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Koncert med Jane & Shane i VIP-lounge 2. november!

JANE & SHANE: Succes-duo spiller forførende og original irsk/britisk folkemusik 
En koncert med duoen Jane & Shane er en ekstraordinær musikalsk oplevelse. Duoen er 
begavede musikere og spillemænd, der med medrivende energi skaber magiske øjeblikke, når de 
bringer deres forførende irsk/britiske folkemusik på scenen. Se mere side 20.

God Sommerfest i Grindsted-
Uggerhalne - se side 3 og 4

Efterårsudstilling med 
historiske værker side 21. 
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M.v.h. Ole Peter Jakobsen,

Borgerforeningen

REN BY: OPERATION SKRALD 
Aalborg Kommune har fokus på rene gader og pladser og smuk 
natur uden affald, og kommunen var med til at støtte op om et 
oprydnings-event kaldet Operation Skrald, arrangeret af BFGU, 
Borgerforeningen for Grindsted og Uggerhalne. 
Normalt afholdes Operation Skrald i april samtidig med den 
landsdækkende kampagne, som Danmarks Naturfredningsforening 
står for, men vi måtte flytte dagen grundet andre arrangementer. 
Det blev så den 9. september, fortæller formanden Bo H Thomasen, 
og det var åbenbart et godt valg, for deltagelsen var rekordstor, 
over 50 voksen og børn.
Formålet er at gøre noget godt for naturen og for vejsider, fortove 
og grøftekanter, og der blev samlet masser af skrald ind på 
indfaldsveje, rekreative arealer og stier.  Vi bruger jo naturen til 
vores fælles hobby, og så var vi glade for at give lidt tilbage, siger 
Borgerforeningens bestyrelse.
Aalborg Kommune leverede containere og betalte til varme vafler 
og drikkevarer til de aktive deltagere efter operationen og sørgede 
for, at affaldet blev bortskaffet, efter at det var samlet ind. Blandt 
det indsamlede affald var bl.a. store mængder af tomme øldåser og 
cigaretskodder, men der var også tungere ting som cykler, kloak-
dæksler og havesager.

Gert og Gitte havde deres egen strategi for dagen, idet de lugede 
de grimme striber ved Hallens indgangspartier og fjernede visne 
blade, der nogle steder lå i en halv meters højde. Det fik de to 
førsteprisen for, overrakt af Rikke Juul.

Efter indsamling hyggede alle deltagerne i Sportscaféen. Stine 
havde lavet en ordentlig balje vaffeldej, og Ole og Stine bagte over 
80 vafler til de sultne skraldere, og Bo havde opsat gratis øl/vand/
kaffebuffet.

I alt samlede deltagerne 20 sække affald, et resultat, som glæder 
Borgerforeningen meget.  Naturen er et af vores store aktiver, og 
det er rigtig rart, når frivillige gør en indsats for at holde den ren og 
pæn. En stor tak til de aktive deltagere, siger foreningen.

2. og 3. vinderne

1. prisen gik til Gert og Gitte

Der blev 
samlet ind 
overalt i 
Uggerhalne 
og Grindsted - 
til gavn for 
vor smukke 
natur!

Cykelstierne blev støvsuget!

Kø ved vaffelbageriet
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God  SOMMERFEST 2018
Vi klarede den næsten uden regnvejr i år!

En stor tak til alle vore flinke 
sponsorer og frivillige! 
Der blev et overskud et pænt stykke over 
20.000 kr til fordeling mellem foreningerne. 
Midlerne vil gå til at støtte ungdoms-
aktiviteter og faciliteter i byerne.

Fra starten på børnecykelløbet

Cykelløbet for de små

En Stiller klar til start Glade sommerfestgæster!

3 fra modelbureauet Nr. 80 Astrid i mål uden pedaler Er det nu i orden???
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Der er altid hygge og god stemning under 
sommerfesten

Klubber og 
foreninger 
stillede med 
de bedste 
folk, de 
havde!
Der blev 
gået til 
makronerne,
pølserne og 
vaflerne!

En Helgstrand dresserer flødeboller

Det store stuntSe mor, jeg kan også!

