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Hadbjerg
Ødum
Selling
Tidende

Side 2 Hadbjerg og Ødum
gravstene på internettet
Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl.
Side 13 Sundhedsambassadører
er nu i Selling
Side 14 Temaaften om
inklusion i folkeskolen
Side 25 Elvis gospelsange i kirken

Hadsten Lokalarkiv

Redaktøren

Nyt fra Hadsten HØST 2013
Lokalarkiv
Deadline Udkommer
Gravstenene på Hadbjerg og
Ødum kirkegårde er blevet fotograferet flere gange, første
gang i 1984, derpå i 2002/2003
og sidst i 2011/2012.
Arkivet har tidl. lagt billeder
fra Hadbjerg Kirkegård på nettet
og nu kan billederne fra Ødum
Kirkegård også ses.
Lokalområdet har nok mest
interesse i billederne fra de slettede grave. Eller de gamle sten,
der forvitres mere og mere, så
billederne fra 1984 viser mere
end, man kan se i dag.
Der kan søges på navnet,
når personen er død for mere
end 10 år siden. Se dem på
www.hadstenlokalarkiv.dk.
Hvis du har et billede/oplysning, som ikke findes i vort materiale: urnegrave, som er slettet
mellem 1984 og 2002/2003 eller
billeder af sten, som er slettet
før 1984, så håber vi, at vi må få
en kopi.

Indhold

Gunhild Dalgaard
Arkivleder
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Hasten Lokalarkiv Side 2
Her finder du Side 26
HØST IF Side 4
Kalender Side 28
Kirke & menighed Side 15
Redaktøren har ordet Side 2
Selling Side 12

Februar
Marts
April
Maj		
Juni		
August
September
Oktober
November
December

3.2.2013 15.-19.2.2013
3.3.2013 15.-18.3.2013
7.4.2013 19.-22.4.2013
5.5.2013 17.-21.5.2013
2.6.2013 14.-17.6.2013
11.8.2013 23.-26.8.2013
1.9.2013 13.-16.9.2013
6.10.2013 18.-22.10.2013
3.11.2013 15.-18.11.2013
1.12.2013 13.-16.12.2013

Det er altid et puslespil, at få
produktionsplanen for HØST
til at gå op, men der er i videst
muligt omfang taget hensyn
til ferier og helligdage, ligesom
trykkeriets planlægning har
haft indflydelse på deadlines og
udgivelsesdatoer.
Huske-reglen for deadline /
udgivelse er stadig i hovedtræk:
• Deadline er 1. søndag i
måneden.
• Udgivelsen er op til 3.
søndag i måneden.
Man kan altid følge deadline og
udgivelsesdatoer i kolofonen på
anden sidste side i HØST.
Til alle foreningerne vil vi gerne
sige tak for et godt samarbejde i
året, der er gået.
Det er dejligt at I måned efter
måned leverer alsidigt stof til
bladet.
Godt nytår
Niels Bjarne Larsen og
Rikke Møller Antvorskov

har ordet

Hilsen fra Den Gamle Redaqteur
Så er vi ”snart fremme”, dagene bliver ikke meget kortere,
der tændes flere og flere lys,
ikke mindst i børneøjne, der ser
frem til julen med dens gaver
og familiefester. Det er også tiden, hvor der, ud over adventsgudstjenesterne, er forskellige
arrangementer i kirkerne. I onsdags samledes børn fra børnehaverne i Selling og Hadbjerg
samt dagplejebørn i lokalområdet med deres ”mødre” til den
traditionelle gudstjeneste i Hadbjerg kirke, og på tirsdag har vi
den sædvanlige, hyggelige ”julestue” i præstegården. Det er
her, det begynder, og den glæde og forventning disse dejlige
børn spreder en sådan formiddag, holder hele julen. Onsdag i
næste uge samles de lidt større
børn fra Hadbjerg skole sammen
med deres lærere til deres juleafslutning, som også i år bliver
efterfulgt af en særlig juleafslutning for ”Kanonskolen” i Hadbjerg. Nu ser vi så frem til ”De
Ni Læsninger” i Hadbjerg kirke
på søndag kl. 16.00, inden det
går løs med alle julens festlige
og højtidelige julegudstjenester.
Jeg ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår
med tak for 2012. Tak til repræsentanterne fra foreningerne
for gode bidrag til bladet og for
godt samarbejde. Tak til Irma,
der styrer økonomien. Tak til

Niels Bjarne, der uafladeligt ”arbejder” med bladet, og for hvem
det hver gang lykkes at gøre
HØST særdeles læsevenligt.
Tak til Per og børn i lokalområdet for deres fine tegninger og
vignetter i bladet.
Tak til Nikolaj, Martin og Julian, der sørger for uddelingen
af bladet i lokalområdet og til de
i Hadsten, der ønsker at få bladet og tak til Peter og Inge-Lise
i Hadbjerg, der har ansvaret for
omdelingen. Det fungerer rigtig
fint.
Og sidst men ikke mindst tak
til Rikke, som sikkert og samvittighedsfuldt sørger for redaktionen af HØST.
Ole Juul

HØST

Redaktionsmøde

Der afholdes redaktionsmøde torsdag d.
17. januar kl. 19.30 i præstegården
På dette møde fremlægges regnskabet for 2012,
og der lægges endeligt budget for 2013 og foreløbigt budget for 2014.

HØST
udkommer ikke i januar
Næste nummer af HØST
udkommer 15.-19. februar 2013.
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HØST IF
Formanden

HØST IF
har ordet

Ju-Jitsu

Generalforsamling i
HØST IF tirsdag d. 19.
februar 2013

I henhold til vedtægterne indkalder HØST IF
til ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 19.00 i klublokalet.
På generalforsamlingen 2013 har vi både udvalgskoordinatoren og den økonomiansvarlige
på valg. Sidstnævnte, Sis Poulsen, ønsker ikke
genvalg, men har valgt at stoppe i bestyrelsen
som økonomiansvarlig.
Udvalgskoordinator Erik Pedersen ønsker
genvalg.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Kom
og vær medbestemmende til beslutningerne,
ved at afgive din stemme, alle medlemmer
har stemmeret. Hvis man er under 14 overgår
stemmeretten til forældrene. Alle forslag der
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Til slut vil jeg selvfølgelig sige en stor tak til
alle, som har været med til at hjælpe på den
ene eller anden måde i HØST IF og været med
til at gøre 2012 til et rigtigt godt år. Det kan virkelig ikke lade sig gøre uden jeres hjælp. Tak
til sponsorer, udvalgsformænd, trænere og bestyrelse. Selvfølgelig også tak til projektgrupperne.
HØST IF ønsker dig og din familie glædelig
jul og godt nytår. Vi ses i 2013.

Stor succes med Ju-Jitsu børnehold –
nu vil vi have flere voksne!

