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HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Fibernet i Hadbjerg og Selling?
Vedtagelse om Rubjerg Skov
Opbakning gør det nemt
Indefodbold mesterskab
Uddrag af Ole Juuls
kommende bog
Side 24 Musikgudstjeneste
Side 4
Side 7
Side 8
Side 16
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Selling

Selling
Selling Borgerforening

Generalforsamling
i Selling Borgerforening
Tirsdag d. 2. april kl. 19.00 i Selling Forsamlingshus
Kom og være med til en hyggelig
aften – der er ikke noget at være
bange for.

Indhold

Oplevelsesøkonomi
Fordrag af Iben Louise Birkkjær
– indehaver af Teapot web & graphics – er Certified Experience
Economy Expert ved Pine & Gilmore. Dvs. at hun er ekspert i
oplevelsesøkonomi.
Oplevelser er et vigtigt konkurrenceparameter i forretningsverdenen i dag. Hvad enten du ejer en lille virksomhed
eller er medarbejder i en større
organisation. Det at kunne skabe mindeværdige oplevelser for
sine kunder og samarbejdspartnere er vigtigt både for salg, loyalitet og medarbejdertilfredshed. Det gør dine kunder og
partnere til ambassadører for
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Hadbjerg Side 4
Her finder du Side 26
HØST IF Side 11
Kalender Side 28
Kirke & menighed Side 20
Selling Side 2
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din virksomhed, og den historie
du fortæller dem, fortæller de
videre. Det er uvurderlig markedsføring.
Pause
Der serveres kaffe, kage, vand,
sodavand og øl
Generalforsamling
Dagsorden
1. Formandens beretning
2. Godkendelse af regnskabet 2012
3. Valg til bestyrelsen – formanden og kasseren stiller begge op til genvalg
4. Eventuelt
Punkter til eventuelt skal være
bestyrelsen i hænde d. 1. april
2013.
Den store offentliggørelse af
om Waoo! kommer til byen.
Selling Borgerforening
Formand Jesper Henckel
Dissing
Kassere Majken Holst-Jensen

Selling Forsamlingshus
Online kalender til
Selling Forsamlingshus
Selling Forsamlingshus har fået en online kalender.
Man kan se hvornår huset er ledigt
og udlejet til fester.
Man kan også se
aktiviteter i kalenderen, som fællesspisning, fastelavn
osv.
Se mere på
www.8370.dk
På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus

Selling på
Facebook

Fællesspisning i
Selling

Hej alle,
Onsdag d. 27. marts 2013
Selling har en gruppe på Face- Menuen er tarteletter med høns
book, der netop har rundet 100 i asparges og klar suppe med
medlemmer.
boller.
Gruppen kan findes ved at
Der kan købes drikkevarer til
søge efter ”8370, Selling” på billige penge. Pris pr. voksen kr.
Facebook.
40, børn 3-12 år kr. 20. TilmelVelkommen til.
ding til madiselling@gmail.com
Venligst eller på tlf. 22 20 04 66 senest d
Martin Bugge Kobberø 25. marts kl. 20.00.
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Hadbjerg

Fibernet i Hadbjerg og Selling?

Jeg vil gerne orientere om den
nuværende kampagne fra Energi Midt, der tilbyder at installere
fibernet i Hadbjerg og Selling til
ganske fornuftige priser. Der er
dog et krav om mindst 30% tilslutning. En del af husene i området er på den såkaldte Robinson liste, hvorfor de måske ikke
er orienteret om muligheden
for at få installeret fibernet.
Vi har tidligere her fra Selling
rettet henvendelse både til Stofa
og TDC med henblik på etablering af fibernet i vores landsby.
Resultatet var nedslående: Selv
ved 100% opbakning ville de stadig ikke etablere fibernet. Så nu
har vi en enestående chance for
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at få opgraderet vores forældede kobber-baserede netværk til
et nyt, fiberbaseret.
Hvad er fibernet? I stedet for
det eksisterende netværk bestående af kobber-ledninger, så
etableres et nyt netværk bestående af lyslederkabler. Der er praktisk talt ingen modstand i lysleder kabler, hvorfor der stort set
heller ikke er grænser for, hvor
meget man kan sende igennem
dem. Det eksisterende kobbernet
er i sin tid oprettet udelukkende
til telefoni. Og grænsen for, hvad
man kan sende igennem af telefoni, data og tv er nået nu.
Ved bestilling af en fibernet
30/30 forbindelse, så har man

med garanti leveret 30 megabit
up- og download. Også selvom
man har tv’et tændt og snakker
i telefon. En sådan garanti kan
på ingen måde leveres med kobberkabler, hvor man altid taler
om en ’op til’ eks. 20/2 megabit
hastighed.
Så lige nu har vi chancen for
at få moderniseret vores muligheder for at få leveret internet,
tv og telefoni. Deadline for bestilling er den 2. april 2013. Der
kræves 30% tilslutning i hhv.
Hadbjerg og Selling, svarende
til hhv. 62 og 74 husstande. I
skrivende stund mangler der 27
husstande i Hadbjerg, og 23 husstande i Selling.
Den markant bedre forbindelse åbner op for en hel del nye
muligheder. Det vil pludseligt
være realistisk at bruge internettet til at lave backup af sine
data. Det at se film og tv på det
tidspunkt man selv vælger er
først lige startet, hvor Netflix,
Viaplay og TV2 Sputnik er nogle
af eksemplerne. Man kan bruge
Skype til, gratis, at lave videoopkald med familie og venner i
hele verden. Så hvis børnebørnene er på ferie i Mallorca, så
kan man gratis se, hvordan det
går, når man Skype’r sammen.
Et område i vækst er telemedicin. Her har man mulighed for
at få noget medicinsk udstyr
med hjem, og via video-opkald
til sygehuset undgå at være indlagt på sygehuset, men kan i
stedet opholde sig derhjemme.
Denne mulighed vil kun blive

