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Selling
Børne-loppemarked,
voksen-loppemarked + lave heks
Der er deadline for tilmelding til børneog voksenloppemarked d. 20. juni. Loppemarkedet vil foregå inde i et telt og evt.
også udenfor.
Med hensyn til heks til bålet, vil der
være hekseudstilling og -konkurrence.
Dvs. at alle der har lyst, laver og medbringer en heks, som udstilles. Ved stemmeafgivelse besluttes det hvilken heks, der
har vundet. Om aftenen brændes alle
hekse på bålet.
Charlotte Sølvsten, tlf. 50 45 24 91

Auktion
Effekter eller gavekort til auktion modtages på H. C. Andersens Vej 2 efter aftale
med Jesper. Afhentning kan også aftales.
Det kan være alt fra en brugt sofa til en
hækklipning. Skriv en lille tekst om ”varen” og angiv normalpris/vurdering af
værdi. Effekterne sælges på auktionen til
højestbydende.
Jesper Henckel, tlf. 42 80 27 50

Børnerekordforsøg
Alle interesserede børn kan deltage i at
slå diverse rekorder. Målet er at blive indskrevet i ”Børnenes rekordbog”.
Nichlas Gunnestrup, tlf. 20 72 72 39

Kagekåring
Sellings ukronede kagedronning, Carina
Jensen, vil i år deltage som en af dommerne i kåring af Selling bedste kage. Kl. 13.50
skal alle kager afleveres i kageteltet.
Tilmelding af kager skal ske senest 20.
juni.
Anja Henckel, tlf. 20 85 64 63
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Selling

Selling
Så nærmer byfesten sig med
hastige skridt og det bliver
en festlig dag, d. 23. juni,
kan vi godt love.
Program
10.30 Velkomsttale
10.30 Loppemarkederne holder
åbent så længe de har
lyst
10.30 Fremstilling af
sæbekassebiler
11.00 Ansigtsmalingsboden
åbner
11.00 Rekordforsøg til
”Børnenes Rekordbog”
11.30 Bankospil
12.00 Casino åbner
13.00 Sæbekasseløb
14.00 Kagekonkurrence
14.30 Auktion
15.00 Rekordforsøg til
”Børnenes Rekordbog”
16.00 Kåring af flotteste
sæbekassebil, Årets
kage og Bedste heks
16.30 Festpladsen lukker og
alle hekse sættes på
bålet
17.30 Spisning på Byvej 8
(spisebillet skal fremvises)
19.30 Bål med båltale på
marken bag Byvej 8
Læs mere på side 4
(ret til ændringer forbeholdes)

byfest
Som tidligere annonceret, går
overskuddet til aktiviteter i Selling. I år prioriteres cykel- og
gangsti mellem Selling og Hadbjerg.
Vi er jo bare en lille gruppe
glade og festlige mennesker, der
har taget initiativ til denne dejlige dag. Men vi kan ikke klare
det hele selv, så meld dig derfor
med din arbejdskraft. Lidt har
også ret.
Fredag 22. juni kan vi bruge
hænder til telte og bordopstilling m. m.
23. juni er der mulighed for at
stå lidt i pølsevogn, sælge fadbamser eller give en hånd med
under en af de spændende aktiviteter. Og så skal der selvfølgelig ryddes op til slut.
Vi håber at se rigtigt mange
glade mennesker, der på forskellig vis vil bidrage til at det
bliver en skøn dag for børn i
alle aldre, og at dagen vil skabe
et godt udgangspunkt for en ny
tradition i vores landsby!
Byfestudvalget og
Selling Borgerforening

Banko
I spilleteltet vil der kl. 11.30 være bankospil med 10 spil. Der vil være åbent for
salg af plader kl. 10.30. Har du brug for
oplysninger?
Brian Knudsen, tlf. 20 42 67 82

Casino og aktiviteter
Kl. 12.00 åbner Casino-teltet og her kan
du bl.a. muntre dig med blackjack og roulette.
Rundbold, tovtrækning, sækkeløb, petanque-turnering m.m.
Der vil være diverse mindre (men morsomme) aktiviteter på dagen. Dette råbes
op i megafon, når tiden nærmer sig. Vil
du give en hånd med?
Line Blichfeldt, tlf. 24 42 96 08

Sæbekasseløb
Fra 10.30 kan man være med til at bygge
sæbekassebiler på byggeværksted. Bilerne kan efterfølgende lånes for at deltage
i løbet, hvis man ikke selv har bygget bil
hjemmefra. For at deltage i kåringen af
Sellings flotteste sæbekassebil, skal man
tilmelde sig senest 22. juni. Der må kun
være 2 børn om hver bil – en der skubber
og en der kører.
Christian Holst-Jensen, tlf. 61 65 73 18

Fællesspisning og fest
Om aftenen er der helstegt pattegris og
buffet. Drikkevarer kan købes. Der vil
være hoppeborg m.m. til børnene. Køb af
spisebilletter kan ske gennem alle byfestudvalgets medlemmer. Frist for køb af billetter er senest 10. juni. Har du brug for
flere oplysninger?
Majbritt Dyrberg, tlf. 24 65 45 23
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HØSTival

Selling

Sankthansarrangement
i Selling
Nu er det snart midsommer og så er det
tid til årets sankthansarrangement. Forsamlingshuset
er desværre udlejet og derfor bliver fællesspisning og bål på Byvej 8 (KP Erhvervsbilers lokaler).

Programmet er som følger
17.30  Spisning på Byvej 8 (billet skal fremvises)
18.30  Lotteri
19.30  Bål med båltale på marken bag Byvej 8
20.00  Snobrød for børn og barnlige sjæle
20.30  Kaffe og kage
           (ret til ændringer forbeholdes)
Overskud fra fællesspisning
går til aktiviteter for Selling
Byfestudvalget har besluttet, at
overskuddet i år skal gå til støtte
til etablering af cykel- og gangsti
mellem Selling og Hadbjerg. Vi
ved, at den allerede er på politikernes liste, men det hjælper at
vise initiativ.

Alle er velkomne
til bål på byvej!

Fællesspisning
Før og efter spisning vil der være
hoppeborg og andre aktiviteter
for børn. Under spisning vil der
være lotteri for de voksne. Her
kan vindes spændende præmier
doneret af byens borgere og erhvervsdrivene.
Menuen i år
Helstegt pattegris m/ buffet
Kr. 99 pr. voksen og kr. 49 pr. barn
(3-12 år)
Køb af spisebilletter kan ske
gennem alle byfestudvalgets
medlemmer. Frist for køb af billetter er 10. juni.
Øl, vand og vin samt kaffe/te
kan købes. Der må ikke medbringes drikkevarer! Har du lyst
til at bidrage med en kage til
kaffen eller har brug for flere
oplysninger, så kontakt:
Majbritt Dyrberg, tlf. 24 65 45 23
Anja Henckel, tlf. 20 85 64 63
Byfestudvalget
under Selling Borgerforening

NB. Der bliver ikke bål i ådalen.
Selling forsamlingshus
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Vi har modtaget en kommentar til HØSTival
fra en af de ’professionelle’ vikinger. Og den kan
vi vist alle være glade og
også lidt stolte af.

