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HØSTival 2012
I Hadbjerg lØrdag d. 28. april Kl. 10.00-15.30

Program
Markedspladsen
kl.	10.00	 Åbning	ved	Niels	Fensby	og	Ole	Juul.	

Musik	ved	elever,	Aksel	Striim	og	Per	Tjørnild
kl.	11.00	 Teater	ved	elever
kl.	12.00	 Musik	ved	elever,	Aksel	Striim	og	Per	Tjørnild
kl.	13.00	 Ildshow	ved	Lasse	Lorentzen
kl.	14.00	 Vikingekamp	ved	Gjallarhorn
kl.	15.30	 HØSTival	slutter

Fortællerhus ved kirken
kl.	10.30	 Michael	Henriksen	(lærer)	+	elever:	Vikingehistorier
kl.	11.30	 Ulla	Skovsbøl	og	Else	Marie	Gårdhus:	Myter	fra	vikingetiden
kl.	12.30	 Dorthe	Haarh	Kristiansen	fra	Moesgaard:	Hvad	arkæologerne	fandt	i	Hadbjerg
kl.	13.30	 Aksel	Striim:	Musik	og	instrumenter	i	vikingetiden
kl.	14.30	 Ole	Juul:	”Kors	for	en	hammer”	–	om	overgangen	fra	hedenskab	til	kristendom
kl.	15.00	 Ole	Bjørslev:	Hvad	er	Hadbjerg	bygget	på?

Kom og op-
lev den in-

tense stemning med 
kæmpende vikin-
ger, ture på heste-
ryg og boder med 
varer frem stillet på 
ægte vikingemaner.

Hør vikingemusik 
komponeret specielt 
til HØSTival, se 
arbejdende værkste-
der med spændende 
vikinge-håndværk, 
prøv sjove vikinge-

lege og kæmp i det 
store vikingeslag.

På festpladsen ved 
HØST-Hallen, vil 
man kunne træffe 
vikinger i alle aldre, 
og en opråber, der 
fortæller om dagens 
omfattende program.

I Hadbjerg kirke er 
der medrivende for-
tællinger om vikin-
gernes tro, myter og 
den historiske bag-
grund i Hadbjerg.

Til frokosttid 
kan der købes hel-
stegt gris og brød.

Man kan også 
smage vikingesuppe, 
fladbrød og lignende.

Alle er velkom-
ne – så tag din 
nabo, bedstemor 
eller legekamme-
rat under armen.

Der er gratis entre.
Parkering kan ske 

i skolegården.

 SFO    

Bålhus 

Hallen

Kirken

Våbenhuset

Markeds-
plads

Udesløjd    

 SFO    

Børne og vikingeboder
Boder med bål
Helstegt pattegris
Scene
Hesteture
Pølser/øl/sodavand 
Vikingelege/slagmark
Kirken: Fortællehus
Våbenhuset: Udstilling

Farver	i	teksten	
henviser	til	kortet.
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  HØSTival Det Forhistoriske hjørne

Vikingetid på 
Hadbjerg skole
I	ugen	op	til	HØSTival	arbejder	vi	naturligvis	med	
emnet	 vikingetiden	 på	 Hadbjerg	 skole.	 Der	 vil	 både	
være	fokus	på	det	faglige	og	det	kreative.
Her	er	et	uddrag	af	det,	 som	kommer	 til	 at	 foregå	 i	
undervisningen	og	hvoraf	noget	vil	kunne	opleves	på	
HØSTival	fra	kl.	10.00:
•	Faglig	læsning
•	Foredrag	om	vikingetiden
•	Foredrag	af	asetroende
•	Brød	bages	i	naturovn
•	Brød	og	mad	laves	over	bål
•	Saft	koges	over	bål
•	Fremstilling	af	tinsmykker
•	Brikvævning
•	Nålebinding
•	Runer
•	Skuespil
•	”Vikingemusik”
•	Opdigte	vikingehistorier
•	Fremstilling	af	små	vikingemennesker	
i	mælkekartoner,	skind	og	stof
•	Vikingelege
•	Quiz	om	vikingetiden
•	Fremstilling	af	fløjter
•	Ekskursion	til	Moesgaard	Museum

Sponsorat til HØSTival
Udover	de	lokale	
foreningers	øko-
nomiske	bidrag	
til	HØSTival	
har	Nordea	spon-
soreret	dagen	
med	kr.	2.500.
Her	ses	et	foto	
fra	overrækkel-
sen	til	en	del	af	
HØSTival-
gruppen.

På	et	 postkort	 fra	1915	 ser	 vi	 lo-
kalsamfundet	 i	Ødum,	
hvor	det	på	smukkeste	
vis	 åbenbarer	 det,	 der	
skal	 til,	 når	 et	 lands-
bymiljø	 lever	 og	 gror:	
Her	er	kirke	og	præste-
gård,	 skole,	 teglværk,	
købmand	og	veldrevne	
gårde	og	endda	en	vel-
fungerende	 landbrugs-
skole.
Men	man	lægger	hel-
ler	ikke	skjul	på	herlig-
hederne	på	kortets	for-
side:	 ”Dejlige	 Ødum,	
hør,	 hvor	 det	 klinger!	
Findes	 der	 skønnere	
Sted	i	vort	Land”,	spør-
ges	 der	 blandt	 andet	 i	
verset.
Kortet	 er	 skrevet	 i	
Ødum	 af	 Ane	 (som	
desværre	 ikke	 røber	
sit	 efternavn).	 Det	 af-
stemples	 i	 Hadsten	
den	14.12.1915	og	sen-
des	 til	 Kusk	 Niels	 Ne-
dergaard,	 Faurskov	 pr.	
Lerberg.	 Postkortet	 er	
desuden	ekstra	specielt	
på	 grund	 af	 frankerin-
gen.	 Da	 såvel	 Ødum	
som	 Lerberg	 (nu	 Ler-
bjerg)	 postalt	 var	 un-
derlagt	 Hadsten,	 gjor-
de	 daværende	 postlov	
det	gældende,	at	 lokal-
porto	kunne	anvendes.	
Det	vil	sige,	at	et	post-
kort	 kunne	 sendes	 for	
3	 øre	mod	 landsporto-

ens	 5	 øre;	 en	 besparelse,	
befolkningen	satte	pris	på	
dengang,	da	postkortene	i	
udbredelse	 kunne	minde	
lidt	om	nutidens	SMS-be-
skeder.
Når	man	 skrev	 et	 post-
kort,	var	det	i	så	godt	som	
100	%	af	tilfældene	frem-
me	 ved	 modtageren	 da-
gen	efter	 –	uden	at	post-
kassen	 behøvede	 at	 være	
placeret	i	skel!

De bedste forårshilsner 
fra

Kurt Villy Svendsen
Holkjærvej 3, Galten 

8370 Hadsten 
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Et øjebliksbillede
Mine	børn	har	i	skrivende	stund	
lige	fået	påskeferie	fra	Hadbjerg	
skole.	 De	 glæder	 sig	 til	 ferien	
–	 glæder	 sig	 over	 ikke	 at	 blive	
kaldt	på	tidligt	om	morgenen,	og	
at	de	kan	blive	oppe	lidt	længere	

om	aftenen.	De	glæder	sig	over,	at	der	ikke	er	
lektier,	de	skal	plages	med	om	eftermiddagen,	
og	at	der	ikke	er	krav	om	at	smøre	madpakker	
om	aftenen.	Det	bliver	dejligt	at	have	en	uges	
FRI	tid.
Men	når	det	er	sagt,	så	var	det	slående	fre-
dag	 eftermiddag,	 at	 der	midt	 i	 ferieforvent-
ningen	adskillige	gange	 lød	et	 ”Mor,	ved	du	
hvad…”.	 Alle	 mine	 tre	 børn	 havde	 oplevet	
et	eller	andet	spændende,	som	de	skulle	for-
tælle	om.	Det	begyndte	allerede	i	SFO,	da	jeg	
hentede	min	datter,	der	går	 i	0.	klasse.	Hun	
sagde	med	smil	i	både	øjne	og	stemme:	”Åh,	
jeg	 er	 så	 sulten.	 Jeg	 har	 helt	 glemt	 at	 spise	
min	 eftermiddagsmad,	 for	 jeg	 har	 simpelt-
hen	 haft	 det	 så	 sjovt	 i	 dag.”	 Det	 var	 dejligt	
at	blive	mødt	af,	og	da	jeg	spurgte,	hvad	der	
havde	været	så	sjovt,	var	det	en	blanding	af	
voksenstyrede	aktiviteter	og	fri	 leg	med	alle	
vennerne	i	SFO-tiden.
Både	fredag	og	lørdag	var	vi	på	hendes	opfor-
dring	i	postkassen	mange	gange,	og	endelig	lør-
dag	kl.	12	havde	posten	været	der	med	et	my-
stisk	brev!	Ingen	afsender	–	men	et	gækkebrev	
med	et	fint	skrevet	vers	og	4	prikker.	Vi	havde	
tre	forgæves	gæt,	inden	hun	jublende	og	hop-
pende	kunne	fortælle	os,	at	det	var	fra	hende,	
og	at	vi	nu	skyldte	hende	et	påskeæg.	Gække-
brevet	havde	de	klippet	og	skrevet	 i	skolen.	 I	
skolen	er	de	også	i	gang	med	at	lære	alle	bog-
staverne	at	kende,	og	vi	læser	små	bøger	hjem-
me	og	snakker	mange	gange	hver	dag	om,	hvad	
alle	mulige	hverdagsting	mon	begynder	med.	
Hun	skriver	små	breve	til	os.	F.eks.	er	–	hidgt	–	
”Har	I	det	godt”	på	børneskrift.

Min	 søn	 går	 i	 4.	 klasse,	 og	
også	han	havde	ting	at	 fortælle	
om	fredag	eftermiddag.	Dagens	
store	 begivenhed	 var,	 at	 han	
sammen	med	de	andre	drenge	i	
klassen	havde	fået	lov	til	at	be-
stemme,	hvordan	klassen	skulle	
sidde,	og	hvem	de	skulle	sidde	
sammen	 med	 efter	 påskeferi-
en.	Drengene	havde	bestemt,	at	
man	 skulle	 have	 lov	 at	 sidde	
sammen	med	en	af	bedste	ven-
nerne.	Venner	betyder	meget	–	
det	kan	fylde	rigtig	meget,	både	
når	det	går	godt,	og	når	det	går	
skidt.	 Vi	 får	 beretninger	 hjem	
fra	skolen	om,	at	det	er	en	me-
get	sød,	glad	og	god	klasse.	Nog-
le	 gange	 er	 de	 måske	 nok	 lidt	
for	kåde,	og	der	bruges	tid	på	at	
holde	 snak	 og	 grin	 nede	 på	 et	
acceptabelt	 niveau.	 Der	 bruges	
også	 tid	på	at	udrede	de	 skæn-
derier	og	misforståelser,	der	kan	
ske	på	fodboldbanen	i	frikvarte-
ret.	I	det	hele	taget	oplever	jeg,	
at	 begrebet	 trivsel	 bliver	 taget	
meget	alvorligt	af	de	lærere,	jeg	
samarbejder	med	omkring	mine	
børn.	 Der	 er	 en	 stor	 forståelse	
for,	at	trivsel	og	evne	til	 indlæ-
ring	hænger	uløseligt	sammen.
Min	store	søn	i	7.	klasse	kom	
også	glad	hjem	fra	skole	fredag	ef-
termiddag.	De	havde	bl.a.	fået	at	
vide,	at	de	skal	have	en	dreng	fra	
en	af	 skolens	 specialklasser	 ind	
i	klassen	i	nogle	timer	om	ugen.	
Hvis	det	går	tilfredsstillende	for	
alle	parter,	 så	kan	det	efterhån-
den	blive	 flere	 timer.	Drengene	
kender	hinanden	fra	konfirmati-
onsforberedelse,	og	min	søn	var	

