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Juledekorations
kursus
Da	det	var	rigtig	hyggeligt	sidste	
år	og	 jeg	er	blevet	opfordret	 til	
at	lave	et	julekursus	igen	i	år,	så	
gør	jeg	det	gerne.

Derfor holder jeg julekursus 
d. 24. november kl. 10-16 på 
Ågårdsvej 11, Ødum.

Vi	skal	lave	forskellige	dekorati-
oner	og	få	styr	på	kalenderlyset	
og	adventskransKonceptet	er	så-
ledes,	at	jeg	skaffer	og	samler	alt	
det	 vi	 skal	 bruge	 og	 I	 blot	 skal	
medbringe	lys	og	fade.
Kurset	 koster	 450	 kr.	 og	 det	
er	med	alt	inkl.	af	materialer	og	
kaffe/te	og	sødt.
Jeg	laver	nogle	modeller,	som	
I	vil	få	tilsendt	billeder	af	på	e-
mail,	så	kan	I	se,	hvad	det	er	vi	
skal	lave	og	danne	jer	et	billede	
af,	hvad	 I	 kan	medbringe	 til	 at	
lave	tingene	i.
Tilmelding	 skal	 ske	 på	
mm@Langdahl.dk	senest	d.	11.	
november	 2012	 og	 den	 er	 bin-
dende.
Så	hvis	du	vil	have	styr	på	ju-
len	og	ingen	stress,	da	du	på	en	
dag	kan	få	lavet	det	hele,	så	meld	
dig	til	på	mm@langdahl.dk.	El-
ler	ring/sms	på	tlf.	27	20	01	47.
Håber	vi	ses.

Venlig hilsen
Marianne Langdahl

Ødum forsamlingshus d. 10. november kl. 18.30
Husk	at	tilmelde	dig/jer	inden	d.	1.	no-
vember	på	mobil	30	64	31	94	el.	e	-mail	

gunte.lindberg@gmail.com.

Der	serveres	noget	godt	til	ganen,	bestående	af:
•	 Diverse	forretter,	såsom	hvide	sild,	

karrysalat	og	løgringe.	Paneret	fiske-
filet	hertil	remoulade	og	citronbåde.

•	 Diverse	hovedretter,	såsom	æbleflæsk	
med	bacon,	tarteletter	med	høns	i	
asparges,	medister	m.	rødkål,	mør-
bradbøf	med	bløde	løg	og	andesteg

•	 Til	forretter	og	hovedretter	ser-
veres	der	brød	som	tilbehør

•	 Til	dessert	skal	vi	have	risala-
mande	m.	kirsebærsauce

Øl,	sodavand	og	vin	kan	købes.
Pris	for	hele	bespisningen	
KUN	kr.	200	pr.	person.

Under	spisning	er	der	stille	musik,	derefter	
spilles	der	op	til	dans	af	BS	musik	til	kl.	?

Kom og vær med i fællesskabet

Byforeningen for ødum og omegnHvor og hvem er det?

Har	du	en	god	fortælling,	et	op-
råb	 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!

Kurt	 Villy	 Svend-
sen	 og	 Mar-

tin	 Møller	 spørger	
HØST´s	 læsere,	
om	nogen	kan	 ken-
de	 bygninger	 eller	
høstarbejdere	på	fo-
toet.
Kurt	 Villy	 fortæl-
ler,	at	han	ved	et	be-
søg	på	Lokalarkivet,	
for	 at	 få	 styr	 på	 et	
par	detaljer	omkring	
Hadstens	 gamle	 ba-

negård,	 tilfældigt	 falder	over	et	
billede	i	en	af	arkivets	bøger.
Her	stod	beskrevet,	at	billedet	
stammede	 fra	 et	 postkort	med	
en	nytårshilsen	i	1913	sendt	fra	
Pastor	Volquartz	 til	Anna	Nyga-
ard	i	Ødum	Skole.
Men	 stammer	 motivet	 fra	
Ødum?
Hvilken	 gård	 ses	 i	 baggrun-
den?	Og	kan	nogen	identificere	
høst-folkene?

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

meddelelser	m.	m.	
–	 samt	 logge	 ind	
på	 Elev/Forældre-
Intra,	 hvor	 der	 gi-
ves	information	til	
de	enkelte	klasser.

hadBjerg 
skole

mailto:mm%40Langdahl.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20Juledekorationskursus
mailto:mm%40langdahl.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20Juledekorationskursus
mailto:gunte.lindberg%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20Julefrokost
mailto:rma_oedum%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20Forhistorisk%20Hj%C3%B8rne
http://www.hadbjergskole.dk
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Garagesalg i
Hadbjerg 
Forsamlingshus
Søndag d. 21. oktober kl. 13-16

Kom til en hyggelig eftermiddag 
og gør en god handel

Der	vil	være	konkurrencer	med	mulighed	 for	
at	vinde	flotte	præmier.
Borgerforeningen	sælger	kaffe	og	kage	til	ri-
melige	priser.

Fællesspisning
Fællesspisning	 i	 Hadbjerg	 For-
samlingshus	 d.	 25.	 oktober	 kl.	
18.00.	 Middagen	 bliver	 hønse-
kødssuppe	med	tarteletter,	kaf-
fe	og	kage.
Tilmelding	 til	 Egon	 eller	 Ida	
på	tlf.	86	91	49	80.	I	er	først	til-
meldt,	når	 I	har	 talt	med	en	af	
dem.

Bankospillet
Da	vi	har	mistet	en	af	de	trofa-
ste	 medhjælpere	 til	 vores	 ban-
kospil,	kan	vi	godt	bruge	et	par	
hænder	til	at	hjælpe.
Det	 er	 ikke	 hver	 onsdag	 vi	
mangler	hjælp,	men	hvis	der	var	
en	 som	 kunne	 afse	 1-1½	 time,	
så	vil	vi	blive	glade	for	en	sådan	
håndsrækning.
Henvendelse	 til	 Bankoholdet	
om	onsdagen	ca.	kl.	18.30.

Rugbjerg Skov
Jeg	 har	 ikke	 hørt	 fra	 kommu-
nen	endnu,	om	vi	her	i	Hadbjerg	
og	 omegn	 kan	 begynde	 projek-
teringen	 af	 skovområdet.	 Men	
lige	så	snart	vi	får	en	besked	fra	
kommunen,	 vil	 der	 blive	 ind-
kaldt	 til	møde	 i	 forsamlingshu-
set.	Jeg	håber,	at	vi	snart	kan	gå	i	
gang	med	det	store	arbejde,	som	
det	nu	engang	er,	at	opbygge	en	
sådan	skov.

hadBjerg Borgerforening

Overnatning for 
Sellings børn og 
barnlige sjæle

selling forsamlingshus

Vi	gentager	succesen	med	over-
natning	 for	børn	 (til	 og	med	3.	
klasse)	 og	 forældre	 i	 forsam-
lingshuset.	I	år	bliver	det	d.	26.	
oktober	 kl.	 17.30.	 Menuen	 er	
hotdogs	 og	 røde/grønne	 soda-
vand.
Som	sidst	er	man	velkommen	
til	at	komme	og	spise	med	og	så	
gå	hjem,	hvis	man	helst	vil	sove	
hjemme	 hos	 sig	 selv.	Man	 kan	
også	vælge	at	blive	og	sove	i	hu-
set.	Husk	madrasser	og	dyner.

Jeg	 tænker,	 at	 programmet	
bliver	 som	 sidst	med	 lidt	 film,	
snold,	 diskotek,	 spil	 (medbring	
gerne).	Morgenmad	dagen	efter.
Hele	 arrangementet	 er	 gra-
tis,	 men	 der	 er	 tilmelding,	 så	
jeg	 ved	 hvor	 meget	 mad	 og	
snold	 jeg	 skal	 købe.	 Meld	 jer	
til	 senest	 d.	 22.	 oktober	 på	
madiselling@gmail.com.
Hvis	der	er	spørgsmål	så	ring	el-
ler	mail	endelig.	Håber	at	se	lige-
så	mange	som	sidste	år.