HØSTival 2012
Kritik til HØSTival 2012

…og det er kun positivt.
Et lokalt miljø, som forstår at trække på hinandens kræfter og etablere
en fest, som mange andre end bare lokalområdets beboere kan nyde
godt af. Det er sgu’ flot!
Alle vi var i kontakt
med, mødte frem med
store smil og en vilje til
at få det hele til at fungere. Engagement på højt
plan. Alle virkede forberedte og stolte over deres
projekt. Når man kom-

mer udefra og ikke kender nogen mennesker er
det uhyre vigtigt, at man
får information, materialer, smil og håndtryk. Vi
var ikke i tvivl om, hvor
vi kunne få hjælp hvis vi
havde brug for det.
Vi har intet negativt at
sige om jeres dejlige marked og håber, at I tager
denne strålende idé op
igen. I er for seje!
Hvis jeg kan hjælpe på
nogen måde, med idéer
osv. er i velkommen til at

ringe – men det behøver
I jo ikke med sådan en
flok engagerede og idérige mennesker omkring
jer.
Tak for en forrygende
dag. I er velkommen til
at kontakte mig igen næste gang.
De bedste hilsener om
en farverig sommer til jer
alle
Bold in Battle
Hildetand
høvding for Gjallarhorn

Billeder fra HØSTival 2012 kan ses her: http://tinyurl.com/hostival2012billeder
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Ødum

Ødum
Arbejdsdag i forsamlingshuset

SANKTHANSFEST
I ØDUM
23. JUNI 19.30

Ødum byforening havde indkaldt til arbejdsdag i forsamlingshuset d. 3. juni 2012. Bestyrelsen mødte talstærkt op, men
vi manglede lige netop dig til at
hjælpe os.
Vi havde en god dag, hvor der
blev ordnet græsplæne, malet et
par vinduer, sat nye plader på
Tina´s garage og trappen til forsamlingshuset blev revet ned for
igen at blive opsat i bedre stand.
Vi opfordrer byens borgere til
at ringe til os i bestyrelsen, evt.
på forsamlingshusets mobil, da
resten af vinduerne gerne skulle males hen over sommeren.
Vi vil gerne have en hjælpende
hånd en hverdagsaften til lige
at komme et vindue længere. Vi
har malingen og penslerne, så
er det bare at ringe til os, hvornår du/i kommer.

BYFORENINGEN
INVITERER TIL BÅL
PÅ ÅGARDSVEJ 11

KAN KØBES:
KAFFE/KAGE
ØL/SODAVAND/SLIKPOSER

Overfor:
Anja lufter
plæne

Byforeningen
for Ødum og Omegn
Tina, John
og Guffe

VI SES

Byforeningen for Ødum og Omegn

Tina og
Guffe
maler
vinduer

En lille reminder

HØST-gudstjenesten har fået en anden dato, så sæt kryds i kalenderen d. 23. september.
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Hadbjerg

Kirke

Hadbjerg
Borgerforening
Byfest i Selling

Lørdag d. 23. juni
Hadbjergborgere og alle andre inviteres hermed til byfest i Selling.
Det foregår på de grønne arealer
i bunden af H. C. Andersens Vej i
tidsrummet kl. 10.30-16.30.
Overskuddet fra dagen doneres til etablering af cykel- og
gangsti mellem Selling og Hadbjerg.
For nærmere information se
under nyt fra Selling på side 2

Hadbjerg
Vandværk
Husk at der er åbent hus på

Hadbjerg Vandværk

7. juli 2012, kl. 13.00 til 16.00
Adressen er Kærsmindevej 4.
Jesper Wichmann

Det Forhistoriske Hjørne
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!
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Prædiken

D

Kirke

og menighed

et er en festdag i dag,
som det altid er det, når
vi fejrer konfirmation,
og her sidder I konfirmander og
venter på, at jeg skal blive færdig, så det for alvor kan komme
til at dreje sig om jer. Jeg kan
godt forstå, at I er utålmodige,
for I er nok det sidste hold i
Danmark i år, men I er nok også
et af de bedste.
Men inden vi for alvor når
til jer, så er der al mulig grund
til eftertanke, især for os voksne, for os forældre, og ind i eftertanken væver sig ordene fra
teksten, vi lige har hørt, som
handler om Jesu bøn for sine disciple, for hans ”store børn”.
”Jeg beder for dem”, siger Jesus.
”Ikke for verden beder jeg, men
for dem, du har givet mig”. Jesus
beder ikke om, at verden skal blive anderledes. Han kender verden, og han ved, at den er som
den er. Men han beder for disse
disciple, som skal leve i denne
verden, som ikke bliver anderledes, men som er, som den er.
Og sådan sidder vi også hver
for sig med vore bønner og vore
tanker om vore børn og dem, vi
fik ansvar for. For jo ældre man
bliver, jo flere hold konfirmander, man har sendt ud herfra,
desto mere ved man om den
verden, de om nogle år for alvor
skal ”erobre”.

og menighed

ved konfirmationerne
I 60’erne troede vi andre, at
vi kunne ændre verden, og det
var godt nok, det førte i alt fald
en masse god musik med sig og
en masse gode tanker. Men vi
fandt jo også ud af, at det er og
bliver en hård verden, en uoverskuelig verden, og at det for nogle kan blive en temmelig barsk
affære, og man tænker: Hvad fik
de med de børn, der sidder her,
og hvad skal vi, og hvad kan vi
stadig nå at give dem med. For
de er jo hos os endnu, heldigvis.
De skal ikke ud og tjene efter
konfirmationen, som de gamle i
slægten skulle. Nej, vi har dem
hos os en del år endnu. Ganske
vist kan det være en blandet fornøjelse for begge parter, men
det betyder i alt fald, at det ikke
er for sent. Nej, men hvad fik de
med, og hvad giver vi dem med?
Jeg tænker bl.a. på vores evne
til at udtrykke forundring og
taknemmelighed, når livet lykkes. Hørte de det? Gav vi det
mund og mæle? Eller tog vi det
som en selvfølge, at livet lykkes for os og for dem? Hvad blev
der af evnen til at undre sig, til
at udtrykke taknemmelighed?
Hvad blev der af det sprog?
En dag for længe siden fik vi
som forældre lov til at lytte til et
fosters hjertelyd, en forunderlig
lyd, en forunderlig melodi, som
livets egne paukeslag i bækken-

