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Redaktionsmøde
Onsdag d. 18. januar afholdtes
redaktionsmøde i Ødum Præstegård, hvor repræsentanter
for foreningerne og organisationerne bag HØST mødtes.
Regnskabet for 2011 ser således ud
Indtægter
Kontingent fra foreninger/organisationer
kr. 51.075
”Annoncer”, ”Her finder du” - siden
- 14.500
Renter fra gave til Ødum menighedsråd (Ødum Brugs) - 4.420
Renteindtægt
137
Bidrag fra læsere (uden for HØST-området)
400
I alt
kr.70.532
Udgifter
Trykning af ”HØST” (10 numre)
Omdeling og udsending af ”HØST”
Kontor
Møder
Gebyr/Porto
Gaver
Gave, HØST-Hallen
I alt

kr. 58.125
- 21.654
- 1.298
0
15
- 2.377
- 12.150
kr.95.619

Underskud

kr.25.087

På mødet gennemgik vi regnskabet for 2011, lagde endeligt
budget for 2012 og foreløbigt
budget for 2013.
På grund af underskuddet
blev kontingentet for samtlige
foreninger tilknyttet HØST sat
op, og der vil i 2014 komme en
yderligere forhøjelse af kontingentet.
Der vil i februar-nummeret
af HØST blive indlagt girokort
til betaling for de, der enten via
omdelere eller med post modtager HØST udenfor lokalområdet.
På mødet blev der fra repræsentanterne atter udtrykt stor
tilfredshed med bladets form og
for det store arbejde, som Niels
Bjarne Larsen lægger i layout af
HØST. Tak til Irma for god styring af økonomien, til Rikke for
solidt redaktionsarbejde og vignetter, til Per Tjørnild for mange gode tegninger samt til omdelerne af bladet.
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Grundlovsdag

Foreningerne bag HØST er også
i år ansvarlig for grundlovsdagsfesten i Hadbjerg d. 5. juni 2012.
Det kan allerede nu afsløres,
at borgmester Niels Borring holder festtalen.
Se maj-nummeret af HØST.

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. Denne artikel er skrevet af
Lisa Mirasola, Hadbjerg skole.

HØSTival 2012
Lørdag den 28. april 2012

Igennem et lille års tid
har en gruppe bestående
af lokale folk og skolen
arbejdet for HØSTival
med elever og skole som
hovedaktører.
HØSTival vil emme
af
markedsstemning
med boder og optrin fra
kl. 10.00-16.00. Alle elever har mødepligt fra kl.
9.00-14.00.
Ugen
op
til
HØSTival vil være en
VIKINGE-temauge med
mange spændende aktiviteter på skolen og ude af
huset, vikingefløjte-produktion,
brikvævning,
studering af runer, sagaer
og myter, faglig læsning
om vikingetiden mm.

På nuværende tidspunkt kan vi fortælle, at
der vil være fortællerhus
i Hadbjerg kirke, hvor der
bl.a. vil blive fortalt om:
• Hadbjergs geologi
ved Ole Bjørslev
• vikingeudgravningerne ved HØSTHallen ved arkæolog Stine Laursen
• myter og sagn ved
bl.a. Ulla Skovbøl.
Der vil være musikoptræden og teateroptræden af elever fra skolen.
Per Tjørnild har komponeret et musikstykke

til HØSTival, som
han vil fremføre sammen
med elever og lærere.
Endvidere vil der være
boder med salg af pandekager, helstegt pattegris, suppe og mjød.
Det vil også være gæsteoptræden udefra i
form af vikingeslåskampe af fritidsvikinger fra
Moesgård og ildshow
ved Lasse Lorentsen. Der
vil også blive mulighed
for at få en trækketur på
hesteryg.
Vi glæder os til at se
alle til ”en dag i vikingetiden”.
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Det

I mange år har post- og lokalhistorie vedr. Hadsten Kommune været min hobby, og jeg
har i samlingen flere motiver
fra Ødum. Hermed et postkort,
som folkene i lokalområdet måske kan have glæde af.
Kurt Villy Svendsen
Holkjærvej 3, Nr. Galten

Billedet viser Amdrupvej 4, hvor
senere Svend Nygaard og fru
Anny boede i mange år.
Dette billede er imidlertid fra
ca. 1918, og personerne skulle
være:
Landmand Jesper Rasmussen,
f. 1840, med sin søn, tømrermester Jesper Kaa Jespersen, f.
1873 og dennes hustru Nielsine
Jespersen, f. 1880. Desuden børnene: Signe og Niels Valdemar
Jespersen.

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 Rikke: rma_oedum@hotmail.com. Det behøver
ikke være helt færdigt – vi hjælpes ad!
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Hadbjerg

forhistoriske hjørne

skole

Nyt skoledistrikt –
Voldum skole lægges sammen med Hadbjerg skole
I forbindelse med budget 2012
blev det bestemt, at Voldum
skole skal lukke. Dette kan ske
allerede fra d. 1. august 2012,
hvis der bliver etableret en friskole.
Initiativgruppen i Voldum
har fået etableret en friskole fra
sommeren 2012 og det betyder,
at Hadbjerg skole fremover vil
være distriktsskole for hele det
område, der tidligere omfattede
både Voldum og Hadbjerg skole.
Der har i efteråret været en
del møder mellem skolebestyrelserne i både Voldum og Hadbjerg, hvor overgangen er blevet
diskuteret og planlagt.
Torsdag d. 29. november afholdt Hadbjerg skole en infoaften for alle forældre til elever på
Voldum skole.
Vi gav en kort orientering om
skolen og der var mulighed for
at snakke med og stille spørgsmål til alle skolens lærere. Skolen har fået mange positive tilbagemeldinger på denne aften.