Carina

mailto:madiselling%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20Tilmelding%20til%20overnatning%20i%20Selling
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Vi	 er	 alle	 blevet	 kontaktet	 af	
Hadsten	 fjernvarme	 som	 er	 in-
teresseret	i	at	få	os	med	i	deres	
netværk.
Jeg	 er	 i	mit	 virke	 som	 lands-
byrådsrepræsentant	blevet	præ-
senteret	 for	 forskellige	 andre	
muligheder	 for	 at	 opvarme	 vo-
res	 huse	 og	 producere	 energi.	
Jeg	 mener,	 det	 er	 relevant	 at	
høre	fra	andre	energiaktører.
Derfor	 har	 jeg	 inviteret	 for-
skellige	 energiaktører	 med	 vi-
den	 om	 solceller,	 solvarme,	
varmepumper,	 fjernvarme,	 na-
turgas	og	biogas	mv.
Hver	aktør	får	tid	til	at	fortæl-
le	hvilken	løsning	de	mener	Sel-
ling	er	bedst	tjent	med,	det	være	
sig	en	samlet	løsning	eller	indi-
viduelle	løsninger.
Herefter	er	der	paneldiskussi-
on,	hvor	der	kan	stilles	 spørgs-
mål.
Der	 er	 fokus	 både	 på	 ener-
gi	 for	 den	 enkelte	husstand	og	
fokus	på,	om	vi	kan	etablere	et	
fælles	anlæg	for	landsbyen.
Vi	glæder	os	til	en	god	debat,	
hvor	vi	kan	få	besvaret	mange	af	

de	spørgsmål,	der	svæver,	og	vi	
håber	at	du	vil	gøre	brug	af	mu-
ligheden	til	at	stille	dine	spørgs-
mål	 og	 svare	 på	 andres	 spørgs-
mål.
På	 invitationslisten	 til	 pane-
let	er:
•	 HMN	Naturgas
•	 El-Con
•	 Favrskov	Kommunes	Klima-

koordinator
•	 Hadsten	varmeværk
•	 Bånlev	Biogas	A/S
•	 LMO

Dagens program
kl. 10.00 Indskrivning (aflevering af spon-

sor, og udlevering af numre). 
Yderlig information kommer på 
e-mail efter tilmeldingen

kl. 10.30 Cykelløbet starter
kl. 11.30 Cykelløbet slutter
kl. 12.00 Den samlede distance for alle 

deltagere annonceres
Tilmelding	 til	 cykelløbet	 skal	
foregå	på	e-mail	til:
dorthe@glenholm.dk

Hvordan foregår det?
Vi	har	fået	godkendelse	af	kom-
munen	 til	 at	 lukke	 Sellingvej,	
mellem	 Selling	 og	Hadbjerg.	 Så	
der	 vil	 ikke	 være	motorkøretø-
jer,	imens	løbet	foregår.

Hver	 deltager	 skal	 selv	
søge	sponsorer	ved	f.eks.	
at	 spørge	 forældre,	 bed-
steforældre,	 venner	 og	
naboer,	om	at	støtte	med	X	

antal	kroner	pr.	km	eller	som	
et	 totalt	 beløb	 ved	 deltagelsen	
(sponsor	skema	er	på	bagsiden)

Hvad bliver pengene brugt til?
Det	samlede	beløb	vil	blive	brugt	
som	en	del	af	støtten	til	at	få	op-
ført	en	cykelsti	mellem	Selling	og	
Hadbjerg	 –	 dvs.	 med	 pengene	 i	

hånden	kan	vi	gå	til	kommunen	
og	være	med	til	at	bidrage	til	det	
budget	som	i	forvejen	er	lavet	til	
opførelsen	 af	 cykelstien,	 og	 på	
den	måde	vise	engagement,	samt	
forsøge	at	gøre	projektet	billigere,	
og	derved	fremskynde	processen.
Jo	 flere	 penge	 vi	 samler,	 jo	
længere	 er	 vi	 foran	 de	 andres	
cykelsti-projekter	i	kommunen!

Vi får brug for hjælp til bl.a.:
•	 Kagebagning
•	 Bemanding	af	depoter
•	 Opsyn	på	ruten
•	 Optællere	(tæller	hvor	man-

ge	 ture	 frem	 og	 tilbage	 en	
deltager	cykler)

Tilmelding	 som	 medhjælper	
skal	foregå	på	e-mail	til:	
majkenjen@hotmail.com.

Praktisk information
Der	vil	under	løbet	være	opstil-
let	 depoter	med	 gratis	 vand	og	
saftevand	til	deltagerne
Der	 vil	 være	mulighed	 for	 at	
købe	kage	og	saftevand
Husk:	 Småpenge	til	kage/

saftevand	(høf-
lig	selvbetjening)

Husk:	 Evt.	kaffe/te
Husk:	 Godt	humør

selling Borgerforening
Forældre for Cykelsti arrangerer sponsorcykelløb

SellingHadbjerg retur
Søndag den 28. oktober mellem kl. 10-12

Alle børn og voksne er velkomne til at deltage i indsamlingen 
af penge til cykelstien mellem Selling og Hadbjerg

Vi glæder 

os til 
at se 

mange glade 

mennesker

Energidebat
I Selling forsamlingshus den 7. november 19.30-21.30

Agenda
19.30	Velkommen	ved	borgerforeningen
19.35	Præsentation	ved	HMN	Naturgas
19.45	Præsentation	ved	Bånlev	Biogas	A/S
19.55	Præsentation	ved	Hadsten	varmeværk
20.05	Præsentation	ved	El-Con
20.15	Præsentation	ved	LMO
20.25	Præsentation	ved	 	

Favrskov	Kommunes	Klimakoordinator
20.35	Kaffe	og	kage
20.45	 Spørgsmål	til	panelet	fra	borgerne	og	

andre	paneldeltagere.
21.30	Tak	for	i	aften

Selling Borgerforening
Jesper Dissing Henckel

Selling byfest
Vi	har	nu	afsluttet	vores	konkurrence	med	at	finde	et	
slogan	for	Selling,	og	vi	takker	for	opbakningen.
Vinder-sloganet	er:

Kommunens Største – (altså landsby)

Med venlig hilsen
Selling Borgerforening

Majken Holst-Jensen

mailto:dorthe@glenholm.dk
mailto:majkenjen@hotmail.com
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I	forbindelse	med	Årets	Træner-	
/	Lederfest	i	HØST	IF	blev	Årets	
Idrætsleder	kåret.
Mange	kan	 jo	komme	på	tale	
da	alle	udfører	et	stort	stykke	ar-
bejde.	Indstillingerne	fra	de	en-
kelte	udvalg	gennemgåes	at	be-
styrelsen	i	HØST	IF	og	udfra	det	
vælges	så	Årets	Idrætsleder.

Da	 HØST-Hallen	 for	 2-3	 år	
siden	 blev	 en	 realitet	 efterly-
ste	 HØST	 IF	 nye	 aktiviteter	 i	
HØST-bladet.	 Thomas	 Langt-
on	var	en	dem	der	reagerede	da	
han	 havde	 et	 grundlæggende	
kendskab	til	 Ju-Jitsu.	 Ju-Jitsu	er	
et	 godt	 alternativ	 til	 boldspils	
idrætsgrenene.	 Han	 var	 netop	
dengang	 sammen	 med	 fami-
lien	 flyttet	 til	Hadbjerg	 og	 ville	
gerne	være	en	del	af	forenings-
livet	 og	 her	 var	 så	muligheden	
samtidig	for	at	starte	og	udvikle	
det	Thomas	brænder	 rigtig	me-
get	for	-	Ju-Jitsu.	Thomas	faglig-
hed	er	i	top	i	form	af	flere	kur-
ser	 samt	 instruktøruddanelser.	
Man	må	sige	at	det	er	projektet	
er	lykkedes.	Thomas	utrættelige	
måde	 at	håndtere	opstarten	på	
samt	den	udvikling	der	er	 sket	
siden	 er	 uovertruffen.	 Det	 er	
lykkedes	at	skabe	et	fundament	
af	deltagere	og	nu	også	senest	at	
få	 de	 yngre	 deltagere	 med	 (Ti-
gerholdet)	sammen	med	de	lidt	
ældre	 børn/unge	 (Drageholdet)	
-	så	der	nu	senest	er	ca.	35	delta-
gere	her.	Derudover	 en	 voksen	
afdeling	 med	 ca.	 15	 deltagere.	
Thomas	er	i	Hallen	hver	tirsdag	
og	torsdag	året	rundt.	Selv	 i	 fe-
rierne	 tilbydes	 der	 træning.	 Så	
når	man	 snakker	med	 Thomas	
kan	 man	 virkelig	 mærke	 hvor	
meget	 han	 brænder	 for	 det.	 Så	
en	velfortjent	kåring	af	Thomas	
Langton	som	Årets	Idrætsleder	i	
HØST	IF.

Kom	med	 til	 træning	 der	 giver	
motion,	udvikling	og	evne	til	at	
forsvare	sig!	Vi	lærer	faldteknik,	
rullefald,	 frigøringer,	 undvigel-
ser,	 kast	og	 låsegreb,	men	også	
slag-	 og	 sparketeknikker.	 Cen-
trale	principper	 i	 ju	 jitsu	gør	at	
man	kan	forsvare	sig	imod	mod-
standere,	der	er	 større	og	 stær-
kere,	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	grund-
lag	for	et	godt	miljø.
Vi	 er	 nu	 startet	 ny	 sæson	 op	
med	 at	 udvide	 vores	 tilbud,	 og	
tager	efter	en	række	forespørgs-
ler	 nu	 ind	 yngre	 børn	 allerede	
fra	 skolealder.	 Børneholdet	 bli-
ver	derfor	opdelt	i	to,	Tiger-hol-
det	med	de	mindste,	og	Drage-
holdet	 for	 de	 lidt	 større	 børn/
unge.	Træningen	foregår	dog	til	
samme	 tid,	 og	 træningstiderne	
forbliver	uændrede.	Selvfølgelig	
vil	vi	dog	ønske	nye	velkommen	
på	alle	hold!
Instruktør	 og	 kontaktper-
son	 er	 Thomas	 Langton,	 email	
mr.langton@gmail.com.	 Læs	
mere	på	Ju-Jitsu.langton.dk.

