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Regnskabet for 2012

Redaktionsmøde

Torsdag d. 17. januar afholdtes
redaktionsmøde i Ødum præstegård, hvor repræsentanter
for foreningerne og organisationerne bag HØST mødtes.

Indhold

Regnskab og budget
På mødet gennemgik vi regnskabet for 2012, lagde endeligt budget for 2013 og foreløbigt budget
for 2014.
Der vil i februar-nummeret af
HØST blive indlagt girokort til
betaling for de, der enten via ud-
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Hadbjerg Side 14
Her finder du Side 26
HØST IF Side 17
Kalender Side 28
Kirke & menighed Side 4
Redaktøren har ordet Side 2
Selling Side 15
Ødum Side 13

delere eller med post modtager
HØST udenfor lokalområdet.
Form og indsats
På mødet blev der fra repræsentanterne atter udtrykt stor tilfredshed med bladets form og
for det store arbejde, som Niels
Bjarne Larsen lægger i layout af
HØST. Tak til Irma for god styring af økonomien, til Rikke for
solidt redaktionsarbejde, til omdelerne af bladet samt Per Tjørnild for de mange gode tegninger og vignetter.
Grundlovsfest
Foreningerne bag HØST er også
i år ansvarlig for Grundlovsdagsfesten i Hadbjerg d. 5. juni 2013.
Det kan allerede nu afsløres,
at tidligere borger i Hadbjerg
Jens Chr. Skovgaard Sørensen
holder festtalen.
Se maj-nummeret af HØST.

Indtægter
Kontingent fra foreninger/organisationer
”Annoncer”, ”Her finder du” - siden
Renter fra gave til Ødum menighedsråd (Ødum Brugs)
Renteindtægt
Bidrag fra læsere (uden for HØST-området)
Overskud fra HØSTival
I alt

kr. 65.175
kr. 22.750
kr. 3.315
kr.
153
kr. 3.860
kr. 4.406
kr. 99.659

Udgifter
Trykning af HØST (10 numre)
Omdeling og udsending af HØST
Kontor
Møder
Gebyr/porto
Gaver
Gave, HØSTival
I alt

kr. 60.536
kr. 21.819
kr.
0
kr.
0
kr.
30
kr. 2.962
kr.
450
kr. 85.797

Overskud

kr. 13.862

HØST 2013
		
Marts
April
Maj		
Juni		
Juli
August
September
Oktober
November
December

Deadline
3.3.2013
7.4.2013
5.5.2013
2.6.2013

Udkommer
15.-19.3.2013
19.-23.4.2013
17.-21.5.2013
14.-18.6.2013

4.8.2013
1.9.2013
6.10.2013
3.11.2013
1.12.2013

16.-20.8.2013
13.-17.9.2013
18.-22.10.2013
15.-19.11.2013
13.-17.12.2013
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Kirke &

Kirke &

menighed

”En glæde, som skal
Da jeg af flere – uafhængige af hinanden
– er blevet opfordret til at trykke min
juleprædiken, kommer den her – noget
forsinket og tidsmæssigt tilrettet.

E

n nat op til jul, hvor jeg lå
og ikke kunne falde i søvn,
fik jeg den mærkelige tanke, at
Josef og Maria var taget til Kokkedal i stedet for til Bethlehem.
Ja, sådan kan de komme til en,
de mærkeligste tanker, når man
ligger dér og vender og drejer sig.
Og det fortsatte, for jeg tænkte, at
de to havde valgt ”Egedalsvænge”
i Kokkedal i stedet for stalden i
Bethlehem. Det var aldrig gået.
De var aldrig kommet ind. Og
hvis de så alligevel var, og Maria
havde født sit Jesus-barn dér, så
var det i alt fald aldrig kommet videre. For sådan noget skulle der
ikke snakkes mere om dér.
Nå, nu blev det Gud ske lov
ved denne underlige tanke. Og
Jesus blev født i Bethlehem,
selv om det for Josef og Maria
kneb gevaldigt med at finde et
sted, hvor de kunne være. Og
det kom ud, for hyrderne kunne selvfølgelig ikke holde deres
mund.
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Ja, det kom ud. Det blev fortalt. Det blev taget til hjerterne.
At frelseren er kommet til verden i skikkelse af et lille forsvarsløst barn. Ja, det kom ud,
det blev fortalt og forkyndt, at
kærlighedens magtesløse magt
er kommet til verden. Og verden har ikke siden været den
samme.
Men nu kan det så også snart
være det samme. For nu er der
gået mere end et par tusinde
år, og omtrent tusind år siden,
at budskabet kom her til landet, og mon ikke det er ved at
være noget bedaget. Jo, og vi er
jo heldigvis også blevet klogere
med årene. Ja, vi er blevet så rasende velbegavede, som Niels
Hausgaard siger det om danskerne. Og nu må tiden snart
være til at få ryddet op og ryddet ud og få fjernet alle mulige symboler på religion og tro
fra det offentlige rum, ja, fra
alle de rum, hvor vi befinder
os sammen. Det er dér, hvor vi
er lige nu, i det åh så oplyste
Danmark. Eller det er dér, hvor
en del politikere og kulturpersoner gerne vil have os hen. Og
der er en reel fare for, at de nok
skal slippe af sted med det. Den