Det er vigtigt at vi (elever, forældre og personale) får taget godt imod de elever, der flytter
skole fra Voldum til Hadbjerg.
Gennem denne sammenlægning får alle elever nye muligheder og det vil være til gavn og
glæde for den samlede elevgruppe på skolen;
både nuværende og kommende elever.
I sit høringssvar til byrådet skrev skolebestyrelsen på Hadbjerg skole bl.a.:
”Skolebestyrelsen har læst udkastet til budget 2012 og finder det visionært og forsvarligt,
at kommunalbestyrelsen har besluttet sig for
at gennemføre strukturelle ændringer i form af
skolelukninger, således vi kan bevare et pædagogisk og fagligt fyldestgørende undervisningstilbud til vore børn i Favrskov Kommune.
Strukturelle ændringer vil kunne betyde følgende forbedringer for Hadbjerg skole:
• Flere lærerressourcer pr. elev
• Et øget lektionstimetal på flere årgange
• Sikring af en fortsat udvikling af it-ressourcerne
• Uddannelse af faglige vejledere i flere fag
• Høj visionær faglig sparring og udvikling af
det faglige miljø”.
På skolebestyrelsens vegne
Niels Fensby

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Elev/ForældreIntra, hvor der gives information til de enkelte klasser.
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Hadbjerg

Selling	Ødum

Hadbjerg Borgerforening
Fastelavn i Hadbjerg

Søndag d. 4. marts kl. 14.30-16.30 afholdes der fastelavnsfest i Hadbjerg Forsamlingshus.
Alle er velkomne, men man bedes tilmelde sig.
Der vil være tøndeslagning for børn under
12 år, og der vil i tønderne være lidt sødt til
børnene.
Praktisk info
• Voksne kan købe 1 kop kaffe og 1 stk.
kringle til kr. 15,-.
• Der vil være gratis saftevand til børnene.
• Hvis der er forældre, der har tid og lyst
til at bage fastelavnsboller, så børnene
efter tøndeslagningen kan få en fastelavnsbolle, kan I informere undertegnede om dette, når I tilmelder jer. Vi
håber her på lidt frivillig hjælp.
• Tilmelding skal ske til Anne-Sophie Schjønning Eriksen senest onsdag d. 29.
februar enten på mobil nr. 26 17 20 65
eller på mail: aschjoen@hotmail.com.
Giv venligst info om barnets/børnenes
alder og hvis I vil bage fastelavnsboller.
• Børnene skal komme udklædte for at
kunne deltage i tøndeslagningen. Dette
er ikke obligatorisk for de voksne.
Vi glæder os til at se jer til en
hyggelig og festlig fastelavnseftermiddag i Hadbjerg. Vel
mødt!
På vegne af
Hadbjerg Borgerforening
Anne-Sophie
Schjønning Eriksen
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Selling
Forsamlingshus

Fælles
spisning

Fastelavn
er mit navn

Der er fællesspisning i Hadbjerg Forsamlingshus torsdag d. 1. marts.
Middagen er jægerkam med tilbehør. Tilmelding til
Ida eller Egon på
tlf. 86 91 49 80. I er
først tilmeldt, når
I har talt med Ida /
Egon – telefonsvareren kan ikke bruges
til tilmelding.
Næste fællesspisning er d. 29. marts.
Her er middagen frikadeller med tilbehør.

Søndag d. 19. februar, kl. 14
slår vi katten af tønden i Selling
forsamlingshus. Der vil være to
tønder med godteposer til børnene. Efterfølgende vil der være
kaffe og en fastelavnsbolle. Arrangementet er selvfølgelig gratis. Vi håber at se alle vi plejer
med godt humør og en masse
slagkraft, så vi kan få slået tønderne ned!
Vel mødt!

Kurt Rasmussen
Formand
Hadbjerg
Borgerforening

Fællesspisning

I Selling d. 29. februar kl. 18
Så er vi nået over jul og nytår,
og fællesspisningerne er startet
op igen.
D. 29. februar kl. 18 slår vi dørene op til endnu en gang spisning, hvor der er skinkeschnitzel med gemyse på menuen.
Priserne er 40 kr. pr voksen,
20 kr. pr. barn mellem 3 og 12
år. Der vil kunne købes vand, øl
og vin til sædvanlige rimelige
priser.
Tilmelding på
madiselling@gmail.com
eller på tlf. 22 20 04 66
senest mandag d 27. februar.
Fællesspisning i Selling

Byforeningen for
Ødum og Omegn
Fastelavnsfest
i Ødum
Forsamlingshus

Fredag d. 24. februar kl. 18.30
Vi har i Ødum vores fastelavnssoldater som indsamler penge
til denne fest fastelavnssøndag, hvor de går rundt fra
hus til hus. Vi håber, at
der er mange, der vil bidrage til denne fest.

Ordinær
generalforsamling i
Ødum byforening

Tirsdag d. 20. marts 2012
I henhold til vedtægterne afholdes ordinær generalforsamling i Ødum Forsamlingshus.
Forslag som ønskes behandlet, skal være
formanden John Langdahl i hænde i skriftlig
stand senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 i forbindelse med generalforsamlingen for alle interesserede.
Under fællesspisningen kan drikkevarer købes til rimelige priser og når generalforsamlingen indledes kl. 19.30 vil drikkevarer selvfølgelig være på byforeningens regning.
Af hensyn til indkøb skal tilmelding til fællesspisning ske senest torsdag d. 15. marts på
tlf. 30 64 31 94 (indtal en besked med navn og
antal personer, hvis der ikke lige svares).
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HØST IF