bunden. Uger senere holdt du
den nyfødte i dine arme, du sansede det alt sammen, du snuste
duften ind i dine næsebor, og
mens dine fingre undersøgte
dette skabte liv, sad du og så ind
i disse dybe, fortrolige, tillidsfulde øjne, og du vidste med en
egen vished, at her hændte der
det største, der kan hænde et
menneske, og der kom ord over
dine læber, som du ikke brugte
så tit. Men en uskønne dag blev
kærlighedens sprog skiftet ud
med kommandosproget, for nu
var det en selvfølge. Forundringen forduftede, og efterhånden
blev det kun til udstødte ordrer.
”Sluk så den mobil! Spis ordentligt! Tag noget andet tøj på! Se så
at komme i seng!”
Jeg hørte engang om en lille
dreng, der havde sin første dag
i børnehaven, og det første, pædagogen spurgte til, var børnenes navne. Børnene svarede, og
det gjorde lille Troels også, og
så spurgte den søde pædagog,
om de havde et kælenavn. Men
Troels vidste ikke rigtig, hvad et
kælenavn var, og så forklarede
den søde pædagog, at det er det,
dine forældre siger til dig, når
du har været ude og lege, og når
du kommer ind igen” ”Nå, det”,
svarede Troels. ”Ja, hvad siger
din far så?” ”Luk døren”. Det
var det første Troels hørte, når
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Kirke

og menighed

.
han trådte ind af døren. ”Luk
døren”.
Nu har den far og de gode
forældre nok sagt noget andet,
også. Men alligevel, de to ord
har alligevel fyldt meget, og
når jeg hører konfirmander og
unge mennesker tale til hinanden, så tænker jeg nogle gange:
Hvor har de det sprog fra? Hvor
kommer de ord fra? Kan vi skyde hele skylden på fordummende fjernsyn, eller har de måske
hørt for meget ved aftenbordet?
Det handler om sprog, det
handler om gode ord, og derfor
er det ikke ligegyldigt, at vi har
kirken midt iblandt os. Jeg ved
godt, at ordene herindefra nogle gange kan virke gammeldags
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og menighed

.
og kedelige. Men jeg ved også, at
kirken er et af de få offentlige
steder, hvor der bliver givet ord
til forundringen og til taknemmeligheden. Alle andre steder i
det offentlige rum er det beklagelsen, brokkeriet, bøvlet, der
får et ord med på vejen. Men
herinde, og i det ord, der lyder
til os her, er det forundringen,
forventningen, fylden, der får
det sidste ord.
Det er ikke fordi, jeg siger det.
Nej, det skyldes ene og alene,
at vi låner ord fra Vorherre selv.
Det skyldes ene og alene, at det
er Jesu ord, der lyder. Ham, der
sansede alt liv, der mødte ham.
Fra de små børn, som de kloge
og forstandige voksne forsøgte

at holde væk, til de syge og de
håbløse, som var sat udenfor.
Dem så han. Dem faldt hans
milde blik på. Han så dem som
på skabelsens første morgen,
fuld af kærlighed, fuld af hengivelse, og han havde kun gode
ord om dem og til dem. Og han
bad for dem, som vi i dag beder
for vore børn og lader hans bøn
gælde vore børn.
Han bad for dem, for han vidste, hvilken verden de skulle
møde. Han bad for dem, for han
vidste, at så meget ville gå dem
imod undervejs. Han bad for
dem, for han vidste, at i denne
verden råder ondskaben også.
Han bad for dem, for han vidste, at også de ville møde hårde,

knubbede ord. Ja, og han bad for
dem, for han vidste, at bønnen
ville blive hørt, for også de var
og er Guds børn. Og sådan rækker Jesu bøn op gennem to tusinde år. Og sådan gør vi i dag
hans bøn til vores bøn.
”Jeg beder for dem. Ikke for
verden beder jeg, men for dem,
du har givet mig, for de er dine.
Alt mit er dit og dit er mit, og
jeg er herliggjort i dem”. ”Herliggjort”, det er et fantastisk ord,
men det er også et gammeldags
ord, og det er sjældent, vi bruger
det, for det er lidt højstemt. Men
det er fantastisk, og i alt fald er
det en stor bekræftelse af vores
menneskeliv, at Kristus er herliggjort netop i dette almindeli-
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Gudstjenester

Ødum kirke

Hadbjerg kirke

Søndag d. 17. juni
Ingen
kl. 11.00
2. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 24. juni
kl. 11.00
Ingen
3. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 1. juli
kl. 11.00
Ingen
4. søndag efter Trinitatis		
Birgith Nørlund
Søndag d. 8. juli
kl. 11.00
Ingen
5. søndag efter Trinitatis
Peter Ulvsgaard
Søndag d. 15. juli
Ingen
Ingen
6. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 22. juli
Ingen
Ingen
7. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 29. juli
Ingen
kl. 11.00
8. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 5. august
kl.  9.30
Ingen
9. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 12. august
Ingen
kl.  9.30
10. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 19. august
kl. 11.00
Ingen
11. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 26. august
Ingen
kl. 11.00
12. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 02. september
kl. 11.00
kl.  9.30
13. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 9. september
kl.  9.30
kl. 11.00
14. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 16. september
kl.  9.30
Ingen
15. søndag efter Trinitatis		
Birgith Nørlund
Søndag d. 23. september kl. 11.00
Ingen
16. søndag efter Trinitatis Høst- og familiegudstjeneste
Søndag d. 30. september
kl. 11.00
kl.  9.30
17. søndag efter Trinitatis		
Høstgudstjeneste

ge hverdagsliv. Men
det betyder også, at
den værdighed, som
vi blev født med og
til, rækker vi videre
til hinanden.
Og så ved vi godt,
at med det holder vi
alt for tit igen, og vi
taler ikke så højt om
denne værdighed og
slet ikke om de andres. Derfor er det,
at vi skal her indenom en gang imellem
for at høre, at vi har
denne værdighed, at
”vi er adel”, som det
blev sagt til os i dåben, men også for at
høre, at adel forpligter. Det forpligter
os til at se de andre
med samme værdighed. Og nu har du så
hørt det igen, og nu
er det så op til dig at
give forundringen
og taknemmeligheden over, at det er
sådan fat, mund og
mæle.
Ole Juul

Høstgudstjeneste 2012

I år fejrer vi HØST- og familiegudstjeneste i Ødum kirke d.
23. september kl. 11.00.
Anne Marie og Jan Dinesen,
”Ebbestrup”, vil efter gudstjene-

sten være værter ved et arrangement som de tidligere år.
Mere om arrangementet i
august- og september-nummeret af HØST.
Ole Juul
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Kirkebil

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

og menighed

Orienteringsmøde til
menighedsrådsvalg 2012
Der afholdes orienteringsmøde om det forestående menighedsrådsvalg d. 4. september 2012.
Se HØST i august.
Rikke Antvorskov

Menighedsråds
møde
Døbte, viede,
Torsdag d. 16. august kl. 19.00
bisatte, begravede
Konfirmationer
i 2013
Konfirmationerne i 2013 bliver
fejret d. 5. maj i Hadbjerg kirke
og d. 12. maj i Ødum kirke.

