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og

Hadbjerg Skole

Redaktionsmøde
Tirsdag d. 23. april kl. 19.30 afholder
redaktionen bag HØST møde,
hvor det vigtigste punkt på
dagsordenen er forberedelser af grundlovsdagsarrangementet d.
5. juni.

HØST

Selling

Byfest
Der er byfest i Selling på det grønne område. Det starter kl. 10 med optog, derefter en
række aktiviteter og sjove indslag og dagen
slutter med fest og fællesspisning. Datoen
er lørdag d. 8. juni 2013.

Ole Juul

Selling Forsamlingshus
Sankthansbål i Selling
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På www.hadbjergskole.dk kan
du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m. m. – samt
logge ind på Elev/Forældre-intra,
hvor der gives information til
de enkelte klasser.

Marken er igen åben for grenaffald til sankthansbål i Selling.
Da der kommer heste på marken, bliver der lavet en indhegning rundt om bålet og tilkørsel
dertil. På den måde skal vi ikke
huske at lukke leddet efter os.
Den specielle indhegning til at
holde hestene væk fra bålpladsen, pilles ned efter sankthans,
så hestene igen kan komme til
over det hele.
Med venlig hilsen
Trine Bugge Kobberø
på vegne af Selling
Forsamlingshus
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Hadbjerg

Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening
Fællesspisning

Det var jo som altid, en meget
stor fornøjelse at spise i Hadbjerg Forsamlingshus. 73 personer havde tilmeldt sig, og de
fik alle en stor oplevelse af madkunst i sin fineste afskygning.
Tak til madholdet, det er altid
dejligt at være gæst i forsamlingshuset, og bagefter at kunne
få lov til at hjælpe med opvasken.
Næste fællesspisning er overstået, når HØST udkommer, så
derfor ingen tilmelding denne
vej. Vi starter igen til efteråret.
Tak til madholdet, dem som
har vasket op, og dem som har
ryddet op i salen efter spisningerne. Uden jeres indsats havde der ikke været nogen fællesspisning!

Sø-parken

Der var arbejdsdag i vores sø–
park d. 6. april kl. 10.00. Her
mødte mange af medlemmerne
op for at samle sten på pladsen.
Bålplads og plads til børnebålplads blev også lavet. Det var en
dejlig oplevelse at se med hvilken iver medlemmerne og ikke
mindst børnene gik til arbejdet
med krum hals. Der blev plantet flere træer; et kastanjetræ
som er fremavlet på Glentevej,
en rødbøg fra Vestergården, og
egetræer fra Gitte og Jørgen, vores meget fine nabo. Der blev

serveret en let frokost til alle,
som deltog i arbejdet. Gitte og
Jørgen lagde køkken til, og Jytte,
Ingelise og Gitte stod for fremstillingen, og det var rigeligt at
spise. En stor tak til alle som
hjalp. Der er afsat huller til flere træer. Hvis der er nogen, som
kunne tænke sig et ”mindetræ”,
så sæt det ned i et af de steder
der er afsat, evt. snak med Søren, så vil han hjælpe.

Rubjerg Skov

Vi er nu i gang med de indledende øvelser til at få gang i
skovprojektet. Vi vil afholde opstartsmøde d. 16. maj kl. 19.00
i Hadbjerg Forsamlingshus. Her
vil vi også prøve at redegøre, så
godt vi nu kan, for projektet.
Venlig hilsen
Formand Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening
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Ødum

Ødum
Byforeningen for Ødum & Omegn

Arbejdsdag i
forsamlingshuset
Der blev på generalforsamlingen vedtaget en dato, hvor der
skal holdes arbejdsdag i huset,
nemlig d. 25. maj kl. 10, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Ligeledes vil der blive noget arbejde ved svanesøen, hvor vi
skal have lavet en terrasse, således at vi kan få et bord/bænkesæt derned at stå, og man kan
tage sin familie og en lille madpakke med derud og nyde svanerne og naturen.
Ved forsamlingshuset skal vi
have malet vægge indenfor i salen, samt vinduer, klippet hæk
og færdiggjort Tinas carport
med ny facade. Hvis nogen har
tid og lyst til en aften at male
et vindue, kan man kontakte
byforeningens mobil, så skal vi
hurtig finde ud af noget med
maling og pensler.