To eksperter plejer det gode fadøl fra Thy

Gadeturneringens kagekonkurrence: de strenge dommere

Inge passer pølsevognen

Stor omsætning i boderne

FDF solgte deres lækre pandekager.
Sporer man en vis skepsis hos damerne?
Per krydrer med lidt brænderøg, sådan!

Festududvalgets formand 
Mikkel får det kolde gys

Volley på stranden
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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

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

En aktiv arbejds-
plads

i lokalområdet
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Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234
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Vodskovvej 25D · 9310 Vodskov ·Tlf. 98 29 30 09

el  -  vvs  -  blik  -  kloak  - ventilation  -  industri
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Følfodvej 15 · 9310 Vodskov
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==================================================================================================

Kulturudvalget under Samrådet i Grindsted og Uggerhalne afholder:

Irsk aften
Det sker       fredag den 2. november 2018
Sted: Helgstrand Dressage, VIP Lounge, Uggerhalnevej 54
Kl. 18.30 – 20.00  Menu: Spændende Tapasbuffet
Kl. 20.00 – 22.00 Musik: Jane og Shane (Irsk/britisk musik når den er bedst)

Billetprisen er 200,- pr. person for mad og musik.
Drikkevarer købes i baren.

Billetter kan købes ved medlemmer af kulturudvalget:
• Birthe Søborg, Hüttel Sørensensvej 123, Vodskov, tlf. 21600094
• Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302
• Ellen Nygaard, Høgevej 6, Grindsted, telf. 22242472
• Ole Schwarz,Høgevej 6, Grindsted, telf. 23923068
• Villy Nielsen,Tennisskoven 26, Hjallerup, telf. 61163930
• Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512

Eller på Nemtilmeld:
https://samraad.nemtilmeld.dk/1/

På gensyn til en spændende aften!

Kulturudvalget under Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Borgerforeningen inviterer:
Søndag den 4. november fra kl. 10 til 17 inviterer Borgerforeningen alle interesserede 
voksne og større børn til brætspil i Grindstedhallen. Arrangementet er tiltænkt 
deltagere fra ca. 10 – 99 år, så kom bare frit frem!
Foreningen sørger for lidt forplejning undervejs til meget rimelige priser.

BRÆTSPILSDAGEN går ud på at spille brætspil med andre, end dem man plejer at 
spille med, og at få lejlighed til at prøve nye spil uden at skulle ud og investere flere 
hundrede kroner.
Deltagerne kan medbringe egne brætspil eller prøve nogle nye - vi har hundredevis 
stillet frem på dagen!.
Det er lysten til at spille brætspil, der var det væsentlige. Puslespil og brætspil går 
aldrig af mode, og grunden til det skal findes i menneskets sociale natur. Der er intet 
som kan samle familien som et brætspil - eller til at finde nye venner!
Sidst vi afholdt brætspildag var der flere, der fortsatte i mange timer derhjemme, 
også efter at vi havde ryddet op og havde forladt sportscaféen.

KOM OG FÅ EN GOD DAG MED FINT SAMVÆR I HALLEN!

Bestyrelsen
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Koncert ved gadekæret: RAGGEDY ANNS
The Raggedy Anns har sine rødder I Aalborg, men henter sin inspiration 
fra den amerikanske bluegrass country og folk scene. 
Medlemmerne er fra Skagen, Højene, Skyum, Skive og Aalborg.
Aalborg-bandet er efterhånden blevet et af landets mest eftertragtede 
bands indenfor genren med bl.a. jobs på Tønder og Skagen Festival. Med 
de to frontfigurer Stine Flyvholm og Katrine Schmidt, fortolkes der både 
energiske bluegrassnumre og melankolske folk historier. De bakkes op af 
guitaristerne Anders Duus og Steffen Thomsen, og kontrabassist Mark 
Kühn.

Hvorfor navnet?
Bandet har navn efter en over 100 år gammel kludedukke fra Indianapolis, som blev gjort 
populær af en designer, Johnny Gruelle. Der findes store fanklubber og hele supermarkeder i 
USA med ting og sager til kludedukkefamilien.

