faaborg er projektleder.
Lasse understregede, at samarbejdet mellem de 6 Samråd i Landsbyklyngen om fælles opgaver vil medføre 
større politisk påvirkningskraft.

Projekt Hammer Bakker
Ole Schwarz gav en kort orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor han er formand og 
repræsentant for Samrådet. Ole S fortalte bl.a., at projektet ”kører” rimeligt. Han fremhævede de mange 
professionelt ledede naturture i Hammer Bakker som projektets flagskib. Der bliver skabt nye stier herunder 
nye ridestier.
Projekt Vandtårn arbejder med at skabe et udsigtstårn i det tidligere Vandtårn i Vodskov, hvortil Realdania 
og Grøn Ordning har doneret beløb. 

Kassereren fremlægger regnskab 
Ole Dahl fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 460 kr., egenkapital på 613 kr. og henlæggelser på 
9.761 kr. til fremtidige projekter.  Regnskabet blev godkendt. Ole oplyste, at de 15.000 kr. fra kommunen er 
overført.

INBODYCARE Foredrag
Herefter fortalte Jesper Thomsen om sin virksomhed – InBodyCare.
Det blev en yderst interessant og informativ time for deltagerne i selskab med Jesper, der fortalte levende 
om de opgaver inden for motion og fitness, som han løser for store og små virksomheder – private og 
offentlige – hvor sundhed for virksomhedernes medarbejdere er i fokus. Jesper laver også sundheds-
programmer for private.
Jesper fortalte medrivende om bjergbestigningsture, som han arrangerer til Kilimanjaro, Tanzania. Ældste 
deltager på sidste tur var 77 år!! 
Du kan læse mere om Jesper Thomsen og InBodyCare på hjemmesiden inbodycare.dk  
Der var stor applaus til Jesper.   

Invitation
      Indvielse af vores nye legeplads til de mindste børn i Grindsted og Uggerhalne

Som du sikkert har set og måske oplevet – så er den nye legeplads til byernes mindste 
borgere ved at være klar. Legepladsen ligger bag ved sognegården i Grindsted, og 
Aalborg kommune har givet os lov til at etablere den her på kommunens jord.

Ungeudvalget har stået for opførslen, og vi har fået bevilget 50.000 kr fra AKA-
midlerne (Aalborg Kommune) samt 15.000 fra vores borgerforening.

Indvielsen finder sted lørdag den 9. juni kl. 10.00

Vi har spurgt Rådmanden for Kommunens Fritids- og sundhedsforvaltning, om han vil 
klippe snoren over sammen med et af børnene  fra dagplejen.
Der vil blive serveret en kagemand, kaffe og saft til børnene, så vi håber at mange vil 
møde op!

På gensyn  Ungeudvalget under Samrådet 
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Grindstedmesterskaber 2010 Badminton
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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

������������������������
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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Jensen

Grindstedvej 4,

Uggerhalne,

9310 Vodskov
Tlf. 9828 6133

Værksted

Søren

UGGERHALNE
AUTO
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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

Grønborg Gulvservice A/S
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Få et uforpligtende tilbud på din 
opgave!

E mail: info@gronborggulvservice.dk

KOMMISSION
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Nyt fra Borger/Kulturhuset KBHB

Støbeholdet har støbt sokler for de 2 tilbygninger som første etape. Soklerne står nu klar til et 
træskelet, der skal rejses før spær. Nedbrydningsholdet har fjernet sternafdækninger og skal nu 
videre med at fjerne tagpaptaget og rytterlys. Vi har givet grønt lys for produktion af spærene og 
ståltaget og arbejder videre med ventilationsprojekt m.m.

Inden spær skal der skal opsættes stillads og nedbrydes færdig, og taget skal klargøres til spær.

Så sker det: 
Fra den 8-9-10 juni og lidt frem skal spærrene opsættes og huset ændrer sig fra fladt tag til tag 
med 27 gr. hældning. Taget er et stort og vigtigt projekt med mange små og store 
arbejdsopgaver, som vi håber, mange vil støtte godt op om.

