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Kære forældre
til skolebørn ved
Hadbjerg skole
Nu er det omfattende gravearbejde i byen heldigvis ved at være overstået, og dermed er de
store maskiner væk. Men alligevel er der, som
mange af jer sikkert er bekendt med, stadig store trafikale problemer omkring skolen morgen
og eftermiddag. Især er der stadig problemer
på Drosselvej, hvor mange forældre sætter deres børn af lige ved indgangen til den lille skolegård, hvor de mindste børn leger, inden de
skal til time.
Vi har et stort ønske om, at der bliver skabt
optimale rammer for, at vores børn kan færdes
sikkert til og fra skole, men det kan kun lykkes,
hvis vi alle gør en indsats for at hjælpe til.
I dette nummer af HØST bringer vi derfor
en række korte opfordringer til at begrænse
trafikken omkring skolen, som vi håber, I vil
følge, hvis ikke I gør det allerede.
Venlig hilsen
Trine Rasmussen
Skolebestyrelsen

Indhold

Sæt ikke dine børn af på Drosselvej. Brug p-pladsen ved hallen.
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Ødum
Byforeningen for
Ødum og Omegn
HUSK ordinær
generalforsamling i
Ødum byforening
Tirsdag d. 20. marts 2012
kl. 19.30

Selling
Selling
Forsamlingshus
Sidste
fællesspisning i
i denne runde

Hadbjerg
Hadbjerg Borgerforening
Fællesspisning

Fællesspisningen d. 1. marts var
som altid en meget stor succes.
Middagen var jægerkam og det
var bare kræs for ganen. Tak til
køkkenfolkene for en stor oplevelse, og der blev slået rekord!
Vi var færdige med hele opvasken/oprydning kl. 20.20, og
kunne tage hjem.
Næste fællespisning er d. 29.
marts. Middagen er frikadeller
med tilbehør.
Tilmelding til Ida og Egon på tlf.
86 91 49 80 – I er først tilmeldt,
når I har talt med Ida / Egon.

Bålpladsen

Menuen står på grillkylling, coleslaw og brasede kartofler.
Det er d. 28. marts, kl. 18.00.
Drikkevarer kan købes billigt.
Voksne pris 40 kr. Børn 3-12 år
20 kr. Børn under 3 spiser gratis.
Tilmelding på tlf. 22 20 04 66
(sms eller læg en besked) eller til
madiselling@gmail.com senest
d. 26. marts, kl. 20.
Samtidig vil jeg gerne takke
Sellings borgere for den store
opbakning til alle de arrangementer vi afholder i forsamlingshuset. Det er intet mindre end
fantastisk. En tak skal også lyde
til alle de frivillige, der får tingene til at glide. Det kunne ikke gøres uden jer.

…er ikke tilgængelig endnu,
den skal først etableres af Ove
Arkill her i foråret. Derfor kan
man ikke lægge grene derned
endnu. Jeg vil give besked, når
den kan bruges.

Med venlig hilsen
Forsamlingshuset i Selling

Kurt Rasmussen, Formand
Hadbjerg Borgerforening

General
forsamlingen
i Hadbjerg
Borgerforening

Fastelavnsfest

Der blev afholdt fastelavnsfest i Hadbjerg Forsamlingshus d. 4. marts og det var en kæmpe
succes. 81 tilmeldte personer, hvor der var ca.
40 børn, som slog katten af tønden. Efter tøndeslagningen var der fastelavnsboller og saftevand til børnene og kaffe og kringle til de voksne. At se så mange børn gå sådan til tønderne
var en stor oplevelse. Jeg vil som formand sige
mange tak til de forældre, som havde boller
med til børnene. Med en sådan opbakning er
det skønt at lave sådanne arrangementer i forsamlingshuset. En stor tak skal lyde til AnneSophie og Morten, Hadbjerg Mur & Beton, for
jeres store indsats.

Generalforsamlingen forløb i
god ro og orden. Der blev indvalgt 2 nye i bestyrelsen: Jytte
Møller og Holger Hansen.
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HØSTival
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Som optakt til HØSTival 2012, der jo har temaet:
Vikinger, har vi bragt en række artikler i HØST i løbet
af det sidste halve år.
Artiklerne, der alle er skrevet af folkene i
HØSTival-gruppen, har fortalt om vikingernes liv
og betydning, set fra forskellige synsvinkler.
Tiden for HØSTival nærmer sig med hastige skridt
og her løfter Inge-Lise Rathje, Hadbjerg, sløret for elementerne i dagens program.

HØSTival 2012
I gruppen omkring
HØSTival i Hadbjerg har vi sat os for
at arrangere et vikingemarked den 28.
april 2012, der emmer af vikingestemning, hvor der er
noget for øjet, øret,
lugtesansen, smagssansen – hvor man
kan prøve noget og
opleve vikingeblodet
rulle i årerne. Der
skal kort sagt være
noget at komme efter!

Modelfoto
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HØSTival

Markedet er sammensat af
eleverne fra Hadbjerg skole, lokale folk og folk udefra. Vi vil her gerne præsentere noget af det, man
kan opleve den 28. april
2012 mellem kl. 10 og 16.
I
ugen
op
til
HØSTival arbejder skolen med vikingetema på
alle årgange. Eleverne stiller op med diverse boder,
f.eks. brikvævning, Thors
Hammer, smedje, teater,
musik og madlavning.
På scenen foran hallen
vises teater, og man vil
kunne høre en uropførelse af vikingemusik komponeret af vores lokale
Per Tjørnild og fremført
med både nuværende og
gamle elever. I løbet af
ugen op til HØSTival

laver Aksel Striim musikinstrumenter med eleverne og spiller på dem
ved markedet.
Der vil være vikingesalgsboder/værksteder
med bl.a. uld, vikingesmykker, knive, buer,
bælter, stof/garn og mjød.
Til ganen vil der være
mulighed for at smage
bl.a. helstegt pattegris,
pandekager, fladbrød og
suppe – lavet over bål!
Hadsten bibliotek laver særudstilling, og hvis
man ikke allerede er låner, kan man blive det på
markedet.
Hver hele klokketime
optrædes med musik, teater, ildshow eller vikingekamp.
Hver halve klokketi-