stillet til rådighed for folk, der
har en tilstrækkelig upload hastighed. Og det har man bare
ikke med kobber-kabler. Der er
til gengæld rigeligt plads i fibernettet.
Man skal være klar over, at tilvalg at fiber giver et løft dels til
ens hjem, og samtidigt til landsbyen. Man går fra at være en
landsby til en moderne landsby.
Både i forhold til privatpersoner
og virksomheder er det en parameter, man forventes at blive
målt på. Det er et stort plus at
kunne tilbyde fiber i landsbyen.
Lad os stå sammen om at løfte
opgaven, og få fibernet til byen.
Energi Midt er klar til at besvare eventuelle spørgsmål i nedenstående periode:
Onsdag d. 20. marts
Kl. 14.00-15.30 v/Hadbjerg forsamlingshus
Kl. 15.40-18.00 v/Selling forsamlingshus
Torsdag d. 21. marts
Kl. 14.00-15.30 v/Selling forsamlingshus
Kl. 15.40-18.00 v/Hadbjerg forsamlingshus
Tirsdag d. 2. april
Kl. 14.00-15.30 v/Selling forsamlingshus
Kl. 15.40-18.00 v/Hadbjerg forsamlingshus
Spørgsmål om priser, tv-pakker
osv. vil jeg overlade til Energi
Midt. Man kan også selv undersøge mulighederne og evt. afgive sin bestilling via hjemmesiden www.energimidt.dk.
Venligst
Martin Bugge Kobberø
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Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening
Fællesspisning

Fællesspisningen i februar var
som altid en succes, med 70 personer, der havde meldt sig til,
og der måtte siges nej til nogle,
som kom for sent med tilmelding. Næste fællesspisning er
d. 21 marts kl. 18.00. Middagen
er koteletter i fad, med ris og
kartofler. Tilmelding senest d.
18. marts til Egon og Ida på tlf.
86 91 49 80.
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Waoo bredbånd

Jeg er blevet bedt om at kommentere det nye bredbånd som
i øjeblikket er ved at blive etableret i Hadbjerg. Jeg har fået en
opdatering pr. 1. marts, og der
kan jeg se, at der kun mangler
27 tilmeldinger i Hadbjerg. Så
hvis det er jeres mening, at vi
skal have dette ind i vores område, så tilmeld jer nu – det er
nu, det er billigt at få lagt ind.

General
forsamlingen

Arbejdsdag på
HTC Søpark

Vores generalforsamling var i år
en rigtig god oplevelse.
Der var mødt flere medlemmer op, og det gav en god generalforsamling med mange gode
spørgsmål og en hel del nytænkning, som vi I bestyrelsen vil
bruge.
Ny i bestyrelsen er Peter Møller, Glentevej; velkommen i arbejdstøjet.
Ny mand i Landsbyrådet er
Vagn Salling Poulsen.
Bestyrelsen siger tak til Ole
Petersen for hans store arbejde
som kasserer, og Morten Priesholm for hans arbejde i Landsbyrådet.

Bestyrelsen har lavet en arbejdsdag på bålpladsen for at den
kan blive optimeret inden sommeren.
Der skal samles sten så vores
plæneklipper ikke skal køre i
stykker, der skal plantes træer
og ordnes lidt af jorden, så der
kan sås græs i det lille stykke,
der endnu mangler græs. Tag
lidt haveværktøj med. Vi har sat
dagen d. 6. april af fra kl. 10.00
til vi er færdige med arbejdet.
Søren Jørgensen tager imod tilmelding på tlf. 60 49 75 30 fra
medlemmer, som vil hjælpe.
Foreningen er efterfølgende
vært ved et stykke brød.
Vi vil tage kontakt til skolen,
børnehaven og dagplejen om
fælles brug af et madpakkehus,
som vi påtænker at opsætte.

Rugbjerg Skov

Dette er et nyt tiltag i Hadbjerg
Borgerforenings regi. Mange
har spurgt mig, hvad er det for
noget, vi har gang i? Hvad skal
vi med noget sådant? Det får jeg
da ikke noget ud af? Hvem skal
betale for sådan noget? Dette
er nogle af de spørgsmål, jeg er
blevet stillet, og som jeg gerne
vil besvare ved et fællesmøde
i forsamlingshuset. Vi i bestyrelsen har først her d. 27. februar kl. 00.48 fået en mail fra
borgmester Nils Borring, at det
er blevet besluttet i byrådet, at
de 10 hektar jord, der ligger ved
”Den gamle Smedebakke” og ud
mod Landevejen vil blive udlagt
til skov og kreativt område. Det
er det område, som for ca. 32
år siden, af en arbejdsgruppe i
Hadbjerg, blev udlagt til netop
skov, for at det ikke skulle blive som i den dengang værende
byplan; et industriområde. Derfor er det en meget stor glæde
for mig og de, som arbejdede
med dette projekt, at det efter
så mange år nu endeligt bærer
frugt at gøre en indsats for vores lokalområde. Dette skovprojekt er ikke kun for Hadbjerg,
men for hele Favrskov kommune en stor gevinst. Her vil jeg
som formand for Hadbjerg Borgerforening rette en stor tak til
hele byrådet for jeres 100% støtte og jeres fremsyn.