menighed

være for hele folket”
tanke kom også til mig samme
nat. Og den var og er ikke sådan
at slippe af med.
Det triste i den sammenhæng
er ikke, at det er anderledes
tænkende og troende, eksempelvis muslimer, der i kraft af
et flertal i en bestyrelse i en boligforening har mulighed for af
få ryddet ud i symbolerne på en
dansk juletradition. Det er snarere latterligt, og deres egne etniske landsmænd forsøgte da
også at banke lidt fornuft ind i
knolden på dem. Nej, det dybt
triste er, at det er politikere og
kulturpersoner, der er rundet
af dansk tradition og kultur, der
kaster vrag på samme tradition
og kultur. Det er en helt igennem syg tanke, at vi herhjemme
skal holde igen med vore kristne traditioner for ikke at støde
nogle. Og den tanke er altså ikke
opstået i hovedet på en muslim.
Nej, den tanke er som slangen
i moderne tid næret ved det
kulturradikale bryst, hvis foregangsmand Georg Brandes i
1871 skrev: ”Hvad man ikke gerne vedkender sig højt, det vedkender jeg mig her: det mest levende had til kristendommen.
Af mit ganske hjerte skal jeg

istemme Voltaire: Lad os udslette den nedrige kirke. Jeg hader
kristendommen indtil Marven i
mine ben.” Ja, tanken er fostret
herhjemme, og nu har den vokset sig stor og fylder ulykkeligt
meget.
Der har i de seneste år sneget
sig en lighedsideologi ind i det
politiske liv, ideologisk anført af
unge radikale politikere og nu,
hvor de er kommet til magten,
nøjes den ikke længere med
bare med at snige. Nej, den samme lighedsideologi er efterhånden ved at sætte sig som et mål,
der i sin politiske korrekthed er
opportunt at stræbe efter.
At der befinder sig mennesker i landet, der med sig har
en anden religiøs kultur, er et
faktum. Med Grundloven i ryggen har de samme mennesker
og familier lov til at udøve deres religion. Og fred være med
det. For vi har religionsfrihed.
Men religionsfrihed har intet at
gøre med religionslighed. Og at
vi danskere for ikke at støde anderledes tænkende og troende
skal holde igen med at udøve
vores egen religiøse kultur, som
den giver sig tydelige udslag
omkring vore kirkelige højtider,
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Friweekends

Jeg holder forlænget friweekends 7.-10. marts og 14.-17.
marts.
Embedet varetages af mine
kollegaer i Hadsten;
Peter Ulvsgaard, tlf. 86 98 08 09 og
Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24.
er et fuldstændig hysterisk lighedsmageri.
Men dertil er vi ved at nå, og
dertil når vi, hvis det kommer
så vidt, at vi overordnet ikke
længere vil kendes ved kristendommen og den kristne kulturarv, som er og bliver syldstenen
i vort demokrati og velfærdssamfund, men i stedet indfører
lighedsideologien som den nye
religion. Her fortrænger man
fuldstændig sandheden i Villy
Sørensens kloge ord, at ”de farligste religioner er dem, hvor
man tror, at Gud ikke findes”.
Vi er der ikke endnu, og vi
kommer der forhåbentlig aldrig.
Nej, heldigvis kan vi stadig fejre
jul, som vi har gjort i århundreder. Og vi samles om en fortælling, der rækker langt dybere og
langt videre end politisk fnidder
og spin. Vi samles om en fortælling om en stor glæde, som skulle være for hele folket. Og den
fortælling spredte sig dengang
som en som en steppebrand ud
blandt folket. Ja, og så mange
år efter får vi så det hele gentaget, at en himmelsk glæde er
nået jorden, at Gud selv har rørt
jorden, at Guds søn er født ind
i verden, at kærligheden, barm-
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hjertigheden, tilgivelsen har
fundet bolig også blandt os. Og
det skal videre, det skal ud, det
skal bryde igennem og bryde
frem som en rose, der skyder af
frossen jord.
”Og ordet blev kød og tog bolig
iblandt os”, hører vi i et andet af
julens evangelier. At ordet blev
kød betyder, at det blev levet liv.
Og at ordet tog bolig blandt os
betyder, at vi er forpligtet på det
ord i vores levede liv og hverdag. At hos os og fra os skal det
rækkes videre. For det så stort,
det er så grænsesprængende, at
det ikke kan holdes ude fra de
offentlige rum.
Vi ved fra kirkehistorien, at
det bestemt ikke er noget nyt at
holde dette grænsesprængende
budskab ude fra det offentlige
rum. Vi ved, at da det forvoksede Jesusbarn ikke længere ville
blive i svøbet, men selv begyndte at udbrede budskabet, også til
dem, der ikke var værdige til at
høre det og modtage det, så forsøgte magten atter at svøbe ham
ind og holde ham fast. Og for
ingen skulle være i tvivl om, at
de mente det alvorligt, naglede
de ham fast til et kors og senere
lagde de ham i en grav og rulle-

