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Det Forhistoriske Hjørne

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!

Hadbjerg Skole

Indhold

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

NU OGSÅ: Bestil el via OK og
får dobbelt up 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 elaftale hos OK får HØST IF
nu 12 øre pr. tanket liter benzin
i sponsorstøtte på de benzinkort
der er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07
eller mød op på tanken på en
af kampagnedatoerne. I klublokalet i HØST-Hallen er der
brochurer etc. og det vil også
være at finde på hjemmesiden
www.høstif.dk.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.

Frivillige til
kiosken søges
til sæsonen
2012/2013
En stor indtægtskilde til HØST
IF er salget af varer i kiosken i
forbindelse med stævner. Vi
mangler stærkt frivillige til at
passe vagterne i kiosken.
Vagterne vil være i weekenderne, og være af en varighed på
ca. 3 timer en af dagene. Arbejdet består i at sælge toast, pølsehorn, frugt, vand og andet sortiment.
Sæt 3 timer af hver anden
måned i en weekend, og hjælp
HØST IF.
Du kommer til at være en del
af et aktivt team, hvor det primære er, at det skal være en fornøjelse og ikke en sur pligt at
tage vagter. Du tager også bare
dit barn, barnebarn med på vagt.
Jeg ved af egen erfaring, at det vil
de gerne. Du skal være min 18 år,
men ellers ingen alderskrav.
Kom til vores infomøde den 4.
oktober 2012 kl. 19.00 i kiosken
i HØST-Hallen, og vær med at
tjene penge til HØST IF.
Spørgsmål kan stilles til Jan
Pedersen på tlf. 42 75 22 20 eller
e-mail jp@realec.dk.
Vi ses.

HØST-Hallen udvidelse
Status – information fra
projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af
servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Som nævnt i augustnummeret er vort færdige
oplæg fremsendt til Favrskov Kommune.
Der er kvitteret for modtagelsen og sagsbehandlingen er således igangsat. Der har ligeledes, efter at oplægget er sendt til alle byrådspolitikere, været et par henvendelser fra vores
lokale politikere, som er meget opmærksomme
på problemstillingen, som tidligere beskrevet.
Projektgruppen vil løbende opdatere her i
HØST med ny status for projektet.
For at alle kan se hvad det er der på tegnebrædtet (som oplæg) ophænges tegninger og
beskrivelse i HØST-Hallen.
Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
E-mail lars.knud@forum.dk

Badminton
Badminton i
HØST-Hallen 2012
Der er endnu ledige tider i HØST-Hallen til
badminton.
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf.
23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
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HØST IF

HØST IF
Sæson 2012-2013

Aktiviteter

i HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
Badminton
Kontaktperson: Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Bordtennis
Træningsstart: 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
Håndbold
Træningsstart: D. 13. og 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
Ju-Jitsu
Træningsstart: Træningen er begyndt. Nyt børnehold starter op!
Træningstider: Ungdom (Tigerholdet og Drageholdet)		
Tirsdage kl. 17.00-18.00
			
Seniorer				
Tirsdage kl. 18.00-19.15
							
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: 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
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Gymnastik
Sæsonstart:
Mandag d. 3. og tirsdag d. 4. september (Zumba d. 13. august)
Træningstider: Ældreidræt (friske bedster og ”older”) 60+: Mandage kl. 15.00-17.00
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard. Kontingent kr. 400
			
			

Spillopperne – piger og drenge 4-6 år:
Mandage kl. 16.45-17.45
Instruktører: Sanne D. Salomonsen. Kontingent kr. 450

			
			

Krudtuglerne – piger/drenge 0-3 år+forældre:Mandage kl. 16.30-17.30
Instruktør: Kontakt Gunvor Bakkegaard 22 22 23 85. Kontingent kr. 475

			
			

Zumbatomic – piger og drenge 7-12 år:
Mandage kl. 19.00-19.50
Instruktør: Trine Grebdal Lauritsen. Kontingent kr. 650

			
Zumba – M/K 17+			
Mandage kl. 19.55-21.00
							
Torsdage kl. 19.30-20.30
							
Søndage (datoer og tidspunkter følger)
			
Instruktør: Trine Grebdal Lauritsen
			
Kontingent: Klippekort 10xtræning: kr. 400, Sæsonkort man/tor/søn: kr. 1200
			
			

Rough & Tough M/K 18+:		
Mandage fra kl. 21.00-22.00
Instruktør: Jesper Dahlgaard. Kontingent kr. 600

			
			

Micro Springere 0.-2. klasse:		
Torsdage kl. 16.30-17.45
Instruktører: Steffen og Henning Espersen. Kontingent kr. 550

			
			

Mini Springere 3.-5. klasse:		
Torsdage kl. 16.30-18.00
Instruktør: Steffen og Henning Espersen. Kontingent kr. 650

			
			

Store Springere 6.-10. klasse:		
Torsdage kl. 18.00-19.30
Instruktør: Clara Dinesen og Andreas Behrens. Kontingent kr. 750

			
			

I form og figur 18+:		
Instruktør: Anja Bille Bohn. Kontingent kr. 600

			
			

Rytmekrukker – 18+:		
Tirsdage kl. 19.15-20.45
Instruktør: Gunvor Bakkegaard/Benedicte Schmidt. Kontingent kr. 600

			
			

Pilates 18+ (OBS! Selling Forsamlingshus): Tirsdage kl. 19.00-20.30
Instruktør Sabine Mogensen. Kontingent kr. 600

Tirsdage kl. 20.45-22.00

Kontaktperson: Alle hold: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail bakkegaard45@sol.dk
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HØST IF

Motion
Vandreture

Husk den ugentlige motion –
deltag i HØST IF’s vandreture
Vi inviterer alle i HØST-området til vandreture i og udenfor
området med start fra HØSTHallen i Hadbjerg torsdage kl.
19.00.
Mød op med eller uden stave.
Har du lyst til at prøve at være
med, så kom forbi. Vi går en times tid, derefter er der mulighed for kaffe og hyggesnak i
HØST-Hallens klublokale.
Kontakt evt. formand for
HØST IF Motion Lars Olsen tlf.
86 91 40 07 / 25 60 54 47 eller
Vagn Poulsen tlf. 72 20 24 56.

