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Han gør det igen! Søren Jelsbak Nielsen fra Grindsted er dansk mester 2018 i speedcar klasse Extreme 750 kubik!
Læse mere om en ambitiøs ung mand på side 2
n
på tlf. 20 18 40 20 eller

Læs om nyt fra kirke og sognegaard side 9-16 midt i bladet

Jul i Galleri Hammer - marked
den 2. og 9. og 16. december

Landsbyklyngen i drift
Læs side 4

Samrådet mødtes
med foreningerne om
udvikling i vore byer læse mere side 6 og 7

Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet

2

Hammer Nyt

SØREN GØR DET IGEN!

På Uggerhalnevej 42 bor en motorsportsinteresseret familie: Jytte, Kim og
Søren Jelsbak Nielsen. Søren er 22 og en af Danmarks hurtigste og mest
talentfulde motorkørere. Familiens genboer er Bislevs, som også har ræs i
blodet.

Med 150 i timen ind i svinget

Pokalskabet er fyldt op!

Søren har arvet en del racerblod fra sin far og har overrasket med
topresultater uden lang forudgående træning. Første gang han kørte på
Nysumbanen til træning satte han banerekord, og i finaleløbet i Esbjerg
klippede han hele 1 sekund af banerekorden i sin nye speedcar extreme
750 cc. Som VVS’er hos Holm El og VVS har han talent for mekanik og
metal og for god styring. Det foregår på banerne med op til 150 km/t, så
hans talent, omhu for detaljen, taktiske begavelse og evne til at ’læse’
løbene gør ham til en værdig Danmarksmester 2018.
Med en overbevisende sæson i CK Extreme scorede Søren Jelsbak DMtitlen i klassen. CK-kørerne fra Motorsport Nordjylland (MNJ) bidrager
til den positive udvikling, og gjorde sig flot bemærket i DM-løbene. Den
hidsige Cross Kart er sjov at køre, og interessen vokser støt og roligt i
Danmark.
Det gælder om at holde tempoet oppe gennem svingene, og kørerne
sidder så lavt over jorden, at de ikke kan overskue hele svinget, når de
lægger an til sving – det kræver mod og køreevner. Klassen med 750 cc
extreme er en spændende fartmaskine og en nyskabelse inden for Cross
Kart. Tre mand har ligget i spidsen, men DM-guldet blev scoret af
suveræne Søren Jelsbak foran Christian Juel og Nicklas Lucas Jensen.

Team Jelsbak styrer garagen

Uden sponsorer fungerer det ikke, men Søren har fin støtte og opbakning
fra
NH LØFT - JT MØBLER - LJ AUTO - DAN SKILTE RSJ ELTEKNIK - FV MOTOR og HOLM EL&VVS
Klassen ser ud til at vokse sig endnu større i 2020, nye kørere kommer til,
og der er europæiske stævner på vej. Søren sluttede sæsonen med en flot
2. plads ved det sidste stævne i Norge og ligger fint til internationalt.
Måske skal Hammernyt om et par år skrive om Grindsteds nye
europamester i CK crosskart?

Akrobatisk kørsel er Sørens speciale

Hvis du har de gamle numre og er en af bladets ’samlere', kan du se en
artikel om Danmarksmester Søren Jelsbak år 2013 i Hammernyt nummer
66 fra oktober 2013.
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Sørens seneste legetøj - en gocart.
Den skal bruges til ekstra træning og
rutine, når han ikke kan komme af
sted med sin speedcar
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VELLYKKET KONCERT I UGGERHALNE MED
JANE & SHANE
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne havde med stort held og velvilje fra Andreas
Helgstrand fået lov til at bruge den flotte VIP-lounge hos Helgstrand Academy til et
bredt anlagt arrangement for borgerne omkring Hammer Bakker.
Fredag den 2. november mødte 226 gæster op for at hygge sig med en tapasmiddag
(produceret hos Aalborg Vandrerhjem) og samrådets kulturudvalg passede den
travle bar og Ole Schwarz bød velkommen.
Der blev hurtigt fin stemning i de flotte lokaler, og snakken gik omkring bordene
indtil klokken 8, hvor engelske Jane Clark (violin og vokal) og irske Shane Donnelly
(vokal, guitar, bodhrán) gik på scenen.