HØST IF

Formandens Hjørne
Generalforsamling den 21.
februar
På tirsdag den 21. februar kl.
19.00 afholder HØST IF ordinær
generalforsamling. For HØST
IF’s bestyrelse er denne dag ekstra speciel, idet vi på en generalforsamling sidder i møde med
foreningens højeste- og beslutningsdygtige myndighed – nemlig dig, og alle andre medlemmer, som kommer til mødet.
Nogle forældre har fejlagtigt
troet, at de ikke har stemmeret, fordi det er deres børn, og
ikke dem selv, som dyrker idræt
i HØST IF. Sådan forholder det
sig ikke. I vedtægternes § 5 stk.
3, står der klart beskrevet, hvem
der aktivt (med stemmeret) kan
udgøre
generalforsamlingen.
Medlemmer der er fyldt 14 år
har stemmeret – og for medlemmer under 14 år, overgår stemmeretten til forældrene, med én
stemme pr. barn.
Da vi tilbage i 2010 skrev helt
nye vedtægter til HØST IF (som
følge af fusionen mellem Gymo
og ØHG), gjorde vi meget ud af
at give medlemmerne mulighed
for direkte indflydelse gennem
den nye foreningsstruktur, som
dengang også blev grundlagt ved
fusionen. Organisationsforholdene blev tilrettet således, at de
respektive udvalgsformænd fik
mere tid til – og rådighed over
– deres specielle idrætsområde.
Tilmed blev deres kompetencer
udvidet efter interne regler, og
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selve bestyrelsen blev i antal reduceret til tre personer.
Men at drive en forening som
HØST IF på frivillig basis, stiller
også krav til medlemmerne! I ledelsen er der brug for konstruktiv kritik. Gør vi det godt nok?
Er der overordnede ting som bør
justeres? Eller er der gode idéer
og forslag til ændringer? – nytænkning? Det ville da være underligt, hvis en eller flere personer, ud af en medlemsskare på
mere end 500 mennesker, ikke
sidder inde med en rigtig god
idé?
Mød op på generalforsamlingen den 21. februar – og støt din
forening positivt med ris og/eller ros.
Valg af ny formand
På generalforsamlingen den 21.
februar skal der vælges ny formand for HØST IF. Min udtræden af bestyrelsen har været
planlagt det sidste års tid. Jeg
har valgt at lægge flere kræfter i
de andre to udvalg som jeg arbejder i, nemlig sponsorudvalget
og projektudvalget. Sidstnævnte
udvalg er der, hvor vi arbejder
med de kommende udendørs
faciliteter, såsom multibane, petanque, krolfbane mv.
Min tid som formand for
HØST IF – og tidligere for ØHG,
har i allerhøjeste grad været
spændende og udfordrende. Udviklingen i vores lokale idrætsliv i Hadbjerg og omegn, har i de

seneste år ændret sig markant
– både i udseende og struktur.
At vi fik halbyggeriet startet op,
var formentlig en afgørende årsag til, at vi forholdsvis hurtigt
gennemførte fusionen mellem
ØHG og Gymo. Også selvom diverse mødereferater vidner om,
at vi startede fusionsforhandlingerne næsten to år før halbyggeriet begyndte. Om endnu
et år forventes alle nuværende
udeprojekter afsluttet omkring
hallen, og området bliver forhåbentlig som planlagt, en smuk
helhed, bestående af HØSTHallen, udendørs idræts- og fritidsfaciliteter midt i et beplantet område, samt skole og SFO.
Formandens Hjørne
Med et formandsskifte den 21.
februar, bliver nærværende indlæg også det sidste fra mig – i
hvert fald under denne overskrift. Et månedlig indlæg om
stort og småt fra idrætsforeningen, var noget jeg fandt på engang i slutningen af 2007, fordi jeg kom i tanke om, at min
forgænger havde et lignende af
slagsen i bladet. Om idéen tages
op af min afløser er uvist, men
jeg har haft det godt med at kunne ytre meninger og holdninger
om stort og småt fra foreningen.
Strategi 2012+
Det er nu halvandet år siden
HØST IF blev dannet ved fusionen. Og foreningen er kommet
godt fra start. Det havde vi lagt
en køreplan for – en strategi,

hvis positive udfald rigtig mange har æren for.
Næste step – det som er særdeles vigtigt lige nu og fremover
er – at videreudvikle strategien
og etablerer grobund for en intern udvikling af næste generations foreningsledere. Det er
vigtigt at få de unge med og få
afprøvet deres idéer – også selv
om de unge kan have en utraditionel indgangsvinkel. Det er
kun godt! Det kræver at vi giver
dem mulighederne; herunder et
større ansvar, eventuel via etablering af en ungdomsafdeling eller lignende.

Kurt Møller,
formand
for ØHG/
HØST IF
gennem
5 år

Kurt Møller
Formand, HØST IF
21 61 65 18 / 28 96 36 61
kurt-m@pc.dk
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HØST IF
Fodbold

HØST IF

ungdom

Vi mangler trænere til
de yngste 4-6 årige
Da alle vores trænere rykker med opad med
holdene, er vi kommet i den situation, at der
pt. ikke er nogen trænere til de yngste fodboldspillere i HØST IF. Så derfor dette opråb. Bl.a.
til forældre til de børn der spiller på holdene
nu, som også de senere år har taget denne tørn.
Der arrangeres trænerkurser så alle kan blive klædt på til opgaven. I denne aldersklasse
er det en kombination af meget boldleg og lidt
mindre fodbold der er det vigtigste. Og så det
at man kan dyrke en holdidræt sammen med
andre kammerater.
Vi arbejder internt på at finde en ”hjælpetræner”, der kan supplere de nye trænere til dette
yngste hold udover de trænere/hjælpere, vi efterlyser.
Meld jer gerne snarest – eller kom til Active
Kids dag den 24. marts – så kan vi tage en snak
om tingene.
Bent Engdal Nielsen
tlf. 22 25 01 74

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

Sæsonstart

Der afholdes nytårsappel for flg. hold lørdag d.
10. marts:
Kl. 10.00-11.00: U6+U7 Piger og drenge
Kl. 11.00-12.00: U8+U9/10
Kl. 12.00-13.00: U11+U13
Hallen er ledig denne dag, så vi kan både være
ude og inde.
Der afholdes møder med forældrene for de
enkelte hold, mens børnene er i gang ude/inde.
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Indendørs
fodbold her i
vinter

I HØST IF er der hvert år i vintersæsonen kutyme, at nogen
af HØST IF’s ungdomshold deltager i DGI/JBU turnering samt
i en række endagsstævner. I år
har vi haft hold med i U7(2),
U8(1), U10(1), U11(1), U15(1),
U18(1) piger. Det største antal
hold i mange år. Et enkelt pigehold er der. Som nævnt andetsteds satser vi på at få flere pigehold de kommende år. De fleste
hold har placeret sig midt i rækkerne. U15 drengene formåede
dog at spille en 2. plads hjem,
hvilket har givet adgang til regionsfinalen.