D

a vi efter nogle forespørgsler valgte på forsøgsbasis at åbne op for
yngre deltagere på Ju-Jitsu børneholdet, var vores forventning
at vi måske fik 10-12 nye. Derfor
blev vi rigtigt overrasket over at
se nærmere 30 nye møde op til
første gangs prøvetræning!
Så tænkte vi at det nok ikke
var alle, der kom til at melde sig
til efter de første prøveomgange, men det holdt ikke stik – der
blev ved med at komme nye ansigter, og nu er vi ca. 40 på børneholdet!
Det har medført, at vi har været nødt til at udvide vores måtteområde, og der ligger nu en
fordobling af størrelsen i ordre
som forventes leveret i starten
af januar, så der kommer snart

mere tumleplads. Der kommer
også flere pletpuder og skjold til
slag- og sparktræning.
Det har været en udfordring
at håndtere så stort et hold begyndere med vores relativt lille
instruktørkapacitet, men efterhånden som de nye er blevet
kendte med træningsformen og
reglerne, er der god fremgang at
spore.
I skrivende stund lader vi op
til prøver til det første gule børnebælte lige inden jul, for de
mange nybegyndere. Desuden
vil vi meget gerne give den nødvendige opfølgning til den enkelte deltager, og dem der har
været i gang et stykke tid har
også behov for fokus og videreudvikling.
Vi fordeler derfor vores instruktørressourcer som bedst vi
kan, men vi erkender, at vi vil
få brug for flere hjælpetrænere
snart, for at kunne tilbyde opfølgning og udviklingsmuligheder på de forskellige niveauer.

Træning og udvikling for voksne
Ju-Jitsu er dog bestemt ikke kun en aktivitet
for børn – det er også meningsfyldt og varieret
træning og udvikling for voksne! Træningen giver mulighed for at afprøve grænser, samtidigt
med at man opnår større tryghed og kropsbeherskelse. Ju-Jitsu er et godt alternativ til traditionelle holdidrætter. Man kan fokusere på
individuel fremgang, og ens udvikling synliggøres bl.a. igennem at opnå de forskellige bælter. Vores voksenhold er nu en stabil gruppe
med godt miljø, der kører ufortrødent videre,
men der er absolut plads til – og ønske om –
flere deltagere. Spring undskyldningerne over,
tag en ven eller nabo med, og kom med til et
par prøveomgange – det er sjovere end du tror!
Læs mere på http://Jiu-jitsu.langton.dk – og tag
kontakt, hvis du har spørgsmål!
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
Thomas Langton
E-mail mr.langton@gmail.com

De bedste julehilsner
Vivi Jensen, formand HØST IF
E-mail rudbjergvej13@gmail.com
Tlf. 29 82 04 11
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Motion
Volleyball

NYT! Juniores – ONSDAGE kl. 17.00-18.30
Der er nu startet volleyball op for drenge og piger i 5-7 klasse.
Så har du lyst til at prøve kræfter med denne spændende sportsgren, så mød op i HØSTHallen og deltag i vores træning onsdage kl.
17.00-18.30.
Det er på startniveau så alle kan være med.
Du kan deltage i træning 2 gange inden du beslutter om du vil tilmeldes holdet.
Træner og kontaktperson er Jesper Wichmann e-mail wichmann@paradis.dk.
Volleyball mixhold for voksne –
om TORSDAGEN kl. 20.30-22.00
Vi er en flok på en 8-12 stykker, der mødes
hver torsdag og fornøjer med lidt sjov & engagerende volleyspil.
Har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at møde op og spille med – det er
uden forpligtigelser at spille med nogle gange,
for at se om det er noget for dig.
Du behøves ikke at være tidligere elitespiler
for at være med, da vi alle sammen er meget
forskellige i niveau. Det er dog en fordel for
både dig og spillet, at du har stiftet bekendtskab med volley før, herunder at du har rimeligt styr på bl.a. grundslagene.
Har du spørgsmål er du velkommen til
at henvende dig til Kim Liholm – e-mail
kim@liholm.dk / mobil 22 78 77 70.

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

Vinterløb i HØST – nu med
nye T-shirts
Der er forsat gang i Løb i HØST
IF – selvom vi er gået ind i de
kolde vintermåneder. Siden
vi begyndte midt i august har
vi haft fast fælles løbetræning
hver tirsdag kl. 19.30 og søndag
kl. 10.00. Her i efterår og vinter
har vi forsøgt at lave intervaltræning om tirsdagen for dem,
som ønsker det. Søndag bliver
det ofte til en lidt længere tur.
Her har vi lidt mere tid, og der
bliver ofte også snakket en del
på turen – i hvert fald i starten indtil vi hver især kæmper
mere med høj puls og vejrtrækningen.
Ud over fælles løbetræning er
det også blevet til deltagelse i en
del motionsløb i lokalområdet
og fx i Aarhus, Randers m.m.
Her har der både været plads
til de seriøse, de sociale og hele
familien – børn og voksne kan
nemlig ofte deltage i de samme
motionsløb, hvor der ofte er
løbsklasser med forskellig længde og deltagelse.
Vi vil også gerne igen skrive,
at vi altid har plads til alle løbere, som ønsker at deltage – nye
som gamle, begyndere og mere
trænede. Vi har hørt, at folk
snakker om, at „I løber da vildt
seriøst og stærkt i den gruppe“,
men det er meget forskelligt,
hvilket mål man har med sin

træning – der er mange, som
kun træner en gang imellem og
som ikke har noget mål om en
hurtig tid.
Så kom frisk til en skøn tur
med andre løbere. Ved fast deltagelse får du en „Løb i HØST
IF“ T-shirt.
Mød op ved HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30
Søndag kl. 10.00
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, træner,
e-mail claus@glavind.net,
tlf. 22 49 83 45
Lars Olsen, HØST IF motion,
e-mail lars.knud@forum.dk,
tlf. 25 60 54 47

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

Stavgang

Vinteren er over os, men vi går stadig vores ture
i lokalområdet hver lørdag. Desuden kører vi til
tider samlet en tur til et skovområde, hvor vi går
vores ugentlige tur.
Vi mødes ved HØST-Hallen om lørdagen kl. 9.30
Vi går som sædvanlig en times tid, sludrer
lidt undervejs, og runder af med en kop kaffe
i klublokalet i HØST-Hallen. Og så kan vi alligevel nå indkøbsturen 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
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47 –
lars.knud@forum.dk

HØST-Hallen udvidelse!
Status og information
fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af
servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Der er intet nyt at berette siden sidst. Vi har afsendt et svar til forvaltningen og det politiske
udvalg. Vi lægger ikke skjul på, at det ikke kun
er et problem, der skal løses ad åre ved udbygning af hallen, men et helt akut problem fra
starten af den udendørs fodboldsæson 2013.
Projektgruppen vil løbende opdatere her i  HØST.
Kontaktperson i projektgruppen Lars Olsen
tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
e-mail lars.knud@forum.dk
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Gymnastik