Enestående spilleglæde og publikumstække

Med unik charme og enestående musikalitet fik duoen hurtigt tag i publikum, som
fik lov at hjælpe lidt med danske/nordjyske gloser, selv om begge musikerne
efterhånden taler fint dansk. Shane var så begejstret, at han flere gange ytrede
ønske om at flytte til Nordjylland.
Jane & Shane er talentfulde og sprudlende musikanter, som har en varieret
musikalsk baggrund og som har spillet sammen med skotske Runrig, TV2, Allan Olsen
og Lars Lilholt. Ved flere begivenheder har Jane & Shane også spillet med irske The
Dubliners, og de er meget kendt for at have været backing for Niels Hausgaard på en Velbesøgt koncert med 226 deltagere
af hans turneer.
Professionalisme et nøgleord for denne duo, som har skabt sig en fin karriere i
Danmark med deres publikumstække. Duoen er så småt begyndt at udforske nye
musikmarkeder som for eksempel Norge og Tyskland. Der er udsolgte spillesteder
over hele landet, når Jane & Shane med dygtighed, stort talent og spilleglæde tager
publikum med storm. Jane & Shane begejstrer altid publikum!
Der var stående applaus ad flere omgange, og der blev spillet flere ekstranumre.
Publikum ville ikke slippe de to populære kunstnere.
Stor ros til Samrådets kulturudvalg for at have skabt denne aften,. som oven i købet
havde lokket folk til fra nabobyerne - sågar et par helt fra Fyn!
En lille swingom blev det også til!

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Sidste forberedelsesfase i LANDSBYKLYNGEN Rundt om Hammer Bakker er på plads!
De første faser i udviklingen af ROHB - rundt om Hammer Bakker - er nu overstået. Strategiog udviklingsplanen er offentliggjort, og det praktiske arbejde er sat i gang.
Styregruppen havde indkaldt de involverede politikere, de medvirkende fra Aalborg
Kommune, proceskonsulenterne og udviklingsgrupperne den 31. oktober til en hyggelig
afslutningsceremoni midt i Hammer Bakker, nemlig i KFUM-hytten på Hammerhusvej.

Rådmand Mads Duedahl og
proceskonsulent Thea Green

Der var deltagelse fra alle de aktive samråd i Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og
Grindsted/Uggerhalne.
Formanden for projektet Lasse Breddam bød velkommen og redegjorde for gennemførelsen
af det 18 måneder lange udviklings- og samarbejdsprojekt. Desuden takkede han alle
involverede og roste Lisbeth Macholm fra Aalborg Kommune og Thea Green fra DGI for deres
aldrig svigtende energi og inspiration.
Projektet med landsbyklynger angår ikke kun Hammer Bakker og de involverede byer i
Aalborg Kommune – ROHB er et af de samarbejdende projekter, der udveksler erfaringer for
at skabe højere livskvalitet hos de 1,2 millioner danskere, der bor i landsbyer. http://
www.landsbyklynger.dk/

Midt i bakkerne blev der holdt et hyggeligt
afsluttende møde

En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker
i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den
enkelte landsby og hele klyngen.
Landsbyklynger som den i Hammer Bakker handler om at skabe en fælles identitet, sociale
fællesskaber og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.
Rådmand Mads Duedahl fra Sundheds- og Kulturudvalget holdt en takketale og roste
projektet, som omfatter 10.000 af kommunens indbyggere. Det er vokset og spiret nedefra
og fundamentet er nu klar – men det kræver stor indsats fra frivillige. Rådmanden var sikker
på, at en stærk organisation var ved at være klar, så at landsbyklyngen kunne udvikle sig
uden hjælp fra kommunen fremover. Et godt nyt område og et samlet landdistrikt er på vej.

Thea Green omtalte det fortrinlige samarbejde mellem samrådene, kommunen og de øvrige frivillige, og
berettede om tendenser i det landsdækkende arbejde med landsbyklynger. DGI har været gode til at samle
og fordele data, dette vil komme ROHB til nytte i det videre arbejde. Stor ros til Lasse Breddam var der også
fra proceskonsulenten.
Eventgruppen havde arrangeret en hyggelig aften med et godt traktement, og Frede Burholt underholdt
undervejs med hyggelig harmonikamusik. Udviklingsgrupperne benyttede den gode stemning til at aftale nye
aktiviteter og til gensidig orientering.
Yderligere informationer og strategiplanen kan findes på ’Rundt om Hammer Bakker’ på web og på facebook.

