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Fællesarrangementer

HØST-fællesskabet
Vores projektgruppe angående ”Sikker vej
mellem landsbyerne for bløde trafikanter”
har lavet en nærmere beskrivelse af hvem de
er og hvad deres mål er.

Forældre for cykelsti

Vi er en lille gruppe forældre, som har til mål at
få etableret en sikker skole/fritids vej mellem
Selling og Hadbjerg.
Indbyggerne i Selling har gennem flere år
haft et stort behov og ønske om en sikker vej
til Hadbjerg, da skole og sportshal er beliggende der. Vejen, der i dag forbinder de to landsbyer, er meget trafikeret med busser, lastbiler, traktorer og ikke mindst personbiler, som
transporterer børn og unge til og fra skole samt
fritidsinteresser.
Hvad er vores mål
Vi vil skaffe midler som supplement og synliggørelse for at fremskynde opførelsen af cykelstien.

Indhold

Hvad ved vi
Vi ved, at Favrskov kommune har lavet et budget og en handleplan for cykelstier i området,
”Handleplan for cykelstier”, og her ligger en cykelsti mellem Selling og Hadbjerg på en delt 4.
plads med en række andre cykelstier, der koster det samme at opføre.
Fartgrænsen på vejen er 70 km i timen, og vejen er kun så bred at to biler kan passere hinanden. Der er ingen plads til de bløde trafikanter.
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Der er mange skoleelever som
gerne vil cykle i skole, men forældrene tør ikke sende dem af
sted, da vejen ikke er sikker at
cykle på.
Behovet er blevet større efter
der er blevet opført en idrætshal i Hadbjerg, som bliver brugt
af alle aldersgrupper.
Hvorfor støtte os
En cykelsti vil være bindeleddet mellem landsbyerne til både
skole og idrætsliv.
En cykelsti vil være sundhedsforebyggende i forhold til motion og frisk luft.
En cykelsti vil nedsætte CO2
udslip.
En cykelsti vil være til gavn
for alle medborgere i HØSTområdet.
En cykelsti vil udbygge det sociale netværk blandt borgerne i
HØST-området.
Hvordan vil vi nå vores mål
Vi vil vise politikkerne, at ønsket om en cykelsti er stort.
Vi vil sætte fokus på hvor meget vi har brug for vores cykelsti.
Hvordan kan du støtte os
Alt fra små donationer til store
vil kunne gøre en stor forskel
for os i lokalområdet, og muligvis have indflydelse på hvornår
vi kan få igangsat vores cykelsti.
For yderligere information eller eventuelle spørgsmål kan
rettes til Majken Holst-Jensen,
majkenjen@hotmail.com.

Grundlovsdag i Hadbjerg
Tirsdag d. 5. juni 2012
fra kl. 14.00

Vi holder fælles
grundlovsdag for
hele lokalområdet
Det foregår alt sammen i
Hadbjerg – i skolegården og på
sportspladsen.
Her mødes
lokalområdet.

folk

fra

hele

Her sker noget for alle aldre og
hele familien.

Her møder du naboerne,
legekammeraterne, ven
nerne,
skolelæreren,
præsten og alle de
andre.
Her kommer ”de nye”
plus 3. generations
”tilflytterne” plus
de rigtig gamle.
Grundlovstaler
Nils Borring

Program
Vi mødes kl. 14.00 foran musikscenen i skolegården til
grundlovstale ved borgmester
Nils Borring og fællessange.
Mellem fællesange og taler underholder to elever fra Favrskov musikskole med spil på det særprægede musikinstrument, Marimba og
skolens kor synger et par sange.

Herefter laver HØST IF en ”tumlebane” på sportspladsen for børnene
med start ca. kl. 15.30. (I tilfælde af
dårligt vejr er der ”åben hal”)
Hadbjerg Borgerforening sælger øl og
vand i skolegården og på festpladsen
og senere kaffe og kage.

HØST IF sælger pølser m/brød samt popcorn m.m. på festpladsen.
Kom forbi på festpladsen og nyd en
grundlovsdag i godt selskab. Arrangementet er gratis.
Kaffe, øl, pølser m.m. sælges til rimelige
priser (overskuddet går til de lokale foreninger).
Grundlovsdag 2012 er også i år arrangeret
af HØST IF, Hadbjerg Borgerforening, Selling
Borger- og Grundejerforening, Byforeningen
for Ødum og Omegn og Ødum Hadbjerg menighedsråd.
På udvalgets vegne, Ole Juul
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D

en
historiske
ramme var givet, den fysiske
ramme var sat, og nu
manglede vi blot at se,
hvem og hvor mange,
der ville komme og udfylde rammerne til den
HØSTival, som børn
og lærere på Hadbjerg
Skole og adskillige frivillige i lokalområdet havde
arbejdet på og med hen
over vinteren.
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Forberedelsen
Vi var nogle stykker,
der havde sat hinanden
stævne ved HØST-Hallen ved otte-tiden lørdag
morgen d. 28. april.
Da vi kom i dejligt solskin havde grillmestrene
Michael Sauer og Morten
fra Jensens Slagterhus,
Rigtrupvej allerede været i gang længe – godt
hjulpet i gang af et par af
de landmænd, der havde

sponsoreret fem slagtesvin til festlighederne og
med masser af kul sponsoreret af Gadeberg, Hadsten.
De næste par timer
gik med de sidste forberedelser og anvisninger
til de udefrakommende
”vikinger”, så boderne
kunne blive sat op, og
pladsen foran hallen
kunne stå færdig til indvielsen.

