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Vi vil gerne sige TAK til alle 
deltagerne, for et rigtigt godt 
cykelløb

Hvis der var nogen, som var 
forhindret i at være med, og sta-
dig har lyst til at støtte vores for-
søg på at få en cykelsti, er I me-
get velkommen til at donere et 
beløb:

Reg.nr. 9326
Kontonr. 0003499448

Mærk indbetalingen ”Cykelsti”.

På forhånd tak
Rep. for Forældre for cykelsti

Majken Holst-Jensen

En god tradi-
tion blev født 
da kulturud-
valget i 2011 
fik ideen at 
flytte kirken 
til Selling.

Første søn-
dag i advent 
er dagen, 
hvor vi begyn-
der at tælle 
ned til jule-
dagene – og 
hvilken bedre 
anledning til 
at mødes på 
tværs af alder 
og interesser?

I samar-
bejde med 
Ødum Had-
bjerg me-
nighedsråd, 
Selling For-
samlingshus 
og Byforenin-
gen for Ødum 
og Omegn 
arrangerer 
kulturudvalget 
derfor en dej-
lig eftermid-
dag med mas-
ser af hygge!

selling BorgerForening

Selling-Hadbjerg retur

Det 
forhistoriske 
hjørne
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!

Første søndag i advent
2. december kl. 14.00

Vi begynder i Ødum kirke kl. 14.00 
til gudstjeneste for hele familien.

Derefter mødes vi i Selling Forsamlingshus, 
hvor der er dækket op til glögg og æbleskiver, 
som serveres af Selling Forsamlingshus.

Byforeningen for Ødum og Omegn 
sørger for sjove lege for børnene.

Vi danser om juletræet, og så skal der jo 
også kaldes på julemanden! Måske er 
vi heldige, han dukker op igen i år?

Vi glæder os til nogle dejlige timer 
for hele familien.

Alle er velkomne.
Kulturudvalget

Selling Forsamlingshus
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Byforeningen for Ødum og Omegn
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Fællesspisning
Fællesspisning i oktober var som 
altid en helt fantastisk god mid-
dag, hønsekødsuppe med tarte-
letter. Det var noget som kunne 
trække folk til spisning og hele 
74 personer var mødt op. Næ-
ste	fællesspisning	er	d.	29.	no-
vember. Middagen er selvfølge-
lig præget af den forestående 
jul: Flæskesteg med rødkål.

Tilmelding til Ida og Egon på 
tlf. 86 91 49 80. I er først til-
meldt når I har talt med en af 
dem. Der er begrænset tilmel-
ding, så først til mølle-princip-
pet gælder.

Garagesalg
Garagesalget i forsamlingshu-
set blev et stort tilløbsstykke, 
og hele 18 borde var blevet fyldt 
så godt og vel op med alt, hvad 
der var i de små hjem, som ikke 
skulle bruges mere. Meget le-
getøj og børnetøj fik nye ejere. 
Det var en herlig dag for alle, og 
der kom rigtig mange menne-
sker for at se efter noget, som 
de kunne bruge. Handlen gik 
livligt, og vi gentager succesen 
igen til foråret.

Banko
Bankospillet i Hadbjerg Forsam-
lingshus er som altid meget 
godt besøgt, og de personer som 
kører bankospillet er overraske-
de over den store opbakning, 
der er uge efter uge. Det må jo 
være den stemning og ånd som 
hersker i forsamlingshuset, der 
gør det så attraktivt. Tak til jer 
Banko-folk.

Kloakering
Kloakarbejdet i Hadbjerg er 
nu tilendebragt. Der er ble-
vet lagt asfalt på hele vejnet-
tet i byen. Det var dejligt, at 
alle de huller er blevet fyldt 
op. Belægningen er blevet for-
nyet, men hvad angår kvalite-
ten, så står den noget tilbage 
at ønske. Men det er vel kun 
hvad man kunne forvente, når 
der skal laves noget sådan på 
tilbud. Man får, hvad man har 
betalt for – hverken mere el-
ler mindre. Og dog måske lidt 
mindre?

Hvis der er nogen som har no-
get at klage over, så ring til mig. 
Jeg vil prøve at lave en opfølg-
ning med Favrskov Forsyning.

Venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Formand
Hadbjerg Borgerforening

Juletræsfest i Hadbjerg
Den 9. december kl. 15-17

HadBjerg BorgerForening

Igen i år inviterer borgerforeningen i Had-
bjerg til hyggelig juletræsfest for børn 
og voksne i Hadbjerg Forsamlingshus 
søndag d. 9. december kl. 15.00-
17.00.

Der vil blive danset om juletræet, 
og efterfølgende vil der være mulighed 
for at købe æbleskiver samt saftevand og 
kaffe.

Medbring julehumøret, nissehuen 
og et stk. juletræspynt pr. familie, 
som hænges på træet, inden vi syn-
ger julen ind.

Tilmelding skal ske til Anne-
Sophie Schjønning Eriksen på e-
mail aschjoen@hotmail.com 
eller på tlf. 26 17 20 65 se-
nest	 onsdag	 d.	 5.	 decem-
ber.

Vi glæder os til at se jer!

På borgerforeningens 
vegne

Anne-Sophie 
Schjønning 

Eriksen

mailto:aschjoen@hotmail.com
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For nogen tid siden afleverede 
jeg en længere artikel til ”Hi-
storisk årbog for Thy og Vest-
hanherred”, som handler om 
min barndom i Thy i 50’erne. 
Og mens man sidder og funde-
re og skriver, så sker der jo det, 
at med ét er man tilbage i barn-
dommen ”i det tabte barndoms-
bondeland”, som en journalist 
engang benævnte sin fødeegn. I 
minderne, ganske vist, men al-
ligevel så nærværende i sindet.