de en sten for. Men han sprængte graven, sprængte de snævre
rammer og lyset brød atter frem
for aldrig siden at blive slukket.
Og i de mørke vinterdage lyser
det herfra og tændes i dit hjerte.
Og herfra skal det lyse videre,
herfra skal det tændes i andres
hjerter. Lyset og sandheden om
en stor glæde, som skal være for
hele folket, om frelsen, der er
kommet med Jesus Kristus. Den
sandhed og den velsignelse skal
lyses for dem, som ikke hører til
i den danske tradition, men som
er blandt os. Ja, og til dem på bunden, til de syge og de sørgende, de
ensomme og de forladte, til dem
skal du gå og lyse fred og velsignelse. Til dem skal du bringe glæden. Til den, der ikke har fortjent
det, skal du bringe et tilgivende
ord. Til den fremmede, som ikke
kender nåden i Kristus, skal du gå
og bringe godt nyt. For den glæde,
der julenat blev født ind i verden,
var og blev for alle, og derfor er
den også for dig og mig, og derfor
er det glædens liv om at gøre, at
du og jeg bærer den med videre,
ikke blot ind i familien, men også
ind i vores kulturelle og politiske
hverdag.
Ole Juul

Ole Juul

Døbte, viede,
bisatte, begravede
Hadbjerg
Bisatte
Inge Frederiksen, Hadsten (tidl. Hadbjerg)
Niels Jensen Enevoldsen, Hadbjerg
Henny Lisbeth Bruun Jakobsen, Elverhøjen
Ødum
Bisatte
Poul Andreasen, Hadsten
(tidl. ”Gunderuplund”)

Kirkevejviser

Ole Juul, tlf. 86 98 90 65
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
e-mail: ole-juul@post.tele.dk
Rikke Møller Antvorskov
ForLumbyesvej 3, Ødum
mand
Tlf. 30 25 78 64
Bente Krabbe Møller
KirkeØstergade 59 A, Hadsten
værge
Tlf. 22 84 83 70
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57
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Børne- & familiegudstjeneste

Søndag d. 24. februar, Ødum kirke kl. 11.00
Den sidste søndag i februar
Efter gudstjenesten er alle velindbydes der traditionen tro til komne i præstegården til en kop
børne- og familiegudstjeneste i kaffe/saftevand og fastelavnsØdum kirke kl. 11.00.
bolle. Arrangementet forventes
Til denne gudstjeneste får alle afsluttet senest kl.13.00.
døbte børn i Ødum eller Hadbjerg
Ole Juul
kirker i 2007 en særlig indbydelse.

Gudstjenester

Ødum kirke Hadbjerg kirke
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
Søndag d. 10. marts
kl. 9.30
Ingen
Midfaste		
Peter Ulvsgaard
Søndag d. 17. marts
kl. 11.00
Ingen
Marie Bebudelses Dag
Peter Ulvsgaard
Søndag d. 24. marts
kl. 11.00
kl. 9.30
Palmesøndag		
Børne- og familiegudstjeneste
Torsdag d. 28. marts
kl. 11.00
kl. 9.30
Skærtorsdag
Fredag d. 29. marts
Ingen
kl. 16.00
Langfredag
Søndag d. 31. marts
kl. 11.00
kl. 9.30
Påskedag
Mandag d. 1. april
Ingen
Ingen
2. Påskedag

Kirkebil

Ønsker man kirkebil
til og fra gudstjenester og eftermiddagsmøder, ringer man
selv til Byens Taxi,
tlf. 86 98 27 11.
Nyt nummer!

Nyt tlf. nr. til kirkebilen
Kirkebilordningen er fra 1986.
Telefonnummeret til kirkebilen er har været
med i alle HØST siden december 1994.
Og nu 18 år senere ændres det for
første gang.
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Eftermiddags
møder
Tirsdag d. 19. februar
”Hjemsted og udsyn”
v/forfatter Marianne Hesselholt, Randers
Hjemstavn er et
gammelt ord, alligevel er hjemstavnslitteratur på mode
disse år. I romaner
og digte kan vi læse om forfatternes hjemegn, ja, denne litteratur er ikke set blomstre så frodigt siden Aakjærs og Johannes
V. Jensens tid.
Marianne Hesselholt vil fortælle om sine erfaringer med
at vokse op i en lille nordjysk
fiskerby. Det vil komme til at
handle om værdierne ved at
have rod et sted, men også om
nødvendigheden af at bryde op.
Tirsdag d. 19. marts
”Mennesker og skæbner
jeg har mødt”
v/Ole Juul

menighed

Kirkehøjskole
Lørdag d. 2. marts
Litteraturen og kristendommen
v/lektor David Bugge, Aarhus Universitet
”Vi er hinandens verden. Det har
Digtningen vel altid vidst, Filosofien og Teologien derimod mærkværdig sjældent.” (K. E. Løgstrup
i ”Humanisme og Kristendom”).
Digtningen løber som en rød tråd gennem
K. E. Løgstrups forfatterskab. Hans skarpsindige analyser af vores liv med og mod hinanden udfoldes i en løbende dialog med ældre
og samtidige digtere. Ikke kun fordi digtningen kan gøre de ting nærværende, som i filosofien og teologien ofte er henlagt til et verdensfjernt sprog. Men også fordi Løgstrup
går ud fra, at digtningen i sig selv rummer en
erkendelse, der kan gøre os klogere på menneskelivet.
Foredraget præsenterer grundtanken i Løgstrups hovedværk ”Den etiske fordring” og viser, hvordan litteraturen her spiler en central
rolle.

