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Indhold

Så er vi ”snart fremme”, dagene bliver ikke meget kortere, der tændes flere og flere lys, ikke
mindst i børneøjne, der ser frem til julen med
dens gaver og familiefester. Det er også tiden,
hvor der, ud over adventsgudstjenesterne, er
forskellige arrangementer i kirkerne. I tirsdags
havde vi den sædvanlige, hyggelige ”julestue”
i præstegården, og onsdag samledes børn fra
børnehaverne i Selling og Hadbjerg samt dagplejebørn i lokalområdet med deres ”mødre”
til den traditionelle gudstjeneste i Hadbjerg
kirke. Det er her, det begynder, og den glæde
og forventning disse dejlige børn spreder en
sådan formiddag, holder hele julen. I næste
uge samles de lidt større børn fra Hadbjerg skole sammen med deres lærere til deres juleafslutning, som også i år bliver efterfulgt af en
særlig juleafslutning for ”Kanonskolen” i Hadbjerg. Nu ser vi så frem til ”De Ni Læsninger”
i Hadbjerg kirke på søndag kl. 16.00, inden det
går løs med alle julens festlige og højtidelige
julegudstjenester.
Jeg ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul
og et godt nytår med tak for 2011. Tak til re-
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Udgivelsesplan

præsentanterne fra foreningerne for gode bidrag til bladet
og for godt samarbejde. Tak til
Irma, der styrer økonomien. Tak
til Niels Bjarne, der uafladeligt
”arbejder” med bladet, og for
hvem det hver gang lykkes at
gøre HØST særdeles læsevenligt. Tak til Per og Rikke for deres fine tegninger og vignetter i
bladet.
Tak til Nikolaj, Martin og Julian, der sørger for uddelingen
af bladet i lokalområdet og til de
i Hadsten, der ønsker at få bladet og tak til Peter og Inge-Lise
i Hadbjerg, der har ansvaret for
omdelingen. Det fungerer rigtig
fint.
Og sidst men ikke mindst tak
til Rikke, som sikkert og samvittighedsfuldt sørger for redaktionen af HØST.

HØST udkommer ikke i januar
Næste nummer af HØST udkommer mandag d. 20. februar.
Deadline Udkommer
Februar
5.2.2012 17.-20.2.2012
Marts
4.3.2012 16.-19.3.2012
April
1.4.2012 13.-16.4.2012
Maj		
6.5.2012 16.-21.5.2012
Juni		
3.6.2012 15.-18.6.2012
August
12.8.2012 24.-27.8.2012
September
2.9.2012 14.-17.9.2012
Oktober
7.10.2012 19.-22.10.2012
November
4.11.2012 16.-19.11.2012
December
2.12.2012 14.-17.12.2012
Det er lidt af et puslespil at få
produktionsplanen for HØST
til at falde i hak.

Den Gamle Redaqteur
Ole Juul

Mysteriet om Tipoldefar Sørensens hus i Hadbjerg, som Anna
Rahbek Johansson efterlyste i
seneste nummer af HØST, er
nu blevet opklaret.
Med hjælp fra ”gamle” Hadbjerg-borgere og pålidelige kilder
viser det sig, at det pågældende
hus lå og stadig ligger Nattergalevej 8.

Redaktionsmøde

Der afholdes redaktionsmøde
onsdag d. 18. januar kl. 19.30
i præstegården.
På dette møde fremlægges
regnskabet for 2011, og der lægges endeligt budget for 2012 og
foreløbigt budget for 2013.

Det

har ordet

Der er taget behørigt hensyn til ferier og helligdage, ligesom trykkeriets planlægning har
haft indflydelse på deadlines og udgivelsesdatoer.
Huske-reglen for deadline / udgivelse gælder
dog stadig i 2012.
Deadline er således som hovedregel 1. søndag i måneden – bortset fra august, hvor vi er
rykket fri af de traditionelle sommerferieuger.
Og udgivelsen er som hovedregel omkring
den 3. søndag i måneden.
Tak for et godt samarbejde i 2011 skal lyde til
foreningerne, der gang på gang leverer spændende og alsidigt stof til bladet – uden jer ville
vi jo ikke have noget blad.
Godt nytår.
Niels Bjarne Larsen og
Rikke Møller Antvorskov

forhistoriske hjørne

Hvor er det?

Har du en god fortælling, et opråb til lokalområdet, et ældre
foto eller interessant
viden om områdets
(for)historie, som du vil dele med HØST’s
læsere – så fat pennen og send dit indlæg til:
rma_oedum@hotmail.com.
Det behøver ikke være helt færdigt – vi hjælpes ad!

Hadbjerg Skole
På www.hadbjergskole.dk kan
du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt

logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvor der gives information
til de enkelte klasser.
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HØSTival

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 Ole Juul, Ødum.

HØSTival 2012
Vikingetidens tro

I den korte udgave af
trosskiftet o. år 1000 –
fra hedenskab til kristendom - hedder det, at danskerne dyrkede Odin og
Thor, men så kom Ansgar og indførte den nye
tro, og så blev danskerne
over en nat kristne. Så
hurtigt gik det nok ikke,
og i alt fald var det ikke
så enkelt. For det første
var kristendommen med
indflydelse fra Irland og
England kendt i Danmark
længe før, den blev den
officielle kirke, og for det
andet var der meget fra
den gamle ”trosverden”,
der gik med over i den
nye kristne kultur (et eksempel er traditionerne
fra solhvervsfesten, som
vi fortsat kalder jul – det
stammer helt tilbage fra
vikingetiden). Det er rigtigt, at der var flere guder
i den troendes univers i
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vikingetiden, men selv
om Odin og Thor fyldte meget, især for stormændene og krigerne, så
har frugtbarhedsguderne
som Frøj og Freja betydet
meget for det jævne folk.

Dødsrigerne
Tanken om og troen på,
hvad der skete efter døden, har også i vikingetiden betydet meget i det
religiøse verdensbillede,
og her hersker der flere
forestillinger om, hvor
man endte efter døden.
Ran, havets gudinde
tog de druknede til sit
rige, og dødsgudinden
Hel tog også for sig, deraf
ordet helvede. For nordboeren var det ikke et
sted, hvor man brændte
og blev pint af djævle til
evig tid, men en klam og
tåget underverden uden
glæder. Men var man så

heldig at falde i kamp,
endte man i Valhal, et lystigt sted, hvor man åd
og drak og slog hinanden
for panden og stod op
næste dag, sunde og raske, for at begynde forfra.
Men hvad med bonden, der pløjede sin ager
år efter år og en dag døde
strådøden på sengehalmen i sin hytte? Eller
hvad med trællene, de
jordløse, kvinder og børnene? Det er vanskeligt
at forestille sig, at troen
på Valhal har talt til disse
mange stille eksistenser.
Valhal har kun været for
et mindretal af høvdinge
og krigere, men det har
fyldt meget i senere tiders beskrivelse af vikingetidens tale om livet efter døden.
Bonden har holdt fast
ved den gamle tro på
jordgudinden, der var alt

livs moder og tog alt liv
til sig igen, når tiden var
inde. Bonden kom fra jorden og går tilbage til den.
Derfor blev bonden også
lagt i en høj af jord, gårdens høj, hvor han mødte sine frænder.
Tanken om det evige
liv har spillet en vis rolle i den forstand, at det
var vigtigt at sikre ættens
(slægtens) fortsatte liv, og
det skete især ved, at de
enkelte sikrede ætten et
godt minde. Det vigtigste
af alt var at blive husket
og mindet med gode og
kærlige tanker, så de efterladte havde noget godt
at mindes. Og havde man
levet som et ordentligt og
hæderligt menneske, var
slægtens ære bevaret.
Hvis man i modsat fald
øvede såkaldt niddingsdåd, ramte skammen
hele ætten.
Skæbnetroen
For vore forfædre i vikingetiden betød tanken om
skæbnen meget. Selv de
stærke mandlige guder
var lige så afmægtige som
mennesker, for det var
nornerne, skæbnegudinderne, der spandt skæbnens tråde både for guder
og mennesker. (Vi kender
begrebet fra sangen ”Vort
modersmål er dejligt”,
hvor der i det sidste vers

står: ”Og slægt efter slægt
segner hen på nornens
bud”). En sådan tro på
en uafvendelig skæbne
var for de fleste en styrke, da man i så fald ikke
frygtede faren. Det, der
skal ske, sker. Det kan
være en af forklaringerne
på vore forfædres dødsforagt, der gjorde dem til
frygtede modstandere i
krig.
Gravene
Det er tankevækkende,
at de eneste ”bygningsværker”, der er tilbage efter vore forfædre i vikingetiden, er deres grave.
Dem har man forstået
at bevare. Gravene, eller
gravhøjene, som vi i dag
kender dem og har lært
om, er især dysserne og
jættestuerne. Gennem
hele vikingetiden og helt
ind i kristen tid har man
bygget gravhøje i Danmark, og mange af dem
har været store bygningsværker, der har krævet
grundige
overvejelser
og en enorm arbejdsindsats, foruden at megen
god agerjord er gået tabt,
da man over stensætningerne byggede høje af
græstørv. Undersøgelser
viser, at et fællestræk for
dyssernes og jættestuernes indretning er, at de
udtrykker en forestilling

