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Hvad	 spiste	 vikingerne?	
Og	hvordan	tilberedte	de	
maden?	 Det	 er	 i	 sagens	
natur	svært	at	svare	klart	
på	disse	spørgsmål,	men	
viden	fra	fund	og	fortæl-
linger	kan	hjælpe	os	 lidt	
med,	 hvilke	 råvarer	 og	
redskaber	de	havde	til	rå-
dighed.
For	 en	 gennemsnitlig	
familie	 har	 maden	 især	
bestået	 af	 egne	 produk-
ter	fra	husdyr,	mark	eller	
køkkenhave	 og	 indsam-
lede	bær	og	planter,	samt	
kød	fra	jagt	eller	fiskeri.
I	 det	 efterfølgende	
skema	kan	du	 se	hvilke	
slags	 kød,	 grøntsager,	
korn,	 frugt	 og	 bær,	 og	
krydderurter	man	kend-
te	 i	 vikingetiden.	 Hos	
den	 store	 del	 af	 befolk-
ningen	 har	 hverdagsko-
sten	 været	 grød	 (kogt	
af	 byg	 eller	 havre),	 sur-

dejsbrød	 af	 rug	 og	 på-
læg	 som	 smør,	 ost	 og	
evt.	 pølse.	 Varme	målti-
der	 har	 primært	 været	
supper	og	stuvning	med	
kød,	 fisk	 og	 grøntsager.	
Dertil	 drak	 man	 mælk,	
saft	af	bær,	valle	eller	ur-
tete.	 Ved	 mere	 særlige	
lejligheder	 eller	 hos	 de	
mere	 velbeslåede	 blev	
der	måske	spidstegt	kød	
(evt.	 vildt)	 og	 fisk,	 der	
blev	 lavet	 hvedebrød	 og	
der	 blev	 der	 drukket	 øl	
brygget	 af	 byg	 og	 kryd-
ret	med	humle	og	porse.	
Mjød	lavet	på	gæret	hon-
ning	 kunne	 også	 serve-
res	 og	 storbonden	 drak	
måske	importeret	vin	fra	
Frankerriget.

Tilberedning
Fund	 af	 køkkenredska-
ber	viser	os,	at	man	i	hus-
holdningen	 havde	 ste-

gespid,	 kogekar	 af	 træ,	
skind	 og	 ler,	 gryder	 af	
klæbersten	og	jernplader,	
dejtrug,	sigter,	kornkvær-
ne,	smørkærne	og	et	val-
lebræt,	øser,	skåle,	hånd-
økser	og	knive.
Maden	 blev	 stegt	 eller	
kogt	 over	 bål,	 i	 en	 ovn	
eller	 opvarmet	 med	 ko-
gesten,	 som	 først	 blev	
varmet	op	i	ilden	for	der-
næst	at	blive	sænket	ned	
i	vand	og	supper.	På	den	
måde	 kunne	 man	 også	
benytte	 kogekar	 af	 træ	
og	skind	der	 ikke	kunne	
tåle	at	være	over	den	di-
rekte	ild.
Mel	 blev	 malet	 på	 en	
drejekværn	 og	 til	 oste-
fremstillingen	 benyttede	
man	 et	 vallebræt	 til	 at	
ælte	osten	på,	til	blødere	
oste	 brugte	 man	 blot	 et	
tætvævet	 klæde	 til	 at	 si	
væden	fra	med.

Som	optakt	til	HØSTival	2012,	der	jo	har	temaet:	
Vikinger,	bringer	vi	en	række	artikler	i	de	kommende	
numre	af	HØST.
Artiklerne,	 der	 alle	 er	 skrevet	 af	 folkene	 i	

HØSTival-gruppen,	vil	fortælle	om	vikingernes	liv	
og	betydning,	set	fra	forskellige	synsvinkler.
Denne	artikel	er	skrevet	af	Lillian	Lindberg	Nielsen,	
Ødum.

HØSTival 2012
Mad i vikingetiden

Kød og fisk
Kød fra tamdyr:	
Okse,	 svin,	 får,	
hest,	ged,	fjerkræ	
som	høns	og	gæs	
samt	deres	æg
Kød fra jagt:	
Hjort,	 hare	 og	
vildsvin	 har	 nok	
i	de	sydskandina-
viske	 egne	 mere	
været	 luksus-
mad,	mens	sæler,	
hvaler,	 fuglevildt	
og	rener	 i	Nords-
kandinavien	 har	
været	en	stor	del	
af	kosten
Fisk:	 I	 kystegne	
har	 man	 supple-
ret	med	fisk	som	
sild,	 hornfisk,	
laks,	 torsk,	 flad-
fisk,	 muslinger	
og	 østers.	 Nogle	
steder	 er	 fiskene	
måske	 ligefrem	
også	 blevet	 en	
handelsvare.

Grøntsager, 
frugt og bær
Fra køkkenha-
ven:	 Ærter,	 bøn-
ner,	 kål,	 løg,	
hvidløg,	porrer
Indsamlet	 i	 sko-
ven:
Rødder,	 stængler	
og	blade	fra	kvan
Vilde bær:	Hind-
bær,	jordbær,	blå-
bær	og	brombær
Frugter:	 Æbler,	
hyben,	 slåen,	
blommer,	 kirse-
bær	og	hyldebær

Korn og mælke
produkter
Kornsorter:	 Især	
byg,	 rug,	 og	 hav-
re,	men	man	har	
også	kendt	hvede
Indsamlede frø:	
Der	 er	 ingen	 sik-
re	 kilder	 på	 ind-
samling	 af	 frø	 i	
Vikingetiden
Mælkeproduk-
ter:	Mælk,	 smør,	
forskellige	 oste	
og	valle

Krydderurter
Fra Køkkenha-
ven:	 Karse,	 kom-
men	og	sennep
Fra naturen:	Por-
se,	 røllike,	 timi-
an,	 kvan	 og	 ene-
bær
Andet:	 Honning	
har	 været	 det	
eneste	 sødemid-
del	og	blev	brugt	i	
maden	og	i	mjød.	
Salt	 blev	 impor-
terede	 fra	 øster-
sølandene	 eller	
blev	 fremstillet	
ved	 inddamp-
ning	af	havvand

Forråd
For	at	sikre	sig	mad	hele	
vinteren	 blev	 meget	 af	
sommerens	høst	på	mar-
ken	og	i	haven,	samt	kød	
gemt	 til	 vintertide.	 Da	
man	ikke	kendte	til	køle-
skab	brugte	man	at	kon-
servere	sine	madvarer	på	
flere	 forskellige	 måder.	
Om	 sommeren	 og	 efter-
året	har	man	tørret	årets	
høst	 af	korn,	 grøntsager,	

frugt	 og	 bær.	 Når	 solen	
skinnede,	kunne	man	be-
nytte	solens	stråler	og	el-
lers	 brugte	man	 varmen	
fra	ildstederne	inde	i	hu-
sene.	Allerede	 fra	 jernal-
deren	 kender	 man	 også	
til	specielle	huse	til	opbe-
varing	og	tørring	af	mad-
varer.
Senere	på	efteråret	når	
husdyrene	 blev	 slagtet,	
har	man	tørret,	røget	og/

eller	 saltet	 kødet.	 Salt-
ning	af	kødet	har	dog	væ-
ret	 en	 besværlig	 og	 tids-
krævende	 konservering,	
pga.	 ingen	 naturlig	 fore-
komst	 af	 salt	 i	 vikinger-
nes	 lande,	 så	 man	 har	
måttet	 inddampe	 hav-
vand.	 Dog	 kan	 vikinger-
ne	 også	 have	 importeret	
salt	 fra	 Østersølandene.	
Tørfisk	har	også	været	en	
udbredt	 spise	 og	 i	 bl.a.	
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Njals	Saga	står	der	omtalt	
store	mængder	tørfisk	til	
vinterforråd.	 Tørfisken	
skulle	 før	 brug	 enten	
bankes,	så	små	flager	gik	
løs	og	kunne	tygges,	eller	
også	skulle	den	opblødes	
og	koges	mør.
Vikingerne	brugte	 bl.a.	
jerngryder	 som	 de	 hang	
op	i	en	trefod	over	ilden.	
Man	 kan	 godt	 selv	 lave	
en	 trefod	 af	 tre	 kraftige	
pinde	 som	 bindes	 sam-
men.	Gryden	skal	være	af	
jern,	stål	eller	aluminium	
uden	 bakelit-	 eller	 pla-
stikhåndtag,	 og	 hænges	
op	med	nogle	kroge	og	en	
lille	kæde	eller	et	stykke	
reb.	Gryden	kan	også	pla-
ceres	direkte	i	bålet	eller	
hæves	lidt	op	ved	at	læg-
ge	 tre	 nogenlunde	 lige	
store	 sten	under,	 så	 gry-
den	 støttes	 godt	 og	 der	
samtidig	kommer	luft	til	
ilden.	 Hvis	 man	 bruger	
opvarmede	sten	i	forbin-
delse	med	madlavningen	
så	husk,	at	det	aldrig	må	
være	 flintesten	 fordi	 de	
springer.	Stegespid	og	lig-
nende	 skal	 altid	 være	 af	
helt	 frisk	 træ,	 f.eks.	has-
sel.
Her	 er	 4	 opskrifter,	
hvis	 nogen	 skulle	 have	
lyst	at	prøve:

Små flade brød
Ælt	 groft	hvedemel	med	
væske	(valle,	vand,	mælk	

eller	kærnemælk).	Dejen	
skal	 være	 godt	 sammen-
hængende,	men	ikke	for	
våd.	Del	dejen	i	små	kug-
ler	 på	 størrelse	 ca.	 med	
en	 golfbold.	 Tryk	 dem	
flade.	 De	 steges	 på	 en	
pande	 over	 bål	 eller	 på	
forvarmede	 flade	 sten.	
De	 skal	 vendes	 ofte	 og	
er	 færdige	 når	 de	 lyder	
hule,	hvis	der	bankes	på	
dem	 med	 en	 negl.	 Der	
kan	 blandes	 honning,	
salt,	tørrede	frugter,	nød-
der	 og	 lign.	 i	 dejen.	 De	
færdige	 kager	 smager	
godt	med	en	klat	smør	el-
ler	honning.

Byggrød
Ca.	4	personer
•	 3-4	dl	groft	bygmel
•	 1	liter	vand
•	 2	æbler
•	 evt.	hasselnødder
•	 lidt	salt
Bring	 vandet	 i	 kog.	 Der-
efter	 drysses	 bygmelet	 i	
under	 omrøring.	 Grøden	
bringes	atter	i	kog	og	ko-
ger	i	5	minutter.	Æbler	og	
evt.	 nødder	 koges	 med	
de	 sidste	 par	 minutter.	
Karret	 trækkes	 væk	 fra	
ilden	og	stilles	nær	ilden	
i	½	 til	 1	 time,	 hvorefter	
grøden	er	klar.	Til	serve-
ring	kan	kommes	en	klat	
smør	eller	honning	i	grø-
den	 og	 der	 kan	 drysses	
tørrede	bær	over.