Skolekommisionen
Noget af det, der for alvor har 
prentet sig i sindet er den måde, 
vi holdt eksamen på. Den sidste 
dag før sommerferien samledes 
alle eleverne i skolen. De to læ-
rere, vi havde, var der naturlig-
vis, samt forældrene og det, man 
dengang kaldte skolekommissio-
nen. Det var en samling af ældre 
mænd fra sognet med sognepræ-
sten i spidsen som født formand. 
For dem og vore forældre skulle 
vi børn fremlægge, hvad vi hav-
de lavet i årets løb. Det kunne 
være regnehæfter, skrivehefter, 
tegninger, sløjdopgaver, hus-
gerning eller hvad vi nu synligt 
kunne lægge frem. Og så gik de 
rundt, de voksne, og studerede 
nøje, hvad der lå dér på bordene. 
Der blev snakket, nikket aner-
kendende, smilt, eller der kom 
en stram mund, der med al tyde-
lighed viste, hvad vedkommen-
de mente om det, der lå på bor-

det. Nogle roste højlydt det, de 
så, mens andre blot gik forbi og 
sagde ingenting. Og dér stod vi 
børn og vidste, at vi ikke kunne 
skjule os. Det kom alt sammen 
for en dag en sådan dag, hvad vi 
kunne og ikke kunne. Og vi vid-
ste godt, hvem iblandt os, der 
var egnede og hvem, der kun var 
måske egnede eller overhovedet 
ikke egnede. Det var ikke sådan, 
at vi snakkede om det. Men det 
lå i luften en sådan dag fyldt 
med bedømmelse og vurdering. 
Og selv om det var ferie dagen ef-
ter, og vi kunne løbe ud i dagen 
og ryste det alt sammen af os, så 
blev noget af det hængende. Og 
det, der blev hængende og som 
klæbede til os, det var måden at 
se os an på, måden at bedømme 
os, at finde nogle egnede, andre 
måske egnede og nogle uegne-
de. Det gik i blodet, og man be-
gyndte selv at tænke på samme 
måde. Og den dag, man forlod 
skolen, så var der ikke andre må-
der at tænke på. Det var det, det 
handlede om. At blive bedømt og 
selv at dømme. Ja, vi blev små 
voksne, vi blev som disciplene, 
hvis bedømmelse og vurdering 
af børn, vi læser om flere steder 
i bibelen.

Hvorfor fremhæve børnene?
Disciplene tænkte også i vurde-
ring, i bedømmelse. For at blive 
accepteret, så skulle man yde no-
get, og for dem var et barn ikke 

noget særligt, for Herregud, hvad 
havde det nået at præstere? Hvad 
havde det nået at gøre sig fortjent 
til? Så de forstod aldrig helt, hvor-
for Jesus altid skulle fremhæve 
barnet. Men det gjorde han. Som 
nu dengang, som vi hører om 
forud for en barnedåb, hvor der 
kommer nogle mødre med deres 
børn og vil, at Jesus skal velsigne 
deres børn. Hvordan mon de har 
gjort sig fortjent til velsignelsen, 
tænker disciplene, og de forsø-
ger da også at genne mødrene og 
deres børn væk. For det her, det 
er alvor. Men så erfarer de, at Je-
sus, deres mester, for alvor blev 
alvorlig og vred. Ikke på mød-
rene og børnene, men på dem, 
disciplene, de egnede. I alt fald 
efter deres egen vurdering. Og 
så siger han til dem, at hvis no-
gen har fortjent velsignelsen, så 
er det disse børn. Og dér står di-
sciplene som en anden halvgam-
mel skolekommission og fatter 
ikke en brik.

En anden gang fangede Jesus 
de samme disciple i åbenlyst at 
stå og diskutere, hvem af dem 
selv, der er den største og bedste. 
Og de kan åbenbart ikke blive 
enige, og det forstår man sådan 
set godt, og så er det, de spørger 
Jesus. Og han ser på dem, ryster 
mildt bebrejdende på hovedet, 
og så trækker han en lille dreng, 
som står dér ved siden af og har 
fulgt det hele, midt ind i flokken 
af ”skolekommissærer”, og så si-
ger han til disciplene, mens han 
peger på barnet. ”Den som yd-
myger sig selv og bliver som det-

te barn, han er den største”. Og 
så kunne de gå med den besked.

Frygten for ikke at slå til
Ja, og de ord gælder også os. Og 
de rammer os et eller andet sted 
i samvittigheden. For vi har det 
jo med de børn, at de skal nu 
ikke være ret gamle, før vi for-
venter, at de præsterer noget og 
helst mere end naboens eller de 
andres. Og når de har gjort det, 
så kan vi vurdere, bedømme og 
give karakterer. Ja, sådan ople-
ver børn det ofte, sådan har de 
det med sig, at de bliver set an, 
vurderet, testet. Og hver eneste 
gang det sker, så planter vi voks-
ne kimen til frygt i det samme 
barn. Frygten for ikke at slå til. 
Frygten for ikke at være god nok.