Lasse Breddam bød velkommen til de 5 samråd og alle
udviklingsgrupperne.
Ceremonien betød samtidig, at vi nu starter det praktiske
arbejde med at skabe social sammenhængskraft.
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Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har afholdt dialogmøde
med foreninger og organisationer i Grindsted & Uggerhalne
v/ Poul Dahl
Ole Schwarz bød velkommen til dialogmøde med foreninger og organisationer i Grindsted og
Uggerhalne. Formålet er at styrke dialogen mellem Samrådet, foreninger og organisationer i vores
lokalområde. Dette gøres ved at deltagerne fortæller hvad, der i deres arbejde fungerer godt og hvad,
der kan forbedres – herunder deres ønsker til Samrådet eller andre (lokale eller eksterne). Er der behov
for samarbejde om aktiviteter, koordinering af nye tiltag og lignende; under alle omstændigheder håber
Samrådet, at mødet kan være med til at styrke samarbejdet i bred forstand i Grindsted og Uggerhalne.
Ole s orienterede kort om Samrådets rolle som paraplyorganisation i forhold til Aalborg Kommune og
nævnte Samrådets forskellige udvalg, som er motoren i dets arbejde.
Samrådet har eksisteret siden 2011 og består af
Byudvikling - Cykelstigruppen – Hjemmeside - Kunst & Kultur – Lokalhistorie - Skolegruppe – Ungegruppe. Herudover er Samrådet involveret i Sommerfest, Landsbyklynge og Projekt Hammer Bakker.
Et mantra for alt hvad vi laver er, at vi selv skal gøre noget – andre gør det ikke for os!
Herefter bad Ole S de deltagende foreninger og organisationer om kort at fortælle om deres kerneområder, herunder om ønsker til drift, samarbejde og nyudvikling.
Borger- & Kulturhuset ved Lasse Breddam: Mange frivillige har arbejdet for at få huset under tag. Næste
skridt er interiøret og eksteriøret. Vores ønsker er flere frivillige til at hjælpe med at få dette nye
værested etableret for alle målgrupper i vores lokalsamfund.
Borgerforening ved Ole Faaborg: En forening som stort set alle husstande er medlem af og som med
sine mange aktiviteter er med til at sikre sammenhængskraften i vores lokalsamfund. Vi har en god bestyrelse, men én post er dog på grund af sygdom ledig, har 35 frivillige til opgaverne, som bl.a. omfatter
opstilling af flagalle, Sct. Hansfest, udgivelse af HammerNyt, forskellige fester for børn i hallen, skraldindsamling, sommerfest, Equitour, julebelysning mm. Vores ønsker er at være med i samarbejdet om at
udvikle en velkomstpakke til nye borger. Vi støtter arbejdet i Borger- & Kulturhuset. Ole F. arbejder med
en ide om at få etableret en vandresti i det åbne landskab som supplement til stierne i skoven.
FDF ved Morten Stenbjerg Mølvang. Vi har pt 20 medlemmer. Vi har brug for nye ledere. Vi har netop
fået opført et nyt bålhus med hjælp fra Menighedsrådet, Lions Hammer Bakker og SparNord Fonden.
Vore ønsker omfatter bl.a. at få mulighed for at etablere en tovbane ved Kornelstiens høje træer,
ligeledes en tovbane ved den tidligere grusgrav i Hammer Bakker. Parcellen ejes af Klaus Karlsen. Morten
bad om Samrådets hjælp. Ungdomsklubben tilbød at deltage. Morten spurgte, om der kunne laves en
”legeplads” på Kornelparkens grønne område? Området administreres af Kornelparkens ejerforening.
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Galleri Hammer ved Henning Bitsch. Galleriet arbejder med tre kunstområder: Kunstudstillinger, Art Camp og Kunstskole,
herunder international kunstfestival. Hennings overordnede ide er at genskabe Hammer Bakkers tidligere tids
”kunsterkoloni” nu i Uggerhalne. Galleri Hammers ønsker er at invitere internationale kunstnere, som skal lave
kunstgenstande, der tænkes udstillet i Uggerhalne (Street Art). Henning vil gerne have Samrådets hjælp til finansieringen.
Et andet ønske var at skabe et ”kirkerum” i en stump skov, som ligger tæt ved Galleriet. Daniel H. var interesseret i at
drøfte ideen.
GIF ved Per Aagaard Nielsen, Anja Lillelund og Jesper Thomsen. GIF omfatter pt. Badminton, Gymnastik, Floorball og
Fodbold. Ønsker fra GIF: Der er behov for flere frivillige til bestyrelsesarbejdet og til flere instruktører. I nogle årgange er
der få børn. Nogle af holdsportene kan have svært ved at stille hold. Samarbejde med naboklubber kan være en udvej.
