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FællesarrangementerFællesarrangementer

Vi holder fælles grundlovsdag 
for hele lokalområdet

Det foregår alt sammen i Hadbjerg – 
ved HØST-Hallen og sportspladsen

Program
Vi	mødes	kl.	14.00	foran	HØST-
Hallen	til	grundlovstale	ved	Jens	
Chr.	Skovgaard	(en	af	Hadbjergs	
”gamle	 ildsjæle”)	 og	 fællessan-
ge.	Skolekoret	medvirker.
Efter	 den	 officielle	 del	 åbner	
HØST	 IF	 en	 ”tumlebane”	 på	
sportspladsen	for	børnene	med	
start	 ca.	 kl.	 16.00	 (i	 tilfælde	 af	
dårligt	vejr	er	der	”åben	hal”).	
For	de	mindre	børn	er	der	mu-
lighed	for	en	tur	på	hesteryg	på	
en	af	Pernille	Stidsens	heste.
Forinden	 ca.	 15.15	 er	HØST	
Grundlovsløbet	 2013	 skudt	 i	
gang,	med	gå	og	løberuter	på	2½	
eller	5	km	(læs	mere	på	side	4).

Grundlovsdag
           5. juni kl. 14.00

	p Her	mødes	 folk	 fra	hele	
lokalområdet.

	p Her	 sker	 noget	 for	 alle	
aldre	og	hele	familien.

	p Her	 møder	 du	 naboer-
ne,	 legekammeraterne,	
vennerne,	 skolelæreren,	
præsten	og	alle	de	andre.

	p Her	 kommer	 ”de	 nye”	
plus	 3.	 generations	 ”til-
flytterne”	plus	de	rigtigt	
gamle.

Hadbjerg	Borgerforening	sælger	øl	og	vand	på	festplad-
sen	og	senere	kaffe	og	kage.
HØST-IF	 sælger	pølser	m/brød	 samt	popcorn	m.m.	
på	festpladsen.
Kaffe,	øl,	pølser	m.m.	sælges	til	rimelige	priser.
Overskuddet	går	til	de	lokale	foreninger.

Grundlovsdag	er	også	i	år	arrangeret	af	HØST-IF,	Had-
bjerg	 Borgerforening,	 Selling	 Borgerforening,	 Selling	
Forsamlingshus,	Ødum	Byforening	og	menighedsrådet.

Kom forbi på festpladsen og nyd en 
grundlovsdag i godt selskab

Arrangementet er gratis

På udvalgets vegne
Ole Juul



4 5

ØdumFællesarrangementer

Et	 motionsløb	 som	 afholdes	 i	
forbindelse	med	HØST	IF	aktivi-
teter	grundlovsdag.
Løbet	 er	 for	 alle	 –	 både	 dig	
der	vil	løbe	hurtigt	og	dig,	der	vi	

Arbejdsdagen	står	for	døren,	sæt	
kryds	 i	 kalenderen	 d.	 25.	 maj	
kl.	 10	 og	 mød	 op	 ved	 forsam-
lingshuset,	 så	 vil	 der	 blive	 ud-
delt	opgaver.
Håber	mange	vil	hjælpe	byfor-
eningen	 denne	 dag,	 således	 at	
vi	kan	komme	til	bunds	i	vores	
projekter	 omkring	 huset,	 lige-
ledes	 ved	 svanesøen,	 hvor	 der	
skal	lægges	fliser,	så	vi	kan	få	et	
bord/bænkesæt	til	at	stå.
Byforeningen	er	vært	med	fro-
kost,	øl/sodavand.

Med venlig hilsen
Ødum forsamlingshus

Lillian Lindberg
30 64 31 94

HØST Grundlovsløb 2013
Velkommen til det nye HØST Grundlovsløb

	 Dato:	 Onsdag	den	5.	juni	2013	
	 Tidspunkt:	 Forventet	start	kl.	15.15
	 Start/mål:	 Ved	HØST-Hallen
	Løbsnummer:	 Afhentes	ved	løbsinformationen	op	til	15	min	før	start
	 Pris:	 Deltagelse	i	løbet	er	gratis
	 Ruten:	 Der	 er	 mulighed	 for	 at	 tilmelde	 sig	 til	 enten	 en	 2,5	 km	 el-

ler	 en	 5	 km	 rute,	 hvor	 førstnævnte	 er	 særlig	 børnevenlig,	
da	 ruten	 ikke	 krydser	 nogle	 veje,	 men	 blot	 går	 rundt	 i	 Had-
bjerg	 by.	 Der	 vil	 være	 officials	 ude	 på	 ruten	 til	 at	 vise	 vej.		
Se	kort	over	de	2	ruter	nedenfor.

tage	den	med	ro	og	hygge	med	
familie,	 børn,	 kolleger,	 skole-
kammerater	mv.	
Det	 er	 muligt	 at	 deltage	 for	
walk/stavgang	på	2,5	km	ruten

Forhåndstilmelding	 skal	 se-
nest	 være	 modtaget	 mandag	
den	3.	juni	2013.

Tilmelding
Send	 en	 mail	 til	
claus@glavind.net	 med	 infor-
mationer	 om:	 2,5	 eller	 5	 km,	
navn	og	fødselsdato.	

Løbsinformationer

ByForeningen For Ødum og omegn

Arbejdsdag i Ødum

Sankthansaften
Sankthansaften	d.	 23.	 juni,	 vil	
foregå	 ved	 forsamlingshuset,	
da	 vores	 tilholdssted	 på	 Eng-
holm	er	ved	at	blive	ændret	 til	
ny	stald.
Vi	 starter	med	 fællesspisning	
kl.	 17.30,	 hvor	 alle	 er	 velkom-
men.	Byforeningen	laver	maden	
og	 du/I	 ødumgensere	 kommer	
og	spiser.
Kl.	19.30	tænder	vi	bålet,	syn-
ger	en	sang	eller	to	og	laver	sno-
brød.	Hvis	der	er	en,	der	har	lyst	
at	holde	en	båltale,	er	der	mulig-
hed	for	det.	Med	dette	program	
håber	vi,	vejret	er	med	os,	og	at	
der	møder	rigtigt	mange	op.
Deltager	 du	 i	 fællesspisning	
(pris	 30	 kr.	 pr.	 person),	 tilmel-
der	du	dig	på	mobil	30	64	31	94.

mailto:claus@glavind.net
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HadBjergHadBjerg

Kreativ dag 
i Hadbjerg 
Forsamlingshus
”Desperate	husfruer”	i	Hadbjerg	
stod	 for	 afviklingen	 af	 projekt	
Kreativ	Dag	i	forsamlingshuset.
Hvad	gør	man	når	man	er	den	
lykkelige	 ejer	 af	 en	 symaskine,	
men	man	ikke	er	kommet	i	gang	
med	 at	 bruge	den,	 fordi	 der	 er	
nogle	detaljer	og	teknikker,	som	
man	ikke	behersker?	Ja,	i	dag	går	
man	på	Facebook,	og	meget	hur-
tigt	fik	en	kreds	af	Hadbjerg-pi-
ger	arrangeret	en	kreativ	dag.	Vi	
var	17	piger	som	havde	en	lære-
rig	dag	 sammen	–	 tak	 til	piger-
ne.	Inge-Lise	og	veninden	havde	
mange	gode	 ideer	og	tips,	både	
med	at	sy,	hækle	og	strikke.	Der	
blev	fremstillet	mange	fine	kre-
ationer.	 Nogle	 fik	 begyndt	 på	
at	 hækle	 firkanter	 til	 puder	 og	
tæpper,	 mens	 andre	 arbejdede	
med	 at	 lave	 en	 scrapbog	 med	
billeder.
Vi	glæder	os	allerede	til	næste	
gang.	Vi	talte	om	at	vi	til	vinter	
kunne	arrangere	aften	med	flue-
binderi,	kortspil,	og	andre	krea-
tive	aktiviteter.	Vi	er	sikre	på	at	
Bestyrelsen	 er	 åben	 for	 forslag	
og	ønsker,	så	bare	kom	i	gang.

Med venlig hilsen
Aase

Fællesspisning
Det	var	en	meget	fin	afslutning	
på	vinterens	fællesspisning,	ok-
sefilet	 med	 hvad	 dertil	 hører.	
73	 personer	 havde	 tilmeldt	 sig	
inden	 der	 blev	 sagt	 stop.	 Der	
var	en	hel	del,	som	ikke	kunne	
komme	med,	da	vores	kapacitet	
ikke	kunne	klare	mere,	men	det	
bliver	 der	 rådet	 bod	 på.	 Vi	 har	
bestilt	nyt	inventar	til	køkkenet,	
og	 det	 kommer	her	 sidst	 i	maj	
måned.	Så	kan	vi	modtage	flere	
til	spisningerne.	Tak	endnu	en-
gang	til	de	som	laver	maden,	og	
til	dem	som	hjælper	med	opva-
sken,	 uden	 jeres	 indsats	 blev	
der	ikke	nogen	fællesspisning.
Hvis	 der	 er	 nogen,	 som	 har	
ideer	til	andre	tiltag	er	vi	i	bor-
gerforeningen	 meget	 modtage-
lige	for	sådanne.