Hvad er Bluegrass?
I 1940'erne var oldtime/country blevet tilpasset tidens populærmusik, og som bolværk mod 
dette arbejdede Bill Monroe, en sanger og mandolinspiller fra staten Kentucky på at raffinere 
og viderudvikle spillet på de traditionelle instrumenter og den flerstemmige sang. 
Countrymusikken havde fjernet sig fra den oprindelige rustikke stil med banjoen og violinen 
som de dominerende instrumenter, dem der holdt fast ved denne stil optrådte mest som 
pauseklovne ved countryshows eller som indslag der skulle gøre de konservative tilfreds. Bill 
Monroe var en af dem, der holdt fast ved den gamle stil, men han var ude på at forny den for 
at lave et bolværk mod de nymodens strømninger i countryen. 

Efter tilnavnet på hans fødestat The Bluegrass State kaldte han sit band The Bluegrass Boys. 
Sidst i 1940'erne havde han efterhånden udviklet den stil, der kom til at danne skole og som 
bestod af guitar, violin og banjo fra det klassiske oldtime stringband plus mandolin og 
kontrabas. Hans sang var influeret af bluesmusikken uden at den mistede kontakten med 
rødderne i de gamle angelsaksiske folkesange, og mellem hvert vers improvisererede 
instrumenterne en solo meget inspireret af jazzens improvisationer. 

Grundrytmen dannes af kontrabassen og guitarens dybe strenge på 1. og 3. taktslag og 
guitarens høje strenge og en mandolinakkord på 2. og 4. taktslag, der giver musikken dens 
særlige hoppende rytme.
 Sangenes omkvæd synges to- eller trestemmigt med en stemme over melodistemmen. De 
religiøse sange blev ofte sunget firstemmigt, med kun guitaren som akkompagnement og et 
lille mandolinmellemspil. Endvidere skal der nævnes instrumentalnumrene, hvor et instrument 
spillede temaet og de andre improviserede deres version af det efterfølgende. 
Måske var der ikke noget at sige til, at publikum i Grindsted klappede ’forkert’ og blev grundigt 
belært af Stine Flyvholm!

Vejret var ikke med os den eftermiddag i september – der kom alt for få. Men vi, der kom, fik 
en unik musikoplevelse!
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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

Peter Ubbesen

Hjertegræsvej 22, 9310 Vodskov
Telefon: 98 17 31 22
fuge@aalborgfugeservice.dk
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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

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

��������������
���������������

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

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

Uggerhalne og Omegn:
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GRINDSTED –
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Pris: 100,- kr.
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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

STERHOLT på Ørum Mosevej:
KOLOGI OG GENERATIONER I HARMONI

os Villy, Helle og Per og Jeannette er der godt gang i selskabet I/S Aagaard Nielsen, som 
ar lagt energien i økologisk drift med 140 køer og ca. samme antal kalve. På ”Østerholt”, som 
r Villys barndomshjem, trives den unge generation Jeanette og Per og deres tre piger. Ved 
iden af familien passer Jeanette et job som produktspecialist i Danish Agro.

elle og Villy har bygget sig et dejligt hus og bor nu i Tennisskoven i Hjallerup, som de nyder – 
un savner de udsigten!Det er nok derfor, at de så ofte er at finde på Ørum Mosevej.

2016 lagde Per og Villy markene om til økologisk drift, og der dyrkes afgrøder til foder på 220 
a jord. Der har blandt andet betydet et farvel til roer og majs. Køerne blev økologiske i 2017. 
øerne på ”Østerholt” er af racen Sortbroget Dansk Malkerace. Malkekøerne bor i en 
oderne og luftig løsdriftsstald, mens goldkøer og ungdyr går ude på markerne i 

ommerhalvåret. Tyrekalvene afsættes til en kalvekødsproducent.

illy og Per Aagaard Nielsen arbejder sammen i det daglige med stor støtte fra Helle og 
anette. Robotteknologien er indført, så der er ikke det store folkehold. De har både Lely A3 
ext robotter, Lely Discovery robotskraber og en foderskubber. Den store stald fra 1978 er 
ed tre rækker sengebåse og foderbord langs den ene side. Det er en velkendt staldtype, 

vor der i dag er placeret robotter og separationsafdeling som erstatning for den gamle 
alkestald. Robotrummet er med sænket gulv og omkranset af halvmure, hvilket giver rigtig 
eget lys samt et godt overblik over hele stalden fra foderbordet.

et er morsomt at se, hvordan køerne selv står i kø for at komme til malkerobotterne, hvor de 
yder at blive vasket og malket imens de får sig lidt lækkert ekstrafoder under processen.
ar og søn har fået en helt anden og mere fleksibel hverdag, hvor teknikken har overtaget de 
est tidskrævende arbejdsopgaver. Det giver overskud, siger Villy og Per Aagaard Nielsen.

verskud bruges blandt andet til foreningsarbejde. Villy har i mange år været aktiv, bl.a. i Arla, 
GIF og Samrådet, og Per er formand for GIFs bestyrelse og aktiv håndboldspiller.