Bordtennis

Julehilsen
fra
HØST IF Gymnastik
I skrivende stund er julemåneden startet – lys
og nisser og julekalendere har indfundet sig.
Gymnastikken er kommet godt i gang efter
en lidt turbulent start bl.a. for krudtuglerne.
Vi fik det heldigvis godt løst og
vi har rigtig mange dejlige og glade børn rundt omkring, på de
forskellige hold. Der er en fantastisk entusiasme på holdene. Vores voksenhold er også godt fyldt op og der bliver svedt,
danset og løftet, så konditionen kan være i top,
og kroppen kan holdes godt vedlige.
Mht. juleafslutning, vil instruktørerne på de enkelte hold
selv give besked herom.
En stor tak til alle jer, der har
givet en hjælpende hånd med i 2012, det er rigtigt dejligt med frivillige hænder, når det kniber.
Giv også vores instruktører positive tilkendegivelser, hvis I har sådanne.
Det vil de blive glade for – de gør
nemlig en stor frivillig indsats i
vores forening.
Og husk at gymnastikudvalget meget gerne
vil bruges – altså – giv lyd, hvis der er noget vi
kan hjælpe med eller noget der skal løses. Det
er vigtigt, at vi får besked direkte fra jer og ikke
ad omveje.
Alle gymnaster og vores ukuelige instruktører ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår – med tak for det gamle.
Gymnastikudvalget
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Bordtennissæsonen er nu kommet rigtig godt i gang. Hver tirsdag og torsdag er HØST-Hallen
fyldt med glade spillere, der
træner til den helt store guldmedalje (og en ordentlig bunke
pokaler). Specielt vores unge
spillere har allerede slæbt godt
med trofæer hjem i efteråret, og
vi har p.t. 3 minipuslinge i topti
på ratinglisten for årgangen på
landsplan, hvilket er super flot.
Der er også kommet fint gang
i vores seniorspillere, men der
er stadig plads til flere voksne,
der render rundt med en lille
Maze i maven.
I december afholder vi et
kæmpe stævne i HØST-Hallen,
med over 180 deltagere, fra 27
klubber, hvilket vi glæder os helt
vildt til. Vi er heldige at have et
super trænerteam og en masse
hjælpsomme forældre, der altid
stiller op når der er brug for det,
så vi er sikre på, at vi sagtens
kan klare den store opgave.
Det eneste problem vi har, er
pladsmangel, så vi kan desværre
ikke være flere spillere i de små
årgange p.t. Der er dog stadig
mulighed for at prøve kræfter
med den lille hvide bold, hvis
man går i 6. klasse eller er ældre.
For kontaktoplysninger og
træningstider se www.høstif.dk/
bordtennis.
HØST IF Bordtennis
Formand
Peter Thybo Christensen

Sponsoraftaler
OK Ødum

Nu også: Bestil el via OK og
HØST IF får dobbelt op pr. liter
tanket i tilskud
Husk benzinkort til OK med
HØST IF aftale støtter HØST IF
hver gang der tankes.
Du støtter ungdomsarbejdet i
HØST IF med 6 øre pr. liter, hver
gang du tanker, når du har et
OK benzinkort, der er tilknyttet
HØST IF. En god og nem måde
at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for ungdommen i HØST IF. Tilbud: Hvis
man laver en elaftale hos OK får
HØST IF nu 12 øre pr. tanket liter benzin i sponsorstøtte på
de benzinkort, der er tilknyttet
HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte
til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07 eller
mød op på tanken i Ødum på en
af kampagnedatoerne. I klublokalet i HØST-Hallen er der
brochurer etc., og det vil også
være at finde på hjemmesiden
www.høstif.dk.
Kampagnedato:
11. januar 2013
kl. 13.00-17.00
Så støt lokalsporten. Køb benzin, diesel og el igennem OK. Så
støtter du din lokaleforening.
Sponsorstøtten fra OK går til
ungdomsarbejdet 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, virksomheder og private giver en hånd med, både med materielle
og installering.
Denne måneds præsentation tager udgangspunkt i sponsorpleje. Det er vigtigt for en forening
som HØST IF hele tiden, at have fokus på, at vore
sponsorer får den vare de forventer, og som de
har betalt for. Derudover er det også vigtigt at ordet sponsorpleje bruges i ordets rette forstand.
Der er mange måder at lave sponsorpleje på. En
af dem blev praktiseret den 19. november, hvor
HØST IF havde indbudt en del af sponsorerne til
VIP arrangement på AutoC Park Randers, hvor
Randers FC spillede fodbold hjemmekamp mod
OB. HØST IF har i sin egenskab af samarbejdsklub under Randers FC muligheder for at lave
disse VIP arrangementer i samarbejde med Randers FC. Så HØST IF repræsentanter fra sponsorudvalget og sponsorer tog til dette arrangement
den 19. november. Det blev en succes. Menuen
var græsk præget denne dag i VIP loungen (ca.
800 deltog denne dag). Tilsat rødvin, fadøl, vand
samt efterfølgende kaffe i pausen var det et rigtig
godt traktement, der blev budt på. Kampen blev
en af de bedre kampe. Efter en spændende og intens kamp endte det til sidst med 3-2 til Randers
FC. Tilskuerrekord denne dag var der også – 6800
tilskuere. Alle var tilfredse – også HØST IF samt
de sponsorer, der deltog i dette arrangement.
HØST IF vil fortsat bruge denne VIP mulighed som et led i vores fortsatte sponsorpleje
for vores mange sponsorer.
HØST IF
Sponsorudvalget
Vivi Jensen, Kurt Møller og Lars Olsen
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Fodbold
Aktivitetsmøde
fodbold
Onsdag den 6. februar
2013 kl. 19.00 i HØST IF’s
klublokale
På mødet vil der være en gennemgang af årets aktiviteter og
gang. Ligeledes planerne for det
kommende år.
På mødet skal der vælges ny
fodboldformand, da undertegnede har valgt at stoppe på formandsposten.
Der søges også frivillige, som
vil gerne give en hånd med alle
de ting, som en fodbold afd. nu
har gang i for at gøre det attraktivt, at spille fodbold i HØST IF
for børn og unge.
Fodbold er jo blevet en helårssport med en stor aktivitet ude
forår og sommer, men der er
også stor gang i den om fredagen, hvor der er indetræning, og
kampe i weekenden.
Vi mangler især nogle til
weekenden den 22., 23. og 24.
februar for der spilles det tilbagevendende Favrskovmesterskab i indefodbold, og efter den
opbakning, der har været de
foregående år, bliver der nok at
lave hele weekenden.

Old Boys 40 årsholdet

Spørgsmål vedr. OB40-holdet kan rettes til
holdleder Torben Slumstrup eller evt. Lars Olsen fra Fodboldudvalget.
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Favrskov
mesterskabet i
indefodbold 2013

I februar 2013 spilles der igen
Favrskovmesterskab i indefodbold. Dette er en tilbagevendende begivenhed, hvor
fodboldhold fra alle Favrskov
sportsklubber kæmper om at
blive Favrskovmester 2013.
HØST IF står for dette arrangement som arrangeres hvert år i
HØST-Hallen den sidste weekend i februar.
Så weekenden den 22., 23. og
24. februar spilles der i 11 drenge/herre rækker og 6 pige/dame
rækker.
Så det bliver en weekend med
masser af liv i hallen. Alle er velkommen til at kigge forbi, når
de mange spillere kæmper for
at få pokalen med hjem og samtidig kunne kalde sig Favrskovmester 2013.
I forbindelse med disse Favrskovmesterskaber er der en del
arbejdsopgaver, som vi godt kunne bruge en hjælpende hånd til.
Opgaverne er bl.a. opsætning/
nedtagning af bander, sidde ved
dommerbord, hjælp i kiosk, løbende oprydning i omklædning,
toiletter og hal. Bidrag gerne
med et par timer og det vil være
til stor hjælp. Henvendelse til
kampfordeler Tina Bille, Rikke
Randrup Skåning eller Fodboldformand Bent Engdal.

Herresenior 11-mands forår 2013?

Om nævnt i sidste nummer af
HØST arbejdes der på igen
at etablere et 11. mandshold i
HØST IF regi. Spillere fra sidste
år, nye spillere samt det at U17
drengene nærmer sig Seniorstatus gør, at dette
projekt ser ud til at
kunne gennemføres. Endnu er intet
dog endeligt fastlagt. Nærmere herom i næste nummer
af HØST februar
2013.