Brændenældesuppe 
med kød
Ca.	4	personer
•	 1-1½	liter	vand
•	 ½	kg	kød	(svin,	okse,	

får,	kylling	eller	fisk)
•	 3	pastinakker
•	 2	store	løg
•	 ca.	3	kopper	topskud	

af	brændenælder
•	 krydderurter
•	 evt.	salt
Kødet	 sættes	 over	 i	 koldt	
vand,	bringes	i	kog	og	ko-
ger	 ca.	 en	 time.	 Suppen	
skummes.	 Imens	 ordnes	
løg	og	pastinak	og	skæres	
i	små	stykker.	Brændenæl-
derne	 vaskes	 grundigt	 og	
hakkes	 groft.	 Grøntsager	
og	brændenælder	tilsættes	
suppen	 efter	 ca.	 ½	 time,	
sammen	 med	 selvvalgte	
krydderurter.	Når	kødet	er	
mørt	tages	det	op	og	skæ-
res	 i	 tern,	 som	 kommes	
tilbage	i	suppen.	Den	sma-
ges	til	med	salt	og	er	klar.

Tørrede æblesnacks
Stilk	og	blomst	fjernes,	og	
kernehuset	 skæres	 ud	 af	
det	hele	æble.	Æblet	skæ-
res	ud	i	tynde	ringe	og	kan	
enten	lægges	på	en	rist	og	
tørres	 i	 ovnen	 ved.	 max	
50	grader	i	ca.	6	timer,	el-
ler	de	kan	 trækkes	på	 en	
snor	 og	 hænges	 i	 et	 var-
met	 rum,	 evt.	 over	 bræn-
deovnen	i	ca.	1	døgn.	Især	
store,	 faste	 og	 lidt	 syrlige	
æbler	er	gode	at	tørre.

I	de	senere	år	har	der	i	den	dan-
ske	 folkeskole	 været	 fokus	 på	
brugen	 af	 it	 i	 undervisningen	
samt	på	arbejdet	med	at	”opru-
ste”	skolernes	computer-udstyr.	
På	Hadbjerg	skole	er	der	nu	nået	
et	 fornuftigt	 niveau	 med	 hen-
syn	til	teknisk	udstyr	og	tilgæn-
gelighed.	 Skolen	 har	 indkøbt	
bærbare	 pc’ere,	 hjælpemidler	
som	fx	it-rygsække	og	der	er	ad-
gang	til	trådløst	netværk	overalt	
på	skolen	via	Unilogin,	som	alle	
elever	og	lærere	har.	
	I	de	kommende	år	vil	skolen	
arbejde	 målrettet	 med	 at	 øge	
brug	 af	 elektroniske	 medier	 i	
undervisningen.	Allerede	nu	er	
en	arbejdsgruppe	godt	i	gang	på	
skolen	med	at	udforske	brugen	
af	 IKT	 (informations-	 og	 kom-
munikations-teknologi)	 og	 de	
muligheder,	det	giver	for	at	an-
vende	 elektroniske	medier	 fag-
ligt	og	pædagogisk,	både	i	skole-	
og	SFO-tid.
Børns	 digitale	 hverdag	 er	 ef-
terhånden	et	emne,	der	optager	
sindene	 hos	 alle,	 der	 har	 med	
børn	at	gøre.	Hos	 forældre,	der	
oplever	 deres	 barn	 i	 stigende	
grad	 interessere	 sig	 for	 brugen	
af	 pc,	 mobiltlf.	 og	 netadgang	

–	og	som	selv	har	et	dagligt	 liv	
med	 de	 elektroniske	 medier.	
Hos	lærere,	der	uddanner	en	ny	
generation	 af	 ”superbrugere”	 –	
somme	 tider	 flere	 skridt	 foran	
læreren	 med	 deres	 viden	 om	
både	programmer,	hardware	og	
netbrug.	 Hos	 børnehaveledere	
og	-pædagoger,	der	også	må	tage	
stilling	til,	i	hvor	stor	grad	elek-
troniske	 medier	 skal	 spille	 en	
rolle	 i	 daginstitutionens	 hver-
dag.
Uanset	 hvor	 vi	 befinder	 os	 i	
forhold	 til	 børn	 og	 unge,	 så	 er	
det	 vigtigt	 at	 huske	 de	 etiske	
aspekter	i	forhold	til	mediebrug.	
Grænser	vi	som	voksne	har	sat	
for	 os	 selv,	 men	 som	 det	 også	
er	 en	 god	 idé	 at	 få	 konkretise-
ret	og	videregivet	til	vores	børn.	
Der	er	forskel	på	i	hvor	stor	grad	
de	elektroniske	medier	bruges	i	
hjemmene,	og	 i	hvor	 stor	grad,	
børnenes	 brug	 heraf,	 reguleres	
af	 de	 voksne.	 For	 os	 som	 for-
ældre	kan	det	være	en	stor	ud-
fordring	at	finde	frem	til	et	for-
nuftigt	regelsæt	for,	hvordan	og	
hvor	meget	de	elektroniske	me-
dier	skal	fylde	i	vores	barns	liv.
Som	 skole	 og	 socialt	 rum	 for	
eleverne,	kan	skolen	forsøge	at	

På	www.hadbjergskole.dk	kan	du	læse	alt	om	skolens	aktivi-
teter,	meddelelser	m.	m.	–	samt	logge	ind	på	Elev/Forældre-
Intra,	hvor	der	gives	information	til	de	enkelte	klasser.

Elektroniske medier
    – med omtanke

www.hadbjergskole.dk
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gå	foran	og	tegne	nogle	almene	
og	 dannende	 retningslinjer	 for	
brug	 af	 IKT.	 På	 Hadbjerg	 skole	
vil	der	i	takt	med	det	øgede	brug	
af	elektroniske	medier	 i	under-
visningen,	 blive	 udarbejdet	 en	

fælles	etik	på	området.	Også	i	klassernes	foræl-
dreråd	er	det	et	emne,	der	vil	fylde	mere	frem-
over.	Blandt	udskolingsforældre	har	det	sikkert	
allerede	været	på	dagsordenen,	på	linje	med	al-
koholpolitik	m.m.,	ligesom	at	skolen	har	udar-
bejdet	en	politik	for	brugen	af	mobiltelefoner	i	
undervisningstiden.	Men	allerede	på	mellem-
trinnet	er	det	tid	til,	at	den	fornuftige	og	etiske	
omgang	med	elektroniske	medier	indlæres.
Det	 kan	 fx	 diskuteres	 i	 forældreråd,	 i	 klas-
serne	og	hjemme	med	barnet:
•	 Hvad	kan	 jeg	støde	på,	på	 internettet,	og	

hvornår	 skal	 jeg	 snakke	 med	 en	 voksen	
om	det?

•	 Hvad	er	”god	 tone”	 i	mails,	 chat	og	sms?	
–	og	hvordan	undgår	jeg	digital	mobning?

•	 Hvad	er	fornuftigt	brug	af	mobiltelefon?
•	 Hvor	går	grænserne	for	indhold	i	hjemme-

lavede	hjemmesider?
•	 Hvad	 kan	 Facebook	 og	 andre	 sociale	me-

dier	bruges	til?
•	 Hvad	 er	 ophavsret	 og	 datarettigheder	 for	

noget	–	og	har	det	noget	med	mig	at	gøre?
•	 Hvad	er	et	online-venskab?
•	 Osv.	osv.
Jeg	vil	opfordre	HØST-forældre,	klasseråd	og	
lærere	 til	 at	 tage	disse	emner	og	mange	 flere	
op	–	så	børnene	kan	få	glæde	af	deres	digitale	
kompetencer	–	på	den	gode	måde!
Information	 om	 emnet	 kan	 bl.a.	 hentes	 på	
følgende	 link:	 www.sikkerchat.dk	 (gode	 råd	
om	børns	sociale	liv	på	nettet).

Pia Larsen
Bestyrelsen på Hadbjerg skole

Hvor er det?
Min	oldemor,	Severine	Karoline	
Elisabeth	 Vietz,	 født	 Sørensen,	
d.	6.11.1880,	er	fra	Hadbjerg.
Hendes	forældre,	parret	på	fo-
toet,	havde	et	hus	her,	hvor	de	
boede	med	4	sønner	og	1	datter,	
samt	 et	 plejebarn;	 Poul	 Gerner	
(på	det	store	foto).

Min	 tipoldefar	 ar-
bejdedes	 om	 dagle-
jer	 og	 børnene	 var	
med	 i	 arbejdet.	Tip-
oldefar	Sørensen
En	 af	 sønnerne	
hed	 Hans	 Sørensen	
og	en	anden	Laurits	
Sørensen.
Måske	 er	 der	 ef-
terkommere	af	dem	
i	byen?
Jeg	 vil	 meget	 ger-
ne	have	oplysninger	
om,	hvor	huset	lå	og	
se,	hvordan	det	evt.	
ser	ud	i	dag.
Jeg	flyttede	selv	til	Hadbjerg	i	
juli	 i	år,	 så	 jeg	vil	gerne	”slutte	
ringen”.

Tipoldefar Sørensens hus i Hadbjerg – men hvor lå det?

Anna Rahbek Johansson
Bavnehøjvej 140, Hadbjerg

Tlf. 21 55 69 36
Anna.rahbek@hotmail.com

Jens Vejmand 
var fra Hadbjerg

En	 avisartikel	 fra	 1970,	 udlånt	
af	Marie	Aggerholm,	fortæller,	at	
Jens	Vejmand	var	fra	Hadbjerg.
Han	var	født	Rasmus	Nielsen,	
men	 blev	 kaldt	 Rasmus	 Clem-
mensen,	i	daglig	tale	”Clemen”.
Clemen	 var	 i	 sine	 unge	 dage	
træskomager	i	Selling,	men	blev	
senere	 stenhugger	 og	 boede	 i	
det	 røde	 hus	 overfor	 Hadbjerg	
kirke,	 hos	 sin	 datter	 og	 sviger-
søn,	Maren	og	Thomas	Jensen.
Som	stenhugger	arbejdede	han	i	
al	slags	vejr,	og	blev	det	rigtig	koldt	
gik	vejen	forbi	købmanden	for	at	få	
en	pægl	brændevin	at	varme	sig	på.
Clemen	 var	 med	 i	 krigen	 i	
1864	og	blev	dekoreret	med	tap-
perhedsmedaljen.

Han	døde	i	1911	og	blev	begra-
vet	på	Ødum	kirkegård.
Af	 første	 ægteskab	 efterlod	
han	 to	 sønner;	Niels	 og	 Søren,	
der	bar	efternavnet	Rasmussen.
Fra	 andet	 ægteskab	 efterlod	
han	datteren	Maren.
Avisartiklen	 fortæller	 videre,	
at	 egnsarkivet	 vil	 holde	møder	
rundt	om	i	kommunen,	hvor	de	
ældre	opfordret	til	at	medbringe	
gamle	billeder,	breve	og	lignen-
de,	 så	 man	 kan	 hjælpe	 hinan-
den	med	oplysninger	og	skærpe	
interessen	 for	 lokalhistorie	 og	
egnsarkivets	arbejde.