Favrskov
Mesterskaber
Inderdørsfodbold i HØSTHallen 25.-26. februar
Alle vores hold deltager i Favrskov
Mesterskaberne i HØST-Hallen i
weekenden den 25.-26. februar.
Der spilles i ca. 15 rækker over 2
dage, så det er fra tidlig morgen
til sen aften, der afvikles kampe.
Både ungdomshold og seniorer er
deltagere. HØST IF står sammen
med DGI Østjylland for dette arrangement, som har deltagere af
hold fra hele kommunen. Så kig
forbi HØST-Hallen til masser af
fodbold og spændende kampe i
denne weekend.

Active Kids

5-8 årige
lørdag den 24. marts kl. 10-13
Der afvikles Active Kidz for de
5-8 årige lørdag d. 24. marts kl.
10.00-13.00 i samarbejde med
DGI Østjylland. Hallen er ledig
og kan bruges, hvis vejret er dårligt.
Til begge disse dage – husk
både inden- og udendørs fodtøj
og sørg for at være påklædt til
minimum udendørsdelen.

Opstart af nye
pigehold
HØST IF vil gerne tilbage ”på
landkortet” med hensyn til pigefodbold. I mange år har det
været et kendetegn i ØHG (nu
HØST IF), at vi var en af de få
klubber, der havde pigehold i
stort set alle aldersklasser. Den
udvikling har været gået lidt i
stå, så i samarbejde med DGI
Østjylland, som har lavet nye
tiltag for at få flere piger med,
vil der blive iværksat en række
initiativer til at få disse pigehold
på sporet igen – også i HØST IF.
Pt. er planlægningen af disse
initiativer i gang. Der vil blive
orienteret på vores hjemmeside
samt via uddeling på skolen.
Fodboldudvalget HØST IF
Kontaktperson Ungdom
Bent Engdal Nielsen

Fodboldtur til Holland

U15 Drenge – U18 Piger
Påsken 2012
Spillere, ledere 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
turen, gennem 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 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 første initiativer har allerede været afviklet
i slutningen af 2011. Indsamling af aviser, flasker
etc. gav et fint bidrag til drengenes tur. Tak for det!
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 i
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.
Skrabelodder sælges af U18 pigerne
I de kommende uger vil U18 piger sælge skrabelodder til fordel for Hollandsturen. Lodderne koster kr. 25 og der er præmier for kr. 2.300.
Så tag godt imod pigerne, når de kommer forbi og vil sælge disse skrabelodder.
På forhånd tak.
Forældregruppen U15 Drenge og U18 Piger
samt HØST IF fodboldudvalg
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HØST IF
Fodbold

HØST IF
Fodbold

senior

HØST IF Serie 5 2012

Træningen er nu så småt startet her primo februar. Vejret er dog ikke det bedste til fodbold.
Men en kort løbetur og med lidt bold trods sne
og kulde bliver det dog til.
Forberedelserne til forårssæsonen indeholder en træningsweekend i Holstebro. Fra fredag 24.-26. februar. Et lille døgn ude i naturen
– fredag/lørdag og så lidt aftenhygge lørdag.
Søndag afsluttes der med en træningskamp
mod et lokalt serie 4 hold. Så teambuilding er
det primære tema for denne weekend. Derefter står den på en 4-5 træningskampe så vi er
klar til sæsonstart.
Sæsonstart er primo april. Turneringsplanen
er endnu ikke modtaget, så vi kender ikke vores modstandere her i foråret endnu.
Målsætningen er dog klar: Oprykning til Serie 4 er et klart 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.

Old Boys
40-års holdet
Spørgsmål vedr. OB40-holdet
kan rettes til holdets nuværende holdleder Torben Slumstrup
eller evt. Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Træner og
holdleder
situationen er
også afklaret for
forårssæsonen

Trænere er Daniel Høgh Pedersen 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 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 / 53 35 75 93
hvis der er spørgsmål. Alternativt kontakt til holdleder Lars
Olsen tlf. 86 91 40 07.
HØST IF Fodboldudvalget
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Ny
kampfordeler
HØST IF Fodboldafdeling har
fået ny kampfordeler. Kampfordelerrollen er meget central
for alle turneringsaktiviteter i
HØST IF, og omfatter koordination og planlægning af kampe,
sikre sig at der er dommere til
alle kampe, kommunikation til
trænere, andre klubber etc. Kort
sagt sørge for, at alle ønsker bliver planlagt og gjort mulige. Det
er en stor opgave, at få alting til
at gå op.
Vores nye kampfordeler som
blev præsenteret på vores trænermøde den 24. januar er:
Tina Bille,
Møllevej 11, 8370 Hadsten
Tlf. 86 92 47 46/ 60 18 64 20
E-mail: majati3@mail.dk

Kridtning af baner på
Hadbjerg Stadion
HØST IF har, som det er de fleste bekendt mistet en af vore ildsjæle i december måned. Poul
Erik Christensen havde mange gøremål bl.a.
kridtning af banerne på Hadbjerg Stadion til
vores mange ugentlige hjemmekampe.
HØST IF mangler derfor en til at tage over på
denne aktivitet. Arbejdet består i at sørge for at
banerne er streget op, således at der kan afvikles fodboldkampe på stadion. Når alle streger
er streget op første gang er det ”kun” vedligeholdelse, der skal ske. Ugentligt, efter at græsset på banerne er klippet, er som regel et godt
tidspunkt at sikre sig at stregerne er synlige til
kampene.
Til den første opkridtning vil fodboldudvalget være til stede og hjælpe, således at der bliver målt korrekt op og sat nogle mærker, således at det er muligt at finde stregerne hvis de
skulle forsvinde pga. vejr og vind etc.
Den vi søger kunne sagtens være en pensionist eller efterlønner, der kan have dette lille hobbyjob ved siden af pensionisttilværelsen. Samtidig kunne det være en stor hjælp til
HØST IF’s fodboldafdeling.
Det gives et mindre vederlag for denne ydelse.
Henvendelse til fodboldudvalget Bent Engdal
Nielsen, tlf. 22 25 01 74 eller Lars K. Olsen tlf.
86 91 40 07 for nærmere oplysninger.