Cykling for motionister

Pump cyklen og smør kæden, tag
cykelhjelmen med og mød op
Tirsdage kl. 18.30 ved HØST-Hallen
Da aftenener nu begynder at blive tidligt mørke er sidste cykeltur den 18. september. Herefter siger vi tak for i år og der holdes vinterpause.
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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Løb i HØST IF!

Løb i HØST IF er kommet godt
i gang. Siden starten 12. august
har vi 2 gange om ugen haft fællestræning med et pænt fremmøde hver gang. Flere har deltaget i motionsløb som DHL og
Marselisløbet, enten med firma
eller på eget initiativ. Søndag
den 9. september deltager vi for
første gang fælles til Clausholm
Slotsløb med deltagelse i både
børneløb på 2,4 km samt senior
på 5 og 10 km. Læs om denne
deltagelse i næste nummer af
HØST.
Vi har 3 forskellige grupper
Løbe/gå hold til 5 km
Fra 5 til 10 km
Fra 7 til 15 km
Så derfor alle andre – kom af
sted til hyggelige løbeture sammen med andre fra HØST-området. Det giver god motion og
en masse socialt samvær. Som
tidligere nævnt er der plads til
alle. Du bestemmer selv, hvor
du vil være med.
Vi løber indtil videre fra
HØST-Hallen:
Tirsdage kl. 19.30
Søndage kl. 10.00
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
Find os via Facebook ved at søge
på ”Løb i HØST”

Ju-Jitsu –
HØST Volley
torsdagen kl. 20.30-22.00
udvider tilbuddet! Om
Volleyball mixhold for voksne
Kom med til træning der giver
motion, udvikling og evne til at
forsvare sig! Vi lærer faldteknik,
rullefald, frigøringer, undvigelser, kast og låsegreb, men 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 er nu startet ny sæson op
med at udvide vores tilbud, og
tager, efter en række forespørgsler, nu yngre børn allerede fra
skolealderen ind. Børneholdet
bliver derfor opdelt i to, Tigerholdet 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 dog ønske nye velkommen
på alle hold!
Træningstider
Ungdom tirsdage kl. 17.00-18.00
Seniorer tirsdage kl. 18.00-19.15
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.

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

Tennis i HØST-Hallen

Som i tidligere har set her i HØST er der streget op i HØST-Hallen til en tennisbane. I
2012-13 er mulighederne for at spille tennis –
sene aftentimer eller i nogle weekender.
Har du lyst til at spille tennis, kan du kontakte undertegnede eller Erik Pedersen
for nærmere. Erik har tlf. 86 91 47 33 og email eriksmeden@pedersen.mail.dk. Lars
K. Olsen har tlf. 86 91 40 07 og e-mail
lars.knud@forum.dk.
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
86 91 40 07 / 25 60 54 47 lars.knud@forum.dk
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Håndbold

HØST IF
Fodbold
Kampfordeler

Håndbold
i HØST-Hallen
Håndboldtræningen er godt i gang og snart
starter turneringskampene for alle hold. Vi kan
stadig godt bruge et par frivillige hænder.
Her er lidt som vi gerne vil have hjælp til:
• Træner/holdleder (HØST IF sørger for kursus)
• Kørsel 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. jule-/sæsonafslutning)
• Opstart til ny sæson (eks. optælling af tøj/
bolde)
• Nye forslag. Ris og ros.
Kontingent for sæsonen 2011/2012
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 allerede er på banen.
Se i øvrigt haltider HØST-Hallen for træningstider.
Med venlig hilsen
Håndbold udvalgsformanden
Pia J. Smed
Mobil 23 95 62 87
E-mail pia@ghv3.dk
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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
U11, så må I meget gerne
henvende jer til Tina.

Ungdoms
afdelingen
Sæsonen går på hæld nu her –
og om ca. 1 måned medio oktober er turneringskampene slut
og afslutningsfesterne for de enkelte aldersgrupper er i spil. Evt.
holdes der samlet for de yngste
og for de ældste forsøges der at
arrangeret en tur til en Superligakamp her i efteråret med Randers FC, hvor HØST IF jo indgår
i fodboldsamarbejdet samme
med 43 andre omegnsklubber.
Indendørsfodbold
Der vil ligesom sidste år være
begrænset tid til rådighed for
indendørsfodbold. Fredag eftermiddag fra kl. 15.00-18.30.
Tiderne for de enkelte hold vil
blive informeret ud til alle hold.

Seniorfodbold
Damesenior
Dameseniorholdet er også i
gang. Det er en del af de piger,
der i en årrække har dannet vores ungdomsrække pigehold,
som nu er blevet voksne og deltager som seniorhold.
Der trænes mandage kl. 19.0020.30.
Holdet deltager i 7-mandsturneringen. Og der skal spilles 7
kampe her i efteråret. De 2 første kampe er spillet. Begge med
nederlag til følge.
Old Girls holdet
Som noget nyt har vi fået startet
et hold op for Old Girls. Dejligt
at disse ”unge piger” igen og stadig har gang i fodboldstøvlerne.
Der trænes mandage kl. 19.3020.45. Old Girls er ikke tilmeldt
turnering.