Rikke M. Antvorskov
Redaktør

http://www.sikkerchat.dk
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Ødum forsamlingshus d. 10. december kl. 18.30
Husk	at	tilmelde	dig/jer	inden	d.	25.	november	på	mobil	
30	64	31	94	eller	mail	gunte.lindberg@gmail.com

Der serveres
•	 Hvide	sild	hertil	hjemmelavet	karrysalat	og	løgringe
•	 Paneret	fiskefilet	hertil	remoulade	og	citronbåde
•	 ½	æg	hertil	rejer	til	pynt,	anrettet	på	fad,	hertil	mayonnaise
•	 Æbleflæsk	med	bacon,	anrettet	i	skål
•	 Luksus	tarteletter	med	hjemmelavet	høns	i	asparges
•	 Medister,	hertil	rødkål
•	 Mørbradbøf	med	bløde	løg
•	 Risalamande	med	kirsebærsauce
•	 Brød

Øl,	sodavand	og	vin	kan	købes

Fællesspisning
Hadbjerg Forsamlingshus
d. 24. november
Dagens	 middag	 er	 hønsekøds-
suppe	 med	 tilhørende	 tartelet-
ter.	
Tilmelding	til	Ida	+	Egon	Loft	
på	tlf.	86	91	49	80.	
Telefonsvarer	 kan	 ikke	 bru-
ges	til	tilmelding	–	I	er	først	til-
meldt,	når	I	har	talt	med	Ida	el-
ler	Egon.	

Der	er	 ikke	nogen	Fællesspis-
ning	i	december	måned.

Venlig hilsen
Hadbjerg Borgerforening

Kurt Rasmussen
Formand

General
forsamling
Hadbjerg	Borgerforening	indkal-
der	til:
Ordinær Generalforsamling 
i Hadbjerg Borgerforening
fredag d. 17. februar 2012	 i	
henhold	til	vedtægterne.

Venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Formand

Juletræsfest i 
Hadbjerg
Søndag d. 4. december
Der	 afholdes	 i	 år	 juletræsfest	
for	børn	og	forældre	 i	Hadbjerg	
Forsamlingshus	søndag	d.	4.	de-
cember,	kl.	14.30-16.30.
Vi	vil	danse	om	juletræ	og	hyg-
ge	 os,	 og	 der	 vil	 blive	 serveret	
gratis	 æbleskiver	 og	 saftevand	
til	 børnene.	 Forældre	 kan	 købe	
kaffe	og	kage.

Tilmelding:	 Interesserede	
bedes	 tilmelde	 sig	 hos	 Anne-
Sophie	 Schjønning	 Eriksen	 på	
tlf.	 26	 17	 20	 65	 eller	 på	 mail	
aschjoen@hotmail.com	 senest	
mandag d. 28. november.
Vi	ser	frem	til	en	hyggelig	 ju-
leeftermiddag	i	Hadbjerg	og	glæ-
der	os	til	at	se	jer!
Husk	nissehuen!	J

Julehilsner fra
Borgerforeningen v/ 

Kurt Rasmussen 
AnneSophie Schjønning Eriksen

byforeningen for ødum og omegn Hadbjerg borgerforening

mailto:aschjoen@hotmail.com
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Fællesspisning
D. 30. november i 
Selling Forsamlingshus
Onsdag	d.	30.	november	kl.	18.00	er	der	fællesspis-
ning	 i	 forsamlingshuset.	 Dag	 har	 desværre	 været	
nødt	 til	 at	 aflyse,	men	 vi	 har	 heldigvis	 fundet	 en	
der	 gerne	 vil	 overtage	 kokkehuen	 denne	 gang.	 Så	
mange	tak	til	Henrik	Honoré.	Tilmeldingsfristen	til	
denne	spisning	er	rykket	til	fredag	d.	25.	november	
kl.	15	på	e-mail	madiselling@gmail.com	eller	på	tlf.	
22	20	04	66.	Der	vil	ikke	blive	svaret	retur,	hverken	
på	mail	eller	ved	telefonsvarer,	men	alle	er	aflyttet/	
læst.
Priserne	er	40	kr.	pr	voksen,	20	kr.	pr.	barn	mel-

lem	3	og	 12	 år.	Der	 vil	 kunne	købes	drikkevarer	 i	
huset.
Menuen	er	gammeldags	and	med	tilbehør,	kaffe/

te	og	lidt	sødt	til	ganen	efter	maden.
Vel mødt

Bestyrelsen i forsamlingshuset

Tak for en god overnat
ning i forsamlings huset
Fredag	 d.	 28.	 oktober	 mødte	 ca.	 45	
forventningsfulde	 børn	 og	 voksne	
op	 til	 overnatning	 i	 forsamlingshu-
set.	Allerede	fra	start	var	der	en	fanta-
stisk	stemning	og	der	var	glade	børn	
og	voksne	overalt.	Vi	fik	burger	og	frit-
ter	til	aftensmaden,	inden	vi	forsatte	
med	snold	og	popcorn	til	Disneysjov	
på	storskærm.	Bagefter	var	der	mini-
disco	med	masser	af	disco-lys	og	pop-
corn	over	det	hele	i	salen.	Ca.	kl.	23	
var	der	ro	i	hvert	fald	fra	børnene.
Vi	 vil	 gerne	 takke	 for	 den	 store	

opbakning	og	hjælp	til	arrangemen-
tet.	Det	skal	helt	klart	gøres	næste	
år	igen.

Jane og Carina
Selling Forsamlingshus

selling forsamlingsHus selling borgerforening / kirke og menigHed

selling borgerforening

Fremtids værksted H.C. Andersensvej 2, onsdag den 30. nov. kl 19.30
Landsbyrådet	har	 taget	 initiativ	 til	 et	 projekt	hvor	
landsbyerne	i	Farvskov	kan	få	støtte	til	at	gennem-
føre	et	fremtidsværksted.
I	forlængelse	af	fællesspisningen	onsdag	den	30.	

november	har	vi	inviteret	landdistriktskonsulent	Si-
mon	Dreier	fra	landdistrikternes	hus.	
Desværre	er	det	ikke	muligt	at	få	lov	til	at	anven-

de	 forsamlingshust	 til	 dette	 arrangment,	 så	 vi	må	
bede	jer	møde	op	på	H.C.	Andersens	vej	2	kl	19.30.
Simon	vil	hjælpe	os	til	at	få	konkretiseret	de	man-

ge	ideer,	der	er	i	byen	og	få	koordineret	indsatsen,	
får	vi	styr	på	legepladsen,	vejene,	skal	vi	have	fjern-
varme,	kan	vi	få	en	dagligvare	butik	til	området	og	
meget	meget	mere.	
Støt	værkstedet	og	mød	op.

19.30	Præsentation	og	oplæg	
til	aftenens	program

19.50	Fase	1:	Hvad	med	historien?
20.10	Fase	2:	SWOT-analyse
20.30	Fase	3:	Det	fysiske	kend-

skab	til	området
20.50	Kaffepause
21.00	Fase	4:	Idé-mylder
21.45	Fase	5:	Prioritering	og	ned-

sættelse	af	arbejdsgrupper
22.00	Afslutning	og	tak	for	i	aften

Venlige hilsner på vegne af 
Selling borgerforening, Landsbyrådet

Jesper Dissing Henckel

Ring julen ind – 1. søndag i advent
 27. november 2011, kl. 11.00-16.00

Dagen	begynder	i	

Hadbjerg Kirke kl. 11.00  
med	en	festlig	børne-	og	familiegudstjeneste.

	 Minikonfirmanderne	fra	3.	A	deltager	med	sang	og	lys	under	gudstjenesten.
Efterfølgende	er	menighedsrådet	vært	ved	en	hyggelig

 Kirkefrokost i Selling Forsamlingshus kl. 12.30
	 Deltagelse	er	gratis.	Der	kan	købes	øl	og	vand.
Tilmelding	til	kirke	og	frokost	samt	julehygge	skal	ske	senest d. 22. november	pr.

e-mail,	sms	eller	tlf.	til:		
Rikke:	 rma_oedum@hotmail.com	 tlf.	30	25	78	64	eller

	 Nanna:	 nwp@skylinemail.dk	 tlf.	51	86	43	76
Deltager	man	kun	i	gudstjenesten	er	der	naturligvis	ikke	tilmelding!

Vi ses
Menighedsrådets kulturudvalg

Efter	frokosten	arrangerer	Selling	Borgerforening

 klippe-klistre værksted kl. 13.30
Her	kan	du	klippe	 julepynt	og	 lave	dekorationer.	Vi	har	 ler	og	gran.	
Husk	tallerken	og	lys	til.	Hvis	du	har	overskud	af	kogler	eller	andet,	
som	kan	bruges	i	dekorationerne,	må	du	meget	gerne	tage	det	med.
Borgerforeningen	er	traditionen	tro	vært	ved	gløgg	og	æbleskiver.

Du	er	selvfølgelig	velkommen	til	at	dukke	op	til	julehygge,	også	selvom	du	ikke	har	
været	med	i	kirken	og	til	frokosten.

Tidligere	har	vi	været	så	heldige,	at	julemanden	kiggede	forbi	og	hjalp	med	at	tænde	

 lys i juletræet ved 15.30-tiden
	 Vi	håber	han	kigger	forbi	igen	i	år.

Vi glæder os til at se jer alle sammen
Selling Borgerforening

mailto:madiselling@gmail.com
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”Du	skal	elske	din	næste	som	dig	selv”	er	et	
af	 de	 udsagn,	 som	 er	 de	 vigtigste	 i	 kristen-
dommen	 at	 forholde	 sig	 til.	 På	 det	 skal	 ens	
tro	kendes.	På	det	skal	ens	liv	formes.	At	du	
elsker	din	næste	som	dig	selv.
Hvis	vi	tager	det	sidste	først,	”som	dig	selv”,	
hvad	betyder	det	så.	Er	det	selvforherligelse,	
Jesus	 taler	om?	Er	det	 selvglæden,	han	 taler	
om?	Er	det	 selvtilfredsheden,	han	 taler	 om?	
Er	det	denne	selvfede	type,	han	fremhæver?	
Ja,	 hvis	 det	 er	 det,	 så	 behøver	 vi	 i	 grunden	
ikke	kirken	til	at	støtte	det	projekt.	Det	kan	vi	
sagtens	selv,	og	hvis	vi	mangler	et	medie,	som	
kan	fremelske	denne	forestilling,	så	er	fjern-
synet	eminent.	Derfor	er	de	fleste	politikere	
også	vilde	efter	at	komme	i	fjernsynet,	for	er	
der	noget,	der	kan	sikre	en	politiker	et	godt	
valg,	 så	 er	 det	 fjernsynet	 meget	 mere	 end	
hans	eller	hendes	politiske	meninger.	Valget	
er	heldigvis	for	længst	overstået,	men	vi	bli-
ver	 fortsat	 hærget	 af	 udsendelser	 som	 ”Ta-
lent”	og	”X-factor”,	for	blot	at	nævne	de	mest	
sete.	Det	er	nok	harmløs	underholdning,	men	
det	er	også	afslørende.	For	når	spotlightet	fal-
der	på	lille	mig,	når	det	er	mig,	der	blev	kåret	
som	”Talentet”	 eller	udvalgt	 som	”X-factor”,	
ja,	så	var	der	en	anden	eller	andre,	der	kom	
til	at	stå	 i	skyggen.	Det	kommer	til	at	hand-
le	om	mig	på	bekostning	af	andre.	Hvor	god	
jeg	er	i	forhold	til	andre.	Hvor	suveræn	jeg	er,	
og	hvor	middelmådige	de	andre	er.	Og	sådan	
kan	 politikere	 og	 andre	med	mediets	 hjælp	
komme	til	at	holde	uendelig	meget	af	sig	selv,	
elske	sig	selv	som	den	bedste.	Det	er	tv’s	for-
tælling	om,	hvem	jeg	er.
I	kirken	fortælles	en	anden	fortælling	om,	
hvem	 jeg	 er.	 Den	 fortælling	 bunder	 i	 Jesus,	
den	bunder	i	Kristus.	Den	har	bund	i	fortæl-
lingen	 om	 ham,	 der	 godtog	 det	 menneske	