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.

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.

Vel mødt
Ole Juul

Vel mødt
Ole Juul
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Langsigtet
perspektiv
Prunus
serrulata
’shirotae’

Så

er det nye menighedsråd godt
i gang, og for mit
vedkommende
er det en helt ny verden at træde ind. Alt det vi arbejder med
har langsigtede perspektiver,
men igen er der andre emner
der gælder nu og her.
F.eks. besøgte jeg Hadbjerg kirkegård tirsdag i uge 2 sammen
med kirkeværgen og graveren.
Vi skulle tage stilling til hvilke af
de store træer, der skulle fældes
for at give lys og plads til bl.a. de
eksisterende gravsteder, men
også til arkitektens plan for den
sydlige ende af kirkegården. Det
er meningen, at denne del om
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100 år skal være omdannet til
en hyggelig og idyllisk park med
pryd-kirsebær, bøgehække og
løg-blomsterbed. Pryd-kirsebærrene er en sort med hvide blomster og bred hængende vækst.
Måske en enkelt bænk eller to
også sniger sig ind til den tid,
så man rigtig kan sidde og nyde
freden og roen i de ”nye” omgivelser.
Vores rundtur på kirkegården
resulterede i at, vi fælder 6 af de
store thujaer og fjerner helt et
7. med rod og det hele. Der er
allerede nu plantet 2 af de nye
pryd-kirsebær, men med fældningen af de gamle træer bliver
der plads til 5 mere. Så kimen til
parken er allerede lagt og godt
på vej, men det varer nok en
rum tid førend vi kan fornemme, hvad det kan blive til. Må-

ske skal vi bare forbi en gang i
foråret, når kirsebærrene blomstre og lade fantasien vandre…
Det her med om 100 år det
kalder jeg et langsigtet perspektiv. Det er ligesom at være tilbage i skoven, hvor de træer jeg
planter bliver fældet af mine
børnebørn.
Det var en omvæltning af
komme på gartnerskole, hvor
tidshorisonten er forkortet betydeligt. Det samme er gældende
for andre af menighedsrådets
opgaver. Det er ikke vores børnebørn, der skal høste al frugten af vores arbejde, men også
os selv og vores børn. Det kan
være meget forvirrende, men i
alle de her store armbevægelser
skal vi også huske de små ting,
som giver nogle rigtig gode historier.

På turen rundt på kirkegården
skælder graveren lige pludselig ud på solsorten. Jeg tænker
”hvad nu?” Men solsorten hygger sig med at rode rundt i granvinterdækningen, som er lagt
i sirlige fine mønstre eller at
pille et kunstigt æble ud af en
dekoration til gravpynt, så gravstederne ser rodet ud. Alt dette
lægger vi ikke mærker til når
vi besøger kirkegården, for der
ligger det fint, men det er kun
fordi graverne rydder op efter
solsorten. Tak for det. Måske er
der også en solsort eller to, der
vimser rundt om 100 år, men
der kan vi bare sætte os på bænken under pryd-kirsebærrene og
nyde blomsterne, duftene, roen
og solsortens sang og finurligheder.
Trine Bugge Kobberø
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Kulturudvalget

Byforeningen for Ødum og Omegn

Gospels historie Musikterapi

14. marts 2013 kl. 19.30 i
Hadbjerg kirke
Spændende foredrag understøttet af autentisk
gospelmusik
ved
Brian
M. Hollingsworth.
Brian Hollingsworth fortæller
om gospels historie
og dens betydning fra
slaveriet til borgeretsbevægelsen i USA.
Brian Hollingsworth er født
og opvokset i USA og har fået
gospelmusikken ind med
modermælken, fordi han er
vokset op i den sorte amerikanske kirke. Derfor har gospelmusikken været en vigtig
del af Brians liv.
Han har været solist, korsanger og korleder i diverse kor i
både USA og Danmark. Brian
har også flere egne gospelkor.
Arrangementet varer ca. 1½
time, med en lille pause, hvor vi
serverer en forfriskning.

Cand mag i musikterapi.
Hilde Skrudland
Musikterapi er en
relativ ny behandlingsform i Danmark.
Hvordan bruges
musikken? Hvilke overvejelser
har terapeuten? Hvem kan have
gavn af terapien?
Denne aften vil være en introduktion til musikterapi som fag
og med eksempler fra musikterapi til børn og unge med funktionsnedsættelse, samt patienter på hospice.
Hør mere når Hilde Skrudsland fortæller i Ødum præstegård
torsdag d. 28. februar 2013
kl. 19.30
Kulturudvalget

Indkaldelse
til ordinær
general
forsamling
I henhold til vedtægterne afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2012 kl.
19.30 i Ødum Forsamlingshus.
Vi håber på at se både nye og
gamle ansigter.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsens formand
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter
til bestyrelsen
På valg
John Langdahl (modtager genvalg)
Lillian Nielsen (modtager genvalg)
Michael Sambleben (modtager ikke genvalg)
Kurt Sørensen (modtager genvalg)
John Skov Jensen (modtager genvalg)