me bliver kirken til et
fortællerhus, hvor bl.a.
Ulla Skovsbøl vil fortælle
om nordiske myter, Ole
Bjørslev om Hadbjergs
geologi, Ole Juul om kristendommen, Michael
Henriksen om myter og
sagn og Dorthe Haarh Kristiansen fra Moesgaard
Museum om udgravningen i Hadbjerg. Desuden
udstilling i våbenhuset.
Langs hallen er der mulighed for en trækketur
på hesteryg.
På slagmarken etableres
en krigerskole med sværd
og slåskampe ved vikingegruppen Gjallarhorn.
Endeligt program og
oversigt over markedet
kan ses i aprilnummeret
af HØST.
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Kirke

og menighed
Marius Fiil, leder af Hvidstengruppen
indtil sin henrettelse 29. juni 1944

”Og se, hvor godt det er”

D

en 1. marts havde filmen
om ”Hvidsten Gruppen”
premiere, og den fik efterfølgende rigtig gode anmeldelser.
Jeg så den forleden, og inden da
genlæste jeg som en slags mental forberedelse til filmen nogle af de breve, som Marius Fiil,
kroejeren fra Hvidsten, og hans
søn Niels sendte til familien fra
Horserød og Vestre Fængsel. Det
er tankevækkende læsning. De
ved de to, far og søn, at de vil
blive henrettet, at de skal dø, og
alligevel har de overskud til at
opmuntre de efterladte, alligevel har de overskud til at indgyde dem tro på morgendagen og
frem for alt fortælle de endnu
små i familien og slægten Fiil, at
det ikke er den tyske nabo, de
har ført modstandskamp mod,
nej, det er nazismen, ondskaben, og den vil forgå. Selv om alt
ikke ser lyst ud lige nu, så kommer der bedre tider, skriver de,
så bryder det gode igennem. De
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tror fuldt og fast på, at det gode
ligger bag alt. De har så at sige
syn for sagn, eller de har syn for
mere end det, der er den skinbarlige virkelighed.
”Gud så alt, hvad han havde
skabt og han så, hvor godt det
var”, står der i skabelsesberetningen i Det gamle Testamente.
Men vi tænker og spørger umiddelbart, at det er godt med bibelens syner, men holder de? De
mænd, jeg omtalte, så ondskaben, og de mærkede ondskaben
på deres egen krop, og skønt nazismen og ondskaben dengang
blev besejret, ja, så stikker den
fortsat sit hæslige fjæs frem, og
ser vi den stadigvæk omkring os.
Vi ser den i Syrien, hvor landets
leder er i gang med at ødelægge
sit eget folk. Vi ser den i Afghanistan, hvor ”mørkets fyrster”
blot venter på, at USA og de øvrige allierede trækker sig ud af
landet. Men vi behøver ikke gå
så langt, og vi behøver ikke kun

at se det med de storpolitiske
briller. For vi ser det også nær
på, og det er nogen gange svært
for ikke at sige umuligt at stemme i og udbryde: ”Se, alt hvad
Gud har skabt, og se, hvor godt
det er”.
Vi ser mennesker omkring os,
der ødelægger sig selv eller bliver ødelagt af andre. Vi ser unge
mennesker, der ødelægger sig
selv med stoffer. Vi hører og læser om meningsløse knivstikkerier og drab. Og vi har svært ved
at undre os og forundre os over
skabelsen. Forargelsen, eller
hvad værre er, ligegyldigheden
er ofte mere nærliggende, og
den fylder efterhånden godt til.
Da er vi nødt til at rense sindet.
Sindet og tanken kan være så
forurenet af alskens ondskab,
at der skal renses ud. Derfor
har vi kirken og gudstjenesten,
og det var også den kristne tro,
der reddede Marius Fiil og hans
søn Niels fra menneskeligt at
gå til grunde. Det var deres tro,
der hele tiden rensede sindet
for had og mismod. Det er med
dem, som det med os, at i og
med troen, i og med evangeliets
tale og tiltale får vi lov til at se
skabelsen med andre øjne, og
det er godt, det er befriende, det
er rensende.
I bibelen læser vi et sted om
en syg dreng. Drengen er besat
af en ond ånd, som der står. Ja,
sådan tænkte man dengang, at
der var onde kræfter, der kunne
tage bolig i et menneske. Eller
det var djævelen, den onde selv,

og menighed

der var på spil og ødelagde liv.
Forstået sådan konfronteres Jesus med djævelens værk, og han
harmes og på stedet helbreder
han drengen. På stedet driver
han det onde ud af drengen. Jesus går imellem, og han driver
døden, han driver ødelæggelsen
ud af kroppen på ham. Det er livets sejr over døden, vi læser og
hører om. Det er livet, der bliver givet tilbage til sin bestem
melse.
”Gud så alt, hvad han havde
skabt, og han så, hvor godt det
var.” Sådan begyndte og sådan
begynder livet. At Gud så, hvor
godt det var, og det er just med
de øjne, Jesus så livet. Det var
Guds eget milde blik, han kastede på alt liv omkring sig. Selv på
det mest umulige, på det mest
håbløse, på det ufuldbragte. Han
så tværs igennem det alt sammen og fandt det værd at elske.
Hvor sølle det så end var. Hvor
håbløst det så end var. Hvor
ufuldendt det så end var. Han
så igennem det og lyste sin kærlighed ind over det. Han overså
det ikke. Han så ikke forbi det.
Han lukkede ikke øjnene for
det. Nej, han så det, men han så
igennem alt det ydre, det ødelagte, det hæslige, det forkrampede og bag det alt sammen så
han et menneske.
Her ligger kristentroens fordring. At være kristen måles
ikke på, om vi kan gør den syge
rask igen, for underet ligger ikke
i vore hænder. Nej, at være kristen har at gøre med, om du og
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jeg i vores liv og i vores samvær
med andre vil se det andet menneske og virkeligheden omkring

os med de øjne, Gud låner os.
Om vi vil og kan se et menneske bag ødelæggelsen. Om vi vil
og kan se livet bag
ondskaben.
Det er en befrielØdum kirke Hadbjerg kirke
se og renselse at få
Søndag d. 18. marts
kl. 9.30
lov at låne VorherIngen
Midfaste		
Birgith Nørlund
res øjne og se, at bag
kl. 19.00
det alt sammen er
Torsdag d. 22. marts
Ingen
		