han	 mødte,	 just	 som	 det	 var.	
Fortællingen	om	Kristus	er	for-
tællingen	om	ham,	der	fortalte	
det	 menneske,	 han	 mødte,	 at	
som	du	er,	er	du	elsket,	at	som	
du	er,	er	du	holdt	af,	at	som	du	
er,	er	du	godtaget.	Fortællingen	
om	Kristus	er	 fortællingen	om	
ham,	der	i	”dig	selv”	ikke	fandt	
det	smukkeste	og	det	ædleste,	
men	han	fandt	det	dog	værdigt	
at	elske.
Det	stærkeste	udtryk	for	den	
kærlighed	 finder	 vi	 i	 dåbens	
uforbeholdne	tilsigelse	af	kær-
lighed	 til	 barnet.	 Barnet	 behø-
ver	ikke	en	scene,	behøver	ikke	
spotlight,	 skal	 ikke	 forud	 gøre	
sig	 til	 for	 at	 møde	 kærlighed.	
Nej,	den	får	barnet	ubetinget	i	
dåbens	velsignelse,	og	det	mø-
der	den	dagligt,	ubetinget.	Den	
bliver	af	forældre,	søskende	og	
familie	givet	det	uforbeholdent	
og	 ufortjent.	 Det	 giver	 anled-
ning	 til	 at	 reflektere	 over	 ens	
egen	 dåb.	 At	 trods	 dine	 fejl,	
trods	 dine	 skyggesider,	 trods	
alt	det,	du	slæber	rundt	på,	så	
har	Gud	 gennem	Kristus	 taget	
dig	 til	 sig	 som	 det	menneske-
barn,	han	elsker	uforbeholdent	
og	ufortjent.
Gennem	 fortællingen	 om	
Kristus,	gennem	troen	på	ham,	
gennem	 bekendelsen	 til	 ham	
får	 jeg	 noget	 at	 vide	 om	 mig	
selv,	som	jeg	bestemt	ikke	kan	
sige	 mig	 selv.	 Jeg	 får	 at	 vide,	

at	 som	 den	 du	 er,	 er	 du	 fun-
det	værdig.	Du	er	allerede	fun-
det	værdig	 af	Gud.	Derfor	kan	
du,	og	derfor	skal	du	møde	din	
næste	som	det	samme	værdige	
menneske.	Uanset	hvor	meget	
du	har	imod	ham.	Du	er	på	for-
hånd	 accepteret	 af	 Gud.	 Der-
for	skal	du	acceptere	din	næste	
som	 et	 ligeværdigt	 menneske.	
Du	er	på	forhånd	elsket	af	Gud.	
Derfor	kan	du	og	skal	du	elske	
din	næste.	Det	er	rækkefølgen.	
Det	er	kristentro.	Og	det	 siges	
ikke	tydeligere	end	i	kirken.
Derfor	er	der	al	mulig	grund	
til	 at	 begynde	 en	 folketings-
samling	med	en	fælles	gudstje-
neste,	som	man	gør	det	den	før-
ste	tirsdag	i	oktober.	Og	derfor	
der	 al	mulig	 grund	 til	 at	mod-
sige	 dem,	 der	 ønsker	 denne	
tradition	aflivet.	 For	det	 er	 så-
dan,	at	vort	folkestyre,	vort	de-
mokrati	 er	 tæt	 forbundet	med	
den	kristendom,	der	nu	i	snart	
1000	år	har	 formet	 landet.	Vo-
res	 kultur,	 vores	 folkestyre	 er	
vokset	 ud	 af	 kristendommen.	
Og	derfor	skal	man	træde	sær-
deles	 varsomt	 i	 debatten	 om	
forholdet	mellem	stat	og	kirke.	
En	adskillelse	vil	være	en	ulyk-
ke,	både	for	kirken,	der	hele	ti-
den	skal	holdes	fast	på,	at	den	
ikke	er	en	klub	eller	en	privat	
loge,	men	 så	 sandelig	også	 for	
statsmagten,	 der	 hele	 tiden	
skal	holdes	fast	på,	at	den	er	til	

for	den	svage	i	samfundet.	Og	derfor	skal	den	
nye	kirkeminister	træde	varsomt,	når	han	ud-
fordrer	kirken	og	sætter	dagsordenen	for	for-
holdet	mellem	 stat	 og	 kirke.	 Og	 som	mind-
ste	mål	bør	han	vide,	at	statsmagten	ikke	kan	
diktere	 kirken	 noget	 som	 helst,	 lige	 så	 lidt	
som	kirken	kan	diktere	staten	noget.	Nej,	de	
skal	fortsat	leve	i	venlig	vekselvirkning	i	det-
te	 smørhul	 af	 et	 folkestyre,	 som	 vi	 har	 her-
hjemme.
At	 politikere	 kan	 være	 rygende	 uenige	 er	
parlamentarismens	vilkår.	Men	de	er	alle	un-
der	 den	 samme	 lov,	 uanset	 hvor	 uenige	 de	
måtte	være.	De	er	alle,	og	det	er	vi	alle,	under	
den	lov,	der	byder	dig	at	anerkende	din	næste	
som	et	ligeværdigt	menneske.	Fordi	du	allere-
de	er	fundet	værdig,	skal	du	på	samme	måde	
finde	din	næste	værdig.	Eller	som	Paulus	si-
ger	det	meget	 tydeligt:	 ”Vi	 elsker,	 fordi	Gud	
elskede	os	først”.	Det	er	rækkefølgen.	Det	er	
næstekærlighedens	grundlag.	Det	er	kristen-
dom.

Ole Juul

At elske sin næste som sig selv
Prædiken til 18. søndag efter trinitatis

Kirkevejviser
Sogne-	 Ole	Juul,	tlf.	86	98	90	65

præst	 Præstegården,	Ødumvej	32
	 e-mail:	ole-juul@post.tele.dk

For-	 Rikke	Møller	Antvorskov

mand	 Lumbyesvej	3,	Ødum
	 Tlf.	30	25	78	64

Kirke-	 Bente	Krabbe	Møller

værge	 Østergade	59	A,	Hadsten
	 Tlf.	22	84	83	70
Graver	 Niels	Erik	Thomsen,	Hadbjerg
Ødum	 Tlf.	51	29	53	22
Graver	 Fie	Larsen,	Vissing
Hadbjerg	 Tlf.	51	89	10	57

mailto:ole-juul@post.tele.dk
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Gudstjenester
	 Ødum	 Hadbjerg	 Kollerup
Søndag d. 20. november 

Ingen
 kl. 11.00

Sidste	søndag	i	kirkeåret	 	 Birgith	Nørlund
Søndag d. 27. november 

kl.  9.30
 kl. 11.00

1.	søndag	i	Advent	 	 Børne-	og	familiegudstjeneste
Søndag d. 4. december 

kl. 11.00 kl.  9.30
2.	søndag	i	Advent
Søndag d. 11. december 

Ingen kl. 11.00
3.	søndag	i	Advent
Søndag d. 18. december 

kl. 11.00
 kl. 16.00

4.	søndag	i	Advent	 	 ”Ni	Læsninger”
Lørdag d. 24. december 

kl. 16.00 kl. 15.00 kl. 14.00
Juleaften
Søndag d. 25. december 

kl.  9.30 kl. 11.00
Juledag
Mandag d. 26. december 

kl. 11.00 Ingen
2.	juledag
Søndag d. 1. januar 

Ingen kl. 16.00
Nytårsdag

Børne & familie
gudstjeneste
Søndag d. 27. november kl. 
11.00 Hadbjerg kirke
Traditionen	 tro	 indledes	 ad-
ventstiden	i	Hadbjerg	kirke	med	
en	 børne-	 og	 familiegudstjene-
ste	den	1.	søndag	i	advent.
Minikonfirmanderne	fra	3.	A.	
medvirker	med	sang	og	 lys	un-
der	gudstjenesten.

Vibeke Høggaard & Ole Juul

Jule
gudstjeneste for 
børnehave og 
dagplejebørn
Hadbjerg kirke
Onsdag d. 14. december
Onsdag	 d.	 14.	 december	 kl.	
10.00	 er	 der	 i	 Hadbjerg	 kirke	
julegudstjeneste	 for	 de	 små	
fra	 børnehaverne	 i	 Selling	 og	
Hadbjerg	 samt	 dagplejebørne-
ne	 i	 området	 og	 deres	 ”mød-
re”.
Børnene	fra	Selling	Børnehave	
er	i	gang	med	at	indøve	det	klas-
siske	 rollespil	 over	 salmen	 ”Et	
barn	er	født	i	Betlehem”,	og	bør-
nene	fra	Hadbjerg	pynter	kirken	
og	bærer	lys	ind	under	gudstje-
nesten.
Vi	glæder	os	til	denne	særlige	
gudstjeneste,	hvor	alle	naturlig-
vis	er	velkomne.

Ole Juul

”De 9 
læsninger”
Søndag d. 18. december, kl. 
16.00
Hadbjerg kirke
Julen	 nærmer	 og	 naturligvis	 er	
der	 traditionen	 tro	 ”De	 9	 læs-
ninger”	i	Hadbjerg	kirke	4.	søn-
dag	i	advent.
Se	 nærmere	 om	 indholdet	 i	
decembernummeret	af	HØST

Anders Dohn, organist

Eftermiddags
møder
Tirsdag d. 13. december
”Julestue”	v/Lilian	N.	Pedersen,	
Anders	Dohn	&	Ole	Juul
Traditionen	 tro	 –	 og	 den	 er	
vigtig	 her	 op	 under	 jul	 –	 kom-
mer	Anders	og	Lilian	og	under-
holder	os	med	et	til	lejligheden	
sammensat	program	med	sange	
og	viser.	Gunvor	sørger	for	kaffe-
bordet,	og	der	vil	også	undervejs	
blive	lejlighed	til	at	synge	kend-
te	 julesange	 og	 -salmer	 samt	
høre	en	julehistorie	eller	to.