Ferie

Jeg holder sommerferie fra d.
25. juni til og med d. 22. 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

Sommerkoncert
på Kollerup
I samarbejde med Pia Mark, Kollerup Gods, og Eskild og Anders
Dohn har kulturudvalget fornøjelsen at kunne invitere til en
intim sommerkoncert torsdag
d. 6. september 2012.
Læs meget mere i næste nummer af HØST.

Ødum
Døbte
Mathilde Rix, Selling
Luca Mohr Mikkelsen, Hadsten
Viede
Susanne Knoth & Michael Christensen, Ødum
Simone Løgstrup Hansen & Jannik Lübker Jespersen, Hinnerup
Hadbjerg
Døbte
Enya Palk Hejle Taaning, Hadbjerg
Carl-Emil Mortensen, Hadbjerg

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
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HØST IF
Notits

Gymnastikudvalget har fået et brev fra en gruppe af forældre, der er fremkommet med konstruktiv kritik i forbindelse med undervisningen på et enkelt hold.
Vi har taget det til efterretning og har derfor
også holdt et møde med forældrene samt instruktøren.
Vi har haft en god dialog, men samtidig vil
vi gerne understrege, at det er yderst vigtigt, at
I som forældre – og det gælder alle forældre –
forstår vigtigheden af, at vores instruktører forsøger at gøre deres allerbedste og at de er frivillige foreningsinstruktører, som bruger en stor
del af deres fritid på at undervise. Lige netop
fordi DE synes det er sjovt, udfordrende osv.
De får ingen LØN herfor, de får glæden ved at
videregive deres egen begejstring ved gymnastikken, hjælpe børnene til at bevæge sig og til
at kunne lide at gå til en idræt, som gerne skulle give dem en positiv udvikling og mange gode
oplevelser og venner fremadrettet.
Da vi i gymnastikudvalget, meget gerne vil
have en god og positiv dialog med alle forældre, er det derfor meget vigtigt, at alle forældre
kommer til gymnastikudvalget, så snart I synes
der er grund til dette – også for at få en snak
– den være sig positiv eller mindre positiv. Vi
vil meget gerne ”bruges” og derfor er det også
vigtigt, at I kommer med hvad I nu end måtte
have på hjerte.
Vi vil glæde os til at få en snak med jer, hvad
enten det er via tlf. eller i hallen.

Gymnastikudvalget

Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, bakkegaard45@sol.dk
Sanna Steenfeldt, tlf. 41 23 48 43, gertogsanna@skylinemail.dk
Marianne Langdahl, tlf. 27 20 01 47, mm@langdahl.dk
Lene Loft, tlf. 40 41 82 32, kurt.lene@hotmail.com
Clara Dinesen, tlf. 27 73 23 11, clara.dinesen@hotmail.com
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Søndag d. 15. april startede kold
og blæsende. Kl. 10.15 mødte
nogle friske forældre samt børn
op ved Selling forsamlingshus.
Eva og Anton fik faklerne tændt
med gymnastikkens olympiske
ild og der blev gjort klar til løbeturen med afgang mod HØSTHallen i Hadbjerg, hvor HØST
IF´s gymnastikopvisning skulle
afholdes med OL som tema.
Gymnastikkens OL-ild blev
tændt foran hallen, hvor vi
med glæde så, at rigtig mange forældre, bedsteforældre og
mange andre havde fundet vej
til HØST-Hallen. En flot indmarch med rigtig mange farver
og glade gymnaster startede kl.
11. Der blev budt velkommen
og sunget fællessang. Opvisningen startede, og sprudlende
gymnaster indtog gulvet i alderen fra 1 til 89 år og hvert hold
havde på deres egen måde indflettet OL-farverne og logoer i
deres opvisning. Vi sluttede af
med et indbudt gæstehold fra
DGI Østjylland. Et stort hold på
80 gymnaster i alderen 10 til 14
år fra hele Østjylland, lavede en
rigtig flot opvisning. En rigtig

gymnastikopvisning 2012

fin afslutning på vores sæson.
Vi havde i år også fået lavet et
logo som var både på program,
takkekort og vores kager. Dette
flotte logo er tegnet af Maja Holdensgaard. Tusind tak for din
hjælp med dette. Vi afsluttede
endnu engang med et gigantisk
kagebord. Det faldt vist i alles
smag.
For at dette arrangement kunne løbe af stablen, har der været
mange hænder i gang. Instruktørerne og gymnastikudvalget
startede lørdag kl. 17, med at
klargøre hallen. Søndag mødte
en flok friske ’bedster’ og ’older’ op og klarede hele kaffese-

ancen. Efter opvisningen fandt
også mange frivillige hænder en
vej til lige at give en hånd. En
KÆMPE STOR TAK til alle jer,
der har hjulpet til for at gymnastikopvisningen kunne løbe
af stablen. Det er guld værd for
HØST IF Gymnastik.
Endelig skal alle vore instruktører, hjælpeinstruktører og føl
også have en hilsen med tak
for sæsonen, der er gået. I gør
et kæmpe frivilligt arbejde for
gymnastikken. Tak for det.
Rigtig god sommer til alle
gymnaster og instruktører!
HØST IF Gymnastik
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Løb i HØST IF

Alle kan være med
Der er plads til alle
i Løb i HØST IF.
Vi tager udgangspunkt i følgende
niveauer:
• Du har aldrig
løbet eller motioneret tidligere
• Du kan finde på at tage
cyklen eller gå en tur en til
to gange om ugen
• Du løber lidt eller dyrker
anden idræt en til to gange
om ugen
• Du er vant til at løbe 5-6 km
to til tre gange om ugen
• Du er vant til at løbe 8-9 km
to til tre gange om ugen
• Du er vant til at løbe 10-12
km tre gange om ugen.

Mød op og vær med søndag den 12. august kl. 10
Uanset om du allerede løber eller kunne tænke dig at
komme i gang, så mød op til første træning. Vi er sikre
på, at det bliver både sjovt og hyggeligt, og vi vil sørge
for lidt opstartsforplejning J
Vi starter nu op med Løb i HØST IF, der
tager udgangspunkt i erfaringer fra Løb
med DGI.
Løb med DGI er et landsdækkende koncept for
fælles løbetræning for motionister uanset deres kondition.
I et 30 ugers forløb mødes løbere og hjælpetrænere til ugentlig løbetræning. Der løbes på
hold, som er sammensat efter løbernes forudsætninger og mål for træningen.
Til og med 2011 har 79 byer lanceret Løb
med DGI.
841 koordinatorer og hjælpetrænere har deltaget.
7.726 danskere har løbet med i startbyerne.

16

Kom og vær med fordi
• Det er sjovt at træne sammen.
• Der er fælles opvarmning.
• Der er tilrettelagt træning i
op til 30 uger.
• Der er en stille og rolig
fremgang i hele forløbet.
• Løbetræningen er delt i niveauer – særligt tilpasset
nybegyndere og let øvede.
• Der løbes efter løbeprogrammer med udgangspunkt i den enkeltes niveau.