Meditationsgudstjeneste
der en bestemmel
Søndag d. 25. marts
se. Det er en befrikl. 11.00
Ingen
Marie Bebudelsesdag
else og en renselse
Søndag d. 1. april
kl. 11.00
at få lov at tro og
kl. 9.30
Palmesøndag		
Børne- og familiegudstjeneste
i troens syner se,
Torsdag d. 5. april
at bag det alt samkl. 11.00
kl. 9.30
Skærtorsdag
men er der en tanke
Fredag d. 6. april
om det gode og det
Ingen
kl. 16.00
Langfredag
fuldbragte. Du er så
Søndag d. 8. april
den, der i dåben fik
kl. 11.00
kl. 9.30
Påskedag
synet. Det er i dag
Mandag d. 9. april
dig, Gud har lånt sit
Ingen
Ingen
2. Påskedag
blik. Du er den, der
Søndag d. 15. april
får lov at låne det
Ingen
Ingen
1. søndag efter Påske
blik, med hvilket
Søndag d. 22. april
Gud ser livet, som
kl. 11.00
kl. 9.30
2. søndag efter Påske
han har skabt. Og
kl. 19.00
han ser, hvor godt
Tirsdag d. 24. april
Engle.dk, ”Nutidsmusik i kirkerummet”
det er. Med det blik
Søndag d. 29. april
skal du se livet omkl. 9.30
kl. 11.00
3. søndag efter Påske
kring dig. Med det
Fredag d. 4. maj
blik skal du kæmpe
kl. 11.00
Ingen
Bededag
imod alt, hvad der
Søndag d. 6. maj
på forhånd stempIngen
kl. 11.00
4. søndag efter Påske
ler liv som dårligt.
Søndag d. 13. maj
kl. 10.00
Med det blik skal du
Ingen
5. søndag efter Påske
Konfirmation
se igennem det, ind
kl. 19.00
bag det, og dér få øje
Tirsdag d. 15. maj
Musikalsk bibelfortælling
på det smukke, det
Torsdag d. 17. maj
kl. 9.30
fuldbragte, det, der
Ingen
Kristi Himmelfartsdag
Birgith Nørlund
er værd at elske.
Søndag d. 20. maj
kl. 10.00
Ingen
Ole Juul
6. søndag efter Påske		
Konfirmation

Gudstjenester
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Kirkebil

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

og menighed

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

Børne- &
familiegudstjeneste

Søndag d. 1. april, Hadbjerg
Kirke, kl. 11.00
Palmesøndag d. 1. april er der
traditionen tro børne- og familiegudstjeneste i Hadbjerg kirke
som indledning til påskeugen.
Ved gudstjenesten prædiker Vibeke Høggaard og forårets minikonfirmander medvirker med
korsang.
Vel mødt
Vibeke Høggaard og Ole Juul

Musikgudstjeneste
I Ødum, Langfredag, kl. 16.00
Igen i år er der Langfredag en
liturgisk
musikgudstjeneste
i Ødum, fredag d. 6. april, kl.
16.00.
Lilian og undertegnede vil ind
imellem de læsninger, der hører
lidelseshistorien til, markere
denne særlige dag med musik
og sang.
Anders Dohn
organist

Pas på vores børn:
Kør forsigtigt
ved skolen

Med klaver, harmonika og to sangstemmer,
som ofte bruges sammen, og med et musikalsk
mix fra to generationer serverer Ditte og Flemming Både en folkelig og forrygende koncert,
hvor vi, der er med, ikke vil kunne lade være
med at synge med. Programmet er en blanding af kendte revyviser, filmmelodier, musicalnumre, ballader, samt nyere og ældre viser
og sange. Repertoiret er bredt spændende fra
Kai Normann Andersen og PH-viser til sange
som Den blå anemone, Månestrålen, Den gamle gartner, Cabaret og mange flere. Vi har også
et sangblad med, så I får rørt stemmebåndene.
Eftermiddagsmøderne, hvortil
alle er velkomne, finder sted i
konfirmandstuen i Ødum præstegård.
Vi begynder kl. 14.00 og slutter ca. kl. 16.15.
Entreen er gratis. Man betaler
20 kr. for kaffen.
Ole Juul
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Anders Dohn – 10 års jubilæum
For 10 år siden faldt
Påsken omkring d.
1. april og til Påskedagsgudstjeneste havde menighedsrådet
og jeg ”hyret”
en ganske ung
musikstude rende fra Århus til at vikariere med
mulig ansættelse for øje.
Denne Påskedag blev på mange måder en
stor musikalsk oplevelse, naturligt nok grundet de stærke
påskesalmer, der hører højtiden til, men i lige så høj grad
på grund af den orgelmusik, der
understøttede salmesangen, og
med det præludium og postludium, der blev spillet den dag
og i søndagene derefter, var vi
klar over, at her havde vi altså
fat i et ungt menneske, der ikke
alene var en musikalsk begavelse, men desuden havde sans
for musikkens muligheder i en
gudstjeneste. Også af de grunde
ansatte vi Anders Dohn i en fast
stilling som organist ved Ødum
og Hadbjerg kirker.
Vi har haft mange dygtige organister i vore kirker igennem
de seneste 25-30 år, men jeg har
sjældent arbejdet sammen med
en organist, der har så megen
indføling med gudstjenesten og
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viser så megen indføling med
det, der er det grundlæggende i
gudstjenesten.
For Anders handler det ikke
kun om at spille nogle gode
præ- og postludier og understøtte salmesangen, men også om, i
valget af musik og forspil til salmerne, at udtrykke det, der kan
være temaet i en salme og/eller
i en prædiken. På den måde har
Anders nu ved adskillige gudstjenester formået via musikken at skabe en sammenhæng
i gudstjenesten. At Anders så
derudover er begavet med en
sublim sangstemme og ofte synger velvalgte salmetekster under nadv1eren er en yderligere
understregning af, hvor stort et
medansvar Anders har for, hvordan en gudstjeneste i Ødum og
Hadbjerg kirke former sig. Og
synger Anders ikke under nadveren, så kan vi være sikre på,
at han med orgeltoner understøtter søndagens og nadverens
særlige karakter.
Jeg ved også, at Anders har
fået mange lovord for sit spil
ved kirkelige handlinger så som
bryllupper, begravelser eller bisættelser. Har han ikke fået dem
direkte, så er jeg ofte blevet bedt
om at give dem videre. Dertil
kommer, hvad vi, der arbejder
sammen i gudstjenesten og de
kirkelige handlinger, ved og erfarer, at Anders er en særdeles
rar og hyggelig samarbejdspart-