Eftermiddagsmøderne,	 hvortil	
alle	 er	 velkomne,	 finder	 sted	 i	
konfirmandstuen	 i	 Ødum	 præ-
stegård.
Vi	begynder	kl.	14.00	og	slut-
ter	ca.	16.15.
Entreen	er	gratis.	Man	betaler	
20	kr.	for	kaffen.

Ole Juul

Døbte, viede, 
bisatte, begravede
Hadbjerg
Døbte
Daniel	Strange	Noer,	Selling
Sasha	Milling	Ringtved,	Langskov
Malli	Dahl	Jensen,	Drastrup
Laura	Bille	Bohn,	Hadbjerg
Jens	Strandløv	Shevlin,	Hadbjerg
Bisatte
Harry	Hougaard	Jørgensen,	Selling

Ødum
Døbte
Jeppe	Petersen,	Uldum
Malou	Degn	Kristensen,	Langskov
Isabella	Holst	Nielsen,	Hinnerup
Caroline	&	Mathilde	Kop	Fogsgaard,	Selling
Sille	Møller	Sørensen,	Bramstrup
Viede
Tina	&	Michael	Petersen,	Uldum

Kirkebil
Ønsker	 man	 kirkebil	 til	 og	 fra	
gudstjenester	 og	 eftermiddags-
møder,	ringer	man	selv	til	Had-
sten	Taxi,	tlf.	86	98	24	44.

Friweekend
Jeg	 afholder	 forlænget	 friweek-
end	fra	torsdag	d.	17.	til	og	med	
søndag	d.	20.	november.
Jeg	henviser	til	mine	kolleger	
i	 Hadsten	 Birgith	 Nørlund,	 tlf.	
86	98	24	24	og/eller	Peter	Ulvs-
gaard,	tlf.	86	98	08	09.

Ole Juul
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Litteraturstudiekreds i præstegården
Hvordan	lever	et	menneske	med	en	skyld,	
der	 ikke	 er	 tilgivet?	 Kan	 man	 fortrænge	
skyld?	Kan	 et	menneske	 sone	 sin	 skyld	 i	
et	fængsel,	blive	løsladt	og	leve	som	et	frit,	
renset	 menneske?	 Er	 det	 altid	 muligt	 at	
gøre	uret	god	 igen?	Er	der	en	 tilgivelse	af	
skyld	som	gives	uafhængig	af	offeret?	Det	
er	nogle	af	de	spørgsmål,	der	trænger	sig	på	
i	de	 fire	 romaner,	vi	vil	 læse,	og	som	alle	
hver	på	deres	måde	omhandler	de	store	ek-
sistentielle	spørgsmål	om	skyld	og	samvit-
tighed.	Vi	mødes	fire	 tirsdage	 i	 januar,	kl.	
19.30-22.00,	 i	 konfirmandstuen	 i	 Ødum	
præstegård,	 hvor	 jeg	 vil	 gennemgå	 roma-
nerne,	som	forudsættes	læst	inden,	og	hvor	
vi	efter	en	kaffepause	vil	drøfte	indholdet.

Tirsdag d. 3. januar
”Dancing	Charlie”	af	Lars	Johansson

Tirsdag d. 17. januar
”Astrid	og	Veronica”	af	Linda	Olsson

Tirsdag d. 24. januar
”Den	udstødte”	af	Sadie	Jones

Tirsdag d. 31. januar
”Drageløberen”	af	Khaled	Hosseini

Jeg	håber,	at	der	er	nok	interesserede,	så	
studiekredsen	kan	gennemføres.
Af	praktiske	grunde	er	tilmelding	nød-
vendig	og	kan	gøres	på	 tlf.	 86	98	90	65	
eller	mail	ole-juul@post.tele.dk	inden	1.	
december	2011.
Bemærk ændringer i datoerne i for-
hold til annonceringen i september.

Ole Juul

PAS PÅ HINANDEN
Kulturudvalget	 er	nu	klar	med	 en	 spændende	 arrangementsserie	
med	temaet	”Pas	på	hinanden”,	og	arrangementerne	 løber	af	sta-
blen	fra	nytår	til	påske	2012.
Der	er	 ikke	tilmelding,	og	entreen	er	gratis	 til	alle	arrangemen-
terne.
Har	du	 ikke	mulighed	 for	at	være	med	hver	gang,	kan	du	også	
bare	komme	til	et	enkelt	arrangement.

Dig og mig og vi to
Tirsdag d. 10. januar 2012
Sognepræst	 Peter	 Ulvsgaard,	 Hadsten,	 taler	 om	 vores	
behov	for	at	være	i	centrum	set	i	forhold	til	de	grund-
læggende	fællesskaber	i	familie,	samfund	og	folk.
Har	kristendommen	og	kirken	en	chance,	hvis	enhver	
er	sig	egen	lykkes	smed?
Og	hvordan	ser	fremtiden	ud?

At stå på 3 ben – balancen mellem familie, job og fritid
Torsdag d. 23. februar 2012
Journalist	Hanne	Baltzer,	Ulstrup	fortæller	om	den	svæ-
re	balance	mellem	familieliv	og	karriere.

Foredrag af Anders Dohn
Tirsdag d. 6. marts 2012
Organist	Anders	Dohn,	der	til	daglig	er	en	del	af	grup-
pen	bag	MINDLabs	forskningsprojekt,	Århus	Universi-
tet,	”kognition,	sprog	og	musik”	fortæller	om	musikkens	
betydning	for	os,	med	udgangspunkt	i	sin	forskning.

Lysets komme
Meditationsgudstjeneste
 Torsdag d. 22. marts 2012
	 Meditationsgudstjeneste	i	Hadbjerg	kirke

Se	nærmere	om	de	enkelte	arrangementer	samt	tidspunkt	og	sted	i	
de	kommende	numre	af	HØST.

På Kulturudvalgets vegne
Rikke M. Antvorskov

Baby salme sang
Onsdage	i	Sct.	Pauls	kirke	fra	kl.	
10.30	til	11.30	til	og	med	onsdag	
d.	14.	december.
Baby	salme	sang	 er	 for	 babyer	
i	alderen	2-9	måneder	og	deres	
mødre,	 fædre,	 bedsteforældre	
eller	 andre	 nære	 voksne.	 Til-
melding	 er	 nødvendig	 og	 sker	
til	 sognepræst	 Tine	 Frisenette,	
tinefrisenette@hotmail.com	 el-
ler	på	tlf.	60	65	56	95.
For	 nærmere	 oplysnin-
ger	 om	 ovenstående	 se	
www.hadstensogne.dk

Ole Juul

Kirke i 
børnehøjde
Arrangementerne,	som	foregår	i	
Skt.	Pauls	kirke	og	sognegården	
i	Hadsten,	 er	 især	henvendt	 til	
familier	med	mindre	børn,	hvor	
man	mødes	en	onsdag	om	må-
neden	 i	 kirken	 kl.	 17.30	 til	 en	
”minigudstjeneste”,	 hvor	 bør-
nene	synger,	hører	historie	eller	
går	på	opdagelse	i	kirken.	Efter-
følgende	er	der	fællesspisning	i	
sognegården	med	en	børneven-
lig	menu.	Sidste	gang	inden	jul	
er	onsdag	d.	7.	december.

”Om skyld og samvittighed”

mailto:ole-juul@post.tele.dk
mailto:tinefrisenette@hotmail.com
http://www.hadstensogne.dk
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Jeg	 har	 flere	 gange	 tidligere	
brugt	disse	spalter	til	at	beskri-
ve	HØST	IF’s	forebyggende	me-
toder	til	at	undgå	seksuelle	over-
greb	mod	børn.
Og	når	jeg	endnu	engang	skri-
ver	om	emnet,	er	det	ikke	fordi	
der	i	mellemtiden	er	opstået	no-
gen	episoder	som	kræver	særlig	
oplysning.	 Det	 er	 snarere	 fordi	
idrætsforeningerne	 altid	 skal	
være	 på	 vagt	 og	 aldrig	 prøve	 at	
slække	kampen	mod	krænkelser	
af	børn.	Samtidig	med,	at	vi	som	
ledere	vil	dygtiggøre	os,	til	bedre	
at	 kunne	 udføre	 vores	 arbejde,	
vil	 vi	 også	 gøre	det	 sværere	 for	
personer	 med	 pædofile	 tilbøje-
ligheder,	at	færdes	i	klubmiljøet.
Vi	 er	 endvidere	 nødt	 til	 at	
være	 åben	 og	 mere	 oplysende	
overfor	 vores	 medlemmer	 og	
især	 forældre.	 Dels	 for	 at	 for-
hindre,	 at	 emnet	 bagatelliseres	
–	men	 også	 fordi	 vi	 vil	 undgå,	
at	 vores	 trænere	 og	 instruktø-
rer	 ikke	tør	udfylde	deres	rolle	
i	foreningen.	Det	må	ikke	være	
sådan,	 at	 klublivet	 inficeres	 af	
en	 mistænksomhed,	 der	 for-
hindrer	de	mange	 frivillige	 i	 at	
udføre	 deres	 primære	 opgave,	
nemlig	 at	 organisere	 idræt	 og	
formidle	 glæde	 og	 fællesskabs-
følelse	 til	 de	 mange	 børn	 og	
unge,	som	dyrker	idræt.

Det	 frivillige	 foreningsarbej-
de	 sætter	 børn	 og	 unge	 i	 cen-
trum.	Det	giver	dem	oplevelser	
med	 mulighed	 for	 udfoldelse,	
spænding	 og	 udfordring.	 Idræt	
er	 nemlig	 at	 opleve	 og	 vise	 fø-
lelser.	 Der	 skal	 være	 plads	 til	
både	sejrsknus,	et	klap	på	skul-
deren	eller	en	trøstende	omfav-
nelse	til	det	barn,	som	føler	ne-
derlag	eller	har	slået	sig.	Det	er	
også	 naturligt,	 at	 der	 er	 krops-
lig	 kontakt	 i	 andre	 situationer	
–	både	mellem	børnene	og	mel-
lem	træner	og	børn.	Idræt	hand-
ler	netop	om	at	bruge	kroppen,	
mærke	og	 beherske	den.	Nogle	
gange	skal	barnet	have	hjælp	til	
at	 udføre	 bestemte	bevægelser.	
Andre	 gange	 kan	 der	 være	 sik-
kerhedsmæssige	 årsager	 til,	 at	
en	instruktør	griber	eller	holder	
om	barnet.	Derfor	må	det	aldrig	
blive	 sådan,	 at	 en	 træner	 eller	
instruktør	 ikke	 tør	 røre	 børne-
ne,	af	frygt	for,	at	blive	beskyldt	
for	overgreb	af	seksuel	karakter.
Langt	 de	 fleste	 frivillige	 træ-
nere,	 ledere	 og	 instruktører	 i	
danske	 idrætsforeninger,	er	de-
res	opgave	voksen.	De	har	valgt	
at	 gå	 ind	 i	 foreningsarbejdet,	
fordi	de	kan	lide	at	arbejde	med	
børn	og	unge	–	 i	 idræt.	Men	vi	
må	ikke	være	blinde	for,	at	pæ-
dofile	desværre	tiltrækkes	af	de	