Hadbjerg	Forsamlingshus	er	ble-
vet	 lejet	 af	 Århus	 Sportsdanser	
Forening.	De	danser	om	manda-
gen	og	det	er	 skønt	at	 se	hvor-
dan	 børnene	 går	 op	 i	 deres	
sport.	 Jeg	 var	 i	 forsamlingshu-
set	for	at	se	hvordan	det	gik	for	
Dem,	og	hvilken	stor	oplevelse	

HadBjerg BorgerForening

det	var.	8-10	par	børn	var	i	gang,	
og	der	blev	virkeligt	gået	til	ma-
kronerne,	 det	 var	 både	 med	
sving	og	nakken	godt	tilbage.	Jeg	
håber	meget	 at	 dette	 samarbej-
de	vil	fortsætte,	og	jeg	tror	at	der	
vil	 være	 tilslutning	 til	 at	 starte	
hold	op	her	i	forsamlingshuset.

Venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Formand

Danseskolen i Hadbjerg
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sellingselling

Sidste	 år	
gik	 overskuddet	

til	 ”Forældre	 for	 cykelsti”,	 som	
arbejder	på	at	få	etableret	cykel-
sti	mellem	Selling	og	Hadbjerg.	
I	 byfest-udvalget	 (som	 i	 år	 har	
fået	 flere	 medlemmer	 og	 altid	
har	 plads	 til	 flere!),	 har	 vi	 be-
sluttet,	at	byfesten	skal	være	en	
årlig	 tilbagevendende	 begiven-
hed,	der	har	til	formål,	at	frem-
me	 trivsel	 og	 sammenhold	 for	
borgere	 i	 alle	 aldre!	 Borgernes	
familie	og	venner	samt	naboby-
erne	er	ligeledes	velkomne!	Bor-
gerforeningen	yder	et	tilskud	og	
et	 eventuelt	overskud	af	dagen	
går	til	afholdelse	af	de	kommen-
de	års	byfester!
Vi	starter	allerede	fredag	med	
etablering	af	fest-/markedsplads	
på	det	grønne	område	ved	lege-

p l a d -
sen.	 Der	 vil	

være	åben	grill,	så	tag	din	
egen	mad	med.	Baren	er	åben	og	
der	kan	købes	fredagsslik.
Byfest-dagen	starter	kl.	10.00	i	
hjørnet	af	Selling	(marken	v/	St.	
St.	 Blichersvej)	med	 optog	 gen-
nem	byen	 ledt	 an	 af	Hinnerup	
Garden.	 Pynt	 din	 cykel,	 barne-
vogn,	havetraktor	og	deltag	i	op-
toget,	der	åbner	festpladsen	ca.	
kl.	10.30.
Festpladsen	er	denne	gang	ud-
videt	med	toiletvogn,	stort	fest-
telt	 og	 Dankort-automat.	 Igen	
har	vi	pølsevogn	og	et	omfatten-
de	program,	der	 inkluderer	po-
nyridning,	hanebanko,	trillebør-
ringridning,	 og	 mens	 børnene	
er	 i	 tegneværkstedet,	 kan	 for-
ældrene	muntre	 sig	med	 f.eks.	
en	rask	lille	tovtrækning.	Der	vil	
være	markedsplads	med	gøgl	og	
boder	(medbring	selv	borde	etc.	

til	 det	 du	
vil	 sælge.	 Kontakt	

Nichlas	 tlf.	23	26	57	99,	e-mail	
npetersen@jubii.dk)
Traditionen	 tro	 har	 vi	 kage-
konkurrence	 med	 kåring	 af	
årets	 bedste	 kage.	 Dommer	 i	
år,	er	sidste	års	vinder,	Thomas	
Holst	Hansen!	Vinderkagen	bli-
ver	efterfølgende	solgt	sammen	
med	 øvrige	 donerede	 kager	 i	
kaffe-kageboden.	Har	du	lyst	til	
at	 deltage	 i	 konkurrencen	 eller	
donere	en	kage	til	salg,	så	kon-
takt	Anja	tlf.	20	85	64	63,	e-mail	
post@anjadissing.dk.
Der	 vil	 selvfølgelig	 også	 i	 år	
være	sæbekasseløb	–	så	tjek	om	
sidste	års	model	skal	shines	op,	
eller	kom	i	gang	med	at	bygge	en	
sammen	med	junior!	For	der	bli-
ver	også	en	kåring	af	årets	flot-
teste	bil!
Der	 afholdes	 auktion	 ca.	 kl.	
16.00.	Formålet	er	at	yde	støtte	
til	 kommende	 byfester	 og	 ved	
at	 donere	 og/eller	 købe	 noget,	
bidrager	 du	 på	 denne	måde	 til	
at	skabe	trivsel	og	sammenhold	

selling BorgerForening

i	 byen.	
Donation	 af	

effekter	 kan	 ske	 hos	 Jes-
per	 tlf.	 42	 80	 27	 50,	 e-mail	
henckel@it-Henckel.dk.
Om	 aftenen	 holder	 vi	 telt-
fest	 medhelstegt	 pattegris,	 flø-
dekartofler,	 salat,	 brød	 m.m.	
voksne	 kr.	 150,	 børn	 under	 12	
år	 kr.	 50,	 børn	 under	 3	 år	 er	
gratis,	 men	 uden	 siddeplads.	
Køb	 af	 madbilletter	 sker	 hos	
Dorthe,	 tlf.	26	83	44	59,	e-mail	
dorthe_knudsen@yahoo.dk,	
Herman	 Bangs	 vej	 4.	 Bestil	 og	
betal	 ved	 afhentning.	 Sidste	
frist	er	d.	25.	maj.
Der	 vil	 være	hattekonkurren-
ce	til	 festen	–	for	både	børn	og	
voksne,	 så	 medbring	 gerne	 en	
sjov	 eller	 spændende	 hat.	 Har	
du	lyst	til	at	lave	en	blomsterde-
koration	til	pynt	på	bordene	er	
du	meget	velkommen!
Du	kan	 finde	program	og	an-
den	 orientering	 på	 facebook:	
8370,	 Selling,	 samt	 på	 opslags-
tavlen	 på	 Tåstrupvej/H.	 C.	 An-
dersens	Vej.
Vi	glæder	os	til	en	kanon	fest	
–	igen	i	år!

Byfest-udvalget

Lørdag d. 8. juni   2013 

er der igen    byfest i Selling

mailto:npetersen@jubii.dk
mailto:post@anjadissing.dk
mailto:henckel@it-Henckel.dk
mailto:dorthe_knudsen@yahoo.dk
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KirKe & menigHedselling & HadBjerg

Nyt fra gruppen: 
Forældre for cykelsti

Gudstjenester
	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke	 ”Engen”
Søndag d. 19. maj kl. 11.00 kl.  9.30
Pinsedag
Mandag d. 20. maj   kl. 11.00
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
Søndag d. 9. juni kl.  9.30 Ingen
2. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 16. juni kl. 11.00 kl. 13.00 
3. søndag efter Trinitatis                              Afskedsgudstjenester
Søndag d. 23. juni Ingen Ingen
4. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 30. juni Ingen kl.  9.30
5. søndag efter trinitatis  Sanne Thøisen

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

Fælles gudstjeneste 
under åben himmel
2.	Pinsedag,	mandag	d.	20.	maj	
kl.	11.00,	er	der	som	de	foregå-
ende	 år	 friluftsgudstjeneste	 i	
Hadsten	ved	Lilleåen.
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	 opfor-
dres	til	selv	at	medbringe	klap-
stol	og/eller	tæppe.
Efter	 gudstjenesten	 er	Ødum	
Hadbjerg	 menighedsråd	 vært	
ved	en	kop	kaffe.

Ole Juul

De	 3	 forældre	 har	 været	 til	 et	
spændende	 byrådsmøde	 vedr.	
underskriftsindsamlingen	 i	Sel-

ling	og	Hadbjerg.	Der	kommer	et	
indlæg	 om	dette	møde	 i	 næste	
udgave	af	HØST.

I	 starten	 af	 året	 kørte	 der	 en	
kampagne	 for	 at	 få	 fibernet	 til	
Selling	og	Hadbjerg.
Kravet	om	30	%	tilslutning	er	
nået	for	begge	byer.
Alle,	der	har	bestilt	 fiber,	bør	
på	 nuværende	 tidspunkt	 have	
modtaget	et	brev	med	overskrif-
ten	”Tillykke,	du	får	fiber”.
Hvis	 det	 mod	 forventning	
ikke	 er	 tilfældet,	 så	 bedes	 du	

Har du fået din Waoo 
bestilling                bekræftet?

kontrollere,	 at	 bestillingen	 er	
korrekt	 registreret	 hos	 Energi-
Midt.
Det	 letteste	 er	 at	 kontak-
te	 Ole	 Buur	 Sandholdt	 fra	
EnergiMidt	 via	 e-mail	 på	
obs@energimidt.dk.
Det	er	nok	en	hel	del	nemme-
re	at	rette	eventuelle	misforstå-
elser	 nu,	 end	 når	 gravemaski-
nerne	først	er	gået	i	gang.