glad,	for	han	kan	rigtig	godt	lide	
ham.	 I	min	 søns	klasse	har	der	
lige	 fra	 skolestart	 været	 en	 stor	
grad	 af	 rummelighed.	 Klassen	
har	haft	flere	børn	med	specielle	
behov,	og	det	har	betydet,	at	klas-
sens	 lærere	 altid	 har	 undervist	
ud	fra	principper,	så	alle	har	haft	
mulighed	for	at	følge	med	under-
visningen.	Bl.a.	har	der	været	en	
stor	 grad	 af	 struktur	 og	 tydelig-
hed.	 Det	 har	 efter	min	mening	
været	godt	for	alle	børnene	i	klas-
sen.	Nu	er	de	kommet	 i	udsko-
lingen,	og	undervisningen	peger	
nu	 for	 alvor	 frem	mod	 afgangs-
prøven	i	9.	klasse.	I	fredags	kom	
min	søn	hjem	med	en	matema-
tikaflevering,	hvor	han	for	første	
gang	havde	 fået	 en	karakter	 for	
sit	arbejde.	Det	førte	til	en	snak	
herhjemme	 om	 forskellen	 med	
at	være	tilfreds	med	og	at	stræbe	
efter	noget	mere	–	det	er	en	ny	
verden	for	både	os	som	forældre	
og	for	min	søn.
Man	kan	vel	 sige,	 at	 jeg	med	
børn	 i	 0.	 klasse,	 4.	 klasse	og	7.	
klasse	 er	 storforbruger	 af	 Had-
bjerg	 skole.	 Jeg	 har	 børn	 i	 ind-
skolingen,	på	mellemtrinet	og	i	
udskolingen,	så	jeg	har	et	bredt	
kendskab	til,	hvad	der	rører	sig.	
Jeg	 er	 rigtig	 godt	 tilfreds,	 fordi	
jeg	 kan	 mærke,	 at	 mine	 børn	
grundlæggende	 er	 godt	 tilfred-
se.	De	glæder	sig	til	at	få	ferie,	ja,	
men	de	trives	også	i	skolen.	De	
har	 gode	 kammerater,	 der	 be-
tyder	meget	for	dem,	og	de	har	
gode	lærere,	der	udfordrer	dem	
både	 fagligt	 og	 menneskeligt.	
De	 bliver	 dygtigere	 dag	 for	 dag	

–	de	udvikler	sig	fra	at	skrive	med	børneskrift	
i	0.	klasse	til	at	få	karakterer	for	deres	arbejde	
i	7.	klasse.	Jeg	oplever,	at	de	også	lærer	at	blive	
rummelige,	tolerante	mennesker,	fordi	trivsel	
(ud	over	faglighed)	også	er	en	vigtig	dimension	
på	Hadbjerg	skole.	Det	er	os	som	forældre,	der	
har	ansvaret	for,	at	vores	børn	kommer	ud	som	
hele	unge	mennesker,	og	i	den	proces	er	sko-
len	en	overordentlig	vigtig	samarbejdspartner.

På skolebestyrelsens vegne
Bente Stensgaard Pedersen

Opfordring til at holde 
orden omkring skolen
Vi	er	så	heldige,	at	Hadbjerg	skole	har	masser	af	
udenomsarealer	omkring	både	skolen	og	SFO.	
Det	er	godt	for	vores	børn	til	hverdag	i	skole-	og	
SFO-tid,	men	arealerne	bliver	også	brugt	på	an-
dre	tidspunkter	af	dagen	af	vores	foreninger	i	
området	samt	af	andre,	der	bare	kommer	forbi.	
Det	er	rigtig	godt,	at	der	kan	ske	en	optimal	ud-
nyttelse	af	arealerne.
Skolebestyrelsen	 vil	 dog	 gerne	 henlede	 op-
mærksomheden	på,	at	alle	husker	at	rydde	op	
efter	 sig,	 når	 de	 benytter	 arealerne	 omkring	
skole	og	SFO.	Nu	begynder	udendørssæsonen	
for	alvor.	Det	er	ikke	særligt	hensigtsmæssigt,	
at	 der	 ligger	 tomme	 øldåser,	 cigaretskodder,	
plastaffald	 etc.	 og	 flyder	 på	 eksempelvis	 fod-
boldbanerne,	når	børnene	møder	i	SFO	og	sko-
le	om	morgenen.
Derfor	–	HUSK	at	rydde	op	efter	 jer.	Vær	et	
godt	forbillede	for	vores	børn.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

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

Selling	 Borgerforening	 holder	 ordinær	
generalforsamling	onsdag	25.	april	i	Sel-
ling	forsamlingshus.

1.	 Valg	af	referent	og	ordstyrer
2.	 Formandens	beretning
3.	 Godkendelse	af	regnskab
4.	 Valg	af	bestyrelse
5.	 Behandling	af	indkomne	forslag
6.	 Præsentation	af	udviklingsplan
7.	 Præsentation	af	mål	for	2012-2013
8.	 Eventuelt

Forslag	 der	 ønskes	 behandlet	 på	 gene-
ralforsamlingen	 skal	 være	 bestyrelsen	 i	
hænde	senest	den	22.	april.	Forslagsstil-
ler	 gennemgår	 og	 præsenterer	 forslaget	
for	generalforsamlingen.	Generalforsam-
lingen	drøfter	 forslaget	og	beslutter	om	
forslaget	skal	godkendes,	forkastes	eller	
om	yderligere	 informationer	er	nødven-
dige	før	der	kan	træffes	en	beslutning.
Formand	Jesper	Dissing	Henckel,	gen-
opstiller.
Kasserer	Majken	Holst-Jensen,	 genop-
stiller.
Bestyrelsesmedlem	Doris	Kaalund	gen-
opstiller	ikke	til	bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem	 Frank	 Horup	 gen-
opstiller	ikke	til	bestyrelsen.

Selling	Borgerforening	har	i	lang	
tid	 haft	 fokus	 på	 fastelavnsfe-
ster,	sankthansfester	og	arrange-
menter	1.	 søndag	 i	 advent	med	
tænding	 af	 julelyset	 i	 byen.	 En	
stærk	og	meget	engageret	besty-
relse	i	forsamlingshuset	har	gen-
nem	 de	 sidste	 år	 taget	 over	 på	
flere	af	disse	arrangementer,	det	
er	vi	rigtig	glade	for,	og	det	sæt-
ter	 vi	 stor	pris	på.	Vi	mener,	 at	
den	type	arrangementer	er	vigti-
ge	for	vores	landsby,	og	vi	mener	
også	det	er	helt	i	tråd	med	et	for-
samlingshus,	at	de	står	for	de	so-
ciale	 arrangementer,	 der	 samler	
landsbyen	om	forsamlingshuset.
Fremadrettet	 vil	 Selling	 Bor-
gerforening	have	et	andet	fokus	
end	 at	 arrangere	 fastelavnsfest,	
sankthansfeste	 og	 sætte	 julelys	
op	ved	forsamlingshuset	i	byen.
Selling	Borgerforening	vil	i	ste-
det	have	 fokus	på	 at	 bidrage	 til	
udvikling	 af	 HØST	 området	
(Hadbjerg,	Ødum,	Selling	og	Tå-
strup).
Vi	 afholdt	 i	 efteråret	 2011	
fremtidsværksted,	 hvor	 der	 er	
udarbejdet	en	udviklingsplan	for	
Selling.	Vi	ser	det	som	borgerfor-
eningens	overordnede	formål	at	
følge	op	på	denne	plan	og	arbej-
de	for	at	de	planlagte	elementer	
udføres	 og	 at	 udviklingsplanen	
vedligeholdes	og	ajourføres.

Vi	har	fire	primære	mål,	vi	for-
følger	i	2012-2013:
•	At	 få	 etableret	 sikker	 vej	mel-
lem	 Hadbjerg,	 Ødum,	 Selling	
og	Tåstrup.
•	At	etablere	et	lokalråd	i	samar-
bejde	med	Ødum	og	Hadbjerg.	
Det	arbejde	er	godt	i	gang,	når	
du	 læser	 dette.	Der	 er	 ønsker	
fra	alle	landbyer	om	at	indgå	i	
et	fælles	samarbejde,	så	det	har	
vi	store	forventninger	til.
•	At	få	synliggjort	Favrskovruten	
i	Selling.
•	At	få	reetableret	legepladsen.
Overordnet	 vil	 Selling	 Borgerfor-
ening	være	foreningen	hvor	f.eks.	
energiforsyningsselskaber	 kan	
henvende	 sig,	 hvis	 de	 ønsker	 at	
præsentere	os	for	deres	løsning.
Samarbejde	 med	 kommunen	
om	at	elementerne	fra	udviklings-
planen	kommer	tydeligt	til	udtryk	
i	lokalplanen.	Dette	gør	vi	ved:
•	At	 mødes	 med	 de	 relevante	
personer	i	kommunen	og	drøf-
te	udviklingplan	og	lokalplan.
•	At	 gennemlæse	 lokalplanen	
når	 den	 kommer	 i	 høring	 og	
sikre	 at	 udviklingplanen	 kom-
mer	tydeligt	til	udtryk.
•	At	sikre,	at	hvis	der	er	punkter	
i	 udviklingsplanen,	 som	 ikke	
kan	blive	en	del	af	lokalplanen,	
det	så	bliver	begrundet	af	kom-
munen.

Aktiviteter
•	Selling	 Borgerforening	 arrangerer	 halvårligt	
fremtidsværksted,	hvor	status	på	udviklings-
planen	 aflægges,	 og	 hvor	 planen	 evalueres	
og	 revideres.	 Interessenter	 fra	 kommunen,	
andre	foreninger	og	organisationer	kan	invi-
teres	med	til	disse	værksteder.
•	Selling	 Borgerforening	 arrangerer	 og	 afhol-
der	 regelmæssige	 udviklingsmøder	 for	 for-
eningens	 medlemmer,	 hvor	 der	 arbejdes	
konkret	på	at	opnå	det	udviklingmål	der	er	
i	fokus.
•	Selling	 Borgerforening	 søger	 midler	 til	 at	
dække	professionel	støtte	i	forbindelse	med	
udviklingsarbejdet.
•	Selling	 Borgerforening	 vælger	 blandt	 sine	
medlemmer	 landsbyråds-repræsentanten	
for	Selling.
•	Selling	Borgerforening	 er	 aktiv	 i	 debatten	 i	
medierne	 og	 er	 debatskabende	 om	 emner,	
der	vedrører	livet	i	landsbyerne.
•	Selling	 Borgerforening	 er	 organiseret	 med	
en	bestyrelse	bestående	af	en	formand,	kas-
serer	samt	to	bestyrelsesmedlemmer.	Dertil	
kommer	 et	 passende	 antal	 udviklingsmåls-
ansvarlige,	der	har	et	brændende	ønske	om	
at	et	udviklingsmål	nås.