Der vil snarest blive indbudt
til borgermøde i Hadbjerg Forsamlingshus, hvor alle der har
lyst til at hjælpe dette projekt i
gang kan melde sig.

Fastelavnsfesten

Fastelavnsfesten i Hadbjerg Forsamlingshus blev igen en kæmpe stor succes. Der var tilmeldt
99 personer og det var helt
eventyrligt at se alle de fine udklædninger, der var mødt frem.
En stor tak skal lyde til de forældre, som stod for arrangementet, og de som havde bagt boller til kaffen. Det er ingen sag at
sidde i bestyrelsen, når man har
så mange til at bakke op om vores fælles forsamlingshus.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Formand
Hadbjerg Borgerforening

Læs
mere om
fastelavns
festen på
næste side.
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Hadbjerg

Fastelavnsfest
Søndag, den 24. februar var der blev slået til tønden med stor
fastelavnsfest med tøndeslag- entusiasme i begge rækker. De
ning og kattekonger og -dron- store børn klarede selv at slå
ninger i Hadbjerg Forsamlings- deres tønde ned og med hjælp
hus. 100 børn og deres voksne fra en stærk far, lykkedes det
havde tilmeldt sig arrangemen- også for de små, at få deres
tet og selvom sygdom havde ”kat slået af tønden”. Og ud
gjort, at nogle måtte blive væk, væltede det med slikkepinde
så var der alligevel en 80-85 per- og karameller og til alle børnesoner, der var dukket op.
nes store ros, så var der en flot
Lidt i to begyndte de første justits med kun at tage en af
festligt udklædte børn at dukke hver indtil alle havde fået. Såop og lidt over to emmede for- dan unger!
samlingshuset af en forventOg som det sig hør og bør ved
ningsfuld stemning blandt de en rigtig fastelavnsfest, så blev
flotte tigre, spidermen, spø- der overrakt kroner til hhv. katgelser, løver, katte, racerkører, tekongen og kattedronningen.
sommerfugle, prinsesser osv. Hos de store børn blev katteosv.
kongen Emma og kattedronArrangementet startede med ningen blev Andrea. Hos de
en lille velkomst på vegne af mindre børn var det Molly, der
Hadbjerg Borgerforening og her- blev kattekonge, og Valdemar,
efter sang vi et par fastelavns- der blev kattedronning. Tilsange. Man kan godt høre, at lykke til jer alle fire – og super
udvalget af fastelavnssange ikke godt gået!
er helt så stort som f.eks. juleBlandt de tilmeldte voksne
sange, for børnene kunne vir- var der seks, der havde været
kelig sangene og der blev sun- så søde at tilbyde at bage fasteget med lige fra og til hjertet på lavnsboller. Herfra skal lyde en
”Fastelavn er mit navn” og ”Kan kæmpe stor tak til jer for jeres
du gætte hvem jeg er”. Og så var indsats. Det betyder virkelig
det blevet tid til, at slå katten af meget, at der også bliver bakket
tønden!
op om arrangementet på den
Der var to tønder; en til de front. Det gør det så meget sjostore og en til de små og der vere at lægge de frivillige kræf-
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Hadbjerg
i Hadbjerg Forsamlingshus
ter i et sådant arrangement, når
man ved, at man får den hjælp,
man beder om. De hjemmebagte fastelavnsboller kunne så nydes sammen med et krus saftevand, en kop kaffe/te eller en
sodavand.
Og her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Hadbjerg Borgerforenings bestyrelse stillede
fuldtalligt op og tog sig af alt
det praktiske i forbindelse med
salg af kaffe/te og vand, og de
var med til den bitre ende og til
den sidste stol var stolet op. Vi
skal være glade for vores borgerforening og bakke op om den.
Så kan vi nemlig også afvikle fastelavnsfest i forsamlingshuset
igen til næste år!
Fastelavnsfesten 2013 var
en dejlig succes med masser
af glade børn og voksne og det
er herligt at så mange Hadbjergborgere støtter op om de arrangementer, der bliver taget
initiativ til. Så jeg melder mig
gerne til at give et frivilligt bidrag til at arrangere noget lignende igen.
Vi ses til næste arrangement i
Hadbjerg Borgerforening…
Venlig hilsen
Marie-Louise Kannerup

”Tungen
lige i
munden”.
Dyb
koncentra
tion inden
der skal
slås.

Også hos
de store
børn er
der dyb
koncentra
tion før
tønden får
et slag.

Fra venstre:
Molly,
Valdemar,
Emma og
Andrea.
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ØDUM

HØST IF

Byforeningen for Ødum og Omegn

Status – information fra projektgruppen.
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
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
Lillian Nielsen
Michael Sambleben
Kurt Sørensen
John Skov Jensen
7.