Åbningen
Da klokken nærmede sig
ti summede pladsen af
liv; glade, forventningsfulde børn og deres forældre og lærere var mødt
frem, mange udklædte,
og da HØSTival officielt blev åbnet kl. 10.00
var
parkeringspladsen
foran fyldt op med folk.
På pladsen
Disse mange kunne nu glæ-

de sig over og nyde det musikstykke, som Per Tjørnild
havde skrevet til lejligheden, flot fremført af komponisten selv, et par tidligere elever fra skolen, Aksel
Striim og med underlæggende slagtøjsrytmer fra en
del af skolens elever. Det
var virkelig en stor oplevelse, og bedre start på dagen
kunne man ikke forestille
sig! Og så gik det ellers derud af med teater, ildshow,

vikingekamp og livlig handel ved de mange boder
og værksteder, der bød på
både håndværk, madlavning efter gamle traditioner og gamle spil og lege.
Boder, der var opstillet i en
halvcirkel omkring pladsen, var bemandet med vikinger i alle aldre, som dels
var udefrakommende, dels
børn fra Hadbjerg Skole, der
havde arbejdet med tingene i dagevis.
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Fortællehus
Gennem hele dagen fungerede Hadbjerg kirke optimalt som fortællerhus,
hvor syv foredragsholdere og fortællere med
vikingetemaet som udgangspunkt, men med
hver deres indfaldsvinkel, fortalte om, hvor vi
kom fra – og hvor vi er nu.
Mad
Hen over middag var de
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fem slagtesvin færdigstegt, og folk fra de fem
gårde, ”Langskovgård”,
”Kildelund”, ”Astrup Højgaard”, ”Ødum Damgaard” og ”Engholm” var
klar til servering for de
mange sultne, der nu
mødte frem ved grillpladsen. Det blev for de fleste
”stående taffel” med god
snak med dem, man stod
iblandt. I det hele taget
summede pladsen af gla-

HØSTival 2012

de stemmer og snak børn
og voksne imellem, og
det holdt tørvejr det meste af dagen.
Helt fantastisk
Jeg har aldrig tidligere
været med til at arrangere noget lignende, og naturligvis havde vi i planlægningsgruppen været
spændte på, hvor mange,
der ville møde frem. Da
ledelsen på skolen hav-

de inddraget dagen som
en skoledag, der skulle
markere afslutningen på
vikinge-temaugen, vidste vi nogenlunde, hvor
mange børn, lærer og forældre, der ville komme.
Men at vi skulle nå op på
næsten 1.000 fremmødte
oversteg de vildeste forventninger!
Betalere
Selvfølgelig er der lidt

”økonomi” i et sådant
arrangement, men da vi
i forvejen havde fået tilsagn om 20.-25.000 kr.
fra foreningerne, menighedsrådet, HØST og
Nordea, Hadsten kunne
vi med sindsro også tage
denne udfordring op.
Opsamling
Klublokalet
dannede
hele dagen rammen om
et såkaldt ”VIP-lokale”, og

her samledes vi sidst på
eftermiddagen, da pladsen var ryddet og folk
var gået hjem, og der behøvedes ikke mange ord.
Vi var enige om, at denne
lørdag vil blive stående
som en af de helt store
dage i lokalområdet.
Tak til jer alle sammen
for en fantastisk og bekræftende HØSTival
2012.
Ole Juul
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Hvorfor lukker I ikke bare Hadbjerg kirke?
Sådan var der en, der spurgte mig forleden, og
som han tilføjede: ”Jeg kender ingen her i sognet, der kommer i kirken”. Så for ham kunne vi
ligeså godt ”lukke butikken”, og for ham ville
det ikke betyde det helt store, om kirken blev
lukket. Han kom der alligevel aldrig, og når han
engang døde og var borte, så havde han besluttet sig for, at han heller ikke i den forbindelse
havde synderlig brug for kirken.
Mit spontane svar var, at der var nok andre
i sognet, der ville føle det som et tab, hvis kirken lukkede, og der ikke længere var rum for
gudstjeneste eller kirkelige handlinger. Længere blev den snak så ikke, for vi havde i grunden
ikke så meget at sige hinanden.
Men det gav da anledning til endnu en refleksion over, at vi i sognets midte har et hus
liggende, som er sognets ældste hus, og som
har ligget der i snart 900 år. Det lukker man vel
ikke bare sådan uden videre.
Nej, men der er så alligevel dem, der nu mener, at der skal tælles, lægges sammen og trækkes fra, og når vi så når frem til et sluttal, så må
vi se på, om det nu også er stort nok til, at det
kan betale sig at holde huset åbent.
Ja, men lad os så da tage nogle stikprøver og
se, hvor vi ender.
Den sidste lørdag i april fejrede vi
HØSTival i Hadbjerg med omtrent 1.000
fremmødte børn og voksne. Her dannede kirken ramme om et ”fortællerhus”, der gennem
hele dagen sydede af liv og gode fortællinger,
og hvor der rundt regnet har været et par hundrede mennesker ”igennem” huset. Så det var
nok ikke lige den dag, vi skulle lukke.
Dagen efter, den sidste søndag i april, fejrede
vi dåb, hvor en af mine tidligere konfirmander,
som jeg selv for godt en snes år siden døbte i
kirken, var vendt tilbage for at få sit første barn
døbt. Her var der også liv, sang og lydhørhed
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fra familie, dåbsgæster og hvem,
der nu havde fundet frem til kirken den søndag. Heller ikke den
da ville det være formålstjenligt
at have lukket.
På søndag fejrer vi konfirmation med en fuld kirke, hvor vi
skal have bænke og ekstra stole
sat ind for at kunne være der.
Og det ville da være en skuffelse for mange, hvis vi den søndag
må fortælle folk, at de må finde
en andet sted at være. Hen over
sommeren og langt ind i efteråret er der bestilt bryllupper i
kirken, og det ville da være brud
på forventning og aftale, hvis jeg
skulle ringe rundt og aflyse. Så
det kommer til at trække lidt ud
med at få gjort alvor af en beslutning ovenfra om at lukke kirken.
Jamen, hvad så med efteråret,
der sker vel ikke alverden. Tja,
det kommer vel an på, hvordan
man ser på det, for nu begynder
de nye konfirmander, der skal
konfirmeres i maj næste år at
komme til gudstjeneste sammen
med deres forældre. Og så er der
jo også lige Alle Helgens Søndag,
den første søndag i november,
hvor de, der har haft en begravelse eller bisættelse i kirken i
løbet af det forgangne år, kommer for at mindes deres kære og
se til gravstedet. Der holder vi
så altså også åbent. Og når vi så
kommer frem til 1. søndag i Advent, så er der ”fuldt hus” igen,
og så er der adventssøndagene,