Herresenior 7-mandshold
7-mandsholdet er i gang igen
efter sommerferien. Deltager
i turnering med 8 hold. Så der
skal spilles 7 kampe. Der er
indtil primo september spillet
2 kampe, som begge er vundet
i suveræn stil. 11-2 mod Hekla
fra Århus og 8-5 mod CIF Århus.
Der resterer 5 kampe for holdet
dette efterår.
Kontaktperson for 7-mandsholdet er Kenneth B. Pedersen. Han kan kontaktes på
mobil 28 99 36 63, e-mail
kennethbergpedersen@gmail.com
eller Lars Olsen fra Fodboldudvalget.
Old Boys 40-årsholdet
OB40 har spillet 3 kampe her
primo september: Det er blevet til 2 uafgjorte og et nederlag.
Der resterer 5 kampe dette efterår de næste 5 onsdage.
Alt sammen kan ses på samme hjemmeside www.dbu.dk.
Søg efter 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 er velkomne så vi
kan få en bred OB40 trup.
Spørgsmål vedr. OB40-holdet
kan rettes til holdleder Torben
Slumstrup eller evt. Lars Olsen
fra Fodboldudvalget.
HØST IF Fodboldudvalget
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Bordtennis

Information
sæson 2012-2013

Turnering

Aldersgrupper

Holdledere
Forældrene er holdledere for de
forskellige hold, da det ikke er
muligt at få trænerne med til
alle kampe for alle holdene.
Turneringen for ungdom afvikles 2 lørdage før jul og 2 lørdage efter jul.
Se datoer i aktivitetsplanen
for de enkelte ungdomshold.
Når turneringsplanen er modtaget, vil alle spillere få en plan
over alle kampene med mødetider, kørsel mv.
Spillerne får en kampseddel
til de enkelte kampe de skal
være med i.
Da der er flere hold, der mødes disse kampdage, er det meget vigtigt, at alle kan spille
disse datoer, da det er næsten
umuligt at flytte kampe.
Så derfor! Kik godt i aktivitetsplanen, inden du aftaler andet
på disse datoer.

Stævner

Ungdom
Alle spillere vil komme med på
et hold, når træneren mener at
spilleren er klar, hvis man ikke
har meddelt, at man ikke ønsker at deltage på et hold.

Minipuslinge:
Puslinge piger og drenge:
Yngre piger og drenge:
Piger og drenge:
Dame og herrejunior:
Dame og herresenior:

Årgang 2003 og senere
Årgang 2002
Årgang 2000-2001
Årgang 1998-1999
Årgang 1995-1997
Årgang 1994 og tidligere

Vi går til den i BORDTENNIS

VI VINDER OGSÅ EN MASSE POKALER

Seniorer
Turneringen for seniorer afvikles som traditionel dobbeltturnering på hverdagsaftener med
start i uge 43-44.
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I løbet af sæsonen kommer der invitationer til
en del forskellige stævner.
Der udleveres invitationer til alle spillerne
om deltagelse i disse stævner.
Klubben betaler tilskud til deltagelse i stævnerne (ca. halvdelen af deltagergebyret).
Spillernes egenbetaling til disse stævner opkræves fra kassereren, når sæsonen er slut.
Klubben betaler hele deltagergebyret til
Landsdelsmesterskaberne og til vores eget
stævne.
Sidst på sæsonen er der Landsmesterskaber,
som afvikles over en hel weekend fra fredag aften
til søndag eftermiddag med 2 overnatninger mv.
Deltagelse i Landsmesterskaber prioriterer vi
højt, da spillerne får en rigtig god oplevelse ved
at være med. Klubben betaler en væsentlig del
af deltagergebyret.
Se stævnedatoerne i aktivitetskalenderen!

Klubmesterskaber

En lørdag sidst på sæsonen afholdes der klubmesterskaber i hallen.
Her er der foruden en singleturnering for
spillerne også en doubleturnering hvor forældrene deltager sammen med børnene.
Der spilles om medaljer i alle rækker og en
vandrepokal til den samlede vinder af klubmesterskaberne.
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Kontingent
Kontingenter for hele sæsonen
Ungdomsspillere:
kr. 425 + rating afgift/licens kr. 75
Seniorspillere:
Motionister:
kr. 525 + rating afgift/licens kr. 75
Turneringsspillere: kr. 525 + rating afgift/licens kr. 175

Træningstider
Tirsdage
Kl. 18.00-19.30: Ungdomsspillere 0.-5. klasse
Kl. 19.30-21.00: Ungdomsspillere 6.-10. klasse
Kl. 20.30-22.00: Seniorer og motionister
Torsdage
Kl. 18.00-19.00: Ungdomsspillere 0.-5. klasse
Kl. 19.00-20.00: Ungdomsspillere 6.-10. klasse
Kl. 20.00-22.00: Seniorer og motionister. Seniorholdkampe

Spilletøj

DGI Jylland Bordtennis sæson 2012-2013

Der vil før de første turneringskampe og stævner blive uddelt
spilletøj til alle spillere.
Tøjet må/skal kun bruges til
stævner og turneringskampe –
ikke til træning.
Tøjet afleveres igen når sæsonen er slut.

Datoer ungdomsturnering – stævner – samlinger m.m.

HØST IF Stævne
Søndag d. 2. december afholder vi vores eget stævne i
HØST-Hallen i Hadbjerg.
Her inviteres en masse spillere fra klubberne i det meste af
Midt- og Østjylland.