Interesserede spillere kan henvende sig til
nedenstående kontaktpersoner.
Kontaktperson for holdet er Kenneth B. Pedersen. Han kan kontaktes på mobil 28 99 36 63, emailadresse kennethbergpedersen@gmail.com
eller evt. Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Ungdom

Udendørs sæsonen er nu helt
slut. Sidst manglede vi lige de
sidste resultater for U17-års-holdet. Da de vandt de sidste kampe endte de som kredsvinder.
Glimrende gået af ”Kurts drenge”. Godt og seriøst og solidt
arbejde gennem flere år med
denne årgang giver nu resultater. Tak til alle omkring holdet,
træner og holdledere, forældre
etc. for god opbakning hele vejen igennem.
Herefter går vi over til indendørsfodbold. Tiderne for de enkelte hold kan ses på hjemmesiden www.høstif.dk.
HØST IF Fodboldudvalget

Håndbold
Håndbold
i HØST-Hallen
Så er håndboldsæsonen godt i gang. Turneringskampene afvikles jævnligt i HØST-Hallen.
På HØST IF hjemmeside kan I se oversigt
over turneringskampe for både børn, ungdom
og seniorer.
Også træningstiderne i HØST-Hallen kan
findes på hjemmesiden www.høstif.dk.
Med venlig hilsen
Håndboldsformand Pia Jeppesen Smed
Mobil 23 95 62 87, E-mail pia@ghv3.dk
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Hadbjerg
Hadbjerg
Borgerforening
Generalforsamling

Hadbjerg Borgerforening afholder generalforsamling i forsamlingshuset d. 21. februar 2013
kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i henhold til
vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Fællesspisning

Fællesspisning er torsdag d. 31. januar 2013
Menu: Gule ærter med tilbehør. Der er også alternativ middag. Tilmelding til Ida og Egon på
tlf. 86 91 49 80. I er først tilmeldt når I har talt
med en af Dem. Der er begrænset tilmelding,
så først-til-mølle-princippet gælder.
Fællesspisning d. 28. februar 2013
Menuen har jeg glemt hvad er, men den bliver
som altid en udsøgt og helt fantastisk fornøjelse.

Julehilsen

Alle i pastoratet ønskes en glædelig jul, og et
godt nytår.
Vi i bestyrelsen takker alle for den store opbagning, som der er blevet vist Hadbjerg Borgerforening og forsamlingshus.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Formand
Hadbjerg Borgerforening
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Selling

Status

fra

Vi har arbejdet hårdt igennem
hele året, men det har været
med en god følelse.
Vi startede med at finde handleplaner, som var lavet af kommunen, over kommunens cykelstiprojekter. Her fik vi et
chok, vores cykelsti mellem Selling og Hadbjerg havde de vurderet til at skulle koste 5,5 mio.
kr. Vi snakkede med et asfaltfirma og en lokal entreprenør, der
sammen kom til et noget andet beløb, ca. 2,5 mio. kr. plus
moms. Dette præsenterede vi
for kommunen, som gav os dette svar tilbage:
”Det er korrekt, at en cykelsti
fra Selling til Hadbjerg i handlingsplanen er anført med en
overslagspris på 5,5 mio. kr. Der
er ikke taget stilling til helt præcis, hvor til og fra cykelstien skal
gå, men når der ses nærmere på
prisen, ser den ud til at være sat
relativt højt.
Et konkret økonomisk anlægsoverslag på en 2,5m bred dobbeltrettet fællessti langs Sellingvej
fra Ødumvej ved Selling til byzoneskiltet ved Hadbjerg beløber
sig til kr. 2.850.000 ekskl. moms
og inklusiv belysning. Længden
fra Ødumvej ved Selling til Hadbjerg byzone er præcis 1,92 km.

Forældre
for Cykelsti
Hertil kommer udgifter til følgende:
• Rådgivning,
projektering, tilsyn
• Jordbundsprøver
• Landmåling,
skelberigtigelse
• Uforudsete udgifter”
Vi blev meget glad for svaret, da
vi tænkte, at nu var vi på rette
kurs.
For godt en måned siden havde vi en fantastisk formiddag,
med en masse glade mennesker
på cykel. Mange har været nysgerrige efter, at høre hvor mange penge vi har fået samlet ind.
Beløbet er på nuværende tidspunkt på kr. 11.674, men der
kommer stadig penge ind på
kontoen.
Vi vil starte det nye år med at
undersøge, hvilke fonde hvor
det giver mening og mulighed
for at søge. Så hvis der er nogen, som ligger inde med viden på området, eller kender
til fonde som kan søges, er du/I
meget velkommen til at kontakte os.
Tak for et godt år.
Repræsentant for Forældre for
Cykelsti
Majken Holst-Jensen

Vi er sundheds
ambassadører i Selling
– hvem er du?
•

Er du pensionist, studerende, arbejdsløs,
forælder, ensom, skolebarn, eller…?
• Hvad synes du er godt i Selling?
• Hvad vil du gerne have mere af?
• Er der noget du mangler?
Favrskov Kommune ønsker at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i alle
aldre i kommunen. Vi er 4 borgere fra Selling,
der har taget imod tilbuddet om uddannelse af
frivillige, og d. 25. maj 2013, kan vi kalde os for
sundhedsambassadører.
Vores mission er at skabe sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter i byen, som støtter
”Det gode landsbyliv i Selling”. Det har vi brug
for din hjælp til!
Vi vil derfor bede DIG om at sætte X i kalenderen d. 20. februar 2013, hvor vi i forsamlingshuset vil holde caféaften med dig og andre
interesserede borgere. Der kommer flere oplysninger om denne aften i februarnummeret af
HØST.
Vi har allerede en dejlig aktiv landsby, og der
er gang i aktiviteter, som skaber trivsel og socialt fællesskab. Det er f.eks. fællesspisning,
byfest, børnehygge i forsamlingshuset, sankthans og 1. søndag i advent. Disse arrangementer støtter vi op om, men vi søger også alternative aktiviteter, så der er noget for enhver smag
– tanker kunne være ny legeplads, petanquebaner for den ældre generation, spejder, fælles
gåture i det grønne, unge-klubhus…
Er det noget, der er interesse for? Vi glæder
os til at komme i tale med dig om dine ønsker
eller behov! Tag din nabo eller en ven med!
Sundhedsambassadørerne
Nichlas, Line, Anja og Jette
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Hadbjerg skole
Temaaften om

Kirke &

inklusion
Torsdag d. 24. januar 2013 kl. 19.00 i HØST-Hallen

Alle forældre til børn og
elever i Hadbjerg, Ødum,
Selling og Voldum indbydes
til foredrag ved
Psykolog og forfatter
Jens Andersen
Aalborg universitet
Inklusion
er det
modsatte
af eksklusion.
I folkeskolen
drejer det
sig om
at elever
med særlige behov
kan deltage i den
almindelige undervisning.

