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Redaktionsmøde
Tirsdag d. 11. september holdes det halvårlige redaktionsmøde i HØST, hvor repræsentanter fra de respektive
foreninger og organisationer

Kirken som fundamentet
bag HØST mødes for dels at tilrettelægge det næste halve år og
dels udveksle erfaringer og initiativer.

Er der læsere, der har ris eller ros til bladet
eller ønsker at komme til orde, er man altid
velkommen til at kontakte redaktør
Rikke Møller Antvorskov,
e-mail: rma_oedum@hotmail.com.
Ole Juul

HØST kan også læses på nettet
Fx ved Selling Forsamlingshus på internetadressen 8370.dk

Det forhistoriske hjørne

Indhold

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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Hadbjerg Skole

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

Når man bygger et hus skal fundamentet være i orden. Ellers
skrider det. Det er simpel lære,
”logik for perlehøns”, som man
siger.
På de gode dage ved stranden
i Fjellerup, som der jo trods alt
har været nogle af, har jeg kunnet sidde og se, hvordan børnene blev væk i legen, hvordan
de byggede store, flotte sandslotte med tårne og vandgrave.
De stod godt, men ikke længe.
Hvis ikke en eller anden nævenyttig unge i misundelse havde
sparket det ned, ja, så skulle tidevandet nok klare det. I alt fald
var det væk næste morgen, og så
kunne de kreative børn begynde
forfra. Men så gik tiden jo med
det. Sandslottet hører barndommen til, det hører legen til, det
hører nuet til.
Som voksne ved vi godt, at når
der for alvor skal bygges, så skal
der bygges på fast grund. Det er
simpel lærdom, og det er jo et
meget enkelt og letfatteligt billede, som Jesus bruger overfor
sine disciple, da han en dag taler
til dem om det liv, de skal leve.
At det skal funderes godt. Disciplene ved godt, at Jesus taler
i ”billeder”, som han så ofte gør
i sine lignelser. De ved godt, at
han ikke er i gang med at oplære
dem til murere. De ved godt, at
det handler om deres liv, og de
ved, at når han taler til dem om
det solide fundament, om klip-

pen i stedet for sandet, så er det ham selv han
peger på. Så er det alt det, de gennem mødet
med ham, har lært, han peger på. Så er det den
lære, som han gennem ordet, gennem fortællingen, har opdraget dem i. De kender ham, og
de ved, at han så længe han er hos dem, så er
han deres faste grund, så er han klippen. Så er
han den klippefaste.
Det er det samme, det handler om for os. At
for at livet lykkes, så skal det have et godt og et
sikkert fundament, ellers skrider det. Men så
enkelt er det så alligevel ikke.
Fordi du kommer i kirken til gudstjeneste og
tager det til dig, der siges til dig i dåb og nadver, i evangeliets forkyndelse og i velsignelsens
ord, så er det ikke en forsikring om, at nu er alt,
som det skal være, og nu kan intet ondt ramme
dig. Du er, og det er vi alle, udsat i dette liv.
Du er ikke fredet, fordi du søgte ind i kirken.
Der kan ramme dig nøjagtig det samme, som
kan ramme det menneske, der var og er aldeles
ligeglad med kirken og med det ord, der lyder
herfra. Sådan er det vilkår, vi kender. Sådan er
det liv, vi kender. At der er sygdom, der sker
ulykker, pludselige dødsfald, og ingen er på forhånd sikret. Sådan kender vi alle vilkåret, og
der var dem, der fik det meget tæt på i livet.
Så kan man jo spørge om, hvad forskel det så
gør, at vi bygger livet op på det ord, der lyder i
kirken? Er verden ikke den samme, og er livet
derudenfor ikke det samme? Jo, verden udenfor er den samme, når vi går herfra, som da vi
kom. Og så er der alligevel en forskel. Huset
gør en forskel. Eller sagt på en anden måde,
at herfra får du det ord med, den velsignelse
med, der gør, at verden udenfor ligger i et andet lys.
Jeg ved godt, at det er troens påstand, og jeg
har ingen saglige eller logiske argumenter for
det, jeg siger. Jeg har kun mit eget vidnesbyrd,
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og det må så stå til troende. Men for mig er det
helt afgørende, at vi i lokalfællesskabets midte
har et hus, der har en så lang historie bagud,
at det er, som vi synger, at ”her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted”, og da det er
dette særlige hus, så er det helt afgørende, at vi
tager klokkeklar afstand til den ligegyldighed
overfor kirken, som nogle af vore folkevalgte
politikere udviser.
For ikke længe siden var det kirke- og ligestillingsministeren, der vil lukke en del af de
gamle kirker, hvis de ikke, hvad søgningen til
søndagens gudstjeneste angår, lever op til et eller andet succeskriterium. Og nu er det en tidligere kirkeminister, Tove Fergo, der vil give de
kommende brudepar mulighed for at få foretaget en kirkelig vielse udenfor kirkerummet.
I haven for eksempel, i skoven, ved stranden,
eller på det diskotek, hvor de unge kyssede
for første gang. Og i sin argumentation følger
hun det moderne mantra, som ikke bunder i
andet end forkælelse, at det skal de have lov
til, hvis det er det, de gerne vil, og som hun
profetisk udtaler, så vil det ”gøre de unge mennesker interesserede og nysgerrige efter også
at komme og deltage i gudstjenester”. Det er
temmelig naivt, men hvad værre er, så er det i
den grad nedbrydende for forståelsen af, hvad
kirken og huset her betyder, og det er trist, at
det er politikere der står for dette nedbrud, og
jeg kan forsikre jer om, at det ikke længere er
så bekræftende at være embedsmand i en folkekirke, der indefra nedbrydes af de, der blev
valgt til at støtte og styrke.
Der er så dem, der vil hævde, at det da kan
være lige meget, om eksempelvis en vielse
foregår i en kirke eller i Guds frie natur, når
bare der er en præst med, der foretager vielsen
og lyser velsignelsen. Nej, det er ikke lige meget. For huset gør en forskel. For i kirken er det
ikke alene præsten, og godt for det, nej, her er
det helt andre ting, der gør sig gældende. Her
er et alterbord. Her er et alter. Her er en døbe-
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font. Her har folk fra Ødum og
Hadbjerg kommet i snart 900 år
med deres nyfødte, med deres
afdøde, med dem selv, og herfra er de gået ud i dagen med en
forståelse af, at det hus i sognet
var og er noget særligt. Så det er
bestemt ikke lige meget.
Kirken og det ord, der lyder
derfra, har aldrig kunnet ændre
på de grundvilkår, vi kender, og
så alligevel har det gjort en forskel i, hvordan vi som mennesker møder de grundvilkår. Jeg
har aldrig her i kirken hørt, at
mit liv skal lykkes bedre end andres. Jeg har heller aldrig hørt,
at mit liv var sikret fordi jeg
søgte kirken. Nej, men jeg har
i kirken hørt noget, som jeg aldrig kan blive færdig med. Jeg
har hørt, at mit liv er bygget på
klippegrund. Jeg har hørt, at mit
liv er omgærdet med en kærlighed, der er aldeles ufortjent. Jeg
har hørt, at mit liv er givet en
mening, som jeg ikke selv skal
opfinde. Jeg har hørt, at jeg er
del af en historie, som begyndte
længe før mig og som fortsætter
efter mig. Jeg har hørt, at jeg hører til i et fællesskab. Og hvad
jeg har hørt, er det samme, der
gælder dig. At også dit liv er funderet. At også du er fortalt ind i
Guds historie. At også du er sat i
et fællesskab.
Du og jeg ved, og for hver dag
vi lever, bliver den viden bekræftet, at en skønne dag skal
det vise sig, at også vores liv var
begrænset og forgængeligt. Du
og jeg ved, at skybruddet også

menighed

kommer ind over alt
det, der er vores. Vi
Ødum kirke Hadbjerg kirke
ved, at floderne også
Søndag d. 26. august
en dag rejser sig
Ingen
kl. 11.00
12. søndag efter Trinitatis
over vores skrøbeSøndag d. 2. september
lige menneskehus.
kl. 11.00
kl. 9.30
13. søndag efter Trinitatis
Men vi har lov at
Søndag d. 9. september
tro med ordene fra
kl. 9.30
kl. 11.00
14. søndag efter Trinitatis
det gamle hus, at dit
Søndag d. 16. september
kl. 9.30
og mit liv er i Guds
Ingen
15. søndag efter Trinitatis		
Birgith Nørlund
hånd, og det kan
Søndag d. 23. september kl. 11.00
ingen storme, det
Ingen
16. søndag efter Trinitatis Høst- og Familiegudstjeneste
kan intet skybrud,
Søndag d. 30. september kl. 9.30
det kan ingen flodkl. 11.00
17. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
bølge, det kan ingen
Søndag d. 7. oktober
sygdom eller ulykke
kl. 11.00
kl. 9.30
18. søndag efter Trinitatis
ændre på. Det står
Søndag d. 14. oktober
kl. 9.30
fast. Den tro, den er
Ingen
19. søndag efter Trinitatis		
Peter Ulvsgaard
mit livs hovedhjørSøndag d. 21. oktober
kl. 9.30
nesten.
Ingen
20. søndag efter Trinitatis
Peter Ulvsgaard
Men vi kan ikke
Søndag d. 28. oktober
sige det os selv. For
kl. 9.30
kl. 11.00
21. søndag efter Trinitatis
det er bestemt ingen selvfølge. Der er
så meget, der modsiger det. Så derfor må Ønsker man kirkebil til og fra gudstjenester og eftermidvi indenom i kirken dagsmøder, ringer man selv til Hadsten Taxi, tlf. 86 98 24 44.
for at høre det. Derfor holder vi gudstjeneste, og her fortælles det søndag efter
Ole Juul, tlf. 86 98 90 65
søndag i ordet om Kristus. Hans ord forbliSognePræstegården, Ødumvej 32
ver. Hans ord er grundlaget. Hans ord er
præst
e-mail: ole-juul@post.tele.dk
fundamentet, og selv om Paul la Cour ikke
Rikke Møller Antvorskov
var kristen i dogmatisk betydning, ja, så fik
ForLumbyesvej 3, Ødum
han alligevel i det digt sagt det, det handmand
Tlf. 30 25 78 64
ler om.
Bente Krabbe Møller
KirkeØstergade 59 A, Hadsten
”Kom blæst, kom tåger af bitter frost.
værge
Tlf. 22 84 83 70
Omstyrt mit hus, knus mine gulves fjæl.
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Der er i os et lys, som alting tåler.
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Nu lever det, nu blev det salt og stråler.
Graver Fie Larsen, Vissing
Der er spændt vinger til vor hæl”.
Ole Juul
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