Træningstider
Tiger-holdet (børn 6-11 år): Tirsdage 17:00-18:15
Drage-holdet (børn/unge 12-15 år): Tirsdage 17:00-18:15
Voksne: Tirsdage 18:15-19:30 og 

 Torsdage 20:30-22:00

motion

JuJitsu udvider tilbuddet!

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

Stavgang
Nu	er	både	sommeren	og	efter-
året	 ved	 at	 gå	 på	 hæld,	 og	 det	
bliver	 sikkerhedsmæssigt	 ufor-
svarligt	at	bevæge	sig	til	fods	på	
veje	og	stræder	i	større	flokke.
Derfor	ændres	tidspunktet	for	
vores	 ugentlige	 traveture,	 så	 vi	
starter	ud	fra	HØST-Hallen

om lørdagen kl. 9.30
startende	fra	den	3.	november.
Vi	 går	 som	 sædvanlig	 en	 ti-
mes	 tid,	sludrer	 lidt	undervejs,	
og	runder	af	med	en	kop	kaffe	i	
klublokalet	 i	HØST-Hallen.	Og	
så	kan	vi	alligevel	nå	indkøbstu-
ren	og	eftermiddagskaffen	med	
familie	og	venner.
Der	er	ingen	undskyldning,	så	
mød	op	med	eller	uden	stave,	og	
oplev	 en	 hyggelig	 og	 god	 form	
for	motion.
Alle	er	velkomne.

Kontaktperson Vagn Poulsen 
tlf. 72 20 24 56

Årets Idrætsleder i HØST IF

Årets Idrætsleder i HØST IF er:

Thomas 
Langton - 
Træner og 
leder i Ju-
Jitsu afde-
lingen

Indstillingen	 af	 Thomas	 Langt-
on	 kommer	 fra	 Motionsafde-
lingen	 hvor	 JiuJitsu	 har	 hørt	
under.	 Der	 gives	 bl.a.	 flg.	 be-
grundelse	 for	 indstillingen	 af	
Thomas	Langton.

mailto:mr.langton%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20Ju-Jitsu
http://Ju-Jitsu.langton.dk
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D.	 9.	 september	 2012	 deltog	
”Løb	 i	 HØST	 IF”	 i	 Clausholm	
Slotsløb.	Det	var	det	første	fæl-
les	 løb,	som	Løb	i	HØST	IF	har	
tilmeldt	sig.
Det	 var	 en	 dag	 for	 hele	 fami-
lien,	 da	 der	 både	 var	 et	 børne-
løb	på	2.36	km	og	en	5	og	10	km	
rute.	Alt	i	alt	var	vi	24	løbere	fra	
Løb	 i	 HØST	 IF	 repræsenteret,	
heraf	15	børn,	3	løbere	på	5	km	
ruten	og	6	løbere	på	10	km	ruten.
Børneruten	 gik	 igennem	 de	
smukke	omgivelser	 i	Clausholm	
Slots	park	og	efter	 løbet	var	der	
medaljeoverrækkelse	 til	 alle	
børn.	 For	 børnene	 var	 det	 bare	
vigtig	at	være	med,	men	af	de	før-
ste	12	børneløbere	der	kom	i	mål,	
var	der	9	fra	HØST.	Godt	gået.
På	 5	 og	 10	 km	 ruten	 var	 der	
også	noget	at	løbe	for,	da	der	var	
en	 kvart	 gris	 til	 den	 hurtigste	
kvinde	og	mand	på	begge	ruter.	
5	 km	 ruten	 var	 på	 skovsti	 hele	
vejen,	 den	 gik	 gennem	Mygind	
skov	og	løberne	fik	også	fornøjel-
sen	af	omgivelserne	i	Clausholm	
Slots	park.	 10	km	 ruten	 fulgtes	

ad	 med	 5	 km	 ruten	 de	 første	
3,6	 km,	men	herefter	 kom	den	
frygtindgydende	bakke	i	Mygind	
skoven	(månebakken)	med	sine	
70	højde-meter	og	en	strækning	
på	400	meter,	som	kunne	få	pul-
sen	 op	 hos	 alle	 løberne.	 Men	
trods	dette	 fik	HØST	 også	her	
nogle	flotte	placeringer	som	nr.	
4,5	og	6.	Der	var	vand,	frugt	og	
grovboller	 til	 alle	 da	 de	 kom	 i	
mål.	Der	var	også	mulighed	 for	
at	vinde	flotte	lodtrækningspræ-
mier	på	løbsnumrene.
Så	 alt	 i	 alt	 en	 rigtig	 hyggelig	
dag	 for	 hele	 familien	med	 Løb	
i	 HØST	 IF,	 hvor	 man	 samtidig	
havde	mulighed	for	at	få	motion	
oveni.	Også	en	tak	til	dem	som	
var	med	som	heppekor.
Hermed	 også	 en	 lille	 opfor-
dring	 til	 alle,	 at	 Løb	 i	HØST	 IF	
er	for	alle	og	at	det	aldrig	er	for	
sent	 at	 komme	 i	 gang	med	 løb	
og	 at	 man	 samtidig	 har	mulig-
hed	for	at	krydre	løb	med	noget	
socialt.

Bettina Sørensen
fra Løb i HØST IF

Løb i HØST IF!
(Vi løber stadig…!)
Selvom	 efteråret	 for	 alvor	 er	
over	os	–	er	der	stadig	 løbetræ-
ning	i	HØST	IF.
Mørke,	kulde	og	 lidt	efterårs-
regn	kan	ikke	holde	os	tilbage…	
Bare	påklædningen	er	i	orden	og	
dertil	 refleksvest	 og	 lys,	 kan	vi	
stadig	 holde	 fast	 i	 tirsdagstræ-
ningen.	 Hver	 søndag	 løbet	 vi	
ofte	 i	 flot	vejr	og	nyder	det	 so-
ciale	fællesskab,	det	kan	være	at	
løbe	flere	sammen.
Vi	 har	 træning	 på	 følgende	
tidspunkter	hver	uge:

Tirsdag kl. 19.30
Søndag kl. 10.00
Alle	er	velkommen	til	at	deltage	
–	der	er	plads	 til	 løbere	på	alle	
niveauer.
Yderligere	 oplysninger	 om	
Løb	i	HØST	IF:

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

Tennis i HØSTHallen 
201213
I	2012-13	er	mulighederne	for	at	spille	tennis	–	
sene	aftentimer	eller	i	nogle	weekender.
Har	du	 lyst	 til	 at	 spille	 tennis,	kan	du	kon-
takte	 undertegnede	 eller	 Erik	 Pedersen	 for	
nærmere.	 Erik	 har	 tlf.	 86	 91	 47	 33	 eller	 e-
mail	 eriksmeden@pedersen.mail.dk	 el-
ler	Lars	K.	Olsen	 tlf.	 86	91	40	07	eller	 e-mail	
lars.knud@forum.dk

HØST IF Motion
Formand Lars Olsen

Løb i HØST IF 
til Clausholm Slotsløb

Volley
Om torsdagen kl. 20.30-22.00
Volleyball mixhold for 
voksne
Er	 du	 som	 os	 andre	 vild	 med	
volleyball	og	har	 lyst	 til	 at	prø-
ve	 kræfter	med	 det,	 er	 du	me-
get	velkommen	til	at	komme	og	
være	med.	Vi	er	10-12	m/k	hver	
torsdag,	som	bruger	et	par	sjove	
timer	sammen	omkring	nettet.
Vi	 er	 niveaumæssigt	 lidt	 for-
skellige,	men	har	alle	 lysten	 til	
at	give	os	selv	og	få	nogle	kam-
pe.	Vi	vil	gerne	have	flere	spille-
re,	så	har	du	prøvet	at	spille	før	
og	nogenlunde	styr	på	grundsla-
gene,	kan	du	prøve	at	kigge	for-
bi	 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

mailto:claus@glavind.net
mailto:lars.knud@forum.dk
mailto:eriksmeden@pedersen.mail.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
mailto:kim%40liholm.dk?subject=H%C3%98ST%3A%20Volley
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Bordtennis

Resultatliste 
fra bordtennisstævne i Auning
Søndag d. 7. oktober
	 Navn	 Række	 	 Placering
 Anders Mørch Åben Række 1 Single Nr. 1
 Nicolai Sørensen Åben Række 2 Single Nr. 1
 Niels Anton Tybirk Le Marc Åben Række 3 Single Nr. 3
 Emil Thomsen Åben Række 3 Single Nr. 5
 Jonas Bøgeskov Christensen Åben Række 4 Single Nr. 3
 Jeppe Kau Gransøe Åben Række 4 Single Nr. 5
 Gustav Stougaard Åben Række 5 Single Nr. 4
 Tobias Dam Jensen Junior D Single Nr. 2
 Jeppe Kau Gransøe Puslinge E Single Nr. 1
 Jonas Bøgeskov Christensen Drenge E Single Nr. 3
 Marie Stenbæk Nielsen Yngre Pige D Single Nr. 2
 Mette Kristensen Senior 4 Single Nr. 3
 Nicolai Sørensen Drenge C Single Nr. 4
 Lasse Mørch Minipuslinge B Single Nr. 1
 Benjamin Thybo Christensen Puslinge C Single Nr. 4
 Emil Thomsen Y. Drenge C Single Nr. 4
 Marcus Juel Wormstrup Minipuslinge E Single Nr. 3
 Gustav Stougaard Minipuslinge E Single Nr. 5
 Niels Anton Tybirk Le Marc Minipuslinge A Single Nr. 2
 Lucas og Marcus Juel Wormstrup Puslinge E Double Nr. 2
 Per Gransøe / Frode Mogensen Senior 6 Double Nr. 3
 Niels Anton Tybirk Le Marc / Lasse Mørch Minipuslinge A Double Nr. 1
 Emil Thomsen / Sofus Fisker (Nørreå) Y. Drenge B Double Nr. 1
 Benjamin Thybo Christensen/ Jeppe Kau Gransøe Puslinge C Double Nr. 1