Jeg	glæder	mig	 til	 at	 se	dig	 til	 generalforsam-
ling	den	25.	april.

Formand Selling Borgerforening
Jesper Dissing Hecnkel

H. C. Andersensvej 2, Selling
8370 Hadsten

Mobil 42 80 27 50

selling borger- og grunDejerForening

Nyt fokus i Selling Borgerforening
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HØST-fællesskabet
HØST-fællesskabet	 (Hadbjerg,	Ødum,	 Selling	
og	Tåstrup)	er	et	initiativ,	hvis	formål	det	er	at	
skabe	 netværk	mellem	 landsbyerne.	 Vi	 er	 en	
gruppe	frivillige,	der	har	opdelt	os	i	interesse-
grupper,	 hvor	 vi	 arbejder	med	 landdsbyernes	
udviklingsplaner.	Indtil	videre	er	vi	gået	i	gang	
med:
•	 sikker	 vej	mellem	 landsbyerne	 for	 bløde	

trafikanter
•	 Favrskovrutens	udformning	og
•	 formidling	af	lokalområdets	aktiviteter	og	

initiativer.

Grupperne	 har	 mulighed	 for	 at	 mødes	 hver	
onsdag	kl.	20.00-22.00	på	adressen	H.C.	Ander-
sens	Vej	2,	Selling,	hvor	vi	også	opdaterer	hin-
anden	med	vores	fremskridt.
Læs	mere	om	disse	og	evt.	kommende	pro-
jekter	på	 selling.infoland.dk	og	 se,	om	der	er	
noget,	du	har	lyst	til	at	starte	op	eller	bidrage	
med.
Fællesskabet	 er	 startet	 på	 initiativ	 af	 Had-
bjerg	 Borgerforening,	 Selling	
Borgerforening	og	Ødum	Byfor-
ening.

Aktiviteter
Gå	 til	 landsbyudvikling	 og	
arbejd	 aktivt	med	 landsbyer-
nes	udviklingsplaner.

Onsdage	kl.	20.00-22.00
H.	C.	Andersens	Vej	2
Selling
Pris:	kr.	0,-

haDbjerg  
borgerForening

Fællesspisning
Fællesspisning	 i	 Hadbjerg	 for-
samlingshus	 d. 26. april.	 Mid-
dagen	er	oksefilet	med	tilbehør,	
og	 derefter	 kaffe	 med	 kringle.	
Da	det	er	sidste	fællesspisning	i	
denne	vinter,	vil	der	være	ame-
rikansk	 lotteri	 med	 gode	 præ-
mier.

Medlemskort
Hadbjerg	 Borgerforening	 vil	 in-
den	for	nærmeste	fremtid	kom-
me	rundt	med	salg	af	medlems-
kort.

Venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Formand
Hadbjerg Borgerforening

Anders G. Christensen

50 år
4. april 2012
I	forbindelse	med	
Anders	 G.	 Chri-
stensens	 50	 års	
fødselsdag	 d.	 4.	
april	vil	HØST	IF	gerne	benytte	
lejligheden	 til	 at	 lykønske	med	
dagen.
Tak	 for	 dit	 engagement	 for	
idrætten	og	foreningslivet	i	hele	
Favrskov	Kommune.
Tak	 for	 din	 hjælp	 og	 dit	 en-
gagement	 omkring	 vores	 lokal-
samfund	i	HØST-området.
Tak	for	dine	bidrag	i	forbindel-
se	med	HØST-Hallens	tilblivel-
se	og	de	opfølgende	aktiviteter.
Held	og	lykke	med	fremtiden!

HØST IF

sponsorer

OK
Bestiller	 du	 et	 OK-benzinkort	
gennem	HØST	IF	støtter	du	ung-
domsarbejdet	med	6	øre	pr.	liter	
brændstof	du	tanker.
Bestiller	 du	 også	 el	 ved	 OK,	
får	HØST	IF	nu	12	øre	i	sponsor-
støtte	pr.	liter	brændstof	tanket	
på	dit	benzinkort.
I	 klublokalet	 i	HØST-Hallen	
er	der	brochurer	etc.,	og	det	vil	
også	være	at	finde	på	hjemmesi-
den	www.høstif.dk.

Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07

eller mail lars.knud@forum.dk

Genopslag. Kom nu ud af busken!

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.	
HØST-Hallen	 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.	Des-
uden	er	der	andre	ting,	som	der	skal	kig-
ges	på	og	tages	hensyn	til	fremadrettet.
Der	er	på	lokalplanen	allerede	indteg-
net	muligheden	for	en	haldudvidelse.
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	in-
denfor	nogle	økonomiske	rammer	der	kan	
driftes.	Vi	skal	ikke	regne	med	meget	til-
skud	fra	det	offentlige	til	et	sådant	projekt.
Vedr.	HØST-Hallen	 havde	 vi	 nedsat	 en	
projektgruppe,	der	arbejdede	fantastisk	sam-
men	i	en	årrække,	og	resultatet	blev	så	en	
hal	i	Hadbjerg.	Er	der	nogen	derude,	der	er	
interesseret	i	at	deltage	i	dette	nye	analyse-
arbejde	og	evt.	vil	være	med	i	en	ny	projekt-
gruppe	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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Resultater
Holdturnering
Benjamin Thybo Christensen Guldmedalje i Mini Puslinge B
Niels Anton Tybirk Le Mark Guldmedalje i Mini Puslinge B
Lasse Mørch Guldmedalje i Mini Puslinge B
Lucas Juel Wormstrup Sølvmedalje i Mini Puslinge E
Markus Juel Wormstrup Sølvmedalje i Mini Puslinge E
Kristoffer Krogsdal Sølvmedalje i Mini Puslinge E
Søren B. Svendsen Sølvmedalje i Yngre Drenge B
Magnus Illum Sølvmedalje i Yngre Drenge E
Lars Boye Brandt Sølvmedalje i Yngre Drenge E
Tobias Dam Jensen Bronzemedalje i Drenge E
Singler
Kristoffer Krogsdal Guldmedalje i Mini Puslinge E
Anders Mørch Guldmedalje i Old Boys A
Ole Gregersen Guldmedalje i Veteran B
Niels Anton Tybirk Le Mark Sølvmedalje i Mini Puslinge B
Emil Thomsen Sølvmedalje i Puslinge C
Benjamin Thybo Christensen Bronzemedalje i Mini Puslinge C
Tobias Dam Jensen Bronzemedalje i Drenge E
Søren B. Svendsen Bronzemedalje i Yngre Drenge B
Anders Mørch Bronzemedalje i Åben Række 1
Frank Pedersen Bronzemedalje i Old Boys C
Lucas Juel Wormstrup Slutpuljevinder i Mini Puslinge E
Magnus Illum Slutpuljevinder i Yngre Drenge E
Doubler
Sune Hansen Aamand Guldmedalje i Drenge E
Tobias Dam Jensen Guldmedalje i Drenge E
Mads Gregersen Guldmedalje i Herre Klasse 3
Magnus Illum Guldmedalje i Yngre Drenge E
Lars Boye Brandt Guldmedalje i Yngre Drenge E
Benjamin Thybo Christensen Guldmedalje i Puslinge Drenge C
Emil Thomsen Guldmedalje i Puslinge Drenge C

HØST	 IF	 bordtennis	 deltog	 i	
årets	 DGI	 Landsmesterska-
ber	 i	 Bordtennis	 som	 blev	 af-
viklet	 i	 Vejen	 Idrætscenter	
fredag	 til	 søndag	 30.	marts-1.	
april.	 Stævnet	 i	 Vejen	 Idræts-
center	 er	 det	 største	 bordten-
nisstævne,	 der	 er	 arrangeret	
i	 Danmark	 i	 mange	 år	 –	 må-
ske	 nogensinde.	 Der	 deltog	 i	
alt	 545	 spillere	 fra	 hele	 Dan-
mark,	 som	 spillede	mere	 end	
4.000	 kampe	 på	 de	 92	 borde,	
der	var	opstillet,	 før	vinderne	
i	de	mange	forskellige	 rækker	
var	fundet.
HØST	IF	deltog	med	4	senior-
spillere	 og	 12	 ungdomsspil-
lere,	 og	 det	 gik	 helt	 fantastisk	
for	dem	alle.	Alle	spillerne	kom	
hjem	 med	 medaljer	 –	 nogle	
med	flere.

Afslutning
Sæsonen	 i	HØST	 IF	Bordtennis	
afsluttes	med	klubmesterskaber	
og	afslutning	lørdag d. 14. april.

Sommer-
bordtennis
Mange	af	spillerne	vil	 ikke	hol-
de	 sommerferie	 fra	 bordtennis	
og	 fortsætter	 træningen	 hver	
torsdag	 kl.	 18.00-20.00	 indtil	
sommerferien.

Hold-
turnering
Holdturneringen	 i	
bordtennis	er	nu	afsluttet	med	
flotte	 resultater	 for	 holdene	 i	
HØST	IF.
3	af	ungdomsholdene	deltog	 i	
Jyske	Mesterskaber	for	Hold,	som	
blev	afviklet	i	HØST-Hallen.
2	af	holdene	gik	hele	vejen	og	
blev	Jyske	Mestre!

Puslinge D: nr. 1
Lasse Mørch, Jeppe Kau Gransøe, 
Benjamin Thybo Christensen og 
Noah Churchill Sørensen
Yngre Drenge B: nr. 1
Søren B. Svendsen, Nicolai Sørensen og 
Sebastian Kjeldmann (Søften)
Drenge E: nr. 5
Tobias Dam Jensen, Simon Hauge Justsen 
og Lars Boye Brandt

Øvrige resultater
Puslinge Piger: guldmedalje
Alberte Bøcher og Marie Brandt Nielsen
Puslinge B: nr. 3 i puljen
Niels Anton Tybirk Le Mark og Emil Thomsen
Puslinge E 1: nr. 5 i puljen
Andreas Sørensen, Andreas Jørgensen og 
Kristoffer Lading
Puslinge E 2: nr. 6 I puljen
Lucas Juel Wormstrup, Miklos Chris Elmose 
og Markus Juel Wormstrup
Yngre Drenge C: nr. 4 i puljen
Jonas Bøgeskov Christensen, Magnus Illum  
og Sune Hansen Aamand
Senior Serie 3: nr. 3 i puljen
Ole Gregersen, Mads Gregersen og 
Frank Pedersen