Sådan har vi vel alle et eller 
andet sted frygten liggende. 
Frygten som engang blev skabt 
ved det store eksamensbord en 
lummer sommerdag, og som 
blev næret mange gange siden. 
Og derfor er det uendelig vigtigt 
for et barn og for en voksen, ja, 
for os alle, at vi for det første 
har et sted at gå hen med den 
frygt. Et sted, hvor vi kan kræn-
ge den af os, lægge den fra os. 
Og for det andet, at vi samme 
sted kan høre om, at der er en 
anden måde at møde et barn og 
et menneske på. Derfor har vi 
kirken. Og derfor bærer vi vore 
børn herind, så de som noget af 
det første kan høre, at de er hel-
lige, elskede og udvalgte. Og for-
di de ikke kan forstå det, så er 
det vores fornemste opgave som 

At være fundet værdig
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voksne, som forældre, som fad-
dere at fortælle dem det i ord og 
gerning. Så er det vores fornem-
ste opgave, ja, vores kristne pligt 
aldrig at ringeagte disse små.

I kirken er alle værdige
Jesus mødte mennesker med 
en umiddelbar kærlighed. Og så 
fortalte han de mennesker og 
dermed os, at overfor Gud skal 
ingen forsøge at gøre sig fortjent 
til ros. Nej, overfor Gud kan vi 
kun leve i tro og tryg forvent-
ning til, at vi er fundet værdige. 
Det gør barnet fra fødslen. Det 
er altings begyndelse, det er glæ-
dens begyndelse, det er forvent-
ningens begyndelse, og det kan 
ikke andet, det barn. Det er fun-
det værdigt.

Hver eneste gang, vi fejrer dåb 
i en af vore kirker, bliver vi min-
det om vores egen dåb og det 
løfte vi fik med dengang. Her 
blev du fundet egnet. Her blev 
du ikke mødt med ros eller med 
tavshed. Nej, her blev du mødt 
med kærlighed. Her blev du 
mødt af Gud aldeles uden for-
behold. Og Gud er ikke kommis-
sær. Nej, han er den, der elsker 
sit menneskebarn uden for-
behold. Du blev aldrig af ham 
dømt uegnet eller måske egnet. 
Nej, du blev af ham altid dømt 
egnet, egnet til livet. Du blev 
dømt uendelig værdifuld og ud-
valgt til at leve som hans elske-
de barn. Så lev sådan. Til lykke 
og velsignelse for din næste.

Ole Juul

Første søndag i 
Advent
I de seneste mange år har der 
været ”i år fuldt hus” i Hadbjerg 
kirke til den traditionelle børne- 
og familiegudstjeneste, som er 
blevet fejret denne særlige søn-
dag. 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 Kultur-
udvalget, Selling Forsamlings-
hus og Byforeningen for Ødum 
og Omegn står som arrangører 
af og indbydere til. Se hele pro-
grammet på side 3.

Friweekend
Jeg afholder forlænget friweek-
end fra torsdag d. 22. til og med 
søndag d. 25. november.

Der henvises til mine kolleger 
i Hadsten Birgith Nørlund, tlf. 
86 98 24 24 og/eller Peter Ulvs-
gaard, tlf. 86 98 08 09.

Ole Juul

Døbte, viede, 
bisatte, begravede
Ødum
Døbte
Magnus Paamand Nielsen, Røved

Hadbjerg
Døbte
Asger Bunch Frandsen, Selling 
Ida Brask Børgesen, Hadbjerg 
Marie Brask Børgesen, Hadbjerg

Gudstjenester
	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
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 Børne- og Familiegudstjeneste
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”
Mandag d. 24. december kl. 16.00 kl. 15.00
Juleaften
Tirsdag d. 25. december kl. 11.00 kl.  9.30
Juledag
Onsdag d. 26. december kl.  9.30 kl. 11.00
2. Juledag
Søndag d. 30. december Ingen Ingen
Julesøndag
Tirsdag d. 1. januar Ingen kl. 16.00
Nytårsdag  Birgith Nørlund
Søndag d. 6. januar kl. 11.00 kl.  9.30
Hellig Tre Kongers Søndag
Søndag d. 13. januar Ingen kl. 11.00
1. søndag efter Hellig Tre Konger
Søndag d. 20. januar kl.  9.30 Ingen
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
Søndag d. 27. januar Ingen kl. 11.00
Septuagesima  Peter Ulvsgaard

Onsdag d. 12. de-
cember kl. 10.00 er 
der i Hadbjerg kir-
ke julegudstjeneste 
for de små fra bør-
nehaverne i Selling 
og Hadbjerg samt 
dagplejebørnene i 
området og deres 
”mødre”.

Børnene fra Sel-
ling Børnehave er i 
gang med at indøve 
det klassiske rolle-
spil over salmen ”Et 
barn er født i Betle-
hem”, og børnene 
fra Hadbjerg pynter 
kirken og bærer lys 
ind under gudstje-
nesten.

Vi glæder os til 
denne særlige guds-
tjeneste, hvor alle 
naturligvis er vel-
komne.

Ole Juul

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

Jule guds tjeneste 
for børne have- og dagpleje børn
Hadbjerg kirke
Onsdag	d.	12.	december

Kollerup

kl. 14.00
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Kulturudvalget 
– øh, hvem?

Menighedsrådets kulturudvalg har nu 
eksisteret i knap 2 år.
I forbindelse med at den kommende 
vintersæsons arrangementer skydes i gang 
den 2. december (se side 3) vil vi benytte 
lejligheden til at præsentere os selv.

opleve kultur og musik i HØST-
området, det arbejde støtter 
jeg, da jeg oplever musikken og 
kulturen som et vigtigt ”puste- 
og påfyldnings-rum” her i livet.

Nanna Poulsen
Jeg er 61 år og bor på Glentevej i 
Hadbjerg. Der har jeg boet sam-
men med Vagn siden 1975. Fa-
milien består nu af 3 børn, 2 svi-
gerbørn og 5 børnebørn.