om, at man lægger den
døde i selve jordgudindens livmoder og dermed sikres den døde en
form for nyt liv. Det er
også sandsynligt, at mange stenanlæg fra vikingetiden er anlagt under
hensyn til himmellegemernes bevægelser.
Slægtens døde lå i gårdens høj, og de forblev
derfor en del af slægtens
daglige liv. De levende
besøgte dem med ofre af
mad og drikke ved årets
højtider for at vise, at de
ikke var glemt. Når de
ikke måtte glemmes var
det også fordi de døde
havde en viden, som de
levende ikke havde, fordi de døde havde set ind
bag forhænget til den anden verden. Denne viden
kunne de levende drage
nytte af, når de stod overfor svære afgørelser og
havde brug for hjælp, og
derfor var det en naturlig
foreteelse, at bonden af
og til gik ud og satte sig
på slægtens gravhøj for
igennem fordybelse at få
råd fra døde slægtninge.
Vikingernes moral
Moral og etik var ikke så
meget bestemt af gudetroen, som man senere
møder det i det kristne
univers, snarere var det
bestemt af æren. Det
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HØSTival
menneskelige ansvar var
samlet om venner og familie, som man skyldte alt. Skete der et drab
i slægten, måtte dette
hævnes for at styrke
slægtens ære. Ansvar og
omsorg for fremmede
kendte man ikke til i vikingetiden, og det var
inden for rettens rammer at røve og dræbe,
når man var i andre lande (hvilket vikingerne
også blev kendt og frygtet for).
Selv om kvinderne i vikingetiden havde en selvstændig stilling, så var de
underlagt en streng moral, og især seksualmoralen var streng. Det er
ægtehustruen, der arver
den jord, slægten skal
leve af, og derfor blev
hun straffet, hvis hun fik
børn med andre, for så
gik slægtens jord til fremmed blod. Straffen var
som regel døden.
Kulten
Kulten, eller dyrkelse af
guderne, foregik for det
meste i bygden og på
gården, og her spillede
kvinderne en væsentlig
rolle. Denne særstilling
styrkedes især i vikingetiden, hvor kvinderne
sommer efter sommer
alene måtte stå for gårdens styre og drift. Den
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hjemlige kult er foregået
dels i gårdens storstue
dels i terrænet omkring
hellige sten o.l. samt gårdens gravhøj, hvor de
døde aner skulle have
ofre.
Bygdens fælles anliggende blev varetaget på
egnens storgård, og man
har som regel haft et fælles helligsted i det fri.
Der er ikke meget, der
tyder på, at man i vikingetiden har haft særlige
kultbygninger. De kom
først med kirken, som
ofte blev opført dér, hvor
der tidligere havde været
et kultsted.
Jeg forestiller mig, at
vikingelandsbyen, som
man har fundet ved udgravning i forb.m. halbyggeriet i Hadbjerg, har
haft sit kultsted dér, hvor
man senere byggede Hadbjerg kirke. Det kan være
en forklaring på, at Hadbjerg kirke er opført på
et forholdsvist lavt sted i
landsbyen, hvor der muligvis har sprunget en
hellig kilde.
For vore forfædre, var
tiden, hvor bonden betroede jorden sit sædekorn en skæbnetid. Da
kørte gudinden Frøj ud
over markerne på en oksetrukket vogn sammen
med sin brud, en ung lokal pige.

Kirke
Vikingernes ofre
Vore forfædre har gennem ofre, heriblandt
værdifulde genstande,
forsøgt at påvirke naturens hellige magter. Ofret kunne bestå af dyreofre, en sjælden gang
menneskeofre. Ved at
ofre liv skabte man liv.
En særlig offerhandling fandt sted ved såkaldte blot, som var dyreofre ved ceremonier,
der skulle sikre grotiden
om foråret og høsten om
efteråret.
Juleofret er et af de
ofre, der har været det
mest sejlivede. Ved juleblotet blev en udvalgt
gris slagtet. Grisen skulle symbolisere frugtbarhedsgudinden selv, og
man spiste dens kød og
drak dens blod for at få
del i guddomskraften.
Der er dele af vore gamle juletraditioner, der går
helt tilbage til dette særlige juleblot.
Tænk over det, når I
sætter jer ved det veldækkede julebord med blodpølse og flæskesteg.
Kilde:
Mads Lidegaard: ”Hvad
troede de på? Religiøse
tanker i oldtid og vikingetid” (Gyldendal 2004).
Ole Juul

og menighed

At være kendt

For børn og barnlige sjæle, som julen jo i grunden er det.

Der levede i Middelalderen en
dreng, der hed Johannes, og på
hans tid var hele Europa plaget af den forfærdelige sygdom,
som man dengang kaldte ”Den
sorte død” eller pesten, som
vi i dag kalder den. Ufattelig
mange mennesker døde af den
sygdom, for der var ingen, der
kendte til vaccine, som vi gør
det i dag. Faktisk var det sådan,
at i 1300-tallet i Europa døde
hvert tredje menneske af pesten, og det betød, at en landsby
kunne miste alle dets beboere,
som blev smittet.
Sådan var det også i den landsby, hvor Johannes boede. En
morgen vågnede han op blot for
at opdage, at han var den eneste
i landsbyen, der havde overlevet
pesten. Der var ikke ét levende
menneske tilbage. Det betød, at
Johannes kunne gøre lige, hvad
han havde lyst til (som ”Palle
alene i verden”). Der var ingen
voksne, ingen forældre, ingen
præster, ingen munke, ingen
ordensmagt, der kunne standse
ham. Det var i første omgang noget, Johannes kunne lide, men
han fandt jo så også ud af, at i
og med, at han var helt alene,
var der ingen, der kendte ham.
For der var ingen. Der var ingen,
der vidste, at her var Johannes,
og da denne erfaring lagrede sig
i bevidstheden, blev han for al-

vor bange. For overhovedet at finde tegn på liv
begav han sig hen til nabolandsbyen, men han
fandt ret hurtigt ud af, at også den var helt og
aldeles uddød. Og så løb han videre til den næste, og den næste, og den næste, og jo mere uddød han opdagede, at byerne var, desto mere
bange blev han. Jamen, er jeg den eneste, der
er tilbage i hele verden, tænkte han. Men endelig fra en bakketop så han til sin store glæde,
at der steg røg op fra et hus nede i dalen. Han
skyndte sig ned, fandt huset, rev døren op, og
derinde i køkkenet sad der en munk og en lille
pige. De bød ham selvfølgelig velkommen, og
munken spurgte: ”Nå, min dreng, hvad hedder
du så”?
Johannes havde aldrig været så glad for at blive spurgt om sit navn. Normalt holdt han altid
lidt igen, når folk spurgte til ham, for der var
ofte problemer i farvandet, når der blev spurgt
til Johannes. Men den dag var han bare så glad
og lettet.
”Johannes”, råbte han, ”jeg hedder Johannes”. ”Godt, Johannes”, sagde munken, ”kan
du ikke gå ud i skoven og hente lidt mere brænde, så vi kan få lavet lidt mad til dig. Du ser ud
til at værre godt sulten”. Johannes gik ud i skoven og hentede en favnfuld grene og kviste, og
da han kom tilbage og skubbede døren op og
kom ind i køkkenet, vendte munken sig om og
sagde: ”Nå, det er dig, Johannes, goddag med
dig”. Og Johannes blev helt varm om hjertet af
tryghed. Nu var der i alt fald mindst én i hele
verden, der kendte ham og kendte hans navn.
I det daglige liv med hinanden, lysår fra pesten eller andre farer, der truer andre steder i
verden, lever vi med den tryghed, det er, at der
er nogen, der ved, hvem vi er, hvad vi hedder,
kender os og vil kendes ved os, at der er nogen,
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Kirke

og menighed

der har brug for os og holder af os, som dem vi
er. Det er blandt meget andet også det, julen
handler om. At Gud kom til verden som et ganske almindeligt menneske. Der var ikke megen
storhed over hans fødsel og slet ikke over det
sted, han blev født, og de første, der fik lov at
fortælle om ham, var hyrderne, de ringeste,
dem, som ingen rigtig ville kendes ved. Kunne
man ikke blive andet i datidens Palæstina, så
kunne man altid blive hyrde. Hyrderne havde
ingen navne, når vi læser og hører juleevangeliet. Ja, det havde de jo nok, men det var ikke
navne, der var værd at nævne. Alligevel er det

Gudstjenester

dem, der får lov at se det lille
Jesusbarn som de første. Alligevel er det dem, der får lov at fortælle om det, der skete som de
første.
Julen handler om, at selv i det
ganske almindelige menneskeliv, vil Gud kendes ved os. Vi behøver ikke gøre os til for at være
elsket af ham. Vi behøver ikke
præstere noget for at være elsket af ham. Vi er dem, vi er, og
vi er elsket, som dem, vi er. Og
dér, hvor vi møder
det og tror det, dér
får vi det ligesom
Johannes, der blev
Hadbjerg kirke
varm i hjerkl. 16.00
”De Ni Læsninger”/kirkekaffe Kollerup tet af glæde
og tryghed,
kl. 15.00
kl. 14.00
fordi
der
var én der
kl. 11.00
sagde til ham: ”Nå,
det er dig, Johannes.
Ingen
Goddag med dig.”