Billedet er fra opstarten af Løb
med DGI i Andst september
sidste år. Løberne er ’fanget’ i et
gang-interval.

Hvor og hvornår?

Første træningsdag bliver
søndag den 12. august kl. 10.00
foran HØST-Hallen.
Herefter er der løbetræning
hver tirsdag kl. 19.30 og søndag kl. 10.00.
Træningen er individuelt tilpasset og bliver ledet af lokale
hjælpetrænere fra HØST IF.

Kunne du tænke dig
at være med som hjælpetræner?
Vi har også brug for lidt ekstra hjælpere, som
kunne tænke sig at være hjælpetræner på de
forskellige træningsniveauer. Målgruppen er
almindelige løbere, der ønsker at videregive
deres løbeglæde til andre ved at hjælpe dem
godt i gang i trygge og sociale omgivelser. Du
behøver altså ikke have noget erfaring l dette,
HØST IF tilbyder f.eks. hjælpetrænerkursus
under DGI for dem, som har lyst til at få lidt
mere viden. Giv gerne besked til Claus Glavind
(se kontaktinfo nedenfor), hvis du er interesseret og vil høre mere om at være hjælpetræner.
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, træner,
mail: claus@glavind.net, tlf. 22 49 83 45
Lars Olsen, HØST IF motion,
mail: lars.knud@forum.dk, tlf. 25 60 54 47

17

HØST IF

HØST IF

Sponsoraftaler
OK Ødum

NU OGSÅ: Bestil el via OK og få dobbelt op pr.
liter tanket i HØST IF tilskud
Husk benzinkort til OK med HØST IF aftale
støtter HØST IF hver gang der tankes.
Du skal huske at du så støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 6 øre pr. liter, hver gang du
tanker, når du har et OK benzinkort, der er tilknyttet HØST IF. En god og nem måde at støtte
idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for
ungdommen i HØST IF. Tilbud: Hvis man laver
en el-aftale 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.
Årets sponsorcheck HØST IF fra OK kr. 29.622,14
I et af de kommende numre af HØST vil
der være et indlæg omkring overrækkelsen af
sponsorchecken. Denne bliver til via OK benzinkort tilknyttet HØST IF. Tak for støtten til
både OK og til alle, der har tanket med et OK
kort tilknyttet HØST IF det seneste år.
Lars Olsen
Tlf. nr. 86 91 40 07
eller mail lars.knud@forum.dk
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Nyt fra sponsor
udvalget i
HØST IF

Sponsorudvalget arbejder hårdt
på flere fronter. Tøjsponsorater
og skiltesponsorater, samt udarbejdelse af strategi og politik
på sponsorområdet herunder
sponsorpleje.
Status er, at vi har flere sponsorer, der gerne vil sponsorere
tøj til vores mange hold i de forskellige afdelinger. På skilteområdet er der gang i den i øjeblikket. Her kan man sammen med
skiltesponsorater lave forskellige aftaler – guld, sølv, bronze som inkluderer forskellige
sponsorater med HØST IF.
Skilte-sponsorer i HØST-Hallen
pr. 1. juni
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
Hadbjerg Mur og Beton ApS
Byens Frisør, Søndergade Hadsten
Tømrerfirmaet Kurt Jensen Selling
Murermester Kristian S. Hardam Selling
4ma Skilte Hadsten
Udover ovennævnte sponsorer
er der gang i en række andre
tegninger af sponsorat på skilte
i HØST-Hallen. Ny status i næste nummer af HØST.
Desuden har vi en aftale i forbindelse med etableringen af
HØST-Hallen, hvor 3 banker i
Hadsten sponsorerede til vores
indsamling, aftale om at de skal

have deres skilte etc. placeret på
det nordlige afsnit i HØST-Hallen – hvor også haluret er at finde. Dette arbejde pågår ligeledes
i øjeblikket.
Alle lokale firmaer har fået
tilbud om at få skiltesponsorat
de seneste måneder. Hvis der
er lokale firmaer, vi skulle have
overset i forbindelse med vores
skiltekampagne, er I selvfølgelig
velkommen til at henvende jer
til sponsorudvalget.
Ellers vil vi i løbet af kort tid
også åbne for at sponsorer udenfor lokalområdet kan komme med
i skiltekonceptet i HØST-Hallen.
Vi vil her hver måned fremover have et kort indlæg fra
sponsorudvalget i HØST IF.
Sponsorudvalget består af
Vivi Jensen
Rudbjergvej 13
8370 Hadsten
Tlf. 29 82 04 11
rudbjergvej13@gmail.com
Lars Olsen
Smedebakken 16, Hadbjerg
8370 Hadsten
Tlf. 86 91 40 07
Mobil 25 60 54 47
lars.knud@forum.dk
Kurt Møller
Byvej 4, Selling
8370 Hadsten
Tlf. 28 96 36 61
Mobil 21 61 65 18
kurt-m@pc.dk
HØST IF Sponsorudvalget

Motion
Vandring

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 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 mulighed for kaffe og hyggesnak i HØST-Hallens
klublokale.
Kontakt evt. formand for HØST IF Motion
Lars Olsen tlf. nr. 86 91 40 07 / 25 60 54 47 eller Vagn Poulsen tlf. nr. 72 20 24 56.

Cykling for motionister

Pump cyklen og smør kæden, tag
cykelhjelmen med og mød op
Vi har været i gang siden medio april – men det
er aldrig for sent at komme i gang.
Kom i form samtidig med at du kommer ud
og opleve foråret i omegnen sammen med andre fra området.
Vi planlægger 2 ture til 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 fra starten, er for dig der er nybegynder eller som 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.
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HØST IF
Jiu-jitsu

Jiu-jitsu i HØST-Hallen kører
videre med fuld styrke selvom
vi nu går ind i sommermånederne. Så benyt lejligheden til
at få en god gang motion sammen med teknikker, der kan anvendes i selvforsvar. Der er altid
plads til flere. Så hvis du har lyst
så mød op nedennævnte træningstider.
Træningstider
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 ”kaste- og faldtekniker”.
Nu også med nyt indkøbt udstyr
som giver flere alternative træningsmuligheder.
Evt. sommerferieaktivitet aftales på holdet.
Thomas Langton er instruktør og kontaktperson
mr.langton@gmail.com

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
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HØST IF
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.
Spilstop fra 1. juli til medio
august pga. sommerferie.
For yderligere information kontakt Kim Liholm – tlf.
22 78 77 70 eller på mail:
kim@liholm.dk.