seniorFoDbolD

HØST IF Serie 5 2012
Ja, tingene kan hurtigt ændre sig må vi 
erkende
Bedst	som	vi	troede	alt	gik	efter	en	snor,	kom	
der	”lidt	slinger”	i	valsen.	Nogle	spillere	er	ska-
dede,	nogle	er	flyttet	herfra	og	nogle	planlæg-
ger	studier	i	udlandet.	Alt	i	alt	giver	det	en	me-
get	 ”skrabet”	 spillertrup,	 der	 reelt	 ikke	 tåler	
afbud.	Det	var	så	det	vi	”pludselig”	stod	over-
for.	 Sammenholdt	med	 at	 det	 er	 unge	 spille-
re	med	ambitioner,	så	gav	det	anledning	til	et	
spillermøde,	der	skulle	afklare	hvordan	vi	kom	
videre	–	med	alle	muligheder	åbne.
Spillermødet	afklarede,	at	man	var	meget	til-
freds	med	 at	 spille	 i	HØST	 IF	 og	 alle	 var	 vel	
klar	 over	 at	man	 sidste	 år	 havde	 et	 hold	 der	
var	”meget”	stærkt	til	trods	for	nedrykningen.	
Stammen	er	der	 stadig,	men	da	 flere	 spillere	
er	skadede,	fraflyttet	området	og	nogle	har	ud-
landsstudier	i	sigte,	vil	det	tynde	væsentlig	ud	
i	reservestaben.
Derfor	blev	det	besluttet,	at	det	skulle	være	
udenfor	HØST	IF	regi	at	der	skulle	fortsættes.	
Selvfølgelig	ærgerligt	med	det	potentiale	der	er	
i	holdet,	men	også	OK	set	ud	fra	et	realistisk	
synspunkt.	Man	var	enige	om,	at	om	et	par	år,	
når	de	U15-16	spillere,	der	er	i	HØST	IF,	kom-
mer	op	som	seniorspillere,	at	se	om	der	 igen	
er	basis	for	at	starte	seniorfodbolden	på	turne-
rings-/serieniveau	11-mandsfodbold.
Desuden	blev	det	aftalt,	at	man	samlet	ville	
forsøge	 at	 komme	 til	 Søften	GF	 for	 at	 spille.	
Søften	primært	fordi	Niels	Holger	Hansen,	som	
bor	i	Hadbjerg,	er	træner	derovre	og	derfor	ken-
der	mange	af	spillerne.	Derudover	at	bevare	et	
7-mandshold	 som	 spiller	 om	 onsdagen.	 Den-
ne	 konstellation	 er	OK	 klubmæssigt	 og	 da	 vi	
så	sammen	med	SGF	har	fået	lavet	et	specielt	
set	up	omkring	dette	–	kontingent,	tilhørsfor-
hold	etc.	–	var	der	så	lagt	op	til	en	god	ordning	

borDtennis

Lands mesterskaber bordtennis
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med	bevarelse	 af	 sammenhold	 og	 kammerat-
skab.	Nogle	valgte	dog	så	at	melde	fra	til	dette	
set	up	efterfølgende	og	har	meldt	sig	under	fa-
nerne	ved	NVUI	–	Voldums	nye	serie	3	hold.	
Ambitionerne	trækker,	så	der	er	vel	ikke	noget	
at	sige	 til	dette,	 selv	om	alle	var	 indstillet	på	
noget	andet.
Så	der	er	vi	lige	nu	–	altså	et	7-mands	hold	i	Se-
niorfodbold.	Ingen	træning	i	Hadbjerg	for	Senior,	
men	med	 spillerne	 fordelt	 primært	 på	 SGF	 og	
NVUI.	Vi	håber	at	spillerne	ugentlig	kan	samles	
omkring	7-mandsfodboldholdet	i	HØST	IF	regi.
Træls	ja	men	sådan	er	livet.	Vi	må	se	om	der	
ikke	opstår	nogle	muligheder	om	et	par	år,	når	
U15-16	 spillerne	 bliver	 ”voksne”	 seniorspille-
re.	HØST	IF	vil	givetvis	forsøge	igen.	Potential-
let	er	der	et	eller	andet	sted.
Her	til	slut	vil	jeg	på	HØST	IF	og	egne	vegne	
sige	tak	til	alle	omkring	holdet.	Især	til	træner	
Simon	Olsen	som	de	sidste	2	år	har	gjort	en	fan-
tastisk	indsat	for	at	få	et	Seniorhold	op	at	stå	i	
HØST	IF.	Fra	serie	6	med	2	velfortjente	opryk-
ninger	til	Serie	4	og	så	en	”noget	ufortjent”	ned-
rykning	til	Serie	5	har	han	om	nogen	været	den	
stod	i	spidsen	og	den	der	har	taget	slæbet.	Med	
hjælp	fra	holdleder	og	kammeraterne	selvfølge-
lig.	Men	tak	til	Simon	for	en	stor	indsats.	Simon	
er	en	af	dem	der	pga.	studier	i	udlandet	fra	ef-
teråret	forlader	Danmark	minimum	1	års	tid.
Fra	mig	som	holdleder	også	lige	en	tak	til	alle	
som	bidrog	til	et	par	år	med	mange	gode	fod-
boldoplevelser.	I	vil	alle	på	et	tidspunkt	finde	
ud	 af	 at	 det	 var	 et	 fantastisk	 fodboldhold	 vi	
havde	fået	samlet.	De	fleste	spillere	kan	begå	
sig	på	Serie	3	plan	og	højere,	ser	vi	nu	allerede	
her	i	forårsmånederne.
God	vind	til	jer	alle	–	vi ses	igen!
Jeg	 er	 indtil	 videre	 kontaktperson	 om-
kring	7-mandsholdet	og	kan	kontaktes	på	 tlf.	
25	 60	 54	 47	 eller	 86	 91	 40	 07	 –	mail-adresse	
lars.knud@forum.dk.

Holdleder fodbold Senior
Lars K. Olsen

Næste	 nummer	 –	 læs	 om	 fod-
boldtur	 til	 Holland	 for	 U15	
Drenge-U18	Piger	påsken	2012
Vedr.	 træningstider	 og	 træ-
nere/ledere.	 Se	 opdaterin-
ger	 på	 HØST	 IF	 hjemmeside	
www.høstif.dk	under	fodbold.
Er	 der	 nogle	 spørgsmål	 ang.	
træning	 og	 tider,	 så	 ring	 Bent	
Engdal,	 tlf.	 22	 25	 01	 74	 eller	
86	91	42	53.

HØST IF 
PIGE POWER 
arrangement
Søndag 29. april kl. 10.00-12.00
Sammen	 med	 DGI	 Østjylland	
Fodbold	 indbyder	 HØST	 IF	 til	
pigearrangement	 ”PIGE	 PO-
WER”	 søndag	 den	 29.	 april	 kl.	
10.00	(omklædt).	Alle	piger	i	al-
dersgruppen	10-16	år	kan	delta-
ge	uanset	om	de	er	medlem	ej.	
Du skal blot møde op, så er 
du med!	 Så	 tag	 dine	 veninder	
med	til	dette	spændende	arran-
gement,	hvor	der	i	et	par	timer	
tilbydes	 forskellige	 aktiviteter	
”banen	 rundt”.	 Stikord	 kunne	
være	 ”Dagens	 Kanonkonge”,	
”Dagens	 Vilddyr”,	 ”Skyd	 igen-
nem	’muren’”,	”Ballebold”	osv.
Der	udleveres	saft	og	frugt	un-
dervejs.

Fodboldudvalget HØST IF
Kontaktperson ungdom

Bent Engdal Nielsen
tlf. 22 25 01 74 eller 86 91 42 53

Active Kids
Lørdag den 24. marts 
kl. 10.00-13.00
Lørdag	den	24.	marts	 skinnede	
solen	 over	 Hadbjerg	 stadions	
fodboldbaner.	 En	 rimelig	 varm	
lørdag	 formiddag	 fra	 kl.	 10.00-
13.00	var	græsset	på	og	omkring	
banerne	i	Hadbjerg	genstand	for	
masser	af	liv	og	glade	børn,	for-
ældre	samt	trænere	og	ledere	fra	
HØST	IF	og	DGI.
Årsagen	 var	 fodboldarrange-
mentet	 Active	 Kids	 som	 især	
henvender	 sig	 til	 alle	 fra	 0.-3.	
klasse.	Men	også	yngre	spillere	
er	i	denne	målgruppe.	Formålet	
er	at	skabe	en	førstegangs	inte-
resse	for	fodbolden,	som	så	skal	
munde	ud	i	en	fortsat	udvikling	
af	fodboldspillet	for	den	enkelte	
eller	 rettere	 at	man	 får	 en	 for-
nemmelse	 af	 hvad	 fodboldspil-
let	 er	 –	 et	 holdspil	 hvor	 man	
kan	 have	 kammeratskab	
og	social

Old Boys 
40-årsholdet
Græsset	 er	 grønt	 –	 OB40	 sæ-
sonopstart	står	for	døren.	OB40	
spillerne	 har	 i	 vinterperioden	
holdt	 konditionen	 ved	 lige	 via	
indendørsfodbold.	Så	mon	ikke	
man	 er	 klar	 til	 sæsonstarten	
som	er	den	11.	april	på	hjemme-
bane	mod	HLIF?
Man	 må	 prøve	 at	 fortsætte	
den	 stime	 af	 gode	 kampe,	 der	
var	i	2011.	I	forårssæsonen	skal	
der	 spilles	10	kampe.	Nye	spil-
lere	er	selvfølgelig	velkomne.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40	 holdet	
kan	rettes	 til	holdets	holdleder	
Torben	Slumstrup	eller	evt.	Lars	
Olsen	fra	Fodboldudvalget.

HØST IF Fodboldudvalget

Kampfordeler
HØST	 IF	 fodboldafdeling	 har	
fået	 ny	 kampfordeler.	 Kamp-
fordeler-rollen	er	meget	central	
for	 alle	 turneringsaktiviteter	 i	
HØST	 IF.	Koordination	og	plan-
lægning	 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	muligt.	En	stor	opgave	er	det	
at	få	alting	til	at	gå	op.

Vores nye kampfordeler er:
Tina Bille, Møllevej 11, 8370 Hadsten
Tlf. 86 92 47 46 / 60 18 64 20
E-mail majati3@mail.dk

ungDomsFoDbolD
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samvær	
samtidig	med	at	dyr-

ke	fodboldspillet.
65	 spillere	 i	 nævnte	 alders-
klasser	var	mødt	til	arrangemen-
tet.	Sammen	med	masser	af	for-
ældre	 og	 bedsteforældre	 gjorde	
det	Hadbjerg	stadion	 til	et	 sted	
med	liv	og	glæde.	HØST	IF’s	træ-
nere	udgjorde	sammen	med	Pe-
ter	Fast	fra	DGI	staben,	der	skul-
le	aktivere	de	unge	mennesker.	
Via	 forskellige	 ”stationer”	 hvor	
der	udførtes	forskellige	aktivite-
ter	fik	spillerne	prøvet	en	masse	
forskellige	muligheder	indenfor	

fodboldens	 verden	
–	alt	sammen	med	fokus	på	leg	
og	at	røre	bolden	så	meget	som	
muligt,	 og	 sammen	med	 andre	
dyrke	 fællesskabet	 via	 fodbol-
den.	For	ca.	25	af	de	65	spillere	
fordelt	på	flest	drenge	men	også	
mange	piger,	var	det	første	kon-
takt	med	fodboldspillet	på	den-
ne	måde.
Lederstaben	 fra	HØST	 IF,	 der	
ikke	 havde	 med	 spillerne	 at	
gøre,	 entrede	 rundt	 blandt	 for-
ældrene	 for	 at	 fortælle	 lidt	 om	
klubben	 og	 nødvendigheden	
af	at	være	 fælles	om	at	 løse	de	

mange	”mindre	opgaver”	der	er,	
når	man	har	de	forskellige	fod-
boldhold.	 En	 god	 snak	 og	 imø-
dekommenhed	 var	 der.	 Nogle	
forældre	 tilbød	 sig	direkte	 som	
trænere	–	andre	som	holdledere	
og	nogle	til	at	være	behjælpelige	
med	enkeltstående	aktiviteter.
Undervejs	var	der	indlagt	pau-
se	 i	 træningsaktiviteterne.	 Her	
blev	 der	 serveret	 saftevand	 og	
sundt	brød	 til	 børnene.	Til	 for-
ældrene	var	der	kaffe	på	kande	i	
fri	natur	i	det	gode	vejr.
Sluttelig	 fik	 alle	 deltagende	
børn	 udleveret	 et	 sæt	 fodbold-

tøj	 (T-shirt,	shorts),	en	fodbold-
taske	 samt	 en	 drikkedunk,	 alt-
så	 en	 slags	 startpakke.	 DGI	 og	
HØST	 IF	 var	 sammen	med	 Ar-
bejdernes	 Landsbank	 sponsor	
for	denne	del.
En	dejlig	lørdag	var	det	i	marts	
måned	med	temperaturer	op	til	
15	 grader,	 bevægelse,	 aktivitet	
og	masser	 af	 glade	børn,	 foræl-
dre,	bedsteforældre,	trænere	og	
ledere	fra	HØST	IF	og	DGI.	Tak	
til	jer	alle	for	en	dejlig	oplevelse.