Bordtennis
skoler
Vi forventer at afholde bordtennisskole for spillere mellem 6
og 12 år både i efterårsferien og
vinterferien. Skolerne afvikles 2
dage mellem kl. 10.00 og 16.00.

Ledere i HØST IF Bordtennis
Navn
Peter T. Christensen
Erik Pedersen
Daniel Le Mark
Charlotte Wormstrup
Linda Thomsen
Anders Mørch
Mette Kristensen
Frode Mogensen
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Funktion
Telefon
Formand
86 21 05 45
Stævner/turnering 86 91 47 33
Udvalgsmedlem 65 74 65 73
Udvalgsmedlem		
Udvalgsmedlem		
Træner + Udvalg 86 77 00 35
Træner		
Seniorer/motion		

Mobil
50 74 73 15
29 42 02 96
23 74 31 33
24 94 04 97
22 42 20 72
22 44 22 19
22 51 56 29
51 61 77 19

E-mail
ptc@aabnet.dk
eriksmeden@pedersen.mail.dk
public@tybirk.net
chawo@andersen.mail.dk
linda@libra-design.dk
amorch@mail.dk
mette _ kb@msn.com
frm@ramboll.dk

Dag
Dato Arrangement
Sted
Lør-søn 22-23/9 Stævne BTK Midtjylland
Snejbjerg
Søndag
7/10 Stævne
Auning
Lør-søn 13-14/10 Grand Prix stævne
Brabrand
Lørdag
27/10 1. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Søndag 28/10 Oldies samling
Grenå
Lør-søn 3-4/11 Stævne
Bjerringbro
Lørdag
10/11 1. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Søndag
11/11 Søften GF Stævne
Søften
Lørdag
17/11 1. Halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Lørdag
17/11 BTK Grenå overnatning
Grenå
Søndag
18/11 BTK Grenå Stævne
Grenå
Lørdag
24/11 1. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Søndag
2/12 HØST IF Stævne
Hadbjerg
Lørdag
8/12 Holdfinaler
Ry
2013				
Søndag
6/1 2. Oldies + dame samling
Bjerregrav
Lør-søn 12-13/1 Jyske Mesterskaber
Hobro
Lørdag
19/1 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Lørdag
19/1 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Lørdag
26/1 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Lørdag
2/2 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Søndag
3/2 Landsdelsmesterskaber
Assentoft
Lørdag
9/2 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Lørdag
23/2 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger
Søndag
24/2 Jysk stævne
Thorsø
Lørdag
2/3 Odder stævne
Odder
Lørdag
9/3 Holdfinaler Puslinge + Y. Dr. Hadbjerg
Søndag
10/3 Holdfinaler Drenge + Junior Hadbjerg
Fre-søn
5-7/4 Landsmesterskaber
Vejen
Lørdag
13/4 Klubmesterskaber
Hadbjerg

Arrangør/bemærk
BTK Midtjylland
Auning If/DGI Østjylland
SISU / MBK
1. runde: Pus. + Y. piger + Drenge
DGI Østjylland
Nørreå
1. runde. Y. Drenge + Piger + Junior
Søften GF / DGI Østjylland
2. runde: Pus. + Y. piger + Drenge
BTK Grenå / DGI Østjylland
BTK Grenå / DGI Østjylland
2. Runde: Y. drenge + Piger + Junior
HØST IF / DGI Østjylland
1. halvdel Ungdomsturneringen
DGI Østjylland
JBTU
1. Runde: Pus. + Drenge + Y. Piger
1. Runde: Y. Dr. A+B+C+Junior A+B+C
1. Runde:Y. Dr. D+E+Jun D+E + Piger
2. Runde: Pus. + Drenge + Y. Piger
DGI Østjylland
2. Runde Y. Dr. D+E +Jun. D+E (Nord)
2. Runde:Y. Dr. +Junior(Øvrige)+Piger
Puslinge + Yngre Piger/ Drenge
DGI Østjylland
2 halvdel Ungdomsturneringen
2 halvdel Ungdomsturneringen
DGI Bordtennis
HØST IF
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Hadbjerg			

Selling

Hadbjerg
Borgerforening
Fællesspisning

Selling
Forsamlingshus
Medhjælperfest

Hadbjerg Forsamlingshus
D. 27. september
Dagens middag er festskinke m. gemyse/kartofler og sovs, som vor mor lavede den.
Det bliver en festlig lejlighed til at inviterer
konen i byen til middag.
Tilmelding til Ida +
Egon Loft på tlf.
86 91 49 80.
I er først tilmeldt
når I har talt med
en af dem, telefonsvaren kan ikke bruges.

Lørdag d. 6. oktober kl. 18.00
løber vores årlige medhjælperfest af stablen. Vi håber så mange af jer frivillige, der har gjort
så stort stykke arbejde, har lyst
til at komme og have en hyggelig aften sammen med os. Maden bliver leveret af Dag Byfuglien igen i år, så maden er i top.
Invitationen vil snart blive delt
rundt til alle jer frivillige og tilflyttere.

HTC-Parken har fået nyt navn

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i forsamlingshuset

HTC-Søpark Hadbjerg

Overnatning

Her i Hadbjerg syntes vi, at det var mere på sin
plads at kalde området ved overfladebassinet
for HTC-Søpark Hadbjerg.
En sådan er der ikke så mange det har i Favrskov kommune.
Hvis der er en som har kendskab til hvor
man kan få fremstillet et træskilt til søparken,
så er undertegnede meget interesseret i at høre
om dette.
Der skal ligeledes udføres et stykke arbejde i
søparken, så hvis der er nogen som sidder og
keder sig, så giv endelig besked. Vi kunne godt
bruge en hånd eller to.
Der skal plantes nogle træer, og der skal samles nogle sten i søparken, henvendelse til Søren.