Ødum kirke
Søndag d. 18. december kl. 11.00
4. søndag i Advent		
Lørdag d. 24. december
kl. 16.00
Juleaften
Søndag d. 25. december
kl. 9.30
Juledag
Mandag d. 26. december
kl. 11.00
2. juledag
Søndag d. 1. januar
Ingen
kl. 16.00
Nytårsdag
Søndag d. 8. januar
kl. 11.00
kl. 9.30
1. søndag efter Hellig Tre Konger
Søndag d. 15. januar
kl. 11.00
kl. 9.30
2. søndag efter Hellig Tre Konger		
Kirkekaffe
Søndag d. 22. januar
kl. 11.00
kl. 9.30
3. søndag efter Hellig Tre Konger
Søndag d. 29. januar
kl. 11.00
Ingen
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger		
Peter Ulvsgaard/kirkekaffe
Søndag d. 5. februar
kl. 11.00
kl. 9.30
Septuagesima
Søndag d. 12. februar
Ingen
kl. 11.00
Seksagesima
Søndag d. 19. februar
kl. 9.30
Ingen
Fastelavn
Søndag d. 26. februar
kl. 11.00
Ingen
1. søndag i Fasten
Børne- og familiegudstjeneste
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Glædelig jul
Ole Juul

Kirkebil

Ønsker man kirkebil til og fra gudstjenester og eftermiddagsmøder, ringer
man selv til Hadsten
Taxi, tlf. 86 98 24 44.

De Ni Læsninger

Søndag d. 18. december
Hadbjerg kirke kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt, og naturligvis er der
traditionen tro ”De Ni læsninger” 4. søndag i advent. Dette
er i år d. 18. december kl. 16.00,
og som noget nyt foregår det i
år i Hadbjerg kirke. Her vil man
ud over selve læsningerne få lejlighed til at høre nogle fremragende sangere fra Århus, som
sammen med undertegnede vil
synge julen ind i bedste 4-stemmige motet stil. Kom og mærk
den intense julestemning sitre i
hele kirken og hør disse sangere synge christmas carols og de
bedste danske julesalmer. Det
bliver yderst hyggeligt!
Vel mødt
Anders Dohn, organist

Børne- & familie
gudstjeneste
Søndag d. 26. februar
Ødum kirke kl. 11.00
Den sidste søndag i februar indbydes der til børne- og familiegudstjeneste i Ødum kirke kl.
11.00, hvor det nye hold minikonfirmander medvirker. Til
denne gudstjeneste får alle døbte
børn i Ødum eller Hadbjerg kirker i 2006 en særlig indbydelse.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i præstegården til en kop
kaffe og en sodavand.
Ole Juul og
Vibeke Høggaard

og menighed

Om skyld og
samvittighed

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 eksistentielle spørgsmål om skyld og samvittighed.
Vi mødes fire tirsdage i januar, kl. 19.30-22.00,
i konfirmandstuen i Ødum præstegård, hvor
jeg vil gennemgå romanerne, 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 af interesserede, så studiekredsen kan gennemføres.
Frist for tilmelding er i forhold til tidligere forlænget, og tilmelding kan ske på tlf.
86 98 90 65 eller mail ole-juul@post.tele.dk inden 20. december 2011.
Ole Juul
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Kirkehøjskolen
Lørdag d. 14. januar

”Funky fundamentalisme og frisindede fossiler”

Om forskellige gudstjenesteformer
v/journalist Kåre Gade, London
Hvor nogle sværger til prædikestol og pibeorgel, foretrækker andre PowerPoint og popmusik.
Men hvem er de konservative, og hvem er de
moderne? Journalist Kåre Gade, der i en årrække
har produceret en lang række radioudsendelser
om kirkelivet og teologien i Danmark, tager os
denne formiddag i foredraget med til to vidt forskellige gudstjenester, der kaster lys over forholdet mellem form og forkyndelse i folkekirken.
Lørdag d. 4. februar
”Du må nu kysse bruden”
Udfordringer til folkekirkens udtryk og liturgi
v/dr. theol. Peter Lodberg, Højbjerg
I mange amerikanske film kan man ofte høre
udtrykket ”You may now kiss the bride”. Den tradition har vi taget til os i Danmark, når brudepar
i kirken både udveksler ringe og kys foran alteret.
Dette er bare et lille eksempel på, hvordan amerikaniseringen ændrer vore vaner og skaber nye.
Peter Lodberg vil i sit foredrag give forskellige
eksempler på, hvordan det globale i form af amerikanisering, islamisering og inspiration fra det
asiatiske udfordrer og ændrer folkekirkens indhold og udtryk i disse år.

Eftermiddags
møder
Tirsdag d. 17. januar
”Gensyn med glæden”
v/valgmenighedspræst
Claus
Kaas Johansen, Sdr. Nærå
Claus Kaas Johansen vil denne eftermiddag i sang, eventyr
og med gode historier belyse
glædens utallige former.
Tirsdag d. 21. februar
”Fortælleeftermiddag”
v/sognepræst Birgith Nørlund,
Hadsten
(se HØST februar)
Eftermiddagsmøderne, hvortil
alle er velkomne, finder sted i
konfirmandstuen i Ødum præstegård.
Vi begynder kl. 14.00 og slutter ca. 16.15.
Entreen er gratis. Man betaler
20 kr. for kaffen.
Ole Juul

Kursus og ferie

Kirkehøjskolen har til huse på Hadsten Højskole
og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Møderne begynder kl. 10.00 den pågældende lørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredraget frokost og afsluttende er der en drøftelse af foredraget.
Vi er som regel færdige ca. kl. 13.00.
Prisen for deltagelse er kr. 85 pr. møde, som dækker udgifter i forbindelse med kaffe og frokost.
Der er tilmelding til Hadsten Kirkekontor – tlf.
86 98 04 25 – senest kl. 12.00 torsdagen forinden.

Jeg er på kursus på Præstehøjskolen i Løgumkloster fra mandag d. 9. til og med fredag d. 13.
januar og holder nogle feriedage
i uge 4, fra onsdag d. 25. til og
med søndag d. 29. januar.
Jeg henviser til mine kolleger
i Hadsten Birgith Nørlund, tlf.
86 98 24 24 og/eller Peter Ulvsgaard, tlf. 86 98 08 09.

Vel mødt, Ole Juul

Ole Juul
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PAS PÅ HINANDEN

Kulturudvalget står bag en spændende arrangementsserie, der løber af stablen fra nytår til påske
2012.
Der er ikke tilmelding, og entreen er gratis til alle
arrangementerne.
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, kl. 19.30 i Ødum Præstegård
Sognepræst Peter Ulvsgaard, Hadsten, taler om vores behov for at være
i centrum set i forhold til de grundlæggende fællesskaber i familie,
samfund og folk.
Har kristendommen og kirken en chance, hvis enhver er sin egen
lykkes smed?
Og hvordan ser fremtiden ud?
At stå på 3 ben – balancen mellem familie, job og fritid
Torsdag d. 23. februar 2012, kl. 19.30 i Ødum Præstegård
Journalist Hanne Baltzer, Ulstrup fortæller om den svære balance mellem familieliv og karriere.
Foredrag af Anders Dohn
Tirsdag d. 6. marts 2012
Organist Anders Dohn, der
til daglig er en del af gruppen
bag MINDLabs forskningsprojekt, Århus Universitet, ”kognition,
sprog og musik” fortæller om musikkens
betydning for os, med udgangspunkt i
sin forskning.
Læs meget mere om dette i det kommende nummer af HØST.
Lysets komme
Meditationsgudstjeneste
Torsdag d. 22. marts 2012
Meditationsgudstjeneste i Hadbjerg kirke.
Læs mere om musik og solist i det
kommende nummer af HØST.