Sponsorer
NYT NYT NYT!

Bestil el via OK og HØST IF får dobbelt op i tilskud pr.
tanket liter benzin og diesel.
Se de næste to sider.
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HØST IF

Få et
OK Benzinkort
og støt sporten
Med et OK Benzinkort
kan du støtte HØST IF,
hver gang du tanker

n
kr. de
El til 0 åned
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første
tten,
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r klubs os OK
e
l
b
o
d
el h
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estiller
b
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d
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Tank penge
til din lokale klub
Hvis du bestiller et OK Benzinkort med en sponsoraftale,
der er knyttet til HØST IF, støtter vi klubben med
6 øre, hver gang du tanker benzin. Jo mere du
tanker, jo flere penge får klubben. Når du har tanket
500 liter, forærer vi HØST IF en ekstra bonus.
Du betaler ikke en krone ekstra
Det koster ikke noget at få et OK Benzinkort. Du betaler
ikke oprettelsesgebyr, kontoen er rentefri, og du betaler
kun din benzinregning én gang om måneden. Du betaler
naturligvis heller ikke ekstra for benzinen, når du har et kort
med sponsoraftale – vi sponsorerer hele støttebeløbet.
Du kan bruge dit OK Benzinkort:
betaling af benzin og diesel 670 steder i Danmark
6 øre •• Til
Til
betaling af broafgift på Storebæltsbroen og Øresund
til HØS
T
I
F
•
Til
betaling af færgebillet på Mols-Linien
hver g
ang du
• Til betaling af parkering på udvalgte parkeringspladser
tanker
• Til OK’s vaskehaller
• Til betaling på Esso tankstationer i Norge.
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Bestil

OK Benzinkort
og el til 0 kr. på
70 10 20 33 eller
www.ok.dk

Bestil el til 0 kr.

Tast HØST IF’s nummer
ved bestilling: 558640

så fordobler du støtten til din klub
Når du har et OK Benzinkort med en sponsoraftale, kan
du fordoble din støtte til HØST IF, hvis du også køber
el hos OK. Vi fordobler sponsorstøtten fra 6 øre til 12
øre pr. liter, du tanker. Det bliver til mange penge i
løbet af et år – og det kan mærkes i klubkassen.
Få el i en måned for 0 kr.
Det er nemt at skifte el-selskab til OK. Vi tager os nemlig af
alt det praktiske i forbindelse med skiftet fra din nuværende
leverandør. Som ny kunde får du desuden et attraktivt
velkomsttilbud – den første måneds el til 0 kr.
Prisen på el er baseret på OK’s variable pris, som følger
markedsprisen på el. Du har desuden fuldt kendskab
til den aktuelle månedspris, som vi offentliggør forud.

12 ør

til HØS e
hver g T IF
ang d
tanker u
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HØST IF
Gymnastik
Vi indbyder til årets

Gymnastikskole 2012!

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.
Målgruppe: Alle børn fra 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.
HØST IF Gymnastikudvalg

HUSK

D. 15. april 2012 – HØST
IF Gymnastiks opvisning i
HØST-Hallen.
Aktivitetsmøde i Gymnastikudvalget afholdes tirsdag d. 17. april i klublokalet i
HØST-Hallen.
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HØST IF
Motion
Jiu-jitsu

Jiu-jitsu i HØST-Hallen kører
videre med fuld styrke her i de
mørke vinteraftener. Benyt lejligheden til at få en god gang
motion sammen med teknikker, der kan anvendes i selvforsvar. Der er altid plads til flere,
så hvis du har 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
Mød op på disse tidspunkter.
Tip-top uddannede instruktører
og fint udstyr. Rigtige faldmåtter lægger klar til jer. Det giver
rigtig gode muligheder for de
rigtige ”kast og faldtekniker”.
Nu også med nyt indkøbt udstyr
som giver flere alternative træningsmuligheder.
Thomas Langton er instruktør og kontaktperson
mr.langton@gmail.com.

HØST IF Motion Volleyball
nu med eller uden stave

Husk den ugentlige
motion – deltag i
høst if’s vandreture
NB! Mødetid og koncept er
ændret! Og vi trodser sne og
kulde!
Vi inviterer alle i HØST-området til vandreture i og udenfor
området med start fra HØSTHallen i Hadbjerg lørdage kl.
9.30 trods SNE og KULDE.
Mød op med eller uden stave.
Har du lyst til at prøve og 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.

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

Tennis i HØST-Hallen

Som i tidligere har set her i HØST er der streget op i HØST-Hallen til en tennisbane. I 201112 er der flg. muligheder for at spille tennis:
Tirsdage kl. 15.00-16.00
Torsdage kl. 15.00-16.15
kl. 07.30-08.30
Lørdage
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 tlf. 86 91 40 07 eller e-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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Bordtennis
Landsdels
mesterskaber
DGI Østjylland

20 af medlemmerne i HØST IF’s
Bordtennisafdeling deltog søndag d. 4. februar i DGI Østjyllands
Landsdelsmesterskaber i Bordtennis i Assentoft Hallerne.
Der deltog 165 spillere i mesterskaberne, der måtte igennem mere
end 600 kampe inden vinderne var
fundet.
Som sædvanligt opnåede spillerne fra HØST IF en masse flotte resultater.
Det var især de yngste spillere
der tog medaljerne med hjem.
Spillerne fra HØST IF vandt guldmedaljer i 4 rækker i double og i
single blev det til 9 guldmedaljer, 4
sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer.
Noah Churchill Sørensen, som her
deltog i sit første stævne, blev 3-dobbelt mester, så det var en meget stolt
spiller, der modtog medaljerne.
Jeppe Kau Gransøe fik en medalje af hver kategori med hjem.
Lasse Mørch fik 2 guldmedaljer
og 1 sølvmedalje.
De næste stævner for Puslinge og
Yngre drenge er Jysk stævne i Thorsø d. 26. februar hvor der forventes
deltagelse af mere end 150 spillere
fra hele Jylland.
En masse af spillerne forventer
endvidere at deltage i DGI’s Landsmesterskaber som afholdes i Vejen
Idrætscenter 30., 31. marts og 1.
april.
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Badminton
Resultater Landsdels
mesterskaber 2012