Sæt kryds i kalenderen d. 26.
oktober til en hyggelig overnatning i forsamlingshuset. Mere
info følger senere.

Venlig hilsen
Hadbjerg Borgerforening
Kurt Rasmussen
Formand
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Ødum
Byforeningen for Ødum og Omegn
Arbejdsdag
Ødum byforening havde arbejdsdag den første weekend i juni måned. Som der kunne
læses i juninummeret af HØST blev vores
trappe lavet til UG. Tak for hjælpen til Anders og hans mænd.
Vi havde et ønske om at vores vinduer
blev malet over sommeren, men der er desværre ikke nogen, der har meldt sig til at hjælpe. Byforeningen vil
meget gerne have hjælp, så giv et ring på tlf. 30 64 31 94. Byforeningen har maling og pensler til rådighed.

Sankthansfest
Sankthansfest på Engholm, en dejlig aften hvor der mødte folk op
fra nær og fjern. Tak til Johns kone for hjemmebag.

Med venlig hilsen
Carina Jensen

Fællesspisning
Vi starter op med fællesspisninger i Selling igen
d. 26. september kl. 18.00.
Der er som altid god mad på
menuen og drikkevarer til rimelige penge. Der vil komme en
seddel rundt i postkassen med
menuer, priser og tilmelding.
Med venlig hilsen
Fællesspisning i Selling

Invitation til hyggeligt samvær i Ødum. Byforeningen stiller
forsamlingshuset til rådighed d. 10. november kl. 18, hvor
der afholdes

julefrokost
Vi gentager arrangementet fra sidste år, som desværre ikke blev til
noget, men nu har vi rykket datoen frem, så vi håber at der er nogen
der har lyst til at give den gas og rykke en lørdag aften ud af kalenderen. Byforeningen står for maden, se mere i næste HØST, samt at
man kan købe diverse drikke. Foruden den gode mad, opfordres folk
til at tage danseskoene på, da der vil blive musik, spillet af BS musik.
Sæt X i kalenderen og meld dig til inden d. 1. november 2012.
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Smertegrænsen
”Ja, I skal vel i sommerhuset
i Pinsen”, sagde han henkastet, da vi stod og sludrede lidt i OK, Ødum og
sammen glædede os over, at
det så ud til, at nu var sommeren endelig kommet.
”Jo, det skal vi vel”, svarede jeg.
Men jeg har lige et bryllup på
lørdag og Pinsedag skal jeg døbe
din nabos datter”. Han stod lidt
og så på mig, men så gik der endelig en prås op for ham. ”Nå,
ja, det er helligdag, og det er jo
dit job”.
Jeg har nu aldrig betragtet kirkelige handlinger og søndagens
gudstjeneste som et ”job”, men
som en naturlig del af et sognefællesskab, men moderniteten
er kommet for at blive, og har
efterhånden også sneget sig ind
i vores pastorat og min sognevirkelighed.
Nu har
præstegården fået et skilt
Det fik jeg for alvor et ”vink med
en vognstang” om, da jeg en dag
i foråret blev ringet op af en ung
kvinde. Hun stod ved Ødum kirke og havde på tavlen ved indgangen til kirkegården fundet
mit telefonnummer, og nu rin-
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gede hun så for at høre, hvor
præstegården ligger. I det lille
års tid, hun har boet i landsbyen, har hun på sin vej ned mod
OK, adskillige gange gået forbi præstegården, men hun har
vel aldrig skænket det en tanke. Men nu havde hun i et attestanliggende brug for præsten
og kirkekontoret, og så var gode
råd dyre. Jeg kunne fra mit vindue se hende stå med mobilen,
og bad hende nu vende sig om
og se herover, og da hun gjorde
det, kunne jeg guide hende de
få meter til præstegården.
I de snart 34 år, jeg har været præst i Ødum-Hadbjerg pastorat, har jeg aldrig for alvor
reflekteret over, at ”sognebørnene” måske ikke anede, hvem
præsten var, hvor han boede, og
hvor kirkekontoret var placeret.
Den viden var en selvfølge, da
jeg i slutningen af 1978 stiftede
nærmere bekendtskab med sognene. Men denne unge kvinde

kunne nu med sin mangel på
lokalkendskab ”fortælle” mig,
at det nok var på tide, at der
kom et skilt op ved indkørslen.
Det er der så ved menighedsrådets og en lokal håndværkers
hjælp kommet nu, og hver gang
jeg kører ind ad indkørselen til
den gamle præstegård bliver jeg
mindet om, at ”det er nye tider,
min ven”.
Ved min afsked er det ikke slut
Ja, det er det, og skønt mine
mange år som sognepræst på de
væsentligste områder har været en særdeles løfterig tid, så
har jeg også over de seneste år
måttet erfare, at erkendelsen af
og viden om kirken og dens tilstedeværelse ikke længere er en
selvfølgelighed, og de erfaringer
vægter mere og mere nu her,
hvor jeg har planlagt min afsked
til næste sommer med afskedsgudstjenester i begge kirker d.
16. juni 2013.