ner, der nok er med på nye ideer
og forslag, men også er mand for
at sige, at hertil og ikke længere,
hvis ikke det hele skal forfladiges. Det er svært at argumentere mod Anders i disse situationer, for han ved, hvad han taler

om, og han er ikke ligeglad med,
hvad der sker omkring ham.
Jeg har været særdeles glad for
at have Anders på orgelbænken
i de 10 år, der er gået, og jeg er
oprigtig glad for, at han agter at
fortsætte min tid ud.
Ole Juul

Jubilæumsgudstjeneste

I anledning af Anders Dohns 10-års jubilæum
som organist ved Ødum Hadbjerg kirker indbyder vi i samarbejde med Kulturudvalget til
kirkekaffe efter gudstjenesten i Hadbjerg kirke
søndag d. 1. april 2012, kl. 11.00.
At det netop er vores dygtige orOffentligt
ganist, vi fejrer, vil også blive at
menighedsrådsmøde
spore i gudstjenesten i form af muVed samme lejlighed afsikalske indslag.
holdes det offentlige
Anders har beriget os gennem
menighedsmøde,
som
alle 10 år med sine musikalske
næsten svarer til andre
evner – både i den traditionelle
foreningers
generalforsøndagsgudstjeneste og de mansamling. Det er en oplagt
ge koncerter, højskolesangaftener,
mulighed for at komme
studiekreds og senest sit spændenmed ris og ros, kreative
de foredrag om hjerneforskning og
musik.
ideer og indspark til meVi ses til en hyggelig stund i vånighedsrådets fremtidige
benhuset.
arbejde – eller stille de
spørgsmål, der presser sig
Ødum Hadbjerg
Fælles Menighedsråd
på.
Rikke Møller Antvorskov
Her uddeles årsgennemgang samt budgettal.

Kør aldrig op i skolegården!
Skolegården er bilfri zone!

11

Kirke

Kirke

og menighed

Ødum kirke, tirsdag d. 24. april, kl. 19.00

Engle.dk

– nutidsmusik i kirkerummet

Musikalsk
bibelfortælling
Tirsdag d. 15. maj får vi besøg i
Ødum kirke af Tine Mynster og
Thomas Lennert med en ”musikalsk bibelfortælling”, hvor målgruppen er minikonfirmanderne og deres forældre. Men alle
er naturligvis velkomne.
Mere om arrangementet i aprilnummeret af HØST.
Ole Juul

Døbte, viede,
bisatte, begravede
Tirsdag d. 24. april er der en særlig
musikaften i Ødum kirke
Vi får besøg af Tine Mynster. Tom Lindby og
Thomas Lennert, som vil spille musik med et
indhold, der kan sætte tankerne i gang om livet og det, der kommer efter. Moderne musik,
som taler direkte til målgruppen, som er konfirmander og deres forældre.
Repertoiret er mest kendte, men også mindre kendte numre – musik fra poprock- og
rockgenren – spændende fra ”klassiske” numre fra kunstnere som U2, Leonard Cohen og
Danser med Drenge til tidens navne som Coldplay og Rasmus Seebach.
Der vil også være fællessange indlagt i koncerten, som varer en times tid.
Lyduniverset leveres af de tre sangere og fra
trommer, bas, guitar, orgel og keyboards.
For yderligere oplysninger se: www.engle.dk.
Der er sendt en særlig indbydelse til elever i
7., 8. og 9. klasse og forældre, men det skal understreges, at det er en ”åben” koncert med fri
entré og at alle er velkomne.
Ole Juul
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Ødum		
Døbte
Laura Kaldahl Ebbesen, Selling
Hadbjerg
Døbte
Merle Marie Emtkjær Damsgaard, Hadbjerg

Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 19. april kl. 19.00

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

og menighed

PAS PÅ
HINANDEN
Kulturudvalgets arrangementsserie lakker mod enden.
Du kan læse nærmere om det
sidste af denne sæsons arrangementer her ved siden af.
Udover arrangementsserien
har Kulturudvalget planlagt kirkekaffe ca. 1 gang om måneden
hen over efterår, vinter og forår.
Det er en hyggelig stund efter
gudstjenesten i Hadbjerg kirke,
hvor man kan hilse på naboen
og få en sludder med kendte eller ”ukendte” ansigter.
De næste gange, der er kirkekaffe er d. 1. april og d. 29. april.
Vi tager fat i planlægningen af
næste vinters arrangementer allerede i løbet af dette forår – har
du lyst til at deltage, eller har du
gode ideer, så kontakt en af os
og hør nærmere.
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

Meditations
gudstjeneste
Meditationsgudstjeneste i Hadbjerg kirke torsdag d. 22. marts,
kl. 19.00.
Som led i serien af PAS PÅ
HINANDEN-arrangementerne,
er der meditationsgudstjeneste i Hadbjerg kirke torsdag d.
22. marts, kl. 19.00. Temaet for
gudstjenesten er ”Lysets komme”, idet dagen her er tiltaget
med 4½ time i længde, og idet
vi blot 3 dage senere går over til
sommertid.
Det bliver en hyggelig aftengudstjeneste med læsninger,
levende lys, rar atmosfære,
salmer samt musik leveret af
Eskild og Anders Dohn. Man vil
kunne høre musik af bl.a. Bach
og Haydn.
Det bliver godt, så husk det
nu! Der er naturligvis fri entré.