Fællesspisning

Aftenen starter i år med fællesspisning, derefter afholdelse af
generalforsamling og til slut en
fortælling fra Ketty og Laurits
Poulsen.
Alle er velkomne!
Maden serveres på ta’ selv
bord kl. 18.00
Prisen for aftenens arrangement er:
Pr. familie 2 voksne-2 børn: 80 kr.
Voksne: 30 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Af hensyn til indkøb skal tilmelding til fællesspisning ske
senest
torsdag den 10. marts til tlf.
30 64 31 94 (evt. sms)
Hvis telefonen ikke tages, indtal venligst besked
Velmødt
Bestyrelsen

7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Der gøres opmærksom på, at
kun medlemmer, der har betalt
kontingent for indeværende år,
har stemmeret.
Bestyrelsen
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Hadbjerg

Selling

Hadbjerg Borgerforening
En fantastisk
oplevelse
Fællesspisningen i januar var en
helt fantastisk oplevelse; gule
ærter med tilbehør, som Leo,
Tonni og Inger stod for. En stor
tak til jer for jeres middagstilberedning. I er genvalgt til at stå
for gule ærter-middagen igen til
næste år.

General
forsamling
Fastelavnsfest i Hadbjerg
Søndag d 24. februar kl. 14.00-16.00 inviteres
børn og barnlige sjæle til tøndeslagning og
fastelavnsboller i Hadbjerg Forsamlingshus.
Tjek kalenderen og tilmeld dig og din familie med
angivelse af antal voksne og børn på følgende e-mail/
mobil: fastelavnihadbjerg@gmail.com / 28 96 61 56.
Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 19. februar 2013.
Vil du hjælpe med at bage lidt fastelavnsboller, må du
også meget gerne oplyse dette ved tilmeldingen.
Vi glæder os meget til at se en masse glade og
udklædte børn og deres voksne ☺
På festligt gensyn
Majbritt, Marie-Louise og Mette
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Generalforsamling i Hadbjerg
Borgerforening torsdag d. 21.
februar 2013 kl. 19.00 i henhold til vedtægterne. Der skal
også vælges nyt medlem til
Landsbyrådet. Evt. forslag skal
være formanden i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil her gerne sige
Morten Priesholm tak for hans
arbejde i Landsbyrådet.

Selling
Forsamlingshus
Fællesspisning i
Selling
Onsdag d. 27. februar 2013
Menuen er gammeldags oksesteg med surt og sødt. Der er
pølsehorn til børnene. Drikkevarer kan købes til billige penge. Pris pr. voksen 40 kr., børn
3-12 år 20 kr. Tilmelding til
madiselling@gmail.com eller
på tlf. 22 20 04 66 senest d. 25.
februar kl. 20.00.
Husk også fællesspisning d.
27. marts – se menuen i næste
nummer af HØST.

Fællesspisning

Fællesspisning d. 28. februar
kl. 18. Der er tilmelding til Ida
og Egon senest d. 25. februar på
tlf. 86 91 49 80.
Jeg har glemt hvad middagen
er, men det bliver som sædvanlig en helt forrygende oplevelse.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Formand
Hadbjerg Borgerforening
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Selling

HØST IF

Selling Borgerforening
Borgermøde i Selling

Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00-21.30
v/ sundhedsambassadører og borgerforening
Favrskov Kommune ønsker at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i alle
aldre i kommunen. Vi er 4 borgere, der pr. 25.
maj 2013, kan 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 holder borgermøde i forsamlingshuset, giver en kop kaffe og en let anretning.
Vi håber, at pensionister, studerende, arbejdsløse, forældre, ildsjæle, ensomme, skolebørn, m.fl. giver møde. Alle har ønsker og behov – og vi vil gerne høre alle! Tag din nabo
eller ven med!
Dagsorden
1. Velkomst og formål med mødet
2. Hvem og hvad er sundhedsambassadørerne – herunder igangværende projektarbejde
3. Status på udviklingsplan/fremtidsværksted (fra borgermøde 30. november
2011) – herunder igangværende aktiviteter i byen
4. Herefter vælger du et tema-bord, diskuterer aktiviteter og byen i fremtiden
5. Opsamling – hvad så nu?

Vores dejlige landsby har mange
ildsjæle og gang i mange aktiviteter, som skaber trivsel og socialt fællesskab. Men der er så
meget mere – hvad med et ”Museum i Selling”, petanquebaner, ungeliv f.eks. spejderklub,
fælles gå- eller løbeture i det
grønne på nye sti-systemer, seniorklub, købmand, dans i forsamlingshuset…
Hvad synes du? Har du nogen
ideer eller lyst til at dele nogle
tanker om hvad man kan?
Og hvordan gør man lige noget – hvilke tråde skal der trækkes i?
Hvem kender nogen, der ved
noget? Hvilke ressourcer har vi
egentlig i byen?
Vi er så tændt af alt det man
kan, og vi glæder os til at komme i tale med dig om dine ønsker eller behov! Husk nu at
tage din nabo eller en ven med
– stort fremmøde giver større
muligheder!