Gudstjenester

Kirkebil

Kirkevejviser
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Høstgudstjenester

Der fejres høstgudstjenester søndag d.
23. september i Ødum kirke kl. 11.00
og søndag d. 30. september kl. 11.00 i
Hadbjerg kirke

Konfirmander

Jeg holder fri i dagene 12. til og med 16. september.

De næste års konfirmationer er
fastsat på følgende datoer:
2013: Hadbjerg kirke d. 5. maj
og Ødum kirke d. 12. maj.
Undervisningen for elever i de
to 7. klasser begynder i uge 34.
7. A undervises onsdag og 7. B
undervises torsdag.
Begge dage fra kl. 12.55 til
14.25 på klassen på Hadbjerg
Skole.
Indskrivning til konfirmationerne foregår ved udfyldelse
af skemaer, som de kommende konfirmander har modtaget den første skoledag d. 13.
august.
Der indbydes til første forældremøde for konfirmandforældre torsdag d. 30. august kl.
19.30 i præstegården.
Konfirmanderne fra Voldum
og Rud sogne, som går i 7. klasse på Hadbjerg Skole, vil blive
undervist sammen med deres
klassekammerater forud for
konfirmationen i Voldum i maj
2013.
Jeg har også i år fået bevilget
medhjælp til undervisningen,
og kan hermed byde velkommen tilbage til cand. teol. Vibeke Høggaard fra Århus, som
også var med i undervisningsforløbet i fjor.
Vibeke og jeg har planlagt et
undervisningsforløb, som vil
blive meddelt konfirmanderne
den første undervisningstime i
uge 34.

Ole Juul

Ole Juul

Høstgudstjenesten i Ødum
Høstgudstjenesten i Ødum er traditionen tro
en børne- og familiegudstjeneste, som indledes med, at dette års minikonfirmander under
en særlig høstsalme bærer frugt, grøntsager og
korn ind i kirken for på den måde at synliggøre, hvorfor vi er samlet netop denne søndag.
Samværet efter gudstjenesten er atter i år
noget særligt, idet menighedsrådet og Byforeningen samarbejder med Anna Marie og Jan
Dinesen om et arrangement på ”Ebbestrup”
umiddelbart efter gudstjenesten.
Her vil Anna Marie og Jan sammen med Byforeningen og menighedsrådet være vært ved
en let frokost. Menuen er endnu ikke besluttet. Der kan ved den lejlighed købes drikkevarer, og der vil blive arrangeret forskellige lege
for børnene. Arrangementet afsluttes med kaffebord.
Arrangementet er en opfølgning af lignende
arrangementer, hvor vi efter gudstjenesten tidligere har været samlet på ”Engholm”, ”Ødum
Damgaard” og ”Astrup Højgaard”.
På den måde er der nu blevet skabt en ny,
god tradition i Ødum, hvor der skabes nye
samværsformer i et samarbejde med foreningerne i byen og en synliggørelse af det erhverv,
som danner grundlag for høsten.
Meget mere om arrangementet i septembernummeret af HØST.
Ole Juul

Ferie og fridage
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Minikonfirmander
I år vil undervisningen af såkaldte
”minikonfirmander” foregå på en
anden måde end tidligere. I stedet for en ugentlig dobbelttime
har jeg nu – sammen med klasselærerne for de to tredje klasser,
Vibeke og Sasja, og min undervisningsmedhjælper Vibeke – tilrettelagt en såkaldt ”kirkeuge” i uge
38. ”Minikonfirmanderne” skal
bl.a. på besøg i præstegården og
kirken i Ødum, Hadbjerg kirke,
Viborg domkirke, og der vil være
særlige temadage omkring kirke
og kristendom. Senere på året vil
der endvidere blive arrangeret temadage, dels op til advent og jul
dels op til Påske og Pinse, ligesom
”minikonfirmanderne” vil deltage ved særlige børne- og familiegudstjenester.

Udflugt

Den årlige udflugt afholdes tirsdag d. 25. september og går til
”Vestermølle” ved Skanderborg
Sø og Veng Klosterkirke.
Nærmere oplysninger og tilmeldinger kommer i septembernummeret.

”Kulturgruppen”
”Kulturgruppen” har også nogle
arrangementer i støbeskeen.
Mere om deres arrangementer i de kommende numre af
HØST.

menighed

Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolen har i den kommende sæson
”Kunst og Kristendom” som overordnet tema.
Sognepræst Gudmund Rask Pedersen indleder sæsonen lørdag d. 3. november.
Også i år holder vi til på Hadsten Højskole.
Mere om det første arrangement og det endelige program i september- og oktobernummeret af HØST.

Tirsdagsmøderne

Tirsdagsmøderne, som de seneste år har haft
stor tilslutning, begynder tirsdag d. 23. oktober, hvor vi får besøg af sognepræst Jørgen
Gleerup, Thorsager.
Mere om dette arrangement og hele programmet i septembernummeret af HØST.
Ole Juul

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. september kl. 19.00

Døbte, viede, bisatte, begravede

Ødum
Viede
Carina Romby Bjerg Mortensen & Kasper Kornerup Gregersen, Hadsten
Anette Sørensen & Steen Hougaard Sørensen, Hvalløs
Begravede/bisatte
Thyra Margrethe Degn, Hinnerup (tidl. Røved)
Jens Erik Kastrup Hansen, Hadsten (tidl. Langskov)
Bodil Elgaard Ludvigsen, Hadsten (tidl. Selling)
Bodil Camilla Stausholm Hardam, Selling
Kaj Gerhard Grønquist, Røved
Hadbjerg
Viede
Malene Buus Olesen & Cenneth Lund Astrup , Hadbjerg
Begravede/bisatte
Thi Trang Chau, Hadbjerg
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Høst-musik-aften
i Kollerup Kapel
Torsdag d. 6. september kl. 19.00
For første gang i rigtig mange
år er der mulighed for at komme til eksklusiv musik-aften
i Kollerup Kapel. Normalt er
det ellers kun muligt at opleve kapellet til den årlige gudstjeneste juleaftensdag, men i år afholdes et særligt høst-arrangement med musik, læsninger og fællessang.
Det gennemgående tema bliver høsten, sensommeren og det forestående efterår, og aftenen vil byde på stemningsfuld musik spillet af
undertegnede på kapellets nyerhvervede orgel samt min bror Eskild Dohn, som vil spille på en del forskellige instrumenter. Man vil
her få lejlighed til at
høre såvel barokmusik som variationer
over salmer og sange som hører årstiden (og høsten) til.
Kom og oplev det
Anders
Eskild
Dohn
Dohn
helt særegne rum på
Kollerup Gods og
mærk den specielle stemning, som levende
musik, levende læsninger og levende lys tilsammen kan give. Der er naturligvis fri entré.
Anders Dohn
Organist

Vi er meget begejstrede for at vi kan invitere til
denne hyggelige aften på Kollerup Gods. Efter
koncerten vil menighedsrådets kulturudvalg
være vært ved et glas vin og lidt snacks, og der
vil være mulighed for at nyde stemningen på
godset og få en hyggelig sludder med naboen.
Menighedsrådets kulturudvalg
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Menighedsrådsvalget 2012
Orienteringsmøde

Så er det nu, der skal vælges nyt
fælles menighedsråd for Ødum
og Hadbjerg sogne.
Selve valget finder sted tirsdag d. 13. november 2012, men
forberedelserne er allerede i
gang.
Derfor indbydes alle interesserede til orienteringsmøde
Tirsdag d. 4. september kl. 19.30
i Ødum præstegård, Ødumvej 32
Konfirmandstuen
Aftenens program
• Velkomst
• Menighedsrådets opgaver
og kompetence
• Menighedsrådets
redegørelse for arbejdet
siden sidste valg
• Redegørelse for
kommende opgaver
for menighedsrådet
• Redegørelse for regler vedr.
opstilling af kandidater
til menighedsrådsvalget
• Afslutning
I forlængelse af orienteringsmødet vil der, hvis de fremmødte
ønsker det, være mulighed for
at opstille en eller flere kandidatlister for hvert af sognene.
Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen for
Ødum Hadbjerg Fælles
Menighedsråd