Generalforsamlingen
19. marts 2013
En god aften skulle stables
på benene, borde, stole samt
mad og vin var på plads, men
vi havde ingen varme i huset.
Det ville blive en smadderkold
aften!
En opringning til vores gasleverandør afslørede, at en skrue
var ætset op, ja hvad gør man
så? Fællesskabet i Ødum kom
på benene og vupti… så havde
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vi gasovne og olieovne leveret
fra nær og fjern, og vi fik nogenlunde salen varmet op. Den pågældende skrue blev skiftet og
der kom varme fra fyret.
Trods det havde vi en rigtig
god aften, som startede med
fællesspisning, hvor 45 havde
tilmeldt sig – det var dejligt!
Derefter generalforsamling
med efterfølgende foredrag af

Fællesspisning
i huset
tidligere Ødum-gensere Ketty
og Laurits Poulsen. De leverede en historie på ½-times tid og
Ødum byforening takker mange
gange for, at de vil bruge en aften til fortælling.
I bestyrelsen er der sket noget udskiftning, mere om dette i HØST i maj, da vi lige skal
have konstitueret bestyrelsen,
som træder til d. 10. april 2013.

Der vil komme en dato i HØST
i maj, samt i glasburet ved forsamlingshuset.
Hilsen byforeningen i Ødum
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En dag
på kontoret
…var det ikke. Tværtimod blev
det en af de mest livsbekræftende dage, man som præst kan
forestille sig. Og tænk, at man
får lov til at opleve en sådan lige
før ”lukketid”.
Torsdag d. 21. marts begyndte
med en ”temadag” med de to
tredjeklasser på Hadbjerg skole
sammen med et par elever fra
02C – alle ”minikonfirmander”
– hvor Vibeke (min undervisningsmedhjælper) og jeg sammen med klasselærerne havde
forberedt en dag i Påskens tegn.
Medens Vibeke var sammen
med den ene klasse på skolen,
hvor de med baggrund i Påskens
fortællinger lavede små ikonagtige billeder (som kom til at
hænge i våbenhuset i Hadbjerg
kirke Påsken over), var jeg i kirken, hvor jeg fortalte Påskens
store fortælling, og hvor vi fik
styr på de forskellige Påskedage,
hvorfor det hedder Palmesøndag, Skærtorsdag og Langfredag,
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og hvorfor Påskesøndag er den
kristen kirkes største helligdag
og festdag. Tænk sig, at få lov at
fortælle i næsten en hel klokketime, hvor børnene bare lytter
sig ind på det store forløsende
drama, som Påsken er, om folkets hyldest til den nye konge,
Judas’ forræderi, Peters svigt, da
det endelig gjaldt, korsfæstelsen og endelig kulminationen
Påskemorgen, hvor kvinderne
kom til den tomme grav. Og det
gentog sig, da vi skiftede klasser. Sjældent har jeg haft en så
lydhør ”menighed” i kirken – og
her taler vi om børn i 9-10 års
alderen. Formiddagen sluttede
med, at et lille kor indøvede en
dåbssalme, som de skulle synge
til børne- og familiegudstjenesten Palmesøndag.
Først på eftermiddagen var jeg
sammen med mennesker i den
anden ende af aldersskalaen, da
vi fejrede gudstjeneste på ”Møllegården” i Hadsten. Samlings-