På vegne af Fodboldudvalget
Lars Olsen



18 19

høst iFhøst iF
motion

Vandring
Husk den ugentlige motion – deltag i 
HØST IF’s vandreture

NB! Mødetid til sommertid 
og koncept er ændret!

Vi	inviterer	alle	i	HØST-området	til	vandretu-
re	i	og	udenfor	området	med	start	fra	HØST-
Hallen	i	Hadbjerg	torsdage	kl.	19.00.
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	mu-
lighed	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.

Cykling
Cykling for motionister i HØST IF

Pump cyklen og smør kæden, tag 
cykelhjelmen med og mød op tirsdag den 
17. april kl. 18.30 ved HØST-Hallen
Kom	i	form	samtidig	med	at	du	kommer	ud	og	
oplever	foråret	i	omegnen	sammen	med	andre	
fra	området.
Vi	planlægger	hver	uge	2	ture.	En	tur	på	ca.	
30	km	for	dem	der	er	vant	til	at	cykle	og	ger-
ne	vil	træde	igennem.	Den	anden	tur	på	10-15	
km,	er	for	dig	der	er	nybegynder	eller	har	børn	
med,	 som	gerne	vil	 i	 gang	med	at	 cykle	 –	 og	
komme	mere	i	form	i	løbet	af	sommeren.
Alle	skal	have	cykelhjelm	på,	og	det	er	en	god	
ide	at	have	en	flaske	vand	med.
Har	du	spørgsmål	er	du	velkommen	til	at	rin-
ge	til	os:

Niels Erik tlf. 51 29 53 22, træffes for det meste
Jonna tlf. 29 88 91 61, træffes efter kl. 16

E-mail jonna ledet thomsen @gmail.com

Løb
LØB orienteringsmøde 
torsdag den 26. april i 
HØST-Hallens klublokale
Er	der	basis	for	at	have	en	mo-
tionsløbsafdelling	 i	 HØST	 IF?	 I	
andre	 lignende	 foreninger	 kan	
man	næsten	ikke	komme	til	for	
løbere!	 Sååh…	 hvorfor	 ikke	 i	
HØST	IF?
Derfor	 starter	 vi	med	 et	 kort	
info-møde,	hvor	vi	 får	besøg	af	
en	DGI	konsulent,	som	har	væ-
ret	med	 til	 at	 udvikle	 løbekon-
cepter	i	andre	foreninger	under	
DGI.
Han	 vil	 fortælle	 lidt	 om	 de	
muligheder	der	er	for	at	etable-
re	en	”løbeklub”.	Hvordan	kan/
skal	vi	strukturere	det?	Eller	ret-
tere	–	det	er	vigtigt	at	vi	rammer	
det	rigtige	niveau	i	HØST	IF	regi.	
Derfor	 dette	 startmøde	 torsdag	
den	26.	april	kl.	19.00	i	HØST	IF	
klublokale	i	HØST-Hallen,	hvor	
vi	 håber	 at	mange	møder	 op	 –	
så	vi	kan	komme	i	gang	med	at	
løbe.
Kontaktperson	er	Lars	Olsen,
tlf.	86	91	40	07
mail		lars.knud@forum.dk

Jiu-jitsu
Jiu-jitsu	 i	 HØST-Hallen	 kører	
videre	med	fuld	styrke,	selvom	
vi	 nu	 går	 ind	 i	 forårs-sommer-
månederne.	 Så	 benyt	 lejlighe-
den	 til	 at	 få	 en	 god	 gang	moti-
on	sammen	med	teknikker,	der	

kan	anvendes	i	selvforsvar.	Har	
du	lyst	så	mød	op	nedennævnte	
træningstider.

Træningstider
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
Tip-top	 uddannede	 instruktø-
rer	 og	 fint	 udstyr.	 Rigtige	 fald-
måtter	 ligger	 klar	 til	 jer.	 Det	
giver	 rigtig	 gode	 muligheder	
for	 de	 rigtige	 ”kast-	 og	 fald-
tekniker”.	 Thomas	 Langton	 er	
instruktør	 og	 kontaktperson	
mr.langton@gmail.com.

Volleyball
Om TORSDAGEN kl. 20.30-22.00

Volleyball mixhold 
for voksne

Er	 du	 som	 os	 andre	 vild	 med	
volleyball	og	har	 lyst	 til	 at	prø-
ve	 kræfter	med	 det,	 er	 du	me-
get	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	 for-
skellige,	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	nogen-
lunde	 styr	på	 grundslagene,	kan	
du	prøve	at	kigge	forbi	en	torsdag	
aften	og	prøve	at	være	med.
For	 yderligere	 informati-
on	 kontakt	 Kim	 Liholm	 –	 tlf.	
22	 78	 77	 70	 eller	 på	 mail:	
kim@liholm.dk.

Tennis
I	 2011-12	 er	 der	 flg.	muligheder	 for	 at	 spille	
tennis	i	HØST-Hallen:

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	 kon-
takte	 undertegnede	 eller	 Erik	 Pedersen	 for	
nærmere.	 Erik	 har	 tlf.	 86	 91	 47	 33	 og	 e-mail	
eriksmeden@pedersen.mail.dk	eller	Lars	K.	Ol-
sen	tlf.	86	91	40	07	og	e-mail	lars.knud@forum.dk.

HØST IF Motion formand Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
E-mail lars.knud@forum.dk

baDminton

Badminton 
i HØST-Hallen 2012
Badmintonsæsonen	 skrider	 fremad	 mod	 for-
året.	Er	der	nogen,	der	her	på	det	sidste	synes	
det	kunne	være	godt	med	lidt	vinter-/forårsmo-
tion	på	badmintonbanen?	Så	prøv	at	kontakte	
undertegnede.	Så	finder	vi	ud	af	noget.

Badmintonformand Gert Holdensgård
Tlf. 23 31 17 56, gertogsanna@skylinemail.dk

hånDbolD
Spørgsmål	vedr.	håndbold	–	ungdom/senior	–	
kan	rettes	til:

Håndboldformand Pia Jeppesen Smed
E-mail: pia@ghv3.dk

Mobil: 23 95 62 87
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For	 en	 måneds	 tid	 siden	
var	 jeg	 til	 begravelse	 på	
Fyn.	 Den	 sidste	 af	 fem	

søstre	 var	 død,	 næsten	 100	 år	
gammel.	Det	var	min	moster,	og	
da	vi	bar	hende	ud	af	kirken	ef-
ter	en	smuk	ceremoni,	slog	det	
mig,	 at	nu	 er	den	del	 af	histo-
rien	fortid.	Nu	er	der	ikke	læn-
gere	levende	vidner	tilbage,	der	
kan	 fortælle	 om	 slægtsgården	
”Aulby	 Damgaard”	 lidt	 uden	
for	 Middelfart.	 De	 var	 fem	 pi-
ger,	fem	døtre	af	Marie	og	Ras-
mus,	 og	 da	 den	 yngste	 blev	
født,	 græd	min	morfar.	 Ikke	af	
glæde,	men	af	sorg	over,	at	der	
ikke	ville	komme	den	søn,	der	
med	 tiden	kunne	overtage	 går-
den.	Der	 kom	 så	 en	 svigersøn,	
da	den	ældste	 af	 søstrene	blev	
gift	 med	 en	 solid	 landmands-
søn.	Gården	blev	bevaret	i	slæg-
ten,	og	så	kunne	min	morfar	dø	
med	fred	i	sindet.

Det	er	så	den	historie,	som	nu	
ikke	 længere	 har	 levende	 vid-
ner	 til	 at	 fortælle	den,	og	hvad	
gør	man	 så	 i	 en	 familie	 eller	 i	
en	slægt?	Ja,	der	sker	det,	at	for-
tællingen	 ritualiseres,	 forstået	
på	den	måde,	at	for	at	vi,	der	er	
tilbage	–	i	forhold	til	os	selv	og	
til	 vores	 børn	 –	 kan	 fastholde	
os	selv	og	dem	i	et	større	histo-
risk	perspektiv,	så	skal	historien	
fortælles	 og	 genfortælles.	 Det	
bliver	 den	 så	 fra	 nu	 af,	 og	 der	
kommer	et	eget	 ritual	 ind	over	
en	sådan	fortælling,	som	kun	de	
indviede	 kender,	 som	 kun	 de,	
der	hører	til	den	fortælling,	ken-
der.	For	sådan	er	det	med	ritua-
lerne.
Det	 var	 det,	 der	 skete	 den	
første	 Påskemorgen.	 De	 første	
vidner	til	det	ufattelige,	 til	den	
tomme	 grav,	 er	 kvinderne.	Om	
morgenen	var	de	taget	ud	til	gra-
ven,	blot	 for	 at	 være	hos	deres	

døde	ven,	blot	for	at	mindes	alt	
det,	der	nu	var	fortid.
Men	 da	 de	 kommer	 derud,	
ser	 de,	 at	 graven	 er	 tom,	 og	
inde	 fra	 graven	 er	 der	 en,	 der	
taler	 til	 dem	 og	 fortæller	 dem,	
at	Kristus	 ikke	længere	er	dér	 i	
graven,	men	 at	han	 er	 opstået,	
og	nu	skal	de	tage	tilbage	og	for-
tælle	 det	 videre	 til	 disciplene.	
Og	så	står	der,	at	de	”skyndte	sig	
bort	fra	graven	med	frygt	og	stor	
glæde	og	løb	hen	for	at	fortælle	
hans	disciple	det”.
Ja,	 de	 fortalte	 det	 videre,	 og	
siden	den	morgen	er	det	blevet	
fortalt	 igen	 og	 igen.	 At	 Kristus	
er	 opstået	 fra	 de	 døde.	 At	 dø-
den	ikke	er	den	stærkeste	magt.	
Nej,	 det	 er	 kærligheden.	 Ja,	 si-
den	 den	 morgen	 er	 det	 blevet	
fortalt	 igen	og	 igen,	og	nu	også	
forleden	 morgen	 og	 formiddag	
i	 Hadbjerg	 og	 Ødum	 kirke.	 Ja,	
man	kan	sige,	at	fortællingen	er	
blevet	 ritualiseret,	 for	 den	 fin-
des	ikke	alene	i	teksterne,	som	
der	prædikes	over,	den	går	også	
igen	 i	 dåben	og	nadveren.	Kun	
sådan	 kan	 den	 bevares.	 Og	 så-
dan	er	det	jo,	at	vi	kan	ikke	und-
være	ritualerne.
Jeg	 har	 hen	 over	 vinteren	
og	 her	 i	 det	 spæde	 forår	 stået	
ved	en	del	kister,	og	hver	gang	
har	det	 slået	mig,	at	havde	 jeg	
ikke	påskefortællingen,	og	hav-
de	jeg	ikke	ritualet,	så	blev	det	
sært	tomt.	Det	blev	ganske	vist	
en	 god	 mindestund,	 hvor	 der	
blev	sagt	det	om	den	døde,	som	
der	 skulle	 siges,	men	det	kun-
ne	man	 jo	 sige	 et	 hvilket	 som	