I arbejdstøjet for menigheden
I Folkekirken måler vi ikke succes efter besøgstal – det er nok
det eneste sted, hvor vi netop
gør en dyd ud af ikke at tælle.
Man kunne sige, at vigtigheden af dagens gudstjeneste kan
være omvendt proportional med
besøgstallet. Det skal forstås på
den måde, at prædiken og budskab måske har større betydning
for de 5 kirkegængere der sidder
den ene søndag, end de 55 der er
inviteret til næste søndags festgudstjeneste.
Dermed ikke sagt, at få kirkegængere er lig med succes. Slet
ikke. Men her er ingen, som sætter sig til dommer over din tro
eller antallet af dine besøg i kirken.
Men det er heller ikke ligegyldigt, om der er tilhørere til søndagens gudstjeneste.
Uden menighed er Folkekirken
kun en forvaltning af det kirkelige ritual.
En begravelseskasse, en vielses-fest-arrangør, en barnedåbsforfest.
Gudstjenesten er fundamental
for det kirkelige liv, og menigheden er bærer af en tradition og
ansvarlig for at der holdes gudstjenester.
Således har menigheden også
en forpligtelse til at vælge og til
at indgå i menighedsrådets arbejde, så vi danner de fornødne
rammer om ”den kristne menig-

heds liv og vækst”, som der står i
menighedsløftet.
Nu skal vi jo kun være 7 medlemmer af det fælles menighedsråd for Hadbjerg og Ødum sogne,
så der er ingen grund til panik!
Men det er som med sportsklubber: Det er et levende fællesskab, og uden
nogen til at træne miniputterne, vaske spillertøjet, dømme en U-12-kamp og lave kaffe i klublokalet… Tja, så ville der ikke være nogen klub!
Og derfor skal vi selvfølgelig også have nogen
til at sidde i bestyrelsen – i denne sammenhæng
kalder vi det bare for ”et menighedsråd”.
For at sidde i menighedsrådet skal man være:
• Medlem af Folkekirken
• Myndig
• Have dansk indfødsret eller have boet
uafbrudt i riget 1 år forud for valgdagen
Menighedsrådsarbejdet drejer sig ikke bare om
mursten og økonomi, men også om mennesker
– både personale og menighed.
Som medlem af menighedsrådet har man derfor direkte indflydelse på alle kirkelige aktiviteter i vore sogne: Koncerter, skole-kirke-arrangementer, foredrag, babysalmesang, ældremøder
– fortsæt selv remsen…
Menighedsrådet er arbejdsgiver for gravere,
organist, kirkesanger m.fl., og så arbejder vi tæt
sammen med den lokale sognepræst, der er
”født” medlem af menighedsrådet.
Og så siger det måske sig selv, at kirkegårde
og bygninger fylder noget i menighedsrådets arbejde, ligesom økonomien ikke er en uvæsentlig del.
Det er vigtigt at se og påskønne det stykke arbejde, som hvert medlem af menighedsrådet bidrager med. Derfor er det heller ikke noget krav,
at man er uddannet arkitekt eller tømrer, har
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en højere handelseksamen eller en doktorgrad
i teologi.
Set med mine øjne, så er det største kvalitetsstempel for et menighedsråd, at det spejler lokalsamfundet og menigheden.
Jeg mener der i et menighedsråd både bør sidde hyppige kirkegænger og de som ikke kommer så tit. Der bør sidde folk, som synes det er
vigtigt at bevare den kulturarv, som kirkerne repræsenterer samt folk, som synes det er vigtigt,
at der er noget ordentlig kage til møderne.
Et godt menighedsråd er kendetegnet ved, at
medlemmerne brænder for opgaven og sætter
pris på at være en del af et forpligtende fællesskab.
Du er velkommen!
Rikke Møller Antvorskov
Formand

Jeg har nu været i menighedsrådet i snart 4 år. Det har været interessante og lærerrige år, hvor
jeg har skullet sætte mig ind i
meget nyt. Godt der er ”gamle”
arbejdsomme medlemmer, der
kan deres kram og har en god
tålmodighed til at forklare og gentage. Menighedsrådets arbejde var helt ukendt for mig,
og jeg må indrømme, at det var noget helt andet, end jeg egentlig havde forventet. Anderledes på den måde at man i menighedsrådet er
en del af de beslutninger, der træffes. Det er
ikke blot et råd, hvor man giver sin mening til
kende, og hvor de endelige beslutninger træffes andetsteds. Mange ting kan vi bestemme
her og nu og se resultatet af i løbet af kort tid,
mens løsningen af andre opgaver ligger langt
ude i fremtiden. Udenfor de ordinære møder,
synes jeg, at det mest spændende for mig har
været, at være med til at lave visioner for kirkegårdene, selvom dele af det arbejde rækker
langt, langt ind i fremtiden, men planen er
klar, og den er spændende. I et menighedsråd
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menighed
er der brug for både kreative, teoretiske og praktiske personer,
hvilket gør det interessant for
alle at være med i arbejdet i menighedsrådet.
Ruth Bugtrup

Jeg anede ikke
hvad jeg sagde ja
til, da jeg kom i
Menighedsrådet.
Jeg vidste, at det
var noget med en
præst og en kirke
eller to, og hvor svært kunne det
lige være? Men jeg blev klogere… Ikke bare er det et stort ansvar, vi har, og mange beslutninger vi skal tage, vi bestemmer
også rimelig meget hvad der
foregår indeni og udenfor selve
kirken. Der er nogle ting jeg ved
nu, og flere ting jeg stadig er at
finde ud af med dette arbejde,
men en ting ligger helt klart…
det har været en rigtig berigende oplevelse sammen med nogle dejlige mennesker, så jeg er
glad for at have sagt ja.
Helga Gisladóttir Hansen

Om at sidde i
menighedsråd
Jeg
har
været medlem af
Ødum og Hadbjerg menighedsråd i 2 perioder,
altså 8 år til november. Det har

været 8 år med meget skiftende
opgaver og vekslen mellem stille og travle perioder.
Som medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget deltager jeg i
arbejdet med at sikre den løbende vedligeholdelse af bygninger
og inventar, samt den løbende
tilpasning af kirkegårdene. Jeg
er derudover også kontaktperson for kirkens ansatte, og varetager på menighedsrådets vegne
det praktiske omkring kirkens
personale, f.eks. opmåling af
stillinger, opsætning af kontrakter, stillingsopslag, årlige medarbejdersamtaler, spørgsmål om
løn m.m.
På det seneste har vi startet et
organistsamarbejde med Ørum
– Værum sogne. Det har nu kørt
et halvt år, og er til gensidig glæde og gavn for de to organister,
der har bedre mulighed for at få
afholdt friweekender og ferie.
Samtidig har de to sognekasser,
opnået en del besparelser på vikar kontoen. At se det lykkes,
at overkomme tvivl og opstartsvanskeligheder, er en del af min
glæde ved menighedsrådsarbejdet. Udover alt det praktiske
(som, indrømmet, fylder en del)
er der jo også de kirkelige aktiviteter, som løbende debatteres
i menighedsrådet. Nogle glider
ud, andre kommer til, af og til
går det af sig selv, mere ofte skal
der arbejdes med at få noget til
at ske. Så meget desto større er
så tilfredsheden med det der går
godt.
Claus Jørgen Andersen

menighed

Hans Jørgen Bakkegaard, Ødum

Bente Krabbe Møller, Hadsten

Præst og menighedsråd

Da jeg første gang stiftede bekendtskab med de to menighedsråd, som i november 1978 overfor
biskoppen i Århus og kirkeministeriet havde indstillet mig til
at blive den nye sognepræst i
Ødum-Hadbjerg, mødte jeg en
række personer og personligheder, som alle hver
især havde et stort kendskab til lokalområdet og
et netværk i det lokale foreningsliv. Disse menighedsrådsmedlemmer blev de første år af uvurderlig betydning i det for en ny præst at lære et
lokalområde og dets befolkning at kende.
Senere har jeg haft stor glæde af menighedsrådene, som nu er blevet samlet et i fælles menighedsråd for Ødum og Hadbjerg.
Ikke alene har det til enhver tid siddende
menighedsråd altid sørget for at skabe de bedste fysiske rammer for deres præstefamilie og
mødeaktiviteterne i præstegården i Ødum,
men også de skiftende medlemmers kontakter til foreningslivet og i det hele taget deres
netværk, har haft og har stadig betydning i mit
daglige arbejde.
Jeg har altid kunnet sparre med ”rødderne”
omkring nye initiativer og tiltag for styrkelsen
af det kirkelige arbejde i sognene, og der har altid været god opbakning til de initiativer, som
jeg har foreslået. Men opbakningen alene gør
det ikke, også det, at ”rødderne” har været aktive med, har været en stor hjælp, og det har i særdeleshed kendetegnet ”mine” menighedsråd.
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Da jeg, som det nok er rygtedes, holder som
præst i juni måned 2013, er det af stor betydning for kirke- og menighedslivet i Ødum og
Hadbjerg sogne, at der er et stærkt hold med
kompetente medlemmer, der kan hjælpe den
nye præst godt i gang. Ganske vist er sognepræsten ikke – som de øvrige ansatte, gravere,
kirkesanger og organist – ansat af menighedsrådet, men af kirkeministeriet, men menighedsrådet er især for en ny præst at regne som
arbejdsgiver, og derfor er det af stor betydning,
at der fra første dag etableres et godt samarbejde.
Med min viden om og store kendskab til de,
der ønsker at fortsætte i menighedsrådet og
de, der måske indtræder som nye medlemmer,
er jeg sikker på, at det bliver et rigtig godt møde
for den nye præst, som det var for mig tilbage
i vinteren 1978.
Ole Juul