Jeg slipper ikke for dem, for
de er en om ikke behagelig så
dog en væsentlig og nødvendig
del af erfaringshorisonten, når
man gør sig tanker om, hvordan
man med god grund og samvittighed kan fastholde tanken om
et selvstændigt landpastorat
med bopælspligt for præsten i
den lokale præstegård i en tid,
hvor der tales mere og mere om
sognesammenlægninger og storpastorater, og hvor sognepræstestillingen, som jeg gik ind i
den i sin tid, er under voldsom
forandring.
Der har for mig gennem årene
været utallige ”møder” på kryds
og tværs mellem foreningerne
og i sognene. Det har været særdeles løfterigt, og der er gennem
årene blev skabt rigtig meget
godt med basis i disse møder.
Men det vigtigste ”møde” er for
mig fortsat søndagens gudstjeneste, og det er også den, jeg i
sin tid som præst er ”kaldet til”
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at varetage, og selv om jeg med
de mange års erfaring ved, at
det er en forsvindende lille del
af sognet, der mødes netop her,
så kan man alligevel glædeligt
forundre sig over, at der fortsat
for nogle er en vilje til at vende
tilbage til kultstedet, til prædikestol, til døbefont og alterbord
for at finde det, som for mange
efterhånden synes fjernt og meningsløst.
Opgave: At fastholde et lokalt
funderet præsteembede
Om et par måneder trækker et
nyt fælles menighedsråd ”i arbejdstøjet”, og deres opgave vil
være at sikre, at der fortsat kan
være et lokalt funderet præsteembede i Ødum-Hadbjerg og i
så fald, at der bliver ansat en ny
sognepræst i embedet.
At fastholde selvstændigheden i Ødum og Hadbjerg sogne
er ikke uden videre en selvfølge, som det var, da jeg kom hertil i slutningen af 1978, for der
er efterhånden såkaldte smertegrænser for fastholdelse af et
selvstændigt sogn og pastorat.
Det er sådanne smertegrænser, der bliver kigget efter i disse
år, hvor der bliver talt deltagere
i søndagens gudstjeneste, for at
se, hvor langt ned, man kan gå,
før det bliver omsonst og uden
mening.
Hvornår gør det ondt?
Smertegrænsen kan dog næppe
alene defineres ud fra antallet
af deltagere i søndagens gudstje-
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neste, men den er der, når flertallet af folk til søndagens gudstjeneste er ”udensogns fra”, og
især når der ikke er et vist sammenfald af personer, der søger
gudstjenesten og i øvrigt indgår
i de øvrige folkelige fællesskaber, der er i sognet eller pastoratet. Smertegrænsen er der også,
hvis ingen af de, der hører til i
den gudstjenestefejrende menighed, føler sig forpligtet på og
dermed indgår i de fællesskaber, som måtte være i sognet eller pastoratet. Smertegrænsen
er tillige nået dér, hvor samtalen mellem de forskellige folkelige fællesskaber ikke kan føres,
enten fordi der ikke er et sammenfald af personer, eller fordi
der ganske enkelt ikke er andre
folkelige fællesskaber end kirken. Kirken alene kan ikke bære
et fællesliv i et sogn.
Hermed sagt, at smertegrænsen for kirkens liv og vækst ikke
kan tælles på, hvor mange, der
kommer til søndagens gudstjeneste, men skal måles på kirkens og menighedens vekselvirkning sammen med andre
fællesskaber. og hvis de skranter, så skal man som ”kirke” i
Ødum og Hadbjerg sogne fortsat
gøre sit til, at de styrkes.
En fælles vilje
Det håber jeg, at det nye fælles
menighedsråd kan gøre, og tillige, at der er en fælles vilje i
HØST-området til, at det fortsat kan lykkes.
Ole Juul

menighed

Menighedsrådsvalget 2012
Menighedsrådsvalg Blanketter til
i Hadbjerg sogn
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.

Menighedsrådsvalg
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 5 medlemmer samt stedfortrædere til at repræsentere
Ødum sogn i Ødum Hadbjerg
Fælles Menighedsråd.

Valgbestyrelsen
består af
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

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 6.
Antallet af navne på en liste fra
Ødum sogn må ikke overstige 10.
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.
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Gudstjenester

Ødum kirke

Hadbjerg kirke
kl. 9.30
Birgith Nørlund

Søndag d. 16. september
Ingen
15. søndag efter Trinitatis		
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
Søndag d. 7. oktober
kl. 11.00
kl. 9.30
18. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 14. oktober
kl. 9.30
Ingen
19. søndag efter Trinitatis		
Peter Ulvsgaard
Søndag d. 21. oktober
kl. 9.30
Ingen
20. søndag efter Trinitatis
Peter Ulvsgaard
Søndag d. 28. oktober
kl. 9.30
kl. 11.00
21. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 4. november
kl. 16.30
kl. 15.00
Alle helgens Dag
Søndag d. 11. november
kl. 11.00
kl. 9.30
23. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 18. november
kl. 9.30
Ingen
24. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 25. november
kl. 11.00
Ingen
Sidste søndag i Kirkeåret		
Peter Ulvsgaard

Døbte,
viede, velsignede,
bisatte, begravede
Ødum
Døbte
Vigga Jessien Brassøe, Dragør

Hadbjerg
Døbte
Tilde Liv Møller Zanchetta, Hadbjerg
Karen Gylling Olesen, Tilst
Kirkelig velsignelse
Signe & Peder Koue, Asferg

Menighedsrådsmøde
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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.

menighed

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

Ferie og
fridage
Jeg holder efterårsferie i uge 42, fra d.
13. til og med d. 21.
oktober.
Jeg henviser til
Birgith Nørlund, tlf.
86 98 24 24 og/eller
Peter Ulvsgaard, tlf.
86 98 08 09.
Ole Juul