Med venlig hilsen
Martin Bugge Kobberø

mailto:obs@energimidt.dk
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KirKe & menigHedKirKe & menigHed

Kon fir-
ma ti o-
nen

”I	en	årrække	samarbejdede	jeg	
med	skolen,	klassens	lærere	og	
med	 en	 god	 kollega	 i	 nabosog-
net	om	en	konfirmandlejr,	som	
blev	en	stor	succes,	og	hvor	det	
gang	 på	 gang	 viste	 sig,	 at	 kon-
firmander	 er	 bedre	 end	 deres	
rygte.
Jeg	 husker	 især	 en	 bestemt	
episode,	 som	 hændte	 under	
en	 sådan	 konfirmandlejr,	 som	
strakte	sig	over	tre	dage	i	det	na-
turskønne	område	omkring	Sos-
trup	Slot	på	Djursland.	Når	man	
som	præst	og	underviser	i	snart	
et	års	tid	har	haft	med	disse	sto-
re	børn	at	gøre	og	i	konfirmand-
stuen	 har	 forsøgt	 at	 oplive	 og	
oplyse	dem	om	det,	 de	 er	 run-
det	 af,	 er	 det	med	 stor	 ydmyg-
hed,	 at	 man	 pludselig	 erfarer,	
hvordan	 grundlæggende	 begre-
ber	 i	 kristendommen	 træder	 i	
kraft	i	al	sin	suverænitet.
Vi	 var	 på	 den	 obligatoriske	
vandretur	 i	 skovene	 omkring	
Sostrup.	 Vi	 havde	 gået	 rask	 til	
et	 par	 timer,	 og	 der	 var	 et	 par	
af	eleverne,	der	var	ved	at	være	
godt	møre.	Jeg	kunne	på	forhånd	
have	udpeget	dem,	og	 lærerne,	
som	kender	dem	fra	det	daglige	
liv	på	skolen,	ville	i	så	fald	have	
givet	mig	 ret.	 De	 sakkede	 læn-
gere	og	længere	bagud	og	var	ef-
terhånden	 ved	 at	 glide	 helt	 ud	
af	 det	 fællesskab,	 som	uvæger-
ligt	vokser	ud	af	en	sådan	van-
dretur.	 Da	 sker	 det	 uventede,	
at	et	par	af	dem,	som	man	ikke	
umiddelbart	 kunne	 forvente	
det	af,	fordi	de	på	så	mange	an-
dre	måder	altid	er	i	front,	stand-

ser	op	og	venter	på	dem,	der	nu	
er	 ved	 at	 være	 langt	 tilbage.	Vi	
andre	fortsætter,	men	konstate-
rer	dog,	at	der	nu	bagude	skabes	
et	 nyt	 fællesskab,	 som	 hjælper	
dem,	der	 i	 andre	 sammenhæn-
ge	ville	forblive	det	svageste	led,	
til	at	kunne	gennemføre	turen.	
Vel	hjemme	og	godt	trætte	sæt-
tes	der	 ikke	mange	ord	på	det,	
og	det	er	heller	ikke	nødvendigt,	
for	vi	ved	alle,	hvad	der	udover	
alle	 sanseindtrykkene	 hændte	
på	den	tur.	Det	er	 ikke	sikkert,	
at	 den	 efterfølgende	 hverdag	 i	
skolen	 er	 synlig	 forandret,	 og	
dog,	så	indvirker	en	sådan	hand-
ling	på	længere	sigt	uvurderligt	
ind	i	fællesskabet.	Vi	bruger	ofte	
den	 vending,	 at	 noget	 er	 gjort,	
og	 det	 kan	 ikke	 gøres	 ugjort.	
Som	 regel	bruger	vi	det	 i	nega-
tiv	betydning,	men	her	blev	det	
til	i	den	modsatte	betydning,	og	
skønt	 rollerne	mellem	de	 stær-
ke	 og	 svage	 atter	 blev	 fordelt,	
kan	en	sådan	gjort	gerning	med	
alt,	 hvad	 den	 indebærer,	 ikke	
gøres	ugjort.	Det	er	godt	at	vide,	
når	snakken	går	om	de	uregerli-
ge	konfirmander,	der	til	stor	for-
argelse	for	den	ældre	generation	
tåger	rundt	på	en	’blå	mandag’.	
Konfirmander	er	bedre	end	de-
res	rygte.	Det	er	 ikke	noget,	de	
i	det	daglige	går	og	skilter	med.	
De	 har	 nok	 at	 gøre	med	 at	 be-
kræfte	alle	de	fordomme,	der	er	
om	dem,	og	det	kræver	sin	kon-
firmand.	Men	vi	andre,	der	i	en	
så	vigtig	fase	i	deres	liv	har	dem	
tæt	inde	på	livet,	ved	det,	fordi	
vi	 oplever	 det.	 Det	 er	 sådanne	

oplevelser,	 der	 gør,	 at	 eftertan-
ken	omkring	ens	konfirmander	
bliver	 livsbekræftende	 og	 for-
ventningsfuld,	og	som	sådan	til-
lige	 det	 fortrinlige	 samarbejde	
med	lærerne.
En	 anden	 rigtig	 god	 oplevel-
se	 med	 en	 flok	 konfirmander	
havde	jeg,	da	jeg	en	dag	efter	en	
bisættelse	 fulgte	en	kiste	ud	af	
kirken	 sammen	 med	 familien	
og	afdødes	venner.	Da	vi	havde	
sat	kisten	i	rustvognen,	og	folk	
stod	med	den	naturlige	andæg-
tighed,	der	altid	er	i	sådanne	si-
tuationer,	fik	jeg	øje	på	nogle	af	
mine	tidligere	konfirmander	fra	
ottende	klasse,	der	åbenbart	var	
i	et	ærinde	uden	for	skolen.	Som	
de	teenagere,	de	er,	var	der	gang	
i	dem	med	højlydt	latter	og	råb.	
Men	da	de	fik	øje	på	rustvognen	
og	 følget,	 forstummede	 de,	 og	
deres	løb	blev	til	langsom	gang,	
og	da	de	passerede	lågen	til	kir-
ken,	tog	den	ene	dreng	i	flokken	
spontant	sin	hue	af.	Om	jeg	var	
den	eneste,	der	bemærkede	det,	
ved	jeg	ikke,	men	det	gjorde	jeg,	
og	 jeg	 blev	midt	 i	 det	 sørgelige	
fyldt	af	en	glæde	over	at	kende	
den	dreng.	 En	 sådan	hændelse	
vægter	mere	end	adskillige	mor-
gentimer,	hvor	jeg	har	haft	nok	
at	gøre	med	at	”få	liv”	i	søvnige	
og	dvaske	konfirmander”.

Fra	 bogen	 ”At	 være	 til	 stede”,	
”Blade	af	en	landsbypræsts	dag-
bog”,	 der	 udkommer	 d.	 7.	 juni	
2013.

Ole Juul

Vi	har	for	nylig	fejret	konfirma-
tioner	i	vore	kirker,	og	det	blev	
min	35.	årgang	–	og	den	sidste.
Så	det	var	vemodigt	at	stå	der	
i	 kirken	 den	 allersidste	 gang	
foran	 en	 flok	 forventningsful-
de	 konfirmander,	 som	 jeg	 for	
de	 flestes	 vedkommende	 har	
kendt	fra	de	blev	født	og	døbt.
En	af	folkekirkens	største	suc-
ceser	 er	 konfirmationen.	 For	
netop	 omkring	 konfirmations-
forberedelsen	 og	 ved	 konfir-
mationshandlingen	 er	 stort	 set	
alle	med	og	her	møder	man	som	
præst	og	kirke	familien.
At	 forberede	 store	 børn	 i	 7.	
klasse	 til	 den	 forestående	 kon-
firmation	 er	 også	 noget	 af	 det,	
der	 har	 fyldt	 rigtig	 meget	 i	 ar-
bejdet	som	præst,	og	det	fylder	
også	 meget	 i	 den	 bog,	 jeg	 har	
skrevet	om	mine	næsten	35	års	
virke	som	præst	i	Ødum	og	Had-
bjerg.
Her	følger	et	udsnit:
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Sine Bundgaard
Synger	i	Hadbjerg	kirke	torsdag	d.	30.	maj	kl.	19.00
Sine	Bundgaard,	der	er	født	i	Aarhus	i	1970	og	har	boet	
en	del	år	af	sin	barndom	i	Hadbjerg,	er	en	af	de	helt	sto-
re	sopraner	herhjemme.
Programmet	d.	30.	maj	indeholder	arier	af	J.	S.	Bach,	
G.	H.	Händel,	J.	Brahms,	J.	S.	Bach	og	J.	Haydn	samt	et	
par	danske	sommersange.
Sine	 Bundgaard	 synger	 arierne	 og	 sangene	med	 ak-
kompagnement	af	Anders	Dohn.
Vi	er	glade	for,	at	det	er	lykkes	at	få	Sine	”tilbage”	til	
Hadbjerg	 kirke,	hvor	menighedsrådet	 efter	 koncerten,	
der	varer	godt	en	times	tid,	er	vært	ved	et	”lille	glas”	i	
våbenhuset.
Entré	50	kr.