Pt. er jeg på efterløn, men har 
i mange år arbejdet som hus-
holdningskonsulent i Skander-
borg og Hammel landboforenin-
ger og i elselskabet EnergiMidt i 
Silkeborg. Jeg har dog stadigvæk 
lidt aftenskoleundervisning.

Min tid bliver prioriteret med 
sportslige aktiviteter, hus, have, 
børn og børnebørn, undervisning, 
sang og musik, besøge/hjælpe 
min åndsfriske og aktive mor på 
91. Derudover nyder jeg at gå til 
foredrag og lignende arrangemen-
ter og har derfor også valgt at være 
med i kulturudvalget, hvor jeg for-
håbentlig kan gøre lidt nytte.

Rikke Møller Antvorskov, 39 
år, gift med Peter, mor til Elise 
og Jonas på 19 og 20 år. Bor i 
Ødum.

Medlem af menighedsrådet. 
Arbejder som kordegn / provsti-
sekretær i Lyngå-Skjød-Lerbjerg 
sogne og Favrskov Provsti.

Selvom gudstjenesten søndag 
formiddag er ”kerneydelsen”, sy-
nes jeg også det er vigtigt, at vi bru-
ger kirken på andre tidspunkter.

Jonna Ledet Thomsen, Had-
bjerg

Jeg har boet i Hadbjerg siden 
1985 og har gennem tiden været 
aktiv i lokalsamfundet på for-
skellig vis omkring skole, kirke 
og gymnastik.

Jeg er også glad for at være 
en del af kulturudvalget, da 
jeg gerne vil være med til at 
lave arrangementer, der skaber 
samarbejde mellem kirke og 
foreninger i HØST-området. 
Derudover er mit ønske, at vi 
får sat fokus på nogle anderle-
des emner.

Ingrid Mikkelsen
Ådalen 27 Selling

Har boet i Selling i 43 år, og 
har haft frisørsalon i Ådalen i 
40 år.

Jeg arbejder med i kultur-
udvalget, da jeg gerne ser, der 
kommer nogle gode kulturelle 
arrangementer til vores små lo-
kalsamfund.

Jeg, Bente Krabbe, er 48 år. Jeg 
bor i Hadsten med min familie.

Jeg blev medlem af kulturud-
valget da vi i menighedsrådet 
besluttede, at vi ville lave et så-
dan, da vi synes det ville være 
et godt supplement til det Ole 
Juul arrangerer. Jeg synes det 
er spændene at være med i ud-
valget, og jeg synes, det vi har 
lavet indtil nu har været godt. 
Det er også spændene fordi vi 
er meget forskellige og har et 
bredt interesseområde, så der-
for får vi arrangeret også meget 
bredt.

Aase Skåning Jørgensen
Bosiddende i Selling siden 1978. 
Arbejder som sygeplejerske på 
Hospice Djursland.

Tidligere været aktiv i grund-
ejerforeningen og andre aktivi-
teter her i byen.

Vil arbejde for, at vi via kultur-
udvalget på tværs af byerne kan 
etablere flere kulturelle tilbud 
og bevare og forbedre de allere-
de eksisterende.

Jesper Dissing Henckel er gift 
med Anja og har tre børn. Vi flyt-
tede i sommeren 2007 til Selling.

En af de mange positive ting 
der er ved at bo i et lille lands-
bysamfund er, at det er muligt 
at få indflydelse på hvilke arran-
gementer der tilbydes. Kulturud-
valget arbejder for at vi alle kan 
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Kirkehøjskole

Lørdag	d.	8.	december
”Musik og kristendom”
v/sognepræst Anders Kjærsig, 
Nr. Søby

”Hvad er en salme? Er ”Tænk at livet koster li-
vet” en salme? Er melodien til ”Op al den ting 
som Gud har gjort” en udpræget salmemelodi? 
Hvad med ”Altid frejdig når du går”? Og hvad 
med verdslige sange? Kan de overføres til sal-
mer? Er C. V. Jørgensens rockpoesi anvendelig 
som salmer? Og hvad med Steffen Brandt eller 
Kim Larsen? Hvor går egentlig grænsen mellem 
salmer og sange?

Foredraget lægger op til en diskussion om, 
hvad der gør en salme til en salme ved at pro-
blematisere allerede vedtagne salmer og ved at 
pege på nye salmer, der ikke kommer fra en 
fastlåst salmetradition, men er hentet i dansk 
lyrik og rock.

I den forstand bliver det en diskussion om 
det kristne sprogs anvendelse i verdslige sange 
– enten som en bekræftelse af kristendommen 
eller som en protest mod den.

Kirkehøjskolen har til huse på Hadsten Højsko-
le og arrangeres i samarbejde med Folkeuniver-
sitetet.

Møderne begynder kl. 10.00 den pågældende 
lørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredra-
get frokost og afsluttende er der en drøftelse af 
foredraget. Vi er som regel færdige ca. kl. 13.00. 
Prisen for deltagelse er kr. 80 pr. møde, som 
dækker udgifter i forbindelse med kaffe og fro-
kost. Der er tilmelding til Hadsten Kirkekon-
tor, tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen 
forinden.