ja, og juleaften, og skam den, der
lukker kirken op til jul.
Jamen, der må da være nogle
søndage, hvor der stort set ingen kommer. Ja, det hænder, og
da føler vi, der har brugt timer
på at forberede gudstjenesten,
os lidt forladt, men så kommer
der alligevel et par, som netop
den søndag fandt vej til Hadbjerg
kirke og som så i avisen, at der
var gudstjeneste, og en anden
har netop en anden søndag besluttet, at han vil i kirke, da det
er årsdagen for hans fars begravelse, og da er det bekræftende
netop for ham, at kirken er åben
til gudstjeneste. Et tilflytterpar
skal have deres første barnedåb,
og de sidder der så en tredje søndag for at fornemme, hvad det er
for et kirke, de skal fejre dåb i, og
for dem og andre nybagte forældre i sognet er det ikke lige meget, om det bliver i ”deres” kirke,
at de fejrer dåb eller i en anden.
For det er her i sognet, de bor. Ja,
og hver eneste søndag, hvor der
fejres gudstjeneste, er der altid
et par eller flere fra pastoratet
eller sognet, der har fundet vej
til kirke, fordi de betyder noget
for dem, at kirken er der, og at
der holdes gudstjeneste.
Ja, sådan kunne jeg blive ved,
og jeg må skuffe dem, der vil have
nogle klare indikationer for, at
der er god grund til at lukke kirken. De findes ikke! Tværtimod
er der fortsat liv i det gamle hus.
Kig indenfor en dag, der er også
en bænkeplads til dig.
Ole Juul

og menighed

Døbte, viede,
bisatte, begravede
Ødum		
Bisatte
Karen Else Marie Nielsen, Hadsten
Ingrid Margrethe Knudsen, Falkevænget
Hadbjerg
Fremstilling efter dåb
Carl Casmir Gundersen, Hadbjerg
Dåb
Villads Skovgaard Carlsen, Horsens

Konfirmand
afslutning
Afslutningen med konfirmander, forældre og mindre søskende er tirsdag d. 22. maj med ”aftensang” i Ødum kirke kl. 19.00
og efterfølgende samvær i præstegården og haven.

Konfirmationer
i 2013
Konfirmationerne i 2013 bliver
fejret d. 5. maj i Hadbjerg kirke
og d. 12. maj i Ødum kirke.

Ferie og fridage

Jeg et par fridage d. 16.-18. maj
og igen d. 29. maj-1. juli.
Der henvises til mine kolleger
i Hadsten, Peter Ulvsgaard, tlf.
86 98 08 09 og/eller Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24.
Ole Juul
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Gudstjenester

Ødum kirke
kl. 9.30
Birgith Nørlund

Det Forhistoriske Hjørne

Det
forhistoriske
hjørne

Hadbjerg kirke

Torsdag d. 17. maj
Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 20. maj
Ingen
6. søndag efter Påske		
Søndag d. 27. maj
kl. 11.00
Pinsedag		
Mandag d. 28. maj
Ingen
2. Pinsedag		
Søndag d. 3. juni
Ingen
Trinitatis Søndag
Søndag d. 10. juni
kl. 11.00
1. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 17. juni
Ingen
2. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 24. juni
kl. 11.00
3. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 1. juli
Ingen
4. søndag efter Trinitatis		
Søndag d. 8. juli
kl. 11.00
5. søndag efter Trinitatis
Peter Ulvsgaard

Ingen
kl. 10.00
Konfirmation
kl. 9.30
Ingen

”Engen”
kl. 11.00
Sanne Thøisen

kl. 11.00
Ingen
kl. 11.00
Ingen
kl. 11.00
Birgith Nørlund
Ingen

Fælles gudstjeneste
under åben himmel
2. Pinsedag, mandag d. 28. maj, er der som de
foregående år friluftsgudstjeneste i Hadsten.
Vi håber på, at der atter i år vil være en stor
menighed samlet på ”Engen”.
I år der det sognepræst Sanne Thøisen, der
prædiker. Der vil også i år være kirkekor og musik. Man opfordres til selv at medbringe klapstol og/eller tæppe.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet i
Hadsten vært ved en kop kaffe.
Bemærk: Gudstjenesten begynder kl. 11.00!

Kirkebil

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

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

Fortællinger fra Ødum
Fotos og fortællinger fra
Ødum, som Martin Møller
viste i forsamlingshuset på
Byforeningen for Ødum og
Omegns generalforsamling
den 20. marts i år, kan ses på
hadsten-pingvinnyt.dk som
føljeton de næste måneder.
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!

	HØST IF
Pige
Power
Søndag den 29.
april, var der
Pige Power,
hvor DGI kom
med rekvisitter
og program til en
dag med træning
henvendt til piger.
Hovedparten
af
klubbens fodbold-piger mødte op, og de havde en hyggelig
formiddag, med lidt anderledes
fodbold-træning end de er vant
til. Der blev prøvet en del ny
ting af, som de mente var spændende, og vore trænere kunne
også bruge nogle af de ting, som
instruktøren viste.
Ved at høre på pigerne kunne
man fornemme, at det var en
god formiddag – også for trænerne.
Der var juice og boller efter
stævnet.
Da vi har fået mange piger i
klubber i den nye fodboldsæson, er vi blevet enige om at flytte U10-12-pigerne til at træne
mandag kl. 16.30-17.45, og der
er samtidig kommet nye trænere. Jeg tager endnu en tørn sammen med Rikke Randrup. Det er
godt at se et hold piger som går
til den under træning og er gode
veninder.
Med venlig hilsen
HØST IF – Fodbold
Bent Engdal