Ole Juul

Døbte, 
viede, 
bisatte, 
begravede
Ødum
Døbte
Thorbjørn Le Nissen, Selling
Begravede/bisatte
Kirsten Thygesen, Røved
Svend Erik Pedersen, Selling
Lisbeth Nielsen, Ødum
Inger Sørensen, Selling 

Hadbjerg
Døbte
Emilie Asmark Mølgaard Poulsen, Hadbjerg
Begravelse
Harry Klemmensen, Hadbjerg

Menighedsråds-
møde

Torsdag d. 6. juni kl. 19.00, præstegården

I en større 
sammenhæng
Fra	 januar	 2013	har	 vi	 været	 en	
del	af	det	nyetablerede	storpasto-
rat,	som	omfatter	Hadsten,	Nørre	
Galten	og	Vissing,	Lyngå,	Skjød	og	
Lerbjerg	samt	Ødum	og	Hadbjerg	
sogne.
Storpastoratet	betjenes	 af	4	½	
præst,	 heriblandt	 Birgith	 Nør-
lund	 og	 Peter	 Ulvsgaard,	 samt	
præsterne	med	bopæl	i	Lyngå	og	
Ødum	præstegård.
I	 skrivende	stund	er	 ansættel-
sesprocessen	 for	 ny	 præst,	 som	
får	bopæl	i	Lyngå,	i	fuld	gang.
Alle	menighedsrådene	i	storpa-
storatet	 skal	komme	 til	 enighed	
om	besættelse	af	stillingerne,	så-
ledes	også	når	vi	 senere	på	året	
skal	ansætte	Ole	Juuls	efterfølger	
i	stillingen	i	Ødum.
Vi	forventer,	at	kunne	byde	en	ny	
præst	velkommen	i	Ødum	præste-
gård	i	løbet	af	efteråret	2013,	senest	
til	1.	søndag	i	advent,	og	det	er	vores	
håb,	at	den	nye	præst	vil	indgå	i	et	
godt,	kollegialt	 fællesskab	 i	 storpa-
storatet,	og	samtidig	deltage	aktivt	i	
det	lokale	skole-	og	foreningsliv.
I	 vakance-perioden	 vil	 der	 na-
turligvis	 stadig	 være	 gudstjene-
ster	 i	Ødum	og	Hadbjerg	kirker,	
blot	med	bistand	fra	andre	præ-
ster	i	provstiet.
Vi	 håber,	 der	 stadig	 vil	 være	
stor	opbakning	til	de	kirkelige	ak-
tiviteter	i	den	periode.

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Formand Rikke M. Antvorskov

Kirkevejviser
Sogne- Ole Juul, tlf. 86 98 90 65

præst Præstegården, Ødumvej 32
 e-mail: ole-juul@post.tele.dk

For- Rikke Møller Antvorskov

mand Lumbyesvej 3, Ødum
 Tlf. 30 25 78 64

Kirke- Bente Krabbe Møller

værge Østergade 59 A, Hadsten
 Tlf. 22 84 83 70
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

mailto:ole-juul@post.tele.dk
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AFSKEDSRECEPTION
Søndag	d.	16.	juni	2013

I	 anledning	af	 at	Ole	 Juul	har	valgt	 at	 gå	på	pension,	og	
derfor	 ved	 udgangen	 af	 juni	 2013	 fratræder	 som	 sogne-
præst	 i	 Ødum	 Hadbjerg	 pastorat	 indbydes	 hermed	 til

GUDSTJENESTE
Ødum	Kirke	kl.	11.00	og
Hadbjerg	Kirke	kl.	13.00

Efterfølgende	indbydes	til

RECEPTION
HØST-Hallen	kl.	14.30-18.00

Alle	er	velkomne.

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Rikke Møller Antvorskov

Gaveliste	forefindes	ved	Bøger	og	Papir,	Hadsten.

Vi	 vidste	 tiden	 ville	 komme,	
men	det	er	alligevel	en	underlig	
fornemmelse.
Ole	 Juul	 går	på	pension	med	
udgangen	 af	 juni	 måned	 efter	
knap	35	år	i	Ødum	Præstegård.
Ole	har	været	en	fast	og	urok-
kelig	 grundpille	 i	 kirke-	 og	 for-
eningslivet	 i	 HØST-området,	
og	 det	 bliver	 en	 stor	 opgave	 at	
gå	i	hans	fodspor.
For	 at	 sige	 ordentligt	 farvel	
til	 Ole	 og	 hans	 familie,	 invite-
rer	Ødum	Hadbjerg	menigheds-
råd	 derfor	 til	 afskedsreception	
i	 HØST-Hallen	 søndag	 d.	 16.	
juni	2013.
Det	 bliver	 en	 dag	 helt	 i	Oles	
ånd,	 en	 dag	 hvor	 alle	 –	 	 store	
som	små,	unge	som	gamle	–	kan	
være	med.
Mange	 frivillige	 hænder	 er	 i	
gang	med	forarbejdet	og	når	ar-

rangementet	afholdes	i	HØST-
Hallen,	 som	Ole	 i	mange	år	 ar-
bejdede	 hårdt	 for	 at	 få	 bygget,	
bliver	det	næsten	helt	symbolsk	
for	Oles	virke	i	HØST-området.
Vi	håber	rigtig	mange	har	lyst	
til	at	gøre	dagen	til	noget	særligt.
De,	som	måtte	have	noget	på	
hjertet,	 kan	 holde	 en	 lille	 tale.	
Der	vil	være	musikalske	indslag	
og	menighedsrådet	og	kulturud-
valget	er	vært	ved	en	 let	anret-
ning.	 For	 børnene	 vil	 der	 være	
udendørs	aktiviteter.
Selvom	vi	skal	sige	farvel,	glæ-
der	vi	os	over,	at	Ole	og	Ulla	har	
valgt	 at	 blive	 boende	 på	 disse	
kanter	–	 så	vi	kun	 skal	 sige	på	
gensyn!

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Rikke M. Antvorskov

Farvel
og på gensyn
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Nødløsning
Der	arbejdes	stadig	med	at	løse	
det	 akutte	 problem	 omkring	
omklædningsfaciliteter/-bad.	
Det	 bliver	 sandsynligt	 en	 stør-
re	 skurvogn,	 som	 vi	 selv	 sæt-
ter	 i	 stand.	Der	 skal	 så	 lige	 en	
byggeanmeldelse/-tilladelse	 til,	
men	det	håber	vi	kun	er	en	for-
malitet,	 så	 vi	 kan	 få	 løst	 pro-
blemet	 hurtigst	 muligt	 og	 på	
den	måde	sikre,	at	alle	 får	mu-
lighed	 for	 omklædning	 og	 bad	
i	 forbindelse	med	 idrætsaktivi-
tet	indenfor	og	udenfor	HØST-
Hallen	–	 ikke	mindst	gæstende	
udøvere	 i	de	 forskellige	 idræts-
grene.	Der	er	i	så	fald	tale	om	en	
egenfinansieret	nødløsning.

Udvidelse af hallen
Projektgruppen	 har	 afleveret	
budgetansøgning	 vedr.	 udvi-
delse	 af	 HØST-Hallen	 inden	
fristen	 den	 16.	 april.	 Der	 er	
kvitteret	 for	 modtagelse	 hos	
Forvaltningen.	 Som	 tidligere	
nævnt	er	ansøgningen	delt	op	i	
2	dele	–	den	helt	akutte	del	om-
kring	 omklædnings-/redskabs-/
rengøringsrum.	samt	på	en	for-
eningsdel	 med	 udvidelse,	 der	
skal	 sikre	 ekstra	 aktivitetskva-
dratmeter,	 bl.a.	 til	 de	 ekstra	
mindre	 motionsaktiviteter,	 der	
kan	 foregå	 uden	 for	 selve	 hal-
gulvet.	 Ligeledes	 et	 sted	 der	 i	
dagstid	 kan	 anvendes	 til	 for-
eningsaktivitet	 bl.a.	 for	 senio-
rer.	Ligeledes	en	evt.	mulig	flyt-
ning	 af	 en	 væg,	 så	 der	 skabes	
plads	 tilskuerplads	 i	 den	 nord-
østlige	side	af	hallen.	Der	arbej-
des	 også	 videre	 med	 hvordan	
den	 foreningsmæssige	 del	 evt.	
kan	 finansieres:	 egenarbejde,	
fonde	og	andre	økonomiske	bi-
drag	 så	 en	 evt.	 driftsudgift	 for	
HØST	IF	bliver	så	lav	som	mulig.

Nyt i HØST IF!
Multikort
Som	 noget	 nyt	 kan	 man	 ef-
ter	 sommerferien	 købe	 et	mul-
tikort.	Multikortet	giver	fri	træ-
ning	til	Zumba,	Rough	&	tough,	
I	 form	 og	 figur	 og	 bordtennis.	
Kortet	vil	koste	kr.	1.500	for	en	
sæson.	Der	har	været	efterspørg-
sel	på	et	kort	som	dette	og	vi	hå-
ber	 det	 vil	 blive	 meget	 brugt.	
Træningstiderne	 kan	 finde	 på	
vores	hjemmeside	høstif.dk.

Rabat på kontingent
Man	kan	også	efter	sommerferi-
en	få	rabat	på	kontingent.	Hvis	
en	person	går	 til	 3	 aktiviteter	 i	
HØST	 IF,	 kan	 personen	 få	 det	
billigste	 af	 de	 3	 kontingenter	
til	 halv	pris.	Det	 vil	 ikke	 frem-
gå	 nogle	 steder,	 man	 skal	 selv	
sørge	for	at	gøre	opmærksom	på	
dette.