helst	 andet	 sted.	Men	 vi	 sam-
les	netop	i	kirken,	fordi	der	er	
mere	på	færde	end	blot	en	min-
destund,	når	vi	samles	omkring	
en	kiste.	Der	er	en	større	histo-
rie	på	færde.
Det	 er	 nok	 det	mest	 bekræf-
tende	ved	at	være	præst,	at	man	
får	 lov	 at	 bære	 det	 vidnesbyrd	
videre,	 som	 kvinderne	 første	
gang	 bragte	 til	 torvs	 så	 at	 sige.	
At	man	får	lov	til	at	træde	ind	i	
en	række	af	vidner,	der	gennem	
ord	og	ritualer	bærer	det	videre,	
der	 skal	 til,	 for	 at	 vi	 kan	 kom-
me	videre	med	livet	med	døden	
som	følgesvend.
Dea	Trier	Mørch	skrev	for	en	
del	år	siden	en	lille	roman,	”Af-
tenstjernen”.	 Den	
handler	 om	 nogle	
voksne	 børn,	 der	
mister	 deres	 mor,	
Bett,	 som	 dør	 efter	
længere	 tids	 kræft-
sygdom.	Bett	har	be-
sluttet,	 at	 der	 ikke	
skal	 ske	 noget	 kir-
keligt	 eller	 rituelt	
i	 forbindelse	 med	
hendes	 død,	 og	 de	
voksne	børn	indvilger	i	ønsket.	
Bett	dør,	og	der	bliver	 taget	af-
sked	 i	kapellet.	Et	par	dage	se-
nere	 er	 de	 voksne	 børn	 sam-
let,	men	det	er	som	om,	der	er	
noget,	der	 ikke	er	afsluttet	 rig-
tigt,	 og	 så	 er	 det	 den	 ældste,	
Niels	Peter,	rejser	sig	og	holder	
en	 lille	 tale,	 og	 da	han	har	 sat	
sig	igen,	ja,	så	kan	de	ikke	med	
tavsheden	 og	 det,	 at	 der	 ikke	
sker	noget.

Kirken er 
andet og mere 
end 
homovielser 
og tællinger

’Det er så den 
historie, som nu 
ikke længere har 
levende vidner 
til at fortælle 

den, og hvad gør man 
så i en familie eller i 
en slægt? Ja, der sker 
det, at fortællingen 
ritualiseres.
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”Har	 du	 ikke	 nogle	 højskole-
sangbøger,	 Niels	 Peter”,	 er	 der	
en	af	de	andre,	der	så	spørger,	og	
jo,	det	har	han,	og	lidt	efter	sid-
der	 de	 og	 synger	 ”Danmark	 nu	
blunder	den	lyse	nat”.	Da	de	har	
sunget	 sangen,	 siger	 Elin:	 ”Skal	
vi	ikke	gå	over	til	Brorson?”.	”Jo”,	
svarer	 en	 anden.	 ”’Her	 vil	 ties’.	
Det	 er	 nummer	 174”.	 ”Ditlevs	
blik	vandrede	gennem	de	 tykke	
brilleglas	fra	Mette	til	Simon	og	
Niels	Peter.	De	nikkede	til	hinan-

den.	De	vidste,	hvad	
de	var	i	færd	med”.
Ja,	de	vidste,	at	de	
var	i	færd	med	at	ri-
tualisere	 en	 stund,	
som	 de	 ikke	 selv	
kunne	 udfylde	 me-
ningsfyldt.	Der	skul-
le	noget	mere	til.	Ja,	
der	 skulle	 en	 for-
tælling	 til,	 sangen	
og	 salmerne,	 og	 de	
slutter	med	”At	sige	
verden	 ret	 farvel”,	

vel	nok	den	stærkeste	begravel-
sessalme,	 vi	 har	 i	 salmebogen.	
De	 vidste,	 hvad	 de	 var	 i	 færd	
med.	 Skønt	 ingen	 af	 dem	 på	
noget	 tidspunkt	 vedkender	 sig	
troen	eller	Påskens	grundfortæl-
ling,	 så	 bygger	 de	 den	 alligevel	
ind	i	stunden.	Alt	sammen	for-
løser	det,	på	samme	måde	som	
ritualet	forløser.
Ritualet	 holder	 os	 på	 plads,	
men	det	 forløser	 også	 den	 sorg	
der	er,	når	vi	 står	ved	 livets	af-
slutning,	 og	 det	 er	 det	 samme,	
der	hænder	ved	livets	begyndel-
se.	At	dåben,	og	at	det,	der	bliver	

sagt	i	dåben,	at	ritualet	holder	os	
fast	 på	 den	 forpligtelse,	 vi	 har	
overfor	et	nyt	menneskeliv.	Men	
fortællingen	og	 ritualet	 forløser	
også	den	dybe	glæde	og	forvent-
ning,	vi	bærer	og	nærer	til	dette	
liv.	Derfor	er	fortællingen	vigtig,	
og	derfor	er	ritualerne	vigtige.

Indstiftelse og velsignelse
Derfor	skal	vore	biskopper	 i	de	
næste	 måneder	 fare	 med	 lem-
pe,	når	der	nu	fra	vores	ligestil-
lings-	og	kirkeminister	rejses	et	
krav	om,	at	kirken	skal	skrive	et	
vielsesritual,	 der	 er	 gældende	
både	 for	 mand	 og	 kvinde,	 for	
mand	og	mand,	og	for	kvinde	og	
kvinde.	Det	 lader	 sig	 ikke	 bare	
gøre	uden	videre.	Der	er	ét	ritu-
al,	 der	 udspringer	 af	 den	 store	
fortælling,	som	har	sit	udspring	
i	skabelsesberetningen	i	bibelen	
og	som	går	igen	i	kirkens	evan-
gelisk-lutherske	 bekendelses-
skrifter,	 og	 som	 netop	 på	 den	
baggrund	 taler	 om	 ægteskab	
som	 forbindelse	mellem	mand	
og	kvinde,	og	som	derfor	gør	det	
særdeles	vanskeligt	at	sammen-
stille	disse	 forhold.	Derfor	 skal	
ministerens	 og	 statens	 uigen-
nemtænkte	krav	til	kirken	ikke	
stå	uimodsagt.	For	det	krav	er	at	
kaste	vrag	på	fortællingen	og	på	
ritualets	dybde.
Ét	er,	at	jeg	på	kirkens	vegne	
kan	bede	om	Guds	velsignelse	
over	mennesker,	som	det	sker	
ved	en	dåb	og	en	vielse.	Det	gør	
jeg	hjertens	gerne.	 Jeg	vil	også	
gerne	gøre	det	overfor	to	mænd	
eller	 to	 kvinder,	 for	 der	 er	 in-

tet,	der	kristeligt	set	diskvalifi-
cerer	den	eller	dem,	der	lever	i	
et	homoseksuelt	 forhold.	Men	
ét	andet	er,	om	jeg	også	på	kir-
kens	vegne	kan	bekræfte	og	ri-
tualisere	 et	 ægteskab	 mellem	
to	mænd	og	to	kvinder,	som	jeg	
gør	 det	med	mand	 og	 kvinde.	
Der	er	 forskel	på	en	velsignel-
se	 af	 et	 forhold	 og	 på	 indstif-
telse	af	et	ægteskab,	og	når	 li-
gestillings-	 og	 kirkeministeren	
ikke	 vil	 erkende	 den	 forskel,	
og	 med	 sit	 lovforslag	 vil	 gøre	
ægteskabet	kønsneutralt,	ja,	så	
bryder	han	med	den	tradition,	
som	hører	kirken	til.	Det	brud	
sker,	 hvor	man	 gør	 ligestilling	
til	religion.
På	den	måde	bliver	dér	 i	dis-
se	 år	 afdækket	mange	 brudfla-
der	 mellem	 staten	 og	 kirken.	
Før	 debatten	 om	 de	 såkaldte	
homovielser,	kom	kravene	om,	
at	kirken	skal	effektiviseres,	at	
der	skal	tælles	kirkegængere,	og	
svarer	tallene	ikke	til,	hvad	der	
er	et	succeskriterium,	ja,	så	skal	
kirken	 lukkes.	 Der	 er	 på	 den	
måde	kommet	en	management-
tænkning	ind,	der	fylder	alt	for	
meget	og	kræver	alt	 for	megen	
unødig	 energi.	 Det	 tager	 efter-
hånden	 så	 megen	medieplads,	
ja,	 det	 fylder	 så	 meget,	 at	 der	
ikke	længere	er	plads	eller	øren-
lyd	for	det	dybeste	og	vigtigste	
budskab,	 kirken	 har	 at	 bringe	
ind	i	en	tid,	der	skriger	på	gode	
ord.	Men	det	er	netop	det	bud-
skab,	som	vi	i	Påsken	var	samlet	
om	og	 som	hører	 til	 i	 den	 for-
tælling,	der	hører	Påsken	til.

Gud vil dig
Evangeliet	 i	Påskens	opstandel-
sesbudskab	 er,	 at	 Gud	 vil	 dig	
i	 det	 liv,	 du	 lever.	Det	 var	 det,	
der	blev	sagt	til	kvinderne	og	di-
sciplene.	”Se,	han	går	i	forvejen	
for	 jer	 til	Galilæa.	Dér	skal	 I	 se	
ham”.	 Galilæa	 var	 deres	 hjem-
egn,	 dér,	 hvor	 de	 kom	 fra.	Det	
er	 så	 Påskens	 budskab	 til	 dig,	
at	dér	 i	din	hjemegn,	dér	 i	din	
hverdag,	dér	i	dit	hjem,	dér	i	din	
virkelighed,	 dér	 vil	 han	 være,	
Kristus,	 og	 dér	 bekræfter	 han	
det,	der	er	dit.
Kristendom	 og	 folkekirke	 er	
mere	 end	 homovielser	 og	 tæl-
linger	 af	 deltagere	 ved	 sønda-
gens	gudstjeneste.	Det	er	meget	
mere,	 og	 det	 stikker	meget	 dy-
bere.	Kristendom	er	din	og	min	
hverdag.	 Kristendom	 er	 løftet	
om,	at	Gud	vil	dit	hus.	At	Gud	
vil	dit	hjem.	At	Gud	vil	dit	liv.	I	
den	sygdom,	der	er	ved	at	 tage	
modet	 fra	 dig	 og	 dine,	 dér	 er	
Kristus.	 I	de	menneskelige	bry-
derier,	 der	 dræner	 forventnin-
gen	ud	 af	 dig,	 dér	 er	 han.	 I	 de	
bekymringer,	som	du	som	foræl-
der	nærer	for	dine	børn,	og	som	
fylder	dig	med	angst	og	uro,	dér	
er	han.	I	det	kærlighedsforhold,	
du	 lever	 i	og	næres	ved,	der	er	
han.	I	den	glæde,	der	fyldte	dig,	
da	 livet	 overrumplede	 dig,	 dér	
er	han.	I	den	sorg,	der	ramte	dig,	
da	du	mistede,	dér	er	han.	I	den	
død,	 som	 er	 uomgængelig,	 dér	
er	han.	Det	er	det,	der	skal	siges	
–	før	og	efter	alt	andet.