miljøer,	hvor	børn	og	unge	fær-
des!
Når	vi	læser	om	overgreb	mod	
børn,	vækkes	voldsomme	 følel-
ser	hos	os	alle.	Det	er	naturligt.	
Men	 den	 offentlige	 opmærk-
somhed	omkring	overgrebene	 i	
idrætslivet,	 kan	 samtidig	 rokke	
ved	den	tillid,	 som	forældre	og	
børn	skal	have	til	os.	På	samme	
måde	 kan	 konkrete	 sager	 rok-
ke	ved	vores	tillid	til	hinanden	
som	idrætskolleger.
Loven	om	de	såkaldte	”Børne-
attester”	 blev	 indført	 ved	 lov	 i	
2005.	 Den	 pålægger	 foreninger	
at	 indhente	 oplysninger	 i	 Det	
Centrale	 Kriminalregister,	 på	
alle	trænere,	ledere	mv.	som	har	
direkte	 og	 vedvarende	 kontakt	
med	børn	under	15	år.	HØST	IF	
har	alle	attester	på	plads.	Men	i	
virkeligheden	fortæller	attester-
ne	 blot,	 om	 der	 hos	 personen	
har	 været	 registreret	 et	 krimi-
nelt	(seksuelt)	forhold	til	børn.
Den	reelle	værdi	af	børneatte-
sterne,	kommer	efter	min	opfat-
telse	først	til	udtryk,	hvis	klub-
berne	 formår	 at	 følge	op	på	de	
ansættelser	 som	 foretages	 og	
samtidig	fastsætter	interne	vær-
dier	for	personlig	adfærd	og	for	
klubbens	virkemåde.
I	 øvrigt	 er	 det	 sådan,	 at	 det	
er	 langt	 de	 færreste	 foreninger	
som	har	 brugbare	 redskaber	 til	
at	håndtere	en	sag,	hvis	de	plud-
selig	står	med	en.	Så	også	på	det-

te	 punkt	 har	 vi	 en	
del	at	lære.
HØST	 IF	 vil	 me-
get	 gerne	 høre	 din	
kommentar.	 Skriv	
på	 vores	 blog	 –	 på	
www.høstif.dk.

Projekt 
Landsbytorv
En	 glædelig	 nyhed	 vedr.	 vores	
projekt	udenfor	hallen	er,	 at	vi	
nu	endelig	har	 fået	 låneaftalen	
med	kommunen	på	plads.	Afta-
len	løber	fra	nu,	og	de	næste	10	
år	 frem.	 Den	 underskrevne	 af-
tale	var	af	afgørende	betydning	
for	 at	 få	 færdigbehandlet	 de	
forhåndsgodkendte	 bevilligede	
midler.	 Det	 får	 formentlig	 den	
betydning,	 at	 de	 fleste	 penge	
først	kommer	til	foråret.
I	 mellemtiden	 arbejder	 pro-
jektgruppen	 på	 at	 udnytte	 den	
besparelse	vi	får,	ved	selv	at	ud-
føre	en	del	af	arbejdet	med	bl.a.	
multibanen.
Hvornår	arbejdet	starter	op,	er	
endnu	uvist,	men	projektet	vil	i	
løbet	 af	 december	måned	være	
lagt	ud	på	vores	hjemmeside	og	
kan	således	følges	herfra.

Kurt Møller
Formand, HØST IF

21 61 65 18 / 28 96 36 61
Kurtm@pc.dk

formandens Hjørne

Børneattester –
en sikkerhed mod seksuel krænkelse?

http://www.h�stif.dk
mailto:Kurt-m@pc.dk
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Vandreture
(FØR benævnt Stavgang)
Nu med eller uden stave

Husk den ugentlige 
motion – deltag i høst if’s 
vandreture

Mødetid	 og	 koncept	 er	 ændret	
fra	og	med	lørdag	den	3.	decem-
ber	2011.
Vi	 inviterer	 alle	 i	HØST-om-
rådet	til	vandreture	i	og	udenfor	
området	 med	 start	 fra	HØST-
Hallen	 i	 Hadbjerg	 lørdage	 kl.	
9.30.
Mød	op	med	eller	uden	stave.
Har	du	lyst	til	at	prøve	at	være	
med,	så	kom	en	lørdag	kl.	9.30.
Vi	går	en	times	tid,	derefter	er	
der	mulighed	 for	 kaffe	 og	 hyg-
gesnak	i	HØST-Hallens	klublo-
kale.
Kontakt	 evt.	 formand	 for	
HØST	IF	Motion	Lars	Olsen	tlf.	
86	91	40	07	 /	25	60	54	47	eller	
Vagn	Poulsen	tlf.	72	20	24	56.

Jiujitsu
Jiu-jitsu	 i	 HØST-Hallen	 kører	
videre	med	fuld	styrke	her	i	de	
mørke	vinteraftner.	Benyt	lejlig-
heden	til	at	få	en	god	gang	moti-
on	sammen	med	teknikker,	der	
kan	anvendes	i	selvforsvar.	Der	
er	altid	plads	til	flere,	så	hvis	du	
har	lyst,	så	mød	op	nedennævn-
te	træningstider.

Træningstider	jiu-jitsu	
Sæson	2011/2012

11-16	år	 tirsdage	kl.	17.00-18.30
Over	16	år	tirsdage	kl.	18.30-19.30
Over	16	år	torsdage	kl.	20.30-22.00

Vi	 har	 tip-top	 uddannede	 in-
struktører	og	fint	udstyr.	Rigtige	
faldmåtter	ligger	klar	til	jer.	Det	
giver	rigtig	gode	muligheder	for	
de	rigtige	”kast-	og	faldtekniker”.
Thomas	 Langton	 er	 in-
struktør	 og	 kontaktperson	
mr.langton@gmail.com.

Volleyball
– NU om 
TORSDAGEN kl. 20.3022.00
Det	 ser	 ud	 til	 der	 nu	 er	 skabt	
en	basis	med	8-10	spillere	hver	
torsdag.
Så	kom	bare	frem	og	vær	med	
–	torsdage	kl.	20.30-22.00.
Kom	 og	 træn	 og	 lær	 spillet.	
Det	er	ligesom	tidligere	Kim	Li-
holm,	 lærer	 på	 Hadbjerg	 skole,	
der	står	for	Volleyball.
Så	det	er	bare	at	møde	op	om	
torsdagen	kl.	20.30.
For	 yderligere	 informa-
tion,	 kontakt	 Kim	 Liholm	 –	
kim@liholm.dk	eller
Lars	K.	Olsen,	tlf.	86	91	40	07	
eller	mail	lars.knud@forum.dk.

badminton

Badminton i 
HØSTHallen 
201112
Badminton	 er	 startet	 i	HØST-
Hallen.
Tider	 til	 badminton	 kan	 ses	
på	hjemmesiden	www.høstif.dk	
under	badminton.
Kontakt	Gert	Holdensgård	For-
mand	 for	 HØST	 IF	 Badminton	
for	evt.	ledige	tider.	Vi	ses	til	en	
ny	god	sæson.

Gert Holdensgård 
tlf. 23 31 17 56 

gertogsanna@skylinemail.dk

Håndbold

Børne, 
ungdoms og 
seniorhåndbold
Se	hjemmesiden	www.høstif.dk	
under	håndbold	 for	 træningsti-
der	etc.
Spørgsmål	 vedr.	 børne-,	 ung-
doms-	 og	 seniorhåndbold	 kon-
takt	til

Håndboldformand 
Pia Jeppesen Smed

Email: pia@ghv3.dk
Mobil: 23 95 62 87

Tennis i HØSTHallen 201112
Som	 I	 tidligere	 har	 set	 her	
i	 HØST,	 er	 der	 streget	 op	 i	
HØST-Hallen	 til	 en	 tennisba-
ne.	I	2011-12	er	der	flg.	mulighe-
der	for	at	spille	tennis:
Tirsdage	 kl.	15.00-16.00
Torsdage	 kl.	15.00-16.15
Lørdage	 kl.	07.30-08.30
	 	 kl.	08.30-09.30

Har	 du	 lyst	 til	 at	 spille	 tennis,	
kan	 du	 kontakte	 undertegnede	
eller	Erik	Pedersen	for	nærmere	
information.
Erik,	tlf.	86	91	47	33	eller	mail	
eriksmeden@pedersen.mail.dk	
eller
Lars	K.	Olsen,	tlf.	86	91	40	07	
eller	mail	lars.knud@forum.dk.

HØST IF Motion
Formand Lars Olsen

86 91 40 07 / 25 60 54 47
lars.knud@forum.dk

mailto:mr.langton@gmail.com
mailto:kim@liholm.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
http://www.h�stif.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:pia@ghv3.dk
mailto:eriksmeden@pedersen.mail.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
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Ungdoms afdelingen

I	 sidste	 nummer	 af	 HØST	
skrev	 vi,	 at	 vi	 med	 sejre	 i	 de	
sidste	 2	 kampe	 kunne	 redde	
skærene	 og	 undgå	 nedrykning	
hvis…!	Vi	gik	på	banen	i	begge	
kampe	 med	 denne	 indstilling.	
Vandt	over	Vorup	med	9-1	samt	
over	 Hornbæk	 med	 3-0.	 Des-
værre	vandt	vores	konkurrenter	
til	nedrykning	Hørning	også	de	
sidste	kampe.	Så	nedrykningen	
blev	en	kendsgerning.
Særpræget	at	vi	er	det	hold	i	vo-
res	pulje	der	har	scoret	flest	mål	
og	har	ladet	næstmindst	gå	ind	i	
den	anden	ende.	Man	skal	score	
i	de	rigtige	kampe	og	på	mange	
flere	af	de	chancer	man	har.	Det	
må	være	moralen	på	dette	meget	
unge	S4	hold,	som	spiller	noget	
rigtig	 godt	 fodbold.	 Så	 de	 kom-
mer	igen	i	foråret	2012.
DBU	 region	 3	 opdagede	 også	
ovenstående	særpræg	med	mål-
scoren.
Vedlagte	 link	 fortæller	 en	 hi-
storie	 om	 fænomenet	 som	 er	

præsenteret	 på	 DBU’s	 hjemme-
side.
Link:	www.dbujylland.dk/
Nyheder/2011/Novem	ber/
Serie_4-hold_gik_maal	amok_
og_rykkede_ned.aspx		
Efter	den	sidste	træning	har	vi	
holdt	et	spillermøde,	hvor	der	er	
evalueret	på	sæsonen.	Hvad	gik	
godt	 og	 hvad	 gik	 ikke	 så	 godt?	
Alle	 var	 enige	 om,	 at	 uanset	
nedrykning	havde	det	været	læ-
rerigt.	Intet	kommer	af	sig	selv.	
Der	 skal	 være	 fuld	 koncentra-
tion	 i	 samtlige	 kampe	 uanset	
modstanderen.	Bl.a.	disse	og	an-
dre	 ting	 kan	 vi	 tage	med	 i	 for-
beredelserne	 til	 forårssæsonen	
som	starter	primo	februar	2012	
for	 Seniorholdet.	 Oprykning	 til	
Serie	4	er	et	klar	mål.	Ligeledes	
at	man	skal	forsøge	at	skaffe	fle-
re	spillere,	så	vi	kan	få	et	2.	hold	
i	 Serie	 6,	 så	 alle	 får	 11-mands-
kampe	hver	uge.	Så	står	vi	bedre	
og	bredere,	når	og	hvis	der	kom-
mer	skader	til	1.	holdet.