Vi glæder os til at se dig.
Menighedsrådets kulturudvalg
Ingrid Mikkelsen
Aase Jørgensen
Jonna Ledet Thomsen
Nanna Poulsen
Jens Christian Flye
Jesper Henckel
Bente Krabbe Møller
Rikke M. Antvorskov

Har du lyst at deltage i Kulturudvalgets arbejde er du velkommen.
Kontakt en af os og få besked
om kommende møder og aktiviteter.
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2011 i arbejdstøjet for menighedsrådet
Nu får man jo ikke meget jord under neglene i forbindelse med menighedsrådsarbejdet, men man
får alligevel mange sager og spørgsmål i hænderne gennem et helt kirkeår. Det giver ting at tænke
over og ting at mene om. Det stiller krav om tanke
og eftertanke.
På den praktiske side har vi således været omkring små emner som nye bænke på Hadbjerg kirkegård – her er to gamle granit-buer kommet til
ære og værdighed idet de agerer bænke omkring
indgangspladsen ved våbenhuset, med nye egetræssæder.
Af de noget større ting at nævne er efterfalsning
af blytagene på begge kirker – i Ødum viste det sig
dog, at pladerne er skadede, hvorfor vi har søgt
om midler til at nyt tag.
Arkitekt Gert Madsen er sat på sagen og vi ser
frem til at få et tæt tag igen, så tagværket ikke tager yderligere skade.
Den nok ”allermindste” opgave vi har haft fat i,
er præstens mikrofoner i hver kirke.
Selv om de var en ikke ubetydelig post, så lægger man slet ikke mærke til dem. Men til gengæld
kan man glæde sig over, at alle nu igen kan høre,
hvad Ole fortæller – og det er trods alt derfor vi
holder kirke.
I efteråret har vi også set på kirkegårdene med
”friske øjne”. Vi har forsøgt at skabe os et overblik
over udviklingen på hver af kirkegårdene – hvilke
gravstedtyper bliver foretrukket og hvordan kan
en omlægning gradvist integreres.
Næsten ubemærket sker der en udvikling i
folks ønsker og behov. Færre traditionelle gravsteder anvendes og antallet af urnegravsteder og
plænegravsteder øges.
Det bliver derfor en af de fremtidige udfordringer generelt: ”At håndtere afvikling via udvikling.”
Lige nu kan vi jo nyde Niels Eriks og Fies flotte
granpyntning af gravstederne – det er en fryd at
se den kreativitet, I også har overskud til i forbin-
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delse med dette store stykke arbejde.
Af de kulturelle udbud havde vi
i maj besøg af Engle.dk, som var et
arrangement særligt henvendt til
konfirmander og deres forældre.
Det var også i 2011 første gang
der i Hadbjerg måtte afholdes 2
konfirmationer på samme dag –
simpelthen af pladshensyn.
Der var spænding om dagens
forløb – særligt omkring skiftet,
hvor den ene konfirmation er
slut med de ritualer der hører til
det, samtidig med at gæster ankommer til den næste konfirmation. Men samarbejdet omkring
det praktiske i kirken fungerede
forbilledligt, og det er jo rart at
vide til en anden god gang.
Også ved forsommerens arrangement for minikonfirmander
blev det gode samarbejde afprøvet i praksis. Her var Fie ansvarlig
for bål og deslige, og Hans Jørgen
stod for at sætte telt op i præstegårdshaven. Med god opbakning
fra lokale frivillige blev den opgave klaret hurtigt og sikkert – godt
at vide man altid kan kalde efter
hjælp hos gode naboer.
Frivillige kræfter var også på spil
i forbindelse med høstgudstjenesten og det efterfølgende arrangement på Astrup Højgaard.
Det er fantastisk at vi nu på
tredje år har kunnet fejre høsten,
der hvor den betyder mest – tak
for det.
Næste års arrangement er al-

lerede i støbeskeen, men vi kan
endnu ikke helt løfte sløret. Dog
kan vi fortælle, at vi er i tale med
en lokal fødevareproducent om
arrangementets udformning.
Det meget omtalte Kulturudvalg
så dagens lys i 2011 og helt aktuelt afholdt man i samarbejde med
Selling Borgerforening 1. søndag i
advent.
Det har været en bekræftende
oplevelse, at være med hvor initiativrige personer brygger på fremtidige ideer – og dem kan du jo læse
mere om på side 14.
Kulturudvalget skal også have
æren for dette års kirkekaffe, som
nu foregår mere regelmæssigt og
med hvid dug.
Kirkemusikken er et helt kapitel for sig.
Søndag efter søndag nyder vi
Lilians smukke sang og Anders´
kyndige orgelspil – I formår stadig

og menighed

at skabe glæde og fornyelse.
I året, der nu rinder ud, har vi også nydt godt af
en spændende studiekreds, som Anders og Ole i
fællesskab stablede på benene. Kun ud fra en luftig ide om temaet ”Salmer”, blev der skabt en række lærerige og hyggelige aftner i præstegården.
Her skal lyde en særlig tak for jeres velvilje og
tålmodighed.
Her er det også på sin plads at sende en (glasur)
sød tanke til vores nyeste ansatte, Gunvor, som
utrætteligt har overtaget den vigtige tjans som
”kagekone”.
I løbet af et kirkeår har vi i menighedsrådet haft
8 menighedsrådsmøder og derforuden en del udvalgsmøde, syn og arrangementer – derfor ses vi
rimelig meget.
Så er det jo godt at vi er blandt hyggelige folk,
som hver især yder sin del af arbejdet.
Til ansatte, frivillige, menighedsrødder og tilløbere: Tak for et godt samarbejde i 2011.
Rikke M. Antvorskov
Formand for Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 4. januar 2012

Kirkevejviser

Ole Juul, tlf. 86 98 90 65
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
e-mail: ole-juul@post.tele.dk
Rikke Møller Antvorskov
ForLumbyesvej 3, Ødum
mand
Tlf. 30 25 78 64
Bente Krabbe Møller
KirkeØstergade 59 A, Hadsten
værge
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

Døbte, viede,
bisatte, begravede
Hadbjerg		
Døbte
Laura Ogstrup Sørensen, Hadsten
Marie-Helene Schjønning Eriksen, Hadbjerg
Ødum		
Døbte
Emilia Sindholdt Fristed Nielsen, Randers
Begravede
Poul Erik Christensen, Selling
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Selling

Hadbjerg

Selling Borgerforening
Fremtidsværksted

Hadbjerg Borgerforening
Ring julen ind –
1. søndag i advent

Onsdag den 30. november kom Simon Dreier
fra Landsdistrikternes Hus og afholdt fremtidsværksted. To repræsentanter fra teknisk for- 1. søndag i advent startede i
27.De
november
2011,
11.00 – 16.00
valtning var også til stede.
fortalte om
denfra Hadbjerg
kirke med en hyggelig
kommende proces med udviklingsplan og lokal og stemningsfyldt familiegudsDagen starter i
Hadbjerg Kirke, kl. 11.00
plan for vores
område. Vi arbejdede i to grupper tjeneste, hvor vi hørte sang af
med en festlig børne- og familiegudstjeneste.
med SWOT-analyse og brainstorm og fik lagt minikonfimanderne.
Minikonfirmanderne fra 3.a deltager med sang og lyd under gudstjenesten.
grundlaget for udviklingsplanen Selling.
Efter kirken tog vi til Selling
Der kom
mange ideer
til bordet. Højst
prioriforsamlingshus til en dejlig froEfterfølgende
er menighedsrådet
vært ved
en hyggelig
teret er en sikker skolevej
til og fra Hadbjerg.
kost, der var omkring 60, der
Kirkefrokost,
kl. 12.30
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som mødes, havde taget imod invitationen.
i Selling Forsamlingshus.
når vi får udviklingsplanen fra Simon. Vi hører Efter frokosten var der julehyggratis.
Dertil
kan
øl ogmed
vand. at
gerne fraDeltagelse
alle, dererhar
lyst
atkøbes
hjælpe
ge, her var der ikke så mange
Tilmelding
til
kirke
og
frokost
samt
julehygge
skal skeder
senest
d. 22. november
mail,vi gøre
gøre udviklingsplanen en realitet. Er du interesdeltog.
Måske pr.
skal
sms eller tlf. til:
Rikke:
rma_oedum@hotmail.com, tlf. 30 25 78 64
seret så skriv til mig på henckel@it-henckel.dk opmærksom på arrangementet
eller
Nanna:
nwp@skylinemail.dk, tlf. 51 86 43 76
eller ring på 42 80 27 50.
på en anden måde eller slet ikke
Deltager man kun i gudstjenesten er der naturligvis ikke tilmelding!
afholde det. Vi hører gerne fra
Vi ses
Landsbyrådrepræsentant Menighedsrådets
jer, om det kulturudvalg
er en dårlig ide eller
Jesper Dissing Henckel om vi skal annoncere tydeligere
Efter frokosten fra kl.eller
13.30
tidligere.
arrangerer Selling Borgerforening
Traditionen tro var der rigtig
Klippe-klistre værksted
mange til at hjælpe julemanden
Her
kan
du
klippe
julepynt
og lave
ler og
Huskjuletræet.
tallerken ogMens
lys til. vi
med
atgran.
tænde
Landsbyrådet holdt møde den
1. dekorationer.
december,Vi har
Hvis
du
har
overskud
af
kogler
eller
andet
som
kan
bruges
i
dekorationerne
må
du
meget
hvor det blev vedtaget, at alle landsbyer skal ventede på julemanden, var der
gerne tage det med.
have tilskud på 10.000 kr. 2012. Ved mødet æbleskiver, saftevand og glögg,
Borgerforeningen
er traditionen
tro vært ved glögg og
ogæbleskiver.
så kom han endelig med slikblev behandlet
ansøgninger
fra forsamlingshuDu
er
selvfølgelig
velkommen
til
at
dukke
op
til
julehygge,
du ikke har været
til selvom
børnene.
sene for 2,4 millioner. Landsbyrådet havde ca. poserogså
med
i
kirken
og
til
frokosten.
kr. 310.000 til rådighed, så det var et specielt
Tidligere
har vi været
så heldige,
at julemanden
medBorgerforening
at tænde
møde. Det
lykkedes
at finde
en god
løsning,kiggede forbi og hjalp
Selling
Menighedsrådets
kulturudvalg
hvor tre store projekter blev
til at ved
søge 15.30-tiden.
lys ihenvist
juletræet
Vi
håber
han
kigger
forbi
igen
i
år.
i det nye år, nogle fik afslag, mens en stor del
fik en væsentlig
ansøgte.
Vi glæderandel
os til ataf
se det
jer alle
sammenJeg havde Selling Borgerforening
forinden mødet meddelt, at jeg ikke længere
kunne repræsentere landsbyrådet i Grønt Råd,
da møderne afholdtes i almindelig arbejdstid,
og der blev fundet en anden til at tage denne
opgave.