Eventuelt

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)

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.
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.
Efter generalforsamlingen er
der en fortælling fra Ketty og
Laurits Poulsen.
Bestyrelsen
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HØST-Hallen udvidelse!
Projektgruppen arbejder intenst
på 2 fronter.
Med at løse det akutte problem med omklædningsfacilite
ter og bad. Her er status, at det
sandsynligvis bliver en container-løsning, der etableres til at
tage ”bare toppen af” det akutte
behov, der er nu. Fodboldafdelingen er vokset fra ca. 150 medlemmer 2011 til 312 opgjort pr.
31/12 2012. Så den akutte løsning slår givetvis ikke til. Der
må laves nogle sideløbende tiltag, der sikrer at alle får mulighed for omklædning og bad i
forbindelse med idrætsaktivitet indenfor og udenfor HØSTHallen – ikke mindst gæstende
udøvere i de forskellige idrætsgrene. Umiddelbart ser det ud
som om det er egenfinansieret,
men dette er endnu ikke helt
afklaret.
Projektgruppen arbejder særskilt på at gøre budgetansøgning
2014 klar til aflevering senest
den 16. april, hvor der er deadline for budget 2014 ansøgninger. Siden sidst har der været
holdt nogen møder om strategi
og muligheder for egen bidrag i
form af egen arbejde samt økonomisk bidrag for forskellige interessenter og fonde. DGI ved
Ole Brændgård er desuden blevet involveret i projektet i en
rådgivende rolle.

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
E-mail lars.knud@forum.dk

Gymnastik
HØST IF Gymnastik indkalder til aktivitetsmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 19 i klublokalet!
Dagsorden i flg. vedtægterne
Kom og hør!
Hvad vi har af ønsker for gymnastikken i
fremtiden.  Vi vil nemlig gerne høre jeres holdning til  vores ideer med gymnastikken i fremtiden.
Vi ses
Gymnastikudvalget

Opvisning

HØST IF Gymnastik åbner dørene op for vores
årlige gymnastikopvisning i HØST-Hallen
Søndag d. 14. april 2013 kl. 11.00
Dørene åbnes kl. 10.30.
Programmer inkl. kaffebord
Kr. 45 for voksne
Kr. 30 for børn
Gymnasterne får tildelt et program/kaffebillet.
Støt op om jeres børns vinteraktivitet i HØST
IF Gymnastik og se noget af hvad de har lært.
Gæstehold fra KPI – HØST IF Ju-Jitsu – DGI
Østjyllands 10-14 Hold.
Vi glæder os til at dele en hyggelig dag med
jer i HØST-Hallen.
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HØST IF

HØST IF

Sponsorer
OK Ødum

Bestil el via OK og vi får dobbelt
up pr. liter tanket i HØST IF tilskud
Husk benzinkort til OK med
HØST IF aftale støtter HØST IF
hver gang der tankes.
Du støtter så 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 brændstof i sponsorstøtte på de benzinkort der
er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
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.
NB! Kampagnearrangement
luksus vask ½ pris – lørdag
den 23. marts og søndag den
24. marts begge dage kl. 12.0016.00. Kig forbi her!
Så støt lokalsporten. Køb
brændstof og el igennem OK. Så
støtter du din lokaleforening.
Sponsorstøtten fra OK går til
ungdomsarbejdet i HØST IF.
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Bordtennis
Sponsorhjørnet

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov og
ting der skal udføres – både rent
fysisk men også 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 om
når det gælder økonomisk opbakning til vores mange aktiviteter. Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et vink” så vi
kan få fulgt op på dette i sponsorudvalget.
Pga. af hektisk aktivitet på
mange områder har vi ikke fået
sat en ”Denne måneds tak til
sponsor” op denne måned. Kort
kan vi dog informere om, at der
i løbet af den næste måned opsættes 4-5 nye skilte i HØSTHallen, med skilte fra vores lokale sponsorer. Når der er sat op
vil vi tage fotos som så bringes
her i HØST.
HØST IF
Sponsorudvalget
Vivi Jensen,
Kurt Møller
og Lars Olsen

Så er sæsonen ved at rinde ud,
men vi mangler da stadig at spille slutspil i enkelte rækker, og
så regner vi med at skulle sende en ordentlig flok til Landsmesterskaberne, der afvikles i
Vejen Idrætscenter i dagene 5.7. april. Vi glæder os til at komme af sted, til en weekend med
masser af bordtennis, mulighed
for at komme i svømmehallen,
god mad og kammeratskab.
Vores klubmesterskab vil blive
afholdt den 4. maj, hvor vi endnu engang forventer stor deltagelse og ser frem til den traditionsrige turnering i ”forældre
double”. Der vil være mulighed
for lidt træning med ungerne i
ugerne op til, hvis man synes at
formen er utilstrækkelig.

Håndbold
Håndbold i
HØST-Hallen
Turneringskampene
afvikles
jævnligt i HØST-Hallen.
På HØST IF’s 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

Peter Thybo
Aktivitetsformand Bordtennis

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 jujitsu.langton.dk.
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HØST IF

Fodbold
Ungdoms
afdelingen

Old Boys
40-årsholdet

HØST IF
Herresenior 11-mands forår 2013

Indendørssæsonen og turneringen er nu slut og vi går direkte
over til sommeraktiviteter.
Udendørs træning starter efter påske tirsdag den 2. april. Se
vedhæftede oversigt med træningstider og trænere. For nogle
hold er der aftalt tidligere opstart.
Vel mødt til en ny udendørssæson i fodbold i HØST IF.

Sæsonen starter umiddelbart efter påske i uge 14. Der er endnu
ikke en færdig turneringsplan
klar på www.oob.dk.
Spørgsmål vedr. OB40-holdet
og sæson 2013 kan rettes til holdets nuværende holdleder Torben Slumstrup tlf. 40 88 22 31
eller evt. Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Så er sæsonen i gang for vores
genetablerede Senior 11-mandshold i HØST IF regi. Træningen
har stået på nogle uger nu – og
der meldes om godt fremmøde
og gejst til træningen.
Der er arrangeret flere træningskampe og turneringen
starter i påskedagene.
Vi håber DBU bevilger os en
plads i Serie 5, da der her er
flere hold, der har trukket sig.
Ellers må vi tage opstarten i
Serie 6, hvor man kan frygte
et endnu større frafald af hold.