menighed

stuen, som den dag fungerede nogle af eleverne havde skrevet
som kirkerum, var stuvende bønner og indøvet en lille dåbsfuld af beboere, og atter lykke- salme. Kirken var fuld – stort
des det at skabe lydhørhed for set alle konfirmanderne var der
det grænsesprængende bud- – og en del forældre sammen
skab. Der var mange gode ”an- med Maja og hendes familie.
sigter”, som jeg har lært at ken- Det blev en af de bekræftende
de gennem årene, og det var i og bevægende stunder i kirken,
den grad livsbekræftende at fej- som jeg aldrig glemmer, hvor de
re nadver sammen med dem og kommende konfirmander for
de mange frivillige, der hjælper alvor trådte i karakter som metil ved en sådan gudstjeneste. nighed og fællesskab omkring
Et par konfirmander havde også en klassekammerat.
Her blev kirkens tale om fælindfundet sig i et fællesskab,
som ganske vist er nyt for dem, lesskab for alvor bekræftet, og
men som bekræfter, at når ”kir- det var med en rigtig god forken flytter ind”, så ophæves de nemmelse af, at så meget var
skel, som vi i det daglige kender. lykkedes, at jeg kørte hjem fra
Senere på eftermiddagen var Hadbjerg den aften.
Men det kommer jo ikke af sig
jeg på dåbsbesøg i Hadbjerg,
hvor vi i familien forberedte selv, og heller ikke kun ved en
dåben af lille Jakob Palmesøn- fælles indsats. Nej, det handler
dag. Storebror Emil var med – i om Ånd. Påsken, som vi netop
alt fald så længe, der var kage har fejret i kirkerne, er kirkens
på bordet – og jeg kørte derfra største højtid – efter den følger
med en god og tryg forventning Pinsen, som handler om Helligtil gudstjenesten og dåben søn- åndens virke. Den torsdag fløj
samme Ånd højt, og man bliver
dagen efter.
Dagen sluttede i Hadbjerg kir- ydmyg og taknemmelighed, når
ke, hvor vi fejrede en særlig kon- man får lov at være med, når så
firmanddåbsgudstjeneste. 7.A meget godt hænder et fællespå Hadbjerg skole havde sam- skab af unge og gamle.
men med Vibeke forinden forberedt denne gudstjeneste, hvor
Ole Juul

9

Kirke &

Kirke &

menighed

Gudstjenester

Ødum kirke Hadbjerg kirke
Søndag d. 21. april
kl. 9.30
kl. 11.00
3. søndag efter Påske
Fredag d. 26. april
kl. 11.00
Ingen
Bededag
Birgith Nørlund
Søndag d. 28. april
kl. 9.30
Ingen
4. søndag efter Påske		
Peter Ulvsgaard
Søndag d. 5. maj
kl. 10.00
Ingen
5. søndag efter Påske		
Konfirmation
Torsdag d. 9. maj
kl. 11.00
Ingen
Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 12. maj
kl. 10.00
Ingen
6. søndag efter Påske
Konfirmation
Søndag d. 19. maj
kl. 11.00
kl. 9.30
Pinsedag
Mandag d. 20. maj			
2. Pinsedag		
Søndag d. 26. maj
kl. 9.30
kl. 11.00
Trinitatis søndag
Søndag d. 2. juni
kl. 11.00
kl. 9.30
1. søndag efter Trinitatis

Kirkebil

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

”Engen”

kl. 11.00

Fælles gudstjeneste
under åben himmel
2. Pinsedag, mandag d. 20. maj, er der som
de foregående år friluftsgudstjeneste i Hadsten.
Vi håber på, at der atter i år vil være en
stor menighed samlet på ”Engen”.
I år der det sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen, Grundfør, der prædiker. Der vil også
i år være kirkekor og musik. Man opfordres til selv at medbringe klapstol og/eller
tæppe.
Efter gudstjenesten er Ødum-Hadbjerg
menighedsråd vært ved en kop kaffe.
Bemærk:
Gudstjenesten begynder kl. 11.00!
Ole Juul
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    Sine Bundgaard
synger i Hadbjerg kirke torsdag d. 30. maj
Sine Bundgaard er en af de helt store sopraner herhjemme.
Sine er født i Aarhus i 1970, men boede en stor del af sin barndom i Hadbjerg, hvor hun også gik i skole.
Vi er glade for, at det er lykkedes at få Sine til Hadbjerg ’igen’, hvor
hun vil give koncert i kirken sammen med Anders Dohn.
Meget mere om koncerten i maj-nummeret.
Ole Juul
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Kirke &

Tur til
Aarhus
Torsdag d. 18. april
ta’r vi på tur til Aarhus, konfirmanderne, klasselærerne,
Vibeke og jeg. Vi
skal i Vor Frue kirke og Domkirken
og mellem disse kirkebesøg skal vi på
Aros, hvor vi får en
rundvisning med temaet ”Religiøse perspektiver i kunsten”.
Ole Juul