Ring julen ind - 1. søndag i advent

Landsbyrådet

Landsbyrådsrepræsentant
Jesper Dissing Henckel
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Juletræsfest

Juletræsfesten i Hadbjerg Forsamlingshus blev afholdt efter
mange års stilstand, og der var
en meget stor tilslutning til arrangementet. 45 børn og lige så
mange voksne havde fundet vej
til vores forsamlingshus. AnneSophie Schønning Eriksen, som
har været initiativtager til festen, skal have en stor tak, og
vi i bestyrelsen håber, at du vil
påtage dig det igen til næste år.

Indkaldelse til
generalforsamling
Hadbjerg Borgerforening
D. 17. februar 2012 kl. 19.30
I Hadbjerg Forsamlingshus
I henhold til vedtægterne
Valg til bestyrelsen:
Søren Jørgensen, modtager genvalg
Lillian Hellegaard, modtager ikke genvalg
Helga Gisladottir, modtager ikke genvalg
Valg af revisor:
Henning Møller, modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 suppleant til Favrskov Landsbyråd
Valg af 1 revisorsuppleant
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen.
Foreningen er vært for et par
stykker smørrebrød og øl / vand
og kaffe. Tilmelding til Ole Petersen tlf. 22 58 63 19.
Kurt Rasmussen
Formand

Sidste fællesspisning i 2011

Det blev som altid en meget stor
succes. Der var 72 tilmeldte og
alle syntes godt om middagen,
som bestod af hønsekødsuppe
og hønsekød i tarteletter, med
kaffe og brød bagefter.
Hadbjerg Forsamlingshus blev
næsten motoriseret samme aften, da Morten Eriksen, Hadbjerg Mur & Beton,
havde doneret 2 børnescootere til forsamlingshuset. Dem siger vi mange tak for og jeg håber at
dagplejebørnene i Hadbjerg vil bruge dem flittigt.

Fællesspisning i januar

Hadbjerg Forsamlingshus d. 26. Januar 2012.
Menu: Gule ærter med hvad dertil hører.
Tilmelding til Ida + Egon på tlf. 86 91 49 80
senest d. 22. januar.
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Poul Erik Christensens død 3. december 2011
Lørdag 3. december sidst på
eftermiddagen fik vi den triste besked om at Poul Erik
Christensen pludseligt var
afgået ved døden. En chokerende meddelelse for
os, der i årevis har gået op
og ned af ham i det lokale
frivillige foreningsliv her i
Hadbjerg, men ikke mindst
for familien og Ketty især.
Et fantastisk menneske
er ikke længere. Poul Erik
blev 65 år.
Ufatteligt og ikke til at forstå.
For os alle i HØST IF
(ØHG)
og lokalsamfundet
Poul Erik
Christensen
er dette et stort tab.
udnævnes til
Hvis man skal lave et tilæresmedlem i ØHG
bageblik set herfra HØST
IF (ØHG)/ undertegnedes side, så kan man sige, at Poul
Erik (eller ”Pølle” som nogen nok kender ham som i
ØHG regi) var en rigtig ØHG’er. En ildsjæl uden lige.
Poul Eriks første kontakt med ØHG var, da han, som
forældre til de to 6 årige tvillingedrenge Steffen og Kenneth, skulle køre dem til træning og kamp i ØHG. Som
det også er i dag, er det en naturlig del at forældre tager
del i en eller anden form for lederjobs. Således også Poul
Erik. Forskellige lederjobs var oplagte, men når nu Poul
Erik alligevel var på banerne, var frivillig job i fodboldafdelingen som udvalgsmedlem i ungdomsafdelingen
et naturligt valg. Herefter gik det slag i slag. Formand
for fodboldafdelingen, hvilket var et bredt job, som også
inkluderede opkridtning af banerne, kampfordeling og
indkaldelse af spillere til serieholdene, typisk Serie 6
skulle der findes spillere til. Fodboldafdelingen havde
megen nytte af Poul Eriks store arbejde og naturligt var
det vel, at da hovedafdelingen i ØHG var i bekneb for en
Hovedformand trådte Poul Erik til.
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I tiden som hovedformand formåede Poul Erik at være med til, at bringe
ØHG på ret køl igen efter en periode
med svære økonomiske problemer. Et
hårdt slid og træk var det for alle i den
daværende bestyrelse, men med Poul
Erik i spidsen lykkedes det. Og tak for
det! Så vi kan i dag takke bl.a. Poul Erik
for, at vi stadig har en lokal idrætsforening.
Poul Erik var hovedformand for
ØHG i 12 år. Ikke mange formænd holder så længe. Egentlig var det ikke fordi
han ville stoppe, men udviklingen gik
stærkt og gnisten var der måske heller ikke helt mere til dette krævende
formandsjob. Så formandsposten blev
overdraget og så var det vel det!? NEJ
– selvfølgelig ikke. Poul Erik tilbød sig
stadig til en række af de ting, som han
havde stået for hidtil. Dejligt for ØHG
og ikke mindst den nye formand, at
have en sådan kapacitet ved sin side.
Alt omkring banerne, sportsuge og alle
arrangementer i klublokalet stod Poul
Erik stadig for. Også indkøb og håndtering af klublokalet. Faktisk tænker
man, gu’ ved hvordan han nåede tingene før, da han også skulle klare formandspligterne?
Glemte lige at nævne, at han faktisk
fik Initiativprisen i den daværende
Hadsten Kommunes Idrætssamvirke.
En stor anerkendelse af arbejdet for
det lokale frivillige foreningsliv i ØHG.
Når man så nævner sportsugen i
ØHG bliver man nødt til lige at stoppe op. Denne blev startet for mange år
siden. Poul Erik blev også med tiden
her primus motor og tovholder for

ugens aktiviteter. Fra mandag aften,
hvor teltet blev rejst til den sidste ting
var ryddet af bordet søndag aften, var
Poul Erik i fuld vigør. Så familien derhjemme så ikke meget til Poul Erik i
ugens løb. Mange års sportsuger er
forløbet på den måde. Det sidste år af
formandsperioden kom GYMO med
indover også. Det var signalet til genoptaget samarbejde mellem foreningerne. Og vel startsignalet til det, der i
dag er HØST IF med begge foreninger
inkluderet.
På trods af nedtrapning, også i
sportsugeregi, havde Poul Erik dog stadig veteranbilløbet i høj fokus. Et løb
der var blevet til sammen med ”Smedebrødrene” Poul og Knud Pedersen.
Det satte Hadbjerg og ØHG på landkortet. Køretøjer fra nær og fjern samt
masser af tilskuere til denne aktivitet
hvert år i sportsugen. Man kunne blive ved at nævne ting fra den tid.
For et par år siden sluttede så ØHG’s
æra. Poul Erik havde været en vigtig
del af dette. ØHG nåede at blive 50 år
inden fusionen med GYMO og skift til
navnet HØST IF. Ved ØHG’s 50 års jubilæumsfest i den nye hal var 300 mennesker mødt frem til fest. ”På Slaget
12” lagde musikken til den store festaften. En festaften hvor 5 nye æresmedlemmer blev hædret. Og Poul Erik
Christensen var en af dem. Mange af
de ord der er brugt her i disse mindeord blev også nævnt den aften. Poul
Erik fortjente den titel om nogen. Og
vi ved at Poul Erik nød denne hæder
og ære det er at modtage folkets hyldest, denne pris og titel. Det var benzin til at arbejde videre på.
Med HØST-Hallen på plads måtte
vi så forlade det gamle, kære klublo-