Aftenens tema er:

Hvad er inklusion?
Forældrerollen i forbindelse med inklusion
Med flere års erfaring som leder
og medarbejder hos pædagogisk
psykologisk rådgivning, har Jens
erhvervet et meget stort kendskab
til skole- og institutionsverdenen.
De seneste 10 år har Jens Ander
sen kombineret sin offentlige ansættelse med foredragsvirksomhed
og konsulentopgaver i en række organisationer. Eksempelvis i undervisningsministeriet, lederforeninger, fagforeninger, PPR-enheder,

kommuner, skoler og institutioner.
Endvidere har han udgivet en række publikationer om opdragelse,
skolen, undervisning og ledelse.
Vi håber, at rigtigt mange forældre vil komme denne aften
og blive klogere på, samt deltage
i debatten om, hvordan vi kan  
være med til at støtte op om inklusionen i vort lokalområde.
Sæt kryds i kalenderen!
Venlig hilsen

Flemming Rasmussen
Områdeleder		
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Niels Fensby
Skoleleder

menighed

Den sidste jul
I skrivende stund (mandag morgen d. 3. december) sner det
derude. En lang kø af biler snegler sig langsomt forbi præstegården, de fleste af dem sikkert
fortsat på sommerdæk, da vinteren med is, kulde og sne altid
kommer bag på os.
Herinde sidder jeg lunt og
godt og tænker tilbage på de
mange jule, vi som familie har
fejret i den gamle præstegård og
i det hele taget på alt, hvad decembers travlhed og juleforberedelser har betydet. Nu er det
snart slut, det er min uigenkaldelige sidste ”præstejul”, og det
er på mange måder en vemodig tanke. Noget af det bedste
og mest bekræftende i adventstiden er besøgene rundt om i
hjemmene, og det er blevet til
en del gennem årene.
For et par år siden sad jeg
sammen med mine minikonfirmander og talte om jul og alle
juleforberedelserne, og vi kom
selvfølgelig ind på advent, adventskrans og adventsgaver.
Jeg spurgte dem, om de vidste,
hvad ordet advent betød, og svaret kom prompte fra en af drengene: ”At forbedre julen”. Den
skulle jeg lige have én gang til.
Jo, ”advent betyder, at vi forbedrer julen”. Jeg nænnede næsten
ikke at rette ham, da han åbenbart havde fået begrebet ”forberede” galt i halsen, men på den
anden side var jeg jo også nødt

til blidt at belære
ham om forskellen
på de to ord ”forberede” og ”forbedre”.
Og så blev det til en
rigtig god samtale
med disse 9-årige
børn om, at adventstiden netop er en tid
til forberedelse for at forbedre
den jul, vi alle ser frem til.
Som sagt er noget af det mest
bekræftende, der hører adventstiden og præstearbejdet til, besøgene hos sognebørnene. At sætte
sig ind til et menneske, man har
kendt i årevis og holde ”mørkning” er en rigtig god oplevelse,
som man ikke kender til i det almindelige december-ræs, der efterhånden fylder mere og mere.
Når mørket sænker sig udenfor
og roen falder over en, fordi man
har givet sig selv tiden til det, så
melder den livgivende samtale
sig og den fortrolighed, der følger med. Den bedste inspiration
til advents- og juleprædikenerne
kommer gennem disse møder af
den grund, at i hverdagsmødet
bliver man holdt fast på det, der
er det grundlæggende i søndagsmødet, solidariteten med og accepten af det almindelige menneskeliv med dets glæder og
sorger, et forlig ”med verden” så
at sige, som dybest set er julens
inderste budskab.
For nogle år siden besøgte jeg en
lille familie, som for alvor havde
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mistet. Og mens man sidder der
og dårligt kan finde ord, der kan
fylde tomheden, så står hun der
pludselig foran en, en lille pige,
som har mistet sin mor. Dog, hun
er et stort smil, trygt og tillidsfuldt omgivet af voksne, som vil

Gudstjenester

hende det allerbedste. Og da ser
man i hendes øjne det, som julen handler om. Glæden på trods,
forventningen på trods. Det er,
som Grundtvig poetisk formulerede det i et af de vers fra ”Dejlig er den himmel blå” der ikke
kom med i salmebogen, at ”Østerlands
de vise mænd fandt
Hadbjerg kirke
dog stjernen der
igen, som de skuede
Ingen
i det høje. Thi i barkl. 16.00
nets mil”De Ni Læsninger”
de øje,
Kollerup
funklen
kl. 15.00
kl. 14.00
de
og
klar den
kl. 9.30
sad”. Disse barneøjne
og dette møde blev til
kl. 11.00
en juleprædiken.
Der skal herfra lyde
Ingen
en tak for de mange
kl. 16.00
”åbne døre”, jeg er
Birgith Nørlund
kommet til – især i
adventstiden. Tak for
kl. 9.30
møder og gode samtaler som den bedkl. 11.00
ste forberedelse frem
mod julehøjtiden.
Ingen
I ønskes alle en velkl. 11.00
signet jul sammen i
Peter Ulvsgaard
familierne.

Ødum kirke
Søndag d. 16. december
kl. 11.00
3. søndag i advent
Søndag d. 23. december
Ingen
4. søndag i advent		
Mandag d. 24. december
kl. 16.00
Juleaften
Tirsdag d. 25. december
kl. 11.00
Juledag
Onsdag d. 26. december
kl. 9.30
2. juledag		
Søndag d. 30. december
Ingen
Julesøndag
Tirsdag d. 1. januar
Ingen
Nytårsdag		
Søndag d. 6. januar
kl. 11.00
Helligtrekongerssøndag
Søndag d. 13. januar
Ingen
1. søndag efter helligtrekonger
Søndag d. 20. januar
kl. 9.30
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Søndag d. 27. januar
Ingen
Septuagesima		
Søndag d. 3. februar
kl. 11.00
kl. 9.30
Seksagesima
Søndag d. 10. februar
kl. 9.30
Ingen
Fastelavn
Søndag d. 17. februar
Ingen
kl. 11.00
1. søndag i fasten
Søndag d. 24. februar
kl. 11.00
Ingen
2. søndag i fasten
Børne- og familiegudstjeneste
Søndag d. 3. marts
kl. 9.30
kl. 11.00
3. søndag i fasten
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Ole Juul

Kirkebil

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

menighed

Døbte, viede,
bisatte, begravede

”De Ni
Læsninger”
Søndag d. 23. december
Hadbjerg kirke kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt, og naturligvis er der
traditionen tro ”De Ni Læsninger” 4. søndag i advent. Dette er
i år d. 23. december kl. 16.00 i
Hadbjerg kirke. Her vil man ud
over selve læsningerne få lejlighed til at høre nogle fremragende sangere fra Århus, som
sammen med undertegnede vil
synge julen ind i bedste 4-stemmige motet stil. Kom og mærk
den intense julestemning sitre i
hele kirken og hør disse sangere synge christmas carols og de
bedste danske julesalmer. Det
bliver yderst hyggeligt!
Vel mødt
Anders Dohn, organist

Ødum
Døbte
Storm Veje Hedegaard, Hadsten
Viktor Hvidberg Jørgensen, Astrup
Asger Nørager Thomsen, Ødum
Johan Nørager Thomsen, Ødum
Tobias René Vasconez Kristensen, Vivild
Begravede/bisatte
Rasmus Sørensen Gye, Selling
Ellen Andersen, Ødum
Hadbjerg
Bisatte
Margot Lassen, Hadbjerg

Fridage

Jeg holder fri henover nytåret
30. december-1. januar og ferie
i uge 4, 21.-27. januar.
Der henvises til mine kolleger
i Hadsten Birgith Nørlund, tlf.
86 98 24 24 og/eller Peter Ulvsgaard, tlf. 86 98 08 09.
Ole Juul

Børne- & familie
Kirkevejviser
gudstjeneste
Ole Juul, tlf. 86 98 90 65
Søndag d. 24. februar
Ødum kirke kl. 11.00
Den sidste søndag i februar indbydes der til børne- og familiegudstjeneste i Ødum kirke kl. 11.00.
Til denne gudstjeneste får alle
døbte børn i Ødum eller Hadbjerg
kirker i 2007 en særlig indbydelse. Efter gudstjenesten er alle velkomne i præstegården til en kop
kaffe og en sodavand.
Ole Juul

SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
e-mail: ole-juul@post.tele.dk
Rikke Møller Antvorskov
ForLumbyesvej 3, Ødum
mand
Tlf. 30 25 78 64
Bente Krabbe Møller
KirkeØstergade 59 A, Hadsten
værge
Tlf. 22 84 83 70
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57
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Eftermiddagsmøder
Tirsdag d. 18. december
”Julestue”
v/Lilian N. Pedersen og Anders Dohn
Traditionen tro – og den er vigtig her op under jul – kommer Anders og Lilian og underholder os med et til lejligheden sammensat
program med sange og viser. Gunvor sørger for
kaffebordet, og der vil også undervejs blive lejlighed til at synge kendte julesange og -salmer
samt høre en julehistorie eller to.
Tirsdag d. 29. januar
”Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken”
v/tidl. sognepræst, nuværende maler, skulptør og foredragsholder Ejvind Nielsen, Aarhus
Et erindringsforedrag, hvor Ejvind Nielsen med megen humor
fortæller om 7 års skolegang hver anden dag
med skifertavle og griffel og om spændende
oplevelser som landbrugsmedhjælper, murerarbejdsmand, folkeskolelærer, fagkonsulent,
forfatter, maler, skulptør og sidst men ikke
mindst som sognepræst ved Ravnsbjergkirken.
Tirsdag d. 19. februar
”Hjemsted og udsyn”
v/forfatter Marianne Hesselholt,
Randers

Eftermiddagsmøderne, hvortil alle er velkomne, finder sted i konfirmandstuen i Ødum præstegård.
Vi begynder kl. 14.00 og slutter ca. 16.15.
Entreen er gratis. Man betaler 20 kr. for kaffen.
Vel mødt
Ole Juul
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Kirkehøjskole
Juletemadag
med mini
konfirmanderne

Den første søndag i advent deltog fire af vores minikonfirmander ved gudstjenesten, hvor de
tændte lys. Det er en hyggelig
tradition, og dejligt at se børnene være en del af gudstjenesten.
Minikonfirmanderne,
som
er fra 3.A og 3.B ved Hadbjerg
skole, har haft en juletemadag
som opfølgning på vores kristendomsuge tidligere på året.
Først gik vi i kirken, hvor der
blev fortalt julehistorier og sunget julesalmer. Efterfølgende
blev der i klasserne lavet figurer
af pap til et krybbespil. Dette
kan frem til jul ses i våbenhuset ved Hadbjerg kirke. Der kom
mange bud på, hvordan en engel skal tegnes, eller hvordan de
tre vise mænd så ud. Det er altid dejligt at få lov til at arbejde
med minikonfirmanderne. De
går til opgaven med en stor portion energi, som man kun kan
blive smittet af. Det velfungerende samarbejde med lærerne
var med til at gøre dagen til en
succes. Til påske skal vi have vores sidste temadag. Jeg glæder
mig til de nye ting, vi skal lave
sammen.
Vibeke Høggaard

Lørdag d. 12. januar
”Kunstens rolle i kirken”
v/kunsthistoriker og sognepræst
Anne-Mette Gravgaard, København
Hvad for en slags
kunst skal vi have i
vore kirker? Er det
kirkekunst? Kunst
i kirken? Eller udsmykning? Og hvem udsmykker
vi vore kirker for? Er udsmykningen til Guds ære, eller er den
til fornøjelse for os selv? Skal
det kunstneriske sprog være ét i
kirken og et andet udenfor. Kan
kunst bruges i kirkens tjeneste?
Skal en kunstner, der arbejder
med kirkekunst, være kristen?
Hvad er kunstnerisk kvalitet i
kirken? Skal kirkens kunst have
en evighedsværdi, eller kan den
være midlertidig og udskiftelig?
Behøver vi overhovedet kunst i
vore kirker?
Eksempler på moderne danske
kirkeudsmykninger vil forhåbentlig ikke blot belyse nogle af
de ovenanførte spørgsmål, med
også vække til levende debat.
Anne-Mette Gravgaard er
kunsthistoriker og præst og har
i mange år vejledt menigheder
med anskaffelse af kunst til deres kirker.

Lørdag d. 2. februar
”Kristendommen og film”
v/Jes Nysten, Roskilde
For mange mennesker er der
ikke umiddelbart en forbindelse mellem kristendom og film.
Men man skal ikke have set
mange nyere danske film, før
det bliver klart, at der er mere
på spil end blot underholdning.
Naturligvis er der stadigvæk
de sædvanlige letbenede colaog popcornfilm, som er glemt
i samme øjeblik, man forlader
biografen. Men rigtig mange af
filmene vil os noget, vil gerne
vække til debat. Grundmenneskelige problemstillinger, ikke
sjældent med et religiøst fundament, dukker op igen og igen.
Film som ”Bænken”, ”Adams
æbler” og ”Forbrydelser” vidner
om, at film er den kunstform, der
bedre end nogen anden er i stand
til at sætte fokus på de vilkår, som
vi mennesker lever under.
Derfor er film vigtige samtalepartnere – også for kristendommen og kirken.

Vel mødt
Ole Juul

Kirkehøjskolen har til huse på Hadsten Højskole og
arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Møderne begynder kl. 10.00 den pågældende lørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredraget frokost og afsluttende er der en drøftelse af foredraget. Vi er som regel færdige ca. kl. 13.00. Prisen for
deltagelse er kr. 80 pr. møde, som dækker udgifter i
forbindelse med kaffe og frokost. Der er tilmelding
til Hadsten Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25, senest kl.
12.00 torsdagen forinden.
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1. søndag i advent

Det var en rigtig hyggelig dag der satte gang i
julerierne i HØST-området.
Efter gudstjenesten (læs nærmere herom på
side 18) i Ødum Kirke inviterede Selling Forsamlingshus, Byforeningen for Ødum og Omegn samt menighedsrådets kulturudvalg til juletræsfest i Selling.
Mens de voksne nød deres æbleskiver var
børnene på et udfordrende duft-løb i området
– her blev stillet særlige krav til kendskabet til
alskens krydderier.
Nu var det jo meningen med det hele, at juletræet ved forsamlingshuset skulle tændes, så her
måtte børnene kalde på julemanden, så han kunne hjælpe – og han hørte dem heldigvis.
Bagefter var julemanden med til at danse om
juletræet indenfor, hvor Per Tjørnild spillede
violin til de kendte julesange.
Julemanden havde også taget slikposer med
til de 80 forventningsfulde børn.
Tak til alle jer, som var med til at gøre det til
en hyggelig dag.
På kulturudvalgets vegne
Rikke M. Antvorskov

Menighedsrådsmøder

Der afholdes ordinære menighedsrådsmøder
Torsdag d. 10. januar kl. 19.00
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
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Miraklet i Ødum Tak for 2012