Som organist i Ødum og Hadbjerg kirker er det mit job at
sørge for musik til såvel gudstjenester, bisættelser som bryllupper, men der er også adskillige
musikgudstjenester og koncerter hvert år, som der skal tages
hånd om. Det er et arbejde, som
jeg sætter meget stor pris på – bl.a. fordi jeg har
en god arbejdsgiver i form af menighedsrådet,
som ansatte mig for 10 år siden. Der er naturligvis sket en vis udskiftning i menighedsrådet
siden da, men heldigvis består det gode samarbejde, og det kommer det forhåbentligt også
til efter næste valg. Ud over at være arbejdsgiver med hvad dertil hører (fx ”medarbejderudviklings-samtale), fungerer menighedsrådet
også som vært ved hyggelige sammenkomster
som nytårskur og den årlige udflugt for medarbejdere og menighedsråd, hvilket styrker et i
forvejen godt sammenhold.
Anders Dohn
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menighed
Menighedsråds
valg i Hadbjerg sogn

Blanketter til
kandidatlister

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres
det herved, at der tirsdag d. 13.
november 2012 vil blive afholdt
valg af 3 medlemmer samt stedfortrædere til at repræsentere
Hadbjerg sogn i Ødum Hadbjerg
Fælles Menighedsråd.

Blanketter til kandidatlister og
listeforbund kan fås hos formanden for valgbestyrelsen, se
nedenfor.
De udfyldte kandidatlister
indleveres i Ødum præstegård,
Ødumvej 32, 8370 Hadsten i perioden tirsdag d. 25. september
kl. 19.00 til tirsdag d. 2. oktober
2008 kl. 19.00.
Antallet af navne på en liste
fra Hadbjerg sogn må ikke overstige 10.
Antallet af navne på en liste
fra Ødum sogn må ikke overstige 12.
Intet navn må opføres på en
kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal
foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.
Kandidatlisterne skal være
underskrevet af mindst 5 og
højst 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere. Ingen
kan være stiller for mere end én
kandidatliste eller for en liste,
hvorpå den pågældende selv
er opstillet. Ingen kan opstilles
som kandidat på mere end én
liste.
Kandidatlister kan for valgbestyrelsen anmeldes at ville støtte hinanden (listeforbund). De
foreslåede kandidater kan enten være anført i en af stillerne
prioriteret rækkefølge eller sideordnet.

Menighedsråds
valg i Ødum sogn
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres
det herved, at der tirsdag d. 13.
november 2012 vil blive afholdt
valg af 4 medlemmer samt stedfortrædere til at repræsentere
Ødum sogn i Ødum Hadbjerg
Fælles Menighedsråd.

Valgbestyrelsen

Rikke Møller Antvorskov, formand
Lumbyesvej 3, Ødum
8370 Hadsten
Tlf. 30 25 78 64
Ruth Bugtrup
Glentevej 17, Hadbjerg
8370 Hadsten
Tlf. 86 91 49 13
Helga Gisladóttir Hansen
Glentevej 4, Hadbjerg
8370 Hadsten
Tlf. 86 23 04 22

menighed

Din indflydelse
som medlem af
Ødum Hadbjerg Fælles
Menighedsråd
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Være medbestemmende om aktiviteter
i sognene for børn og unge, skole og kirke, ældremøder, foredrag, studiekredse og
meget, meget mere.
Være en vigtig brik i et forpligtende fællesskab.
Være med til at holde kirken og sognelivet
levende.
Være arbejdsgiver for vore dygtige og stabile medarbejdere.
Være medbestemmende for økonomi og
budget for kirkerne, kirkegårdene, præstegården og de mange aktiviteter.
Være medbestemmende for hvordan vores
bygninger og kirkegårde holdes ved lige.
Være en del af et kristent fællesskab, med
god mulighed for at forholde sig til vores
tro og blive klogere på den danske folkekirke.
Være med til at vælge ny præst ved evt.
præsteskifte.
Være sammen med nogle hyggelige mennesker – løn taler vi ikke om, men vi har
en sjov, årlig udflugt.

Alle er meget velkomne til vores orienteringsmøde og evt. efterfølgende opstillingsmøde
– også hvis du ikke ønsker at blive valgt for 4
år, men bare vil have indflydelse på, hvem der
fremover skal repræsentere dit sogn.
HUSK – vi er alle ansvarlige for, at vores kirke
kan bevares og trives i vore sogne.
Ødum Hadbjerg Fælles Menighedsråd
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Hadbjerg

Selling

Hadbjerg Borgerforening

Høstfesten

Høstfestkomiteen har besluttet, at høsten er ovre og kommet godt i hus, så vi kan afholde høstfest d. 13. oktober i
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Bankospillet

Bankospillet i Hadbjerg Forsamlingshus om onsdagen er en
kæmpe succes. Det er dejligt at
se så mange mennesker, der gerne vil spille i Hadbjerg Forsam-

Veteranbilløbet blev igen i år afholdt som et samarbejde mellem Lerbjerg, Nielstrup og Hadbjerg forsamlingshuse.
Det blev en stor succes med
35 biler. Den ældste var en Ford
A fra 1929, og alle deltagere var
meget tilfredse med turen og
gav udtryk for at de ville komme
igen til næste år.

Medlemskort

Bestyrelsen har været rundt
med medlemskort, og der er
mange, som har betalt kontingent. Men der er stadig nogle
som har givet udtryk for at ville
betale over konto, som ikke har
husket det. Kom nu og indbetal jeres kontingent, I støtter et
godt formål og det fællesskab,
som er kendetegnende for det
danske samfunds eksistens. Vis
nu, at det at have en borgerforening / forsamlingshus er i den
danske ånd.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Formand Hadbjerg
Borgerforening

Vi vil gerne fra borgerforeningens side, sige tusind tak for en dejlig dag.
Under spisningen om aften, satte vi gang i en
lille konkurrence, om at komme med forslag til
hvad vi i Selling skal have som slogan.
Vi har ud af de mange gode forslag fundet 4
kandidater:
1.
2.
3.
4.

Lokal sammenhold – Hvor? – I Selling selvfølgelig
Selling – smørhullet over alle smørhuller
Kommunens Største (altså landsby)
Selling – byen med de seje sammenkomster

Nu kunne vi godt tænke os jeres hjælp til at
finde vinderen.
I kan stemme ved at lægge denne stemmeseddel i postkassen ved opslagstavlen
(H. C. Andersensvej 2) eller sende en e-mail til
majkenjen@hotmail.com. I kan stemme indtil
d. 1. oktober 2012.
På forhånd tak for jeres hjælp
Selling Borgerforening
Majken Holst-Jensen



Vores Sankthansbål blev i år
ikke som det igennem mange år
har været, da vi ikke havde en
aftale om at vi kunne benytte
jorden til bålet. Derfor flyttede
vi det til plænen ved forsamlingshuset.
Der var som noget nyt lavet
børnebål om eftermiddagen og
det gav meget stor tilslutning.
Jeg vil gerne hermed sige tak til
de medlemmer, som stod for arrangementet.
Aftenbålet for de voksne blev
ikke nogen succes. Her manglede vi den store opbakning som
vi ellers har haft i mange år. Til
næste år vil vi igen kunne bruge
vores HTC Parken Hadbjerg til
bålfesten, og da vil det nok blive
som det plejer med mange mennesker på pladsen.

Veteranbilløbet

Selling – Byfest

 Lokal sammenhold – Hvor? –
I Selling selvfølgelig
 Selling – smørhullet –over alle – smørhuller
 Kommunens Største – (altså landsby)



Nu hvor sommeren snart er gået
(hvor blev den egentlig af?), så
starter fællesspisningen d. 27.
september. På nuværende tidspunkt ved jeg ikke hvad menuen
bliver, men jeg er fuldstændig
tryg ved at Vores Helt Fantastiske Madhold nok skal give os
en dejlig middag. Så skriv denne
dato ind i kalenderen.

Sankthansbålet

lingshus. Der er plads til flere,
så hvis I skulle have lyst, så kom
og spil med. Jeg vil hermed give
vores faste stab et skulderklap
for jeres store indsats.



Fælles spisning

Hadbjerg Forsamlingshus. Der
vil komme en indbydelse i jeres postkasse på et senere tidspunkt, men gør nu festtøjet
klart og kridt skoene. Det bliver
en kanon fest.



Vi har i dag d. 6. august indgået aftale med Torben Frandsen HTC Biler i Hadsten om, at det
stykke jord som ligger langs med regnvandsbassinet i Hadbjerg, har borgerforeningen fuld
råderet over.
Stykket skal bruges til rekreativt område,
hvor vi fremover kan lave mange forskellige
tiltag,
Jeg vil her igennem opfordre borgerne i Hadbjerg og omegn til at komme med forslag til
hvordan stykket skal indrettes og anvendes.
Stykket vil på et senere tidspunkt blive indviet, området vil blive navngivet ”HTC Parken”
Hadbjerg.
Jeg er som formand for Hadbjerg Borgerforening meget taknemlig for, at denne aftale
med Torben Frandsen, som er ejer af HTC Biler
A/S, Hadsten, er kommet i stand.