Eskild Dohn

Anders Dohn

Anders Dohn
Organist
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Det

Smedemester Johan Frederik Buch

Hvem af
mændene
er Buch, og
hvem er de
to andre
mænd? Og
hvem er
kvinden
med
forklædet?

14

HØST IF

forhistoriske hjørne
Ødumvej 29
Dette foto er fra et velholdt
postkort fra 1917, og til højre i
billedet ses Ødumvej 29. Bygningen med porten er revet ned
i dag. Vi er hos smedemester Johan Frederik Buch, men hvem
af mændene er Buch, og hvem
er de andre to? Her kan læserne
måske hjælpe?
Drengene er Buchs sønner,
Hans Jacob og Johan Frederik,
født hhv. 1906 og 1908, og ved
træet sidder deres små søstre,
Theresa Marie og Thyra Christiane, født 1910 og 1912. Den
ene af kvinderne skulle være
fru Kirstine Buch, og efter alderen at dømme må smedefruen
være kvinden til venstre. Men

hvem er så pigen/kvinden med
det hvide forklæde?
Smed Buch er født d.
24.11.1876 og fru Kirstine d.
21.11.1877.
Hermed en venlig hilsen fra
Kurt Villy Svendsen
Holkjærvej 3, Nr. Galten

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!

Formandsskifte i HØST IF`s bestyrelse

Jeg hedder Vivi Jensen og er på
generalforsamlingen valgt ind
som jeres formand i HØST IF.
Jeg kommer oprindeligt fra
Hadsten, er født og opvokset i
byen.
Jeg har gået på Østervangsskolen og senere på HG i Randers.
Er udlært salgsassistent i isenkram, men har siden 2010 været dagplejer og det er jeg rigtig
glad for.
Jeg flyttede til Hadbjerg i 2003
og bor på Rudbjergvej, hvor jeg
har hus, husbond, 2 børn og en
hund.
Jeg vil gerne takke jer alle for
den tillid i har vist mig og ser det
som en stor udfordring at stille
op i HØST IF. Jeg synes, det er
en meget spændende opgave for
mig at være formand i klubben,
da jeg synes det er en fornøjelse at være i selskab med sportsfolk og glæder mig hver gang, jeg
skal af sted med mine børn eller
til arrangementer i HØST IF.
Jeg har, inden jeg blev valgt
som formand, siddet 1 år i bestyrelsen som arbejdende suppleant og har derfra fået lysten
til at arbejde videre i klubben for at bibeholde den gode
sportsånd, der er her.
Jeg synes, det er skønt, der er
så stor frivillig opbakning fra forældre, trænere, udvalgsformænd
og bestyrelse til de opgaver der
er. Det gør det en del sjovere at
være formand, når man har en
solid opbakning fra sine ”klub-

kammerater”. Jeg håber på fortsat
godt samarbejde i fremtiden.
Ved generalforsamlingen d.
21.2.2012 valgte Kurt Møller
ikke at genopstille som formand i HØST IF. Kurt har været foregangsmand for mange projekter i HØST IF, bl.a. fusionen mellem Gymo
og ØHG. Kurt vil stadig være at finde i HØST
IF, idet han er aktiv i sponsorudvalget og han
i den grad kæmper for projekter udenfor med
forskellige aktiviteter og landsbytorv. Vi vil fra
HØST IF takke dig, for dit virke i klubben.
Udover en ny formand, skulle vi have valgt
2 suppleanter. Suppleanterne blev Betina Sørensen, Hadbjerg, og Peter Thybo Christensen,
Selling.
De som ikke var på valg i år: Sis Poulsen fortsætter i bestyrelsen som økonomiansvarlig og
Erik (smeden) Pedersen fortsætter som udvalgskoordinator.
Vivi Jensen
Formand, HØST IF
mail rudbjergvej13@gmail.com, tlf. 29 82 04 11

Badminton
Badminton
i HØST-Hallen 2012
Badmintonsæsonen skrider fremad mod foråret. Er der nogen der her på det sidste syntes
at det kunne være godt med lidt forårsmotion
på badmintonbanen, så kontakt undertegnede.
Så finder vi ud af noget. Tider til badminton
kan ses på hjemmesiden www.høstif.dk under
badminton.
Badminton formand Gert Holdensgård
tlf. 23 31 17 56
e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
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Sponsoraftaler
Sponsorudvalget

Efter en kortere pause, hvor andre vigtige ting
trængte sig på, er sponsorudvalget atter trukket i arbejdstøjet. Vi har gennem længere tid
arbejdet med reklamer i såvel hallen som på
hjemmesiden, og de første skilte har forladt
trykken og er klar til at blive sat op.
Når HØST IF vælger at nedsætte et egentligt
sponsorudvalg, er det fordi vi ønsker at ensrette de forskellige afdelingers (og dermed HØST
IF’s) faktiske behov for sponsorater. Vi ønsker,
gennem sponsorudvalgets ”sluse”, at markere
en seriøsitet overfor vores sponsorer, således
vi undgår sponsoraftaler som kunne bære præg
af intern forvirring og spredt fægtning fra alles side.
Samtlige udvalgsformænd er derfor blevet
bedt om, at videregive enhver forespørgsel på
sponsorater til udvalget – store som små.
Udvalgets opgave er endvidere at administrere kontrakter og enkelt-sponsorater på en
måde, som gør sponsorerne i stand til at udnytte bidraget med skattemæssig fordel i egen
virksomhed – uanset om der bidrages med
kontanter eller med gaver.
Støt de unge på hollandsturen
En anden af de opgaver udvalget arbejder med
lige nu, er HØST IF’s hollandstur, hvortil fodboldafdelingen sender et drenge- og pigehold
af sted i april måned i år. HØST IF har bidraget
til turen gennem afsatte midler til ungdomsudviklingen. Men da det samlede turbudget er
på omkring 63.000 kroner, har det været nødHjælp med at begrænse trafikken
ved skolen:
Lad børnene gå selv i skole.
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vendigt
Bestil e
l via OK
at hente
,
så får H
midler fra
dobbelt ØST IF
op i
sponsorer.
pr. liter tilskud
tanket
I skrivende
stund ved
vi ikke klar
besked om, hvor meget vi har hentet til formålet.
Men sikkert er det, at alle de
unge mennesker har gjort en
kolossal indsats, for selv at indsamle penge til turen. Mange
borgere i Ødum, Selling og Hadbjerg vil formentlig huske de
unges entusiasme, da de samme med forældre foretog indsamlinger af aviser, ”brugte”
juletræer mv. For et beskedent
beløb, som er lagt i puljen til
hollandsturen, afhentede de det
”affald” som vi ellers selv skulle
køre på lossepladsen med. Super initiativ af forældregruppen
– og godt gået drenge og piger!
Vi håber, det lykkedes at få indsamlet endnu flere penge, så de
unges egenbetaling kan reduceres yderligere.
Vil du være med til at støtte
de unge yderligere til hollandsturen? Så kontakt HØST IF’s
sponsorudvalg.
Der er mere nyt fra sponsorudvalget i næste nummer af
HØST.
På udvalgets vegne
Kurt Møller