Bordtennissæsonen
er	 kommet	 rigtig	
godt	 i	 gang	 med	
stort	 fremmøde	 til	
træningen	 i	 især	
Ungdomsafdelin-
gen,	 hvor	 der	 næ-
sten	ikke	er	plads	til	
flere	spillere	på	træ-
ningsholdet	 for	 de	
yngste	 spillere.	 Der	
er	 plads	 endnu	 på	
holdene	 for	de	æld-
ste	 Ungdomsspil-
lere	 og	 Seniorerne.	
Vi	 undersøger	 i	 øje-
blikket	 muligheder-
ne	for	at	lave	et	træ-
ningshold	mere.
Der	 er	 tilmeldt	 2	
stk.	serie	3	og	1	serie	
5	 seniorhold	 til	 tur-
neringen	 og	 vi	 for-
venter	 at	 tilmelde	 i	
alt	 9	 ungdomshold,	
det	 er	 vist	 det	 stør-
ste	 antal	 hold	 no-
gensinde	 i	 Bordten-
nisafdelingen.
9	 af	 spillerne	 har	
deltaget	 i	 årets	 før-
ste	stævne	i	Ry	med	
fine	resultater.
17	 af	 spillerne	
deltog	 i	 stævnet	 i	
Auning	søndag	d.	7.	
oktober.
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sponsoraftaler

Denne måneds 
”Tak til sponsorer”

HØST	 IF	har	 til	 stadighed	brug	
for	hjælp	til	forskellige	behov	og	
ting	der	skal	udføres.	Derfor	er	
det	dejligt	når	firmaer,	virksom-
heder	og	private	giver	en	hånd	
med.	 Både	med	materielle,	 der	
skal	 installeres,	 opsættes	 samt	
monteringer.
Vi	har	det	seneste	år	nydt	godt	
af	nedenstående	hjælp	og	spon-
sorering.	 HØST	 IF	 takker	 for	
støtten	 til	 disse	 tiltag	 omkring	
fodboldaktiviteterne.

Støvlevask ved hallen
Flemming	Sørensen	VVS	Hinnerup	for	levering	
af	vask,	automatik	til	vand,	haner,	børste	mv.	
Tak	til	Kristoffer	Sørensen	og	Bo	Jørgensen	for	
montering!

Elefantriste og koste til støvlerengøring
Hadbjerg	Tømrerfirma

Skraldespande ved fodboldbanerne
Flemming	 Sørensen	 VVS	 Hinnerup	 for	 leve-
ring	og	Kristoffer	Sørensen	og	Bo	Jørgensen	for	
montering.

Næste	måned	 vil	 vi	 gå	 indendørs	 i	 hallen	 og	
fortsætte	informationen	om	sponsorering	her.

På vegne af Sponsorudvalget
Lars K. Olsen, HØST IF

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	 støt-
ter	ungdomsarbejdet	 i	HØST	IF	
med	6	øre	pr.	liter,	hver	gang	du	
tanker,	når	du	har	et	OK	benzin-
kort,	 der	 er	 tilknyttet	HØST	 IF.	
En	 god	 og	 nem	måde	 at	 støtte	
idrætten	 i	 lokalsamfundet.	 Og	
til	stor	glæde	for	ungdommen	i	
HØST	IF.	Tilbud:	Hvis	man	laver	
en	el-aftale	hos	OK	får	HØST	IF	
nu	12	øre	pr.	tanket	liter	benzin	
i	 sponsorstøtte	 på	 de	 benzin-
kort,	der	er	tilknyttet	HØST	IF.

Så	 er	 du	 interesseret	 i	 dette	
nye	 gode	 OK	 tilbud	 med	 støt-
te	 til	 HØST	 IF,	 så	 kontakt	 un-
dertegnede	 på	 tlf.	 86	 91	 40	 07	
eller	 mød	 op	 på	 tanken	 på	 en	
af	 kampagnedatoerne.	 I	 klub-
lokalet	 i	 HØST-Hallen	 er	 der	
brochurer	 etc.	 og	 det	 vil	 også	
være	 at	 finde	 på	 hjemmesiden	
www.høstif.dk.

Kampagnedatoer
8. november 2012 kl. 13.00-17.00
11. januar 2013 kl. 13.00-17.00
Så	støt	lokalsporten.	Køb	benzin	
og	el	igennem	OK.	Så	støtter	du	
din	lokaleforening.	Sponsorstøt-
ten	fra	OK	går	til	ungdomsarbej-
det	i	HØST	IF.

http://www.h�stif.dk
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Seneste	status	er,	at	man	i	for-
valtningen	har	gennemgået	sa-
gen	samt	de	behov	ud	fra	at	det	
er	 en	 skolehal.	 Da	 forvaltnin-
gen	mener	 at	 Hadbjerg	 Skoles	
behov	 som	skole	 er	dækket	 af	
de	nuværende	faciliteter,	samt	
at	vi	som	forening	var	bekendt	
med	at	”om	nogle	år”	ville	om-
klædningsrum	og	gymnastiksal	
på	 skolen	blive	nedlagt,	så vil 
man ikke for nuværende gå 
ind i dette projekt.
Den	 siger	 ikke	 noget	 om	
hvordan	 HØST	 IF	 som	 for-
ening	skal	kunne	tackle	udfor-
dringen	med	 ”meget	 lidt”	om-
klædningsplads	 med	 mange	
udøvere	 på	 en	 gang	 uden-	 og	
indendørs	 eller	 hvordan	 skole	
og	forening	skal	blive	ved	med	
at	 have	 alle	 de	 redskaber,	 der	
er	 i	 redskabsrummet.	 Sidst	
med	de	ekstra,	der	er	kommet	
fra	Voldum.

Nyt fra kiosken 
i HØST IF’s 
klublokale – 
Opråb!
Torsdag	 den	 4.	 oktober	 var	 der	
indkaldt	 til	 informationsmøde	
for	frivillige	med	lyst	til	at	tage	
vagter	i	kiosken	frem	til	somme-
ren	2013.
Kiosken	 tilstræber,	 at	 have	
åbent	ved	alle	stævner,	og	det	er	
derfor	vigtigt,	at	der	er	nok	fri-
villige	til	at	tage	nogle	vagter.
Vi	 havde	 opfordret	 interesse-
rede	 til	 at	møde	 op	 –	 i	HØST	
og	på	HØST	IF	Conventus	mail	
program.	 Der	 mødte	 4	 fra	 den	
”gamle	garde”	og	2	nye	frivillige.
Det	er	bare	ikke	NOK	–	det	be-
tyder,	at	vi	ikke	kan	holde	åbent	
til	alle	stævner	i	hallen,	hvilket	
er	 utilfredsstillende	 for	 delta-
gerne	og	HØST	IF.	Måske	glemte	
du	lige,	at	det	var	denne	dato	og	
vil	gerne	give	et	lille	nap	med.
Derfor	 kom	 nu	 frisk,	 det	 er	
ikke	svært	at	være	frivillig	i	kio-
sken.
Ring/mail	 til	 mig	 på	
jp@realec.dk	 eller	 tlf.	
42	75	22	20,	hvis	du/I	er	interes-
seret.

Jan Pedersen
Kioskansvarlig

HØST IF

Det	er	for	os	også	uforklarligt,	
at	man	som	skole	med	450	elever	
kan	nøjes	med	disse	begrænsede	
faciliteter	–	omklædning	og	bad	i	
forbindelse	med	de	idrætsaktivi-
teter,	der	foregår	hver	dag.
Næste	 trin	 er	 at	 projektgrup-
pen	holder	møde	om	den	 fore-
liggende	status,	og	ud	fra	det	ar-
bejder	vi	videre	med	nye	tiltag.	
Behovet	 er	 der,	 det	 skal	 man	
ikke	 være	 akademiker	 for	 at	
kunne	se.	Vi	kan	 ikke	som	for-
ening	stå	model	til	at	både	de	lo-
kale	idrætsudøvere	samt	udefra	
kommende	ikke	alle	kan	klæde	
om	indendørs	eller	få	et	bad	ef-
ter	aktiviteterne.
De	lokale	politikere	har	været	
i	spil,	men	uden	at	det	har	kun-
net	ændre	på	forvaltningens	til-
bagemelding.
Projektgruppen	 vil	 løbende	
opdatere	 her	 i	HØST	 med	 ny	
status	for	projektet.

Kontaktperson i projektgruppen 
Lars Olsen

Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
E-mail lars.knud@forum.dk

Badminton

Der	 er	 endnu	 ledige	 tider	 i	
HØST-Hallen	til	badminton.

