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Det	var	hans	definition	af	mit	
fremtidige	arbejde,	ikke	at	være	
fortravlet	med	alle	mulige	gøre-
mål,	men	være	til	stede.	Det	før-
ste	 råd	 har	 jeg	 ikke	 altid	 fulgt,	
men	jeg	håber,	at	 jeg	har	været	
til	stede,	når	en	og	anden	havde	
brug	for	præsten.
Da	 jeg	 i	 1971	 opgav	 historie-
studiet	 på	 Aarhus	 Universitet,	
primært	 fordi	miljøet	 på	 fakul-
tetet	 var	 betændt,	 smittet	med	
politiske	 baciller	 og	 grundigt	
fordrejet	 af	 en	 allestedsnærvæ-
rende	 munkemarxisme,	 stod	
jeg	for	at	skulle	vælge	lærerstu-
diet	på	seminariet	eller	fortsæt-
te	 på	 universitetet	 –	 nu	 med	
teologien	som	studie.	Jeg	valgte	
det	sidste,	hvilket	jeg	aldrig	har	
fortrudt.	 Dels	 var	 der	 op	 gen-
nem	 halvfjerdserne	 et	 dybt	 in-
spirerende	 studiemiljø	 ledet	 af	
professorer	 som	K.	 E.	 Løgstrup	
og	P.	G.	Lindhardt,	dels	gik	det	
mere	og	mere	op	for	mig,	at	jeg	
ville	præstegerningen.
Jeg	 var	 vel	 aldrig	 direkte	 ble-
vet	tilskyndet	til	det	hjemmefra,	
men	 jeg	 erfarede,	 da	 jeg	 havde	
afsluttet	 min	 embedseksamen,	
at	jeg	havde	en	ballast	med,	som	
var	uerstattelig,	 en	 fornemmel-
se	 for	 sammenhængen	mellem	
det	 kirkelige	 og	 folkelige.	 Den	
ville	jeg	få	brug	for	i	mødet	med	
den	menighed,	jeg	blev	kaldet	af	
og	til.
Det	har	igennem	årene	været	
et	på	alle	måder	givende	møde,	
og	 skulle	 jeg	 remse	 op	 hvilke	

Tak
personer	og	personligheder,	 jeg	
står	i	gæld	til,	ville	det	blive	end-
nu	et	fyldigt	kapitel.	Jeg	vil	nø-
jes	med	at	sige	tak,	fordi	jeg	fik	
lov	til	at	være	præst	langt	hen	ad	
vejen	på	egne	præmisser,	tak	for	
overbærenhed	i	de	første	svære	
år	 og	 for	 endnu	 større	 overbæ-
renhed	i	de	år,	hvor	det	nok	gik	
for	let	og	bare	derudaf.	Tak	fordi	
jeg	kan	se	tilbage	på	omtrent	35	
år	og	sige	til	mig	selv	og	jer,	jeg	
fik	meget	med	at	gøre.	At	vi	var	
dér	–	sammen	–	til	stede”.

Ole Juul

Det	er	 så	 	 sidste	 gang,	jeg	 i	 såkaldt	 ’em-
beds	medfør’	 får	 lejlighed	til	at	
skrive	i	HØST.
Bladet	har	eksisteret	i	30	år,	og	
det	er	et	synligt	tegn	på	det	gode	
samarbejde	mellem	kirke,	skole	
og	 foreningsliv,	der	har	 været	 i	
alle	de	år,	jeg	har	fået	lov	at	være	
præst	her.
Der	kunne	nævnes	meget	an-
det,	som	jeg	har	haft	den	store	
glæde	og	tilfredsstillelse	at	være	
med	til	at	sætte	i	gang	i	de	34½	
år,	 jeg	 har	 været	 her,	 alt	 sam-
men	har	det	bundet	i	en	fælles	
vilje	til	at	ville	skabe	de	bedste	
rammer	for	det	gode	liv,	som	ud-
foldes	i	vores	lokalområde.
Lad	 mig	 udtrykke	 min	 store	
tak	for	de	mange	år	med	de	sid-
ste	 ord	 i	min	 bog,	 ”At	 være	 til	
stede”.
”En	 martsdag	 i	 1980	 flyttede	
vi	 til	Ødum	fra	Selling,	hvor	vi	
havde	boet	godt	et	års	tid,	mens	
den	 gamle	 præstegård	 i	 Ødum	
blev	restaureret.	Som	jeg	havde	
lært	Selling	at	kende,	skulle	jeg	
nu	 til	 at	 lære	 Ødum	 at	 kende.	
En	 af	 de	 første,	 jeg	 mødte,	 da	
vi	 var	 flyttet	 ind,	var	den	 loka-
le	smedemester,	som	jeg	tilfæl-
digt	løb	på	ved	den	gamle	Ødum	
Brugs.	Jeg	havde	åbenbart	travlt	
den	formiddag,	for	han	greb	fat	
i	mig	og	sagde	så	de	ord,	som	jeg	
aldrig	har	glemt	ham	for.
”Du	 skal	 ikke	 have	 så	 travlt.	
Men	du	skal	være	der,	når	vi	har	
brug	for	dig”.
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Hvor du sætter din fod…

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.