Ole Juul
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U-15 drengenes tur til Holland
Fredag d. 6. april kl. 6.30 mødtes
vi alle glade og forventningsfulde
op ved HØST-Hallen, klar til turen til Assen i Holland. Der skulle
samles andre hold op i Haderslev
og Rødekro, og herefter gik turen
mod den tyske motorvej. Som
underholdning i bussen på den
lange tur blev der vist film, som
drengene selv var med til at vælge. Stemningen var god og forventningerne til turen høje. Efter
et par pitstop undervejs, hvor der
blev spist og handlet lidt ind til
den videre tur, nåede vi frem til
Assen omkring kl. 17.30.
Vi blev indkvarteret på en lokal skole i et forholdsvis lille
lokale, så der var stor trængsel.
Da der var gjort klar til natten,
skulle aftensmaden indtages på
en anden nærliggende skole. Efter maden stod den på hygge på
luftmadrasserne.
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Lørdag efter morgenmaden
var der afgang til banerne, hvor
alle vores kampe skulle spilles.
Her mødtes vi med de forældre,
der havde valgt at tage turen til
Holland for at bakke drengene
op. Opvarmningen inden første
kamp foregik i både sne-, haglog solskinsvejr, men herefter
var der fint solskin på resten af
turen.
I første kamp skulle vi spille
mod Vinding SF fra Danmark,
og denne kamp tabte vi desværre 4-1 efter en noget nervøs start på turneringen. Efter
kampen hang alle spillere med
hovedet, og humøret var helt
i bund. Kamp nr. 2 skulle spilles på kunststofbane, hvor vi
mødte en af de arrangerende
klubber Achilles. Denne kamp
tabte vi 7-1 til et rigtig godt spillende hollandsk hold. Nu skulle
vi redde lidt af æren i den tredje kamp, hvor vi skulle møde
Team LEO, den lokale klub.
Efter en rigtig mandfolkeindsats vandt vi kampen 1-0 mod
et meget hårdt spillende hollandsk hold.
Lørdag eftermiddag gik vi i det
lokale supermarked for at bruge
lidt af de medbragte euro. Lørdag
aften gik turen i badeland, som
lå på det feriecenter, hvor de
medrejsende forældre var indkvarteret. Efter et par hyggelige
timer gik turen tilbage til skolen,
hvor der blev afholdt diskotek.

Søndag skulle vi spille placeringskampe i vores nye reservedragter, sponsoreret af Steen
og Kamilla Kristensen i samarbejde med Freestyle X og i den
første kamp skulle vi møde VFL
Ummelen fra Tyskland. Vi vandt
4-0 efter en kamp med rigtig flot
spil og super humør. Nu skulle
vi så spille om 5-pladsen i turneringen, hvor modstanderen
var FC Assen. Efter en super flot
kamp vandt vi 2-0, og 5-pladsen
var i hus. Rigtig flot gået i en
stærkt besat turnering. Finalen
kom til at stå imellem de 2 hold,
vi tabte til om lørdagen, så det
må siges at være en flot præstation.
Nu hvor fodbolden var overstået, gik turen først til McDonalds og derpå endnu en tur i
badeland.
Om aftenen skulle vi have
været til præmieoverrækkelse,
men drengene var trætte, og ville hellere bare hygge sig på skolen med lidt let fodbold og fælleshygge.
Mandag morgen stod den på
afgang fra Assen. Ved udtjekningen fik vi overrakt fairplaypokalen i U-15 drenge rækken. Da
vi ikke havde været til præmieoverrækkelse, var dette en stor
overraskelse for os. Så det var
nogle trætte men stolte spillere,
der satte sig i bussen; nu var der
en pokal med hjem! Turen hjem
foregik i knap så høj stemning,
der blev set film og slappet af.
Der blev gjort et kort stop ved
grænsen, hvor de sidste penge

kunne brændes af, og herefter
gik turen det sidste lille stykke
hjem til Hadbjerg. Det var en
flok glade og meget trætte drenge, der stod af bussen, og blev
modtaget af de mange ventende
forældre.
Det var en rigtig god tur vi
havde til Holland, og vi vil gerne
sige tak til alle der på den ene eller anden måde har støttet drengenes tur. Både i forbindelse
med indsamlinger af skrald/flasker/juletræer, salg af lodsedler
samt de bidrag som vi har modtaget fra LJ-Tek v/Lars Johansen,
DBU-Fonden og Nordea Fonden.
Desuden takker vi HØST IF for
deres opbakning til turen.
Vi som lederteam vil gerne
sige tak for lån af drengene. Det
har været en fornøjelse at have
dem med på denne tur, og man
kan jo håbe, at det ikke var sidste gang.
Kurt Svejstrup og
Claus Rasmussen
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U-18 pigernes tur til Assen
Også U-18 pigerne deltog i turen
til Assen fra d. 6. -9. april.
Påskelørdag starter U-18 pigerne ud med at skulle spille
deres første 11-mandskamp,
mod et Hollandsk hold. Vi taber, og det samme gælder alle
kampene lørdag, hvor der blev
spillet 4 kampe; 2 mod hver af
de hold som var med i den indledende runde. I vores gruppe
var 3 hold, SSV Scheveningen og
Achillis 1894, begge fra Holland.
Achillis var et hjemme-hold, og
det var på deres baner pigerne
spillede. Vi blev nr. 3 i vor gruppe.
Påskedag skulle vi spille om
5.-pladsen i turneringen. Vi
mødte et dansk hold Doense/
Vebbestrup IF og et Hollandsk
hold R. K. Edo. Pigerne er opsat på at vinde, selv om der var
nogle skader. Vi havde lige væ-

Ungdoms
afdelingen

ret ude for at se drengene spille,
og der er en af drengenes lillesøster, som jeg spørger, om hun
ikke kunne tænke sig at hjælpe
vores piger. Sjanne lover det, og
fandt noget spillertøj af drengenes, og kommer ud hvor vi
spillede. Den første kamp var
mellem HØST IF og Doense/Vebbestrup IF, der vandt vi 3-1. Det
var som om vores piger havde
fundet ud af, hvordan man spiller 11-mands fodbold.
Nu mangler der kun sidste
kamp mod R. K. Edo, og vi havde nogle rigtig motiverede piger.
Vi kommer hurtigt på 1-0, derefter på 2-0. Første halvdel er
spillet og Sjanne kommer ind.
R. K. Edo har nok at gøre for at
få hende dækket op, og det bevirker, at vi få endnu 2 mål, og
derved vinder med 4-0 og bliver
nr. 5 i hele turneringen.
Mandag efter morgenmad og
rengøring, sætter vi os ingen i
bussen og køre mod Danmark,
hvor vi er i Hadbjerg sidst på eftermiddagen, med en stor oplevelse for alle.
Bent Engdal
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Fodbold

Træningen og turneringskampene er i gang. Masser af drenge
og piger er i gang på boldbanerne i Hadbjerg. Se træningstiderne på hjemmesiden og kig forbi når der trænes eller spilles
kampe. Eller måske giv en hånd
med. Der er altid en lille opgave
HØST IF skal have løst.