ælken leveres til Arla. Køerne på Østerholt producerer 3700 liter mælk om dagen!
eknologien betyder en større ro i flokken, en højere mælkeydelse,bedre yversundhed samt 
vere dyrlægeregninger. Køerne er på græs mindst 6 timer om dagen for at opfylde de
kologiske krav.
konomien har det fint med økologisk drift – for eksempel er der sparet 250.000 kroner på
indre gødning og sprøjtevæske om året.

Familien samlet foran gården 17.9.2018

Gensidig fascination

Så er der middagsmad!

De to malke'piger'.
Var det hyggeligere i gamle dage?

Et gammelt billede af Østerholt

40 kilo ekstra - kom under 
interviewet
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TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!

Fællesskab, floorball og fællesspisning.
lækker aftensmad og underholdning for både store og små
Fredag den 26. oktober 2018 slår Floorballafdelingen i Grindsted og Uggerhalne Idrætsforening dørene op 
for dét første af i alt fire fredagsarrangementer i Grindsted Hallen.
Floorballafdelingen i GIF vil være vært for et arrangement, som er ideelt for både børnefamilier og dem, der 
bare gerne vil have lækker og nem aftensmad og se en god floorballkamp efterfølgende. Programmet 
starter med børnefloorball og -fodbold fra 16:00-17:30.
Aftensmaden serveres kl. 17:30, og der vil være noget for enhver smag.
Fredag den 26. oktober står menuen på:
Pulled pork burger, coleslaw & gnavegrønt
Der er børnevenlige variationer af det hele.
Kl. 19:00 er der Disney Sjov for børn, hvor der serveres popcorn og gnavegrønt.
Kl. 19:30 begynder opgøret mellem GIF Floorball og Aalborg Flyers FC
Slip for at stå i køkkenet fredag aften, og kom ud og mød naboer og borgere i Grindsted, Uggerhalne og 
omegn.
Skulle du/I være forhindret den 26. oktober, så sæt allerede nu kryds i kalenderen disse fredage:
23. november 2018
22. februar 2019
22. marts 2019
Vi glæder os til at se jer alle til en skøn aften i Grindsted Hallen. Det bliver en fest!

Mange hilsener 
Floorball-bestyrelsen

Følg med på Facebooksiden Aktiviteter i Grindsted, Uggerhalne
og Hammer Bakker eller GIF Floorball eller kontakt formand 
Jesper Thomsen, tlf. 22559231, for nærmere information.

ØKOLOGISK DAG 14. april

Til foråret arrangerer Østerholt en stor økologisk dag –Der 
forventes 3-4000 besøgende! I 2019 bliver det søndag, den 14. 
april, hvor du har mulighed for at komme forbi og se dyrene og 
andre økologiske aktiviteter.

Vidste du, at...

• en ko er drægtig i ca. 9 måneder og 9 dage
• danske malkekøer tilsammen leverer 12,5 mio. liter mælk om
dagen
• alle køer har deres eget CPR- nummer og koens liv bliver
registreret fra fødsel til slagtning
• gyllen fra én ko kan dække en danskers årlige elforbrug, når
gyllen afgasses i et biogasanlæg
• en kalv vejer 40 kilo, når den fødes
• danske køer er blandt de mest klimaeffektive i verden og har
den laveste CO2-belastning
• koen drikker ca. 100 liter vand og æder 60-70 kg foder pr. dag

I/SAagaard Nielsen
Villy & Per Aagaard Nielsen 
Ørum Mosevej 19
9320 Hjallerup
hv.osterholt@bbnpost.dk

To topmoderne økologiske landbrugere

Det er ikke kun køerne, der trives!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Grindstedmesterskaber 2010 Badminton
� ���������� ��

����������������������������

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,
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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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GIF Håndbold:  NY SÆSON ER I 
GANG!
Så er vi så småt startet op i håndboldafdelingen i GIF, og vi er kommet godt i gang 
med træningen, hvor der også er dukket nogen nye ansigter op, men der er altid 
plads til flere! 