Badminton
i HØST-Hallen 2012

Doubler
Puslinge Pige D
Alberte Bøcher/Marie Stenbæk Nielsen
Guldmedaljer
Puslinge Drenge B
Niels Anton Tybirk Le Mark/Emil Thomsen Guldmedaljer
Mini Puslinge Drenge D
Lasse Mørch/Benjamin Thybo Christensen Guldmedaljer
Mini Puslinge Drenge E
Noah Churchill Sørensen/Jeppe Kau Gransøe Guldmedaljer

Badminton sæsonen skrider fremad mod foråret. Er der nogen der her på det sidste syntes
at det kunne være godt med lidt vinter-/forårsmotion på badmintonbanen, så prøv at kontakte undertegnede. Så finder vi ud af noget.
Tider til badminton kan ses på hjemmesiden
www.høstif.dk under badminton.
Kontakt Gert Holdensgård, formand for
HØST IF Badminton for evt. ledige tider.
Gert Holdensgård, tlf. 23 31 17 56, mail:
gertogsanna@skylinemail.dk.

Singler
Pige Puslinge D
Marie Stenbæk Nielsen
Alberte Bøcher
Mini Puslinge Drenge C
Niels Anton Tybirk Le Mark
Mini Puslinge Drenge D
Lasse Mørch
Benjamin Thybo Christensen
Mini Puslinge Drenge E
Noah Churchill Sørensen
Jeppe Kau Gransøe
Marcus Juel Wormstrup
Herre Senior Klasse 4
Mads Gregersen
Oldboys C
Frank Pedersen
Veteran C
Ole Gregersen
Åben Række 1
Anders Mørch
Åben Række 4
Lasse Mørch
Benjamin Thybo Christensen
Åben Række 5
Noah Churchill Sørensen
Jeppe Kau Gransøe

Guldmedalje
Sølvmedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Sølvmedalje
Guldmedalje
Sølvmedalje
Bronzemedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Sølvmedalje
Bronzemedalje
Guldmedalje
Bronzemedalje

Kom
og vær med!
Vi er efterhånden 10-12 seniorer/Oldies motionister, der mødes hver torsdag kl. 20.00 for at
spiller bordtennis – der er endda nogen, som ikke har nok i en
dag. De kommer også om tirsdagen kl. 20.30.
Der er plads til flere. Vores
spillestyrker er meget forskellige, så du kan helt sikkert finde
nogle at spille mod, uanset din
spillestyrke!
Mød bare op! Du kan evt. låne
et bat.

Håndbold
Børne-, ungdoms- og
seniorhåndbold
Se 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

Med venlig hilsen
Erik Pedersen
HØST IF Bordtennis
Tlf. 86 91 47 33 / 29 42 02 96
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Pejlemærket – hvilket vælger vi?
”Led os ikke i fristelse”, hedder det i den bøn,
de fleste danskere kender. Med det, vi gennem
medierne ofte er vidne til, kunne man med
god ret bytte om på begreberne og lade bønnen
lyde: ”Frist os ikke i ledelse”. For det er just,
hvad der sker, når pejlemærket bliver magten
for magtens egen skyld. At man fristes af magten ved at lede og dermed glemmer eller fortrænger, hvorfor man blev sat til at lede.
”Der er en brist i al ting, og det er herigennem, at lyset slipper ind”, hedder det i den
danske oversættelse af en af de Leonard Cohen sange, som Pernille Højmark for tiden synger i den flot opsatte teaterkoncert på Aarhus
Teater. Der er også en brist i dansk folkestyre.
Men her er det er ikke lyset, der slipper ind,
men mørket, der slipper ud, godt hjulpet på
vej af ”mørkets fyrster”, som politikernes spindoktorer så rammende bliver kaldt, og hvis fornemste opgave åbenbart er at sikre at magten
bliver gennemtrumfet. Magtstræbet finder vi
på begge sider i folketingssalen, både i ”rød og
blå stue”, hvor den største politiske udfordring
åbenbart er nedskrevet til: ”Find fem fejl – hos
de andre”. Og kan man ikke selv finde dem, så
er der nok af behjertede journalister, der kan
lede en på rette vej. Og kan man ikke finde
graverende fejl, så kan man altid gøre hinanden til grin. Spørgsmålet, som vi andre sidder
tilbage med, når latteren er forstummet, er så
dette: Hvad er vigtigst for den politiker, vi har
givet magt og mandat? At lære at tale engelsk
eller lære at tale sandt?
Kort før jul døde to politiske personer, der i
nyere tid har raget op på den verdenspolitiske
scene. Kim Jong-Il og Vaclav Havel. Begge var
de indfældet i magtens sfære, men hvor den
nordkoreanske leder med løgne udbasunerede magtens sprog for magtens egen skyld, og
som sådan vil blive husket, talte den tidligere
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tjekkoslovakiske leder et andet
sprog med ord, om ”den magtesløse magt”, som lejrede sig i
hjertet hos folket, og som blev
pejlemærket i kampen mod den
undertrykkelse, som kommunismen havde påført det tjekkoslovakiske folk. Hans ord var
en human italesættelse af kristendommens budskab om kærlighedens magtesløse magt, og
som sådan vil han blive husket.
Sådan har der på historiens
store scene gennem tiden optrådt personer og personligheder, der har sat sig spor, fordi de
søgte ud over sig selv og en større sandhed end magtens. Men
vi kender dem også på et andet
plan, i de nære sammenhænge,
vi færdes i.
Jeg har i de 33 år, jeg har været
præst, mødt adskillige larmende
magtmennesker, som bare drøner derudaf. På magtplanet fylder de rimelig meget, men på
det medmenneskelige plan gør
de overhovedet ingen forskel.
Nej, dem, der for alvor gør en
forskel, dem, som jeg også møder hver eneste dag, er de mange stille eksistenser, som udadtil ikke gør særligt væsen af sig,
men som i deres ydmyge tilgang
til livet og til fælleslivet bliver
levende pejlemærker og eksempler til efterfølgelse.
Derfor er det det gode liv om
at gøre, at der lyder og høres en
anden stemme end magtens, at