Vel mødt
Ole Juul

Eftermiddags-
møder
Tirsdag	d.	20.	
november
”Selvafvikling, 
spøgelser og en 
enkelt smølf”
v/sognepræst Lena Kjems Ris-
skov

”Muntre minder, artige anek-
doter og herlige højskolesange:

En eftermiddag om livets gang 
i kalenderår, kirkeår og menne-
skeliv”

Tirsdag	d.	18.	december
”Julestue”
v/Lilian N. Pedersen, Anders 
Dohn & Ole Juul

Traditionen tro – og den er 
vigtig her op under jul – kom-
mer Anders og Lilian og under-
holder os med et til lejlighe-
den sammensat program med 
sange og viser. Gunvor sørger 
for kaffebordet, og der vil også 
undervejs blive lejlighed til at 
synge kendte julesange og -sal-
mer samt høre en julehistorie 
eller to.

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

Mini-
konfirmander
I dette skoleår er undervisnin-
gen af ”minikonfirmander” (ele-
ver fra 3. klasserne på Hadbjerg 
Skole) tilrettelagt på en noget 
anderledes måde end de tidli-
gere år.

I uge 38 afviklede vi således 
en ”kristendomsuge” i samar-
bejde med klasselærerne for 
de to tredjeklasser. Det blev en 
rigtig god oplevelse med bør-
nene, hvor vi var i Ødum (kirke 
og præstegård), på tur til Viborg 
Domkirke og sluttelig i Hadbjerg 
(kirke og skole).

Torsdag d. 6. december mødes 
vi igen med ”minikonfirman-
derne” til en dag på Hadbjerg 
Skole og i kirken, hvor temaet er 
adventstiden og julen.

Vibeke Høggaard & Ole Juul

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

Jeg har tidligere skrevet i sko-
lebladet 2012 om den fore-

stående ombygning af skolens 
gamle gymnastiksal.

Et byggeri der vil tilføre sko-
len 6 nye normalklasse og nye 
faglokaler til billedkunst, håndarbejde, sløjd og 
natur/teknik.

Efter licitation blev det Hadbjerg Tømrefir-
ma, som skal stå for ombygningen.

Når I læser dette, er ombygningen godt i gang. 
Der er etableret byggeplads på skolens parke-
ringsplads og man er i gang med at nedbryde 
gymnastiksalen og de gamle omklædningsrum.

Inden vi kan tage de nye rum i brug, skal vi 
igennem en lang byggeperiode.

En byggeplads er spændende for børnene, 
men også meget farlig.
Jeg	vil	gerne	opfordre	alle	i	lokalområdet	
til,	at	vi	får	fortalt	børnene,	at	hegnet	er	sat	
op,	for	at	udefrakommende	ikke	skal	kom-
me	 til	 skade	 og	 alle	 elever	 skal	 blive	 væk	
fra	selve	byggepladsen. Samtidigt skal de re-
spektere og være opmærksomme på lastbiler, 
der bl.a. kommer med byggematerialer til om-
bygningen, og børnene skal rette sig efter de 
anvisninger, de måtte få fra håndværkerne på 
byggepladsen.

Med fælles hjælp er jeg overbevist om, at vi 
kan få en sikker og tryg byggeperiode.

Det samlede byggeri skal være færdigt til det 
kommende skoleårs start august 2013. Det bli-
ver spændende at se det færdige resultat, og vi 
glæder os alle til de nye muligheder, som om-
bygningen giver.

Det bliver også en festlig mar-
kering af en anden stor begiven-
hed for skolen. Skolen har 50 
års jubilæum i august 2013. I får 
mere information om jubilæet 
senere.

Niels Fensby
Skoleleder

mailto:ole-juul@post.tele.dk
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Siden sidste måneds status er 
der faktisk ikke sket andet end 
at vi har holdt et opfølgende 
møde, hvor vi så har diskute-
ret, hvordan vi skal forholde os 
til det seneste svar. Ud fra dette 
møde sender vi vores kommen-
tarer. Selv om der er ting i sva-
ret fra forvaltningen, vi sagtens 
kan genkende fra dengang hal-
len blev til, så er der jo sket en 
udvikling i HØST IF siden, bl.a. 
er vi nu 608 medlemmer i for-
eningen. Det er ca. 1/3 mere end 
da hallen blev søsat, så bare ud 
fra det, er der slet ikke service-
faciliteter nok nu. Ligeledes er-
kender man da også fra skolens 
side, at når valget stod mellem 
klasselokaler eller tilstrækkelig 
omklædningsfacilitet, så valgte 
man klassefaciliteterne. Det var 
det valg man fik fra forvaltnin-
gens side – enten eller! Selv om 
man også fra skolens side erken-
der, at der er alt for lidt omklæd-
ningskapacitet, hvilket bevirker 
at omklædning og bad i forbin-
delse med gymnastiktimerne 
må nedprioriteres. Er det accep-
tabelt? Ligeledes de sparsomme 
redskabsrumsfaciliteter betyder 
væsentlig forøgede reparations-
omkostninger for både skole og 
forening.

Når vi snakker et motions-
rum var det jo noget af det, vi 
samlede ind til i sin tid – og no-
get som flere har sagt, at de sta-
dig ser som en af årsagerne til, 
at man støttede HØST-Hallen 
økonomisk. Sammen med en 
sparsom udvidelse af et for lil-
le klublokale qua de mange nye 
medlemmer, er det selvfølgelig 
noget vi som forening selv skal 
bidrage til.

Vi skal ikke have mere end 
andre foreninger, men vi vil til 
gengæld gerne gøre et stykke ar-
bejde selv for at levere vores del 
til projektet, hvis nogen skulle 
være i tvivl. Et motionsrum er 
dog et must for at vi kan være 
med til sikre en drift fremover 
omkring dette punkt. Skolen 
kan jo så også bruge den del i 
deres daglige undervisning, skal 
siges.