OK

Husk
benzinkort til
OK med HØST IF
aftale støtter HØST IF hver
gang der tankes
Du skal huske at du så støtter ungdomsarbejdet i HØST IF
med 6 øre pr. liter, hver gang du
tanker, når du har et OK benzinkort der er tilknyttet HØST IF.
En god og nem måde at støtte
idrætten i lokalsamfundet. Og
til stor glæde for ungdommen i
HØST IF.
Tilbud: Hvis man laver en elaftale hos OK, får HØST IF nu 12
øre i sponsorstøtte pr. tanket liter benzin på de benzinkort, der
er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07
eller mød op på tanken på en
af kampagnedatoerne. I klublokalet i HØST-Hallen er der
brochurer etc. og de vil også
være at finde på hjemmesiden
www.høstif.dk.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07
e-mail lars.knud@forum.dk

HØST-Hallen
udvidelse!
Analyse og projektgruppe!
Vil du være med?
Nogen har måske allerede opdaget det. Vi
der går i det til hverdag ved det. HØSTHallen er en kæmpesucces for det lokale
idrætsliv og lokalsamfundet.
Vi mangler allerede plads. I forvejen er
der sparsomt med omklædningsrum og
det motionscenter, som vi egentlig lagde
op til fra start skulle etableres, men blev
sparet væk, er også en stor mangel. Desuden er der andre ting, der skal kigges på
og tages hensyn til fremadrettet.
Der er på lokalplanen allerede indtegnet muligheden for en hal-udvidelse.
Det arbejde vil vi så gerne sætte i gang
nu med en slags behovsanalyse, så vi kan
se hvad det reelle behov er. Og så ud fra
det få lavet et projekt, selvfølgelig også
indenfor nogle økonomiske rammer, der
kan ”driftes”. Vi skal ikke regne med meget tilskud fra det offentlige til et sådant
projekt.
Vedr. HØST-Hallen havde vi nedsat en
projektgruppe, der arbejdede fantastisk
sammen i en årrække og resultatet blev
så en hal i Hadbjerg. Er der nogen derude der er interesseret i at deltage i dette
nye analysearbejde og evt. vil være med
i en ny projektgruppe efterfølgende, så
henvend jer til mig snarest. Arbejdet går
i gang efter påske 2012.
Kontaktperson Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
Mail: lars.knud@forum.dk
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Bordtennis
Klubmesterskaber og
afslutning
De årlige klubmesterskaber og afslutning i
HØST IF Bordtennis afholdes i HØST-Hallen
lørdag d. 14. april.
Som tidligere år har vi igen i år en singleturnering for alle spillerne og en doubleturnering
for ungdomsspillerne, hvor forældre/bedsteforældre spiller sammen med børnene.
Vi håber at rigtig mange igen i år vil deltage
så vi kan få nogle sjove timer sammen.
Singlerækkerne for børnene starter kl. 9.30
og kl. 12.00 for seniorer.
Doubleturneringen starter ca. kl. 12.00.
Singlerækkerne for seniorerne starter kl. 12.00.
Vi forventer at være færdige med turneringen ca. kl. 14.00 og derefter hygger vi os lidt i
klublokalet til ca. kl. 15.00
Der er medaljer til vinderne i de forskellige
aldersgrupper, og mellem vinderne i de forskellige aldersgrupper, spilles der til sidst om
vandrepokalen som uddeles til den endelige
vinder.
Træning i double
For at forældrene ikke skal få alt for mange
”skæld ud”, er der fri træning i double alle torsdage fra kl. 20.00 frem til mesterskaberne. Om
tirsdagen kan forældrene spille med de mindste fra kl. 18.00-18.30.
Oplysninger/tilmelding
Erik Pedersen
Tlf. 86 91 47 33 / 29 42 02 96
E-mail: eriksmeden@pedersen.mail.dk

Aktivitetsmøde

Der afholdes aktivitetsmøde i klublokalet
torsdag d. 22. marts, kl. 18.30
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Alle seniorer, forældre, trænere
og ledere er meget velkomne.
Vi skal tale om sæson
2011/2012, som er ved at være
overstået, og vi skal have en god
debat om, hvad der skal ske i
næste sæson.
Vi håber, at alle møder op, så
vi kan få en god snak om fremtiden i HØST IF Bordtennis.
Tilmelding er ikke nødvendig
– mød bare op!
Vi får en gæstetræner på besøg
mellem kl. 18.00 og 21.00, så vores egne trænere også kan deltage i mødet.
De yngste spillere kan blive til
træning indtil mødet er slut.