Det er dog svært at skabe forståelse hos forældrene for at køre til naboklubber. En udvidelse/renovering af hallen er
yderst påkrævet. Spørgs- målet om skolehallen kan gøres til en selvstændig institution blev rejst; Dog bør den renoveres
inden den eventuelt overtages fra Aalborg Kommune.
Ens kontingent i alle sportsafdelinger blev berørt, et nyt debatteret system er dog i konflikt med Aalborg Kommunes
tilskudssystem.
Samrådets Velkomstpakke blev efterspurgt, GIF er fortsat interesseret. Ole S forklarede, at manglende ressourcer var
årsag til forsinkelsen. Skal dog gennemføres, for der var enighed om, at der er behov for flere unge og dermed børn for at
understøtte vore foreninger og institutioner, ikke mindst skolen. I den forbindelse blev en mere synlig skole efterspurgt
for herigennem at tiltrække børnefamilier. Der bør ud- arbejdes en samlet strategi for markedsføring af vore byer over
for potentielle borgere, Samrådet bør tage initiativet, men foreninger og institutioner skal bidrage.
Menighedsråd & Kirke ved Jørn Toldbod og Daniel Høgagard. Vi har 2000 medlemmer, savner unge familier. Vi
gennemfører mange forskellige aktiviteter både i kirken og i sognegården.. Næste aktivitet er et arrangement hvor
tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen kommer i Sognegården. Vi bidrager med 30.000 kr. til at få udgivet HammerNyt
med Kirkebladet. Vore ønsker omfatter bl.a. at skabe et samarbejde om kunstudstillinger med Galleri Hammer. Vil gerne
have at kirkemedlemmerne vil ”krydse” en usynlig grænse mellem Grindsted/Uggerhalne og Langholt.
Der kom et forslag om at etablere et samarbejde mellem Kirken og Borger- & Kulturhuset. Kirken vier brudepar, ved
Pebermosen fotograferes og i Borger- & Kulturhuset holdes bryllupsfesten.
Vi har udfordringer med Web/Kommunikation og ønsker en forbedret udgave af hjemmesiden.
Skole & Skolebestyrelse ved Søren Kold Madsen og Nicolai Nielsen.
Skolen er en meget vigtig institution for vore byer. Skolen har mange ”skoleopgaver”, som trækker på dens ressourcer.
Ønsker fra skolen var at der bygges nye boliger, så flere unge familier kommer til byerne, elevtallet er vigtigt for skolen på
længere sigt. Der var ønsker til skolen om at være mere synlig og deltagende i byernes aktiviteter. Skolen bør inddrages i
markedsføring af byerne.
Uggerhalne Sportsrideklub ved Lise Knudsen. Sportsrideklubben er i de seneste år gået fra at være en lille lokal klub til en
international kendt rideklub. Der kommer både nationale og internationale stævner til Uggerhalne, vi deltager med
frivillige og arrangerer selv stævner. I weekenden i uge 48 afholder vi Ecco Cup, et stort stævne som for første gang
holdes i Jylland! Vores ønske er flere frivillige til at hjælpe ved vore arrangementer.
Ungdomsklub ved Christian Jensen. Vi er udfordret på børn, så vore ønsker omfatter bl.a. at børnene fra 6. klasse også
må komme i klubben, men også de lidt ældre. Vi har forskellige aktiviteter, som bl.a. omfatter brug af PCere. Der blev
spurgt om E-Sport kunne være en ny aktivitet i ungdomsklubben. Indkøb og drift af PCer dertil er dyr. Carsten
Christensen tilbød at undersøge priser. Ungdomsklubben kan lånes af private (men der må ikke findes alkohol i
bygningen).
Det blev understreget, at det vil være vigtigt med en værdidebat om hvilke aktiviteter, der kan/skal være i klubben.
Landsbyklynger ved Lasse Breddam. Klyngesamarbejdet er ved at være afsluttet, men ud af dette samarbejde er vokset 7
projekter, som understøttes af Aalborg Kommune med 1. mio kr. Projekterne er: Event, musik mm; Kommunikation,
Natur og Bevægelse; Hammerringen (vandre - og cykelstier); Frugthaver; Hammergode Råvarer og projekt Vandtårn. Der
skal efterfølgende dannes en organisation baseret på de deltagende Samråd, som skal have det overordnede ansvar for
samarbejdet med projekterne.
Også i dette samarbejde er afgørende, at vi selv skal gøre noget for at udvikle vores lokalområde – andre gør det ikke!
Ole Schwarz sluttede af og takkede foreninger og organisationer for deres velvilje til at deltage i dialogmødet og foreslog
at gentage dialogmødet i 2019 for herigennem fortsat at styrke den gensidige dialog og samarbejde.
Der var enighed herom.
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Nordjyllands Portmontage ApS