Se	resultater	og	kampe	på	
www.dbu.dk/turneringer/resultater.
Trænere	og	træningstider	vil	fremgå	af	hjem-
mesiden	www.høstif.dk.

Indefodboldstævner	i	HØST-Hallen
Søndag	den	20.11.11	9.00-14.00
Lørdag	den	10.12.11	10.00-19.00
Lørdag	den	17.12.11	10.00-19.00
Lørdag	den	07.01.12	10.00-18.00
Lørdag	den	14.01.12	10.00-18.30
Søndag	den	22.01.12	09.00-17.00
Søndag	den	29.01.12	10.00-15.00
Lørdag-søndag	den	25-26.02.12	Favrskovmesterskab	8.00-20.00

Fodboldtur til Holland
U15 Drenge – U18 Piger Påsken 2012
Spillere,	 leder	og	 trænere	U15	Drenge	og	U18	
Piger	har	sat	sig	et	mål.	De	vil	deltage	i	en	stor	
fodboldturnering	i	Holland	i	Påsken	2012.	Det	
kommer	man	ikke	helt	uden	midler,	så	derfor	
er	der	igangsat	en	række	aktiviteter	den	kom-
mende	tid.
HØST	IF	er	sponsor	for	en	del	af	udgifterne	
til	turen	igennem	de	sponsorkroner,	vi	får	ind	
fra	 vores	 mange	 sponsorer.	 Målet	 er	 at	 give	
børn	 og	 unge	 gode	 oplevelser	 og	 det	 er	 i	 høj	
grad	det,	der	er	muligt	her.	Men	det	er	også	så-
dan	at	vil	man	nyde,	må	man	yde.	Restbeløbet	
til	turen	skal	de	unge	mennesker	selv	forsøge	
at	skaffe	–	med	hjælp	fra	forældregruppen.
De	 først	 initiativer	 der	 løber	 af	 stabelen	 er	
U15	Drengenes:

Indsamling af 
aviser, flasker, genbrugstøj og haveaffald!
Lørdag d. 26. november	vil	drengene	fra	HØST	
IF	U15	lave	en	indsamling	af	aviser,	flasker	og	
genbrugstøj.

Prisen	for	afhentning	er	kr.	20	
pr.	sæk/pose	aviser	og	ugeblade,	
flasker,	 og	 haveaffald.	 Tinge-
ne	skal	være	placeret	særskilt	 i	
hver	sin	pose!
Så	hvis	I	vil	støtte	drengene	i	
deres	indsamling	er	her	en	mu-
lighed	for	helt	uden	arbejde,	at	
finde	de	nævnte	 sager	 frem	el-
ler	samle	haveaffaldet.
Indsamlerne	 ringer	 på	 døren	
mellem	kl. 9.30 og 12.00	i	hele	
HØST-området.
Pengene	går	ubeskåret	til	dren-
genes	deltagelse	i	en	fodboldtur-
nering	i	Holland	til	foråret.

Forefaldende arbejde
Et	andet	 initiativ	er	at	de	unge	
mennesker	 gerne	 vil	 tjene	 lidt	
penge	ved	forefaldende	arbejde,	
”det	 som	de	nu	kan	holde	 til”.	
Så	 hvis	 I	 har	 brug	 for	 en	 hjæl-
pende	 hånd	 til	 et	 eller	 andet	
kortere	eller	længere	tid,	og	som	
I	vil	give	en	arbejdsløn	for	som	
støtte	til	projektet,	så	kan	I	rin-
ge	 til	 forældrerepræsentanten	
for	U15	drengene	Inge	Johansen	
på	 tlf.	 86	 91	 41	 98	 eller	mobil	
40	56	19	60,	 så	vil	hun	koordi-
nere	det	videre	forløb.
I	 de	 næste	 numre	 af	HØST	
vil	der	være	flere	 initiativer	fra	
U15	drenge	og	U18	pigerne.
På	forhånd	tak.

Forældregruppen 
U15 Drenge og U18 Piger

samt HØST IF fodboldudvalg

Senior fodbold
HØST IF Serie 4 nedrykning til Serie 5

www.dbujylland.dk/Nyheder/2011/November/Serie_4-hold_gik_maalamok_og_rykkede_ned.aspx
www.dbujylland.dk/Nyheder/2011/November/Serie_4-hold_gik_maalamok_og_rykkede_ned.aspx
www.dbujylland.dk/Nyheder/2011/November/Serie_4-hold_gik_maalamok_og_rykkede_ned.aspx
www.dbujylland.dk/Nyheder/2011/November/Serie_4-hold_gik_maalamok_og_rykkede_ned.aspx
http://www.dbu.dk/turneringer/resultater
http://www.h�stif.dk
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Høst if Høst if
Træner	 og	 holdledersituatio-
nen	 er	 også	 afklaret	 for	 forårs-
sæsonen
Trænere	 er	 Daniel	 Høgh	 Pe-
dersen	 som	 har	 spillet	 på	 2.	
holdet	hos	Randers	FC	samt	de	
seneste	 måneder	 i	 forbindelse	
med	praktikophold	på	Brøndbys	
hold	 i	 Sjællandsserien.	 Et	 frisk	
pust	der	sammen	med	den	nu-
værende	træner	Simon	Buus	Ol-
sen	nok	 skal	 give	 sved	på	pan-
den	til	forårstræningen,	ligesom	
de	taktiske	oplæg	til	træning	og	
kampe	vil	blive	intensiveret.
Holdledere	 er	 undertegnede	
Lars	Olsen	og	2.	holdleder	samt	
holdets	 fysioterapeut	 er	 Ken-
neth	B.	Pedersen.
Så	et	stærkt	team,	der	skal	give	
spillerne	 de	 bedste	 betingelser	
for	at	nå	målet	om	oprykning	til	
serie	4	igen	i	foråret	2012.
Nye	spillere	er	som	sagt	meget	
velkomne,	 så	vi	kan	 få	en	ekstra	
god	bred	spilletrup	til	forårssæson.
Simon	 Olsen	 er	 træner	 og	
kontaktperson.	Simon	kan	træf-
fes	på	tlf.	20	21	79	61,	hvis	der	
er	 spørgsmål.	 Kontakt	 alterna-
tivt	 holdleder	 Lars	 Olsen	 tlf.	
86	91	40	07.

Old Boys 40 årsholdet
Sæsonen	er	afsluttet	som	nævnt	
i	sidste	nummer	af	HØST.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40	 holdet	
næste	 sæson	 kan	 enten	 rettes	
til	holdets	nuværende	holdlede-
re	 Torben	 Slumstrup	 eller	 Lars	
Olsen	fra	Fodboldudvalget.

HØST IF Fodboldudvalget

sponsoraftaler

OK
Husk	 benzinkort	 til	 OK	 med	
HØST	IF	aftale	støtter	HØST	IF	
hver	gang	der	tankes.
Du	 skal	 huske	 at	 du	 så	 støt-
ter	ungdomsarbejdet	 i	HØST	IF	
med	6	øre	pr.	liter,	hver	gang	du	
tanker,	når	du	har	et	OK	benzin-
kort	 der	 er	 tilknyttet	 HØST	 IF.	
En	 god	 og	 nem	måde	 at	 støtte	
idrætten	 i	 lokalsamfundet	–	og	
til	stor	glæde	for	ungdommen	i	
HØST	IF.
Så	 er	 du	 interesseret	 i	 oven-
stående	 gode	 OK	 tilbud	 med	
støtte	 til	 HØST	 IF,	 så	 kontakt	
undertegnede	på	tlf.	86	91	40	07	
eller	mød	op	på	tanken	på	en	af	
kampagnedatoerne.

OK i Ødum
Kampagnedatoer	 efterår/vinter	
på	OK	i	Ødum	er	nedennævnte.	
Her	får	du	samtidig	en	OK	kam-
pagnegave	hvis	du	tegner	et	OK	
kort	en	af	disse	datoer.
Datoerne	er	alle	fredag	
og	det	er	kl.	13.00-17.00

18.	november
16.	december
27.	januar	2012
Vil	 du	 så	 yderligere	 give	 en	 lil-
le	hånd	med	på	OK-tanken	ifm.	
kampagnearrangementerne	 for	
at	 få	 endnu	 flere	 til	 bruge	 OK	
knyttet	 til	 HØST	 IF,	 så	 kontakt	
undertegnede.

Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07

Mail lars.knud@forum.dk

bordtennis

Sæson 20112012
HØST-Hallen Mejsevej 1, Hadbjerg
Træningstider

Tirsdage
Kl.	18.00-19.30:	Ungdomsspillere	0.-4.	klasse
Kl.	19.30-21.00:	Ungdomsspillere	5.-10.	klasse

Torsdage
Kl.	18.00-19.00:	Ungdomsspillere	0.-4.	klasse
Kl.	19.00-20.00:	Ungdomsspillere	5.-10.	klasse
Kl.	20.00-22.00:	Seniorer	og	motionister.

Bordtennisspillerne	i	HØST	IF	har	fået	en	fremragende	start	på	sæsonen.

13 af spillerne deltog i sæsonens første stævne i Auning med flotte resultater
Doubler
Benjamin	Thybo	Christensen	/	Niels	Anton	Tybirk	Le	Mark:	Nr.	1	i	Puslinge	C.
Emil	Thomsen	/	Lasse	Mørch:	Nr.	3	i	Puslinge	D.
Søren	B.	Svendsen	/	Nicolai	Sørensen:	Nr.	1	i	yngre	Drenge	B.
Sune	Hansen	Aamand	/	Jonas	Bøgeskov	Christensen:	Nr.	1	i	Yngre	Drenge	E.
Tobias	Dam	Jensen	/	Bjarne	Hougaard(Auning):	Nr.	1	i	Drenge	E.
Singler
Emil	Thomsen:	Nr.	1	i	Puslinge	E	og	Nr.	1	i	Åben	række	5.
Niels	Anton	Tybirk	Le	Mark:	Nr.	1	i	Mini	Puslinge	C.
Benjamin	Thybo	Christensen:	Nr.	1	i	Mini	Puslinge	D.
Lasse	Mørch:	Nr.	2	i	Minipuslinge	D.
Jeppe	Kau	Gransøe:	Nr.	3	i	Minipuslinge	E	og	nr.	4	i	Åben	Række	5.
Lucas	Juel	Wormstrup:	Nr.	5	i	Minipuslinge	E.
Søren	B.	Svendsen:	Nr.	1	i	Yngre	Drenge	B	og	Nr.	3	i	Åben	Række	3.
Nicolai	Sørensen:	Nr.	4	i	Yngre	drenge	B	og	Nr.	5	i	Åben	Række	3.
Jonas	Bøgeskov	Christensen:	Nr.	2	i	Yngre	Drenge	E
Sune	Hansen	Aamand:	Nr.	3	i	Yngre	Drenge	E	og	nr.	5	i	Åben	Række	4.
Tobias	Dam	Jensen:	Nr.	5	i	Åben	Række	4.
Anders	Mørch:	Nr.	1	i	Herresenior	Klasse	1	og	Nr.	3	i	Åben	Række	1.