Jyske hold
mesterskaber
bordtennis

HØST IF Bordtennis står i denne
sæson for afviklingen af de Jyske Mesterskaber for både ungdom og seniorer.
Ungdomsmesterskaberne
afvikles lørdag/søndag d. 17.
og 18. marts.
Der deltager hold fra hele Jylland.
34 puslinge- og yngre drengehold spiller om lørdagen, og 22
drenge- og junior-hold spiller
om søndagen.
HØST IF har 3 hold med: Puslinge D og Yngre Drenge B-holdene om lørdagen, og Drenge Eholdet om søndagen.
Mesterskaberne for seniorer
afvikles lørdag d. 21. april.

Håndbold
Håndboldskole i HØST IF i vinterferien

Vi har afviklet en håndboldskole i
HØST IF i de første 3 dage i uge 7.
Hvilken succes. Der var 32 glade børn, der havde 3 hårde dage.
Der blev øvet finter, skud,
sammenspil, lege og målmandstræning.
Vi havde en instruktør fra DGI
Østjylland, det var Tina Kaltoft
Olsen, og hun var bare så dygtig!
Tina styrede ledere og børnene igennem de 3 tre dage, med
en fast og hård hånd. Alle børnene var bare så glade for Tina;
hun var hele tiden på og var der
for os alle, så en stor ros til Tina,
og fra HØST IF – godt gået!
Det var frivillige træner og
holdleder, der var med til at
bakke op omkring de 3 dage, der
bare blev en kæmpe succes.
Børnene havde selv madpakke med de første to dage. Den
tredje dag havde Helle Fisker
(holdleder) lavet pølsehorn og
empanadas til frokost, det blev
også en succes. Der blev serveret frugt og juice hver dag. Vi fik
også kage to af dagene til stor
fornøjelse for børnene.
Jeg må sige, at hvis klubben
ikke havde så gode frivillige
hjælpere, havde det ikke kunnet
lade sig gøre, og derfor vil jeg
som håndboldudvalgsformand
sige tak for den store indsats fra
jer, Hanne Brask, Helle Fisker,
Christina Jørgensen, Anna Margrethe S. Nielsen, Frederik Jør-

gensen og Anne Mette Andersen. Tak for hjælpen! Jeg vil også takke vores børn for den store
opbakning, og I fik meget ros; I kunne lytte, I
ville lære – så godt gået børn.
Håndboldformand
Pia Jeppesen Smed
E-mail: pia@ghv3.dk
Mobil: 23 95 62 87
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Motion
Vandreture

Husk den ugentlige motion – deltag i høst if’s
vandreture
NB! Mødetid og koncept er ændret!
Vi inviterer alle i HØST-området til vandreture i og udenfor området med start fra
HØST-Hallen i Hadbjerg lørdage kl. 9.30.
NB! Fra torsdag den 12. april (ugen efter påske) gås der torsdag aften kl. 19.00 fra HØSTHallen.
Mød op med eller uden stave.
Har du lyst til at prøve at være med, så kom
forbi. 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.

Volley

Om TORSDAGEN kl. 20.30-22.00
Volleyball mixhold for voksne
Er du som os andre vild med volleyball
og har lyst til at prøve kræfter med det, er du
meget velkommen til at komme og være med.
Vi er 10-12 m/k hver torsdag, som bruger et par
sjove timer sammen omkring nettet.
Vi er niveaumæssigt lidt forskellige, men har
alle lysten til at give os selv og få nogle kampe.
Vi vil gerne have flere spillere, så har du prøvet
at spille før og nogenlunde styr på grundslagene, kan du prøve at kigge forbi en torsdag aften
og prøve at være med.
For yderligere information kontakt Kim
Liholm – tlf. 22 78 77 70 eller på mail:
kim@liholm.dk
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Gymnastik
Jiu-jitsu

Jiu-jitsu i HØST-Hallen kører
videre med fuld styrke. 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 jiu-jitsu
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
klart 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
Brug p-pladsen ved
HØST-Hallen når
du henter og bringer
dine børn.
P-pladserne på Drosselvej er forbeholdt
skolens personale.

Løb og cykling

Se med i næste nummer af
HØST eller hold øje med vores
hjemmeside www.høstif.dk.
Kontaktperson er Lars Olsen – tlf. 86 91 40 07 mail:
lars.knud@forum.dk.

Tennis

i HØST-Hallen 2011-12
Som i tidligere har set her i
HØST, er der streget op i
HØST-Hallen til en tennisbane. I 2011-12 er der flg. muligheder for at spille tennis:
Tirsdage
kl. 15.00-16.00
Torsdage
kl. 15.00-16.15
Lørdage
kl. 07.30-08.30
kl. 08.30-09.30
Har du lyst til at spille tennis,
kan du kontakte undertegnede
eller Erik Pedersen for nærmere.
Erik har tlf. 86 91 47 33 eller mail
eriksmeden@pedersen.mail.dk
eller Lars K. Olsen tlf. 86 91 40 07
eller mail lars.knud@forum.dk.
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
86 91 40 07 / 25 60 54 47 –
lars.knud@forum.dk

Lad børnene gå, cykle eller tage bussen
til og fra skole.
Det mindsker biltrafikken omkring skolen.

Vi indbyder til årets

Gymnastikskole 2012!

HØST IF Gymnastik afholder gymnastikskole
d. 2.-4. april 2012 i samarbejde med DGI Østjylland.
Alle dage 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

HUSK!
Aktivitetsmøde i Gymnastikudvalget afholdes
tirsdag d. 17. april i klublokalet i HØST-Hallen.
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Fodbold
Kridtning af baner

HASTER!
HØST IF mangler 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. Ugentlig efter at banerne har fået klippet græs er som regel et
godt tidspunkt,  så 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 i tilfælde
af at 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.