Seniorafdelingen
HØST IF trukket ud af Serie 5
Som nævnt i seneste nummer
er Serie 5 trukket ud. I stedet
spilles der 7-mands seniorfodbold i HØST IF.
Herresenior 7-mands hold
7-mands-holdet, som er en samling af det tidligere HØST IF Seniorspillere, som spiller seriefodbold i andre klubber, samt de
ekstra spillere der er, er startet turneringen. Der er spillet 3 kampe
for nuværende. 2 nederlag med
et mål til HOG samt Ådalen og 1
storsejr med 8-3 over Skødstrup.
Kommende hjemmekampe
30. maj kl. 19.00
HØST IF-HOG
Kontaktperson
for
7-mands
holdet er Kenneth B. Pedersen. Han kan kontaktes på tlf.
28 99 36 63. E-mail-adresse
erslev_bonden@hotmail.com eller Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Old Boys
40-årsholdet
Sæsonen er startet
for
OB40-holdet.
Sejr i den første
kamp mod HLIF fra
Houlbjerg/Laurbjerg.
Men de næste 2 kampe
er endt med nederlag til NVUI
fra Voldum samt Søften. Tætte
kampe men altså med HØST IF
som taber.
Men der er stadig 7 kampe at
spille i foråret. Så masser af muligheder for at indhente det forsømte.
Der spilles hjemmekampe i
lige uger på onsdage kl. 19.00.
Hjemmekampe indtil sommerferien
16. maj HØST IF-Hadsten SK2
30. maj HØST IF-Langå
13. juni HØST IF-Ulstrup
Kom og kig disse kampe og støt
vores ”gamle kæmper”!
Spørgsmål vedr. OB40-holdet
kan rettes til holdets holdleder
Torben Slumstrup eller evt. Lars
Olsen fra Fodboldudvalget.

Kampfordeler

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

Kan du godt lide at lege med
hjemmesider? Og kunne
du tænke dig at være
med til at sikre, HØST
IF altid har en aktuel
hjemmeside? Så er det
måske noget for dig, og en
god måde at være klubaktiv.
Det er et samarbejde med bestyrelsen
og udvalgene i klubben, hvor det er dig
der sørger for vedligeholdelsen og opdateringerne af hjemmesiden.
Har det din interesse eller har du
spørgsmål – så ret henvendelse til formanden, Vivi Jensen tlf.: 29 82 04 11 eller mail: rudbjergvej13@gmail.com.

HØST-Hallen
udvidelse!
Analyse og projektgruppe!
Vil du være med?
Det kan stadig nås. Vi har netop holdt det første indledende
møde i analysegruppen som består af: Claus Mikkelsen Hadbjerg, Gunvor Bakkegård Ødum,
Erik Pedersen Hadbjerg samt
undertegnede fra Hadbjerg. Vi
kunne godt bruge en 2-3 stykker mere fra lokalområdet (Selling også) meget gerne også den
yngre generation, så vi også får
deres syn på sagerne.
Kontaktperson i projektgruppen
er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
Mail: lars.knud@forum.dk
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HØST IF
Sponsorer
OK
NU OGSÅ: Bestil el via OK
og få dobbelt up pr. liter
tanket i HØST IF tilskud
Husk at 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 pr. tanket liter benzin
i sponsorstøtte 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 det vil også
være at finde på hjemmesiden
www.høstif.dk.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokalforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Kampagnedatoer
Fredag den 8. juni er HØST IF

og OK-konsulent på OK i Ødum
kl. 13.00-17.00. Kig forbi tanken
denne eftermiddag, hvor der er
kampagnetilbud at hente!
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07
eller mail lars.knud@forum.dk

Badminton
Badminton

I HØST-Hallen 2012
Sæsonen er nu afsluttet. I starten af august vil der være opstarts-scenaria i forbindelse
med den nye indendørssæson.
Spørgsmål eller andet, så kontakt:
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

Bordtennis
Klubmesterskaber 2012
Resultatliste
Række
Placering
Minipuslinge A
1
Minipuslinge B
1
2
Minipuslinge C
1
2
Minipuslinge D
1
2
Minipuslinge E
1
2
3
Puslinge Piger
1
Puslinge B
1
Puslinge E
1
2
Yngre Drenge C
1
Yngre Drenge D
1
Herre Senior
1
2
3
Forældredouble
1
2
3
3

Navn
Niels Anton Tybirk Le Mark
Kristoffer Krogsdal
Benjamin Thybo Christensen
Lasse Mørch
Noah Churchill Sørensen
Jeppe Kau Gransøe
Nicolo Tianinen
Lucas Juel Wormstrup
Marcus Juel Wormstrup
Andreas Jørgensen
Marie Stenbæk Nielsen
Emil Thomsen
Andreas Sørensen
Kristoffer Lading
Sune Hansen Aamand
Jonas Bøgeskov Christensen
Per Erik Gransøe
Frode Mogensen
Gert Pedersen Aamand
Lasse og Anders Mørch
Marcus og Lasse Juel Wormstrup
Kristoffer og Lars Lading
Sune og Gert Pedersen Aamand