Du har nok hørt om mirakler i
kirken, men de fleste er jo sket
for meget længe siden. Måske
forekommer de også en smule
svære at tro på.
Derfor vil jeg gerne berette om
et meget virkeligt og nutidigt mirakel, som hændte i Ødum til dette
års høstgudstjeneste. Der var godt
fyldt i kirken, faktisk var der brug
for ekstra stole, alle skulle videre til
fællesspisning efter gudstjenesten
(arrangementet var i øvrigt fremragende. Omtalt i HØST i oktober).
Som sædvanligt meddelte Ole
at da det var en børne- og familiegudstjeneste, så var der saftevand
i kalken i stedet for vin – det er jo
traditionen. Da jeg sad med min
kone lidt nede i kirken kom vi bagerst i køen til nadveren, og der
var vel 5-6 fulde nadverbord inden vi kom til knæfaldet.
Ventetiden blev til gengæld belønnet, for til vores overraskelse var saftevandet blevet til den velkendte altervin. Der blev lidt uro og skæven
til sidemanden, og flere smilede stille (måske saligt?) ned i rækværket.
Tilbage på bænken overhørtes
en ældre kirkegængers bemærkning til sin ledsager ”Det er nu
noget godt saftevand de har her”.
Muligvis ikke et verdensomstyrtende mirakel, men så vist
et sandt mirakel i Ødum J
Hvis du synes historien lyder
velkendt, så var det til brylluppet
i Kana Jesus forvandlede vand til
vin (første gang).
Claus Andersen

Det er en sand fornøjelse at være med i et aktivt menighedsråd, omgivet af engagerede
medarbejdere og frivillige.
Hvor er det dog bekræftende for det lokale
fællesskab, når menighedsrådets kulturudvalg i samarbejde med forsamlingshuset i
Selling og byforeningen i Ødum træder sammen og ved hjælp af ene frivillige kræfter
kan invitere til julefest for hele lokalområdet.
Og hvor er det skønt at være vidne til den opbakning der gang på gang er til arrangementer
i vore kirker – det være sig søndagsgudstjenesten, Vocal Line koncert med 140 betalende gæster, fantastisk høst-arrangement for 150 glade
børn og voksne.
En stor tak skal her lyde til Fie og Niels Erik
for jeres arbejde på kirkegårdene og ved gudstjenesterne, til Lilian og Anders for jeres sang
og musik i flere sammenhænge, og tak til Gunvor for din utrættelig indsats ved arrangementer i præstegården og tak til Cecilie for mange
timers opvask og rengøring.
I er altid imødekommende og det er dejligt at
have jer bag os.
Tak til Kulturudvalget for jeres store arbejde
med arrangementer i kirker, præstegård og forsamlingshus.
En særlig tak til Hans Jørgen Bakkegaard,
som i forbindelse med valget har trukket sig
fra menighedsrådet – du har bidraget med
et stort stykke arbejde i de år, du har været
med.
Også tak til Bente Krabbe, som har været en
skattet ”kollega” i rådet – at du har sagt ja til at
være kirkeværge for det nye menighedsråd er
vi rigtig glade for.
Rikke M. Antvorskov
Formand for
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
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Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Det nye menighedsråd er
nu trukket i arbejdstøjet.
Der har været afholdt
konstituerende
menighedsrådsmøde
samt møder i de
siddende udvalg.
For den kommende periode har menighedsrådet
konstitueret sig således
Formand
Rikke Møller Antvorskov
Næstformand
Ruth Bugtrup
Bente Krabbe Møller
Kirkeværge
(valgt udenfor menighedsrådet)
Kasserer
Bente Bräuner
Sekretær og HØST-rep. Lisa Mirasola
Kontaktperson
Claus Andersen
Ødum: Jørgen Svenningsen
Bygningssagkyndig
Hadbjerg: Claus Mikkelsen
Underskriftsberettiget
Helga Gisladóttir Hansen
Form. f. kirkegårdsudvalg
Trine Bugge Kobberø
Form. f. valgbestyrelse
Rikke Møller Antvorskov
Kirke- og kirkegårdsudvalg Ruth, Claus, John og Trine
Præstegårdsudvalg
Bente, Helga og John
Valgbestyrelse
Ruth, Bente og Rikke
Medlemmer af kulturudvalget Trine og Rikke
Bente Bräuner 53 år
Har boet i Selling i 28 år sammen med min mand Per. Vi
har 3 sønner på 27, 24 og 18 år.
Jeg arbejder i et revisionsfirma
i Åbyhøj. Har været kasserer i
Bjerringbro BMX-klub i ca. 8-9 år
samtidig med at drengene dyrkede BMX-sporten. Derudover
har jeg været kasserer i Selling
Borgerforening i nogle år. Det
sidste års tid har jeg tænkt over,
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hvad fritiden så skal bruges til –
og tja – det bliver så menighedsrådet. Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med
de andre "rødder".
Claus Jørgen Andersen, 52 år
Bosiddende i Selling, Tåstrupvej
31, gift med Lea Hankil Andersen, fire børn, Marie, Rikke, Johan og Stine.
Jeg er uddannet Udvidet Maskinmester og ansat som Design
Manager hos Per Aarsleff A/S i
Aarhus.
Medlem af kirkegårdsudvalget
(KGU) og kontaktperson
Som kontaktperson varetager
jeg på menighedsrådets vegne
det praktiske omkring kirkens
personale, f.eks. opmåling af
stillinger, opsætning af kontrakter, stillingsopslag, årlige
medarbejdersamtaler, APV (arbejdspladsvurdering),
lønforhandlinger m.m.
Helga Gisladottir Hansen
Har boet i Hadbjerg i snart 10 år.
Arbejder som sosu-assistent
på plejehjem i Aarhus, er gift
med Niels Holger Hansen og
samlet har vi 5 børn, 1 barnebarn og lige nu 1 svigebarn. Jeg
kom ind i menighedsrådet midt
i sidste valgperiode og synes det
er meget spændende arbejde.
Jeg har også siddet i borgerforeningen i Hadbjerg

Claus
Bente

Trine
Helga

John
Ruth

Rikke
Lisa

Trine Bugge Kobberø
Familien og naturen er i mit sind og virke,
og nu er jeg et menighedsrådsmedlem i din kirke.
Med interesse, ideer, tro og lyst til mer’ at lær’
om kirke-, kirkegårds- og kulturudvalg – især.
I Selling på Ådalen med Martin jeg bor –
husbond, to døtre og en kat, gør familien tilpas stor.
Arbejdsmarkedet for tiden grundigt undersøges
hvis nogen kan afhjælpe dette, vil jeg gerne mødes.
Naturen jeg kan li’ – grønne uddannelser har
kreative hobbyer – gør hjemmegjorte ting klar:
papirklip, broderi, rim & digte eller syltetøj.
Jeg har let til smil, hjælper gerne og er ret høj.