Kontaktperson
Gert Holdensgaard

tlf. 23 31 17 56 
gertogsanna@skylinemail.dk

håndBold

Så	er	håndboldsæsonen	skudt	i	
gang.	 Turneringskampe	 er	 star-
tet.
På	HØST	IF	hjemmeside	kan	I	
se	oversigt	over	turneringskam-
pe	for	både	børn,	ungdom	og	se-
niorer.
Også	 træningstiderne	 i	
HØST-Hallen	 kan	 findes	 på	
hjemmesiden	www.høstif.dk.

Kontaktperson håndbold HØST 
IF er

Håndboldudvalgsformanden
Pia J Smed

Mobil 23 95 62 87
E-mail pia@ghv3.dk

HØST-hallen udvidelse

Status – 
information fra projekt gruppen
Projekt 
”Akut udvidelse af servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

mailto:jp@realec.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:pia@ghv3.dk
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Sæsonen	er	nu	slut	 for	næsten	
alle	hold	og	der	er	holdt	afslut-
ningsfester	 for	 de	 enkelte	 al-
dersgrupper.	 Tak	 for	 en	 god	
fodboldsæson	 til	 alle	 der	 har	
været	involveret,	trænere,	lede-
re,	hjælpere	og	forældre	for	god	
opbakning	til	alle	holdene.	Alle	
rækker	kan	ses	på	www.dbu.dk	
(søg	på	HØST	IF)

U8’ allerførste stævne
HØST	IF’s	HØST	ansvarlige	har	
tidligere	modtaget	dette	fra	U8-
holdet,	men	ved	en	fejl	ikke	fået	
det	med	i	HØST.	Bedre	sent	en	
aldrig…!
Den	17.	juni	var	U8-pigerne	til	
deres	allerførste	stævne	i	Ørum	
Aktivcenter.
Pigerne	 havde	 trænet	 siden	
det	tidlige	forår	og	mange	havde	
ikke	prøvet	at	spille	fodbold	før.	
Så	 spændingen	 før	 den	 første	
kamp	var	stor.
Der	 blev	 knoklet	 og	 sparket	
igennem	i	alle	4	kampe	og	8	pi-
ger	skiftedes	til	at	spille	inde	og	
heppe	på	deres	fodboldkamme-
rater.
Det	endte	med	2	tabte	kampe	
og	2	uafgjorte.	Og	selvom	kam-
pene	 gav	 spænding	 til	 det	 sid-
ste,	 var	 det	 en	 populær	 afslut-
ning	 på	 dagen	 at	 stå	 på	 banen	
og	få	medaljer.

På trænernes vegne
Trine Barrett

Én sejr fra sejren
U17	 Herre	 11-mands-holdet	
mangler	 i	 skrivende	 stund	 at	
spille	 den	 sidste	 kamp.	 Hvis	
holdet	 vinder	denne	er	de	 vin-
der	af	deres	pulje	i	U17-rækken.	
5	sejre	og	4	uafgjorte	i	en	meget	
tæt	række.
Godt	gået	drenge.	Tak	til	 træ-
nerteamet	 samt	 forældre	 for	
godt	arbejde	og	opbakning.

Afslutning på 
udeturneringen
Nu	 er	 det	 slut	med	 ude	 turne-
ringen,	og	her	i	uge	43	starter	vi	
med	at	spille	indendørs,	vi	træ-
ner	 så	meget	 som	der	plads	 til	
i	 hallen,	 og	 vi	har	 fået	 en	 tid	 i	
Voldum	 hallen.	 Følgende	 tider	
på	de	forskellige	hold:

HØST-Hallen
U7 drenge Fredag 14.00-15.00
U8 drenge Fredag 15.00-15.50
U9 drenge Fredag 15.50-16.40
U11 drenge Fredag 16.40-17.30
U11Piger Fredag 17.30-18.30
Seniorer/motion Fredag 20.30-23.00
Old Boys  Onsdag 21.30-23.00
Voldum	hallen
U17 drenge Torsdag 18.00-19.00

Så	vi	kan	blive	klar	til	de	forskel-
lige	turneringer	og	 ikke	mindst	
til	 Favrskov	 mesterskabet	 den	
sidste	weekend	i	februar.

Med venlig hilsen
HØST IF – Fodbold

Bent Engdal

Senior
Damesenior
Dameseniorholdet	 har	 afsluttet	 turneringen.	
Desværre	blev	det	ikke	til	nogen	points,	men	
de	 fleste	kampe	var	meget	 tætte,	hvor	 at	 sej-
re	var	 inden	 for	 rækkevidde.	Se	 resultater	på	
www.dbu.dk	(søg	på	HØST	IF)

Herresenior 7-mands hold
Senior	7-mands	holdet	har	nu	afsluttet	turne-
ringen.	Det	blev	til	6	vundne	kampe	og	1	tabt	
kamp.	Det	 var	den	 sidste	mod	Virup,	hvilket	
betyder	 at	 begge	 hold	 slutter	med	 18	 points.	
Målscoren	51-23	er	1	mål	bedre	end	Virups	og	
da	det	er	det	der	 tæller	højest	 i	disse	 rækker	
bliver	det	til	en	velfortjent	førsteplads	selv	om	
holdet	godt	ville	have	gået	ubesejret	igennem.	
Men	 afslutningsfesten	 umiddelbart	 efter	 sid-
ste	 kamp	 gik	 fint	 alligevel.	 Hvorledes	 holdet	
spiller	7-mands	eller	11-mands	igen	til	foråret	
afklares	inden	jul.
Interesserede	 spillere	 kan	 henvende	 sig	 til	
nedenstående	kontaktpersoner.
Kontaktperson	 for	 7-mands	 holdet	 er	
Kenneth	 B.	 Pedersen.	 Han	 kan	 kontak-
tes	 på	 mobil	 28	 99	 36	 63	 og	 e-mail-adresse	
kennethbergpedersen@gmail.com	 eller	 Lars	
Olsen	fra	Fodboldudvalget.

Old Boys 40 årsholdet
Så	er	udendørssæsonen	afsluttet	for	OB40	hol-
det.	Facit:	3	vundne,	2	uafgjorte	samt	3	neder-
lag	–	ialt	11	points	som	rækker	til	5.	plads	ud	af	
9	hold	i	rækken	her	i	efteråret.
OB	40	årsholdet	kører	videre	til	foråret.	Nye	
spillere	er	velkomne	så	vi	kan	få	en	bred	OB-
40	trup.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40	 holdet	 kan	 rettes	 til	
holdleder	Torben	Slumstrup	eller	evt.	Lars	Ol-
sen	fra	Fodboldudvalget.

HØST IF Fodboldudvalget

fodBold

Ungdom

U11 pige-
holdets af-

slutning. 
De sluttede 

sæsonen 
fint af med 
1 uafgjort 
kamp og 

deres før-
ste sejr.

U8-pigerne  
hepper og 
modtager 
medaljer.

http://www.dbu.dk
http://www.dbu.dk
mailto:kennethbergpedersen%40gmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20/-mandsholdet
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For	godt	40	år	siden	mødte	jeg	et	
menneske,	 jeg	 aldrig	 glemmer.	
Jeg	 boede	 sammen	 med	 ham	
sommeren	over	i	hans	lejlighed	i	
en	lille	by	i	Massachusetts,	USA,	
hvor	 jeg	 arbejdede	 i	 en	 børne-
lejr.	Lee	hed	han,	han	var	soldat	
i	den	amerikanske	flåde,	og	han	
var	netop	vendt	hjem	fra	krigen	
i	 Vietnam,	 da	 jeg	 mødte	 ham.	
Den	 krig	 havde	 frarøvet	 ham	
det	dyrebareste.	Mange	af	hans	
venner	blevet	dræbt,	og	selv	om	
han	selv	var	kommet	hjem	med	
livet	i	behold,	så	havde	han	mi-
stet	 håbet	 og	 forventningen	 til	
fremtiden.	 Det	 var	 et	 tomt	 liv,	
og	han	som	mente,	at	han	hav-
de	givet	sit	land	det	bedste,	be-
brejdede	nu	bittert	nationen	og	
præsidenten	for	den	håbløshed	
og	 melankoli,	 der	 havde	 ramt	
ham.	 Lee	 var	 kun	25	 år,	 da	 jeg	
mødte	 ham,	 men	 han	 virkede	
forfærdelig	gammel,	aldeles	ud-
brændt	og	udslukt,	syg	helt	ind	
i	sjælen,	og	han	magtede	ikke	at	
komme	videre	med	sit	liv.