Tennis

I HØST-Hallen 2011-12
Som i tidligere har set her
i HØST er der streget op i
HØST-Hallen til en tennisbane. I 2011-12 er der flg. muligheder for at spille tennis:
Tirsdage kl. 15.00-16.00
Torsdage kl. 15.00-16.15
Lørdage kl. 07.30-08.30
		
kl. 08.30-09.30
Har du lyst til at spille tennis,
kan du kontakte undertegnede
eller Erik Pedersen for nærmere.
Erik har tlf. 86 91 47 33 eller mail
eriksmeden@pedersen.mail.dk
eller Lars K. Olsen Tlf. 86 91 40 07
eller mail lars.knud@forum.dk.
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
86 91 40 07 / 2560 5447 lars.knud@forum.dk

HØST-Hallen

udvidelse

Status

Information fra projektgruppen
Projektgruppen, der kigger på
Et større rum ca. 125 m2, hvor
en udvidelse af HØST-Hallen, det påtænkes at etablere motier blevet suppleret med Frode onscenter, som der egentlig var
Mogensen. Frode er ingeniør i det oprindelige projekt, men
og har i en årrække spillet både som måtte spares væk.
fodbold og bordtennis i ØHG/
Redskabsrumsudvidelse. Det
HØST IF. Han er stadig aktiv på eksisterende er simpelthen for
bordtennissiden. Så godt, at vi lille.
får en med ingeniørviden.
Evt. et udendørs boldrum til
Projektgruppen har holdt to brug for fodboldafdelingen.
møder nu. Og faktisk er vi nået
Byggeriet tænkes placeret på
til at få tegnet streger og linjer østsiden som lavbyggeri som
for et projekt. Vi har valgt at nuværende
klublokale/redsige, at vi går efter noget det er skabsrum ud mod det grønne
muligt at finansiere i stedet for areal.
det store scoop. Altså 1. del som
Pt. er vi ved at få lavet nogle
vi kalder af en evt. haludvidel- tegninger, samt nogle økonomise. 1. del er nødvendiggjort af at ske overslag. Det er meningen,
der til efteråret lukkes for den at vi så vil sende en forespørgsel
gamle gymnastiksal og omklæd- til Favrskov Kommune om en
ningsrum, hvilket skaber et helt sådan udvidelse. Om det er muakut behov for især ekstra om- ligt at koble en evt. delvis egenklædningsfaciliteter.
finansieret haludvidelse sammen med skolehalsfaciliteter
1. del af udvidelsen
og andre tvivlsspørgsmål vil det
indeholder pt.
blive interessante at få afklaret.
Mindre udvidelse af klubloka- Vigtigst er det at få tilkendegilet, som giver mulighed for at vet, at vores behov er akut.
etablere et mødelokale i særNæste møde i projektgruppen
skilt lokalet.
er ultimo juni.
Omklædningsfaciliteter – 4
Spørgsmål eller andet til proomklædningsrum, der både kan jektgruppen kan rettes til untilgås ude- og indefra.
dertegnede.
Kontaktperson i projektgruppen
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
Mail: lars.knud@forum.dk
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Fodbold
Kampfordeler

Vores kampfordeler er:
Tina Bille, Møllevej 11, 8370
Hadsten
Tlf. 8692 4746/ 6018 6420
E-mail: majati3@mail.dk

Ungdoms
afdelingen
Turneringskampe og stævnedeltagelse er i gang for HØST IF’s
børne- & ungdomshold. 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.
Snart er det sommerferie. Det
aftales på de enkelte hold, hvornår der er sidste træning inden
ferien samt hvornår der er opstart igen. Det er ikke ens for
alle hold. Hjemmesiden vil blive forsøgt holdt opdateret med
træningsstart efter sommerferien.
U15 Drenge
Vores U15-drengehold går fra sejr til
sejr. Ubesejret efter 6 kampe. Men
alting får en ende.
Således tabte drengene i weekenden
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Håndbold
den første kamp til den nærmeste konkurrent til 1. pladsen
Vorup FB. HØST IF indtager dog
stadig 1. pladsen med 18 points
mod Vorup FB’s 16 point. Så der
er ikke råd til nogen pointtab de
sidste 3 kampe. Intensiv træning ledet af drengenes mangeårige træner Kurt Svejstrup
kan man nu se har båret frugt.
Spændende at se om drengene
klarer skærene.
Fodboldskole uge 27
Vær opmærksom på DGI Fodboldskole i uge 27 i Hadbjerg.
Der er faktisk fyldt helt op – ca.
80 deltagere, hvilket er rekord
for vores fodboldskole. Hvis du
nu har glemt det, så kan du prøve at tage kontakt til DGI kontor
Ebbe Glargård 79 40 43 03 eller
skoleleder for fodboldskolen i
Hadbjerg Lars Olsen 86 91 40 07
/ Bent Engdal Nielsen 86 914253.
HØST IF Fodboldudvalget

Seniorfodbold
HØST IF Herresenior
7-mands hold
7-mandsholdet er en samling af
tidligere HØST IF seniorspillere,
som spiller seriefodbold i andre
klubber, samt de ekstra spillere,
der stadig er tilknyttet HØST IF.
Der er spillet 8 kampe på nuværende tidspunkt. 4 sejre og

4 nederlag. Målscore på 35-21.
De fleste kampe har været meget tætte, så det er små marginaler der gør, at vi ikke ligger helt i
top. Men ellers god forårssæson
med mange gode kampe.
Kontaktperson for 7-mandsholdet er Kenneth B. Pedersen. Han kan kontaktes på tlf. 28 99 36 63, mail:
erslev_bonden@hotmail.com
eller Lars Olsen fra fodboldudvalget.
Old Boys 40 årsholdet
OB 40 holdet klarer sig helt ud
over forventning i dette forår.
Senest blev det ubesejrede tophold Langå besejret med 2-1 på
hjemmebane. I skrivende stund
mangler der 3 kampe, men indtil nu er det blevet til 13 points
i 7 kampe.
OB40 holdet indtager en 4.
plads ud af 11 hold i rækken.
Altsammen kan ses på samme hjemmeside www.dbu.dk.
Søg på HØST IF og alle klubbens
hold vil komme op og man kan
så vælge hvilke hold man vil se
nærmere på, herunder OB40
holdet.
Nye spillere velkomne så vi
kan få en bred OB-40 trup.
Spørgsmål vedr. OB40 holdet
kan rettes til holdleder Torben
Slumstrup eller evt. Lars Olsen
fra fodboldudvalget.
HØST IF Fodboldudvalget

Træningstider for den nye sæson vil blive slået op hjemmesiden www.høstif.dk. Og annonceret i annonce i Favrskov
Avisen samt i HØST i august.
Spørgsmål vedr. ungdoms- eller seniorhåndbold kan rettes til:
Håndboldformand Pia Jeppesen
Smed
E-mail: pia@ghv3.dk
Mobil: 23 95 62 87

Badminton
Sæsonen er slut. I starten af
august vil der være opstartsscenaria i forbindelse med den
nye indendørssæson. Spørgsmål eller andet, så kontakt
Badminton-formand Gert Holdensgård Tlf. 23 31 17 56, mail:
gertogsanna@skylinemail.dk.
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Fællesarrangementer