Der er heldigvis en del, som har meldt sig, og som gerne vil hjælpe – MEN vi kan bruge mange 
flere. Meld dig og slut op om projektet! Hvis du ikke er på listen, så meld dig og kom og vær med 
til at gøre en indsats for byen. Vær med i fællesskabet om at bygge et fantastisk Borger/
Kulturhus, som bliver til glæde for os alle. 

Ring til Bendt Grønborg 20651020 – eller send mail til rbgronborg@gmail.com

Når spærrene er oppe vil vi holde rejsegilde for medlemmer af KBHB og hjælpere.
Lasse tegner meget gerne nye medlemmer til KBHB. Jo flere vi er des bedre!

Hilsen fra bestyrelsen i KBHB 
_________________________________________________________________________________________________

GIF Gymnastik
GIF Gymnastik holdt generalforsamling og afslutning den 20. marts. 48 medlemmer mødte op – det blev som 
sædvanligt en god aften! Generalforsamlingen valgte Jørn Michaelsen som dirigent. Ellen Høgh aflagde beretning om 
GIF Gymnastiks mange aktiviteter; beretningen blev vedtaget med applaus.

Derefter blev regnskabet gennemgået; det udviste et pænt overskud. Budgettet blev derefter godkendt. Ingen 
kontingentstigning i 2018/19 – det udløste klapsalver. Næste punkt var valg til bestyrelsen, da Ellen Høgh, Anny Bogner 
og Jonna Sudergaard ønskede at stoppe. Bestyrelsen foreslog Caroline Pihl, Birgitte Foldberg og Anja Lillelund alle tre 
blev valgt. Anja Levin Jensen stoppede som suppleant, i stedet blev Tanja Mølvang valgt.

Vi sluttede aftenen i hyggeligt samvær - god mad fra Vandrehjemmet og et godt glas vin – en dejlig aften!
Bestyrelsen har senere konstitueret sig, så Line Hundebøl Nielsen er ny formand, Inger Posselt fortsætter som 
kasserer, ny sekretær er Birgitte Foldberg. 

Lige nu puster vi ud over sæsonens store aktivitetsniveau – det gælder dog ikke Cheerleaderne – de træner hårdt og 
skal i begyndelsen af juni til DM – flot!! Vi er så småt ved at lade op til næste sæson – senere herom i HammerNyt.

    Hilsen fra bestyrelsen
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         INVITATION: 
SOMMERFEST i uge 34

Klokkeslet Dato 

Onsdag 22.8 17.00 

Torsdag 23.8. 16.30-18.15 

19.00-21.00 

Fredag 24.8. 16.00-17.00 
16.00-18.30 
17.00-18.30 

19.00 - 

Lørdag 25.8. 09.00 
09.30-14.00 
09.30-14.00 
10.00-14.00 
10.30-11.30 
12.30-13.30 
14.00 
14.30 
15.30 
18.00 
18.30 

Søndag 26.8. 11.00 

Aktivitet

Opstilling af telte og bænke  

Hygge på pladsen, 
Fifa med præmier 
Sangaften + gadeturnering 

Cykelløb
Floorball 
Fællesspisning 
Fifa gadeturnering 
Banko I hallen

Gratis morgenkaffe 
Amerikansk lotteri 
Loppemarked 
Aktiviteter på pladsen 
Volleyball
Floorball
Afslutning lotteri 
Kagekonkurrence
Serie 4 kamp
Aftenfest (18+)
Mad serveres

Oprydning

Pandekageekspertene slår til igen!
De smager supergodt når det er fra fri luft!

HUSK AT SÆTTE 
DATOERNE I DIN 
KALENDER!

Vores smukke festplads
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Så er arbejdsgrupperne i gang!
Landsbyklyngen tager form - men der er stadig brug 
for dig!