Espelunden 3A

9310 Vodskov CVR. 35230246
E-mail: info@nordport.dk

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

Nordjyllands Portmontage er
specialist i montering og
service af porte, døre og el
betjeninger.
Telefon: 40 70 80 10
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OMBYGNING AF KULTUR. og BORGERHUSET I HAMMER BAKKER
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 Likviditetssituationen blev ligeledes drøftet, idet nævnte tilskud fra
fondene stort set først kommer til udbetaling efter afsluttet byggeri. Med det
som baggrund har vi forespurgt Aalborg Kommune, om de med grundlag i
tilskuddet fra GRØN ORDNING kan være behjælpelig med et a conto
udbetalingstilskud.
 Medlemsmæssigt har KBHB p.t. 48 medlemmer, hvilket naturligvis ønskes
forbedret.
 Med baggrund i et udleveret projektmateriale blev det aftalt, at foreningen
iværksætter en række initiativer for reklamesponsorering fra virksomheder i
området.
 Med baggrund i forestående tiltag til udlejning af lokalerne i Kultur- og
Borgerhuset havde vi en indledende drøftelse af organisering og prispolitik.
Der var enighed om at tage udgangspunkt i det foreliggende materialer fra Stae
Borgerforening, hvilket angår såvel principper som prisfastsættelse. I nævnte
sammenhæng drøftede vi ligeledes det fremadrettede behov for etablering af en
hjemmeside for såvel synlighed som booking.

Det tungeste er overstået

Fastlæggelse af generalforsamlingen jfr. vedtægter.
 Afslutningsvis blev det aftalt, at vi i henhold til foreningens vedtægter
indkalder til ordinær generalforsamling i 1. kvartal 2019, samt at datoen
fastlægges senere. I tilknytning til nævnte drøftelser oplyste Ole Schwarz, at han
– af tidsmæssige årsager –ønskede at udtræde af bestyrelsen.

- og vi kan arbejde tørskoet!

Referat: Finn Hannibal Fotos Ole F
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Borgerforeningen Grindsted, Uggerhalne og omegn:
Kontingent 2019:

kr. 150/80 for singler

Borgerforeningens arbejde er vigtigt for byen. Det giver social sammenhængskraft i vore små byer.
Borgerforeningen arrangerer sociale aktiviteter for børn og voksne.
Vi udsmykker byen ved særlige lejligheder.
Vi samarbejder med Samrådet om repræsentation over for myndigheder.
Vi støtter op om legepladser og bymiljø.
Det er også borgerforeningen, som står for flagallé i byen ved konfirmation, bryllupper, begravelser og andre
offentlige og private arrangementer.
Når vi nærmer os julemåneden, så sætter Borgerforeningen lysdekorationer op i lygtepælene og byens juletræ i
Uggerhalne og Grindsted.
Du får bladet HAMMERNYT i postkasse 6 gange om året.
Derudover arrangerer borgerforeningen forskellige arrangementer hen over året, vi har bl.a.
Fastelavnsfest i hallen for store og små børn
Operation skrald
Brætspilsdage
Sankt Hans
Sommerfestaften
Socialt samvær
Juleudsmykninger
Dit kontingent er med til at dække udgifterne forbundet til ovenstående.

Tak fordi du vil være med!
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Nybolig Vodskov
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Væ
Væ rksted
rksted

Din
lokale hvidevarereparatør
Din
Din lokale
lokale hvidevarereparatør
hvidevarereparatør
Annoncer

Grønborg Gulvservice A/S
Vognmand
KINNERUP AUTO Vognmand
Niels Chr. Skindbjerg
Skindbjerg
KOMMISSION
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Udlejning
containere
Udlejning af
af åbne
åbne containere

Få et uforpligtende tilbud på din

opgave!
Grindstedvej 2, 9310 Vodskov
Salg
Salg af:
af:
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granitskærverE mail: info@gronborggulvservice.dk
www.kautok.dk
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Udgravning med
med gummiged
www.skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk
rendegraver
rendegraver
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v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN

Uggerhalnevej43,
43, Grindsted,
Grindsted, 9310
9310 Vodskov,
Uggerhalnevej
Vodskov, tlf.
tlf. 9828
98286145
6145

Medlem
Medlem
af Centralaf Centralforeningen af
foreningen af
Autoreparatører
Autoreparatører
i Danmark
i Danmark

Købog
ogsalg
salg af
af brugte
brugte biler
biler
••Køb
Stortudvalg
udvalg af
af importerede
importerede biler
biler
••Stort
til gule og hvide plader
til gule og hvide plader
Lån bil, mens din bil repareres
bil, mens din bil repareres
••Lån
Serviceeftersyn
•
• Serviceeftersyn

Kærgaards
Kærgaards
Hundepension
Hundepension
v/
v/ Ann
Ann Skindbjerg
Skindbjerg