Igen i år bliver herrerne trænet af Andreas Bertelsen og damerne af Kim Bay 
Andersen, som begge er utrolig kompetente trænere, som altid møder op 
velforberedte, med en dejlig varieret træning fra gang til gang. 

Skulle du have lyst til at prøve kræfter med en håndbold, så træner 

Damerne:
tirsdag fra 18.30 - 19.45
torsdag fra 18.30 - 20.00

Herrerne
hver torsdag fra 19:30-21:30 
(den første halve time sammen med damerne). 

Håber vi ses!

GIF : Crossfit hold
Der er mange idérige og initiativrige personer i vores lokalsamfund, så der sker 
hele tiden noget nyt. Der har et stykke tid været ønske om noget fitness/ 
styrketræning, og det har nu resulteret i at der under GIF er blevet lavet et hold 
med crossfit.

Holdet ledes af Anne Mette Dissing, som annoncerer på Facebook, hvornår der er 
træning, hvilket ofte er mandag og torsdag fra 19.30 - 21.00. Deltagerne melder 
sig også til over Facebook. Træningen starter med en let opvarmning, og derefter 
står den på diverse styrketræningsøvelser fra klassiske mavebøjninger over 
planken til squats og burpees. 

Anne Mette instruerer, så øvelserne bliver lavet rigtigt og mest effektivt og kan 
altid komme med forslag til enten lettere eller sværere versioner af øvelserne. 
Hun kommer også gerne med opmuntrende kommentarer og er efter dem, der 
holder for mange pauser - dog altid med et smil på læben.

Træningen foregår indtil videre på Sportspladsen, men der er mulighed for at 
trække ned i det gamle musiklokale ved hallen, når vejret er for dårligt. 

De første 2 gange er gratis, derefter foregår betaling med Klippekort: 

200 kr for de første 15 gange, herefter får man 20 gange for 200 kr. 

Har du lyst til prøve det, så søg efter "Crossfit/styrketræning i Grindsted" på 
Facebook. 

Der er garanti for sved på panden og ømme muskler dagen efter. 

     Mvh. Elisabeth
Fotos: Per Timmermann
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GALLERI HAMMER 
UDSTILLER 
HISTORISK KUNST I 
EFTERÅRSFERIEN

Temaet er Kunsten og kunstnere i og omkring Hammer Bakker i første halvdel af 1900-tallet. Galleriet har samlet 
omkring 100 værker, hvoraf en del vil være til salg.

Mads Duedahl er åbningstaler ved ferniseringen lørdag 13. oktober kl. 14.00 og der er åbent frem til 18. oktober 2018.

I den første del af 1900-tallet var der stor kunstnerisk aktivitet og et meget aktivt kunstnermiljø i og omkring Hammer 
Bakker. Årsagen var jo nok primært sagfører Olesens velbeslåede tegnebog og hans svaghed for god kunst. 

Eksperter vurderer, at kvaliteten af denne kunst var på højde med kvaliteten af den kunst, der i samme periode kom fra 
kunstnerne i Skagen, men vi erkender jo, at de oppe i Skagen har været noget bedre til at markedsføre sig, end vi har 
været her i Hammer Bakker. 

Det har vi besluttet at gøre noget ved her på Galleri Hammer, derfor blandt andet denne særudstilling. 

Udstillingen rummer værker fra følgende kunstnere:

Kunstmaler J. C. Schlichtkrull   Billedhugger Niels Hansen Jacobsen
Kunstmaler Jens Vige  Kunstmaler Axel P. Jensen
Billedhugger Jens Lund Multikunstner Asger Jorn
Kunstmaler Renal Bache Kunstner Niels Larsen Stevns
Kunstmaler Rud Petersen Kunstner Joakim Skovgaard
Kunstmaler og skulptør William Jessen Niels Bjerre og  Resen Steenstrup

Mange af disse værker er det lykkedes Galleriet at erhverve til rigtig gode priser, og dette vil kunne ses af de priser vi 
udbyder dem til. Cirka halvdelen af billederne vil være til salg. Der vil være mange værker med stor historisk interesse 
fra nærområdet blandt udstillede kunstværker!