Samlet klubmester og vinder af vandrepoka
len: Per Erik Gransøe
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Motion
Løb i HØST IF
Gik du glip af orienteringsmødet sidst? har du nu chancen igen!
Nyt infomøde torsdag den 31. maj i HØSTHallens klublokale.
Vi er mange, der hver for sig løber området
tyndt i sommerhalvåret. Men er vi flere, er der
større chancer for at motivationen bibeholdes.
Uanset om du er nybegynder eller mere erfaren løber, så er der mulighed for deltagelse i
HØST IF motionsløbsafdeling. Løbeklubben er
derfor for alle, mænd og kvinder.
Vi har til formål at samles omkring noget alle
kan være med til og tilmed gøre det sjovt og
ikke mindst hyggeligt at få nogle kilometer i
benene – sammen!
Med hjælp fra en DGI konsulent vil vi udvikle løbeklubben så vi rammer det rigtige niveau og skaber en struktur der passer i HØST
IF regi. Skal vi fx deltage i lokale motionsløb i
området? Er der behov for foredrag om løbestil
og teknik? Hvordan bliver jeg bedre og hvordan
kan jeg undgå skader?
Så kom forbi klublokalet i HØST-Hallen
torsdag den 31. maj kl. 19.00 så vi kan komme
i gang med løbe!
Kontakt Claus Glavind, tlf. 22 49 83 45, mail
claus@glavind.net.
(eller formand for Motion 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-sommermånederne. Så benyt lejligheden til at få en
god gang motion sammen med teknikker der
kan anvendes i selvforsvar. Der er altid plads
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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 ligger klar til jer. Det giver
rigtig gode muligheder for de
rigtige ”kast og faldtekniker”.
Thomas Langton er instruktør og kontaktperson
mr.langton@gmail.com.

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.

Vandreture
Husk
den
ugentlige
motion – deltag i HØST
IF’s vandreture
Vi inviterer alle i HØST-området til vandreture i og udenfor
området med start fra HØSTHallen 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 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. nr. 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 email:kim@liholm.dk.

Cykling for motionister
Pump cyklen og smør kæden, tag
cykelhjelmen med og mød op.
Vi har været i gang siden medio april – men det
aldrig for sent at komme med.
Kom i form samtidig med at du kommer ud
og oplever foråret i omegnen sammen med andre fra området.
Vi planlægger 2 ture hver uge
En tur på ca. 30 km for dem der er, vant til at
cykle og gerne 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 ringe til os:
Niels Erik tlf. 51 29 53 22, træffes for det meste.
Jonna tlf. 29 88 91 61, træffes efter kl. 16.
Du kan også maile til os på
jonnaledetthomsen@gmail.com.
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
lars.knud@forum.dk

19

Hadbjerg Skole

Hadbjerg Skole

Vil du gerne lære dit barns
skole bedre at kende?

S

om forældre til et eller flere børn i folkeskolen, kan tanken slå én, at det er dog
en hulens masse tid, børnene tilbringer i
deres skole, sammen med lærere, du som forældre måske kun kender overfladisk. Selv når
man som barnets far eller mor involverer sig i
lektier og flittigt studerer uge- og elevplan, er
det i grunden meget lidt viden, man har om
skolen som faglig institution og arbejdsplads.
Én måde at lære mere om skolen på, er at
du kan melde dig som forældrerepræsentant i
skolebestyrelsen. Udover at du skal sætte én
aften af om måneden samt lidt ekstra tid til
forberedelse, så er det en absolut overkommelig opgave.
Det er både lærerigt og sjovt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Når en samlet ”broget” flok
bestående af både forældre, lærere, ledelse og
SFO får mulighed for at udveksle synspunkter
og mødes omkring skolens virke og principper,
er det en meget givtig proces at deltage i. Som
forældrerepræsentant får du en god portion viden om, hvad der rører sig skolefagligt, og får
mulighed for at have en helt anden form for
dialog med ledelsen og lærerne, end via barnets klasse.
I løbet af et skoleår er det et temmelig bredt
spektrum af emner, der kan komme op og vende på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har til
opgave at udforme høringssvar på skoleområdet, der bliver orienteret om nye faglige udviklingstiltag på skolen og der bliver diskuteret
problematikker af generel karakter (ikke enkeltsager). Igennem dette skoleår har vi således i bestyrelsen vendt stort og småt, lige fra
”yum-yum” til politisk høringssvar om skole-
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lukninger, og lige fra timefordelingsplan til smagsprøver fra
Bobo-boden.
I bestyrelsen følger vi løbende
med i aktuelle udviklingsprojekter på skolen, f.eks. aldersintegreret indskoling, sammenlægning med Voldum Skole,
it-politik og strategier for anvendelse af it-undervisningen, inklusion m.v.
Bestyrelsen drøfter også skolens egne politikker på områder
som sundhed, trivsel, brug af
mobiltelefoner på skolen og meget mere.
Som
skolebestyrelsesmedlem er der desuden mulighed
for at deltage i 1-2 dialogmøder
om året, hvor skoleforvaltningen samler skolebestyrelserne
fra alle kommunens skoler omkring et særligt aktuelt emne. I
maj måned er emnet ”Inklusion, læsning og it”. Bladet ”Skole og Forældre” med artikler om
aktuelle emner på skoleområdet, bliver udsendt til hver enkelt forældrerepræsentant, så
der er rig mulighed for at holde
sig ajour.
Det kan på det varmeste anbefales at melde sig som forældrerepræsentant til bestyrelsen.
Der er meget viden at hente og mange gode og sjove stunder.

Invitation
Skolebestyrelsen på
Hadbjerg Skole inviterer
til skolebestyrelsesvalg
og aftenmøde
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00
på Hadbjerg Skoles bibliotek
Temaet for aftenens møde er
”Børn i internettets tidsalder”
og der er arrangeret to indlæg:
”Elevers brug af internet
og det at være barn i
internettets tidsalder”
v. John Klesner, it-konsulent
Favrskov kommune
”Hadbjerg Skoles arbejde
med eleverne om internet og
hvordan man, som forældre,
kan snakke sammen om ens
barns brug af internet”
v. Susanne Sasche, Hadbjerg
Skoles koordinator af det lokale
samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP)
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter de to indlæg.
Derefter bliver der valg til skolebestyrelsen, hvor der skal findes 3 nye medlemmer.
Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
Claus Lindbjerg Andersen
og Pia Larsen

På www.hadbjergskole.dk kan
du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m.