Et	 sted	 i	 bibelen	 er	 der	 et	
menneske,	 som	 på	 ét	 bestemt	
punkt	 minder	 mig	 om	 Lee.	 Vi	
læser	 hos	 Johannes	 om	 en	 syg	
mand,	 der	 sammen	 med	 an-
dre	 syge	 og	 invalide	 har	 ligget	
ved	 Bethesdadammen	 i	 mere	
end	30	år	og	bare	ventet	på,	at	
komme	først	ned	til	det	særlige	
vand,	 der	 åbenbart	 har	 helbre-
dende	 kræfter.	 Men	 for	 denne	
mand	 er	 det	 aldrig	 lykkedes	 at	
komme	 i	 nærheden	 af	 vandet.	
Jesus	ser	ham	en	dag,	hvor	han	
går	i	Salomons	søjlegang,	tæt	på	
Bethesdadammen,	han	standser	
op	og	spørger	ham	direkte:	”Vil	
du	 være	 rask?”.	 Provokationen	
hænger	i	luften	længe	efter	man	
har	læst	det.	”Vil	du	være	rask?”.	
Gad	vide	hvad	Jesus	tænker?
Ja,	 tænker	man	 det	 nu	 grun-
digt	 igennem,	 så	 kommer	man	
på	 sporet	 af,	 hvad	 Jesus	 kan	
have	 ment.	 For	 det	 kunne	 jo	
handle	 om	 et	 sygdomsbillede,	
som	vi	godt	kan	genkende.	Det	
kunne	 jo	 handle	 om	 en	 afslø-
ring	 af,	 at	 det	nogle	 gange	 kan	
være	 bekvemt	 at	 fastholde	 sig	
selv	i	en	bestemt	position,	hvor	
andre	skal	ynke	en,	hvor	andre	
skal	have	medlidenhed	med	en.	
At	her	er	der	overgået	 lille	mig	
noget,	 hvor	 andre	 skal	 hjæl-
pe,	hvor	andre	skal	gøre	noget.	
Det,	der	ligger	i	Jesu	spørgsmål,	
handler	om	at	turde	tage	ansvar	
for	sit	eget	liv,	og	når	man	ikke	

vil	det	eller	forsøger	at	skyde	det	
over	på	andre,	så	kommer	det	til	
at	handle	om,	hvad	andre	burde	
gøre	eller	hvad	andre	ikke	gør.
Vi	 behøver	 ikke	 gå	 til	 ekstre-
merne	for	at	få	syn	for	sagn.	Det	
handler	 ikke	kun	om	en	mand	
ved	en	dam	for	længe	siden,	en	
mand,	der	ikke	længere	magter	
livet.	Det	er	heller	 ikke	kun	en	
desillusioneret	 Vietnamsoldat,	
der	tænker	sådan.	Nej,	det	er	en	
tankegang,	der	sniger	sig	ind	på	
os	 alle	 sammen.	At	 når	 det	 nu	
går	 så	 dårligt	 for	 lille	 mig,	 så	
skyldes	det	nedskæringer.	Så	er	
det	 lægerne,	 der	 har	 for	 travlt,	
eller	 sygeplejerskerne,	der	 bare	
sidder	 og	 drikker	 kaffe,	 eller	
hjemmehjælperne,	der	aldrig	er	
der	 alligevel.	 Eller	 det	 er	 rege-
ringen,	 der	 er	 helt	 til	 rotterne.	
Og	kan	man	ikke	finde	en	syn-
debuk,	 ja,	 så	 kan	 man	 jo	 altid	
skyde	 skylden	 på	 samfundet.	
Det	er	samfundets	skyld.
Jeg	er	ikke	ét	eneste	sted	i	bi-
belen	 stødt	 på	 ordet	 samfund.	
Jesus	 har	 aldrig	 taget	 det	 ord	 i	
sin	mund.	Men	 jeg	 er	 stødt	 på	
ordet	ansvar.	Og	når	Jesus	taler	
til	et	menneske,	så	taler	han	om	
det	ansvar,	som	ethvert	menne-
ske	har	for	sit	eget	liv,	og	derfor	
giver	det	mening	at	 stille	dette	
provokerende	 spørgsmål.	 For	
det	 Jesus	 spørger	 manden	 om	
er:	 ”Tør	du	blive	 rask?”	”Tør	og	
vil	 du	 tage	 ansvar	 for	 dit	 eget	

liv?”	Det	spørgsmål	svarer	man-
den	ikke	på.	Nej,	i	stedet	så	for-
søger	 han	 at	 bortforklare	 det	
med	alle	dem,	der	ikke	vil	hjæl-
pe	ham,	og	at	der	altid	er	nogle,	
der	 kommer	 før	ham.	Men	det	
overhører	Jesus	fuldstændig,	for	
det	er	ikke	det,	det	handler	om.
Det	handler	for	denne	mand,	
som	 det	 gør	 for	 enhver	 af	 os,	
om	personligt	ansvar.	Det	hand-
ler	 om,	 at	 vi	 ikke	 altid	magter	
at	 give	 os	 selv	 det	 spark	 bagi,	
der	 skal	 til	 for	 at	 komme	vide-
re	med	det	 liv,	der	også	bød	på	
tab	og	sorg.	Det	spark,	det	får	vi	
i	 en	 fortælling.	 For	 provokatio-
nen	er	som	et	spark,	den	er	som	
et	ordentligt	los,	og	nogle	gange	
er	det	det,	der	skal	til.	Men	Jesu	
ord	er	ikke	bare	som	et	los,	som	
en	tom	provokation.	Nej,	for	der	
er	også	kærlighed	i	ordet.	Der	er	
også	et	løfte	i	ordet,	og	det	blev	
givet	meget	konkret	til	den	syge	
dengang.	”Rejs	dig,	tag	din	båre	
og	gå”.	Her	er	evangeliet.	Og	så-
dan	 taler	 evangeliet	 til	 enhver	
af	os.	Rejs	dig	og	tag	det	på	dig,	
der	 blev	 dig	 til	 dels.	 Lev	 med	
det	 og	 lev	 i	 det.	 Det	 kan	 være	
svært	nok,	og	det	ved	jeg,	at	der	
er	mennesker,	 der	 føler	 og	 har	
følt.	Men	du	er	aldrig	alene	med	
det	eller	i	det,	for	der	er	fortsat	
dem,	der	forventer	noget	af	dig.	
Der	er	en	og	anden	ved	din	side,	
og	hvad	mere	er,	du	er	det	men-
neske,	 som	Gud	har	 set.	Du	er	

Eget ansvar
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det	menneske,	som	Gud	har	la-
det	sit	kærlige	blik	falde	på.	Han	
ser	dig	ikke	som	mislykket,	som	
syg	og	elendig.	Nej,	han	ser	dig	
som	 på	 skabelsens	 første	 mor-
gen,	og	det,	han	ser,	er	godt	nok.	
Og	han	 siger	 til	dig,	 at	dig	kan	
jeg	bruge.	Han	siger	til	dig,	at	du	
er	min	 forventning,	 du	 er	min	
kærlighed	værd.	Det	er	evange-
liet.
Og	med	den	erkendelse,	at	du	
er	kaldt	ud	i	livet,	at	du	er	kaldt	
til	ansvar,	da	er	der	kun	bønnen	
tilbage	 om,	 at	 det	 så	 også	 må	
give	 mening.	 Det	 er	 den	 bøn,	
som	vietnamveteranen	Lee	ikke	
kunne	få	over	sine	læber,	for	kri-
gen	havde	frataget	ham	menin-
gen,	 håbet	 og	 troen.	 Og	 det	 er	
krigens	fatale	omkostninger,	og	
det	er	en	høj	pris	at	betale.	Men	
det	er	desværre	det,	der	er	sket	
for	mange	af	de	unge	mænd,	vi	
har	sendt	til	Afghanistan,	at	de	
har	mistet	håbet	og	troen.	Men	
for	det	menneske,	for	soldaten,	
for	dig	og	mig,	er	der	med	evan-
geliet	kun	stædigt	at	stole	på,	at	
Gud	er	der,	at	der	findes	en	vej,	
at	der	er	en	mulighed.

Gudstjenester
	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
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 Ingen kl. 11.00
Sidste søndag i Kirkeåret  Peter Ulvsgaard
Søndag d. 2. december kl. 14.00 kl. 11.00
1. søndag i Advent
Søndag d. 9. december kl.  9.30 kl. 11.00
2. søndag i Advent
Søndag d. 16. december kl. 11.00 Ingen
3. søndag i Advent
Søndag d. 23. december Ingen kl. 16.00
4. søndag i Advent  ”De Ni Læsninger”

Alle Helgens 
Søndag
Den	 første	 søndag	 i	 november	
er	 efter	 gammel	 skik	 Alle	 Hel-
gens	Søndag.
I	gudstjenesten	denne	søndag	
mindes	vi	dem	i	slægten,	fami-
lien,	vennekredsen,	der	døde	si-
den	sidste	Alle	Helgen,	og	deres	
navne	nævnes.
Denne	særlige	søndag	marke-
res	i	år	søndag d. 4. november	
med	gudstjenester	om	eftermid-
dagen,	kl. 15.00 i Hadbjerg kirke	
og	kl. 16.30 i Ødum kirke.

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

Først søndag i 
Advent
I	de	seneste	mange	år	har	der	væ-
ret	”i	år	fuldt	hus”	i	Hadbjerg	kirke	
til	den	traditionelle	børne-	og	fami-
liegudstjeneste,	 som	 er	 blevet	 fej-
ret	denne	særlige	søndag.	I	år	fejres	
denne	børne-	og	familiegudstjeneste	
i	Ødum	kirke	søndag	d.	2.	december	
kl.	 14.00	 med	 et	 efterfølgende	 ar-
rangement	i	Selling,	som	kulturud-
valget,	forsamlingshus	og	borgerfor-
eningen	i	Selling	og	Ødum	står	som	
arrangører	af	og	indbydere	til.
Meget	mere	om	denne	særlige	
søndag	 og	 arrangementet	 i	 næ-
ste		nummer.