Galleri Hammer Grindstedvej 35 9310 Uggerhalne, Vodskov    www.gallerihammer.com 
Henning Bitsch bitschhenning@hotmail.com 40 76 47 00
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HISTORISK SEJR! GRINDSTED HAMMERS SLOG BLACKHAWKS i 2. DIVISION

Klokken 20.30 Mandag d. 17 September blev der skrevet historie i Grindsted. Byens første officielle divisionskamp i 
floorball blev fløjtet i gang. Modstanderne var Frederikshavn Blackhawks 4. Frederikshavnerne har stolte floorball 
traditioner der går årtier tilbage, modsat Grindsted Hammers, som så dagens lys i slutningen af 2015 med 2-3 mand i 
Hallen.

Klubbens opblomstring har på rekordtid lagt grobund for 2 Herre hold, dame og ungdom. 
Kampen var Herre 2. Division og holdet bestod på dagen af 15 udespillere og 2 målmænd. Taktikken udførligt lagt af 
trænerteamet og 17 mand sprængfyldt med energi gik til opgaven med stolthed og ydmyghed over kampens vigtighed 
som vores debut i divisionssystemet. Omkring 200 tilskuere havde fundet vej til hallen, og de skulle blive belønnet 
med spænding, drama og hård fight. 

Kampen startede lidt nervøst, men dog med Grindsted Hammers som spilstyrende. Hammers spillede godt sammen 
og hurtigt. Men efter ca. 6 minutter sker det der ikke må ske. En redning fra en ellers velspillende Grindstedkeeper 
ryger direkte ud til en frederikshavner, der scorer på returen. Flot reageret af frederikshavneren. Derefter fulgte en 
bølge af angreb mod Frederikshavnernes mål og det resulterer bl.a. i en udvisning til frederikshavnerne. Grindsteds 
powerplay så godt ud og udmøntede sig i en scoring af Steffen Jensen, og kort efter tager unge Magnus Madsen 
bolden godt med og sætter den i kassen til 2-1, hvilket bliver periodens resultat. 

Anden periode starter med endnu en Anders Bech-scoring til 3-1 og Grindsted spillede generelt bedst.  Der var et 
dramatisk power play hvor 2 skud på overliggeren samt fine redninger fra frederikshavnerkeeperen holder 
Grindsted fra at udbygge føringen yderligere. Inden perioden udløb fik Grindsted også en udvisning og måtte prøve 
at spille de 2 minutter i undertal. 

Tredje periode starter anderledes rodet end de 2 første perioder og frederikshavnerne presser højt og stresser 
hjemmeholdet i opspil og udspil. Efter ca. 5 minutter får Grindsted sig endnu en udvisning og Frederikshavnerne fik 
reduceret og fik derefter blod på tanden. Grindsteddrengene lod sig stresse endnu mere af reduceringen. Ved god 
fight fik frederikshavnerne da også udlignet til 3-3 efter 13 minutter. Kun resterende 7 minutter og et hold på 
hælene så kunne man sagtens forestille sig panikken brede sig!  Heldigvis fik Steffen Jensen en lang bold at løbe på 
og satte den ind med et godt baghåndsvip. Resten af kampen forløb med et pres fra frederikshavnerne. Men 
Grindsteddrengene stod imod, og kampen sluttede 4-3 til hjemmeholdet. 

En spændende debutkamp for de tilskuere der mødte op og så kampen, som bød på mere spænding end en god 
krimi ville kunne. Stor cadeau til Frederikshavnerne som tog til Grindsted en sen mandag aften og kæmpede bravt. 

Kampens spiller jf. trænerteamet; Frederik Sanderhoff pga. god fight, god boldomgang og kølighed i overtal og 
undertalsspil.

Anders Bech, 2.Div træner Grindsted Hammers
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 PROJEKT HAMMER BAKKER: SVAMPETUR

OH, DET VAR EN SKAM!