Seniorfodbold
Ny
kampfordeler
HØST IF fodboldafdeling har
fået ny kampfordeler. Kampfordelerrollen er meget central
for alle turneringsaktiviteter i
HØST IF. Koordination og planlægning af kampe. Sikre sig at
der er dommere til alle kampe.
Og kommunikation til trænere,
andre klubber etc. således at alt
bliver planlagt som der ønskes
og er muligt. En stor opgave er
det 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

Træningstider og trænere/ledere

HØST IF fodbold har følgende træningstider og trænere her i foråret 2012.
Hold
Årgang
Hold Træner
Holdleder Træningstid
U6
2006
0 (3) Thomas		
??
U7
2005
2 (3) Noel & Poul
Tina
Ons.
kl. 16.30-18.00
U8
2004
1 (5) Bo & Kristoffer
Rikke
Ons.
kl. 16.30-18.00
U9 & 10
2002-03
1 (7) Erling & Ole & Søren Morten
Man. & ons. kl. 16.30-18.00
U11
2001
1 (7) Per & Hans
Malene
Man. & ons. kl. 16.30-18.00
U15
1997
1 (11) Kurt		
Tir. & tors. kl. 16.30-18.00
U10-12 Pi.			
(Bent)		
??
U18 pi.
1993-95
1 (7) Per & Bent		
Man. & ons. kl. 19.00-20.30
Herresenior		
1 (11) Simon & Daniel
Lars O
Tir. & tors. kl. 19.00-20.30
Oldboys		
1 (11)		
Torben
Træner ikke
Tallene i parentes er antal spillere på banen i kampene.
Spørgsmål til træning og tider: ring til Bent tlf. 22 25 01 74 eller 86 91 42 53.
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HØST IF Serie 5

Træningen er nu i gang her primo marts. Vejret har dog ikke
været det bedste til fodbold.
Men en kort løbetur og med lidt
bold trods sne og kulde er det
dog blevet til.
Den planlagte træningsweekend i Holstebro måtte desværre
aflyses pga. for få der kunne deltage. Ærgerligt da der var gjort et
stort forarbejde til denne weekend. Så nu må vi nøjes med træningskampene op til sæsonstart
som forberedelse.
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 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 på 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 på Brøndbys
hold i Sjællandsserien i forb. m.
praktikophold. 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.

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

Lær dine børn at færdes sikkert i trafikken på egen hånd.
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HØST IF

Ungdomsfodbold
Favrskov Mesterskaber 2012

U13 Piger, Favrskov mestrene fra Hammel GF

Den 25. og 26. februar
afholdte HØST IF fodbold
Favrskov Mesterskaber i
indefodbold
Det er 3. gang det afholdes, og
igen i år har der været en stor
opbakning til mesterskaberne,
som også de foregående to år
været en succes. I år var der tilmeldt hele 82 hold, hvilket bevirkede, at vi var nødt til at tage
Hadsten Hallen i brug søndag kl.
8.00-14.00 i U15 Drengerækken
for at have plads til alle kampene. De øvrige puljer bliv afviklet i HØST-Hallen, hvor der var
kampe fra 9.00 til
godt 20.00 både lørFavrskovmestre 2012
dag og søndag. SamU7 Grundfør UI
let blev der kåret 10
U8 Grundfør UI
Favrskovmestre i inU9 Hadsten SK
defodbold.
U10 HOG Hinnerup
Igen i år fik vi meU11 Hammel GF
get ros og positiv
U12 Hammel GF
omtale af stævnet,
U13 HOG Hinnerup
med masser af glade
U15 Hadsten SK
spillere og forældre,
U13 pi. Hammel GF
hvor alle spillere
U15 pi. Hadsten SK
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U7 Drengeholdet fra HØST IF

kæmpede for at kunne kalde sig
Favrskovmester. De fleste puljer
og kampe var meget lige kampe,
hvor man i mange puljer måtte
til at tælle målforskel og i nogle
den indbyrdes kamp for at finde en samlet vinder. I en enkelt
finalekamp måtte der være forlænget spilletid for at finde en
mester.
Når man ser tilbage på weekenden huskes den som et par
dage med meget liv i hallen,
med masser af glade spillere
og forældre, hvor trænerne forklarede sin taktisk, og gjorde et
godt forsøg på at få sit hold til at
spille sit bedste. Efter kampene
var der hyggesnak i klublokalet,
hvor vores gode kioskpersonale
diskede op med lækkerier. Holdene imellem var der en god
snak, så alt var i en meget positiv ånd. Alle hyggede sig og
havde gode timer ud af besøget
i HØST-Hallen til Favrskov Mesterskaberne i indendørs fodbold.

Active Kidz

5-8 årige lørdag den 24.
marts kl. 10.00-13.00
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 er gået lidt i stå, så i
samarbejde med DGI Østjylland, der 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. P.t. er planlægningen af disse initiativer
i gang. Der vil blive orienteret
via information, der uddeles på
skolen samt på vores hjemmeside.
Fodboldudvalget HØST IF
Kontaktperson ungdom
Bent Engdal Nielsen

Fodboldtur til Holland
påsken 2012
U15 Drenge – U18 Piger
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
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 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 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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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
Hvis du skal køre mindre børn til
Hadbjerg Børnehave, så kør forsigtigt op ad Drosselvej og lad evt. skolebørn gå ned til skolen herfra.

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 skrift.
Kommende numre
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
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
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

April
1
2
3
4
5
6
7
8

Marts

HØST

16 HØST udkommer
17 Jyske mesterskaber, bordtennis
Hadbjerg kl. 9.30
18
Jyske mesterskaber, bordtennis
19 HØST udkommer
Tirsdagsmøde
20 Fællesspisning, Ødum
Generalforsamling, Ødum
21 Seniormesterskaber, bordtennis
PAS PÅ HINANDEN, meditations22 gudstjeneste
Aktivitetsmøde, bordtennis
23
24 Active Kidz
25 Ødum kl. 11.00
26
27
28 Fællesspisning, Selling
29 Fællesspisning, Hadbjerg
30
31

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Deadline HØST april
Ødum kl. 9.30
Hadbjerg kl. 11.00, kirkekaffe
Offentligt menighedsmøde
Gymnastikskole
Gymnastikskole
Gymnastikskole
Hadbjerg kl. 9.30, Ødum kl. 11.00
Hadbjerg kl. 16.00

Påske
Hadbjerg kl. 9.30, Ødum, kl. 11.00

Klubmesterskaber, bordtennis
HØST udkommer
Menighedsrådsmøde
Hadbjerg kl. 9.30, Ødum kl. 11.00
Engle.dk

Ødum kl. 9.30
Hadbjerg kl. 11.00, kirkekaffe