Døbte, viede, 
bisatte, 
begravede
Ødum
Døbte
David Melchorff Sørensen, Røved
Theodor Solvik Lundholm, Ødum
Ida Kofoed Kühne, Selling
Viede
Kristina Lykke Kristensen & Keld Sauer Pe-

tersen, Bode
Begravede
Grethe Barrit Nielsen, Selling
Harry Jensen, Hinneruplund, (tidl. Ødum)

Hadbjerg
Døbte
Daniel Huamán Gram Pedersen, Langskov

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

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

For- Rikke Møller Antvorskov

mand Lumbyesvej 3, Ødum
 Tlf. 30 25 78 64

Kirke- Bente Krabbe Møller

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

”Gud, lær mig at acceptere det, jeg ikke kan ændre. 
Giv mig mod til at ændre det, jeg kan.  
Og giv mig visdom til at skelne det ene fra det andet”.

Ole Juul

mailto:ole-juul@post.tele.dk
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Solen	 skinnede	 fra	 en	 skyfri	
himmel	 søndag	 d.	 23.	 septem-
ber,	 da	 der	 blev	 inviteret	 til	
høstgudstjeneste	 i	Ødum	 kirke	
med	 efterfølgende	 spisning	 og	

gårdbesøg.

Udflugt
Tirsdag	d.	25.	september	gik	den	
årlige	 udflugt	 til	 ”Vestermølle”	
ved	Skanderborg	Sø	og	Veng	Klo-
sterkirke.	 Med	 på	 turen	 var	 40	
deltagere,	 det	 største	 antal	 del-
tagere	i	de	godt	20	år,	jeg	har	ar-
rangeret	 en	efterårsudflugt.	Det	
blev	 en	 rigtig	 god	 eftermiddag,	
hvor	vi	som	det	første	fik	en	gui-
det	 tur	 rundt	 på	 den	 gamle	Ve-
stermølle	 ved	 Skanderborg,	 og	
hvor	 vi	 så	 og	 hørte,	 hvor	 langt	
man	kan	nå,	når	 ildsjæle	og	 fri-
villige	kræfter	 bakker	 et	projekt	
op.	Vi	drak	kaffe	på	restauranten	
ved	møllen	og	herefter	 kørte	 vi	
til	Veng,	hvor	min	kollega	leven-
de	fortalte	om	Veng	klosterkirke.
Turen	 sluttede	 til	 aften,	 og	
det	blev	endnu	en	gang	en	af	de	
ture,	jeg	vil	huske	–	ikke	mindst	
for	 samværet	med	 alle	 jer,	 der	
var	med.

Ole Juul

Hvor	er	det	dog	 livsbekræften-
de	 at	 mødes	 med	 ca.	 200	 glade	
kirkegængere	og	takke	for	høsten.
Minikonfirmanderne	 bar	
frugt,	grønt	og	aks	ind	til	salmen	
”nu	 går	 vi	 glad	 vor	 kirkegang”,	
hvor	vi	i	2.	vers	synger:

Vi kommer med en mægtig stak 
af æbler, pærer, dru’r. 
Vi kommer for at sige tak
for hvad vi daglig bru’r.

Efter	høstgudstjenesten	invitere-
de	Anne	Marie	 og	 Jan	Dinesen,	
Ebbestrup,	 til	 åbent	 hus,	 og	 ca.	
150	takkede	ja	til	indbydelsen.
Som	 ægproducenter	 var	 det	
naturligt	 at	 byde	på	 grillet	 fjer-
kræ,	marinerede	kyllingbryst	og	
hot-wings.
Byforeningen	 for	 Ødum	 og	
Omegn	stod	for	drikkevarerne	og	
menighedsrådet	for	salatbordet.
Der	var	mulighed	for	at	kigge	
ind	 i	 stalden	 til	 de	 ca.	 25.000	
læggehøner.	Selvfølgelig	var	der	
mulighed	for	at	kravle	på	halm-
baller,	der	var	arrangeret	en	ud-
fordrende	skattejagt	i	skoven	og	
derudover	 havde	 værtsparret	
stillet	 saftpressen	op	 til	megen	
morskab.
Tak	til	alle	for	at	være	med	til	
at	det	blev	en	dejlig	dag.
Vi	 håber,	 at	 vi	 igen	 næste	 år	
kan	invitere	til	et	lokalt	gårdbe-
søg	i	sognene.

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Rikke Møller Antvorskov

Høstarrangementet 2012
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Til	de	af	jer,	der	ikke	ved,	hvad	
Vocal	 Line	 er,	 vil	 jeg	 bare	 sige:	
glæd jer!	Her	er	 tale	om	noget	
af	 det	 ypperste	 rytmiske	 vokal	
ensemble	 i	 Danmark	 –	 og	 for	
den	 sags	 skyld	 i	 Europa,	 hvil-
ket	 kan	 ses	 ud	 fra	 den	 lange	
række	 af	 priser,	 som	koret	har	
vundet,	såvel	 i	Danmark	som	i	
udlandet!	 Hver	 eneste	 koncert	
med	Vocal	Line	er	altid	en	stor	
oplevelse,	 idet	man	 bliver	 ført	
gennem	et	 gigantisk	klang-uni-
vers	 fra	 lækre,	 intime	 ballader	
til	mere	energi-udladende	pop-
klassikere.
Vocal	 Line	 er	 et	 moderne	 a	
cappella	 kor	 med	 32	 sangere,	
dirigeret	 af	 Jens	 Johansen.	 Ko-
ret	 blev	 dannet	 i	 1991	 i	 Århus	
og	har	som	sit	erklærede	mål	at	
være	 frontløber	 i	 udviklingen	
af	den	rytmiske	korsang,	natio-

højskole - 
foreningen

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30
Hadsten Højskole

Spil
Dansk
Dagen –

”Nordens tone”

Orkestret,	der	 spiller	denne	af-
ten	på	højskolen,	består	af	Hans	
Mydtskov	 (saxofon),	 Pojken	
Flensborg	(piano),	Torben	Bjørn-
skov	 (bas)	 og	 Julie	 Hjertland	
(sang).	 Selv	 omtaler	 de	 koncer-
ten	som	”lifligt,	 let	melankolsk	
og	 lyrisk.	 Programmet	 er	 både	
velkendte	 og	ukendte	nordiske	
sange	 og	 viser,	 der	 er	 sat	 ind	 i	
en	nutidig	ramme,	som	bevarer	
det	 melodiøse	 og	 fortællende.	
En	 folkemelodisk	 tone	 med	 et	
strejf	af	blid	jazz.	”
Entré	kr.	60	for	ikke-medlem-
mer.
Efter	koncerten	sælges	vin,	øl,	
vand	og	kaffe.

kirkehøjskole

Lørdag d. 3. november
”Kunst og kristendom”
v/sognepræst,	 forfatter	 og	 for-
tæller	Gudmund	Rask	Pedersen,	
Horsens

Om	 foredraget	 skriver	 Gudmund	 Rask	 Peder-
sen:
”Mennesket	er	en	fortælling.	En	fortsat	 for-
tælling,	 hvor	 vi	 hver	 især	udover	 konstant	 at	
fortælle	med	på	egen	livshistorie	også	er	med-
digtere	 på	 hinandens.	 En	 fortællesammen-
hæng,	 hvor	 vi	 med	 hver	 vores	 foranderlige	
livshistorie,	bevidst	eller	ubevidst,	altid	hører	
hjemme	i	en	fortælling	større	end	det,	vi	kan	
sige	os	selv.
Det	siger	sig	selv	–	eller	også	gør	det	netop	
ikke,	og	så	må	vi	jo	selv	sørge	for	at	få	det	sagt	
–	at	vi	her	alle	som	én	må	bestræbe	os	på	at	for-
tælle	med	på	den	varmest	tænkelige	fortælling	
om	os	selv	såvel	som	medmennesket.
Et	foredrag	kredsende	om	grundspørgsmålet	
”hvad	vil	det	sige	at	være	menneske”	med	ind-
dragelse	af	fortælling	og	billeder	fra	skønlitte-
ratur,	film	og	egen	livshistorie”.

Kirkehøjskolen	har	til	huse	på	Had-
sten	Højskole	og	arrangeres	i	sam-
arbejde	med	Folkeuniversitetet.
Møderne	 begynder	 kl.	 10.00	

den	 pågældende	 lørdag	 m/kaffe,	
derefter	foredrag,	efter	foredraget	frokost	og	af-
sluttende	er	der	en	drøftelse	af	foredraget.	Vi	er	
som	regel	færdige	ca.	kl.	13.00.	Prisen	for	delta-
gelse	er	kr.	80	pr.	møde,	som	dækker	udgifter	i	
forbindelse	med	kaffe	og	frokost.	Der	er	tilmel-
ding	til	Hadsten	Kirkekontor	–	tlf.	86	98	04	25	
–	senest	kl.	12.00	torsdagen	forinden.