Det er nogenlunde de punkter 
vi kommer ind på i vores svar 
til forvaltningen, samt at vi er 
nødt	til	at	handle. Der er sim-
pelthen ikke tilstrækkelig kapa-
citet. Der skal findes løsninger 
inden fodboldfolket startet igen 
til foråret. Heldigvis er langt de 
fleste enig med os i dette syns-
punkt, men vi vil også have lidt 
politisk opbakning her. Selv om 

man nok skal vare sig for at sige 
dette, er der jo kun 1 år til næ-
ste valg, så det er jo fra nu af, 
der kan scores politiske points i 
lokalsamfundet.

HØST-Hallen udvidelse!
Statusinformation fra projekt gruppen

Projekt ”Akut udvidelse af 
servicefaciliteter i HØST-Hallen 
2012”

Projektgruppen vil løbende 
opdatere her i HØST med nye 
status for projektet.

Kontaktperson i projektgruppen 
er Lars Olsen

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

Bordtennis

Flotte resultater 
for HØST IF Bordtennis
2 af de dygtige Ungdomsspil-
lere Niels Anton og Emil del-
tog i SISU/MBKs store grandprix 
stævne i Århus, hvor spillere fra 
hele landet deltog.

Niels Anton vandt Guld 
i Puslinge B rækken, mens 
Emil fik kæmpet sig til en 
bronzemedalje i det skrappe 
selskab.

Træningstider
Tirsdage
Kl. 18.00-19.30: Ungdomsspillere 0.-5. klasse
Kl. 19.30-21.00: Ungdomsspillere 6.-10. klasse
Kl. 19.30-22.00: Seniorer og motionister
Torsdage
Kl. 18.00-19.00: Ungdomsspillere 0.-5. klasse
Kl. 19.00-20.15: Ungdomsspillere 6.-10. klasse
Kl. 19.00-20.15: Seniorer og motionister. Senior hold kampe
Kl. 20.15-22.00: Senior turneringskampe

HUSKSøndag d. 2. december 

er der ungdomsstævne 
i HØST-Hallen.

mailto:lars.knud@forum.dk
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Løb i HØST IF
Selvom efteråret er over os – er 
der stadig løbetræning i HØST IF.

Mørke, kulde, regn og blæst 
kan ikke holde os tilbage… Bare 
påklædningen er i orden og der-
til refleksvest og lys, kan vi sta-
dig holde fast i tirsdagstrænin-
gen. Søndag løber vi ofte i flot 
vejr og nyder det sociale fælles-
skab, det kan være at løbe flere 
sammen.
Vi	har	træning	på	følgende	tids-
punkter	hver	uge
Tirsdag kl. 19.30
Søndag kl. 10.00

Alle er velkommen til at deltage 
– der er plads til løbere på alle 
niveauer.

Find os i øvrigt på Facebook. 
Søg på ”Løb i HØST IF, Hadbjerg”

Claus Glavind, træner
tlf. 22 49 83 45

Løb i HØST IF 
til Hjerteløbet 
28. oktober
Søndag den 28. oktober deltog 
Løb i HØST IF ved Hjerteløbet, 
der blev afholdt med start/mål 
på Viby stadion. En flot ramme 
en formiddag i solskin med del-
tagelse af 1.500 løbere.

Efter at have hentet startnum-
mer hver især mødtes vi på det 
aftalte sted inden de sidste for-
beredelser før turen på hhv. 5,5 

eller 10 km. Nogle havde taget 
den øvrige familie med til del-
tagelse i løb eller på en 2,5 km 
walk.

Opvarmningen blev sat i gang 
i de forskellige startgrupper 
umiddelbart inden starten. Her 
var en instruktør fra fitness.
dk i højt humør, og sørgede for 
at alle var helt klar til at kom-
me af sted. 10 km gruppen blev 
først sendt af sted, efterfulgt af 
5,5 km og til slut blev gruppen 
der skulle ud på en 2,5 km walk 
sendt af sted.

De forskellige ruter bød på en 
flot oplevelse bl.a. naturen om-
kring Brabrand Sø, men også en 
del sving og bakker i Stavtrup.

Efter løbet var der god for-
plejning i form af frugt, vand og 
müslibar – og så en helt forry-
gende spicy græskarsuppe til at 
varme sig på.

Resultater for HØST IF-løberne
 Placering	 Tid	 Løber
Kvinder	5,5	km
 17. 26.27 Christina Mikkelsen
 43. 28.14 Susanne Mogensen
 532. 39.27 Johanne Mikkelsen
Herre	5,5	km
 53. 29.52 Franz Thomsen
 88. 32.19 Magnus Mikkelsen
Kvinder	10	km
 109. 56.04 Bettina Timm
Herre	10	km
 5. 40.52 Claus Glavind
 28. 44.59 Claus Mikkelsen
 29. 45.04 Noel Shevlin

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

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

Tennis i HØST-
Hallen 2012-13
I 2012-13 er mulighederne for at 
spille tennis – sene aftentimer 
eller i nogle weekender.

Har du lyst til at spille ten-
nis, kan du kontakte un-
dertegnede eller Erik Peder-
sen for nærmere. Erik har 
tlf. 86 91 47 33 eller e-mail 
eriksmeden@pedersen.mail.dk 
eller Lars K. Olsen tlf. 86 91 40 07 el-
ler e-mail lars.knud@forum.dk.