Udeområde 
ved HØST-Hallen
Vi	er	netop	nu	ved	at	få	etable-
ret	 2	 petanquebaner,	 en	multi-
bane	og	en	krolfbane	på	arealer-
ne	udenfor	hallen.	Krolf	hvad	er	
det?	Krolf	er	en	blanding	af	kro-
ket	og	golf.	Køllerne	er	de	sam-
me	 som	man	 bruger	 til	 kroket	
og	spillet	med	at	få	kuglen	i	hul	
på	færrest	slag	er	fra	golf.	Skulle	
efter	 sigende	være	både	et	me-
get	hyggeligt	og	sjovt	spil.
Pengene	 til	 udearealerne	 er	
hentet	hjem	gennem	forskellige	
fonde.

Sponsor i HØST IF
Man	 kan	 som	 sponsor	 i	 HØST	
IF	 bl.a.	 få	 opsat	 sit	 firmaskilt	 i	
hallen,	 få	 en	 reklame	på	hjem-
mesiden	 eller	 være	 tøjsponsor.	
Der	er	efterhånden	opsat	en	del	
skilte	 i	 hallen,	men	 der	 er	 sta-
dig	 plads	 til	 flere.	 Hvis	 du	 har	
spørgsmål	til	sponsorater,	priser	
osv.	kontakt	venligst:
Vivi
Tlf.	29	82	04	11
E-mail	rudbjergvej13@gmail.com		

Omklædning
HØST	IF	havde	 i	2012	en	med-
lemsfremgang	 på	 ca.	 300,	 vi	 er	
p.t.	 lige	 i	 underkanten	 af	 800	
medlemmer.
Der	har	været	store	problemer	
med	at	de	2	omklædningsrum	i	
hallen	ikke	kan	slå	til,	og	det	er	
bestemt	blevet	meget	værre	ef-
ter	den	flotte	medlemsstigning.
Derfor	 arbejdes	der	nu	virke-
ligt	hårdt	på	at	 få	 lov	og	penge	
til	 at	udbygge	hallen,	 så	vi	kan	
få	nogle	flere	omklædningsrum.
Det	er	rigtig	dejligt	med	en	så	
stor	 stigning	 i	 medlemsantal-
let,	 alle	 er	meget	 velkommen	 i	
HØST	IF.

Rigtig	god	sommer.

Vivi Jensen 
Formand HØST IF

Tlf. 29 82 04 11
rudbjergvej13@gmail.com

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

Projektgruppen	arbejder	intenst	på	2	fronter.

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	

mailto:rudbjergvej13@gmail.com
mailto:rudbjergvej13@gmail.com
mailto:lars.knud@forum.dk
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sponsorer

Sponsorhjørnet
HØST	 IF	har	 til	 stadighed	brug	
for	 hjælp	 til	 forskellige	 behov	
og	ting,	der	skal	udføres	–	både	
rent	 fysisk	 men	 også	 økono-
misk.	 Derfor	 er	 det	 dejligt	 når	
firmaer,	 virksomheder	 og	 pri-
vate	giver	tilsagn	om	at	give	en	
hånd	med	 –	 både	 til	 det	mate-
rielle,	 der	 skal	 installeres/mon-
teres,	og	når	det	gælder	økono-
misk	opbakning	til	vores	mange	
aktiviteter.	 Hører	 I	 om	 nogen	
der	 kan	 være	 potentielle	 spon-
sorer,	 vil	 vi	 godt	 lige	 have	 ”et	
vink”	 så	 vi	 kan	 få	 fulgt	 op	 på	
dette	i	sponsorudvalget.
Inden	 sommerferien	 skulle	
alle	 aftalte	 skilte	 være	 sat	 op	
i	 hallen.	 Ligeledes	 på	 haluret,	
hvor	 der	 skal	 sættes	 en	 plade	
hvoraf	 det	 fremgår,	 af	 Nordea	
er	sponsor	for	den	del	(lodtræk-
ning	 blandt	 de	 3	 banker,	 der	
støttede).	 Når	 alt	 er	 sat	 op	 vil	
der	blive	taget	fotos	som	så	brin-
ges	her	i	HØST.

HØST IF
Sponsorudvalget

Vivi Jensen, Kurt Møller 
og Lars Olsen

motion

Volley
Volleyball mixhold for 
voksne om torsdagen kl. 
20.30-22.00
Har	du	spørgsmål	er	du	velkom-
men	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
Vi	 er	 stoppet	med	at	 træne	 for	
denne	 sæson,	 da	 der	 er	 flere,	
der	 er	 startet	 på	 udendørsakti-
viteter,	 og	 der	 derfor	 ikke	 var	
nok	til	at	træne.	Vi	regner	med	
at	starte	op	til	august	igen,	og	vil	
i	 første	 omgang	 satse	 på	 unge	
mennesker	i	6.-7.-8.	klasse.	Hvis	
der	er	yngre	eller	ældre,	der	er	
interesserede,	 vil	 det	 kræve	
mindst	 en	 træner	 mere,	 men	
det	kan	vi	forhåbentlig	finde	ud	
af,	hvis	det	bliver	aktuelt.
Det	 har	 været	 en	 rigtig	 god	
første	sæson,	hvor	vi	har	hygget	
os	 og	 lært	 en	masse	 volleyball.	
Vi	har	været	heldige	at	have	et	
godt	 samarbejde	 med	 Hinne-
rup	Volleyballklub,	så	vi	en	gang	
imellem	 har	 kunnet	 stille	 fæl-
les	 hold	 med	 dem,	 så	 alle	 der	
har	haft	lyst	har	kunnet	komme	
med	ud	og	spille.
Tak	for	sæsonen	og	på	gensyn	
i	august.
Træner	 og	 kontaktperson	
er	 Jesper	 Wichmann,	 e-mail	
wichmann@paradis.dk

OK Ødum
Nu	også:	 Bestil	 el	 via	OK	og	 få	
dobbelt	 up	 pr.	 liter	 tanket	 i	
HØST	 IF	 tilskud	 (de	 første	 3	
HØST	IF	OK	elkunder	er	nu	klar,	
så	HØST	IF	får	nu	12	øre	pr.	liter	
hver	gang	der	tankes).
Husk	 benzinkort	 til	 OK	 med	
HØST	 IF-aftale	 støtter	HØST	 IF	
hver	gang	der	tankes.
Dermed	 støtter	 du	 ungdoms-
arbejdet	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	 idræt-
ten	i	lokalsamfundet.	Og	til	stor	
glæde	 for	 ungdommen	 i	 HØST	
IF.	Tilbud:	Hvis	du	laver	en	elaf-
tale	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	
nye	 gode	 OK	 tilbud	 med	 støt-
te	 til	 HØST	 IF,	 så	 kontakt	 un-
dertegnede	 på	 tlf.	 86	 91	 40	 07	
eller	 mød	 op	 på	 tanken	 på	 en	
af	 kampagnedatoerne.	 I	 klub-
lokalet	 i	 HØST-Hallen	 er	 der	
brochurer	 etc.	 og	 det	 vil	 også	
være	 at	 finde	 på	 hjemmesiden	
www.høstif.dk.

Næste	kampagnearrangement	
er	fredag	den	31.	maj	
kl.	12.00-16.00!
Her	kan	der	også	bestilles	el	via	
OK.

Stavgang
Foråret	er	over	os	og	sommeren	er	på	vej.	Derfor	er	
vi	nu	i	sommertidsmode,	hvilket	vil	sige,	at	vi	går	
hver	uge	fra	HØST-Hallen	om	torsdagen	kl.	19.00.
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.

Kontaktperson Vagn Poulsen
tlf. nr. 72 20 24 56.

Ju-Jitsu
Aktiviteterne	 fortsætter	 for	 Ju-Jitsu	 indtil	 an-
det	aftales	på	træningsaftenerne.
Træningstider
Tiger-holdet (børn 6-11 år): Tirsdage 17.00-18.15
Drage-holdet (børn/unge 12-15 år): Tirsdage 17.00-18.15
Voksne: Tirsdage 18.15-19.30 og torsdage 20.30-22.00
Instruktør	og	kontaktperson	er	Thomas	Langt-
on,	 e-mail	mr.langton@gmail.com.	 Læs	mere	
på	jujitsu.langton.dk.

Cykling for motionister
–	med	nybegyndere	på	holdet
Pump	cyklen	og	smør	kæden,	tag	cykelhjelmen	på	
og	mød	op	tirsdag	kl.	18.30	ved	HØST-Hallen
Vi	planlægger	2	ture	rundt	af	de	små	veje	i	omeg-
nen	–	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,	ef-
ter	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.

mailto:kim@liholm.dk
mailto:wichmann@paradis.dk
http://www.h�stif.dk
mailto:mr.langton@gmail.com
http://jujitsu.langton.dk/
mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
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Søndag	den	28.	april	gik	starten	
til	løbeskole	i	HØST	IF.	
Trænere	 havde	 været	 på	DGI	
grundkursus	 i	 løb	 og	 sammen	
med	et	antal	tovholdere	stod	de	
klar	 til	 at	 tage	 imod	de	nye	 lø-
bere.
Kl.	9.50	var	parkeringspladsen	
foran	HØST-Hallen	 fyldt	 godt	
op	 med	 folk	 i	 alle	 aldre,	 som	
havde	 bestemt	 sig	 for	 at	 løbe	
denne	søndag.
Efter	velkomst,	en	kort	intro-
duktion	til	Løb	i	HØST	og	præ-
sentation	 af	 dagens	 program,	
var	der	fælles	opvarmning.	Der	
blev	hoppet,	sprællet	og	spurtet	

på	stedet	–	så	alle	var	helt	klar	
til	at	komme	i	gang.	Herefter	var	
det	af	sted	i	de	forskellige	grup-
per	i	enten	gang	eller	løb.