HTC Parken Hadbjerg

Selling Borgerog Grundejerforening

 Selling – byen med de seje sammenkomster

Navn: __________________________________
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Gymnastik
Følgende hold starter i HØST-Hallen
Sæsonen starter mandag d. 3. september 2012
Ældreidræt (friske bedster og ”older”) 60+
Mandag kl. 15.00-17.00 HØST-Hallen hal A & B. Kontingent kr. 400
Du kan li´ at røre dig og holde dig i form!
Så derfor – vi mødes mandag kl. 15 lige præcis – i
HØST-Hallen til gymnastik med musik du ka´ li,
fællesskab, sang og latter,
spil, hockey, ”bold” der batter,
til slut en sang og kaffetår.
Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85
Krudtuglerne – piger og drenge 0-3 år samt forældre
Mandag kl. 16.30-17.30 hal B. Kontingent kr. 475 inkl. forældre-T-shirt
Kan du lide at udfolde dig og vise hvor dygtig du er til at lave kolbøtter, snurre
rundt, danse, løbe, hoppe og synge, er det her holdet du og dine forældre skal tilmelde sig. Hvis ikke dine forældre kan deltage, kan du tage dine bedsteforældre
med. Der bliver et samarbejde, mellem barn og forældre, og det er meget vigtigt,
at I tager tøj på, som I kan bevæge jer i. Pak tasken hjemmefra, så den er klar til
om eftermiddagen. Husk strømper med gummidutter eller du skal have bare tæer.
Tilmelding inden start på: bakkegaard45@sol.dk max 30 delt. – først til mølle!
E-mailen skal indeholde: Gymnastens navn, adresse, cpr. nr., tlf. og tøjstr. barn/
voksen.
Instruktør: Nanna Rasmussen
Spillopperne – piger og drenge 4-6 år
Mandag kl. 16.45-17.45 hal A. Kontingent kr. 450
Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal lege og lave meget andet sjovt. Både på redskaber
og uden redskaber, der bliver fart over feltet, så kom og vær med! Til vores opvisning i foråret viser vi, hvad vi har lært i løbet af vinteren.
Husk bare tæer eller strømper med gummidutter, så du ikke glider. Du skal være
fyldt 4 år inden jul, og være klar til at lave gymnastik på egen hånd.
Vigtigt! Max. 25 deltagere – ”først-til-mølle” princippet! Tilmelding inden start!
Skynd dig at tilmelde dig på e-mail sandamsal@gmail.com. E-mailen skal indeholde: Gymnastens navn, adresse, cpr. nr., tlf. og tøjstr.
Instruktører: Sanne D. Salomonsen, tlf. 21 44 43 70
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Det er med stor fornøjelse, at vi kan tilbyde vores program for den kommende
sæson. Vi har i år valgt at lave følgende program, hvor der både er hold i HØSTHallen og i Selling Forsamlingshus.
Zumbatomic – piger og drenge 7-12 år
Mandag fra kl. 19.00-19.50 hal A. Kontingent kr. 650
Zumba er blandt de træningsformer med mest succes i de senere år – og nu får
de yngre også mulighed for at prøve kræfter med denne sjove motionsform. Timen består af forkoreograferede sange til heftige rytmer som cumbia, hiphop og
reggaton. Energien er høj og musikken medrivende. Zumbatomic er for alle børn
mellem 7 og 12 år, der elsker at danse og bevæge sig. Timen øger fokus, selvværd,
giver bedre kondition og forbedrer koordinationen, og så har vi det hylende morsomt imens J
Vigtigt! Tilmelding inden start. E-mail trine2tal@gmail.com
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
Zumba – M/K fra 17+
Bemærk start d. 13. august
Mandag kl. 19.55-21.00 og torsdag kl. 19.30-20.30 hal B.
Kontingent: klippekort kr. 400, fri træning kr. 1.200
Zumba er kort sagt motion i forklædning, da man har det sjovt mens man forbrænder en masse kalorier.
Det er en af de få motionsformer, hvor man har lov til at fjolle og grine, mens
man hører en masse glad musik med latinamerikanske rytmer.
Zumba er dans baseret på stilarter som salsa, merengue, cumbia, reaggaton, samba, bellydance og flere andre kendte og ukendte stilarter og så er det trin alle kan
være med til.
Man får brugt og tonet sin krop, svedt, grinet, kommer i bedre form og forbrændt
en masse kalorier mens timen flyver af sted.
Zumba er for alle, så ”ditch the workout, join the party” J
Vigtigt! Tilmelding inden start. E-mail trine2tal@gmail.com
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
Rough & Tough M/K – fra 16 år
Mandag fra kl. 21.00-22.00 hal A. Kontingent kr. 600
HØST IF´s eget crossfithold for dig som ønsker en alsidig og effektiv træning der
virker, og sikrer at du kommer i bedre form på en sjov og naturlig måde. Træningen
tager udgangspunkt i Crossfit principperne, som er bygget op omkring forholdsvist
korte men højintensitetsprogrammer (WOD´s), hvor øvelserne er konstant varierede og funktionelle og kombinerer styrketræning og konditionstræning. Vi bruger
primært egen kropsvægt, hvorfor alle kan være med, men tager også mukkerter,
traktordæk og vanddunke til hjælp. Stikord er udholdenhed, styrke, hastighed, koordination og ømme muskler. En træning hvor vi giver alt hvad vi har i os – hver
gang. Rough & Tough er for alle!
Tilmelding inden start til crossfit76@gmail.com eller sms.
Instruktør: Jesper Dalgaard, tlf. 40 13 86 64
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Rytmekrukker – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.15-20.45 hal B. Kontingent kr. 600 ekskl. Landsstævne 2013
Rytmegymnastik for dig der ønsker udfordringer og samspil mellem gymnastik
og musik. Prøve kræfter med seriesammensætninger – og måske et håndredskab.
Træningen vil indeholde både konditions- og styrketræning. Sæsonen vil også indeholde en træningsweekend i januar 2013. Holdet deltager i opvisninger og er
forhåndstilmeldt til Landstævne 2013 i Esbjerg 4.-7. juli 2013.
Du er også meget velkommen på holdet, selvom du måske ikke ønsker at deltage til Landsstævne 2013.
Sæsonstart: 4. september 2012.
Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85 og
Benedicte Schmidt Larsen, tlf. 22 48 99 72
I form og figur 18+
Tirsdag kl. 20.45-22.00 hal B. Kontingent kr. 600
Her er et hold for dig, der gerne vil forbedre din kondition, trimme figuren, have
sved på panden til hver træning og godt kan lide variation. Træningen vil variere
fra gang til gang og kunne f.eks. indeholde cirkeltræning, stafetter, rygtræning,
piloxing, boldspil, fysisk udfordrende lege mm. Jeg vil forsøge at lave en træning,
hvor det også godt må være sjovt at træne styrke og kondition. Er du i tvivl om holdet er noget for dig, så mød op og prøv det af!
Instruktør: Anja Bille Bohn, tlf. 61 70 94 66
Microspringere 0.-2. klasse
Torsdag kl. 16.15-17.45 hal A. Kontingent kr. 650
Vil du gerne være aktiv? Kan du lide at klatre i ribberne og syntes du at redskaberne
er sjove at lege på, eller gemmer der sig en gymnast i dig? Så er dette et hold for dig.
Vores træning er bygget op omkring grundelementerne til gymnastikken og
spring generelt, og er stilet mod drenge og piger, der har mod på at prøve kræfter
med gymnastikken.
Vi har brug for, at I forældre giver en hånd med, og der er også flere træninger i
løbet af året, hvor familien er velkommen. Tilmelding: henning@komis.dk
Instruktører: Steffen Espersen, tlf. 28 62 40 78 og Henning Espersen, tlf. 30 59 98 55
Mini Springere piger og drenge 3.-5. klasse
Torsdag kl. 16.30-18.00. Kontingent kr. 650
Vi er et hold, hvor vi skal have det rigtig sjovt, grine af og med hinanden, yde noget på hver vores niveau og have sved på panden. Vi kommer til at øve en masse
forskellige spring, så vi kan forbedre os. Så vi kommer til at springe vejrmøller,
araber, kraftspring m. m. Det er sjovt, men kræver styrke, samarbejde og lyst. Vi
vil arbejde med at gymnasterne kommer til at udfordre sig selv, arbejde med deres
råstyrke, koncentration og selvfølgelig samarbejde og tillid til hinanden og instruktøren. Så hvis det lyder som noget for dig, så kom og prøv – det kan være du kan
lide det. Der vil være enkelte træninger undervejs i sæsonen, hvor familien er velkommen til at prøve gymnastikken på egen krop. Tilmelding: henning@komis.dk
Instruktører: Steffen Espersen, tlf. 28 62 40 78 og Henning Espersen, tlf. 30 59 98 55
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Stor Springere piger og drenge 5. klasse opefter
Torsdag kl. 18.00-19.30 hal B. Kontingent kr. 750
Holdet er for drenge og piger, der vil SPRINGE. Der er i træningerne lagt mest vægt
på spring, men der kommer også rytmiske serier samt andre rytmiske elementer.
Vi har masser af plads og redskaber til at udfordre dig på den bedst mulige måde.
Vi træner på at stå og gå på hænder, lave araberspring, overslag, kraftspring, flikflak, forlæns og baglæns salto. Tilmelding: clara.dinesen@hotmail.com. E-mailen
skal indeholde: navn, adr, e-mail-adr, tlf. og tøjstr.
Instruktør: Clara Dinesen, tlf. 27 73 23 11 og Andreas Behrens, tlf. 60 91
41 43 (Steffen Espersen & Henning Espersen)
Følgende hold er i Selling Forsamlingshus
Første gang tirsdag d. 4 september!
Pilates – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.00-20.30. Kontingent kr. 600
Pilates giver balance og ro i både krop og sind, skaber kropsbevidsthed, stabilitet
og øget smidighed, styrker kroppen uden hård træning. Pilates-øvelserne udføres
langsomt, kontrolleret og gentages ca. 6-10 gange. Der lægges vægt på samarbejdet
mellem vejrtrækning og spænding i mavemuskulaturen. Så giv gymnastikken en
ny chance, og styrk din krop – om ikke andet så finder man altid styrke i samværet med andre.
Vi tager fat, hvor vi slap og genoptager det sunde samarbejde mellem vejrtrækning og muskler. Vel mødt!
Instruktør: Sabine Mogensen, tlf. 86 91 40 65
Vel mødt til den nye sæson, der
som sædvanlig vil indeholde
aktiviteter, som også vil foregå
uden for de normale træningsaftener.
Sæsonen starter
Mandag d. 3. september og
tirsdag d. 4. september 2012
Kontingentet er for hele sæsonen fra 1. september 2012 til 15.
april 2013.