Præsen
tation af
Ruth, John,
Rikke og
Lisa på
næste side.
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Ruth Bugtrup
Glentevej i Hadbjerg.
Jeg har boet i Hadbjerg siden
1967, hvor jeg fik ansættelse på
Hadbjerg skole, som var min arbejdsplads i 40 år. Jobbet som lærer har jeg været utrolig glad for.
Jeg har èn datter, som bor i Gl.
Rye sammen med Peder og deres 3 dejlige børn. Nu nyder jeg
min pensionisttilværelse i fulde
drag. Ud over blot at nyde tilværelsen her i Hadbjerg, prioriterer jeg tid sammen med mine 3
børnebørn meget højt. Jeg elsker
at rejse ud i verden og få nye,
spændende og gode oplevelser.
Det er nu 2. periode, der starter for mig i menighedsrådet,
hvor jeg er næstformand, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget samt med i valgbestyrelsen. I
den kommende periode skal der
naturligvis fortsættes med de
projekter og opgaver, der er påbegyndt og nye kommer uden tvivl
til. Jeg ser frem til at kunne nikke genkendende til mange af de
”daglige” opgaver. En særdeles
vigtig og spændende opgave for
det nye menighedsråd bliver at
ansætte en ny præst. Jeg glæder
mig til samarbejdet med såvel
nye som tidligere medlemmer.
John Langdahl
Nyvalgt til menighedsrådet i
Ødum-Hadbjerg.
Jeg er gift med Marianne, vi
har 4 børn; Frederik, Anton,
Alma Marie og Marius.
Jeg er landmand og min familie og jeg bor på en gård i Astrup

24

Kirke &

menighed

menighed

lidt øst for Ødum. Jeg er også
med i bestyrelsen i vores byforening, omkring forsamlingshuset, her i Ødum.
Jeg håber meget på at skole,
kirke, by-/borgerforeninger m.fl.
i HØST-området, også fremadrettet, må få arrangeret gode
fælles-arrangementer og derved
passe på og styrke det lokale
sammenhold!
Rikke Møller Antvorskov, 39 år
Bor i Ødum med min mand og 2
voksne børn.
Arbejder som kordegn/provstisekretær i Favrskov Provsti samt
på Kirkekontoret i Hadsten.
Har været med i menighedsrådet i 12 år.
Arbejder på at kirken og menighedsrådet er synligt og aktivt
tager del i det lokale foreningsog kulturliv.
Lisa Bjerring Mirasola, 42 år
Sekretær i meninghesrådet og
HØST-repræsentant.
Jeg er gift med Riccardo Bjerring Mirasola. Sammen har vi
tre børn; Emilio 14 år, Erminia
11 år og Filippa 9 år.
Igennem de sidste 4 år har jeg
med stor glæde arbejdet på Hadbjerg skole, som klasselærer i
kommunens læseklasse og i en
klasse på mellemtrinnet.
Forinden arbejdede jeg som
lærer og skolepædagog på henholdvis Tilst Skole og Randers
Lille Skole.
Jeg bor på Kærsmindevej 6 i
Hadbjerg.

Elvis i Kirken

Kulturudvalget inviterer til koncert i Ødum kirke
Torsdag d. 31. januar 2013 kl. 19.30
Karsten Holm synger Elvis’ gospelsange og fortæller noget af historien
Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt for rock
and roll og de på hans tid vovede
hoftesving. Men Elvis var et troende menneske og havde en særlig passion for gospelsange, som
han sang ofte og gerne med stor
indlevelse og nærvær. Sangene er
blot ikke blandt de mest kendte.
Ved en særlig anledning blev
Karsten i sommeren 2007 bedt
om at synge et par af Elvis’ gospelsange i en kirke, og det
vakte så stor begejstring blandt
publikum, at det gav ideen til et
decideret koncertprogram omkring Elvis’ gospelmusik.
Koncerten er en afvekslende
rejse mellem de store ballader
som ”Stand by Me” og de swingende uptempo-numre, som

”(I’m Gonna) Walk Dem Golden
Stairs”. Karsten Holm synger
sangene med stor indlevelse og
glimt i øjet.
Karsten Holm synger en del
af koncerten sammen med
den særdeles dygtige pianist/
organist Christian Spillemose. Resten foregår ved hjælp af
”medbragt backingmusik” med
fantastisk flot lyd – og så swinger det bare!
Entre: 50 kr.
Sæt også X i kalenderen d. 28.
februar, hvor kulturudvalget inviterer til et spændende foredrag om musik som terapi.
Vel mødt
På Kulturudvalgets vegne
Rikke Antvorskov
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Akupunktør
Anna Grethe og Bernt Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
Torben & Benno
87 61 31 17
Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
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
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finder du
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
89 15 22 07
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
Vil du optages på disse sider?
Kontakt Ole Juul
på tlf. 86 98 90 65

Gartner / frugt og grønt
Minna og Per Rasmussen 86 91 18 08
Tåstrupvej 60, Grundfør
Have- og parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner
Skanderborgvej 13, Hadsten 29 13 04 98
Maler
H.A. Sørensen & Søn
86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.
Murer
Selling Byggefirma aps 86 91 48 99
ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten
Præstegård
Ødum Præstegård
86 98 90 65
Ødumvej 32, Ødum ole-juul@post.tele.dk
Rådgivende ingeniør
CECP Cortez Engineering 70 20 22 03
Ådalen 19, Selling
cecp@cortez.dk
www.cortez.dk
Skole
Hadbjerg Skole, kontorerne 87 61 48 00
Hadbjerg skolefritidsordning 87 61 48 08
Snedker
JC Møbler
30 53 21 11
Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5
Smed
Ødum Maskinfabrik
86 98 92 55
Niels W. Gadesvej 2, Ødum
Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Vivi Jensen, formand:
29 82 04 11
Klublokalet:
86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
ved Claus Mikkelsen
86 91 41 90
Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej 21, Røved
86 98 90 99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen 11, Selling
86 91 41 40

Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
Vvs og blikkenslager
Ødum VVS & blik
70 22 44 20
Ødum Torv 5, Ødum
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten
86 98 08 86
Hadbjerg Blikkenslagerforretning
Poul Jensen
30 54 24 82

HØST
Udgives af et samvirke, bestående af foreninger,
menighedsråd og skolebestyrelse.
Redaktør: Rikke Møller Antvorskov
E-mail: rma_oedum@hotmail.com
Tlf. 30 25 78 64
Kasserer: Irma Katholm, tlf. 86 91 46 09
Te g n i n g e r : Per Tjørnild, pjorn@hotmail.com
Rikke Møller Antvorskov
Layout: NielsBjarneLarsen@gmail.com
Tryk: BUCHS, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3-4 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser til ovenstående er markeret nedenfor med fed skrift.
Fe b r u a r
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
3.2.2013
3.3.2013
7.4.2013
5.5.2013
2.6.2013
11.8.2013
1.9.2013
7.10.2012
4.11.2012
2.12.2012

Udkommer
15.-19.2.2013
15.-18.3.2013
19.-22.4.2013
17.-21.5.2013
14.-17.6.2013
23.-26.8.2013
13.-16.9.2013
19.-22.10.2012
16.-19.11.2012
14.-17.12.2012

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er bladet ikke kommet? Så kontakt:
Peter Møller
tlf. 23 86 38 54
Inge-Lise Rathje tlf. 60 63 73 30
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Kalender
December
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HØST udkommer
Ødum kl. 11.00
Tirsdagsmøde

De Ni Læsninger, Hadbjerg
Kollerup kl. 14.00
24
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

Februar

HØST

2 Kirkehøjskole
Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
3
Deadline HØST
5 Menighedsrådsmøde
6 Fodbold aktivitetsmøde
10 Ødum kl. 9.30
15 HØST udkommer
17 Hadbjerg kl. 11.00
Tirsdagsmøde
19
HØST IF generalforsamling
20 Café-aften, Selling
21 Generalforsamling, Hadbjerg
22 Favrskovmesterskab
23 Favrskovmesterskab
Ødum kl. 11.00
24
Favrskovmesterskab
28 Musik som terapi

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

Hadbjerg kl. 16.00

Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30

Menighedsrådsmøde
HØST IF på OK
Kirkehøjskole
Hadbjerg kl. 11.00

HØST redaktionsmøde
Ødum kl. 9.30

Temaaften, inklusion
Hadbjerg kl. 11.00
Tirsdagsmøde
Elvis i Kirken
Fællesspisning, Hadbjerg