Sundhedsambassadørerne
Nichlas, Line, Anja og Jette

Generalforsamling i

HØST IF

tirsdag d. 19. februar 2013
I henhold til vedtægterne afholder HØST IF 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 ønsker ikke genvalg, Sis Poulsen
har valgt at stoppe i bestyrelsen som økonomiansvarlig. Udvalgskoordinator Erik Pedersen
ønsker genvalg.
Kom og vær medbestemmende til beslutningerne, ved at afgive din stemme, alle medlemmer har stemmeret. Hvis man
er under 14 overgår stemmeretten til forældrene.
Bestyrelsen HØST IF

Borgerforeningen
Jesper og Majken
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HØST IF
HØST-Hallen
udvidelse!
Statusinformation fra projektgruppen.
Projekt ”Akut udvidelse af
servicefaciliteter i HØSTHallen 2012”.
Siden sidst har vi holdt brugermøde med skolen. På dette møde
blev vi enige om at nedsætte et
hurtigtarbejdende udvalg, der
skal kigge på at få løst de akutte omklædningsproblemer som
både HØST IF og Hadbjerg Skole
står overfor. HØST IF er nu 777
medlemmer og Hadbjerg Skole
har 450 elever og med 2 meget
små omklædningsrum er det simpelthen umuligt at få omklædningsforholdene til at gå op, som
det er nu. Der indsendes budgetforslag samtidig med at Forvaltningen kontaktes for at yde akut
bistand til temporær løsning indtil det mere permanente er løst.
Temporært (midlertidigt) tænkes
der på at få nogle containere med
omklædningsrum stillet op til
brug for udendørs aktiviteterne.
Projektgruppen og skolen holder
møde her i februar. Budgetforslag
til permanent løsning fremsendes til Favrskov Kommune.
Projektgruppen vil løbende
opdatere her i HØST med ny
status for projektet i det nye år.
Kontaktperson i projektgruppen er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
Mail: lars.knud@forum.dk
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HØST IF
Sponsorer
OK Ødum

Bestil el ved OK og giv
dobbelt up pr. liter tanket i
tilskud til HØST IF
Husk benzinkort til OK med
HØST IF aftale støtter HØST IF
hver gang der tankes.
Du skal huske at du så støtter
ungdomsarbejdet i HØST IF med
6 ører 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 du laver en el-aftale
hos OK får HØST IF nu 12 ører
pr. tanket liter brændstof i sponsorstøtte på de benzinkort, der
er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07
eller mød op på tanken på en
af kampagnedatoerne. I klublokalet i HØST-Hallen er der
brochurer etc. og det vil også
være at finde på hjemmesiden
www.høstif.dk.
Ved kampagnen den 11. januar 2013 blev der i bidende kulde
tegnet 17 nye kort, som bidrager til HØST IF, når der tankes
på kortet.
Så støt lokalsporten. Køb
brændstof og el igennem OK.
Så støtter du din lokalforening.
Sponsorstøtten fra OK går til
ungdomsarbejdet i HØST IF.

Sponsorhjørnet

Denne måneds ”Tak til sponsorer”

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov
og ting der skal udføres – både
fysisk og økonomisk. Derfor er
det dejligt når firmaer, virksomheder og private giver tilsagn
om at give en hånd med både til
det materielle, der skal installeres/monteres og når det gælder
økonomisk opbakning til vores
mange aktiviteter.
I denne måned vi vil derfor
gerne
præsentere/fremhæve
Sparekassen Kronjylland, Hadsten afdeling, som indgår som
præmiesponsor for Favrskov
Mesterskaberne i indendørsfodbold som foregår fra den 22.-24.
februar i HØST-Hallen. I hallen vil der denne weekend være
forskellige roll ups og andre reklamer fra Sparekassen Kronjylland.
På Sparekassen Kronjyllands
hjemmeside www.sparkron.dk
kan man bl.a. se hvad sparekassen generelt står for. Her et par
klip fra hjemmesiden:

Tæt på dig
Noget af det mest afgørende
som kunde i et pengeinstitut
er tryghed og tillid. Helt enkelt
skal du kunne stole på, at din
rådgiver vil hjælpe dig med at
finde de bedste løsninger for dig
og din økonomi.
Omkring sponsorater
Sparekassen Kronjylland er en
aktiv samarbejdspartner. Når
vi indgår en samarbejdsaftale
lægger vi stor vægt på værdiskabelse for den enkelte klub eller
forening. Vi vil gerne opbygge
et samarbejde, der er baseret på
engagement, indlevelsesevne
og gensidig forståelse for hinanden.
HØST IF vil gerne sige tak til
Sparekassen Kronjylland, Hadsten afdeling, for denne sponsoropbakning til Favrskov Kommunes Indendørsmesterskaber
i Fodbold 2013.
HØST IF Sponsorudvalget
Vivi Jensen, Kurt Møller og Lars Olsen
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Motion
Vinterløb i
HØST
Der er forsat gang i Løb i HØST
IF – selvom vi er i de kolde vintermåneder. Her i 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 vejrtrækning ;)
Udover fælles løbetræning er
det også blevet til deltagelse i en
Se i øvrigt Facebook-profil Løb i HØST
IF, Hadbjerg og tilmeld jer gruppen
https://www.facebook.com/groups/392552070797884/