Hadbjerg Skole

Grundlovsdag 2012
Tirsdag d. 5. juni var vi samlet over 70
voksne og børn til den officielle del af
grundlovsdagsarrangementet i Hadbjerg
Skole, hvor vi som sædvanlig begyndte
med fællesang under et vajende
dannebrog.
I år havde vi indbudt borgmester Nils Borring til at holde
grundlovstalen, og det blev en
god og solid tale, hvor Nils Borring bl.a. mindede os om, at vi
på grund af grundloven og praktiseringen af dens indhold er
borgere og indbyggere i et land,
som har nogle rettigheder og
pligter, som andre ikke kender
til, og som de grundet fattigdom
eller terrorregime næppe lærer
at kende.
Efter den sidste fællesang flyttede vi arrangementet op til området omkring det gamle klub-

hus, hvor vi fandt læ og hvor
HØST IF og Hadbjerg Borgerforening stod for salg af pølser, øl,
kaffe og kage. Her skabtes en
rigtig hyggelig stemning, og vi
var vel hen på eftermiddagen
over 100 samlet. Da blæsten tog
til og skyerne begyndte at trække ind over Hadbjerg trak HØST
IF’s gymnastikinstruktører indenfor i hallen til opvisning ved
springgymnaster og lege for børnene, som varede til hele arrangementet sluttede ved kl. 16.30
tiden.
Det blev til endnu en rigtig
god dag for lokalsamfundet og
herfra skal lyde en stor tak til
alle jer, der mødte frem og ikke
mindst til jer, der var med til
at løse de forskellige praktiske
opgaver, der altid er forbundet
med et sådant arrangement.
Ole Juul
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Tidligere på året fik 3. klasse til
opgave at skrive en rigtig uhyggelig gyser-historie. HØST har

En underlig dag

Nu vil jeg fortælle en historie om
noget som foregik for 100 år siden.
Ved en landevej syd for Randers lå en by som hed Hadbjerg. Hadbjerg var en lille hyggelig landsby med en kirke, en
købmand og et smukt gadekær.
Rundt i byen kørte hestevogne
og folk hilste pænt på hinanden. I udkanten af landsbyen lå
et lille faldefærdigt hus. Stakittet var gråt og trist og manglede
mange brædder og bag stakittet
var græsset så langt at man skulle tro det ikke var blevet klippet
i flere år.
I huset boede et mærkeligt ægtepar med et endnu mere mærkeligt barn. De gik altid klædt i gråt
halvsnusket tøj, og når man mødte dem på gaden, kiggede de væk
eller dukkede nakken og så ned i
jorden. Barnet gik altid rundt med
en låst kuffert. Pludselige en dag
kom landsbytossen til at løbe ind
i det mærkelige barn så det mærkelig barn tabte kufferten og den
sprang op. Alle folk stoppede helt
op og kiggede forskrækkede på
den åbne tomme kuffert. Lige
med et kom mørke skyer drivende
ind over landsbyen. Det var som
om husene mistede deres farver.
Træer, buske, græs og blomster visnede på et øjeblik. Pludselig kom
et hav af krogede, slimfyldte zombiehænder op af jorden, og uhyg-

fået lov til at trykke nedenstående, skrevet af Morten Emdal
Nielsen fra 3.A.

gelige spøgelsespibelyde kunne
høres over hele byen. De mørke
skyer kom tættere og tættere på.
Landsbytossen og alle de andre beboere i landsbyen styrtede forvirrede omkring lige indtil et kæmpe
lyn zigzaggede lige ned ved siden
af kufferten. Alle stoppede helt op
og holdt vejret. Jorden rumlede og
revnede og varm damp stod op
gennem revnen. Ud af dampene
kom en mørk kappeklædt skikkelse svævende. Hætten var så stor, at
man ikke kunne se ansigtet, kun
et stort sort hul. Det var Manden
med leen og det løb alle der stod
og så på koldt ned ad ryggen. Alle
ventede skræmte på hvad der nu
skulle ske. Hvem skulle Manden
med leen hente? Han svævede
langsomt over til den underlige
dreng og det mørke ansigt kiggede lige ind i den underlige drengs
ansigt. Med et bukkede Manden
med leen sig og smækkede kufferten i. Manden med leen sagde:
Undskyld, jeg glemte min kuffert
sidst jeg var her. Så svævede han
rundt og forsvandt sammen med
kufferten ned i den dampende
revne. Alle stod helt stille og sank
en kæmpe klump imens de så sig
forundrede omkring.
I det samme lukkede revnen sig
og alle farver og alt liv vendte tilbage. Alle i landsbyen åndede lettet
op og smilende gik de hjem.
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Verdens bedste lejrtur!
Mandag morgen mødes vi på
Hadsten station klokken 7.15.
Så tog vi toget til Middelfart og
der skiftede vi tog til Sønderborg! Da vi ankom, gik vi over til
vandrehjemmet. Da vi kom derover var værelserne ikke klar så
vi stillede vores bagage i et fællesrum og så gik vi ned i byen
og kiggede i butikker og købte
slik! Efter en time tog vi tilbage
til vandrehjemmet. De var stadig ikke helt klar så vi ventede
udenfor. Da de var klar kom vi
ind og vi begyndte vi at redde
senge og pakke ud. Så havde vi
bare fri, resten af dagen og vi
måtte lave hvad vi ville.
6.B

Arendse og Lise-May
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Vi var i Sønderborg og det var
meget hyggeligt, vi tog toget
meget tideligt om morgenen til
Sønderborg. Der var nogle der
sov og der var nogle der spillede
spil og andre sad og snakkede.
Natasja

Det var rigtigt hyggeligt at være
på lejrtur. Vi boede på et vandrehjem, som nu var helt okay.
Vi blev vækket om morgenen
af vores lærere, og så skulle vi
op og have morgenmad som
vandrehjemmet havde sat frem
til os. Så kunne vi bare gå hen og
tage hvad vi havde lyst til. Det
var skønt. De havde også sølvpapir og små poser som vi kunne

have vores middagsmad i, som
vi også selv skulle pakke om
morgenen.
Når vi var færdige med at spise vores morgenmad, skulle vi
se nogle historiske ting i Sønderborg. Det var lærerne der
havde bestemt hvad vi skulle ud
at se.
Vi skulle for det meste gå både
der ud, og hjem igen. Det var
også lærerne der havde bestemt
at det skulle være på den måde,
men der var heldigvis heller
ikke specielt langt ud til de ting
vi skulle se.
Når vi var kommet hjem fra
de ting vi nu havde set, havde
vandrehjemmet lavet aftensmad til os. Der blev hver dag
serveret varm mad. Det var helt
vildt dejligt!
Mie og Mads

Næste dag gik vi til Dybbølmølle. Vi gik ned til stranden. Da vi
have gået et stykke kom vi til
en masse krat og skranter. Der
var en masse mudder så det var
svært at komme op derfra.
Vi kiggede os omkring og så
Dybbøl Mølle så vidste alle hvilken vej vi skulle gå. Så pakkede
vi sammen og begyndte at gå.
Det var en rimelig lang tur. Derhen var der 4 km. Og på vejen
hjem var der også 4 km. Men
det var ikke tid til at tage hjem
endnu. Det var nemlig lidt undervisning i Dybbøls historie på
museet ved siden af.
Daniel og Magnus B.