Kom fra 0 til 5 km på 12 uger
For	en	stor	del	at	de	 fremmød-
te	 handler	 det	 om	 at	 komme	 i	
gang	med	 at	 løbe	 helt	 fra	 bun-
den.	Med	udgangspunkt	i	et	fast	
program	 og	 2-3	 ture	 om	 ugen,	
vil	 de	på	12	uger	komme	 til	 at	
kunne	løbe	30	minutter	uden	at	
holde	 pause,	 hvilket	 svarer	 til	
ca.	 5	 km.	 Træningen	 består	 af	
en	 kombination	 af	 gang	 og	 løb	
i	intervaller.

Alle	kan	være	med!
For	 dem	 som	 allerede	 løber	
og	som	fx	ønsker	at	blive	bedre,	
sætte	 nye	 mål	 eller	 bare	 have	
nogle	 at	 løbe	 sammen	med,	 er	
der	 forskellige	 grupper	 efter	
tempo	og	længde.	Hver	grupper	
har	en	eller	flere	tovholdere,	der	
hjælper	med	den	faste	træning.	
Her	er	der	plads	til	mange	flere,	
så	løber	du	allerede	lidt,	men	sy-
nes	det	kan	være	svært	at	holde	
motivationen,	 så	 mød	 bare	 op	
eller	 kig	 forbi	 vores	 Facebook-
gruppe	”Løb	i	HØST,	Hadbjerg”	
hvor	 løbeture	og	fællesdeltagel-
se	i	motionsløb	bliver	slået	op.

Hvor og hvornår?
Der	 er	 fælles	 løbetræning	 hver	
tirsdag	 kl.	 19.30	 og	 søndag	 kl.	
10.00.	
Ingen	 forhåndstilmelding	 er	
nødvendig,	 bare	mød	 op	 foran	
HØST-Hallen.	
Det	 er	 helt	 uforpligtende.	 Vi	
håber	 at	 en	 masse	 vil	 benytte	
lejligheden	og	dette	tilbud	til	at	
få	sat	gang	i	de	personlige	moti-
onsaktiviteter.	
Efter	 løbeturen	 er	 der	mulig-
hed	for	at	få	en	snak	med	træne-
re	og	de	andre	 løbere.	Her	kan	
fælles	ture	også	aftales	med	de	
andre	i	gruppen.
Yderligere	oplysninger:
Claus	 Glavind,	 træner,	 e-
mail	 claus@glavind.net,	 tlf.	
22	49	83	45

Løbeskole
Flot fremmøde ved opstart 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

mailto:claus@glavind.net
mailto:claus@glavind.net
mailto:lars.knud@forum.dk
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Bordtennis

Resultatliste
Klubmesterskaber for Ungdom tirsdag d. 
7. maj 2013

Række	 Navn	 Placering
Minipuslinge A Niels Anton Tybirk le Mark 1
  Lasse Mørch 2
Minipuslinge D Marcus Juel Wormstrup 1
Minipuslinge E Theis Skøtt Østergaard 1
  Daniel Lisbjerg Byfuglien 2
  Casper Mortensen 3
  Jannick Quist 4
  Daniel Thomsen 5
Puslinge C Jeppe Kau Gransøe 1
  Benjamin Thybo Christensen 2
Puslinge E Lucas Juel Wormstrup 1
Yngre Pige D Marie Stenbæk Nielsen 1
  Alberte Bøcher 2
Yngre Drenge B Emil Thomsen 1
Yngre Drenge D Markus Juul Sørensen 1
Yngre Drenge E Marcus Quist 1
Drenge B Nicolai Sørensen 1
  Søren B. Svendsen 2
Drenge C Sune Hansen Aamand 1
Drenge D Jonas Bøgeskov Christensen 1
Drenge E Lars Boye Brandt 1
Junior B Casper B. Pedersen 1
Junior D Tobias Dam Jensen 1
Junior E Fluk Nuttapong 1

Samlet	klubmester	for	Ungdom	blev:
Casper	B.	Pedersen	som	vandt	over
Niels	Anton	Tybirk	le	Mark	i	finalen.

heder,	 etableres	 en	 krolfbane	
(som	er	 en	 sportsgren	 beståen-
de	af	en	blanding	af	golf	og	kro-
ket).	Klublokalet	får	en	terrasse,	
som	kommer	til	at	ligge	ud	til	de	
nævnte	 baner,	 med	 mulighed	
for	indgang	direkte	til	klubloka-
let.	Endvidere	bygges	et	shelter/
historiehus,	 evt.	med	 bålplads,	
hvori	 en	 beskrivelse	 af	 områ-
dets	 tidligste	 historie	 udstilles.	
Endelig	 opsættes	 info-	 og	 løbe-
tavler	 med	 rutebeskrivelser	 af	
forskellige	distancer.
Som	nævnt	har	projektet	være	
i	gang	siden	efteråret	2010.	Det	
har	 bestemt	 ikke	 været	 uden	
sværdslag,	 at	 nå	 så	 langt	 som	
vi	er	nu	–	der	er	mange	ting	at	
tage	hensyn	og	stilling	til,	men	
samarbejdet	med	både	kommu-
nen	og	skolen	har	heldigvis	væ-
ret	helt	upåklageligt	–	ja	faktisk	
rigtig	 godt.	 Selvom	 mange	 of-
fentlige	ting	kan	tage	tid,	nogen	
gange	lang	tid,	har	samarbejdet	
alligevel	bidraget	til	konstrukti-
ve	løsninger,	som	holder.
Nu	 glæder	 vi	 os	 til	 at	 kunne	
indvie	 et	 færdigt	 område.	 For-
håbentlig	i	skolernes	sommerfe-
rie,	men	meget	gerne	tidligere.

Kurt Møller
HØST IF

Nogle	 vil	 sikkert	 genkende	 lidt	
af	ovenstående	projekttitel,	som	
jeg	første	gang	beskrev	på	disse	
sider	 i	 efteråret	 2010,	 og	 ved	
flere	lejligheder	siden	da.	Nu	er	
det	 ved	 at	 være	 lang	 tid	 siden,	
der	 sidst	har	 været	 skrevet	 om	
projektet,	men	”tavsheden”	har	
dog	ikke	været	et	udtryk	for	en	
projekt-død	 –	 snarere	 tværti-
mod.
Projektet,	 hvoraf	 man	 alle-
rede	nu	kan	se	en	del	–	 i	 form	
af	 en	næsten	 færdig	multibane	
langs	 parkeringspladsen,	 blev	
sat	i	gang	i	forbindelse	med	fær-
diggørelsen	 af	 HØST-Hallen.	
Mange	 vil	 vide,	 at	 hele	 projek-
tet	med	at	få	en	hal	til	Hadbjerg,	
var	 et	kæmpe	arbejde,	 som	 tog	
det	 meste	 af	 15	 år.	 Da	 hallen	
endelig	 var	 en	 realitet	 og	 fær-
digbygget,	 var	 næste	 skridt	 at	
få	 omgivelserne	 omkring	 hal-
len,	boldbanerne,	skolen	og	sfo,	
til	at	udgøre	en	helhed.	Både	en	
fysisk	helhed,	hvor	området	på	
Mejsevej	 samles,	 men	 også	 en	
mere	social	helhed	mellem	sko-
le,	 sfo	 og	 idræt	 –	 og	 for	 hvem	
som	 ellers	 har	 lyst	 til	 at	 være	
med	eller	blot	se	på.	Det	var	ud	
fra	disse	kriterier,	at	HØST	IF	sø-
satte	projekt	”Landsbytorv”.
Som	en	færdig	helhed,	vil	pro-
jektet	 komme	 til	 at	 udgøre	 en	
multibane.	For	enden	af	denne,	
bygges	 en	 dobbelt	 petanque-
bane,	og	 rundt	om	disse	 to	en-

Sommer bordtennis
Bordtennistræningen	fortsætter	hver	torsdag	kl.	18.00-19.30	indtil	
skolernes	sommerferie	og	starter	op	igen	lige	efter	ferien.

HØST IF’s projekt 
Landsbytorv i gang i Hadbjerg

Se og læs om multibanen 
på næste side.

Niels Anton Tybirk le Mark

Daniel Thomsen
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Multibanen ved 
HØST-Hallen 
er klar
Første	 del	 af	 udenomsområdet	
ved	 HØST-Hallen	 er	 nu	 klar.	
Netop	i	skrivende	stund	er	mul-
tibanen,	hvor	der	kan	spilles	al-
verdens	 boldspil	 på	 kunstgræs,	
blevet	færdig	og	klar	til	brug.	An-
lægget	er	suppleret	med	bander,	
og	der	er	også	lysanlæg	i	form	af	
4	lysmaster,	så	der	også	kan	spil-
les	om	aftenen	og	i	efterårs-	og	
forårsmånederne,	 da	 der	 jo	 så	
både	er	lys	og	kunstgræs.
De	øvrige	planlagte	etablerin-
ger	 på	 området	 sker	 de	 kom-
mende	uger.