Fakta om skole
bestyrelsen
Skolebestyrelsen på Hadbjerg Skole består normalt af
7 forældrerepræsentanter, to
medarbejderrepræsentanter,
1 elevrepræsentant, SFO-lederen, viceskolelederen og
skolelederen. I de kommende to år vil skolebestyrelsen
være udvidet med yderligere
et medlem, idet det i forbindelse med lukningen af Voldum Skole og overflytning af
mange voldumelever til Hadbjerg Skole blev besluttet i en
overgangsperiode, at udvide
bestyrelsen med et medlem
fra Voldum Skoles skolebestyrelse.
Skolebestyrelsen
holder
møde en gang i måneden,
undtagen i sommerferien.
Mødernes varighed er typisk
på 2-3 timer og deres indhold
og omfang varier fra gang til
gang. Den nødvendige forberedelsestid varierer ligeledes,
men overstiger dog sjældent
en time pr. møde.
Forældrerepræsentanterne
bliver valgt for en 4-årig periode. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen er der valg
til bestyrelsen hvert andet år
med henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Næste valg
er tirsdag d. 12. juni, hvor tre
forældrerepræsentanter er
på valg.
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Hadbjerg
Hadbjerg
Borgerforening
Sankthansbål

Hadbjerg Borgerforening afholder Sankthansbål et nyt sted i år, da vores gamle plads ikke er
blevet i orden til at køre grene ind på, efter at
der er blevet kloakeret i Hadbjerg. Bålet bliver
afholdt i forsamlingshusets have. Der vil blive
arrangeret Sankthansbål for børn fra kl. 17.00 –
husk at medbringe pinde til snobrød.
Der vil blive afholdt bålfest for de voksne
med børn, som vi plejer fra kl. 19.00. Her kan
der købes pølser, kaffe, øl / vand og vin. Vi håber på godt vejr, som vores præst altid siger;
”Vi får det vejr, som vi har fortjent”.

Veteranbilløb
”De 3 Forsamlingshuse”
Det årlige veteranbil
løb løber af stablen
d. 10. juni. Vi starter
kl. 10.00 fra Lerbjerg
Forsamlingshus. Middagen indtages i Nielstrup Forsamlingshus, og bilerne kommer til
Hadbjerg Forsamlingshus ca. kl. 14.30, hvor eftermiddagskaffen indtages. Her vil bilerne holde i ca. 1 time.
Gode ideer
Hvis der er nogen, som har gode ideer eller tiltag, så kontakt undertegnede. Borgerforeningen er Vores Fællesskab.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Formand
Hadbjerg Borgerforening
Tlf. 24 43 35 63
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Ødum
Hadbjerg
Vandværk
”Tirsdag d. 6-7-1937
afholdtes stiftende generalforsamling paa
Forsamlingshuset.
Ingernør Jørgensen
og Repr. Thomsen var
kommet til stede og
gjorde Rede for Vandværksprojektet og den
fremlagte Tegning.”
Således starter den første forhandlingsprotokol for Hadbjerg
Vandværk, og som den opmærksomme læser har bemærket kan
der i år fejres 75 års jubilæum
for vandværket. Det syntes vi
da er værd at fejre. Vandværket vil derfor gerne indbyde til
åbent hus lørdag den 7. juli kl.
13 til 16. Vandværket vil være
vært med forfriskninger og lidt
at spise.
Som det fremgår af indledningen er vi i besiddelse af de
første forhandlingsprotokoller,
og hvis der skulle være nogen
af HØST´s læsere, der har interesse for historie er man velkommen til at kigge i dem og
evt. skrive et par linjer i anledning af jubilæet.
Jesper Wichmann
Hadbjerg Vandværk

Byforeningen

for

Ødum

og

Omegn

Ny bestyrelse i Ødum byforening
Formand:
Sekretær:
Kassér/udlejer:
Medlem:
Landsbyråd:
Suppleant:

John Langdahl
john@langdahl.dk
John Skov Jensen
john.skov.jensen@beumergroup.com
Lillian Lindberg
gunte.lindberg@gmail.com
Michael Sambleben		
Kurt Sørensen
ksodum30@gmail.com
Majbritt og Rasmus, Teglværksvej 14

Valgt indtil 2014
Valgt indtil 2014
Valgt indtil 2013
Valgt indtil 2014
Valgt indtil 2013
Valgt indtil 2014

Udlejningspriser Kommende
Ligeledes er der kommet nye
arrangementer
priser for udlejning af forsamlingshuset (kan også findes på
vores hjemmeside)
			
Ikke
Med- medlemmer lemmer
Depositum før leje
1.000,- 1.000,Leje af sal 2 døgn
1.200,- 1.600,Leje af sal 1 døgn
900,- 1.200,Obligatorisk rengøring 500,500,Leje af sal, aftenmøde 600,800,Obligatorisk rengøring 150,150,Inkluderet i leje af salen er borde, stole, service, vandforbrug,
miljøafgift, forbrug af viskestykker og håndklæder, toiletpapir,
affaldssække o.lign.
Strøm 3,- kr. pr. kWh
Gas 10,- kr. pr. m3
Borde pr. stk. 10 kr. pr. dag
Stole pr. stk. 5 kr. pr. dag
Service bestående af flad og dyb tallerken,
kaffekop med tallerken og bestik.
Pr. kuvert 20 kr. pr. dag
Med venlig hilsen
Ødum Forsamlingshus
Lillian Lindberg
Tlf. 30 64 31 94

Følgende datoer vil bestyrelsen i Ødum byforening gerne se så mange borgere som
muligt. Derfor SÆT kryds i kalenderen.
Arbejdsdag d. 3. juni kl. 10.00
Forsamlingshuset sørger for frokost.
Bestyrelsen vil gerne se så mange som
mulig til denne dag, da der er nogle
ting som halter med at blive lavet i
forsamlingshuset.
Det drejer sig om indgangstrappen til forsamlingshuset, maling af vinduer, fordør ved
lejligheden skal udskiftes og der skal sættes
nye brædder på carporten ved lejligheden.
Man medbringer det værktøj der er behov
for, da forsamlingshuset ikke mestrer dette.
Sankthansfest d. 23. juni
Se i glasburet ved forsamlingshuset.
Afholdes på Engholm kl. 19.
Høstgudstjeneste d. 30. september
Julefrokost med levende musik
d. 10. november
Juletræsfest for børn og deres forældre
d. 2. december kl. 14-17
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Selling