Stavgang

Husk den ugentlige
motion – deltag i HØST
IF’s vandreture
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,
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Bordtennis
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.
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 klar
til løb:
Tirsdag kl. 19.30
Søndag kl. 10.00
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, træner, email: claus@glavind.net, tlf.
22 49 83 45
Lars Olsen, HØST IF motion, email: lars.knud@forum.dk, tlf.
25 60 54 47

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

DGI ØSTJYLLAND BORDTENNIS

Landsdelsmesterskaber 2013
Søndag d. 3. februar i Assentofthallerne
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af HØST IF’s
bordtennisspillere deltog ved
årets Landsdelsmesterskaber og som
sædvanligt kom de
hjem pænt ”belæsset” med medaljer.
Det blev til i alt
16 guldmedaljer, 3
sølvmedaljer og 2
bronze medaljer.
Der blev spillet
mere end 700 kampe i løbet af dagen,
så det var en lang
dag for spillere og
ledere i Assentoft.
Alle kampresultater fra Landsdelsmesterskaberne
kan
ses på flg. links:

PRÆMIELISTE
Doubler
RÆKKE
NR
Puslinge drng C
1
Yngre pige D
1
Drenge B
1
Drenge D
1
Senior klasse 4
1
		
2
Senior klasse 6
1

NAVNE
Jeppe Kau Gransøe/Benjamin Thybo Christensen
Marie Stenbæk Nielsen / Alberte Bøcker
Nicolai Sørensen / Søren B. Svendsen
Jonas Bøgeskov Christensen / Noah Churchill
Casper B. Pedersen / Frank Pedersen
Ole Gregersen / Mads Gregersen
Tobias Jensen / Tobias Søndergaard

Singler
RÆKKE
Mini puslinge A
Mini puslinge B
Yngre pige D
Yngre drenge B
Drenge B
Drenge D
Hr. junior B
Senior Klasse 1
Herre klasse 4
Herre klasse 6
Veteran 50 C
Åben række 1
Åben række 2
Åben række 3

NAVN
Lasse Mørch
Noah Churchill Sørensen
Marie Stenbæk Nielsen
Emil Thomsen
Søren B. Svendsen
Jonas Bøgeskov Christensen
Casper B. Pedersen
Anders Mørch
Mads Gregersen
Tobias Søndergaard
Frank Pedersen
Anders Mørch
Søren B. Svendsen
Jonas Bøgeskov Christensen

NR
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3

Bordtennisportalen på flg. link:
http://bordtennisportalen.dk/DBTU/Turnering/VisResultater/#33152
og endvidere på denne side, hvor der for første gang kørte liveopdatering:
http://resultat.ondata.se
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Volleyball
Volley

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, email kim@liholm.dk / mobil
22 78 77 70.

Ungdomsvolley

Juniores
ONSDAGE kl. 17.00-18.30
Nu har vi snart spillet volleyball siden september, og i starten deltog vi med to mix-hold i
det første stævne. Det foregik i
Aarhus, og det blev en spændende dag, da det var vores første
stævne for både trænere og spil-
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Håndbold
lere! Hvordan ville vores niveau
være i forhold til dem der havde
spillet i lidt længere tid? Begge
hold fik nogle rigtigt gode kampe, som var meget tætte, og det
endte med en meget flot tredjeplads til det ene hold. De var
endda ude i tre sæt med dem
der vandt guld. Hinnerup, som
tog guldet, have i øvrigt også en
HØST-spiller med, så det drypper måske med lidt guld på degnen! Det andet hold fik en flot
femteplads og vandt sådan set
lige så mange kampe som det
hold, der fik bronze. Der var i alt
9 hold med i vores række. Ved
månedens andet stævne havde
vi tre hold med, og holdene rykket en aldersrække op. Dette
betød at vi nu spillede med tre
på banen af gangen imod fire til
det første stævne. Efter nogle
rigtigt gode kampe kunne pigeholdet tage bronze (der var kun
tre hold med). Drenge og mixholdet fik en 4. og 5. plads ud
af fem hold, så vi må hjem og
træne lidt mere.
Der er stadig plads til nye spillere i alderen 12-14 år (5-7. klasse), så mød gerne op.
Træner og kontaktperson er
Jesper Wichmann e-mailadresse
wichmann@paradis.dk.
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
86 91 40 07 / 25 60 54 47 –
lars.knud@forum.dk

Håndbold i
HØST-Hallen
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

Tennis
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.