kale i SFO bygningen. Nyt klublokale i
hallen blev taget i brug, og her tog Poul
Erik også teten og stod stadig for indkøb til diverse arrangementer.
Jeg gik forbi banerne ved skolen her
forleden, da hunden skulle luftes. Tænkte på at stregerne fra den sidste kamp på banen i år stadig kunne ses.
Og tænkte straks på Poul Erik. Kridtjobbet var ikke bare
et job, der skulle overstås. Nej, det var med sædvanlig
omhu og kvalitet, det altid blev udført. Og hvis man havde glemt at sige der var en kamp og der ikke var kridtet
op, ja så rykkede han også ud og fik det straks ordnet.
Når banerne blev kridtet, så var det med den indlagte
pause. Tid til en smøg og en stille øl. Så var vi klar til
2. halvleg med kridtningen. Hvem skal nu kridte vore
baner? Selvfølgelig bliver det gjort, men her kommer vi
straks til at erindre Poul Erik og hans store arbejde for
ØHG. Der dukker sikkert andre ting frem, som Poul Erik
har haft med at gøre. Hvem gør nu det, for det plejer
Poul Erik?
Hans engagement i de ting han havde ansvaret for var
unik. Den måde de blev udført på var altid med kvaliteten for øje. Hans menneskelige egenskaber har skabt
mange venskaber både med børn, unge og gamle i ØHG
og lokalsamfundet. Nogen gange, når man var sammen
med ham, tænkte man, hvor er STOP-knappen? Hvis
han først kom i gang med et emne, der interesserede
ham, talte han i et væk og tillod næsten ingen at sige
noget. Og man kunne altid smile af det, for der var intet ondt i det, vidste vi, men engagementet lyste langt
væk, også her.
ØHG – HØST IF har mistet en af de STORE med
STORT.
Fra ØHG’s – HØST IF’s medlemmer, unge som gamle
gennem årene. Alle der har haft med Poul Erik at gøre.
Et farvel og tak for din indsats for foreningen og lokalsamfundet!
Poul Erik, du var et fantastisk menneske – vi vil savne
dig alle sammen!
Æret være Poul Erik Christensens minde.
På vejne af HØST IF
Lars Olsen
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Formandens Hjørne
Endnu et år i HØST IF

Mens vi hastigt nærmer os afslutningen på endnu et år, kan det være oplagt at se lidt tilbage på
nogle af årets mere overordnede aktiviteter i foreningen. Nåede vi det vi ville? Og gjorde vi det
godt nok? Det sidste spørgsmål kan måske være
lidt svært at svare objektivt på, men alligevel. . . Ja!
– vi gjorde det godt. Og andre må så vurdere om
vi gjorde det godt nok. Og vi nåede da også det,
vi gerne ville nå i 2011. Nu var det heller ikke så
mange tidsbegrænsede planer vi havde søsat for
året i år; de fleste opgaver blev igangsat med en
tidshorisont som rækker længere ud i fremtiden.
Til gengæld var de tidsbegrænsede opgaver ret
omfattende, og udgjorde eksempelvis opbygningen og implementeringen af en sponsorafdeling,
opbygning og igangsættelse af ny hjemmeside
(www.høstif.dk) samt design og udvælgelse af foreningens nye logo, for nu at nævne nogle stykker.
At få et blivende sponsorudvalg, er et led i en
mere langsigtet strategi. Selvom vi mange gange
tidligere har modtaget sponsorater til forskellige
aktiviteter og tiltag, er det blevet nødvendigt at
placere sponsorstrategien i mere faste rammer
og opretholde et selvstændigt udvalg i foreningen til at varetage opgaven. Jeg har flere gange
tidligere skrevet lidt dystert om idrætsforeningernes økonomiske fremtid – og det er bestemt
ikke for at være negativ. Snarere tværtimod. Foreningerne må, ligesom alle andre, tilpasse sig
de ændrede samfundsmæssige vilkår og søge alternative løsninger, når behovet er til det. Det
er min overbevisning, at en vanlig, økonomisk
æra nærmer sig sin afslutning. Vi bør ruste os til
en fremtid, hvor de kommunale tilskud vil blive
reduceret mærkbart og hvor midlerne i puljen
under folkeoplysningsloven begrænses endnu
mere end det, vi allerede oplever nu.
Nogen vil måske mene, at tilskud slet ikke hører hjemme i idrætsforeningerne. At de som vil
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dyrke idræt, også må betale prisen
for det. Men det giver et helt andet problem, idet mange børn og
unge i så fald ikke længere kan
deltage, fordi flere familier ikke
vil have råd til det. Og det vil være
det værste, der kunne ske – også
rent samfundsmæssigt. Sikkert
er det nemlig, at kontingenterne langt fra betaler det aktiviteterne virkelig koster. Gennem de
sidste 20 år har kontingenternes
andel af danske idrætsforeningernes samlede indtægter været
konstant faldende og udgør nu
på landsplan under halvdelen af
indkomsterne. Resten af pengene skal hentes via arrangementer,
støtteordninger, sponsorater etc.
Derfor ”ruster” vi os – og forbereder os, så vi er klar, hvis krisen for
alvor skulle ramme os. Også selvom vi i HØST IF langt fra er kommet dertil endnu.
I relation til ovenstående, beskrev jeg tidligere på året ganske
kort, de igangværende planer
om harmonisering af alle haller i
Favrskov kommune. Jeg formulerede vistnok en slet skjult skepsis overfor planerne, idet hele
harmoniseringsprocessen var (og
er) meget vanskelig at overskue.
Dels med baggrund i de manglende økonomiske konsekvenser
og dels det manglende overblik,
hvad angår styreform og samarbejdspolitik. Kort fortalt bygger
hele harmoniseringsplanen på,
at udnytte hallerne i kommunen
meget bedre end tilfældet er i
dag (eller var, på daværende tids-

punkt). Som forening begynder
man ikke bare uhæmmet at bruge en hal, fordi den nu engang er
bygget. Der ligger et betydeligt
administrativt system bag hver
sæsonstart – men det korte af
det lange er, at nogle foreninger
i kommunen reserverede langt
flere timer end deres reelle behov var. Det betød at mange haller ikke blev udnyttet optimalt,
hvilket igen udløste en unødig
udgift i kommunal regi.
Derfor blev der iværksat en
plan for alle hallerne i Favrskov
kommune, som har til hensigt
at tvinge foreningerne til at optimere deres behov, og derved få
en betragtelig bedre udnyttelse
af de offentlige midler. Lidt forenklet kan man sige, at foreningerne bliver truet på pengepungen. I mine øjne er det bestemt
en fair løsning. At en forening
ikke har styr på tingene, skal
ikke belaste kommunekassen.
Men problemet med hele ordninger er, at finde en enkelt model, som virker i samtlige haller i
kommunen. En sådan model har
nu været sendt ud til høring, og i
skrivende stund har vi netop afleveret vores høringssvar. En naturlig konsekvens af at udarbejde en
model, som dækker samtlige haller i kommunen er, at nogle vil få
en umiddelbar fordel ud af det,
og andre vil få det modsatte. Og vi
fra HØST-Hallen er bestemt ikke
tilfreds med det nuværende udkast til harmoniseringen. Dels vil
høringsmodellen umiddelbart blive en bekostelig affære for HØST