Herefter starter sommergymnastikken for enkelte af holdene.
Er der nogle, der kunne tænke
sig at hjælpe til på nogle af holdene eller har mod på selv at gå
i gang med et hold dejlige gymnaster? Så kontakt Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85 eller
bakkegaard45@sol.dk.
OBS! Ret til små ændringer på
de enkelte hold forbeholdes!
Med venlig hilsen
Instruktører og bestyrelse

19

HØST IF
Aktiviteter sæson 2012-2013 i
HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
Badminton
Tilmelding til baner: Mandag d. 3. september kl. 19.30 i klublokalet i hallen.
Kontaktperson:
Gert Holdensgaard Tlf. 23 31 17 56. E-mail: gertogsanna@skylinemail.dk
Bordtennis
Sommerbordtennis for alle:				
Torsdage kl. 18.00-21.00 (er begyndt)
Træningsstart tirsdag d. 4. september.
Træningstider:
Ungdomsspillere 0.-5. klasse 		
Tirsdage kl. 18.00-19.30
							
Torsdage kl. 18.00-19.00
			
Ungdomsspillere 6.-10. klasse		
Tirsdage kl. 19.30-21.00
							
Torsdage kl. 19.00-20.00
			
Seniorer og motionister			
Torsdage kl. 20.00-22.00
Kontaktperson: Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, e-mail ptc@aabnet.dk
Gymnastik
Sæsonen starter mandag d. 3. og tirsdag d. 4. september (Zumba startede d. 13. august)
Træningstider:
Ældreidræt (friske bedster og ”older”) 60+:
Mandage kl. 15.00-17.00
			
Spillopperne – piger og drenge 4-6 år:
Mandage kl. 16.45-17.45
			
Krudtuglerne – piger og drenge 0-3 år+forældre: Mandage kl. 16.30-17.30
			
Zumbatomic – piger og drenge 7-12 år:
Mandage kl. 19.00-19.50
			
Zumba – M/K 17+ (bemærk start 13. august!) Mandage kl. 19.55-21.00
							
Torsdage kl. 19.30-20.30
							
Søndage (datoer og tidspunkter følger)
			
Rough & Tough M/K 18+:		
Mandage fra kl. 21.00-22.00
			
Micro Springere 0.-2. klasse:		
Torsdage kl. 16.30-17.45
			
Mini Springere 3.-5. klasse:		
Torsdage kl. 16.30-18.00
			
Store Springere 6.-10. klasse:		
Torsdage kl. 18.00-19.30
			
I form og figur 18+:			
Tirsdage kl. 20.45-22.00
			
Rytmekrukker – 18+:			
Tirsdage kl. 19.15-20.45
			
Pilates 18+ (OBS! Selling Forsamlingshus):
Tirsdage kl. 19.00-20.30
Kontaktperson alle hold: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail bakkegaard45@sol.dk
Håndbold
Træningsstart mandag d. 13. august og onsdag d. 15. august
Træningstider:
U-12 Piger (Årgang 01 + 00):		
Mandage kl. 18.45-20.00
			
U-6 (Årgang 06/07) + U 8 (Årgang 04/05): Onsdage kl. 15.30-17.00
			
U-10 Piger (Årgang 02/03)		
Onsdage kl. 17.00-18.30
			
U-14 Piger (Årgang 98/99)		
Onsdage kl. 18.30-20.00
			
U-14 Drenge (Årgang 98/99)		
Onsdage kl. 17.00-18.30
			
Serie 4 Damer			
Onsdage kl. 20.0-21.30
Kontaktperson: Pia Smed, tlf. 23 95 62 87, e-mail pia@ghv3.dk
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Ju-Jitsu
Træningen er begyndt. Nyt børnehold starter op!
Træningstider:
Børn 6-11 år (Tigerholdet)		
Tirsdage kl. 17.00-18.15
			
Børn og ungdom 12-15 år (Drageholdet)
Tirsdage kl. 17.00-18.15
			
Seniorer				
Tirsdage kl. 18.15-19.30
							
Torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson: Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail mr.langton@gmail.com. Web: http://jujitsu.langton.dk
Tennis
Vi har enkelte ledige baner nogle weekender og sen aften.
Kontaktperson:
Erik Pedersen, tlf. 29 42 02 96, e-mail eriksmeden@pedersen.mail.dk
Volleyball
Træningsstart: Torsdag d. 16. august.
Træningstider:
Voksne Mixhold 			
Torsdage kl. 20.30-23.00
Kontaktperson: Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk

Formanden

har ordet!

For de flestes vedkommen er ferien slut og hverdagen er gået i
gang. I HØST IF er vi klar til at
tage hul på efterårssæsonen
2012. Vi håber, alle børn og voksne også er klar og glæder sig til
at komme i hallen, på banerne
eller rundt i naturen igen for at
spille/dyrke den sport de elsker.
Sommerferien har budt på
lidt aktivitet, i skolernes første
ferieuge var der fodboldskole,
som igen i år var en kæmpe succes, masser af børn og faktisk
rigtig godt vejr. Også i år var der
flere fodboldhold med d. 3.-5.
aug. til Ramsing cup.
Tak til alle sponsorerne. Det
er dejligt med den store opbakning. Inden sommerferien blev
de første sponsorskilte sat op i
hallen, Hadbjerg tømrerfirma,
Hadbjerg mur og beton, Byens
frisør, Tømrerfirmaet Kurt Jensen, Murermester Kristian S.

Hardam og der er flere er på vej. Hvis du/i har
lyst til at høre nærmere om sponsorater er i meget velkommen til at kontakte mig. En stor tak
til Hadbjerg tømrerfirma for skilteopsætning.
Sommerferien har også budt på dårlige nyheder, da Hanne Madsen og Lone Hansen
ikke længere har lysten til at stå for kiosken i
HØST-Hallen. De har gjort det rigtig godt, og
kæmpet for at finde frivillige, specielt i forårssæsonen kneb det dem at finde den hjælp de
havde brug for. Men mange tak til Hanne og
Lone for godt samarbejde.
I den anledning vil jeg gerne opfordre jer til, at
melde jer til kioskteamet og bruge et par timer
på at stå i kiosken nogle weekender, i løbet af
sæsonen. Det er vigtigt for HØST IF, at kiosken
kan være åben til alle arrangementer. Henvendelse må meget gerne ske til mig indtil vi forhåbentlig finder en/flere nye ansvarlig for kiosken.
God efterårssæson.
Med venlig hilsen
Vivi Jensen, Formand HØST IF
Rudbjergvej 13, Hadbjerg
Tlf. 29 82 04 11
E-mail rudbjergvej13@gmail.com
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Motion
Ju-Jitsu udvider
tilbuddet!
Kom med til træning der giver motion, udvikling
og evne til at forsvare sig! Vi lærer faldteknik, rullefald, frigøringer, undvigelser, kast og låsegreb, og
også slag- og sparketeknikker. Centrale principper
i Ju-Jitsu gør at man kan forsvare sig imod modstandere, der er større og stærkere, end en selv.
Træningen er velegnet for alle, uafhængig af
køn og alder. Det er vigtigt for os at træningen
skal være sjov og danne grundlag for et godt miljø.
Vi går over fra sommertræning og starter ny
sæson op med at udvide vores tilbud, og tager
– efter en række forespørgsler – nu yngre børn
allerede fra skolestartalderen ind. Børneholdet
bliver derfor opdelt i to, Tiger-holdet med de
mindste, og Drage-holdet for de lidt større børn/
unge. Træningen foregår dog på samme tid, og
træningstiderne forbliver uændrede. Selvfølgelig vil vi ønske nye velkommen på alle hold!
Træningstider
Tiger-holdet (børn 6-11 år): Tirsdage kl. 17.00-18.15
Drage-holdet (børn/unge 12-15 år): Tirsdage kl. 17.00-18.15
Voksne: Tirsdage 18.15-19.30 og torsdage kl. 20.30-22.00
Instruktør og kontaktperson er Thomas Langton, e-mail mr.langton@gmail.com. Læs mere
på http//:jujitsu.langton.dk.