•• Reparation
Reparationafafforsikringsskader
forsikringsskader

samt
samtfototaksering
fototaksering
i autoreparation af person•• Alt
Alt i autoreparation af personog varebiler
og varebiler
til syn
•• Klargøring
Klargøring til syn
• Udskiftning af ruder
• Udskiftning af ruder

GrindstedGrindstedGrindstedUggerhalne
Uggerhalne
Uggerhalne
Borgerforening:
Borgerforening:
Borgerforening:

v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej
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9320
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temperamenter
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FDFs NYE BÅLHYTTE
Bålhyttens tilblivelse, opsætning og indvielse:
Hos Hammer FDF har vi i mange år haft et ønske om at både at kunne forlænge vores udendørs sæson samt
at kunne være i læ for det til tider lunefulde danske vejr, når vi har haft planlagt udendørs arrangementer. Vi
havde gennem tiden på lejre rundt om i området set, hvordan andre FDF kredse har løst udfordringen ved for
eksempel, at have opspændt kraftige presenninger i nogle meters højde for ad den vej at skabe læ over
bålpladsen. Vi talte i første omgang om, at løsningen med presenninger ville være den ideelle for os, da denne
løsning kunne realiseres med de midler, vi havde til rådighed.
Vi modtog med stor taknemmelighed donationer fra Lions Club samt fra Spar Nord fonden som gjorde, at det
var muligt for os i stedet for at kigge efter andre og mere seværdige løsningsmuligheder end presenninger
opspændt i stålmaster. Efter ansøgning og godkendelse fra menighedsrådet kunne vi derfor begynde at kigge
på hvilke muligheder, der måtte være for at få opsat en flot bålhytte på pladsen.
Vi fandt efter lidt søgen frem til den hytte som vi mente kunne opfylde vores behov og fik i slutningen af 2017
ansøgt kommunen om tilladelse til at opføre hytten. Det skulle vise sig, at det ikke var ligetil, for på grunden
var der en tinglyst vejret, som først skulle flyttes, før vi kunne få tilladelse til opførsel af hytten.
Byggetilladelsen kom i hus og vi stødte ind i nye problemer. De, som havde påtaget sig opgaven med at bygge
hytten, måtte desværre i sidste øjeblik melde fra. Efter lidt søgen og med de midler vi havde til rådighed
lykkedes det efter sommeren at finde et firma, der kunne påtage sig opgaven med at opføre hytten.
Firmaet stillede med materialer og 2 mand onsdag morgen i uge 42 - dagen efter kl 14.00 stod hytten færdig
og klar til brug! Det må siges at være effektivt arbejde.
Søndag den 25. november blev der holdt indvielse hvor ca 50 børn og voksne var forbi og se vores fine hytte,
hvor der blev serveret til de voksne og børnene havde mulighed for at riste skumfiduser over bål. Steen og
Arne fra Spar Nord fonden samt Hans og Mogens fra Lions Club overrakte ved den lejlighed officielt
donationerne til hytten og Jørn Toldbod fra menighedsrådet ”klippede snoren” til bålhytten.
Fra FDFs side skal lyde en stor tak til alle som muliggjorde, at vi i dag har denne fine hytte stående ved vores
bålplads. Vi siger ligeledes tak til alle som var med til at skabe rammerne for en hyggelig indvielsesdag!
Lederne og bestyrelsen i Hammer FDF

Se fotomontage fra dagen på side 22
___________________________________________________________________________________________________

30/11 – 2/12 2018 Landsstævne med finaler i Ecco Cup (dressur)
Formålet med Ecco cup er at fremme den danske ungdomselite inden for dressursporten, således at ponyer,
heste og ryttere får mulighed for at dygtiggøre sig til at konkurrere på internationalt niveau.
Vi er i Uggerhalne Sportsrideklub stolte af at denne finale for 2. år i træk afholdes i vores rideklub på Grindstedvej
54 (rideskolen). Alle er velkommen til at kigge forbi og se den flotte ridning. Der er gratis adgang, og der kan købes
kaffe, kage og lækker mad.