Vi afventer spændt DBU’s behandling af serie- og kredsinddelingerne.
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-mail
kennethbergpedersen@gmail.com
eller evt. Lars Olsen fra fodboldudvalget.
HØST IF
Fodboldudvalget

Træningstider 2013
Hold
U6 D-P 3-5 år Bh
U7 6-7 år 0 kl.
U8 D 7-8 år 1 kl.
U9 D 8-9 år 2 kl.
U9 P 7-9 år 1-2 kl.

Træner
Martin Kryger og Martin Simonsen
Thomas Smalbro og Morten Lajer
Poul Jensen, Morten Bjerregaard, Jonas Christensen
Bo Jørgensen Kristoffer Sørensen, Martin
Svend Åge Vinther og Trine Barett
Rikke Randrup, Noel Sherlin,
U11-12 P 10-12 år 3-5 kl.
		
Christina Mikkelsen, Caroline Juhl-Christensen
U12-13D 11-13 år 4-6 kl.
Hans Sørensen og Per Jensen
U17 D
Kurt Svejstrup og Claus Rasmussen
Senior Piger
Bent Engdal og Ole Nielsen
Senior Herre		
Old Boys		
Old Boys		
Old Girls		
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Træningstid
Torsdag kl.16.30-17.30
Torsdag kl.16.30-17.30
Tirs-tors. kl. 16.30-17.45
Man-ons. kl. 16.45-17.45
Mandag kl. 16.30-17.30

Holdleder
Martin Kryger,
Thomas Smalbro,
Tina Bille,
Rikke Randrup,
Trine Barett,

mobil 50 96 76 99
mobil 25 13 90 98
mobil 60 18 64 20
mobil 23 84 34 47
mobil 30 92 17 57

Man-ons. kl. 16.45-18.00

Christina Mikkelsen,

mobil 20 91 26 14

Man-ons. kl. 16.30-17.45
Tirs-tors. kl. 17.00-18.30
Man-ons. kl. 18.30-20.00
Tirs-tors. kl. 19.00-21.00
Kun i turnering
Onsdag kl. 19.00-21.00
Mandag kl. 19.30-21.00

Malene Jensen,
Kurt Svejstrup,
Bent Engdal,
Kenneth Pedersen,
Torben Slumstrup,
Poul Jensen,
Tina Bille,

mobil 60 48 20 20
mobil 29 93 00 58
mobil 22 25 01 74
mobil 28 99 36 63
mobil 40 88 22 31
mobil 30 54 24 82
mobil 60 18 64 20
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HØST IF U17

Favrskov mesterskabet 2013

Indefodbold
”Vi mangler champagne!” bemærkede en af fodboldspillerne, der i weekenden den 22., 23.
og 24. februar, var med til det 3.
Favrskovmesterskab i HØSTHallen. Det var med stoltheden
lysende ud af drenge og piger,
når de sikrede sig en plads som
Favrskovmester 2013.

Stævnet gik i gang fredag den
22. kl. 18, med OB+35 og derefter Dame seniorer. Den sidste
kamp blev spillet fra kl. 21.30,
og derefter var det hyggeligt
samvær i klubhuset, og der blev
gjort klar til lørdag, hvor vi lagde ud med U11-drengene. Der
var tryk på hele dagen, hvor vi

sluttede af med at kæmpe for
U18-piger. Søndag morgen spillede aldersgruppen U7 3 mandskampe på tværs af hallen.
Efter U7-kampede blev de
sammeklappelige bander fjernet, og man gik i gang med at afvikle de resteren puljer; U8, U15
piger og U17 drenge.
I år var Sparekassen Kronjylland sponsor og der var håndklæder og sportstasker som ekstrapræmier. Derudover havde
HØST IF også nogle præmier,
som blev fordelt ud over kampene.
Nu glæder vi os til 2014, hvor

det 4. Favrskov mesterskab skal
afholdes i den sidste weekend i
februar.
Vindere
OB+35		
Dame senior
Drenge U17
Piger U18		
Piger U13		
Drenge U13
Drenge U12
Drenge U10
Drenge U11
Drenge U9
Drenge U8
Drenge U7

HSK
Vellev IF
HØST IF
HSK
Thorsø Tungelund IF
HGF
HGF
HGF
HGF
HOG
HØST IF
HGF
Bent Engdal
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Motion
Stavgang
Husk
den
ugentlige
motion – deltag i HØST
IF’s vandreture

Løb i HØST IF

Cykling for
motionister

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.
NB! Hold øje med hjemmesiden, hvornår vi går over til sommertidstidsstavgang om torsdagen.