IF og dels bliver der
pludselig sået tvivl
om vores og skolens
selvbestemmelse i
hallen.
Faktisk var HØSTHallen slet ikke færdigbygget, da harmoniseringsprocessen
startede, hvilket i
hvert fald fritager os for at sløse med kapaciteten.
Men vi véd godt, at vi er en del af et harmoniseringsforløb, så den bemærkning gælder ikke i debatten. Men at vi, i HØST IF, udnytter vores nye
hal til bristepunktet – og faktisk mangler endnu
mere kapacitet – det kan vi takke os selv for, og
den disponering kan ingen andre gøre bedre! Nu
afventer vi høringsrunden med spænding og er
naturligvis klar, når der kommer nyt i sagen.
Andre langsigtede opgaver i årets løb er blandt
andet projektet udenfor hallen – vores såkaldte
Landsbytorv, som er beskrevet flere gange tidligere. I skrivende stund er der ikke så meget
nyt herfra, udover at vi forventer byggeriet starter til foråret. I projektgruppen har vi afholdt
møde vedr. arbejdsopgaver, som vi selv kan udføre. Og vi er blevet enige om, at blandt andet
sten-/flisearbejde, jordvold og beplantning – og
måske græssåning, er opgaver som skal løses af
forhåbentlig mange frivillige hænder til foråret.
Generalforsamling
Da HØST ikke udkommer i januar måned, skal
vi allerede nu minde alle vores medlemmer om
generalforsamlingen i februar måned – nærmere bestemt den 21. februar 2012 kl. 19.00.
Generalforsamlingen skal denne gang vælge
ny formand for HØST IF, idet undertegnede er
på valg efter reglerne. De af vores medlemmer,
som var mødt op til generalforsamlingen sidste
år, vil vide, at indeværende år er det sidste år
med mig som formand for HØST IF. Udover for-
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mandsposten, har jeg også et par ben i andre af
HØST IF’s udvalg, og meningen er, at det er disse udvalg (projektgruppen og sponsorudvalget)
jeg fremover vil skubbe mere intensivt videre,
ved hjælp af den frigivne tid fra formandsposten. Afsæt allerede nu en plads i kalenderen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Og det er faktisk dig!
Tak for i år
Jeg vil naturligvis slutte dette, årets sidste ”Formandens Hjørne” af med en hjertelig tak til
alle, som endnu engang har sat deres fingeraftryk i HØST IF.
Tak til alle, som har været med til at få tingene til at lykkedes endnu engang. Alle, som med
store eller små opgaver har gjort det muligt for
os, at drive en idrætsforening med så bredt et
program og med så mange aktive idrætsudøvere. Tak til udvalgsformændene i HØST IF og tak
til den meget store skare af hjælpere med den
ene eller anden funktion. Tak til bestyrelsen,
til vores sponsorer og vores forretningsforbindelser og tak til alle medlemmerne i Projektgruppen. Også en stor tak til Hadbjerg skole for
endnu et år med godt samarbejde.
HØST IF ønsker dig og din familie en god
jul og et godt nytår!
Venlig hilsen
Kurt Møller
Formand, HØST IF
21 61 65 18 / 28 96 36 61, Kurt-m@pc.dk

Sponsoraftaler
OK

Husk benzinkort til OK med HØST IF-aftale.
Mød os i Ødum 16. december og 27. januar.
Læs om nye fordele i næste nummer.
Lars Olsen
86 91 40 07, lars.knud@forum.dk
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Badminton
Træning i
HØST-Hallen
Tider kan ses på hjemmesiden
www.høstif.dk under badminton.
For evt. ledige tider kontakt:
Badmintonformand
Gert Holdensgård
tlf. 23 31 17 56
gertogsanna@skylinemail.dk

Bordtennis
Jyske
Mesterskaber i
holdturneringen

5 af HØST IF’s 7 hold, der deltager i turneringen, har kvalificeret sig til finalestævnet om de
Jyske Mesterskaber.
I Puslinge D har begge holdene fra HØST IF kvalificeret sig,
og endvidere har Yngre Drenge
B, Yngre Drenge E og Drenge E
holdet også sikret sig deltagelse
i de spændende finalekampe
om de Jyske Mesterskaber.
Finalerne afvikles i Ry Hallen
lørdag d. 10. december.
Det bliver en meget spændende dag for de 15 spillere, der
skal deltage.
Uanset hvordan det går, har
spillerne allerede sikret sig en
flot præmie for de flotte resultater i de indledende puljekampe.

500 bordtenniskampe
i HØST-Hallen i Hadbjerg
Mere end 150 spillere fra 26 forskellige bordtennisklubber i Jylland havde tilmeldt sig det årlige HØST IF Bordtennisstævne
som blev afviklet i HØST-Hallen søndag d. 4. december. Stævnet startede kl. 9.00 og de sidste
af de mere end 500 kampe var
færdige kl. 18.00. Der blev spillet på 22 borde hele dagen og
med de mange spillere og tilskuere var hallen fyldt fuldstændig
op – der kan simpelthen ikke
være flere deltagere.
HØST IF deltog med 24 spillere og de opnåede en masse
flotte resultater i det skrappe
selskab.

Træningstider

Træningsstart efter nytår: Tirsdag d. 3. januar i HØST-Hallen.
Tirsdage
Kl. 18.00-19.30 Ungdomsspillere 0.-4. klasse
Kl. 19.30-21.00 Ungdomsspillere 5.-10. kl.
Torsdage
Kl. 18.00-19.00 Ungdomsspillere 0.-4. klasse
Kl. 19.00-20.00 Ungdomsspillere 5.-10. kl.
Kl. 20.00-22.00 Seniorer og motionister

Præmieliste doubler
RÆKKE
NR NAVN
KLUB
1 Alberte Bøcker
HØST IF
Puslinge Pige D
1 Marie Stenbæk Nielsen
HØST IF
1 Lasse Mørch
HØST IF
Puslinge C
1 Emil Thomsen
HØST IF
1 Kristoffer Lading
HØST IF
Puslinge E
1 Andreas Sørensen
HØST IF
1 Søren B. Svendsen
HØST IF
Yngre drenge B
1 Nicolai Sørensen
HØST IF
1 Sune Hansen Aamand
HØST IF
Yngre drenge C
1 Jonas Bøgeskov Christensen HØST IF
1 Tobias Jensen
HØST IF
Drenge E
1 Philip Simonsen Sædding/Guldager IF
1 Ole Gregersen
HØST IF
Senior klasse 4
1 Kristian Madsen
HØST IF
Præmieliste singler
RÆKKE
NR NAVN
Minipuslinge C 1 Niels Anton Tybirk Le Mark
Minipuslinge D 1 Benjamin Thybo Christensen
Pige Puslinge D 1 Marie Stenbæk Nielsen
Yngre drenge B 1 Søren B. Svendsen
Yngre drenge C 1 Sune Hansen Aamand
Drenge E
2 Tobias Dam Jensen
Senior Klasse 1 1 Anders Mørch
1 Søren B. Svendsen
Åben Række 3
3 Nicolai Sørensen
Åben Række 4 3 Niels Anton Tybirk Le Mark

Bordtennisudvalget
Navn
Hans Martin Madsen
Peter T. Christensen
Anders Mørch
Daniel Le Mark
Erik Pedersen

Funktion
Formand
Næstformand
Trænerrepræsentant
Forældrerepræsentant
Turnering/stævner

Telefon
86 98 17 57
86 21 05 45
86 77 00 35
65 74 65 73
86 91 47 33

Mobil
29 48 09 18
50 74 73 15
22 44 22 19
23 74 31 33
29 42 02 96

KLUB
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

E-mail
hm@outing.dk
ptc@post.tele.dk
amorch@mail.dk
public@tybirk.net
eriksmeden@pedersen.mail.dk
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Fodbold
Ungdomsafdelingen

På www.dbu.dk/turneringer/resultater kan ses
resultater og kampe.
Trænere og træningstider vil fremgå af hjemmesiden www.høstif.dk.
I øjeblikket kører vi på med træning og kampe i indefodbold, for alle HØST IF hold. HØSTHallen bliver næsten hver weekend brugt til
bl.a. stævner i indefodbold.
Favrskov Mesterskab i Indefodbold
25. og 26. februar
Igen i 2012 arrangerer HØST IF sammen med
DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber i Indefodbold.
Det er nu 3. gang det løber af stablen. Ligesom de tidligere år håber vi på stor opbakning,
så vi igen kan få et lokalt Favrskov indefodboldstævne med masser af glade spillere, der
kæmper om at blive Favrskovmester.
Der er mulighed for tilmelding i alle rækker.
I næster nummer af HØST (februar) vil der
være en mere udførlig plan for afvikling af det
lokale Favrskov indefodboldstævne.
Turneringsplanen for stævnet vil være klar
primo februar og vil kunne ses på HØST IF´s
hjemmeside www.høstif.dk.
Med venlig hilsen
HØST IF – Fodbold
Bent Engdal

Fodboldtur til HollandsU15 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 kommende tid.
HØST IF er sponsor for en del af udgiften til

22

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 sådan, 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
og genbrugstøj!
Lørdag d. 26. november forløb
fint. Rigtig mange havde sat noget klar til afhentning. Mange tak
til alle der gav mulighed for at tjene en skilling til brug for drengenes hollandstur i påsken 2012.
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 hjælpende hånd til et eller andet
kortere eller længere tid, og som
I vil give en arbejdsløn for som
støtte til projektet, så kan I ringe til forældrerepræsentanten
for U15 drengene Inge Johansen
på tlf. 86 91 41 98 eller mobil
40 56 19 60, så vil hun koordinere 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 U19 Piger
samt HØST IF fodboldudvalg