menighed

Børne- & familie
gudstjeneste

der peges på et andet pejlemærke end magten. Det gode liv er Søndag d. 26. februar i Ødum kirke kl. 11.00
ikke det strømlinede liv, det suc- Den sidste søndag i februar indbydes der til
cesombruste liv og slet ikke det børne- og familiegudstjeneste i Ødum kirke kl.
magtfulde liv. Nej, det er daglig- 11.00, hvor det nye hold mini-konfirmander
livet i al sin anonymitet. Det er medvirker. Til denne gudstjeneste får alle døbher, omsorgen gror og vokser. I te børn i Ødum eller Hadbjerg kirker i 2006 en
det skjulte, i det skrøbelige, i det særlig indbydelse. Efter gudstjenesten er alle
sårbare. I det at tage vare på et velkomne i præstegården til en kop kaffe/sodabarns livsmod og forventning. vand og fastelavnsbolle.
I det at bringe glæde til den,
Ole Juul og Vibeke Høggaard
der har mistet glæden. I det at
tænde lys for den,
for hvem det blev
mørkt. I det at have
Ødum kirke Hadbjerg kirke
øje for den, der blev
Søndag d. 19. februar
overset. Dér, hvor
kl. 9.30
Ingen
Fastelavn
den benhårde poliSøndag d. 26. februar
kl. 11.00
tiske hverdag hylIngen
1. søndag i Fasten
Børne- og familiegudstjeneste
der magten for de få
Søndag d. 4. marts
for magtens skyld,
kl. 9.30
kl. 11.00
2. søndag i Fasten
skal den almindeSøndag d. 11. marts
lige,
medmennekl. 11.00
kl. 9.30
3. søndag i Fasten
skelige hverdag forSøndag d. 18. marts
kl. 9.30
kynde omsorgen for
Ingen
Midfaste		
Birgith Nørlund
de mange for livets
kl. 19.00
skyld. Det skal være
Torsdag d. 22. marts
Ingen
		
Meditationsgudstjeneste
pejlemærket.
Søndag d. 25. marts
kl. 11.00
Ingen
Ole Juul
Marie Bebudelsesdag
Søndag d. 1. april
kl. 11.00
kl. 9.30
Palmesøndag		
Børne- og familiegudstjeneste
Torsdag d. 5. april
kl. 11.00
kl. 9.30
Ønsker man kirkeSkærtorsdag
bil til og fra gudstjeFredag d. 6. april
Ingen
kl. 16.00
nester og eftermidLangfredag
dagsmøder, ringer
Søndag d. 8. april
kl. 11.00
kl. 9.30
man selv til Hadsten
Påskedag
Taxi, tlf. 86 98 24 44.
Mandag d. 9. april
Ingen
Ingen
2. påskedag

Gudstjenester

Kirkebil
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Årligt
Kirkehøjskolen
offentligt
Lørdag d. 10. marts
menigheds Om ”ordet, der skaber, hvad
det nævner”
møde
v/cand. phil. Knud Lindholm
Der afholdes det årlige, offentlige menighedsmøde i forbindelse med gudstjenesten
i Hadbjerg kirke, søndag d. 1. april 2012,
kl. 11.00.
Der vil være kirkekaffe efter gudstjenesten.
Her uddeles årsgennemgang samt regnskabs- og budgettal.
Det er en oplagt mulighed for at komme
med ris og ros, kreative ideer og indspark til
menighedsrådets fremtidige arbejde – eller
stille de spørgsmål, der
presser sig på.
Ved samme lejlighed
har vi fornøjelsen at
ønske organist Anders
Dohn tillykke med sit
10-års jubilæum. Den
festlige lejlighed vil
også kunne spores i
gudstjenesterne denne
dag.
Vi ses til en hyggelig
stund i våbenhuset.
Ødum Hadbjerg Fælles
Menighedsråd
Rikke Møller
Antvorskov
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menighed

Eftermiddagsmøder

Lau, København
Om foredraget skriver Knud
Lindholm Lau, der til daglig virker som talelærer og kommunikationsrådgiver:
”Nazismens sproglige stempling af anderledes troende
og tænkende kendte ingen grænser, men havde det ikke
været for den jødiske sprogprofessor Victor Klemperers
iagttagelsesevne og mirakuløse overlevelse havde mekanismerne i dag været glemte. I 1947 udgav Klemperer værket ”Det tredje Riges sprog” (LTI) med hundredevis af eksempler på sproget og den mentalitet, der gemte sig bag
ordene og den magt, de fik over det tyske sind.
Klemperer interesserede sig ikke blot for ordene, men
også for ritualerne omkring dem og for ham hænger
ord, ritual, mentalitet og virkning tæt sammen.
Det rejser spørgsmålet, om hans analyse kan inspirere
til ikke bare at tænke over nutidens negative retorik, men
også kan vejlede, når kirken skal tage stilling til sine egne
positive ord og ritualer. Kan sproget og liturgien moderniseres uden at tabe sin kraft? Hvad udtrykker kirken i dag
om sig selv, kristendommen, sit forhold til den enkelte,
og hvilken appel rummes der i traditionen, og hvor meget kan ændres, uden noget går tabt eller sættes over styr?
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.
Vel mødt
Ole Juul

Tirsdag d. 21. februar
”Fortælleeftermiddag”
v/sognepræst Birgith
Nørlund, Hadsten
”Når en sømand
drev i land…”
Langs den barske jyske vestkyst er utallige skibe forlist gennem tiden. Nogle af dem
gik ned med mand og mus, fra andre lykkedes det enkelte sømænd
at bjærge sig – og fra mange af dem
drev der strandingsgods i land.
Både de bjærgede, tit udenlandske, sømænd og strandingsgodset
har kastet gode historier af sig.
Eftermiddagen vil byde på en
række af disse spændende strandingshistorier – bl.a. om spanske
sømænd, der blev fædre til børn
i fiskerhjemmene, om strandede prinser, der forliste på deres
brudefærd. Og naturligvis skal
vi også omkring H. C. Andersens
eventyr: En historie fra klitterne.