Ole Juul

’Der er forskel på 
en velsignelse 
af et forhold og 
på indstiftelse 
af et ægteskab, 

og når ligestillings- 
og kirkeministeren 
ikke vil erkende 
den forskel, ja, så 
bryder han med den 
tradition, som hører 
kirken til.
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Gudstjenester
 Ødum kirke Hadbjerg kirke
Søndag d. 22. april kl. 11.00 kl.  9.30
2. søndag efter Påske

Tirsdag d. 24. april kl. 19.00
 Engle.dk (s. 23)
Søndag d. 29. april kl.  9.30 kl. 11.00
3. søndag efter Påske
Fredag d. 4. maj kl. 11.00 Ingen
Bededag
Søndag d. 6. maj Ingen kl. 11.00
4. søndag efter Påske
Søndag d. 13. maj kl. 10.00 Ingen
5. søndag efter Påske Konfirmation

Tirsdag d. 15. maj kl. 19.00
 Kurven af siv (s. 23)
Torsdag d. 17. maj kl.  9.30 Ingen
Kristi Himmelfartsdag Birgith Nørlund
Søndag d. 20. maj Ingen kl. 10.00
6. søndag efter Påske  Konfirmation
Søndag d. 27. maj kl. 11.00 kl.  9.30
Pinsedag  
Mandag d. 28. maj   
2. Pinsedag  
Søndag d. 3. juni Ingen kl. 11.00
Trinitatis Søndag
Søndag d. 10. juni kl. 11.00 Ingen
1. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 17. juni Ingen kl. 11.00
2. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 24. juni kl. 11.00 Ingen
3. søndag efter Trinitatis

Kirkebil
Ønsker	 man	 kirke-
bil	til	og	fra	gudstje-
nester	 og	 eftermid-
dagsmøder,	 ringer	
man	selv	til	Hadsten	
Taxi,	tlf.	86	98	24	44.

Ødum kirke 
Tirsdag d. 24. april kl. 19.00

Engle.dk – 
nutidsmusik i 
kirkerummet

Tirsdag	d.	24.	april	er	der	en	sær-
lig	musikaften	i	Ødum	kirke.
Vi	 får	 besøg	 af	 Tine	 Mynster.	
Tom	Lindby	og	Thomas	Lennert,	
som	vil	spille	musik	med	et	ind-
hold,	 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	rockgen-
ren	–	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	 indby-
delse	til	elever	i	7.,	8.	og	9.	klas-
se	og	forældre,	men	det	skal	un-
derstreges,	 at	 det	 er	 en	 ”åben”	
koncert	med	fri	entré	og	at	alle	
er	velkomne.

Ole Juul

Ødum kirke
Tirsdag d. 15. maj kl. 19.00

Kurven af siv
En musikalsk 
bibelfortælling 
med Tine og Thomas
Tirsdag	 d.	 15.	maj	 får	
vi	atter	besøg	i	Ødum	
kirke	af	Tine	Mynster	
og	 Thomas	 Lennert,	
nu	med	 en	 ”musikalsk	 bibelfortælling”,	 hvor	
målgruppen	er	elever	i	1.	og	2.	klasse	samt	mi-
nikonfirmanderne	og	deres	forældre.
Men	også	her	gælder	det,	at	alle	er	velkomne,	
og	at	der	er	fri	entré.
Tine	og	Thomas	har	skrevet	tekster	og	musik	
til	en	række	fortællinger	fra	Biblen	blandt	an-
det	om	det	lille	Mosesbarn.
Tine	og	Thomas	er	klædt	ud	og	synger	og	spil-
ler	 sig	 gennem	 fortællingen.	 KURVEN	AF	 SIV	
handler	 om	 den	 grumme	 historie,	 der	 fandt	
sted	for	mange	år	siden	i	Ægypten,	hvor	Farao	
ville	dræbe	alle	jødiske	drengebørn.	Det	var	for-
ståeligt	nok	svært	for	Moses’	mor	at	holde	ham	
skjult,	og	 siden	at	 sætte	Moses	ud	på	 floden.	
Både	 børn	 og	 voksne	 kan	 mærke	 moderens	
smerte	når	hun	 synger	om	den	 svære	beslut-
ning	hun	har	taget.
KURVEN	 AF	 SIV	 henvender	 sig	 til	 børn	 og	
deres	voksne	–	og	alle	andre	der	har	lyst	til	at	
høre	en	kendt	gammel	fortælling	med	nye	ord	
og	nye	iørefaldende	sange.
Selve	fortællingen	varer	ca.	15	min	og	er	en	
del	af	gudstjenesten.
Tine	Mynster	er	kendt	af	mange	børnefamilier	
igennem	sit	virke	som	underviser	og	komponist	
af	ny	dansk	børnemusik.	Thomas	H.	Lennert	er	
organist	og	komponist	af	musik	i	mange	genrer.
Se	evt.	mere	om	de	to	solister	på	
www.mynster.dk	og	www.lennerts.dk.

Vel mødt
Ole Juul

”Engen”
kl. 11.00 

Sanne Thøisen

Alle gudstjenester og 
kirkelige arrangementer 
kan nu ses på sogn.dk

http://sogn.dk/oedum/
http://sogn.dk/hadbjerg/

Siden	 vil	 løbende	blive	 opdate-
ret	med	informationer	om	kom-
mende	arrangementer.
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Konfirmander 2012
Ødum kirke, d. 13. maj kl. 10.00

Melanie Bergstrøm Andersen, Selling
Rikke Hankil Andersen, Selling
Henriette Skøtt Christensen, Selling
Maria Kristine Christensen-Hag, Ødum
Christina Lindberg Nielsen, Ødum
Kathrine Spanner, Selling
Kasper Vinjegaard Christensen, Ødum
Nicklas Stausholm Hardam, Selling
Simon Gammeltoft Jacobsen, Hadsten
Tobias Jeppesen, Hadsten
Holger Kejser, Selling
Kristian Rubin Vastrup Petersen, Ødum
Casper Taankvist Rasmussen, Selling
Søren Rasmussen, Selling

Hadbjerg kirke, d. 20. maj kl. 10.00
Maiken Buch, Hadsten
Michelle Kirkbak, Hadbjerg
Anja Bisgaard Kristensen, Rigtrup
Karoline Gammelgaard Loft, Hadbjerg
Katrine Emdal Tscherning Nielsen, Hadbjerg
Louise Skovsbøll Nielsen, Selling
Ida Marie Hachenberger Thomsen, Hadbjerg
Emil Ødum Bjørn, Hadbjerg
Emil Dragenberg, Hadbjerg
Marc Lajer Hansen, Hadbjerg
Thomas Søe Jensen, Hadsten
Kenneth Kjeldgaard, Hadbjerg
Tobias Tästensen Larsen, Hadsten
Emilio Christian Bjerring Mirasola, Hadbjerg
Nikolai Spanner, Hadbjerg

Tur til 
Aarhus med 
konfirmanderne
Tirsdag	d.	 17.	 april	 skal	 jeg	med	
konfirmanderne	og	eleverne	i	7.A	
og	7.B	og	deres	lærere	til	Aarhus.
Vi	 begynder	 i	 Den	Gamle	 By,	
hvor	 vi	 bl.a.	 skal	 se	 særudstil-
lingen	 ”Det	 sidste	 farvel	 –	 om	
død	og	begravelse	i	1800-tallet”.	
Vibeke,	som	har	medvirket	som	
undervisningsmedhjælper	 for	
konfirmanderne,	er	ansat	i	Den	
Gamle	 By,	 og	 hun	 vil	 tage	 os	
igennem	denne	udstilling,	som	
omhandler	flere	af	de	gamle	går-
de	og	huse	i	Den	Gamle	By.
Herefter	skal	vi	i	Vor	Frue	Kir-
ke	og	vi	slutter	med	en	rundvis-
ning	i	Domkirken.

Ole Juul

Tur til 
Hjerl Hede 
med mini-
konfirmanderne
Jeg	 har	 ligeledes	 i	 samarbejde	
med	 lærerne	 arrangeret	 en	 tur	
med	eleverne	fra	3.	klasse,	hvor	
de	fleste	er	med	på	minikonfir-
mandholdet.
Tirsdag	 d.	 8.	 maj	 skal	 vi	 til	
Hjerl	 Hede,	 hvor	 vi	 bl.a.	 skal	
tilbage	 til	 stenaldertiden,	se	en	
model	 af	 en	 af	 de	 ældste	 træ-
kirker	 i	 Danmark	 samt	 deltage	
i	undervisningen	 i	 ”Den	gamle	
skole”.

Ole Juul

Jeg	var	 for	nylig	 til	 et	 foredrag,	
hvor	 foredragsholderen	 benyt-
tede	 følgende	 citat	 af	 Einstein	
”Det	 er	 ikke	 alt	 der	 tælles	 der	
tæller,	og	det	er	ikke	alt	der	tæl-
ler	der	tælles”.	Det	har	jeg	tænkt	
lidt	over	siden,	og	jeg	må	erken-
de	at	jeg	indiskutabelt	er	en	tæl-
ler.	 Altså,	 jeg	 tæller	 alt,	 sætter	
alt	 i	 skema,	 laver	 statistik,	må-
ler	 børnene,	 vejer	 katten,	 hvor	
meget	 vand	 bruger	 vi,	 er	 det	
nødvendigt	 at	 have	 dén	 lampe	
tændt	etc.
Jeg	synes	det	er	fedt	at	lave	et	
sejt	 skema	 i	 Excel,	med	 en	 fin	
graf,	der	viser	udviklingen	i	sal-
doen	 på	 kassekreditten,	 eller	
hvis	 tur	 det	 er	 til	 at	 være	 køk-
kenhjælper.	 Statistik	 af	 enhver	
art	 er	 ren	 hygge.	 En	medarbej-
der	udtalte	for	nylig	”du	er	tem-
melig	 nørdet,	 men	 socialt	 vel-
fungerende”.	 Det	 griner	 vi	 lidt	
af,	men	egentligt	synes	jeg	jo,	at	
det	er	en	kompliment.
Så	 er	 spørgsmålet	 jo	 bare	om	
jeg	også	 tæller	noget	af	det	der	
tæller	 –	 om	 jeg	 i	 virkeligheden	
kan	se	hvad	der	tæller.	Det	der	
tæller	 er	 sommetider	 svært	 at	
tælle,	 det	 er	 ligesom	mere	 dif-
fust.	Det	er	meget	nemt	at	lave	
et	skema	med	en	graf	over	bør-
nenes	 højde	 og	 vægt,	 det	 er	
straks	sværere	at	fastholde	hvor	
mange	gange	man	følte	sig	glad	
og	ovenpå.	Er	det	i	det	hele	taget	
vigtigt	at	kunne	det,	tælle	altså,	
man	 kan	 jo	 blive	 helt	 i	 tvivl?	
Hvis	jeg	vender	blikket	lidt	ned	