Konfir
mand
afslutning

Afslutningen med
konfirmander, forældre og mindre søskende er tirsdag d.
14. maj med ”aftensang” i Ødum kirke
kl. 19.00 og efterfølgende samvær i præstegården og haven.
Ole Juul
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Konfirmander 2013
Hadbjerg kirke, d. 5. maj kl. 10.00
Lene Brask Børgesen, Hadbjerg
Julie Skaarup Christoffersen, Selling
Christine Kjær Fuglbjerg, Hadbjerg
Emma Lystlund Hedegaard, Hadbjerg
Anna Strunge Henriksen, Nielstrup
Maja Steenfeldt Holdensgaard, Hadbjerg
Simone Vissing Høgsberg, Hadbjerg
Rikke Svendgaard Nielsen, Hadbjerg
Emilie Asmark Mølgaard Poulsen, Hadbjerg
Linette Grundtdal Stidsen, Hadbjerg
Emma Søndermark Vinther, Hadbjerg
Magnus Lykke Boel, Hadbjerg
Sebastian Stougaard Bjerregaard, Hadsten
Jannik Vissing Høgsberg, Hadbjerg
Magnus Vorre Jørgensen, Hadbjerg
Ødum kirke, d. 12. maj kl. 10.00
Gabriella Vorre Brændgaard, Bramstrup
Lise-May Lisbjerg Byfuglien, Selling
Malene Vinjegaard Christensen, Ødum
Sasja Pederstrup Christensen, Selling
Sofie Berg Fisker, Selling
Clara Kirstine Dolan Plaskett, Selling
Amalie Poulsen, Hadsten
Ellen Qannik Schjødt Thomsen, Ødum
Mathias Hjelmager Boeriis, Ebbestrup
Jonas Bøgeskov Christensen, Hadsten
Lasse Møller Gregersen, Hadsten
André Meinhardt Iversen, Erslev
Daniel Brochdorff Konge, Selling
Simon Hoe Kristensen, Selling
Frederik Mondrup Langdahl, Astrup
Oliver Petri Petersen, Hallendrup
Simon Petersen, Ødum
Nikolaj Wissendorf Søgaard Thomsen, Hadbjerg
Sebastian Høj Udengaard, Selling
Rasmus Westergaard, Tåstrup

menighed

Døbte, viede,
    velsignede,
begravede
Ødum
Døbte
Johannes Lindo Nielsen, Ødum
Ludvig Krarup Dohn, Sabro
Viede
Christine Louise Pedersen & Martin Velling, Karlby
Begravede
Villy Asferg Thomassen, Hadsten (tidl. Astrup).
Hadbjerg
Døbte
Maja Steenfeldt Holdensgaard, Hadbjerg
Jakob Villekjær Wittrup, Hadbjerg
Isabella Kølbæk, Selling
Anna Madeleine Hauschild Lindal Kragh, Hadbjerg
Kirkelig velsignelse
Pernille Kølbæk & David Kølbæk, Selling

Fridage

Jeg holder fri i Bededagsferien,
26.-28. april.
Jeg henviser til mine kolleger
i Hadsten, Peter Ulvsgaard, tlf.
86 98 08 09 og/eller Birgith Nørlund, tlf. 86 98 24 24.
Ole Juul

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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Det årlige
offentlige menighedsmøde
Der afholdes offentlige menighedsmøde i forbindelse med
gudstjenesten i Hadbjerg kirke, søndag d. 21. april 2013, kl.
11.00, hvor der også er kirkekaffe efter gudstjenesten.
Her uddeles årsgennemgang
samt budgettal.
Menighedsrådet er ikke en
kage-bage-klub, men derimod
en administration, der forvalter
alle vore bygninger, kirkegårde
og økonomi, ligesom vi er ansvarlige for kirkens liv og vækst
i lokalområdet, foruden vi er arbejdsgiver for vore dygtige og
engagerede medarbejdere.
I 2013 skal vi sige farvel til
Ole Juul, som har været sognepræst her i Ødum og Hadbjerg
sogne i 34 år.
Det markeres med gudstjenester og reception d. 16. juni
i HØST-Hallen, hvor vi håber
rigtig mange vil være med til at
gøre dagen uforglemmelig.
Fra januar 2013 har vi været
en del af det ny-etablerede storpastorat, som omfatter Hadsten,
Nørre Galten og Vissing, Lyngå,
Skjød og Lerbjerg samt Ødum og