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

Tirsdag d. 20. marts
”Far og datter – og en masse
skønne sange”
v/Ditte & Flemming
Både, Aarhus
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

Døbte, viede,
bisatte, begravede
Hadbjerg
Døbte
Tobias Ogstrup Poulsen, Randers
Simon Bayer Høgh, Hadsten
Fiona Ecklon Asmussen, Hadbjerg
Marie Juul Agerholm, Brabrand
Bisatte
Hans Vinther, Hadbjerg
Ødum
Døbte
Nicoline Sophie Eriksen, Spørring
Lærke Linde Jørgensen, Risskov
Viede
Hanne Kristensen & Villy Moestrup Nielsen, Hadsten
Camilla Petersen & Brian Møller Eriksen, Spørring
Bisatte
Hans Ole Svendgaard, Røved
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Kirke &

Kirke &

menighed

PAS PÅ
HINANDEN

Kulturudvalgets arrangementsserie er i fuld gang.
Du kan læse nærmere om de
to næste foredrag og en særlig
gudstjeneste på næste side.
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.
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

Ferie

Jeg holder ferie i uge 11 fra d. 12. til
og med d. 18. marts.
Jeg henviser til mine kolleger
i Hadsten Birgith Nørlund, tlf.
86 98 24 24 og/eller Peter Ulvsgaard, tlf. 86 98 08 09.
Ole Juul

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 14. marts kl. 19.00
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Foredrag om musik og neurovidenskab
Af Anders Dohn
Tirsdag d. 6. marts kl 19.30 i Ødum Præstegård
I snart 10 år har jeg nu været organist i Ødum og Hadbjerg kirker, og her nyder jeg meget at
være medvirkende til den levende gudstjeneste, som mit ’team’
(præst, kirkesanger, graver osv.)
leverer søndag efter søndag. Her
får jeg aktivt spillet noget musik, som jeg holder meget af og
kan derved bidrage til gudstjenestens helhed.
Men hvad mange sikkert ikke
ved, sidder jeg i hverdagene (når
jeg ikke spiller orgel) på mit kontor på Aarhus Universitets Hospital (tidl. Kommunehospitalet)
og beskæftiger mig med musik i
en neurovidenskabelig sammen-

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.
En balance, som vi alle
prøver at mestre.

menighed

hæng. Jeg er nemlig ved at færdiggøre min ph.d.
på Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab om det musikalske fænomen absolut
gehør i hjerneforsknings-sammenhæng.
Til dette foredrag vil jeg give en lille gennemgang af, hvad forskningen hidtil har vist om
musiks betydning for os mennesker i bred forstand. De fleste er nok klar over, at musik spiller en helt afgørende rolle, når en filminstruktør gerne vil have en bestemt stemning frem i
en filmscene, og at musik derved direkte kan
påvirke vores sindsstemning. Men hvilken effekt har musik på hjernen? Og er den i så fald
gavnlig? Bliver man klogere af at lytte til musik? Virker musik som terapimiddel? Som afslapningsmiddel? Kan det ligefrem være smertelindrende? Dette er nogle af de spørgsmål,
som jeg vil søge at give videnskabens svar på.
Herudover vil jeg give et indblik i, hvad jeg
specifikt arbejder med i mit eget forskningsprojekt om fænomenet absolut gehør. Jeg vil
endda løfte sløret for nogle af vores resultater,
som end ikke er publiceret endnu. Derfor håber jeg selvfølgelig at se så mange som muligt
til en både informativ og hyggelig aften i den
gamle præstegård, hvor der selvfølgelig også vil
være mulighed for at stille spørgsmål og få en
kop kaffe.
Anders Dohn
Organist – og hjerneforsker

Meditationsgudstjeneste
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00
Dette er en særlig meditations
gudstjeneste i Hadbjerg kirke
med temaet ”Lysets komme”.

Medvirkende er Eskild Dohn og Anders Dohn
med sang og musik og Ole Juul med læsninger.
Læs meget mere om denne særlige gudstjeneste i marts-nummeret af HØST.
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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
Mekonomen Autoteknik
www.kp-e.dk
Byvej 8, 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
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
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Kolofon

finder du
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
Galleri
Det lille Galleri
86 90 90 80
Per Tjørnild
www.det-lille-galleri.dk
Ødumvej 30, Ødum
detlillegalleri.oedum@gmail.com
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

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
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
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
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
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
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.
Er bladet ikke kommet? Så kontakt:
Peter Møller
tlf. 23 86 38 54
Inge-Lise Rathje tlf. 60 63 73 30
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Kalender

Marts

Februar
17
18

Ødum kl. 9.30
Fastelavnsfest, Selling
20 HØST udkommer
Tirsdagsmøde
21
Generalforsamling, HØST IF
22
23 PAS PÅ HINANDEN, foredrag
24 Fastelavnsfest, Ødum
25 Indendørsmesterskaber, Fodbold
Ødum kl. 11.00, familiegudstjeneste
26
Indendørsmesterskaber, Fodbold
27
28
29 Fællesspisning, Selling
19

HØST

1 Fællesspisning, Hadbjerg
2
3
Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
4 HØST deadline
Fastelavnsfest, Hadbjerg
5
6 PAS PÅ HINANDEN, foredrag
7
8
9
Kirkehøjskole
10
Nytårsappel
11 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
12
13
14 Menighedsrådsmøde
15
16
17
18 Hadbjerg kl. 9.30
19 HØST udkommer
Tirsdagsmøde
20 Fællesspisning, Ødum
Generalforsamling, Ødum
21
PAS PÅ HINANDEN, meditations22
gudstjeneste
23
24 Active Kids
25 Ødum kl. 11.00
26
27
28
29
30
31