mod	jorden	igen,	og	kikker	tilba-
ge	 i	 tiden,	 hvad	 var	 det	 så	 der	
talte?
At	 se	mine	 børn	 blive	 større,	
de	 er	 sørme	 snart	 voksne!	 At	
holde	 en	 rund	 fødselsdag,	 og	
modtage	gæster	fra	fjern	og	nær,	
at	blive	fejret.	At	tage	på	week-
end	med	 konen,	 og	 gå	 en	 lang	
tur	hvor	hverdagen	glider	i	bag-
grunden.	 At	 sejle,	 ikke	 mindst	
forrige	års	Fyn	Rundt,	hvor	min	
kone	 og	 jeg	 samt	 et	 par	 gode	
venner,	 oplevede	 en	 rigtig	 tor-
denbyge	på	vandet.	En	vild	ople-
velse	som	varer	ved.	Det	tæller	
i	alt	fald!	At	være	til	fødselsdag	
hos	 en	 gammel	 bekendt,	 som	
jeg	ikke	havde	set	i	lang	tid,	og	
mærke	 at	 årene	 forsvandt	 som	
aftenen	gik.
I	 denne	 travle	 tid	 (der	 er	 jo	
snart	 konfirmation)	 mindes	
jeg	 også	 et	 andet	 Einstein	 ci-
tat	 ”Grunden	 til	 at	 tiden	er	 til,	
er	for	at	alting	ikke	skal	ske	på	
en	gang”	Han	var	rigtig	klog,	var	
han,	Einstein!
Altså	brug	tiden	godt,	tæl	det	
der	tæller,	tror	jeg	nok	er	essen-
sen	af	det	hele.
Nu	er	 jeg	ikke	for	alvor	til	de	
store	 fortsætter	 eller	 lignende,	
men	 efter	 det	 foredrag	 tænker	
jeg	 faktisk	 lidt	mere	 over	 hvad	
jeg	tæller,	om	det	nu	også	tæller	
–	hvis	I	forstår	hvad	jeg	mener.

Claus Andersen
Ødum og Hadbjerg 

menighedsråd

Jeg, en tæller – mon jeg tæller?

Menigheds rådsmøde
Torsdag d. 19. april kl. 19.00, præstegården
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Tiden nærmer sig for

Menighedsråds valg
2012

Landsforeningen	 af	 menig-
hedsråd	 har	 lavet	 et	 valgmate-
riale,	 hvor	 de	 bl.a.	 opstiller	 10	
tankevækkende	 og	 måske	 pro-
vokerende	spørgsmål:
•	Skal	 kirken	 kun	holde	 åbent	
om	søndagen?
•	Er	 det	 i	 orden	 at	 lukke	 de	
tomme	kirker?
•	Er	 folkekirken	 stadig	 for	 fol-
ket?
•	Skal	 vores	 børn	 overhovedet	
vide	noget	om	kristendom?
•	Skal	 kirkeministeren	 blande	
sig	i	kirkens	arbejde?
•	Betaler	vi	for	lidt	i	kirkeskat?
•	Skal	homoseksuelle	ha‘	lov	at	
blive	viet	i	kirken?
•	Er	 kirken	 mere	 død	 end	 le-
vende?
•	Skal	 folkekirken	 kun	 have	
præster,	der	tror	på	Gud?

Og	ikke	mindst:
•	Skal	 folkekirken	 ledes	af	gla-
de	amatører?

I	Hadbjerg	og	Ødum	er	der	tra-
dition	for	fredsvalg	–	altså	man	
ser	på,	hvem	der	vil	stille	op	og	
så	er	de	egentlig	valgt!	Men	no-
gen	siger	jo,	at	et	fredsvalg	ikke	
er	noget	reelt	valg.
Men	 skal	 vi	 acceptere,	 at	 ar-
bejdet	omkring	vore	kirker	fore-
går	i	en	selvsupplerede	loge?
Ønsker	 vi	 at	 skabe	 en	 demo-
kratisk	 debat,	 der	 evt.	 munder	
ud	i	opstilling	af	flere	lister	og	et	
rigtigt	valg?	Faktisk	er	under	10	%	
af	alle	menighedsråd	i	Danmark	
valgt	ved	egentlig	afstemning.
Det,	der	er	vigtigt,	er,	at	man	
vil	engagere	sig	i	arbejdet	og	gi-
der	have	en	mening	om	menig-
hedens	 liv,	 bygningernes	 vedli-
geholdelse	og	disponering	af	de	
tildelte	midler	fra	den	kirkelige	
ligning.
Vil	du	engagere	dig?

Rikke Møller Antvorskov
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Ferie og fridage
Jeg	 holder	 friweekend	 d.	 14.-15.	
april	og	et	par	fridage	d.	16.-18.	maj.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	 Hadsten,	 Peter	 Ulvsgaard,	 tlf.	
86	98	08	09	og/eller	Birgith	Nør-
lund,	tlf.	86	98	24	24.

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

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

For- Rikke Møller Antvorskov

mand Lumbyesvej 3, Ødum
 Tlf. 30 25 78 64

Kirke- Bente Krabbe Møller

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

Døbte, viede, 
bisatte, begra vede
Ødum  

Døbte
Oliver Kjellegaard Knudsen, Langskov
Bisatte
Birgit Riis Kristensen, Selling

Hadbjerg
Døbte
Signe Tang Stærk, Hadsten
Begravede
Arnfeldt Solgaard Christensen, Hadsten (tidl. Hadbjerg)

Det	nye	menighedsråd,	som	
tiltræder	1.	søndag	i	advent	

2012,	skal	fungere	i	en	4-årig	pe-
riode,	frem	til	og	med	2016.
Selv	om	kirkegårde,	bygninger	
og	økonomi	er	emner,	der	fylder	
en	del	i	menighedsrådsarbejdet,	
så	diskuterer	vi	også	bl.a.	guds-
tjenestefrekvens,	 forholdene	
for	vore	medarbejdere,	udarbej-
delse	af	materialer	til	undervis-
ningsbrug	og	mange	andre	ting.
Hvordan	skal	vore	kirkegårde	
udvikle	 sig	 i	 de	 kommende	 år-
tier?	Og	hvordan	 sikrer	 vi	 kon-
tinuitet	 overfor	 vore	 medar-
bejdere	 på	 trods	 af	 skiftende	
menighedsråd?	Hvilken	type	ar-
rangementer	skal	præstegården	
danne	ramme	om?
Ved	at	sidde	 i	menighedsrådet	
får	du	indflydelse	på	udviklingen,	
for	 sognekirken	er	 jo	 vores	 ”alle	
sammens”	kirke	–	uanset	om	vi	
kommer	tit	eller	næsten	aldrig.

I løbet af efteråret vil der komme 
meget mere information om det 
forestående menighedsrådsvalg
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U d g i v e s  a f  e t  s a m v i r k e ,  b e s t å e n d e  a f  f o r e n i n -
g e r ,  m e n i g h e d s r å d  o g  s k o l e b e s t y r e l s e .

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

	 K a s s e r e r : 	 I r m a 	 K a t h o l m , 	 t l f . 	 8 6 	 9 1 	 4 6 	 0 9
	 T e g n i n g e r : 	P e r 	T j ø r n i l d , 	p e r t j o r n i l d@ho tm a i l . c om

R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v
	 L a y o u t : 	N i e l s B j a r n e L a r s e n@ gm a i l . c o m
	 T r y k : 	B U C H S , 	 t l f . 	 8 6 	 4 2 	 0 5 	 9 9

U d k omm e r 	 h v e r 	 m å n e d 	 – 	 u n d t a g e n 	 j a n u a r 	 o g 	 j u l i	
– 	 h v e r 	 d e n 	 3 . 	 f r e d a g 	 i 	 m å n e d e n 	 o g 	 3 	 d a g e 	 f r e m .	

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

U n d t a g e l s e r 	 t i l 	 o v e n s t å e n d e 	 e r 	 m a r k e r e t 	 n e d e n -
f o r 	 m e d 	 f e d 	 s k r i f t .

 D e a d l i n e  U d k o m m e r
M a j 	 6 . 5 . 2 0 1 2 	 1 6 . - 2 1 . 5 . 2 0 1 2
J u n i 	 3 . 6 . 2 0 1 2 	 1 5 . - 1 8 . 6 . 2 0 1 2
A u g u s t  1 2 . 8 . 2 0 1 2  2 4 . - 2 7 . 8 . 2 0 1 2
S e p t e m b e r 	 2 . 9 . 2 0 1 2 	 1 4 . - 1 7 . 9 . 2 0 1 2
O k t o b e r 	 7 . 1 0 . 2 0 1 2 	 1 9 . - 2 2 . 1 0 . 2 0 1 2
N o v e m b e r 	 4 . 1 1 . 2 0 1 2 	 1 6 . - 1 9 . 1 1 . 2 0 1 2
D e c e m b e r 	 2 . 1 2 . 2 0 1 2 	 1 4 . - 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2

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

E r 	 b l a d e t 	 i k k e 	 k o mm e t ? 	 S å 	 k o n t a k t :	
P e t e r 	 M ø l l e r 	 	 	 	t l f . 	 2 3 	 8 6 	 3 8 	 5 4	
I n g e - L i s e 	 R a t h j e 	 	t l f . 	 6 0 	 6 3 	 7 3 	 3 0

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 86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager  Se vvs
Bogtrykker
Buchs 86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV 
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg 30 64 31 94 
 gunte.lindberg@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening 
Kurt Rasmussen 24 43 35 63
Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel 42 80 27 50 
H.C.Andersensvej 2 
 henckel@it-henckel.dk

Cykler 
PedalPedersen 51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
Nybolig, Tommy Risgaard 29 27 72 39
Søndergade 26, Hadsten 89 15 22 07 
nybolig.dk 8370@nybolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Rødkælkevej 6, Hadbjerg 
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus 
Udlejning 30 64 31 94
Frisør
Byens frisør 86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten 
 www.byensfrisoerhadsten.dk
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
Vivi Jensen, formand: 29 82 04 11 
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

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

Vvs og blikkenslager
Ødum VVS & blik 70 22 44 20
Ødum Torv 5, Ødum
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten 86 98 08 86
Hadbjerg Blikkenslagerforretning
Poul Jensen 30 54 24 82

HØST



kalenDer

Maj
 1 
 2 
 3 

 4 Ødum kl. 11.00
 5 
 6 Hadbjerg kl. 11.00

Deadline HØST maj
 7 
 8 Minikonfirmandtur til Hjerl Hede
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 Ødum kl. 10.00, konfirmation
 14 
 15 Kurven af siv, musikalsk bib.fort.
 16 HØST udkommer
 17 Ødum kl. 9.30
 18 
 19 
 20 Hadbjerg kl. 10.00, konfirmation
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
 28 ”Engen” kl. 11.00
 29 
 30 
 31 

April
 13 HØST udkommer
 14 Bordtennisafslutning
 15 
 16 
 17 Konfirmandtur til Aarhus

Cykling, kl. 18.30 HØST-Hallen
 18 
 19 Menighedsrådsmøde
 20 
 21 
 22 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30 
 23 
 24 Engle.dk, Ødum kirke kl. 19.00
 25 Generalforsamling, Selling Borgerf.
 26 Fællesspisning, Hadbjerg forsaml.hus

LØB orienteringsmøde, kl. 19.00
 27 
 28 HØSTival, HØST-Hallen
 29 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00

PIGE POWER, Kl. 10.00
 30 

HØST