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

Onsdag d. 19. september kl. 19.00

Høstgudstjenesten i Ødum

Høstgudstjenesten søndag den
23. september 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 for Ødum og Omegn samarbejder med Anna Marie og Jan
Dinesen om et arrangement på
”Ebbestrup”, Ebbestrupvej 7,
umiddelbart efter gudstjenesten.
Her vil Anna Marie og Jan
være vært med grillgris, og menighedsrådet sørger for brød, salater og senere kaffe.
Under middagen i garage eller haven – alt efter vejret – vil

Anna Marie fortælle om gården Ebbestrup og
landbruget dér.
Byforeningen står for salg af øl, vin og vand,
og byforeningen vil ligeledes arrangere forskellige lege for børnene.
Vi slutter eftermiddagen ca. kl. 15.00.
Arrangementet er en opfølgning af lignende
arrangementer, hvor vi efter gudstjenesten har
været samlet på ”Engholm”, ”Ødum Damgaard” og ”Astrup Højgaard”.
På den måde er der nu blevet skabt en ny, god
tradition i Ødum i et samarbejde med foreningerne i byen og en synliggørelse af det erhverv,
som danner grundlag for høsten.
Vi håber naturligvis på et lige så stort fremmøde som i fjor, og at det bliver en smuk, solrig septembersøndag, hvor det giver mening at
synge, at ”septembers himmel er så blå”. Og
så er vi spændt på, hvem der sammen med
menighedsrådet og byforeningen indbyder til
et tilsvarende arrangement i forbindelse med
høstgudstjenesten d. 22. september 2013.
På arrangørernes vegne
Ole Juul
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Eftermiddagsmøder

Udflugt

Veng kirke.
Nordens
ældst
bevarede
kloster
kirke.
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Den årlige udflugt afholdes tirsdag d. 25. september og går til
”Vestermølle” ved Skanderborg
Sø og Veng Klosterkirke.
På ”Vestermølle” vil vi få en
guidet rundvisning i naturskønne omgivelser med sø, mølledam, riddersal m.m. og vi skal
se møllehuset med arbejdende
vandturbine og stenkværn. Der
vil også blive tid til et besøg på
museet, som bl.a. rummer en
udstilling fra Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup, der omhandler kornets udvikling og betydning.
Efter besøget på ”Vestermølle”
og kaffe på Restaurant Vestermølle går turen til Veng Klosterkirke,
som er Danmarks bedst bevarede
klosterkirke grundlagt i slutningen af 1100-tallet af Benedektinerordenen og senere overtaget
af Cistensienserordenen. Her vil
vi også få en guidet rundvisning.

menighed

Om arrangementet
d. 23. oktober skriver Jørgen Gleerup:

Vi kører samlet i bus, som kører fra Hadsten med opsamling
på hjørnet Vester Skovvej/Lilleåvænget kl. 11.45 og stationen
ca. kl. 12.00. Herfra kører bussen over Hadbjerg, v/smeden og
Selling, v/busholdeplads overfor
forsamlingshuset. Vi kører fra
Ødum Torv ca. kl. 12.20 og er tilbage igen i Ødum ca. kl. 18.00.
Menighedsrådene betaler bus
og andre udgifter i forbindelse
med besøget på ”Vestermølle”.
Deltagerne betaler selv for
kaffen med boller og lagkage, 70
kr., på restaurant Vestermølle.
Af hensyn til planlægning og
bestilling af kaffe er tilmelding
nødvendig på tlf. 86 98 90 65 senest fredag d. 21. september eller ved personlig tilmelding.
Jeg glæder mig til turen og
samværet.
Ole Juul

”Et causeri om
menneskelivet i
glæde og smerte
Egne erindringer fra
sidste halvdel af det
20. århundrede og
danske fortællinger i
prosa og lyrik fra Kierkegaard og Grundtvig til Benny Andersen og Anne Linnet.
En fortælling om
nærvær og fravær,
lykke og ulykke,
om det af få og det
at miste – om himlens og jordens kærlighed.
Programmet kædes sammen af en
række sange til eget
guitarspil samt fællessange”.

E

Tirsdag d. 23. oktober
”Glæden-Sorgen-Lykken”
v/sognepræst Jørgen Gleerup, Thorsager
Tirsdag d. 20. november
”Selvafvikling, spøgelser og en enkelt smølf”
v/sognepræst Lena Kjems, Risskov
Tirsdag d. 18. december
”Julestue”
v/Lillian Nørlem Pedersen, Anders Dohn
& Ole Juul
Tirsdag d. 29. januar
”Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken”
v/maler, skulptør, forfatter og tidl. sognepræst
Ejvind Nielsen, Aarhus
Tirsdag d. 19. februar
”Hjemsted og udsyn”
v/forfatter Marianne Hesselholt, Randers
Tirsdag d. 19. marts
”Mennesker og skæbner, jeg har mødt”
v/Ole Juul

ftermiddagsmøderne, hvortil alle er velkomne, finder
sted i konfirmandstuen i Ødum
Præstegård.
Vi begynder kl. 14.00 og slutter ca. 16.15.
Entreen er gratis. Man betaler
20 kr. for kaffen.
Jeg håber, at I, der tidligere har
støttet op omkring disse møder,
fortsat har lyst og kræfter til at
være med.