For projektgruppen for 
udenomsområdet

Kurt Møller

FodBold

Banekapacitet
HØST	IF’s	fodboldafdeling	er	det	
senest	års	tid	vokset	fra	at	være	
ca.	 150	 medlemmer	 til	 nu	 312	
medlemmer.	 Det	 stiller	 krav	 til	
rammer	og	faciliteter.	Bl.a.	bane-
kapacitet	er	en	opgave	at	få	til	at	
gå	op.	Derfor	er	det	grønne	areal	
ovenfor	 træningsbanen	op	mod	
boligerne	 på	 Rødkælkevej	 igen	
inddraget	 som	muligt	 trænings-
areal	 til	 fodboldaktiviteterne	 i	
HØST	IF.	Reelt	har	de	været	det	
hele	tiden,	men	blev	sat	på	stand	
by,	da	der	for	nogle	år	siden	ikke	
var	 behov	 for	 at	 servicere	 ba-
nerne.	 Det	 er	 der	 nu	 –	 så	 her	
fra	medio	maj	vil	de	være	at	be-
tragte	som	HØST	IF	træningsba-
ner.	Arealet	vil	blive	vedligeholdt	
af	 HedeDanmark	 med	 ugentlig	
klipning	 etc.	 Venligst	 behandl	
dem	som	sådan.	Her	tænker	jeg	
på	 at	 nogen	 har	 brugt	 det	 som	
hundeluftningsareal	 samt	 gen-
vej	til	skolen.	På	forhånd	tak!

Ungdoms-
afdelingen
Så	 er	 træningen	 og	 turnerings-
kampe	 i	 gang	 og	 aktiviteter	 på	
banerne	 indikerer,	 at	 der	 er	
godt	gang	i	den.	Kig	forbi,	både	
til	kamp	og	træning.	Dejligt	at	se	
børn	og	unge	gå	til	den!
Turneringskampe	 kan	 ses	 på	
www.dbu.dk	og	 søg	på	HØST	 IF	
hvor	 alle	 HØST	 IF	 holdene	 til-
meldt	DBU	kan	ses	på	oversigten.

Damesenior 
– Old Girls 
(7-Kvinde-hold)
På	 kvindesiden	 i	 HØST	 IF	 er	
der	 også	 gang	 i	 den.	 Både	 Da-
meholdet	og	Old	Girls	 (over	28	
år)	deltager	 i	DBU	 turneringen.	
Disse	 kampe	 kan	 ligesom	 øvri-
ge	 kampe	 ses	 på	 www.dbu.dk.	
Træningstiderne	 samt	 holdle-
der	og	kontaktperson	for	holdet	
kan	ses	på	HØST	IF	hjemmeside	
www.høstif.dk	under	fodbold.

Old Boys 40 
årsholdet
Sæsonen	er	i	gang	for	OB40	holdet,	
og	den	blev	indledt	med	en	sejr	på	
4-1	i	lokalopgøret	mod	HSK.	Kam-
pen	 blev	 afviklet	 på	 HSK’s	 træ-
ningsbaner,	 da	 banen	 i	 Hadbjerg	
ikke	var	frigivet	den	10.	april.	Efter	
sejren	mod	HSK	er	det	gået	knapt	
så	godt	i	de	næste	3	kampe,	som	
alle	er	tabt	knebent.	Men	de	”gam-
le	drenge”	mister	ikke	modet,	der	
er	stadig	sejre	at	hente!
Hjemmekampe	er	på	flg.	ons-
dage	kl.	19.00	den	22.	maj	og	5.	
juni.	 Kampprogrammet/stillin-
ger	etc.	kan	ses	på	www.dbu.dk	
under	OB40.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40-holdet	
og	 sæson	 2013	 kan	 rettes	 til	
holdets	holdleder	Torben	Slum-
strup	 tlf.	40	88	22	31	eller	evt.	
Lars	Olsen	fra	Fodboldudvalget.

HØST IF Herresenior 
11-mands forår 2013

SERIE 5
Som	 det	 fremgår	 af	 overskriften	 blev	 holdet	
lige	 inden	 sæsonstart	 i	uge	15	opgraderet	 fra	
at	være	Serie	6	hold	til	at	være	Serie	5	hold,	da	
der	var	et	hold	der	havde	trukket	sig	ud	her.	Så	
ny	kredsinddeling	–	Viborgkredsen	–	har	gjort	
at	alt	skal	planlægges	på	meget	kort	tid.
I	 skrivende	 stund	 er	 der	 derfor	 kun	 spillet	
en	kamp	mod	Sdr.	Rind/Vinkel	IF.	Denne	kamp	
blev	vundet	med	2-0.

Planlagte	hjemmekampe	på	Hadbjerg	stadion
Fredag 17. maj kl. 19.00 mod Alliancen
Mandag 20. maj kl. 18.00 mod Mammen
Søndag 9. juni kl. 13.00 mod Langå
Søndag 16. juni kl. 13.00 mod Sdr. Rind/Vinkel IF

Desuden	et	par	udekampe,	der	har	været	udsat	
–	så	det	er	et	meget	sammenpresset	program,	
der	står	foran	HØST	IF’s	nye	Serie	5	hold	frem	
mod	sommerferien.
Ellers	 kan	 alle	 kampe	 og	 stillinger	 ses	 på	
www.dbu.dk	–	søg	på	HØST	IF	og	alle	de	hold	
der	er	tilmeldt	DBU	kan	ses.
Mød	op	og	støt	vores	Serie	5	i	deres	færd	på	
vej	tilbage	mod	Serie	4.
Der	 trænes	 tirsdage	 og	 torsdag	 kl.	 19.00-
21.00.
Interesserede	 spillere	 kan	 henvende	 sig	 til	
nedenstående	kontaktpersoner.
Kontaktperson	 for	holdet	er	Kenneth	B.	Pe-
dersen	som	kan	kontaktes	på	mobil	28	99	36	63,	
e-mail	 kennethbergpedersen@gmail.com	 eller	
evt.	Lars	Olsen	fra	Fodboldudvalget.

http://www.dbu.dk
http://www.dbu.dk
http://www.h�stif.dk
http://www.dbu.dk
http://www.dbu.dk
mailto:kennethbergpedersen@gmail.com
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DBU Djurs 
Sommercup 
stævne
9.	juni	kl.	9.30-12.30
Søndag	den	9.	 juni	 er	HØST	 IF	
arrangør	 af	 Djurs	 Sommercup-
stævnet.	Stævnet	starter	kl.	9.30	
og	 afsluttes	 senest	 kl.	 12.30,	
hvor	 alle	 spillere	 og	 forældre	
fra	det	østjyske	drager	videre	til	
Djurs	 Sommerland,	hvor	 arran-
gementet	 fortsætter	 med	 præ-
mieoverrækkelser	 og	 fornøjel-
ser	 i	 forlystelsesparken.	 HØST	
IF	 stod	 også	 sidste	 år	 som	 ar-
rangør	 og	 fik	 altså	 genvalg.	 Kig	
forbi	den	dag	–	der	kommer	rig-
tig	mange	mennesker	fra	nær	og	
fjern	til	dette	stævne.

HØST IF Fodboldudvalget

DGI 
Fodboldskole 
HØST IF
1.-5. juli på Hadbjerg stadion
HUSK	 tilmelding	 til	 fodbold-
skolen	i	Hadbjerg	i	uge	27	fra	
den	1.-5.	juli.
I	 skrivende	 stund,	 her	 pri-
mo	maj,	er	der	tilmeldt	49	del-
tagere.
Sidste	 frist	 for	 tilmelding	
er	den	31.	maj,	hvis	man	skal	
have	 sin	 tøjpakke	 udleveret	
på	 fodboldskolen.	 Så	 få	 jeres	
børn	tilmeldt	nu!

Lørdag	 den	 25.	 maj	 kl.	 16.00	
har	 vores	 store	 naboklub	 HSK	
et	 stort	 arrangement	 bygget	 op	
omkring	 en	 fodboldkamp	 mel-
lem	Favrskov	United	(HSK)	mod	
Randers	FC	som	spiller	i	Super-
ligaen.	 Favrskov	 Uniteds	 hold	
består	 hovedsageligt	 af	 spillere	
fra	HSK	men	omegnsklubberne	
har	 fået	 et	 par	 spillere	med	på	
holdet.	 Fra	HØST	 IF	 er	 udtaget	
Jacob	Rungø	Johansen.