HØST IF Motion
Formand Lars Olsen

ju-jitsu

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

Instruktør og kontaktperson er Thomas Langt-
on, e-mail mr. langton@gmail.com. Læs mere 
på Jiu-jitsu.langton.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

mailto:eriksmeden@pedersen.mail.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
mailto:mr.langton@gmail.com
http://jujitsu.langton.dk
mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
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FodBold

Ungdoms-
afdelingen
Udendørssæsonen er nu helt 
slut. Sidst manglede vi lige de 
sidste resultater for U17-årshol-
det. Da de vandt de sidste kam-
pe endte de som Kredsvinder. 
Glimrende gået af ”Kurts dren-
ge”. Godt og seriøst og solidt 
arbejde gennem flere år med 
denne årgang giver nu resulta-
ter. Tak til alle omkring holdet, 
træner og holdledere, forældre 
etc. for god opbakning hele ve-
jen igennem.

Herefter går vi over til inden-
dørsfodbold. Tiderne for de en-
kelte hold kan ses på hjemmesi-
den www.høstif.dk.

Senior fodbold
Damesenior
Dameseniorholdet har afslut-
tet turneringen. Desværre blev 
det ikke til nogen points, men 
de fleste kampe var meget tæt-
te, hvor at sejre var inden for 
rækkevidde. Se resultater på 
www.dbu.dk (søg på HØST IF)

HØST IF Herresenior 
11-mands forår 2013?
Lige nu undersøges mulig-
hederne for igen at etablere 
11-mands fodbold i HØST IF 
regi fra forårets start. En stor 
del af de spillere der for et år 
siden gerne ville prøve lykken 
andre steder forsøges nu sam-
let igen, efter ønske fra flere. 
Samtidig med at U17 drenge-
ne snart bliver seniorer er det 
måske et godt tidspunkt at 
starte igen på, så man kan be-
holde spillerne i HØST IF når 
ungdomsrækken ender og bli-
ver til senior inden for de næ-
ste par år.

I næste nummer af HØST 
vil der være mere om dette til-
tag.

Interesserede spillere kan 
henvende sig til nedenståen-
de kontaktpersoner.

Kontaktperson for hol-
det er Kenneth B. Pedersen. 
Han kan kontaktes på mobil 
28 99 36 63, e-mail-adresse 
kennethbergpedersen@gmail.com 
eller evt. Lars Olsen fra Fod-
boldudvalget.

Old Boys 40 årsholdet
Spørgsmål vedr. OB40-holdet 
kan rettes til holdleder Torben 
Slumstrup eller evt. Lars Olsen 
fra Fodboldudvalget.

HØST IF Fodboldudvalget

Opråb fra 
fodboldafdeling
Kære alle forældre og ældre spil-
lere i HØST IF fodboldafdeling.

På vores sidste møde i fod-
boldudvalget drøftede vi bl.a. 
diverse opgaver som vi behøver 
hjælp og opbakning til. Det dre-
jer sig bl.a. om:
• Hjælp ved Favrskov Mester-

skaberne d. 23.-24. februar 
2013. Opgaverne er bl.a. op-
sætning/nedtagning af bander, 
sidde ved dommerbord, hjælp 
i kiosk, jævnlig oprydning i 
omklædning, toiletter og hal. 
Bidrag med et par timer og det 
er en stor hjælp. Henvendelse 
til kampfordeler Tina Bille el-
ler Rikke Randrup Skåning el-
ler Formand Bent Engdal

• Dommere til hjemmekampe 
for de yngste spillere U6-U10. 
HØST IF vil sørge for kort in-
struktion/minikursus.

• Uddeling af OK-kort ved OK-
tanken i Ødum. Henvendel-
se til Bent Engdal.

Fodboldudvalget arrangerer akti-
vitetsmøde i fodboldafdelingen d.	
6.	februar	2013.	kl.	19.00. Her vil 
fodboldudvalget orienterer om ak-
tiviteter i fodboldafdelingen og -ud-
valg, forældre og trænere kan kom-
me i dialog. Det er også her man 
kan stille op til fodboldudvalget. 
Indkaldelse og dagsorden fremsen-
des i januar.

Mange hilsner på 
fodboldudvalgets vegne 
Rikke Randrup Skåning

Efterlysning af 
3-mandsmål
Her i efteråret er der forsvun-
det et af de små aluminiums 
3-mandsmål med net fra vores 
træningsbaner. Sådan et for-
svinder ikke bare uden at man 
ved, man er kommet til ”at låne 
det”. Så hvis nogen er kommet 
til ”at låne” det, så stil det ven-
ligst tilbage! Eller hvis nogen 
ved, hvor det er, så giv lige vores 
fodboldformand Bent Engdal et 
kald på tlf. 22 25 01 74. Det er 
ikke helt billigt at skulle ud at 
investere i sådanne rekvisitter.

Fodboldudvalget

volley
Om torsdagen kl. 20.30-22.00

Volleyball 
mixhold for voksne
Er du som os andre vild med volleyball og har 
lyst til at prøve kræfter med det, er du meget 
velkommen til at komme og være med. Vi er 
10-12 m/k hver torsdag, som bruger et par sjove 
timer sammen omkring nettet.

Vi er niveaumæssigt lidt forskellige, men har 
alle lysten til at give os selv og få nogle kampe. 
Vi vil gerne have flere spillere, så har du prøvet 
at spille før og nogenlunde styr på grundslage-
ne, 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 eller på e-mail: 
kim@liholm.dk.

http://www.h�stif.dk
http://www.dbu.dk
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Indkomne forslag sendes til for-
manden inden	den	21.	novem-
ber	2012 pia@ghv3.dk.