Pump cyklen og smør kæden,
tag cykelhjelmen på og mød op.
Tirsdag 9. april kl. 18.30 ved
HØST-Hallen.
Vi planlægger 2 ture rundt af
de små veje i omegnen – vi begynder med en tur på ca. 10-15
km – så der er mulighed for at
komme i gang for alle.
Derudover er der en tur på ca.
30 km.
Turene retter vi til, efter hvilke ønsker der kan være og forlænger turene sammen med at
aftenerne bliver lunere og længere.
Alle skal have cykelhjelm på
og det er en god ide, at have en
flaske vand med.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til os
Niels Erik tlf. 51 29 53 22,
træffes for det meste.
Jonna tlf. 29 88 91 61, træffes
efter kl. 16.
Du kan også maile til os på
jonnaledetthomsen@gmail.com  

Kontaktperson Vagn Poulsen
Tlf. 72 20 24 56

Vi glæder os til at cykle med dig
Jonna og Niels Erik Thomsen

Vinterløb i HØST IF fortsætter
frem til medio april
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.
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
I næste nummer af HØST
informerer vi om planerne for
sommeraktiviteterne i LØB i
HØST IF. I forbindelse med det
årlige Grundslovsdags-arrangement den 5. juni ved HØSTHallen, vil vi forsøge at lave et
HØST IF løb. Herom også nærmere i næste af HØST.
Se i øvrigt Facebook-profil Løb
i HØST IF, Hadbjerg og tilmeld jer
gruppen (https://www.facebook.
com/groups/392552070797884/)
Yderligere oplysninger
Claus Glavind, træner, email claus@glavind.net, tlf.
22 49 83 45
Lars Olsen, HØST IF motion,
e-mail lars.knud@forum.dk, tlf.
25 60 54 47
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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

Volley

Volleyball mixhold for voksne
om torsdagen kl. 20.30-22.00
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Kim
Liholm, e-mail kim@liholm.dk,
mobil 22 78 77 70.
Ungdomsvolley – Juniores
onsdage kl. 17.00-18.30
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-mail
wichmann@paradis.dk.

HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47,
e-mail lars.knud@forum.dk
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Om udsang
En af de gamle, folkelige skikke omkring
begravelseshandlinger er den ’udsang’ fra
hjemmet, der finder sted forud for en begravelse
eller bisættelse, og som i de senere år er blevet
brugt mere og mere.
Jeg har i de snart 35 år, jeg har været præst, ofte
været med til en sådan ’udsang’, og bliver hver
gang bekræftet i dens folkelige og kirkelige styrke.
Af samme grund indgår disse erfaringer naturligt i
den bog, jeg har skrevet om mine år som præst.
Her følger et lille udsnit:

”

Jeg lærte for år tilbage en ældre mand temmelig godt at
kende. Han var flyttet fra gården, hvor han havde boet det
meste af sit liv og ind i et mindre hus. Da der i forbindelse
med indflytningen skulle ske
nogle ændringer af de fysiske
rammer i huset, sikrede han sig,
at der i havestuen blev sat en
bredere dør i, end der før havde
været. Nogle undrede sig over
dette tilsyneladende unødvendige indgreb i de fysiske rammer i et i forvejen udmærket
hus, men da han døde og skulle begraves, gik det op for hans
nærmeste, hvad han dybest set
havde haft i tankerne med den
dør. At den skulle være bred nok
til, at en kiste kunne bæres ind
og ud. Ilægningen i kisten og
den efterfølgende udsang kunne foregå fra hjemmet, hvorved
hjemligheden og trygheden blev
bevaret, selv i den sidste praktiske handling.
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Der er næppe mange arkitekter, der, når de på tegnebordet
indretter nye, moderne huse,
har i tankerne, at der skal være
plads til, at en kiste kan bæres
ind og ud, og mange vil nok undre sig såre, hvis det overhovedet indgik i betragtninger over
indretninger af et hus og et
hjem, at det hensyn skal tages.
I dag er det på den måde, man
indretter sig i moderne huse,
ofte fysisk umuligt.
Det hindrer på ingen måde en
ordentlig og værdig begravelseshandling, men det har dog medført, at da ’døden flyttede hjemmefra’ flyttede trygheden og
naturligheden med.
En af de smukkeste udsange,
jeg har været med til, og som
også blev et af de mest usædvanlige, fandt sted en tindrende
klar frostdag netop fra et af de
nyere huse, som overfor omtalt.
Længe havde hun ligget syg
af kræft derhjemme. Hun og

den nærmeste familie vidste, at
der ikke var håb om bedring, og
da hun ønskede at få lov at dø
hjemme, gjorde man, hvad man
fra familiens og hjemmeplejens
side kunne, for at det kunne ske
med nærvær og omsorg.
En kold januar morgen blev
jeg ringet op af datteren, nu var
hendes mor død, og vi aftalte, at
der skulle holdes udsang i hjemmet om eftermiddagen. Bedemanden blev underrettet, og
da jeg kom til hjemmet, var der
godt fyldt op i stuerne af naboer
og venner, mens den nærmeste
familie og bedemanden var i soveværelset, hvor den døde var
ved at blive gjort i stand. Kisten
havde bedemanden bragt til
hjemmet tidligere om eftermiddagen, da der ingen folk havde
været i huset andet end familien, men det lod sig kun med
besvær gøre at få den gennem
forgangen og stuerne ind i soveværelset. Nu, hvor der var folk i
begge stuer, kunne jeg med det
samme konkludere, at det ikke
med den værdighed, som det
kræver at bære en kiste med en
afdød, kunne lade sig gøre at
få samme kiste tilbage igen ad
samme vej. Gode råd var dyre,
men da vi stod dér i soveværelset, fik jeg en idé. Jeg henvendte mig til svigersønnen, som er
tømrer og som boede nabo til
afdøde, og spurgte ham, om det
ikke snildt kunne lade sig gøre
at tage det store vindue ud, som
sad i nordvæggen af værelset.
Han kiggede lidt undrende på