3/1 2019 kl. 17.00 – 19.00 NYTÅRSKUR
Nytårskur for medlemmer og venner af huset.
Præsentation af aktiviteter i 2019.
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Besøg det fredelige og naturskønne Uggerhalne
for at købe dine julegaver!
Nem parkering ved galleriet. Galleri Hammer holder juleåbent 3 søndage:
den 2., 9. og 16. december fra 10.00 til 16.00 og tilbyder et væld af kunst og
kunsthåndværk i denne jul - endnu større end de foregående år!
Der kan købes kaffe, te, øl og vand hele dagen og fra kl.14 til 16 serverer vi
gløgg og æbleskiver. Igen i år kører Uggerhalne Jernbanes Juletog alle 3 dage
fra kl. 14.00. Uden for sælger vi juletræer og pyntegrønt .
Inden for sælges malerier, tegninger, glaskunst, keramik, patchwork,
trædrejearbejder, hatte og håndarbejde samt masser af julepynt.
De udstillende kunstnere og kunsthåndværkere er:
Else Mette Houmann, Zandra A. Trasborg, Signe Gammelbo, Jørgen
Hansen, Liselotte Lohmann, Helle Brinkmann, Gerda
Bitsch, Anne Marie Andersen, Frank Brøgger, Nicolai Køhne, Ginette
Blansjaar, Hartvig Hansen, John Bisgaard, Eva
Andreasen Hanne Pedersen og Hanne Marie Simonsen.
Galleri Hammer Grindstedvej 35 9310 Vodskov www.gallerihammer.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

FDFs væbnere på spændende lejr
Den 21. - 23. september var alle væbnere i
FDF Hammer på Aktiv Lejr i Øksedalen ved
Sebbersund. Her var væbnere og seniorvæbnere fra hele Landsdel 1 samlet og
fordelt på 17 grupper.

FDF Musikalitet
FDF Samvær og hygge

FDF Kreativitet

Gruppernes tema spændte bredt - alt fra
retro-konsolspil til hardcore outdoor blev
eksperimenteret og leget med. På trods af
at stormen Knud rasede og kastede en del
vand af sig, var alle i fuld gang fra lejrens
start. Nye og gamle venskaber spirende,
der blev hygget og fællesskabet blev
dyrket. Vores væbner Catrine tog året
rundt på tre dage.
Der blev afholdt alt fra nytår, Valentinsdag,
Sankt hans til jul. I bamsefabrikken
producerede vores væbner Christine
bamser i forskellige farver og mønstre.
Væbneren Mille legede og havde det sjovt
med musik. De fik quizzet, øvet og optrådt
med musik og glade smil. Weekenden gav
de glade men trætte væbnere en god
portion oplevelser med hjem i
bagagen.
/Kristina
/Morten
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FDFs NYE BÅLHYTTE INDVIET

Nogle af de fremmødte sponsorer - her
Lions og Spar Nord

Fra opførelsen af hytten - se tekst side
20

Der var lækre æbleskiver og gløgg til alle, og snobrød til også!

Den flotte overdækkede bålplads kom straks i brug

Menighedsrådets formand Jørn Toldbod klipper båndet

Mange sponsorer mødte glade op og nød synet - her Steen og Arne fra Spar Nord

NY FDF-LEDER:

En glad kredsleder med en smuk
check til bålhytten !!!

Som barn valgte jeg aktiv at være FDF’er. Da jeg
fik alderen til det, var det et naturligt valg for mig,
at fortsætte som leder i min tidligere kreds. Jeg
har et stort ønske om at give børn gode
oplevelser og følelsen af at være en del af et
fælleskab på tværs af forskelligheder. Da jeg i
foråret flyttede til Uggerhalne, ville jeg gerne
forsætte med at være FDF leder som en af de
lokale.
Kristina Hjorth Jensen

Kristina
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U11 pigerne fra Grindsted på fodboldtur til
Fortuna Hjørring
v/Jesper