Flg. pressemeddelelse er 
udsendt af 
HSK Per Rasmussen
Favrskov	 United/HSK	 vs.	 Ran-
ders	 FC	 –	 lørdag	 den	 25/5	 kl.	
16.00	på	Hadsten	Idrætscenter.
HSK	 byder	 denne	 dag	 op	 til	
storkamp	 mellem	 et	 hold	 be-
stående	 af	 primært	 spillere	 fra	
HSK,	men	også	 forstærket	med	
lokale	profiler	fra	andre	klubber	
i	 Favrskov.	 Favrskov	 United	 er	
et	fusionshold,	med	base	i	HSK,	
men	som	sagt	suppleret	med	an-
dre	spillere.	Lige	nu	arbejder	vi	
på	at	få	en	tidligere	udenlands-
professionel	med	 på	 holdet,	 li-
gesom	vi	 i	skrivende	stund	har	
allieret	os	med	2	kendisser	–	vi	
vil	ikke	røbe	hvem	de	2	kendis-
ser	er,	men	vil	hen	ad	vejen	ser-
vere	små	hints,	så	man	har	mu-

lighed	 for	 at	 gætte	med	herom	
og	vinde	præmier.	Der	vil	være	
2	 præmier,	 til	 dem	 der	 gætter	
de	2	kendisser,	så	hold	øje	med	
Hadsten	Pingvinnyt,	HSK	hjem-
meside,	Facebook,	Favrskov	Avi-
sen	og	Favrskov	Posten.	Vi	kan	
ikke	 sige	 præcis	 hvor	 de	 hints	
kommer,	 så	 hold	 ører	 og	 øjne	
åbne.	Det	vil	også	kræve	at	man	
møder	op	på	dagen.
Randers	FC	kommer	med	pro-
filerne	og	dem	er	der	mange	af	
på	det	stærke	Randers	FC	hold.
Entre	 på	 dagen	 er	 kr.	 20	 for	
alle	–	fødte	som	ufødte,	et	beløb	
sat	så	lavt	at	alle	skulle	have	mu-
lighed	for	at	blive	underholdt.
Dagens	 kampsponsor	 er:	
NMT	Smedegaard/Studstrup	El-
service	ved	Niels	Martin	Thom-
sen.	 Niels	 Martin	 er	 en	 lokal	
trofast	støtte	af	fodbolden,	og	vi	
er	taknemmelige	for	at	der	end-
nu	en	gang	bakkes	op	omkring	
fodbolden	 i	HSK.	 En	 rigtig	 fod-
boldmand	og	flot	at	der	bakkes	
op	 endnu	 en	 gang.	 NMT	 Sme-
degaard/Studstrup	 EL-Service	
er	normalt	 også	 at	 finde	på	 se-
rie	2-tøjet,	 ligesom	de	er	med	 i	
sponsortip.
Boldsponsor	 er	 Mogensen	
Massage,	 som	har	haft	 en	 glor-
værdig	 karriere	 i	 Voldum,	 lige-
som	 alle	 vi	 andre,	 som	plejede	
at	spille	med	nummer	10	på	ryg-
gen.

Vi	 tror	 på	mange	mennesker	
og	vi	håber	I	alle	får	en	seværdig	
oplevelse!
Op	 til	 kampen	 planlægger	 vi	
et	 erhvervsklubarrangement,	
hvor	vi	 forventer	at	 Jacob	Nile-
sen	kigger	forbi	og	holder	et	ind-
læg	og	evaluerer	sæsonen,	som	
indtil	 nu	 har	 været	 særdeles	
flot.	Der	vil	blive	rig	lejlighed	til	
at	stille	spørgsmål.
På	dagen	spiller	Favrskov	Uni-
ted/HSK	i	pink	spilletrøjer,	efter	
kampen	signerer	begge	hold	trø-
jerne	og	så	bliver	de	udbudt	på	
auktion.	 Så	 find	 din	 yndlings-
spiller	og	byd	på	den.	Efter	kam-
pen	 vil	 begge	 hold	 spise	 sam-
men	og	der	vil	sikkert	blive	talt	
om	kampen	og	 de	 forhåbentlig	
mange	 tilskuere,	 der	 dukkede	
op.
Måske	 kan	 vi	 på	 dagen	 også	
præsentere	 en	 nyhed	 yderlige-
re,	det	er	dog	lidt	usikkert,	men	
vi	arbejder	på	det	–	husk	nu	de	
20	kr.	og	det	gode	humør.	Kom	i	
god	tid,	vi	sørger	for	underhold-
ningen,	profilerne	og	2	hemme-
lige	spillere,	som	I	forhåbentligt	
kan	gætte	hvem	er.	Vi	offentlig-
gør	vinderne	på	dagen,	som	tid-
ligere	nævnt.
Mød	 op	 og	 støt	 op	 om	 dette	
arrangement	på	Hadsten	Idræts-
center!

HØST IF Fodboldudvalget
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HSK Favrskov United mod Randers FC
Lørdag 25. maj kl. 16.00

http://www.dgi.dk/udover/fodbold/skoler.aspx
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Her Finder du KoloFon

U d g i v e s 	 a f 	 e t 	 s a m v i r k e , 	 b e s t å e n d e 	 a f 	 f o r e n i n g e r ,	
m e n i g h e d s r å d 	 o g 	 s k o l e b e s t y r e l s e .

	 R e d a k t ø r : 	R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v
E - m a i l : 	 r m a _ o e d um@h o t m a i l . c o m
T l f . 	 3 0 	 2 5 	 7 8 	 6 4

	 K a s s e r e r : 	 I r m a 	 K a t h o l m , 	 t l f . 	 8 6 	 9 1 	 4 6 	 0 9
	 Te g n i n g e r : 	P e r 	 T j ø r n i l d , 	 p j o r n@h o tm a i l . c om

R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v
	 L a y o u t : 	N i e l s B j a r n e L a r s e n@ gm a i l . c o m
	 T r y k : 	B U C H S , 	 t l f . 	 8 6 	 4 2 	 0 5 	 9 9

U d k omm e r 	 h v e r 	 m å n e d 	 – 	 u n d t a g e n 	 j a n u a r 	 o g 	 j u l i	
– 	 h v e r 	 d e n 	 3 . 	 f r e d a g 	 i 	 m å n e d e n 	 o g 	 3 - 4 	 d a g e 	 f r e m .	

D e a d l i n e 	 e r 	 f ø r s t e 	 s ø n d a g 	 i 	 m å n e d e n .

U n d t a g e l s e r 	 t i l 	 o v e n s t å e n d e 	 e r 	 m a r k e r e t 	 n e d e n -
f o r 	 m e d 	 f e d 	 s k r i f t .

	 		 D e a d l i n e 	 U d k omm e r
J u n i 	 	 	 2 . 6 . 2 0 1 3 	 1 4 . - 1 7 . 6 . 2 0 1 3
A u g u s t 	 		 1 1 . 8 . 2 0 1 3 	 2 3 . - 2 6 . 8 . 2 0 1 3
S e p t e m b e r 	 	 	 1 . 9 . 2 0 1 3 	 1 3 . - 1 6 . 9 . 2 0 1 3
O k t o b e r 	 	 	 6 . 1 0 . 2 0 1 3 	 1 8 . - 2 2 . 1 0 . 2 0 1 3
N o v e m b e r 	 	 	 3 . 1 1 . 2 0 1 3 	 1 5 . - 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3
D e c e m b e r 	 	 	 1 . 1 2 . 2 0 1 3 	 1 3 . - 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3

M a t e r i a l e 	 t i l 	HØST 	 i n d l e v e r e s 	 t i l 	
R i k k e 	 M ø l l e r 	 A n t v o r s k o v 	 o g 	 N i e l s 	 B j a r n e 	 L a r s e n .

E r 	 b l a d e t 	 i k k e 	 k o mm e t ? 	 S å 	 k o n t a k t :	
P e t e r 	 M ø l l e r 	 	 	 	t l f . 	 2 3 	 8 6 	 3 8 	 5 4	
I n g e - L i s e 	 R a t h j e 	 	t l f . 	 6 0 	 6 3 	 7 3 	 3 0

Akupunktør
Anna Grethe 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

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

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 40Vil	du	optages	på	disse	sider?

Kontakt	Ole	Juul,	tlf.	86	98	90	65

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

rma_oedum@hotmail.com
mailto:pjorn%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
NielsBjarneLarsen@gmail.com
http://www.htc-biler.dk
www.kp-e.dk
www.hadbjergautoservice.dk
http://www.UnikBegravelse.dk
gunte.lindberg@gmail.com
mailto:henckel@it-henckel.dk
www.Pedalpedersen.dk
http://www.danbolig.dk
mailto:joan.pank@danbolig.dk
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
http://www.jetteschulz.dk
http://www.byensfrisoerhadsten.dk
www.det-lille-galleri.dk
detlillegalleri.oedum@gmail.com
ole-juul@post.tele.dk
cecp@cortez.dk
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk


Kalender

Juni
 1 
 2 kl. 9.30 Hadbjerg, kl. 11.00 Ødum
 3 
 4 
 

5
 Grundlovsdag, HØST-Hallen

Grundlovsløbet kl. 15.15 
OB40, kl. 19

 6 Menighedsrådsmøde
 7 Bogen ”At være til stede” udkommer
 8 Byfest, Selling
 

9
 kl. 9.30 Ødum

Herrer serie 5, Hadbjerg 
Djurs Sommercup-stævne

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 
16

 kl. 11.00 Ødum, kl. 13.00 Hadbjerg
Afskedsreception, Ole Juul 
Herrer serie 5, Hadbjerg

 17 
 18 HØST udkommer
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 Sankthansaften
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 kl. 9.30 Hadbjerg

Maj
 17 Herrer serie 5, Hadbjerg
 18 
 19 kl. 9.30 Hadbjerg, kl. 11.00 Ødum
 20 Friluftsgudstjeneste, Engen

Herrer serie 5, Hadbjerg
 21 HØST udkommer
 22 OB40 kl. 19
 23 
 24 
 25 Arbejdsdag, Ødum

Favrskov United mod Randers FC
 26 kl. 9.30 Ødum, kl. 11.00 Hadbjerg
 27 
 28 
 29 
 30 Sine Bundgaard, Hadbjerg
 31 HØST IF på OK

Tilmeldingsfrist til fodboldskole

HØST