menighed

mig, men så gik det op for ham,
hvad jeg havde i tankerne, og
mens han og sønnen skyndte sig
over på værkstedet for at hente
det fornødne værktøj, gik jeg ind
til det store følge, som efterhånden havde samlet sig i stuerne,
og meddelte, at udsangen om få
minutter ville finde sted udenfor i haven. Inde i soveværelset lykkedes det uden det store
besvær at få det store vindue
skruet af, og nu, hvor den døde
var lagt i kisten, løftede bedemanden og et par af mændene
i familien kisten ud gennem det,
der nu var et stort hul i væggen,
ud på et par bukke, som var blevet stillet i græsset udenfor. Det
var en tindrende klar frostdag,
solen havde efterhånden fået
magt, og nu havde følget samlet
sig på plænen udenfor. Her sang
vi som det selvfølgeligste ”Se,
nu stiger solen…”, og da vi sang
de sidste strofer af Jacob Knudsens vidunderlige morgensalme,
kunne jeg se på datteren og de
nærmeste pårørende, at det her
gav dyb mening. ”Se da stiger
solen af hav på ny, alle dødens
skygger for evig fly, o, for sejersjubel for salig lyst, lyset stander
stille på livets kyst”. Ja, selv om
det var døden, der den dag fyldte hjemmet og tankerne, var det
livslyset derude i den solbeskinnede have, der havde magt”.
Fra bogen ”Hjemkomst & Opbrud – blade af
en landsbypræsts dagbog”, som forventes at
udkomme i maj/juni i år.
Ole Juul
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Gudstjenester
Søndag d. 17. marts
Marie Bebudelsesdag

Ødum kirke
kl. 11.00
Peter Ulvsgaard

Hadbjerg kirke
Ingen

kl. 19.00
Torsdag d. 21. marts
Ingen
		
Konfirmanddåbsgudstjeneste
Søndag d. 24. marts
kl. 11.00
kl. 9.30
Palmesøndag		
Børne- og familiegudstj.
Torsdag d. 28. marts
kl. 11.00
kl. 9.30
Skærtorsdag
Fredag d. 29. marts
kl. 16.00
Ingen
Langfredag		
Musikgudstjeneste
Søndag d. 31. marts
kl. 11.00
kl. 9.30
Påskedag
Mandag d. 1. april
Ingen
Ingen
2. Påskedag
Søndag d. 7. april
kl. 9.30
kl. 11.00
1. søndag efter Påske
Søndag d. 14. april
kl. 11.00
Ingen
2. søndag efter Påske
Torsdag d. 18. april

Kirke &

menighed

Ingen

Søndag d. 21. april
kl. 9.30
3. søndag efter Påske
Fredag d. 26. april
kl. 11.00
Bededag
Birgith Nørlund
Søndag d. 28. april
Ingen
4. øndag e. Påske		

Ingen

Kirkebil

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

Kollerup Kapel
kl. 19.00

kl. 11.00
Ingen
kl. 9.30
Peter Ulvsgaard

Guds
tjeneste i
Kollerup
kapel

Søndag d. 24. marts, Hadbjerg kirke kl. 11.00
Palmesøndag d. 24. marts er der traditionen tro børneog familiegudstjeneste i Hadbjerg kirke kl. 11.00 som
indledning til påskeugen. Ved gudstjenesten prædiker
Vibeke Høggaard og årets minikonfirmander medvirker
med korsang.

Torsdag d. 18. april
kl. 19.00 indbydes
der til en aftengudstjeneste i kapellet
på Kollerup Gods.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et
mindre traktement.

Vel mødt
Vibeke Høggaard og Ole Juul

Ole Juul

Børne- & familiegudstjeneste
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Konfirmanddåb Konfirmander

Torsdag d. 21. marts er der i
Hadbjerg kirke kl. 19.00 en
særlig dåbsgudstjeneste, hvor
en af konfirmanderne fra 7. A
skal døbes forud for sin konfirmation.
Klassekammeraterne
har
længe været i gang med at forberede denne særlige gudstjeneste med korsang og bønner,
og vi ser alle frem til denne
gudstjeneste i Hadbjerg kirke,
som naturligvis er åben for
alle.
Ved den ordinære gudstjeneste i Hadbjerg kirke d. 7. april
kl. 11.00 skal en anden af de
kommende konfirmander fra
samme klasse også døbes.
Der er noget helt særligt ved
sådanne
dåbsgudstjenester,
hvor det gennem ritualet og
samværet bliver tydeliggjort,
hvad dåben og den senere bekræftelse i konfirmationen
handler om.
Vibeke Høggaard og Ole Juul

Døbte,
viede,
bisatte,
begravede
Ødum
Døbte
Liv Holt Jessen, Skjoldhøj
Jeppe Schmidt Linde Jørgensen, Risskov

Torsdag d. 18. april skal konfirmanderne sammen med klasselærerne og undertegnede på
den obligatoriske tur til Aarhus.
Vi begynder i Vor Frue Kirke,
hvor jeg selv fortæller om den
ældste kirke i Aarhus. Herefter
går vi til Aros, hvor der er en
omvisning med ”religiøse perspektiver i kunsten” som tema.
Dagen slutter med besøg i Aarhus Domkirke.
Ole Juul

Mini
konfirmander
Undervisningen og samværet
med årets minikonfirmander
slutter til og med Påsken.
Torsdag d. 21. marts er der er
i samarbejde med de to tredjeklassers klasselærere en temadag om Påsken.
Dels skal minikonfirmanderne i Hadbjerg kirke høre den historiske fortælling om Påskens
begivenheder, herunder betydningen af helligdagene i Påsken,
dels skal de på skolen lave små
ikoner, der har med Påsken at
gøre.
Ikonerne vil blive hængt op i
våbenhuset i Hadbjerg kirke til
Palmesøndag, hvor minikonfirmanderne medvirker med korsang. Ikonerne vil blive i kirken
Påsken over.
Vibeke Høggaard & Ole Juul
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Ødum kirke
tirsdag d. 16. april kl. 19.00