Tennis

I 2012-13 er der mulighed for at spille tennis
i HØST-Hallen i sene aftentimer og i nogle
weekender.
Har du lyst til at spille tennis, kan du kontakte undertegnede eller Erik Pedersen
for nærmere. Erik: tlf. 86 91 47 33, e-mail
eriksmeden@pedersen.mail.dk eller Lars K. Olsen: tlf. 86 91 40 07, e-mail lars.knud@forum.dk.
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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 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.
86 91 40 07 / 25 60 54 47 eller
Vagn Poulsen tlf. 72 20 24 56.

Volleyball

HØST Volley – om torsdagen
kl. 20.30-22.00
Volleyball mixhold for voksne
Er du som os andre vild med
volleyball, 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.
Træningsstart d. 16. august.
For yderligere information kontakt Kim Liholm – tlf. 22 78 77 70
eller på e-mail: kim@liholm.dk.

Løb

Så er vi i gang. I skrivende stund
(12. august) har vi netop afsluttet vores løbesamling. 20 stk.
var mødt op denne dejlige solskinsrige søndag formiddag. Og
efter et par indledende bemærkninger blev der delt op i 3 hold.
Et hold for de øvede som er vant
til at løbe langt. Et andet hold
der sådan midt imellem langdistanceløberne og ”begynderne”.
Og så et ”begynderhold”, hvor
vi stille og roligt via intervaltræning oparbejder at man løber
længere og længere. Herefter
ud i Hadbjerg-Hadsten-området på løbeturen. Det gik fint hele vejen rundt – selv om
der var sved på panden ved alle. Efter at alle
var kommet hjem, samledes alle til saft og
frisk frugt i klublokalet, så depoterne kunne
blive fyldt op igen. Efter en kort evaluering
blev der sagt på gensyn tirsdag d. 14. august
kl. 19.30. En rigtig god start var det og tror at
alle befandt sig fint i den gruppe de valgte at
være placeret i.
Så derfor alle andre – kom af sted til hyggelige løbetimer sammen med andre fra
HØST-området. Det giver en god motion
og også en masse socialt samvær. Og som
det fremgår, er der plads til alle niveauer.
Du bestemmer selv hvor du kan være med.
Vi løber indtil videre
Søndage kl. 10.00
Tirsdage kl. 19.30
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, træner
e-mail: claus@glavind.net, tlf. 22 49 83 45
Lars Olsen, HØST IF motion
e-mail: lars.knud@forum.dk, tlf. 25 60 54 47

Cykling for
motionister
Vi har holdt sommerferie og cykler
igen om tirsdagene fra tirsdag d. 21.
august kl. 18.30 ved HØST-Hallen
Vi cykler en tur på ca. 30 km – tager hensyn til deltagerne – så kom
og nyd sensommeren samtidig
med, at du får god motion.
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
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Udvidelse af
HØST-Hallen
Status

Information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i
HØST-Hallen 2012”.
Projektgruppen har nu fremsendt sit færdige
oplæg til Favrskov Kommune Børne- & Skoleforvaltningen. Dette oplæg indeholder:
En tekstdel. Med forord, kommentarer og
konsekvenser til underbygning af det akutte
behov der opstår, når skolen lukker for adgang
til omklædnings- & gymnastiksalsfaciliteter.
Tegninger. Tegninger over hvordan det kan etableres med omklædningsfaciliteter, motionsrum,
mindre udvidelse af klublokale, redskabsrum
samt et bold-/kridtrum (Flyttes fra SFO-garagen, så
alt vedr. HØST IF er samlet i HØST-Hallen). Alt
sammen i stedet for de faciliteter vi ikke længere
kan anvende på Hadbjerg Skole.
Overslag over hvad det vil koste at lave en
sådan tilbygning. Der er indhentet tilbud fra lokale håndværkere, hvorefter der er lavet et samlet
overslag. Den samlede pris er vedlagt vores oplæg.
Byrådet har d. 18.-19. august budgetseminar –
så må vi håbe, at der kommer en positiv respons
herfra. Under alle omstændigheder vil der allerede nu være et akut behov på gymnastik- og motionssiden for de hold, der var været i gymnastiksalen. Og fra foråret vil der være også opstå behov
for omklædningsfaciliteter til udendørs brug. De
2 små omklædningsrum i HØST-Hallen er faktisk allerede for små til bare indendørs halbrug.
Spørgsmål eller andet til projektgruppen kan
rettes til undertegnede.
Men et godt stykke arbejde, der er lavet her, mener vi, og et godt grundlag at arbejde videre på.
Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
E-mail: lars.knud@forum.dk
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Sponsoraftaler
OK Ødum

Når dit OK benzinkort er knyttet til HØST IF, modtager HØST
IF 6 øre for hver liter brændstof
du tanker.
Laver du også en el-aftale hos
OK, så får HØST IF i stedet 12
øre for hver liter brændstof du
tanker.
Så er du interesseret i på denne måde at støtte HØST IF’s
ungdomsarbejde, så kontakt
undertegnede eller  mød op på
tanken på en af kampagnedatoerne.
Kampagnedato
Torsdag d. 6. september kl. 13.00-17.00
Shoppingbag som gave, hvis du
tegner OK-kort.
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
E-mail: lars.knud@forum.dk

Badminton
Badminton i
HØST-Hallen

Håndbold
Så skal den nye
sæson i gang
Vi har fået træner til alle vores nuværende
hold. Der er ingen U-6 spillere endnu, men
det håber vi på. Kommer der mange spillere, vil vi gerne bede nogle forældre om at
være træner og holdleder, så er der nogen,
der har en drøm om at blive træner, så hjælper HØST IF med at få den ud i livet.
Som en klub, der ledes med frivillige,
mangler vi altid nye hjælpere, og er vi flere
om det, bliver opgaverne også mindre.
Her er lidt som vi gerne vil have hjælp til:
• Træner / holdleder (HØST IF sørger for
kursus)
• Kørsel til udebane.
• Forældreopbakning.
• Tidtager til hjemmekampe (når vi afvikler stævner)
• Bliv dommer (HØST IF sørger for kursus)
• Hjælp til at hjælpe træner/holdleder
(eks. opstilling af mål osv.)
• Afslutning (eks. jul/sæson)
• Opstart til ny sæson (eks. optælling af
tøj/bolde)
• Nye forslag. Ris og ros.

Se oversigt over haltiderne andetsteds.
Hvis spørgsmål kan disse rettes til:

Kontingent for sæsonen 2012-2013
Senior:
kr. 775 for en hel sæson
Børnehold: kr. 425 for en hel sæson
Vi håber at få en god sæson og tak til de der
er på banen.
Se træningstider i HØST-Hallen på side
20.

Kontaktperson
Gert Holdensgaard,
tlf. 23 31 17 56. E-mail
gertogsanna@skylinemail.dk

Med venlig hilsen
Håndbold udvalgsformand Pia J Smed
Mobil 23 95 62 87
E-mail pia@ghv3.dk

Fodbold
Kampfordeler

Vores kampfordeler er:
Tina Bille, Møllevej 11, 8370 Hadsten
Tlf. 86 92 47 46 / 60 18 64 20
E-mail: majati3@mail.dk
Hvis nogen kan hjælpe med at
dømme nogle fodboldkampe for de
yngste årgange op til U-11, så må I
meget gerne henvende jer til Tina.

Ungdoms
afdelingen
Træning og turneringskampe er
i gang igen efter sommerferien
for HØST IF’s børne- & ungdomshold. Masser af drenge og piger er
i gang på boldbanerne i Hadbjerg.
Se træningstiderne på side ???? og
på hjemmesiden og kig forbi når
der trænes eller spilles kampe. Eller giv måske  en hånd med. Der er
altid en lille opgave HØST IF skal
have løst.