Den 17. april var der møde i VKI centret om det videre arbejde efter borgerinddragelsen. 
Resultaterne viste behov for en særlig indsats på områderne, som er beskrevet 
nedenfor:

indsatsområderne

Social sammenhængskraft: 6 personer
Navn: Natur og bevægelse
Vil først gå efter at arbejde med motions- og fitnessruter i HB koblet med nem adgang fra byerne, 
opstille oversigtstavler med oplysninger om muligheder og brug af skoven.
Øvrige emner:
• Kulturhus
• Udsigtspunkter,
• Udbygning af shelterspladser,
• Gateway (fx a la den i Hune),
Drøftede mulige nye samarbejdspartnere fx skolerne
Vil kontakte Tylstrup og Vestbjerg for at få repræsentanter med i gruppen derfra.
Næste møde: 23. maj

Kommunikation: 8 personer
Eventgruppen  og gruppen om ”Det skrevne ord” 
Eventgruppe vil arbejde for at få byernes aktiviteter i kalenderen. Næste møde: 9. maj.
Gruppen om Det skrevne ord vil arbejde med tekster – kommunikation ud ad til på forskellige 
platforme. Vil have fokus på Rundt om Hammer Bakker-genkendelighed
Næste møde: 18. maj

Tilgængelighed: 7 personer 
Navn: Hammer BakkerRingen 
Vil arbejde med muligheder for:
• at cykle og kører bil i Hammer Bakker. Adgang og ”stoppesteder” i HB som en del af
infrastrukturen
• Cykle rundt om HB – der mangler cykelsti Vods. – Vestbjerg og vejen ml. Ajstrup-Grinsted er
meget befærdet.
En undergruppe vil arbejde med tilgængelighed til stranden, mulighed for bådebro mv.
Senere evt. arbejde med kollektiv transport ml. byerne fx Kontakt til NT
Næste møde: 16. maj

Lokal forretningsudvikling: 4 (5) personer
Navn: Hammergode Råvarer. 
Vil arbejde med:
• Råvaremarkeder, der går på tur ml. byerne  - 2 gange årligt i hver by
• Lave platform for producenter – a la madsammen.dk (Vendsyssel), Smagen af Nordjylland o.lign.

Invitere Fjordhaven med i samarbejdet
• Frugtlunde i byerne fx æbler i Vestbjerg, Blommer i Tylstrup, kirsebær i Grindsted osv.
Stormøde for interesserede: 14. juni kl 19 i Tylstruphallen
Ide: Frugtlunden kan kobles sammen med bevarelse af bier (sikre biodiversitet)

Næste store seminar er den 29. maj 
i Vodskov VKI!
Her vil alle arbejdsgrupper fremlægge resultaterne.
Mød op og vær med!
RUNDT OM HAMMER BAKKER - 
STÆRKERE SAMMEN!

Formand og proceskonsulent

temagrupperne arbejder

indsatserne fastlægges

Projektet bærer frugt
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HAMMERKUNST 2018
Hammer Sognegård var igen i år rammen om en flot udstilling 
i Kristi Himmelfartferien.

Der store fernisering med taler og et lille glas vin og et fint 
indslag fra skolen kor var torsdag den 10. maj kl 14, men 
udstillingen var åben for besøgende alle tre dage fra 14 til 16.
3. klasse fra skolen deltog med nogle stilfulde collager og
nogle masker, som var flot ophængt.
To af eleverne fra 3. klasse, Magnus og Anton Bang, var på
plads fredag, hvor Hammernyt besøgte udstillingen, og de
forklarede om collagerne og maskernes tilblivelse og roste
deres formningslærer, Bettina, i høje toner.

De øvrige udstillere var guldsmed Dorthe Lausten, Skørping, 
som udelukkende arbejder med unika. Hun er uddannet hos 
Bent Exner og er meget optaget af variation i sølvets 
overfladestruktur og farveholdning.
To malere fra Silkeborg deltog, Sidsel Brix og Rikke Ryge. 
Sidsel er uddannet illustrator fra Designskolen i Kolding og er 
meget brugt som skaber af integrerede udsmykninger i 
private og offentlige bygninger. 
Rikke Ryge arbejder som kontrastfyldt, farveglad og følsom 
æstetiker som inspireres af musik, passionerede mennesker, 
natur, sprog og spændende udtryk.