Selling

Selling byfest

- og sankthansarrangement
Så er der taget initiativ til en årligt tilbagevendende begivenhed i Selling – nemlig byfest! Nu mangler vi bare nogle glade
festdeltagere!
Overskuddet går til aktiviteter for Selling.
Byfestudvalget har besluttet, at overskuddet i år, skal gå til støtte til etablering af cykel- og gangsti til Hadbjerg. Vi
ved, at den allerede er på politikernes liste, men det hjælper at vise initiativ.
Udvalget samarbejder med Selling Borgerforening.
Da sankthans i år falder en lørdag, har
vi lagt byfesten samme dag. Arrangementet er for ”børn i alle aldre” og der
er planlagt mange sjove indslag. Vi starter i det små, og håber at Selling byfest
vil vokse sig stor og endnu mere farverig.
Dagen starter kl. 11.00 og slutter kl.
16.00
Byfesten foregår på fodboldbanen, bålpladsen og legepladsen på H.C. Andersens Vej.
Forsamlingshuset er udlejet, men KP
Erhvervsbiler, har været så venlige at tilbyde at lægge lokaler til, så fællesspisning/sankthansarrangementet foregår på
Byvej 8.
Hold øje med Facebook (søg ”8370, Selling” og bliv medlem af gruppen). Her vil
der løbende blive orienteret, og her kan
du kontakte de ansvarlige i byfestudvalget. Der bliver desuden husstandsomdelt foldere med detaljer om dagens aktiviteter.
Selling byfestudvalg

Selling
Forsamlingshus

Selling Borger-

og

Grundejerforening

Generalforsamling
Selling Borgerforening afholdt generalforsamling i
forsamlingshuset den 25. april

EM i fodbold
på storskærm
i Selling
Forsamlingshus
Hej, kom og vær med til at se
EM i fodbold i Selling Forsamlingshus.
Huset er p.t. reserveret til formålet den 13. juni (DanmarkPortugal) og den 17. juni (Danmark-Tyskland).
Huset er udlejet til andet formål den 9. juni, men i tilfælde
af afbud skal vi nok vise dén
kamp også.
Hold øje med A-skiltet ved
huset og vores hjemmeside
8370.dk.
Hvis Danmark går videre, kan
det godt være, vi også viser dem
i huset!
Fri entré. Og du er velkommen til at medbringe egne drikkevarer.
Vi ses.

Til bestyrelsen blev valgt Majken Holst-Jensen og Jesper Dissing Henckel. Bestyrelsen har
konstitueret sig med Jesper Dissing Henckel som formand og
Majken Holst-Jensen som kasserer.
De nye mål for Selling Borgerforening blev godkendt af generalforsamlingen og foreningen
har nu fokus på udviklingsplanen og legepladsen.
Pt. er der udvalg der arbejder
på:
• en sikker skolevej mellem
Selling og Hadbjerg,
• indhentning af lodsejeraftaler i forbindelse med
Favrskovruten.
• alternativ energi.
• etablering af HØST lokalråd.
• høringssvar til Favrskov
kommunes energiplan.
• en byfest til sankthans.
Der var indkommet et forslag
om at få fjernet ”juletræet” ved

hovedvejen, da det nu står og
hælder kraftigt og ikke længere
egner sig til ”juletræ”. Det blev
vedtaget at fjerne træet.
Der er stor interesse for at arbejde med landsbyudvikling om
onsdagen kl. 20-22 på H.C. Andersens Vej 2. Vi har været op
mod 15 deltagere og ser meget
gerne alle der har lyst at høre
om det vi laver, og ser selvfølgelig også dig velkommen, hvis du
har lyst til at bidrage på den ene
eller anden måde.
Vi er ved at få lavet en opslagstavle som kommer til at hænge
ud mod Tåstrupvej i krydset
(måske er den oppe, når du læser dette). Der er du velkommen til at sætte et opslag op. Vi
håber at kunne flytte lygtepælsreklamerne ind på tavlen også.
Vi glæder os til at se dig onsdag aften, eller når vi afholder
næste fremtidsaften, hvor vi ser
nærmere på udviklingsplanen
igen.
På bestyrelsens vegne
Jesper Dissing Henckel

Selling Forsamlingshus
Martin Bugge Kobberø
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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
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
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

Vvs og blikkenslager
Ødum VVS & blik
70 22 44 20
Ødum Torv 5, Ødum
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten
86 98 08 86
Hadbjerg Blikkenslagerforretning
Poul Jensen
30 54 24 82
Vil du optages på disse sider?
Kontakt Ole Juul
på tlf. 86 98 90 65

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

Deadline
3.6.2012
12.8.2012
2.9.2012
7.10.2012
4.11.2012
2.12.2012

Udkommer
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:
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
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Juni
1
2

Maj

HØST

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ødum, kl. 9.30
Hadbjerg, kl. 10.00, konfirmation
HØST udkommer
Afslutning med konfirmanderne

Ødum kl. 11.00, Hadbjerg, kl. 9.30
Gudstjeneste under åben himmel

Hadbjerg, kl. 11.00
3 Arbejdsdag, Ødum
Deadline HØST juni
4
5 Grundlovsdag
6
7 Åbent hus, Hadbjerg Vandværk
8
9
Ødum, kl. 11.00
10
Veteranbilløb
11
12 Skolebestyrelsesvalg
13 EM-fodbold, Selling
14
15
16
Hadbjerg, kl. 11.00
17
EM-fodbold, Selling
18 HØST udkommer
19
20
21
22
23 Sankthans
24 Ødum, kl. 11.00
25
26
27
28
29
30