Gymnastik
HØST IF Gymnastik
afholder

Gymnastik
opvisning
d. 14. april 2013 kl. 11 i
HØST-Hallen

Aktivitetsmøde
d. 17. april kl. 19

Nærmere info i marts HØST
om begge arrangementer

Badminton
Badminton i
HØST-Hallen
2013

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

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 Langton, e-mail mr.langton@gmail.com. Læs mere
på http://jujitsu.langton.dk.
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Fodbold

Favrskovmesterskabet
i Indefodbold 2013
I den sidste weekend i februar
2013 – 22.-24. februar – spilles
der igen i år Favrskovmesterskab i indefodbold. Dette er en
nu blevet en årlig tilbagevendende begivenhed, det er 3. år
det arrangeres af HØST IF i samarbejde med DGI Østjylland Fodbold.
I løbet af weekenden spilles
der i 11 drenge/herre rækker og
6 pige/dame rækker. Lige fra U7
drenge/piger til Herre/Dame senior og Old Boys.
Sparekassen Kronjylland Hadsten Afdeling er præmiesponsor
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for stævnet. Se indlæg om dette
i Sponsorhjørnet.
I skrivende stund kender
vi ikke deltagerantallet. Men
straks tilmeldingsfristen er udløbet i uge 6, vil planlægningen
af turneringen gå i gang i samarbejde med DGI Østjylland Fodbold og program for stævnet udsendes til de tilmeldte hold.
Hvis der er ligeså stor interesse som de seneste år, bliver
det 3 lange dage, der står foran
os HØST IF’s frivillige hjælpere.
Mange frivillige skal på ”banen”
for alt kan klappe, som det skal.
Det bliver en weekend med
masser af liv i hallen med spillere, forældre, officials og andre
tilskuere.
Så kig forbi i løbet af weekenden og se masser af energi, vilje
og kampintensitet med de mange med børne-/ungdoms-/ og seniorspillere.
I næste nummer at HØST
vil vi berette mere om stævnet,
herunder hvilke hold der er blevet Favrskovmester 2013 i de
forskellige rækker. Ligeledes vil
der være billeder og indtryk fra
stævnet.

Ungdoms
afdelingen
Indendørssæsonen og turneringen er nu ved at lakke mod enden. De sidste kampe spilles i
øjeblikket og det hele afsluttes
med de lokale Favrskov Indendørsmesterskaber i HØST-Hallen den sidste weekend i februar.
Se mere under Favrskov Mesterskaber i Indefodbold 2013.

HØST IF
Herresenior
11-mands forår
2013
Så er sæsonen i gang for vores
genetablerede
Senior
11-mandshold i HØST IF regi.
Nytårsappel er afholdt den
2. februar med 15 spillere på
denne vinterdag med sol og
sne på banerne. Fint fremmøde – der var flere afbud så vi er
pt. 20-25 spillere.
Efter en god times træning/
spil i sneen blev der serveret varm suppe i klublokalet i
HØST-Hallen.
Her forklarede holdleder
Kenneth B. Pedersen om planerne for forårssæsonen og
spillerne kom også til orde under dette punkt. Klart at ambi-

tionen er at rykke op, så man
snarest muligt kan komme tilbage til den serie 4 status holdet havde forrige sæson. Om
holdet skal starte i Serie 6 eller evt. muligvis i Serie 5 er
uklart, men undersøges i øjeblikket.
Indtil videre er Kenneth B.
Pedersen også træner for holdet. Men der arbejdes på at få
en træner udefra til at stå for
holdet med Kenneth som assisterende træner/holdleder.
Der trænes tirsdage og torsdag kl. 19.00-21.00.
Interesserede spillere kan
henvende sig til nedenstående
kontaktpersoner.
Kontaktperson
for
holdet er Kenneth B. Pedersen,
som kan kontaktes på mobil
28 99 36 63 – e-mailadresse
kennethbergpedersen@gmail.com
eller evt. Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Old Boys
40-årsholdet
Spørgsmål vedr. OB40-holdet og
sæson 2013 kan rettes til holdets holdleder Torben Slumstrup tlf. 40 88 22 31 eller evt.
Lars Olsen fra Fodboldudvalget.
HØST IF Fodboldudvalget
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Her

Akupunktør
Anna Grethe 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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Kolofon

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
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
Fotograf
Jette Schulz
29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg
www.jetteschulz.dk
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, 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
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.
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
3.3.2013
7.4.2013
5.5.2013
2.6.2013
11.8.2013
1.9.2013
6.10.2012
3.11.2012
1.12.2012

Udkommer
15.-18.3.2013
19.-22.4.2013
17.-21.5.2013
14.-17.6.2013
23.-26.8.2013
13.-16.9.2013
18.-22.10.2012
15.-18.11.2012
13.-16.12.2012

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

27

Kalender

Marts

Februar

HØST

14 HØST udkommer
15
16
17 Hadbjerg kl. 11.00
18
Tirsdagsmøde
19
HØST IF generalforsamling
20 Borgermøde, Selling
21 Generalforsamling, Hadbjerg
22 Favrskovmesterskab
23 Favrskovmesterskab
Ødum kl. 11.00, børne- og familiegudstj.
24
Favrskovmesterskab
Fastelavnsfest, Hadbjerg
25
26
27 Fællesspisning, Selling
Fællesspisning, Hadbjerg
28
Musik som terapi

1
2 Kirkehøjskole
HØST deadline
3
Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
4
5
6
7
8
9
10 Hadbjerg kl. 9.30
11
12
13
14 Gospels historie
15
16
17 Ødum kl. 11.00
18
HØST udkommer
Tirsdagsmøde
19
Fællesspisning, Ødum
Generalforsamling, Ødum
20
21
22
23
24 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
25
26
27 Fællesspisning, Selling
28 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30
29 Hadbjerg kl. 16.00
30
31 Ødum kl. 11.00, Hadbjerg kl. 9.30