Hadbjerg sogne. Storpastoratet
betjenes af 4 ½ præst, hvoraf én
har bopælspligt i Ødum præstegård.
Vi forventer, at kunne byde en
ny præst velkommen i Ødum
præstegård i løbet af efteråret
2013, og det er vores håb, at den
nye præst vil indgå i et kollegialt
fællesskab, og samtidig være en
aktiv deltager i det lokale skoleog foreningsliv.
I vakance-perioden vil der naturligvis stadig være gudstjenester i Ødum og Hadbjerg kirker,
blot med bistand fra andre præster i provstiet.
Vi håber, der stadig vil være
stor opbakning til de kirkelige
aktiviteter i den periode.
Det årlige menighedsmøde
svarer næsten til andre foreningers generalforsamling og det er
en oplagt mulighed for at komme med ris og ros, kreative ideer og indspark til menighedsrådets fremtidige arbejde – eller
stille de spørgsmål, der presser
sig på.
Vi ses til en hyggelig stund i
våbenhuset.
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Rikke Møller Antvorskov

Omlægning af Ødum kirkes blytag
Ødum kirkes blytag på sydsiden
af skib og kor skal udskiftes –
når HØST udkommer, er arbejderne i fuld gang.
Opsætning af stillads samt
løbende transport af byggematerialer vil berøre gravstederne
mindst muligt.

Men af hensyn til adgangen
kan det vise sig nødvendigt midlertidigt at fjerne forhækken på
enkelte gravsteder – de pårørende til de omtalte gravsteder, er
naturligvis blevet informeret.
Arbejderne forventes at være
afsluttet ved udgangen af maj
måned.
Ødum Hadbjerg menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 2. maj kl. 19.00, præstegården
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HØST-Hallen udvidelse!
Status - information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Projektgruppen arbejder intenst
på 2 fronter.
Omklædningsfaciliteter
Der arbejdes stadig med at løse
det akutte problem omkring
omklædningsfaciliteter/-bad.
Det bliver sandsynligt en større
skurvogn, som vi selv renoverer
og sætter i stand.
Der skal så lige en byggetilladelse til, men det håber vi kun
er en formalitet, så vi kan få løst
problemet hurtigst muligt så vi
sikrer at alle får mulighed for
omklædning og bad i forbindelse med idrætsaktivitet indenfor og udenfor HØST-Hallen –
ikke mindst gæstende udøvere i
de forskellige idrætsgrene.
Umiddelbart ser det ud som
om at det er egen-finansieret.
Dette er dog ikke endelig afklaret.
Budgetansøgning
Projektgruppen arbejder særskilt på at gøre budgetansøgning 2014 klar til aflevering senest den 16. april, hvor der er
deadline for budget 2014 ansøgninger.
Der holdes pt. en række møder for at få de sidste ting på
plads så vi kan få afleveret ansøgningen rettidigt.
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Der arbejdes med den helt
akutte del omkring omklædnings-, redskabs- samt rengøringsrum. Sidstnævnte er lovmæssigt nødvendigt.
Derudover arbejdes der så på
en foreningsdel med udvidelse,
der skal sikre ekstra aktivitetskvadratmeter, bl.a. til de ekstra
mindre motionsaktiviteter, der
kan foregå uden for selve halgulvet. Ligeledes et sted, der i
dagtimerne kan anvendes til
foreningsaktivitet bl.a. for seniorer.
Ligeledes en evt. mulig flytning af en væg så der skabes
plads tilskuerplads i den nordøstlige side af hallen.
Der arbejdes også med hvordan den foreningsmæssige del
evt. kan finansieres, egen-arbejde, fonde og andre økonomiske
bidrag så en evt. driftsudgift for
HØST IF bliver så lav som mulig.
Projektgruppen vil løbende opdatere her i HØST med ny status for projektet.
Kontaktperson i projektgruppen er
Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 25 60 54 47
E-mail: lars.knud@forum.dk

Sponsorer
OK Ødum

NU OGSÅ: Bestil el via OK
og HØST IF få dobbelt up
pr. liter tanket i tilskud
(de første 3 HØST IF OK
elkunder er nu klar, så
HØST IF får nu 12 øre pr.
liter hver gang de tanker)

Husk at 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 øre pr. liter, hver gang du
tanker, når du har et OK benzinkort 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 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
Næste kampagnearrangement
er fredag den 19. april kl.
12.00-16.00!

Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.

Sponsorhjørnet

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov
og ting der skal udføres – både
rent fysisk og økonomisk. Derfor er det dejligt når virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd med både til det
materielle, der skal installeres/
monteres og til når det gælder
økonomisk opbakning til vores
mange aktiviteter. Hører I om
nogen der kunne være potentiel
sponsor 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. Vi
kan dog informere om, at der i
løbet af den næste måneds tid
vil blive opsat 4-5 nye skilte
samt skilte på de 3 lokale banker, der støttede os i forb. m.
HØST-Hallen. Når disse er sat
op vil vi tage fotos som så bringes her i HØST bladet.
HØST IF Sponsorudvalget
Vivi Jensen, Kurt Møller og Lars
Olsen
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HØST IF Motion
HØST
Grundlovsløbet

   

Velkommen til det nye Grundlovsløb den 5. juni 2013, som afholdes i forbindelse med grundlovsdag arrangementet i HØST.
Løbet er for alle – både dig
der vil løbe hurtigt og dig, der vi
tage den med ro og hygge med
familie, børn, kolleger, skolekammerater mv.
Der er mulighed for at tilmelde sig til enten en 2,5 km eller
en 5 km rute, hvor førstnævnte er særlig børnevenlig, da her
ikke skal krydses nogle veje
men blot går rundt i Hadbjerg by.

LØB I HØST IF

Løbeskole i HØST IF

Søndag den 28. april kl. 10.00 starter vi løbeskole i HØST IF

Kom fra 0 til 5 km på 12 uger
På 12 uger kommer du til at
kunne løbe 30 minutter uden
at holde pause, hvilket svarer
til ca. 5 km. Den første gang du
kommer, får du udleveret lidt
information og det træningsprogram, som vi følger.

De første uger behøver du heller ikke at købe specielle løbesko. Kom blot i dit normale fritids/ sportstøj.
For dem som allerede løber
og som fx ønsker at blive bedre, sætte nye mål eller bare løbe
sammen med nogle, har vi forskellige grupper efter tempo/
længde. Hver gruppe har en eller flere tovholdere, der hjælper
med den faste træning.

Yderligere oplysninger:
Claus Glavind, træner,
e-mail: claus@glavind.net,
tlf. 22 49 83 45

Alle kan være med!
Det kræver ingen forudsætninger at deltage på løbeskolen, alle
kan være med uanset alder og
fysisk form. Vi begynder med
at gå nogle minutter og løbe 1
minut, og langsomt kommer vi
så til at løbe mere og gå mindre.

Hvor og hvornår?
Løbeskolen starter søndag den
28. april kl. 10.00
Ingen tilmelding er nødvendig, bare mød op foran HØSTHallen. Herefter er der løbetræning hver tirsdag kl. 19.30
og søndag kl. 10.00. Det er helt

Yderligere generelle
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

Løbeskolen er et tilbud til alle i
HØST-området, som ønsker at
komme i gang med løbetræning.
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uforpligtende, men vi håber da
at en masse vil benytte lejligheden af dette tilbud til at få sat
gang i de personlige motionsaktiviteter. Og så koster det ikke
noget i forbindelse med opstarten etc.

Kom i form inden løbet!
Som noget nyt tilbyder vi at man
allerede fra den 28. april kan
starte løbetræningen ved deltagelse i Løbeskolen i HØST IF.
Her tilbydes hjælp til at komme
i gang med at løbe for nybegynder eller genoptage løbetræningen, hvis du tidligere har løbet.
Vi har løbetræning i 4 niveauer, så der gerne skulle være et
hold, der passer til dig. Alle hold
har faste tovholdere tilknyttet,
som vil være med til at sikre at
alle får en god oplevelse.
Løbeskolen finder sted hver tirsdag kl. 19.30 og søndag kl. 10 ved
HØST-Hallen – så bare mød op i
løbesko og udendørs træningstøj.
Læs mere om Grundlovsløbet
i næste nummer af HØST.
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Stavgang