Sidste år rykkede GIFs seniorfodboldhold op i serie 4. 
Hammernyt fejrede dem med forsidebillede og fin 
omtale.Desværre flyttede eller stoppede 6-7 af spillerne i 
denne sæson, og holdlederens opgave med at samle holdet 
blev gradvist så umulig, at GIF måtte trække holdet.

Vi håber, at der snart kommer spilleglade folk til byen! Men i 
hvert fald er der da basis for et oldboyshold i 7-mandsrækken.

Til foråret kommer der nye oplysninger om holdmuligheder. 
Hold støvlerne klar!

Det nu nedlagte oprykkerhold

Gennemgang af de mange fund: der lægges op på 
bordene. Vi flyttede demonstrationen til Grindsted 
ved hallen, hvor der var borde - P-plads Brødland var 
overfyldt.         Kig på www.svampe.dk 

De travle turledere Svend Erik Mikkelsen og Ole 
Faaborg havde 94 ivrige deltagere - plus et halvt 
hundrede andre ude i skoven, der var af sted på 
egen hånd den flotte søndag 23. september.

........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

LANDSBYKLYNGENS FRUGTHAVER: 
alle skitser er nu tegnet! 7-8 frugthaver til fælles fornøjelse er på vej RUNDT OM HAMMER BAKKER 
Ole Kjær og Ole Faaborg har haft travlt med dette udviklingsprojekt under ROHB Landsbyklyngen. Ole Kjær har tegnet og 
Ole Faaborg er i gang med at skaffe midler til plantning af smukke træer og buske. Over 30 medborgere har meldt sig til at 
være med!
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Filip Larsen
25119947
Gymnastik:
Line Hundebøl
41 56 98 68
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
Jens Jørn  42446567
Grindsted Vandværk:
Arne Nielsen
98286234
grv@grindsted-vand.dk

DET SKE

Skal du yde 
førstehjælp?
Ring 112 og hent 
hjertestarter i

1. Grindstedhallen, e
2. Hammer Sognegå

eller
3. Hammer Kirke, el
4. Uggerhalne Vandv

Udgivet af Borger-
foreningen og 
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet  
udkommer primo  oktober   2018   

Arrangør: Dato/klokkeslet: 

Hammer Sognegård: 26. oktober kl. 18 Fælle
pris 6

Hammer Kirke:   31.10 kl. 17.00 Hallow
Horsens Sognegård: se inde i bladet Se Me

14.10.2018 kl. 12-17 Fernis

Borgerforeningen: 4.11.  10.00 til 17.00 Bræts

KBHB: løbende – mange dage! Kig ind

Samrådet: Fredag 2. november VIP-lo

GIF: se Facebooksiderne samt 

Håndbold: tirsdag fra 18.30 - 19.45   
torsdag fra 18.30 - 20.00  
torsdag fra 19:30-21:30   

Floorball: Se hjemmesiden  https://www

FDF: Tirsdage 18.00 til 19.30 alle fr
se også hjemmesiden http:/

Ungdomsklubben: onsdage 18:30 til 21:30      Ald
Espelunden 5. Det er gratis at 

Galleri Hammer: se også hjemmesiden http:/
13. TIL 18. oktober Kunst
Fernisering den 13.10. kl 14.00

Uggerhalne          Ma. – fre. 17.00 til 20.00 
Sportsrideklub  USR 

I næste nummer: 

SØREN JELSBAK NIELSEN ble
mester 2018!!!

Cross Kart 650 kubik

Ekstrem hurtig mand her fra
Stof til bladet skal 
være redaktionen i 
hænde senest 22. 
november 2018.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com

R:
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Arrangement:

sspisning, tilmeld på 98 28 62 95 
0,-

eengudstjeneste 
nighedsbladet
ering - efterårsudstilling

pilsdag i sportscaféen

 - giv en hånd - hyg med!

unge; tapasmiddag og Jane & Shane

evt. http://grindstedif.dk/  

DAMER
DAMER
HERRER

.facebook.com/GrindstedHammers/

a 0. klasse og op mødes i Sognegården
/hammer.kredscms.dk/

ersgruppe: 13-19 år. Adressen er 
være med!

/gallerihammer.com/nyheder/ 
nerkolonien i Hammer Bakker
 Mads Duedahl taler.

Holdundervisning i dressur og spring, 
begyndere til øvede.

v dansk 

 byen!