Tove K Krogh fra Løkken udstillede sine skulpturer i 
drivtømmer fra Vesterhavet i Sognegårdens forhal. Hendes 
skulpturer kan stå både inde og ude og skaber harmoni med 
den forunderlige materialeblanding mellem natursten, bronze 
og drivtømmer.
Klaus Jensen fra Hjallerup fremstiller kugleformede 
kunstværker af affaldsjern og tilføjer et rustent look, der ser 
godt ud både inde og i haven. Han svejser selv og er 
morgenmand, starter ofte kl. 5 om morgenen, hvor han tager 
fat på at skabe kunst af affaldsjern.
Den sidste af kunstnerne i år var Susanne Jensen fra Ulstrup, 
som skaber fantastiske portrætter i kul og andre medier, i et 
næsten fotografisk udtryk.

Magnus og Anton Bang fra 3. klasse viser 
deres værker frem

Klaus Jensens kugleformede 
kunstværker i inspirerende 
ophæng

Rikke Ryge Tove K. Krogh

Sidsel Brix fra Silkeborg maler stemning 
og lys

Sidsel Brix
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TELEFONNUMRE Arrangør:

Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen         
29808405
Dan Ole Faaborg
98286400
Rikke Juul
28224442
Stine Kudsk Bertelsen 
40745134
Per Bachmann
98286167 
Menighedsrådsformand: 
Jørn Toldbod  
982867381
Sognepræst:
Daniel Høgagard
21600514
Samrådets formand:
Ole Schwarz 
23923068
oleschwarz@stofanet.dk 
FDF Hammer kredsleder: 
Lone F. Nielsen
98286160
GIF Grindsted Uggerhalne 
Idrætsforening:
Per Aagaard 
29806405
Fodbold:
Norman Kristiansen 40725225 
Håndbold:
Per Aagaard
29806405
Badminton:
Filip Larsen
25119947
Gymnastik:
Ellen Høgh
61992302
Floorball:
Jesper Thomsen
22559231 
Skolebestyrelsen: 
Jane Gamborg
30296047
Dagplejen:
Gitte R Kristensen 22388893 
DUS:
Vibeke Henriksen 
99824744
Børnehaven:
Vibeke Henriksen
98286649
Uggerhalne Vandværk: Réne 
Stricker Jensen 30591144 
www.uggerhalnevand.dk 
Info.uggerhalnevand.dk 
Grindsted Vandværk: 
Arne Nielsen
98286234
grv@grindsted-vand.dk

DET SKER:
Dato/klokkeslet:      Aktivitet:

Skal du yde førstehjælp?
Ring 112 og hent 
hjertestarter i

1. Grindstedhallen, eller
2. Hammer Sognegård,

eller
3. Hammer Kirke, eller
4. Uggerhalne Vandværk

Udgivet af Borger-
foreningen og 
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet udkommer 
medio august  2018   

Hammer Sognegård:  21. august kl. 19 – 21 Hammerkoret starter igen

23. august 16-17 Børne- og Ungdomskoret starter.
Se også deres Facebookside.

29. august Sommerudflugt. Afgang fra Hammer 
Sognegård kl. 11.45 Gunnerup Kirke. 
Guidet tur i Lille Vildmose. Kaffe og 
kage.

Hammer Kirke: 12. september kl. 19.30 Koncert med ”Trio Musicamente” 
Horsens Sognegård: se inde i bladet Se Menighedsbladet

Borgerforeningen Lørdag d. 23.6. 19.00 Sankt Hans aften i Dalen 
Søndag, den 9. september Operation Skrald

KBHB 8. 9. 10. juni Arbejdsweekend - taget

Sommerfesten  23. 24. og 25. august I og omkring Grindstedhallen

Samrådet Lørdag, 9. juni kl. 10 Indvielse af ny legeplads bag  
Sognegården 

Lørdag, 8. sept. 12-16 Koncert med Raggedy Anns ved
gadekæret

GIF se Facebooksiderne samt evt. http://grindstedif.dk/ - ej færdig

FDF Tirsdage 18.00 til 19.30 alle fra 0. klasse og op mødes i
 Sognegården

se også hjemmesiden http://hammer.kredscms.dk/

Ungdomsklubben onsdage 18:30 til 21:30      Aldersgruppe: 13-19 år. Adressen er 
Espelunden 5. Det er gratis. 

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

Uggerhalne  Sports-  Ma. ‒ fre. 17.00 til 20.00  Holdundervisning i dressur 
og spring, 
rideklub  USR begyndere til øvede.