Jeg vil kraftig opfordre de, som 
har børn i HØST IF håndbold, til 
at møde op. Da jeg nu har sid-
det som formand siden 2003, 
mener jeg, at der skal nye kræf-
ter til.

Vores næstformand træder 
desværre også tilbage, da hen-
des børn er aktive i en anden 
klub, og vil selvfølgelig lægge 
sine kræfter der.

Det ville være dejligt at hånd-
bolden kunne overleve i HØST 
IF.

Så mød op i klublokalet i 
HØST-Hallen
den	28.	november	2012	kl.	18.30.

sponsoraFtaler

OK Ødum
Nu	også: Bestil el via OK og få 
dobbelt op i HØST IF tilskud pr. 
liter tanket.

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 elaftale 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 støtte 
til HØST IF, så kontakt under-
tegnede på tlf. 86 91 40 07 eller 
mød op på tanken på en af kam-
pagnedatoerne. I klublokalet i 
HØST-Hallen er der brochurer 
etc. og det vil også være at finde 
på hjemmesiden www.høstif.dk
Kampagnedato: 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.

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 materiale, der skal instal-
leres, opsættes samt monteres.

Egentlig skulle der have væ-
ret en præsentation af en in-
dendørs sponsor denne måned, 
men pga. forskellige omstæn-
digheder nåede vi det ikke til re-
daktionens deadline.

Vi kan dog kort berette om en 
status på generelle skilteaktivi-
teter i hallen. Der er ophængt 
6 firmaskilte. Derudover er der 
aktiviteter i gang så de 3 banker, 
der hver især gav et stort bidrag 
til HØST-Hallens indsamling 
dengang, nu får deres reklame-
skilte op i hallen som aftalt. 
Dette skulle gerne være afslut-
tet inden nytår. Det er Nordea, 
Sparekassen Kronjylland samt 
Hadsten Bank (vestjyskBANK).

Derudover kan vi fortælle, at 
der er tegnet 3 nye skiltesponso-
rater i hallen. Nærmere og mere 
om sponsorater i næste måneds 
nummer af HØST.

HØST IF
Sponsorudvalget

Vivi Jensen, Kurt Møller 
og Lars Olsen

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Beretning af formanden
5. Indkomne forslag
6. Valg
  Formand Pia J Smed – ønsker ikke genvalg
  Suppleant Hanne Brask – ønsker ikke genvalg
  Aktivitetsudvalg:
  Formand Pia J Smed – ønsker ikke genvalg
  Suppleant Hanne Brask – ønsker ikke genvalg
  Anna Margrete Nielsen – ønsker genvalg
  Anne Mette Andersen –
  Christina Jørgensen – ønsker genvalg
  Birgit Hummeluhr – ønsker genvalg
  Susanne Særkjær – ønsker genvalg
  Tidtagerudvalg:
  Formand Susanne Særkjær – ønsker genvalg
  Næstformand Helle Weicher – ønsker genvalg
7. Eventuelt

HåndBold

Aktivitets udvalgs møde
28.	november	kl.	18.30
Den 28. november 2012 kl. 18.30 er der aktivitetsudvalgsmøde i 
HØST IF Håndboldafdelingen, i klublokalet i HØST-Hallen.

Håndbold i HØST-Hallen
Så er håndboldsæsonen skudt i 
gang. Turneringskampe er startet.

På HØST IF’s hjemmeside kan 
I se oversigt over turnerings-
kampe for både børn, ungdom 
og seniorer.

Også træningstiderne i 
HØST-Hallen kan findes på 
hjemmesiden www.høstif.dk.

Med venlig hilsen
Håndboldformand
Pia Jeppesen Smed
Mobil 23 95 62 87

E-mail pia@ghv3.dk

mailto:pia@ghv3.dk
http://www.h�stif.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:pia@ghv3.dk
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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 u m @ 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
 Te g n i n g e r :  P e r  T j ø r n i l d ,  p e r t j o r n i l d @ h o t m a i l . c o m
 L a y o u t :  N i e l s B j a r n e L a r s e n @ g m 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 o m m 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 omm e r
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 m m 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 86 98 11 81
Søndergade 26, Hadsten 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

rma_oedum@hotmail.com
pertjornild@hotmail.com
NielsBjarneLarsen@gmail.com
www.kp-e.dk
www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk
gunte.lindberg@gmail.com
mailto:henckel@it-henckel.dk
www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank@danbolig.dk
mailto:8370@nybolig.dk
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
www.det-lille-galleri.dk
detlillegalleri.oedum@gmail.com
ole-juul@post.tele.dk
cecp@cortez.dk
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk


Kalender

December
 1 
 

2

 HØST deadline
Ødum kl. 14.00, Hadbjerg kl. 11.00 
Julearrangement, Selling 
Bordtennis-stævne

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 Kirkehøjskole
 9 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00

Juletræsfest, Hadbjerg
 10 
 11 
 12 Julegudstjeneste børnehave/dagpleje
 13 
 14 
 15 
 16 Ødum kl. 11.00
 17 HØST udkommer
 18 Julestue
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 Hadbjerg kl. 16.00 De Ni Læsninger
 24 Kollerup kl. 14.00

Ødum kl. 16.00, Hadbjerg kl. 15.00
 25 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
 26 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

November
 16 
 17 
 18 Ødum kl. 9.30
 19 HØST udkommer
 20 Tirsdagsmøde
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 Hadbjerg kl. 11.00 – kirkekaffe
 26 
 27 
 28 Håndbold, aktivitetsudvalgsmøde
 29 Fællesspisning, Hadbjerg
 30 

HØST