Mere fodbold på
de næste 4 sider 
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Fodboldskole uge 27
Første uge i skoleferien er altid mærket Fodboldskole i HØST IF Hadbjerg. Således også
i år, hvor 83 spillere og 10 ledere var klar
til start denne første feriedag i skoleferien.
Dejligt vejr var det alle dage indtil fredag
middag. Her åbnedes for sluserne så selve
den afsluttende del måtte holdes indendørs
i HØST-Hallen (godt vi har den som backup). Men ellers kan siges, at der var højt humør og glade børn hele ugen. En god gang
fodbold blandet med socialt samvær og hygge er en fantastisk cocktail og det var både
trætte børn, og også ledere, der dagligt gik
hjem fra skolen.
Så igen en stor succes. 83 spillere er det
meste vi har haft, men det gik fuldstændigt
uden problemer.
Vi har nogle glemte sager stående, så hvis
I mangler noget, jer der var med, så henvend jer til undertegnede. Der er alt fra sko,
fodboldtaske, fodboldstøvler og madkasser
til fodboldtøj.
Tak for 2012 til alle. Vi ses 1 uge i juli 2013
til en ny DGI Fodboldskole i Hadbjerg.
Lars Olsen
Fodboldskoleleder HØST IF
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47

Ramsing Cup 2012
Som vanligt hver år den første weekend i august deltager
HØST IF i Ramsing Cup. Det
er efterhånden blevet en rigtig hyggelig tradition, at vi har
hold med. I år var der tilmeldt 3
hold fra HØST IF. U-8, U-12 samt
U-17.
U-8 drengene klarede sig fint,
spillede faktisk rigtig smukt
fodbold både fair-play og godt
sammenspil. De vandt 4 ud af
5 kampe. Så der var en velfortjent medalje og lille pokal til
alle spillerne. U-12 spillede i år
med noget større udfordringer.
De vandt 2 kampe, men tabte
desværre 4 kampe. Dog skal det
siges, at 1 af de kampe de vandt,
var mod det vindende hold i Arækken. Det blev dog til en sølvpokal til pokalskabet.
U-17 drengene var 1. års i sin
række. Dvs. at man møder hold,
der har spillere, der er op til 1½
år ældre. Så ud fra den betragtning må 2 sejre, 1 uafgjort samt

HØST IF bærer bannere ind under
indmarchen til Ramsing Cup

2 nederlag siges at være OK. Og en god optakt
til efterårets kampe i 11-mands B-rækken. Men
ellers beretter træner Kurt Svejstrup, at det
som vanligt var en rigtig god tur, der er med til
at ryste holde godt sammen. 15 spillere deltog
på U-17-holdet.
Igen i år var der mange forældre med, og de
boede på forældrecamping ved siden af fodboldbanerne. Så det var rent hygge i HØST IFlejren disse dage.
Tak til alle spillere, træner og forældre for en
rigtig god oplevelse ved Ramsing Cup 2012 –
skriver Tina Bille for Fodboldafdelingen.

Krone Cup (HSK)
Også i år havde HØST IF flere hold
med til Krone Cup på HSK’s baner
ved Bavnehøjskolen i Hadsten. Et
rigtig godt stævne denne sidste
weekend før skoleferien med dejligt vejr og god stemning.
U-10 holdet til Krone Cup
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U-12 holdet
med sølv
pokalen
vundet ved
Ramsing
Cup
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Træningstider
efteråret 2012
Første træning efter sommerferien er i uge 33.

Sparekassen
Kronjylland løb ved
Lilleåmarked

Torsdag aften ved Lilleåmarked var Sparekassen Kronjylland løb. HØST IF stillede op med
et pigehold fra 9-11 år som deltagere. Godt arrangement i dejligt vejr denne aften.
HØST IF Fodboldudvalget

Senior fodbold

HØST IF Herresenior 7-mands hold
7-mandsholdet er klar igen efter sommerferien. Deltager i turnering med 8 hold, så der skal
spilles 7 kampe med kampstart den 22. august.
Kontaktperson for 7-mandsholdet er
Kenneth B. Pedersen. Han kan kontaktes på mobil 28 99 36 63, e-mail-adresse
kennethbergpedersen@gmail.com eller Lars Olsen fra Fodboldudvalget.
Old Boys 40-årsholdet
OB-40 har startet turneringen her d. 8. august.
2-2 mod AIA-Tranbjerg.
Yderligere 7 kampe resterer dette efterår.
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Mandag
		
		
		
		
Tirsdag
Onsdag
		
		
		
		
		
		
		
Torsdag

U-12 drenge
U-11 drenge
U-11 piger
Old girls
Dame junior
U-17 drenge
U-7 drenge
U-8 drenge
U-9 drenge
U-11 drenge
U-12 drenge
U-9 piger
U-12 piger
Rudbjergvej
U-17 drenge

kl. 16.30-17.45
kl. 17.45-19.00
kl. 16.30-17.45
kl. 19.30-21.00
kl. 19.00-20.30
kl. 16.30-18.00
kl. 16.30-17.30
kl. 16.30-17.30
kl. 16.30-17.45
kl. 17.45-19.00
kl. 16.30-17.45
kl. 16.30-17.45
kl. 17.00-18.00
kl. 19.00-21.00
kl. 16.30-18.00

Med venlig hilsen
HØST IF – Fodbold
Bent Engdal

Alt sammen 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 OB-40
holdet.
Nye spillere er velkomne, så
vi kan få en bred OB-40 trup.
Spørgsmål vedr. OB-40-holdet
kan rettes til holdleder Torben
Slumstrup eller evt. Lars Olsen
fra Fodboldudvalget.
HØST IF Fodboldudvalget

Fodboldkampe i Hadbjerg efteråret 2012
Dato
Lør 25.8.12
Ons 29.8.12
Lør 1.9.12
Ons 5.9.12
Ons 5.9.12
Ons 5.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Lør 15.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Søn 16.9.12
Ons 19.9.12
Ons 19.9.12
Ons 19.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12
Lør 29.9.12

Kl.
11.00
18.00
11.00
18.00
18.30
19.00
10.00
10.00
10.25
10.25
11.00
11.30
11.30
12.05
12.05
11.00
11.00
11.00
11.00
11.15
11.15
11.15
11.15
11.30
11.30
11.30
11.30
18.00
18.00
19.00
10.00
10.00
10.25
10.25
11.00
11.30
11.30
12.05
12.05
12.30
12.30

Række
U-17 Drenge B/11 (1996-97)
U-12 Drenge B2/7 (2001) - Efterår
U-17 Drenge B/11 (1996-97)
U-12 Drenge B2/7 (2001) - Efterår
ØOB Oldboys 40 år
Herresenior /7 (+16) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-17 Drenge B/11 (1996-97)
U-11 Piger Letøv. /5 (2002) - Efterår
U-11 Piger Letøv. /5 (2002) - Efterår
U-11 Piger Letøv. /5 (2002) - Efterår
U-11 Piger Letøv. /5 (2002) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-7 Drenge /3 (2006) - Efterår
U-12 Drenge B2/7 (2001) - Efterår
ØOB Oldboys 40 år
Herresenior /7 (+16) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-8 Drenge /5 (2005) - Efterår
U-17 Drenge B/11 (1996-97)
U-9 Piger Letøv. /5 (2004) - Efterår
U-9 Piger Letøv. /5 (2004) - Efterår
U-9 Piger Letøv. /5 (2004) - Efterår
U-9 Piger Letøv. /5 (2004) - Efterår
U-9 Piger Letøv. /5 (2004) - Efterår
U-9 Piger Letøv. /5 (2004) - Efterår

Pulje
Pulje 463
Pulje 110
Pulje 463
Pulje 110
Kreds 28
Pulje 190
Pulje 506
Pulje 506
Pulje 506
Pulje 506
Pulje 463
Pulje 660
Pulje 660
Pulje 660
Pulje 660
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 343
Pulje 110
Kreds 28
Pulje 190
Pulje 506
Pulje 506
Pulje 506
Pulje 506
Pulje 463
Pulje 621
Pulje 621
Pulje 621
Pulje 621
Pulje 621
Pulje 621

Hjemmehold Udehold
HØST IF
Hadsten SK 1
HØST IF
IF Midtdjurs
HØST IF
Ommersyssel IF
HØST IF
Langaa IK
HØST IF
Vellev IF
HØST IF
HOG Hinnerup 1
HØST IF 1
Lisbjerg FC
HØST IF 2
Skødstrup SF 3
HØST IF 2
Lisbjerg FC
HØST IF 1
Skødstrup SF 3
HØST IF
Todbjerg/Mejlby IF
HØST IF
PFU 05
Auning IF
IF Trojka/Team Nørreå
PFU 05
Auning IF
IF Trojka/Team Nørreå HØST IF
HØST IF 2
Grundfør UI 1
Kristrup B 2
Kristrup B 3
Grundfør UI 2 HØST IF 1
Hadsten SK 1 Ådalen IF
Kristrup B 3
Hadsten SK 1
HØST IF 1
HØST IF 2
Ådalen IF
Kristrup B 2
Grundfør UI 2 Grundfør UI 1
Grundfør UI 1 Ådalen IF
Hadsten SK 1 Grundfør UI 2
Kristrup B 3
HØST IF 1
Kristrup B 2
HØST IF 2
HØST IF
Spentrup IF
HØST IF
Hadsten SK 1
HØST IF
Kristrup B (U-19)
HØST IF 2
HEI 2
HØST IF 1
HEI 1
HØST IF 1
HEI 2
HØST IF 2
HEI 1
HØST IF
Spentrup IF
HEI
Grundfør UI
IF Lyseng
HØST IF
Hammel GF 2 IF Lyseng
HØST IF
Hammel GF 1
Grundfør UI
Hammel GF 2
Hammel GF 1 HEI
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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.
September
Oktober
November
December

Deadline
2.9.2012
7.10.2012
4.11.2012
2.12.2012

Udkommer
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

September
1

Deadline HØST september
Hadbjerg kl. 9.30, Ødum kl. 11.00
3 Sæsonstart, gymnastik
4 Orienteringsmøde, menighedsrådet
5
HØST IF på OK
6
Koncert, Kollerup kapel
7
8
9 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
10
11
12
13
14
15
16 Hadbjerg kl. 9.30
17 HØST udkommer
18
19 Menighedsrådsmøde
20
21
22
23 Ødum kl. 11.00 høst-arrangement
24
25 Tirsdags-udflugt
26
27 Fællesspisning, Hadbjerg
28
29
30 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg, kl. 11.00
2

August

HØST

24
25
26 Hadbjerg kl. 11.00
27 HØST udkommer
28
29
30 Konfirmand-forældremøde
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