Holdturneringen i DGI Østjylland er startet lørdag d. 30. oktober
Drenge	E	holdet	vandt	deres	første	3	holdkampe	over	Ølsted,	Assentoft	og	Purhus	og	fører	derfor	rækken.
Puslinge	D2	holdet	vandt	over	SISU,	HØST	IF	1	og	SISU’s	Piger	og	fører	rækken.
Puslinge	D1	holdet	vandt	over	SISU	og	SISU’s	Piger	og	er	nr.	2.
Puslinge	E	1	holdet	spillede	begge	kampe	uafgjort	mod	HØST	IF	2	og	Assentoft	og	er	nr.	3.
Puslinge	E	2	holdet	tabte	til	Odder	3-7	og	spillede	uafgjort	mod	HØST	IF	1	og	er	nr.	5.

Lørdag	d.	12.	november	skal	Yngre	Drenge	B	og	Yngre	drenge	E	spille	deres	første	kampe.

mailto:lars.knud@forum.dk
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Her finder du kolofon

U d g i v e s 	 a f 	 e t 	 s a m v i r k e , 	 b e s t å e n d e 	 a f 	 f o r e n i n g e r ,	
m e n i g h e d s r å d 	 o g 	 s k o l e b e s t y r e l s e .

	 R e d a k t ø r : 	R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v
E - m a i l : 	 r m a _ o e d um@h o t m a i l . c o m
T l f . 	 3 0 	 2 5 	 7 8 	 6 4

	 K a s s e r e r : 	 I r m a 	 K a t h o l m , 	 t l f . 	 8 6 	 9 1 	 4 6 	 0 9

	 T e g n i n g e r : 	P e r 	T j ø r n i l d , 	p e r t j o r n i l d@ho tma i l . c om

	 L a y o u t : 	N i e l s B j a r n e L a r s e n@ gm a i l . c o m

	 T r y k : 	B U C H S , 	 t l f . 	 8 6 	 4 2 	 0 5 	 9 9

U d k omm e r 	 h v e r 	 m å n e d 	 – 	 u n d t a g e n 	 j a n u a r 	 o g 	 j u l i	
– 	 h v e r 	 d e n 	 3 . 	 f r e d a g 	 i 	 m å n e d e n 	 o g 	 3 	 d a g e 	 f r e m .	
H v i s 	 b l a d e t 	 u d e b l i v e r 	 k o n t a k t e s 	 O l e 	 J u u l , 	 t l f .	
8 6 	 9 8 	 9 0 	 6 5 	 e l l e r 	 e - m a i l 	 o l e - j u u l@ p o s t . t e l e . d k .

M a t e r i a l e 	 t i l 	H Ø S T  i n d l e v e r e s 	 t i l 	 R i k k e 	 M ø l l e r	
A n t v o r s k o v 	 o g 	 N i e l s 	 B j a r n e 	 L a r s e n .

D e a d l i n e 	 e r 	 f ø r s t e 	 s ø n d a g 	 i 	 m å n e d e n .

K o m m e n d e  n u m r e
D e a d l i n e      U d k o m m e r
S ø n d a g 	 d . 	 4 . 	 d e c e m b e r 	 F r e d a g 	 d . 	 1 6 . 	 d e c e m b e r

S e 	 u d g i v e l s e s p l a n e n 	 f o r 	 2 0 1 2 	 i 	 n æ s t e 	 n umm e r .

Akupunktør
Anna Grethe og Bernt Strange
Baunehøjvej	158,	Hadbjerg	 86	91	47	47
Autoværksted
KP Erhvervsbiler APS	 21	71	15	77
Ødumvej	6	A,	Selling
Bach –	 86	98	28	09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over	Hadstenvej	22,	Hadsten
Hadbjerg Auto service	 40	35	39	10
Bredgårdsvej	9,	www.hadbjergautoservice.dk
Bank	/	sparekasse
Hadsten Bank	 86	98	15	00
Østergade	15,	Hadsten
Nordea, Hadsten	 86	98	10	00
Østergade	21,	Hadsten
Sparekassen Kronjylland	 86	98	28	11
Søndergade	8,	Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
Gunnar	Lauritsen	 86	98	39	00	
Søndergade	7,	Hadsten
Hadsten Begravelsesforretning
Søndergade	1,	Hadsten	 86	98	01	24
Unik Begravelse	 70	23	53	03
Vestergade	15,	Hadsten
	 www.UnikBegravelse.dk
Benzin-	og	servicestationer	
OK Nærbutik	 86	98	92	66
Landevejen	203,	Ødum
Blikkenslager		Se	vvs
Bogtrykker
Buchs	 86	42	05	99
Kertemindevej	15,	8940	Randers	SV	

By-	/	borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian	Lindberg	 30	64	31	94	
	 gunte.lindberg@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening 
Kurt Rasmussen	 24	43	35	63
Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper	Dissing	Henckel	 42	80	27	50	
H.C.Andersensvej	2	
	 henckel@it-henckel.dk
Cykler	
PedalPedersen	 51	91	44	50
Langskovvej	31	 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten	 87	61	31	80
Østergade	21,	Hadsten	 www.danbolig.dk
Joan	Pank	 joan.pank@danbolig.dk
Nybolig,	Tommy	Risgaard	 29	27	72	39
Søndergade	26,	Hadsten	 89	15	22	07	
nybolig.dk	 8370@nybolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation	 86	98	95	11
Gunderuplundvej	2,	Ødum
Entreprenør	og	kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton	 60	14	64	09
v/Aut.	kloakmester	Morten	Eriksen	
Rødkælkevej	6,	Hadbjerg	
www.hadbjergmurogbeton.dk	
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning	v/Grethe	Majgaard	26	59	32	12
Selling Forsamlingshus
Udlejning	 86	91	45	85
Ødum Forsamlingshus	
Udlejning	 30	64	31	94
Frisør
Byens frisør	 86	98	01	00
Søndergade	14	-	Hadsten	
	 www.byensfrisoerhadsten.dk
Gartner	/	frugt	og	grønt
Minna og Per Rasmussen	 86	91	18	08
Tåstrupvej	60,	Grundfør

Have-	og	parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner
Skanderborgvej	13,	Hadsten	 29	13	04	98
Kro
Kollerup Mølle Kro	 86	91	41	50
Alle	dage	kl.12.00.	Tirsdag	lukket
Maler
H.A. Sørensen & Søn	 86	91	45	40
Ved	J.E.	Sørensen,	St.St.Blichersvej	9,	Sel.
Murer
Selling Byggefirma aps	 86	91	48	99
ved	Harry	Nielsen,	Bavne	Alle	12,	Hadsten
Præstegård
Ødum Præstegård	 86	98	90	65
Ødumvej	32,	Ødum	 ole-juul@post.tele.dk
Rådgivende	ingeniør
CECP Cortez Engineering	 70	20	22	03
Ådalen	19,	Selling	 cecp@cortez.dk
	 www.cortez.dk
Skole
Hadbjerg Skole,	kontorerne	87	61	48	00
Hadbjerg skolefritidsordning	87	61	48	08
Snedker
JC Møbler	 30	53	21	11
Jørgen	Svenningsen,	Ødum	Torv	5
Smed
Ødum Maskinfabrik	 86	98	92	55
Niels	W.	Gadesvej	2,	Ødum
Sport	og	gymnastik
HØST IF	 www.høstif.dk
Kurt	Møller,	formand:	 28	96	36	61	
Klublokalet:	 86	91	42	46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
ved	Claus	Mikkelsen	 86	91	41	90	
Baunehøjvej	160,	Hadbjerg	 24	65	63	83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen	 86	91	45	78
Ødumvej	6,	Selling	 40	21	49	50	
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej	21,	Røved	 86	98	90	99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen	11,	Selling	 86	91	41	40

Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S	 87	61	33	16
v/Jesper	Wichmann,	Vestergårdsvej	7
I/S Ødum Vandværk	 	
Formand	Erik	Poulsen	 86	98	91	43	
Kasserer	Jørgen	Svenningsen	86	98	95	33
Vvs	og	blikkenslager
Ødum VVS & blik	 70	22	44	20
Ødum	Torv	5,	Ødum
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej	20,	Hadsten	 86	98	08	86
Hadbjerg Blikkenslagerforretning
Poul	Jensen	 30	54	24	82

Vil	du	optages	på	disse	sider?
Kontakt	Ole	Juul	
på	tlf.	86	98	90	65

HØST

mailto:rma_oedum@hotmail.com
pertjornild@hotmail.com
mailto:NielsBjarneLarsen@gmail.com
mailto:ole-juul@post.tele.dk
www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk
gunte.lindberg@gmail.com
mailto:henckel@it-henckel.dk
www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank@danbolig.dk
http://nybolig.dk
mailto:8370@nybolig.dk
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
mailto:ole-juul%40post.tele.dk?subject=
mailto:cecp%40cortez.dk?subject=
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk
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December
	 1	
	 2	
	 3	
	
4
	 Deadline	HØST	december

Ødum, kl. 11.00, Hadbjerg, kl. 9.30 
Juletræsfest, Hadbjerg

	 5	
	 6	
	 7	
	 8	
	 9	
	 10	 Indefodboldstævne

Julefrokost, Ødum
	 11	 Hadbjerg, kl. 11.00
	 12	
	 13	 Tirsdagsmøde
	 14	 Julegudstjeneste, børnehaver
	 15	
	 16	HØST	udkommer

HØST IF på OK-tanken
	 17	 Indefodboldstævne
	 18	 Ødum, kl. 11.00

De 9 læsninger, Hadbjerg, kl. 16.00
	 19	
	 20	
	 21	
	 22	
	 23	
	 24	 Kollerup, kl. 14.00

Ødum, kl. 16.00, Hadbjerg, kl. 15.00
	 25	 Ødum, kl. 9.30, Hadbjerg, kl. 11.00
	 26	 Ødum, kl. 11.00
	 27	
	 28	
	 29	
	 30	
	 31	

November
	 18	HØST	udkommer

HØST IF på OK-tanken i Ødum
	 19	 Kirkehøjskole
	 20	 Hadbjerg, kl. 11.00

Indefodboldstævne
	 21	
	 22	
	 23	
	 24	 Fællesspisning, Hadbjerg
	 25	
	 26	 Indsamling, aviser m.v.
	
27
	 Ødum, kl. 9.30, Hadbjerg, kl. 11.00

Kirkefrokost 
Julehygge, Selling

	 28	
	 29	
	 30	 Fællesspisning, Selling