Næste morgen skulle vi Dybbøl Mølle. Da vi kom til Dybbøl
Mølle var der et slags museum

6.A
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ved siden af og det skulle vi ind
på. Det var en fed undervisning
for vi skulle ikke bare lytte, men
også se film og prøve aktiviteter.
Det var hårdt at skulle gå rundt
og hen til Dybbøl Mølle. Så da vi
kom hjem var vi alle trætte.
Simon H. og Daniel

Der var et lille sted inde i Dybbøl Mølle, hvor man kunne købe
slik og andre ting. Senere skulle
vi ind og se museet, nogle mødte
nogle fra toget. Vi skulle se en lille film og krigen og skanserne. Vi
kom udenfor, hvor vi blev delt op
i små grupper. Vi skulle ind i en
lille barak hvor der var nogle der
skulle, have noget soldatertøj på.
Vi prøvede en hel masse ting fra
den tid, f. eks. at skrive et brev.
Senere gik turen hjem, dog gik vi
den rigtige vej.
Sofie, Karoline,
Magnus V. og Lene

Hygge

Så stod vi op onsdag morgen
med hovedet fuld af glæde, for
vi skulle i Danfoss Universe. Vi
skulle med bus kl. 9.00. Bussen
var gul med grimme grå sæder.
Vi sad og hyggede os alle sammen i bussen. Da vi kom ud af
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bussen regnede det, det var irriterende, vi blev godt nok våde
men det gjorde ikke noget, dagen var stadigvæk god.
Simone

Onsdag gik turen til Danfoss
Universe. Vi blev delt i to grupper, og det var så den gruppe
man skulle gå med resten af dagen. Den ene gruppe skulle lave
noget med intelligenserne, og
den anden skulle finde på noget
nyt til parken. Mens den ene
gruppe var på værksted gik den
anden rundt i parken. Vi kørte
på Segways og prøvede alle de
andre ting. Det var nu en meget hyggelig tur, selvom det var
regnvejr.
Sofie, Karoline,
Magnus V. og Lene

Onsdag var vi på Danfoss Universe. Vi blev delt i to hold, det
første af holdene startede med
af få undervisning om formiddagen hvor det andet hold så
måtte gå rundt og kigge i parken
og prøve de forskellige forlystelser/aktiviteter. Da det blev middag spiste vi madpakker og bagefter så vi Science Show, hvor
Frederik fra 6.A og Christine

fra 6.B skulle dyste om at puste
flest balloner op og det var Christine der vandt.
Rikke, Sebastian,
Frederik og Rasmus

Vi skulle til Sønderborg slot i
Sønderborg. Vi skulle gå hele vejen, og det ville blive en lang tur.
Vi pakkede vores ting og gjorde
os klar. Vi pakkede drikkedunke, madpakker, tørt tøj, regntøj og penge til souvenirs. Da vi
kom der over blev vi modtaget
af en kustode.
Slottets Historie
Sønderborg slot blev grundlagt
omkring 1170.
I pinsen 1340 blev junker Valdemar gift på Sønderborg slot
med Sønderjylland søster Prinsesse Hedvig, et vigtigt led i
hans udnævnelse til konge senere samme år.
Sønderborg slot var et af rigets
stærkeste borge.
• Turen var sjov,
• Det var hyggeligt,
• Det var især hyggeligt at være
sammen med vennerne,
• Det var HAHAAHAHAHAHAH!
Vi købte en masse souvenirs.
Vi købte f. eks. : En masse slik,
men det forsvandt hurtigt.
Malene, Maja, Julie og Clara

Torsdag var vi på Sønderborg
slot. Hvor vi bl.a. hørte om Christian d. 2´s fangeskab på Sønderborg slot. Bagefter skulle vi
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på billedjagt rundt på slottet.
Bagefter tog vi op til Sankt Marie kirken. Vi fik også lov til bagefter at gå rundt i byen.
Om aftenen, havde vi en festaften. Der var købt is ind for
pengene vi havde tjent på vikingedagen, nogle uger inden.
Hvert værelse skulle lave en underholdning. Det kunne fx være
en quiz eller en lille leg.
Fredag skulle vi tidligt op. Vi
skulle nå at spise morgenmad,
smøre madpakker og pakke sammen. Vi skulle gå ned til stationen med vores bagage. Kl. 07:30
kørte toget, hjem ad. Vi ankom
på Hadsten station omkring
12.30. Vores forældre ventede
på os ved stationen. Det var en
rigtig god tur. Vi giver den 4½ ud
af 5 stjerner!
Amalie og Emma

Torsdag skulle vi se Sønderborg
slot og en kirke. I Sønderborg
slot skulle vi have rundvisning
og en billede jagt hvor vi fik et
papir hvor der var nogle billeder
af ting i slottet som vi skulle finde. Efter vi havde været i kirke
og slot skulle vi i byen og købe
for resten af vores penge. Fredag
tog vi hjem.
Oliver, André,
Nikolaj og Mike

Hjemturen med tog var også super hyggelig, undtagen at vi skulle
op klokken 5, de tre skift vi skulle
igennem med lang ventetid! Bedste klassetur!
Christine og Linette
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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
autoteknik.dk/hadbjerg-auto-service.html
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.
August
September
Oktober
November
December

Deadline
12.8.2012
2.9.2012
7.10.2012
4.11.2012
2.12.2012

Udkommer
24.-27.8.2012
14.-17.9.2012
19.-22.10.2012
16.-19.11.2012
14.-17.12.2012

Materiale til HØST indleveres til Rikke Møller
Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er bladet ikke kommet? Så kontakt:
Peter Møller
tlf. 23 86 38 54
Inge-Lise Rathje tlf. 60 63 73 30
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Kalender
Juli

Juni
15
16

Hadbjerg, kl. 11.00
EM-fodbold, Selling
18 HØST udkommer
19
Selling byfest: tilm. loppemarked
20
Selling byfest: tilm. kagekåring
21
Selling byfest: tilm. sæbekasseløb
22
Selling byfest: opsætn. telte/borde
23 Sankthans
Selling byfest
24 Ødum, kl. 11.00
25
26
27
28
29
30
17

HØST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hadbjerg, kl. 11.00
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Åbent hus, Hadbjerg Vandværk
Ødum, kl. 11.00

Hadbjerg, kl. 11.00

August

5 Ødum, kl. 9.30
Hadbjerg, kl. 9.30
12 Løb i HØST IF
Deadline HØST august
16 Menighedsrådsmøde
19 Ødum, kl. 11.00
26 Hadbjerg, kl. 11.00
27 HØST udkommer