Engle.dk
- nutidsmusik i kirkerummet
Tirsdag d. 16. april er der en særlig musikaften i Ødum kirke.
Vi får besøg af Tine Mynster.
Tom Lindby og Thomas Lennert,
som vil spille musik med et indhold, der kan sætte tankerne i
gang om livet og det, der kommer
efter. Moderne musik, som taler
direkte til målgruppen, som er
konfirmander og deres forældre.
Repertoiret er mest kendte, men
også mindre kendte numre – musik fra poprock
og rockgenren
– spændende
fra
”klassiske” numre
fra kunstnere
som U2, Leonard Cohen og
Danser med
Drenge til tidens navne som Coldplay og Rasmus Seebach.
Der vil også være fællessange
indlagt i koncerten, som varer
en times tid.
Lyduniverset leveres af de
tre sangere og fra trommer, bas,
guitar, orgel og keyboards.
For yderligere oplysninger se
www.engle.dk.
Der er sendt en særlig indbydelse til elever i 7., 8. og 9. klasse og forældre, men det skal understreges,
at det er en ”åben” koncert med fri
entré og at alle er velkomne.
Ole Juul
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Musik
gudstjeneste i
Hadbjerg kirke,
Langfredag kl.
16.00

Igen i år er der Langfredag en
liturgisk
musikgudstjeneste
i Hadbjerg kirke, fredag d. 29.
marts kl. 16.00.
Undertegnede vil – sammen
med dygtige sangere og musikere fra Aarhus – imellem de læsninger, der hører lidelseshistorien til, markere denne særlige
dag med musik og sang.
Anders Dohn, organist

Eftermiddags
møder

menighed

Det årlige, offentlige
menighedsmøde

Tirsdag d. 19. marts
Der afholdes offentlige menig”Mennesker og skæbner, jeg
hedsmøde i forbindelse med
har mødt”
gudstjenesten i Hadbjerg kirv/Ole Juul
ke, søndag d. 21. april 2013, kl.
Vi slutter sæsonen med ”Tirs- 11.00, hvor der også er kirkekafdagsmøder” med et foredrag/ fe efter gudstjenesten.
causeri om mennesker og skæbHer uddeles årsgennemgang
ner, jeg har mødt – dels i leven- samt budgettal.
de live og dels i litteratur og film.
Det årlige menighedsmøde
svarer næsten til andre foreninEftermiddagsmøderne, hvortil gers generalforsamling og det er
alle er velkomne, finder sted i en oplagt mulighed for at komkonfirmandstuen i Ødum Præ- me med ris og ros, kreative ideer
stegård.
og indspark til menighedsrådets
Vi begynder kl. 14.00 og slut- fremtidige arbejde – eller stille
ter ca. 16.15.
de spørgsmål, der presser sig på.
Entreen er gratis.
Vi ses til en hyggelig stund i
Man betaler 20 kr. for kaffen. våbenhuset.
Vel mødt
Ole Juul

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Rikke Møller Antvorskov

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

Reception
Som det nok efterhånden er de fleste bekendt, har Ole Juul valgt, at det i år
er tid til at trække sig tilbage fra det travle arbejdsliv.
Derfor har vi booket HØST-Hallen, så vi kan sige ordentligt farvel.
Sæt kryds i kalenderen d. 16. juni.
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
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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
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.
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
7.4.2013
5.5.2013
2.6.2013
11.8.2013
1.9.2013
6.10.2013
3.11.2013
1.12.2013

Udkommer
19.-22.4.2013
17.-21.5.2013
14.-17.6.2013
23.-26.8.2013
13.-16.9.2013
18.-22.10.2013
15.-18.11.2013
13.-16.12.2013

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

April
1
2

Marts

HØST

15
16
17 Ødum Kl. 11.00
18 HØST udkommer
Tirsdagsmøde
19 Fællesspisning, Ødum
Generalforsamling, Ødum
20 Waoo
Waoo
21 Fællesspisning, Hadbjerg
Hadbjerg, dåbsgudstjeneste
22
23 HØST IF OK kampagne
HØST IF OK kampagne
24 Ødum kl. 9.30
Hadbjerg kl.11.00, familiegudstj.
25
26
27 Fællesspisning, Selling
28 Hadbjerg kl. 9.30, Ødum kl. 11.00
29 Hadbjerg kl. 16.00, musikgudstj.
30
31 Hadbjerg kl. 9.30, Ødum kl. 11.00

Waoo
Generalfors. Selling Borgerforening

3
4
5
6 Arbejdsdag HTC Søpark
Deadline HØST april
7 Ødum kl. 9.30
Hadbjerg kl. 11.00, dåbsgudstjeneste
8
9
10
11
12
13
Ødum kl. 11.00
14
HØST IF gymnastikopvisning
15
16 engle.dk
17 HØST IF gymnastik, aktivitetsmøde
18 Kollerup Kapel kl. 19.00
19
20
Ødum kl. 9.30
21 Hadbjerg kl. 11.00, kirkekaffe
Off. menighedsmøde
22
23 HØST udkommer
24
25
26 Ødum kl. 11.00
27
28 Hadbjerg kl. 9.30
29
30