Vel mødt
Ole Juul

nalt	 såvel	 som	 internationalt.	
Gennem	årene	har	det	konstant	
søgt	 at	 udvide	 grænserne	 for	 a	
cappella-musikken,	 og	 det	 sig-
ter	mod	 et	 stadig	 højere	musi-
kalsk	 niveau.	 Vocal	 Line	 tager	
udgangspunkt	i	den	danske	kor-
tradition.	Herfra	har	det	udvik-
let	en	personlig	stil,	 som	er	en	
stærk	 sammensmeltning	 af	 in-
spiration	 fra	 pop,	 rock,	 gospel,	
jazz,	 world	 og	 klassisk	 avant-
garde.	 Vocal	 Line	 præsenterer	
et	stærkt	personligt	bud	på	mo-
derne	a	cappella,	som	den	lyder	
i	 det	 nye	 årtusinde.	 Man	 kan	
læse	 mere	 om	 koret	 på	 deres	
hjemmeside:	www.vocalline.dk.
Det	bliver	med	garanti	et	brag	
af	en	koncert!
Entré:	50	kr.

Anders Dohn
organist

Koncert med Vocal Line
Ødum Kirke onsdag d. 14. november kl. 19.30

http://www.vocalline.dk
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Tirsdag d. 23. oktober
” Glæden-Sorgen-Lykken”
v/sognepræst	 Jørgen	 Gleerup,	
Thorsager
Om	arrangementet	d.	 23.	 ok-
tober	skriver	Jørgen	Gleerup:
”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	Grundt-
vig	til	Benny	Andersen	og	Anne	
Linnet.
En	 fortælling	 om	 nærvær	 og	
fravær,	lykke	og	ulykke,	om	det	
af	få	og	det	at	miste	–	om	him-
lens	og	jordens	kærlighed.
Programmet	 kædes	 sammen	
af	en	række	sange	til	eget	guitar-
spil	samt	fællessange”.

Tirsdag d. 20. november
”Selvafvikling, spøgelser og 
en enkelt smølf”
v/sognepræst	 Lena	 Kjems	 Ris-
skov
Nærmere	 info	 om	 foredraget	
følger	i	novembernummeret.

Eftermiddagsmøderne,	 hvortil	
alle	 er	 velkomne,	 finder	 sted	 i	
konfirmandstuen	 i	 Ødum	 Præ-
stegård.
Vi	begynder	kl.	14.00	og	slut-
ter	ca.	16.15.
Entreen	er	gratis.	Man	betaler	
20	kr.	for	kaffen.

Vel mødt
Ole Juul

Kulturudvalgets 
kommende 
arrangementer
Menighedsrådets	 kulturudvalg	
er	i	fuld	gang	med	at	planlægge	
den	 kommende	 vinters	 spæn-
dende	arrangementer.

Udover 1. søndag i advent, d. 
2. december (se side 23) 
Arrangement i Selling
har vi følgende på plakaten:

31. januar 2013
”Elvis i kirken” i Ødum kirke

28. februar 2013
Foredrag om musikterapi

Marts 2013
Gospel-arrangement i 
Hadbjerg kirke

Hold	 øje	 med	 foromtaler	 i	 de	
kommende	numre	af	HØST.
Desuden er kulturudvalget 
vært ved kirkekaffe i 
Hadbjerg kirke ca. 1 gang 
om måneden vinteren over.

Kulturudvalget

Den	4.	september	holdt	menig-
hedsrådet	 orienteringsmøde	
om	 arbejdet	 i	 de	 seneste	 4	 år	
og	 forestående	 opgaver	 for	 det	
kommende	menighedsråd.
Efter	lang	tids	overvejelser	og	
kontakter	til	mulige	kandidater	
i	 sognene	 var	 det	 en	 rigtig	 dej-
lig	oplevelse,	at	vi	ved	det	efter-
følgende	 opstillingsmøde	 kun-
ne	udfylde	kandidatlisterne	for	
både	Hadbjerg	og	Ødum	sogne,	
begge	 med	 det	 fulde	 antal	 op-
stillede	og	suppleanter.

Følgende kandidater stillede op:
Trine	Annette	Bugge	Kobberø,	Selling
John	Langdahl,	Astrup
Claus	Jørgen	Andersen,	Selling
Bente	Bräuner,	Selling
Lise	Mirasola,	Hadbjerg
Helga	Gisladottir	Hansen,	Hadbjerg
Ruth	Bugtrup,	Hadbjerg
Rikke	Møller	Antvorskov,	Ødum

Som suppleanter for Hadbjerg sogn:
Jonna	Ledet	Thomsen,	Hadbjerg
Vagn	Salling	Poulsen,	Hadbjerg

Som suppleanter for Ødum sogn:
Doris	Svenstrup,	Selling
Jørgen	Carl	Svenningsen,	Ødum

Vi	ser	frem	til	et	godt	samarbejde	de	kommen-
de	4	år.

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

eftermiddags møder Menighedsråds valget 2012

Menigheds råds valg 
i Ødum og Hadbjerg sogne
I	henhold	til	lov	om	valg	til	me-
nighedsråd	 §16	 bekendtgøres	
det	herved,	at	der	i	forbindelse	
med	 valget	 tirsdag	 den	 13.	 no-
vember	2012	kun	er	 indleveret	
én	gyldig	kandidatliste	for	hvert	
sogn.
Derfor	aflyses	afstemningen.

Valgbestyrelsen for Ødum 
Hadbjerg Menighedsråd

Formand Rikke Møller 
Antvorskov

Menighedsråds møde
7. november (konstituerende møde)
13. november (ordinært møde)
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her finder du kolofon

U d g i v e s 	 a f 	 e t 	 s a m v i r k e , 	 b e s t å e n d e 	 a f 	 f o r e n i n g e r ,	
m e n i g h e d s r å d 	 o g 	 s k o l e b e s t y r e l s e .

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

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

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

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

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

 D e a d l i n e  U d k o m m e r
N o v e m b e r 	 4 . 1 1 . 2 0 1 2 	 1 6 . - 1 9 . 1 1 . 2 0 1 2
D e c e m b e r 	 2 . 1 2 . 2 0 1 2 	 1 4 . - 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2

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

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

Akupunktør
Anna Grethe og Bernt Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS 21 71 15 77
Mekonomen Autoteknik www.kp-e.dk
Byvej 8, Selling
Bach – 86 98 28 09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10
Bredgårdsvej 9, www.hadbjergautoservice.dk
Bank	/	sparekasse
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

Cykler	
PedalPedersen 51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
Nybolig, Tommy Risgaard 29 27 72 39
Søndergade 26, Hadsten 89 15 22 07 
nybolig.dk 8370@nybolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør	og	kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Rødkælkevej 6, Hadbjerg 
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus 
Udlejning 30 64 31 94
Frisør
Byens frisør 86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten 
 www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri 86 90 90 80
Per Tjørnild www.det-lille-galleri.dk
Ødumvej 30, Ødum 
 detlillegalleri.oedum@gmail.com
Gartner	/	frugt	og	grønt
Minna og Per Rasmussen 86 91 18 08
Tåstrupvej 60, Grundfør
Have-	og	parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner
Skanderborgvej 13, Hadsten 29 13 04 98

Maler
H.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.
Murer
Selling Byggefirma aps 86 91 48 99
ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten
Præstegård
Ødum Præstegård 86 98 90 65
Ødumvej 32, Ødum ole-juul@post.tele.dk
Rådgivende	ingeniør
CECP Cortez Engineering 70 20 22 03
Ådalen 19, Selling cecp@cortez.dk
 www.cortez.dk
Skole
Hadbjerg Skole, kontorerne 87 61 48 00
Hadbjerg skolefritidsordning 87 61 48 08
Snedker
JC Møbler 30 53 21 11
Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5
Smed
Ødum Maskinfabrik 86 98 92 55
Niels W. Gadesvej 2, Ødum
Sport	og	gymnastik
HØST IF www.høstif.dk
Vivi Jensen, formand: 29 82 04 11 
Klublokalet: 86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
ved Claus Mikkelsen 86 91 41 90 
Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50 
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej 21, Røved 86 98 90 99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen 11, Selling 86 91 41 40
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk  
Formand Erik Poulsen 86 98 91 43 
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33

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

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

HØST
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kalender

November
 1 
 2 
 3 Kirkehøjskole
 

4
 Alle Helgen, Hadbjerg kl. 15.00

Alle Helgen, Ødum kl. 16.30 
Deadline HØST november

 5 
 6 
 7 Energidebat, Selling

Konstituerende menighedsrådsmøde
 8 HØST IF på OK
 9 
 10 Julefrokost, Ødum
 11 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
 12 
 13 Menighedsrådsmøde
 14 Vocal Line
 15 
 16 
 17 
 18 Ødum kl. 9.30
 19 HØST udkommer
 20 Tirsdagsmøde
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 Hadbjerg kl. 11.00
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

Oktober
 19 
 20 
 21 Ødum, kl. 9.30

Garagesalg, Hadbjerg
 22 HØST udkommer
 23 Tirsdagsmøde
 24 Retræteforedrag

Juledekorationskursus, Ødum
 25 Fællesspisning, Hadbjerg

Spil Dansk dag
 26 Overnatning, Selling
 27 
 28 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00

Cykelløb, Selling-Hadbjerg
 29 
 30 
 31 

HØST