Nu siger kalenderen at foråret
er på vej, og vi tør efterhånden
tro på, at det går nogenlunde
som det plejer, at foråret og
sommeren igen i år kommer til
at starte i april, maj juni eller
der omkring.
Derfor ændres tidspunktet for
vores ugentlige travetur så vi
starter ud fra HØST-Hallen
om torsdagen kl. 19.00
begyndende torsdag d. 25. april.
Vi går som sædvanlig en times
tid, bytter lidt nyheder undervejs, og runder af med en kop
kaffe i klublokalet i hallen.
Alle er velkomne.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 72 20 24 56

Cykling for
motionister i
HØST IF
Pump cyklen og smør kæden,
tag cykelhjelmen på og mød op.
Tirsdage kl. 18.30 ved HØSTHallen.
Vi planlægger 2 ture rundt af
de små veje i omegnen – vi begynder med en tur på ca. 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
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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.

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
Aktiviteterne fortsætter for JuJitsu indtil andet aftales på træningsaftenerne.

Instruktør og kontaktperson er Thomas Langton, e-mail
mr.langton@gmail.com.
Læs mere på jujitsu.langton.dk.

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

Volley

Volleyball mixhold – voksne
TORSDAGE 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-mailadresse
wichmann@paradis.dk
HØST IF Motion
Formand Lars Olsen
86 91 40 07 / 25 60 54 47 lars.knud@forum.dk

Badminton i HØST-Hallen 2013
Badminton lukker stille og rolig
den næste måneds tid. Vi er klar
igen til efteråret.

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

Håndbold i HØST-Hallen
Turneringskampene er nu afsluttet. Nogle af holdene træner
videre en månedstid endnu. Ellers henviser vi til hjemmesiden
eller HØST i august om opstart
efter sommerferien. Tak for en
god sæson 2012-13!

Med venlig hilsen
Håndboldsformand
Pia Jeppesen Smed
Mobil 23 95 62 87, e-mail
pia@ghv3.dk
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Fodbold
Ungdoms
afdelingen

Damesenior –
Old Girls

Herresenior 11-mands forår 2013

Så er udendørssæsonen i gang
selv om vejret ikke var det allerbedste ved træningsstart den 2.
april. Se oversigt med træningstider og trænere.
Turneringsstart venter også
lige om hjørnet. Se på www.dbu.
dk og søg på HØST IF, hvor alle
HØST IF holdene tilmeldt DBU
kan ses på oversigten.
Vel mødt til en ny udendørs
sæson i fodbold i HØST IF.

(7-Kvinde-hold)
På kvindesiden i HØST IF er
der også gang i den. Både Dameholdet og Old Girls (over 28
år) deltager i DBU turneringen.
Disse kampe kan ligesom øvrige
kampe ses på www.dbu.dk. Træningstiderne fremgår af oversigten. Ligeledes hvem der er
holdleder og kontaktperson for
holdet.

Så skydes turneringsæsonen 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.
Træningskampene er gået OK
og der er rift om pladserne på
holdet.
Premierekamp på udebane
mod Lisbjerg den 12. april.
Ellers er alle hjemmekampene placeret søndag eftermiddage kl. 16.00 på Hadbjerg Stadion.
Der spilles flg. søndage kl.
16.00: 21. april, 5. maj, 26. maj,
9. juni og 23. juni.

Ellers kan alle kampe og stillinger ses på www.dbu.dk – søg
på HØST IF og alle de hold der
er tilmeldt i DBU-regi kan ses.
Mød op og stør vores herresenior hold i deres færd på vej tilbage mod Serie 5.
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.

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

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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Old Boys 40
årsholdet
Sæsonen skulle starte den 10.
april, men da banerne ikke er
frigivet pga. frost, kan der først
spilles fra den 15. april.
Hjemmekampe er på flg. onsdage kl. 19.00: 10. april (flyttes),
24. april, 8. maj, 22. maj, 5. juni.
Kampprogrammet / stillinger
etc. kan ses på www.oob.dk under 40 års hold kreds 6.
Spørgsmål vedr. OB40 holdet
og sæson 2013 kan rettes til
holdleder Torben Slumstrup tlf.
40 88 22 31 eller evt. Lars Olsen
fra Fodboldudvalget.