Lørdag d. 20. oktober var vores U11 piger på besøg hos Fortuna
Hjørring.
Pigerne var i dagens anledning suppleret med 5 piger fra Vodskovs
U11 hold
Først skulle pigerne spille kamp mod Fortunas U11-piger, som i øvrigt
blev ledet og trænet af den tidligere Fortuna- og landsholdsspiller
Birgit Christensen.
Vi spillede en tæt kamp, og tabte 1-0 i en kamp selv om vi også med
lidt held kunne have scoret et mål eller to. Alle pigerne leverede en
god indsats og fik en stor oplevelse med at spille på Fortunas
hjemmebane. Kampen blev nemlig spillet på opvisningsbanen som
samme dag lagde græs til kvindeligakampen mellem Fortuna Hjørring
og Odense. Dagen efter var der på samme bane superligakamp mellem
Vendsyssel FF og Horsens.
Efter U11-kampen var det tid til kvindeligakampen mellem Fortuna
Hjørring og Odense. Vi kunne følge ligastjernernes opvarmning, og
der var vist også et par gode fif til trænerstaben fra Grindsted. Inden
kampstart lavede pigerne indløb til kampstart med ligaspillerne fra
Fortuna Hjørring. Der var flere både danske og udenlandske
landsholdsspillere på Fortunas hold, så der var rift om at få den
”rigtige” spiller.
Efter indløb kunne vi fra tilskuerpladserne følge kampen, som endte
med en 2-0 sejr til Fortuna.
En super god oplevelse' som blev krydret med at pigerne fra Grindsted
og Vodskov lynhurtigt fandt sammen både på og udenfor banen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNCH for BORGERFORNINGENS HJÆLPERE
Lørdag, den 10. november havde bestyrelsen inviteret vore trofaste hjælpere og
andre frivillige til stor lunch i Sportscafeen i Grindstedhallen. Vi blev 34!
Borgerforeningen har p.t. hele 35 frivillige, som udgøres af bestyrelsen,
redaktionen, omdelerne, abonnementsopkrævere, malere, julebelysningsfolk og
flagopsættere samt meget meget andet.
Vi havde hyret 4 friske GIF Gymnastikfolk til at rette an og servere og rydde af bestyrelsen er jo også frivillige og havde andre opgaver. Cheerleaders tjente så en
lille skilling til deres dyre dragter.
Bo bød velkommen og Ole præsenterede menuen, som bestyrelsen stod for, og
alle fik så rigeligt, også en lille en til halsen. Til slut kunne deltagerne besøge
kulturhuset og se på de seneste fremskridt - nogle meldte sig endda ind i KBHB.
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer
Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør, layout og foto: Dan Ole Faaborg
E-mail: Hammernyt@hammernyt.dk eller Faaborgole@gmail.com
Annoncer: Ole Peter Jakobsen

Tryk: Novagraf, Aalborg
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tilhører fotografen, forfatteren, annoncøren eller
lignende iflg. Lov nr. 164 om ophavsret.
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NYTTIGE
TELEFONNUMRE
Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen, fmd.
29808405
Dan Ole Faaborg, sekretær
98286400
Rikke Juul
28224442
Stine Kudsk Bertelsen
40745134
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:
Line Hundebøl
41 56 98 68
Floorball:
Jesper Thomsen
22559231
Skolebestyrelsen:
Jane Gamborg
30296047
Dagplejen:
Tine Lee 29882566
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

Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet
udkommer primo februar 2019

Arrangør:

DET SKER:

Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård:

se inde i bladet

og på https://www.horsenshammer.dk/

Hammer Kirke:

Tir. 11. dec. 19.30

Horsens Sognegård:

se inde i bladet

Koncert i Hammer Kirke med Aalborg
Mandskor
Se Menighedsbladet

Borgerforeningen

primo december

Julebelysning tændes

KBHB

løbende – mange dage!

Kig ind - giv en hånd - hyg med!

Samrådet

Lørdag, den 8. dec l 11

Nissehuepåsætning i Uggerhalne med gløgg
og æbleskiver

GIF
Håndbold

se Facebooksiderne
tirsdag fra 18.30 - 19.45
torsdag fra 19:30-21:30

samt evt. http://grindstedif.dk/
torsdag fra 18.30 - 20.00 DAMER
HERRER

Floorball

kl. 17 – 2130 22.02.2019 Fællesspisning for alle
kl. 17 – 2130 22.03.2019 Fællesspisning for alle

Se hjemmesiden

https://www.facebook.com/GrindstedHammers/

FDF

Tirsdage 18.00 til 19.30
se også hjemmesiden

alle fra 0. klasse og op mødes i Sognegården
hammer.kredscms.dk

Ungdomsklubben

onsdage 18:30 til 21:30

Aldersgruppe: 13-19 år. Adressen er
Espelunden 5 og det er gratis.

Galleri Hammer

se også hjemmesiden
2. og 9. og 16. dec

gallerihammer.com
Julemarked - se inde i bladet

Uggerhalne
Sportsrideklub USR

Ma. – fre. 17.00 til 20.00 Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede.
Fre-søn 30.11. til 2.12.

Landsstævne med finaler i Ecco Cup (dressur)
Se den danske ungdomselite inden for dressursporten

3/1 2019 kl. 17.00 – 19.00 Nytårskur for medlemmer og venner af huset.
26/2 2019 kl. 18.00
Generalforsamling

Tak for tre gode år som redaktør! Er du den nye? mvh Ole Faaborg

Skal du yde
førstehjælp?
Ring 112 og hent
hjertestarter i

1. Grindstedhallen, eller
2. Hammer Sognegård,
eller
3. Hammer Kirke, eller
4. Uggerhalne Vandværk

Stof til bladet skal
være redaktionen i
hænde senest 22.
januar 2019.
E-mail til redaktionen:
hammernyt@hammernyt.dk