Og så håber jeg, at vi også i
denne sæson vil se nogle nye.
Møderne er åbne for alle, og
programmet er temmelig alsidigt, så der skulle være noget
for enhver smag. Og så har vi
det faktisk ret så hyggeligt.
Der vil i de kommende numre
af HØST følge nærmere præsentation af de enkelte arrangementer.
Vel mødt, Ole Juul
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Kirke &

Kirke &

menighed

Kirkehøjskole

Retræte

”Kunst og Kristendom”
Lørdag d. 3. november
”Kunst og kristendom”
v/sognepræst, forfatter og fortæller
Gudmund Rask Pedersen, Horsens
Lørdag d. 8. december
”Musik og kristendom”
v/sognepræst Anders Kjærsig, Nr. Søby
Lørdag d. 12. januar
”Kunstens rolle i kirken”
v/kunsthistoriker og sognepræst
Anne-Mette Gravgaard, København
Lørdag d. 2. februar
”Kristendom og film”
v/Jes Nysten, Roskilde
Lørdag d. 2. marts
”Litteraturen og kristendommen”
v/David Bugge, Aarhus

K

irkehøjskolen har til huse
på Hadsten Højskole og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Møderne begynder kl. 10.00
den pågældende lørdag m/kaffe,
derefter foredrag, efter foredraget frokost og afsluttende er der
en drøftelse af foredraget.
Vi er som regel færdige ca. kl.
13.00.
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menighed

At

kristendommen siden sit
udspring har været i en
vekselvirkning både med kulturen og kunsten kommer næppe
bag på nogen. Det er et af kristendommens kendetegn, at
den altid har villet være i samtale og dialog med det samfund
og den kultur, den indgår i.
Kristendommen er under et
voldsomt pres i disse år, gamle dogmer er faldet eller er til forhandling, og måske er kunsten den sidste bastion, hvor kristendommen
fortsat har sin autencitet intakt.
I alt fald vil ”Kirkehøjskolen”
i den kommende sæson forsøge
at indkredse spændingsfeltet
mellem kunsten, kulturen og
kristendommen.
Vi er glade for endnu en gang at
kunne præsentere en række interessante bud på, hvordan denne
vekselvirkning indfinder sig i
både god kunst og god teologi.
Prisen for deltagelse er kr. 80
pr. møde, som dækker udgifter i
forbindelse med kaffe og frokost.
Der er tilmelding til Hadsten
Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen forinden.
Læs nærmere om arrangementerne i de efterfølgende
numre af HØST.

Retræte – og
hjertets stilhed

Retræte i ”Skovhuset”

To foredrag i efteråret
2012
Sognepræst Peter Ruge, som er
retræteleder og underviser på
Præstehøjskolen, vil holde to
foredrag om stilhed og om hjertets dannelse som optakt til
provstiets retrætedage:

Sognepræst Anne-Marie Damsgaard Ditlev, Voldum-Rud Pastorat, er uddannet retræteleder.
Anne-Marie har holdt tre retræter for sin
egen menighed og indbyder nu alle interesserede i Favrskov provsti til en retræte i weekenden 23.-25. november 2012:

”Stilhedens væsen
og retrætens historie”
Tirsdag d. 25. september
kl. 19.00
”Melhøjstuen”,
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus
Skovvej 18, Hinnerup
”Hjertet har sine veje,
som fornuften ikke kender”
Onsdag d. 24. oktober
kl. 19.00
Voldumcenteret
Toftevej 1, Voldum
Alle er velkomne til de to foredrag, hvortil der er fri adgang.

Et tilbud til alle i Favrskov Provsti

Her i weekenden før adventstiden har vi
godt af at trække os tilbage.
Novembermørket er kommet over os, og
vi vil have godt af at få et lille pusterum,
at få ”gearet ned” og indstillet os på
adventstiden, der også er tænkt som en
stille tid til eftertanke.
Tidspunkt: Fredag d. 23. november (ankomst
kl. 19.00-20.00) til søndag d. 25. november
(over middag).
Sted: Retrætehuset ”Skovhuset”, Sdr. Vissing
(www.retraetehus.dk)
Deltagerantal: Max. 9 personer
Pris: Kr. 400 pr. deltager
Yderligere spørgsmål og tilmelding:
Anne-Marie Damsgaard Ditlev
Tlf. 86 49 10 16, e-mail amdd@km.dk

M

an kan deltage i arrangementerne uafhængigt af
hinanden eller tage ”hele pakken”.
Læs mere om foredrag og retræte i ”Skovhuset” i folderen, der ligger i kirkernes våbenhuse.
Folderen kan også ses på www.favrskovprovsti.dk.

Vel mødt
Ole Juul
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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
Nordea, Hadsten
86 98 10 00
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, 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, ptjorn@gmail.com
Rikke Møller Antvorskov
Layout: NielsBjarneLarsen@gmail.com
Tryk: BUCHS, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Oktober
November
December

Deadline
7.10.2012
4.11.2012
2.12.2012

Udkommer
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
Oktober

September

14
15
16 Hadbjerg kl. 9.30
17 HØST udkommer
18
19 Menighedsrådsmøde
20
21
22
Ødum kl. 11.00, høstgudstjeneste
23
Høst-arrangement, Ebbestrup
24
Tirsdags-udflugt
25
Retræteforedrag
26 Fællesspisning, Selling
27 Fællesspisning, Hadbjerg
28
29
Ødum kl. 9.30
30
Hadbjerg kl. 11.00, høstgudstjeneste

1
2
3
4
5
6 Medhjælperfest, Selling
Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
7
Deadline HØST oktober
8
9
10
11
12
13
14 Hadbjerg kl. 9.30
15
16
17
18 HØST udkommer
19
20
21 Ødum kl. 9.30
22
23 Tirsdagsmøde
24 Retræteforedrag
25
26 Overnatning, Selling
27
28 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
29
30
31

HØST