Dommer
konflikten

HØST IF
Bordtennis
Bordtennissæsonen går nu på
hæld og vi kan se tilbage på en
fantastisk sæson både træningsmæssigt, medlemsmæssigt og
med en masse flotte resultater.
I weekenden 5.-7. april deltog
17 ungdomsspillere, 5 senior/veteran spillere og 10 forældre/ledere i DGIs Landsmesterskaber
i Vejen Idrætscenter. Det var et
kæmpe stævne, hvor der blev
spillet på 100 bordtennisborde
fra fredag aften til søndag eftermiddag. I løbet af weekenden
blev der spillet mere end 3.400
bordtenniskampe, så det var
mange kampe spillerne måtte
igennem. Det var et skrapt selskab spillerne var kommet i,
men som sædvanligt vendte de
hjem med en masse flotte resultater og medaljer.

Dommerkonflikten
mellem
DBU og DFU, som her i foråret
ymnastik
har truet med at ”stoppe” flere
fodboldkampe pga. manglende
dommere, er her i sidste øjeblik
før turneringsstart blevet løst. Gymnastikkens aktivitetsmøde
Så alle kampe, der skal dømmes, 17. april 2013 kl. 19 i klublokalet
vil blive dømt som planlagt. Det
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
fremgår af de enkelte kampe på
www.dbu.dk, hvem der er dommer til de enkelte kampe.

G

Husk!

Resultater holdturnering
Aldersgruppe
Række
Junior
D
Drenge
E
Y. Drenge
B
Y. Drenge
E
Y. Drenge
E
Puslinge Drenge
C
Puslinge Drenge
C
Puslinge Drenge
E
Senior
Klasse 4
Senior
Klasse 4
Senior
Klasse 4

Navn
Tobias Dam Jensen
Lars Boye Brandt
Emil Thomsen
Marcus Quist
Marcus Juul Sørensen
Benjamin Thybo Christensen
Jeppe Kau Gransøe
Lucas Juel Wormstrup
Frank Pedersen
Mads Gregersen
Ole Gregersen

Placering
Guldmedalje
Sølvmedalje
Guldmedalje
Bronzemedalje
Bronzemedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Bronzemedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Guldmedalje

Resultater singler
Aldersgruppe
Drenge
Mini Puslinge
Mini Puslinge
Senior
Veteran 50

Navn
Lars Boye Brandt
Lasse Mørch
Noah Churchill Sørensen
Mads Gregersen
Frank Pedersen

Placering
Bronzemedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje

Navn
Nicolai Sørensen
Søren B. Svendsen
Benjamin Thybo Christensen
Jeppe Kau Gransøe
Marcus Juel Wormstrup
Mads Gregersen
Ole Gregersen
Frank Pedersen
Per Erik Gransøe

Placering
Bronzemedalje
Bronzemedalje
Sølvmedalje
Sølvmedalje
Guldmedalje
Bronzemedalje
Guldmedalje
Guldmedalje
Guldmedalje

Række
E
A
B
Klasse 4
C

Resultater doubler
Aldersgruppe
Række
Drenge
B
Drenge
B
Puslinge
C
Puslinge
C
Mini Puslinge
D
Senior
Klasse 4
Veteran 50
C
Veteran 50
C
Veteran 40
C Mixdouble

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
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.
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
5.5.2013
2.6.2013
11.8.2013
1.9.2013
6.10.2013
3.11.2013
1.12.2013

Udkommer
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

Maj

April
19
20

HØST

kl. 9.30 Ødum
21 kl. 11.00 Hadbjerg, kirkekaffe og
off. menighedsmøde
22 HØST udkommer
23 HØST redaktionsmøde
24
25
26 kl. 11.00 Ødum
27
28 kl. 9.30 Hadbjerg
29
30

1
2 Menighedsrådsmøde
3
4
Kl. 10.00 Konfirmation, Hadbjerg
5
Deadline HØST
6
7
8
9 kl. 11.00 Ødum
10
11
12 Konfirmation, Ødum
13
14 Konfirmandafslutning
15
16 Skovprojektmøde, Hadbjerg
17
18
kl. 9.30 Hadbjerg
19
kl. 11.00 Ødum
20 kl. 11.00 friluftsgudstjeneste
21 HØST udkommer
22
23
24
25 Arbejdsdag, Ødum
kl. 9.30 Ødum
26
kl. 11.00 Hadbjerg
27
28
29
30 Sine Bundgaard, Hadbjerg
31