Senior fodbold
HØST IF Serie 5 2012
Træningen vil starte primo februar. Det vil blive annonceret
bl.a. på facebookprofilen HØST
IF, som man kan tilmelde sig,
hvis man ikke allerede er det.
Her i HØST vil vi skrive lidt
mere detaljeret i februarnummeret af HØST (20/02)
Men her nogle af de, facts der
allerede er på plads: Oprykning
til Serie 4 er et klar mål. Ligeledes at vi alle skal forsøge at
skaffe flere spillere så vi kan
få et 2. hold i Serie 6, så alle får
11-mandskampe hver uge. Så
står vi bedre og bredere når og
hvis der kommer skader til 1.
holdet.
Træner og holdledersituationen er også afklaret for forårssæsonen.
Trænere er Daniel Høgh Pedersen, som har spillet på 2.
holdet hos Randers FC samt de
seneste måneder ifm. praktikophold på Brøndbys hold i Sjællandsserien. Et frisk pust der
sammen med den nuværende
træner Simon Buus Olsen nok
skal give sved på panden 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 Kenneth 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 træffes på tlf. 20 21 79 61, hvis der er
spørgsmål. Alternativt kontakt holdleder Lars
Olsen tlf. 86 91 40 07.
Old Boys 40 årsholdet
Spørgsmål vedr. OB40-holdet næste sæson
samt den indendørs træning sent onsdag aften
kan enten rettes til holdets nuværende holdledere Torben Slumstrup eller til Lars Olsen fra
Fodboldudvalget.
HØST IF Fodboldudvalget
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07
eller mail lars.knud@forum.dk

Motion
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. december 2011.
Vi inviterer alle i HØST-området til vandreture i og udenfor området med start fra HØSTHallen 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 hyggesnak i HØST-Hallens klublokale.
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.
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Jiu-jitsu

Jiu-jitsu i HØST-Hallen kører videre med fuld
styrke her i de mørke vinteraftner. Benyt lejligheden til at få en god gang motion og lær teknikker, der kan anvendes i selvforsvar. Har du
lyst, så mød op nedennævnte træningstider.
Træningstider 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
Thomas Langton er instruktør og kontaktperson mr.langton@gmail.com

Volleyball

NU om TORSDAGEN kl. 20.30-22.00
Det ser ud til, der nu er skabt en basisgruppe
med 8-10 spillere hver torsdag. Så kom bare
frem og hver med: træn og lær spillet. Det er ligesom tidligere Kim Liholm, lærer på Hadbjerg
skole, der står for Volleyball.
For yderligere information, kontakt Kim Liholm – kim@liholm.dk eller
Lars K. Olsen tlf. 86 91 40 07 eller mail
lars.knud@forum.dk

Tennis

I HØST-Hallen 2011-12
Der er flg. muligheder for at spille tennis
Tirsdage kl. 15.00-16.00
Torsdage kl. 15.00-16.15
Lørdage kl. 07.30-08.30 og kl. 08.30-09.30
Har du lyst til at spille tennis, kan du kontakte undertegnede eller Erik Pedersen
for nærmere. Erik har tlf. 86 91 47 33 eller
mail eriksmeden@pedersen.mail.dk eller
Lars K. Olsen telefon 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
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Gymnastik
Første halvdel af HØST IF
Gymnastiks sæson er ved at
være slut
Vi har rigtig mange gymnaster –
både store og små – hvilket er
rigtig dejligt! Der er fuld gang i
redskaber og musikanlæg, når
man kommer forbi hallen. Zumba er blevet et rigtig godt alternativ til alle jer, der ønsker at
få motion mere end 1 gang om
ugen. Vi har således ud over hallen mandag aften, taget gymnastiksalen i brug hver torsdag og
ca. hver anden søndag.
Desværre måtte vi lukke zumbatomic til uge 42. Det er vi rigtig
kede af, og det er ikke lykkedes
os at få en instruktør til at starte
holdet op efter jul. Det beklager
vi meget, for vi mener, det var og
er et godt tilbud til alle de piger
som ønskede at danse. Så med
håb om bedre held til næste sæson forsøger vi igen at få et hold
med zumbatomic eller lign.
Gymnastikudvalget vil gerne
ønske alle vore gymnaster – store som små samt alle vores dejlige instruktører – en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende
nytår.
Vi glæder os til at se jer alle
igen fra d. 2. januar 2012.
Husk d. 15. april 2012
HØST IF Gymnastiks
opvisning i HØST-Hallen

Håndbold
OBS –
Børne-, ungdoms- og
Gymnastikskole seniorhåndbold
2012
Nu er turneringen før jul forbi, og det er gået

HØST IF Gymnastik afholder
Gymnastikskole d. 2.-4. april
2012 i samarbejde med DGI Østjylland. Alle dage fra kl. 9-15. Se
nærmere på www.dgi.dk arrangement nr. 2012 0955 6003 for
tilmelding.
Pris pr. person inkl. T-shirt og
drikkedunk: kr. 380,00
Målgruppe: Alle børn 6-12 år
kan deltage.

Indhold: Har du lyst til at blive bedre til gymnastik? Og oven
i købet være aktiv i din ferie? Så
er gymnastikskolen lige noget
for dig!
På gymnastikskolen får du
med sikkerhed nogle fede, aktive dage! Du vil komme til at lege
og ha´ det sjovt, springe på måtte og trampolin, lave flikflak,
salto og serie til musik. Derudover vil du opleve mange andre
sjove aktiviteter og lege både
inde og ude.

rigtigt godt, vores hold har både vundet og tabt.
Det er så dejligt at vores børn elsker at spille
håndbold – godt gået.
Vi har igen meldt os på banen efter jul, så er
der nogle forældre der kunne tænke sig at give
en hånd med, til alt det diverse arbejde der nu
er, eller er der en derude der har en træner i
maven, så henvend dig til undertegnede.
Husk vi starter op igen med træning den
4. Januar 2012
Se i øvrigt hjemmesiden www.høstif.dk under håndbold for træningstider etc.
Spørgsmål vedr. børne-, ungdoms- og seniorhåndbold kontakt til:
Håndboldformand Pia Jeppesen Smed
E-mail pia@ghv3.dk
Mobil 23 95 62 87

HØST IF håndboldafdeling vil gerne takke
Carlsbergfonden, for den støtte, der er givet til
indkøb af bolde til hele afdelingen. Nu kan vi
alle få en bold til træningen!

HØST IF Gymnastikudvalg
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Her

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
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Kolofon

finder du
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

HØST
Udgives af et samvirke, bestående af foreninger,
menighedsråd og skolebestyrelse.
Redaktør: Rikke Møller Antvorskov
E-mail: rma_oedum@hotmail.com
Tlf. 30 25 78 64
Kasserer: Irma Katholm, tlf. 86 91 46 09
Te g n i n g e r : Per Tjørnild, pertjornild@hotmail.com
Rikke Møller Antvorskov
Layout: NielsBjarneLarsen@gmail.com
Tryk: BUCHS, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser til ovenstående er markeret nedenfor med fed skrifttype.
Kommende numre
Fe b r u a r
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
5.2.2012
4.3.2012
1.4.2012
6.5.2012
3.6.2012
12.8.2012
2.9.2012
7.10.2012
4.11.2012
2.12.2012

Udkommer
17.-20.2.2012
16.-19.3.2012
13.-16.4.2012
16.-21.5.2012
15.-18.6.2012
24.-27.8.2012
14.-17.9.2012
19.-22.10.2012
16.-19.11.2012
14.-17.12.2012

Materiale til HØST indleveres til Rikke Møller
Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Hvis bladet udebliver kontaktes Ole Juul, tlf.
86 98 90 65 eller e-mail ole-juul@post.tele.dk.
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Kalender
December

HØST udkommer
16
HØST IF på OK-tanken
17 Indefodboldstævne
Ødum, kl. 11.00
18
De 9 læsninger Hadbjerg kl. 16.00
19
20
21
22
23
Kollerup kapel kl. 14.00
24
Hadbjerg kl. 15.00, Ødum kl. 16.00
25 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
26 Ødum kl. 11.00
27
28
29
30
31

Februar

HØST

2 HØSTival-gruppen, hallen
4 Kirkehøjskole
Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
5
Deadline HØST
12 Hadbjerg kl. 11.00
Hadbjerg Borgerfor., generalfors.
17
HØST udkommer

Januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hadbjerg kl. 16.00
Litteraturstudiekreds, præstegården
Menighedsrådsmøde

Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
PAS PÅ HINANDEN, præstegården

Kirkehøjskole
Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00

Eftermiddagsmøde, præstegården
Litteraturstudiekreds, præstegården
18 Redaktionsmøde kl. 19.30, pr.grd.
19
20
21
22 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
23
24 Litteraturstudiekreds, præstegården
25
Fællespisning, Hadbjerg Forsam26
lingshus
27 HØST IF på OK-tanken
28
29 Hadbjerg kl. 11.00
30
31 Litteraturstudiekreds, præstegården
17

19
21
23
26
29

Ødum kl. 9.30
Eftermiddagsmøde, præstegården
PAS PÅ HINANDEN, præstegården
Ødum kl. 11.00, Børne- og familie
HØST IF generalforsamling