Ole.	Foråret	har	været	hektisk	–	
mange	ting	skulle	falde	på	plads.
Vi	har	været	ved	at	 løbe	stor-
pastoratet	 i	 gang,	 og	 samtidig	
været	opslugt	af	planer	om	den	
store	afsked.
Foråret	 har	 været	 præget	 af	
det	 sidste	 forældremøde,	 det	
sidste	tirsdagsmøde,	den	sidste	
koncert,	 det	 sidste	 menigheds-
rådsmøde…	Alting	her	slutter	–	
set	med	dine	øjne.
Set	 fra	menighedsrådets	 side	
begynder	vi	nu	på	bar	bund.	Vi	
siger	 farvel	 til	 mange	 års	 erfa-
ring,	som	vi	har	støttet	os	op	af	
gennem	tiden.
Du	og	din	familie	har	deltaget	
i	lokalområdets	liv	og	dagligdag.	
I	har	boet	og	levet	livet	her.
Vi	har	 lænet	os	behageligt	op	
af	 en	præstefamilie,	 der	 bered-
villigt	 har	 lagt	 hus	 og	 hjem	 til	
mangt	 et	møde	 og	 foredrag,	 og	
et	 ukendt	 antal	 kaffe-komsam-
men	 for	 sognene,	 som	 invade-
rede	hele	præstegården.
Du	 har	 til	 stadighed	 arbejdet	
for	og	værnet	om	kirkens	liv,	som	
en	del	af	menighedens	dagligdag.

Hos	dig	har	vi	fundet	støtte	og	
en	hjælpende	hånd	til	de	lokale	
foreningers	bestyrelser	og	prak-
tiske	opgaver.
Utrætteligt	har	du	arbejdet	for	
vores	fælles	foreningsblad,	som	
er	 blevet	 et	 vigtigt	 talerør	 for	
området.	Du	har	knoklet	 for	at	
få	HØST-Hallen	 stablet	 på	 be-
nene.	 Du	 har	 ”nurset”,	 præget	
og	skubbet	på	for	at	få	de	gode	
ideer	 ført	 ud	 i	 livet:	 musik	 og	
foredrag	 i	 forsamlingshusene,	
HØSTival,	 grundlovsdag	 og	
gårdbesøg	 efter	 høstgudstjene-
sten.
Du	har	knyttet	skole	og	kirke	
tæt	sammen	og	været	en	vigtig	
og	naturlig	del	af	gadebilledet	i	
HØST-området.
Som	 menighedsrådsmed-
lem;	 tak	 for	 et	 godt,	 inspire-
rende	 og	 konstruktivt	 samar-
bejde.
Som	medlem	af	menigheden;	
tak	for	din	støtte,	din	deltagelse	
og	dit	engagement.
Du	 har	 sat	 dine	 fodaftryk	 i	
HØST-området	–	med	Jens	Se-
jer	Andersens	ord:

Hvor du sætter din fod
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
bli´r der spor af din fod

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Rikke M. Antvorskov
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Kære	konfirmander,	kære	store	
børn.	I	er	min	allersidste	årgang	
konfirmander	her	i	kirken.
For	35	år	siden	stod	jeg	her	for	
første	 gang	 overfor	 en	 flok	 kon-
firmander,	og	var	de	nervøse	i	al-
mindelighed	over	alt	det,	der	skul-
le	ske,	så	var	jeg	det	i	særdeleshed.	
Den	nervøsitet	er	der	ikke	mere.	I	
dag	er	den	afløst	af	vemod	over,	at	
det	er	ved	at	være	slut.	Men	det	er	
det	jo	bestemt	ikke	for	jer,	tværti-
mod,	I	skal	jo	først	til	at	begynde.
Jeg	har	kendt	jer	længe.	Flere	
af	jer	lige	fra	I	blev	født,	flere	af	

jer	har	 jeg	døbt,	og	de	 fleste	af	
jer	har	 jeg	 fulgt	 gennem	årene.	
I	 den	 seneste	 tid	 har	 jeg	 nogle	
gange	 tænkt:	 Hvad	 er	 det	 lige,	
der	sker	med	ham	eller	hende.	
Er	de	helt	væk?	Indrømmet,	jeg	
ved	godt,	hvad	der	 sker,	og	 lad	
mig	bruge	et	billede	på	det.
For	nogen	tid	siden	var	jeg	i	Aar-
hus	for	at	lede	efter	en	bog.	Den	
kan	 ikke	 længere	 fås	 i	handelen,	
så	jeg	opsøgte	min	gamle	antikvar-
boghandler.	Det	er	længe	siden,	jeg	
har	været	der	sidst,	men	jeg	regne-
de	med,	at	forretningen	var,	som	

den	altid	havde	været.	Men,	nej,	
da	jeg	kom,	kunne	jeg	se,	at	der	var	
et	større	arbejde	 i	gang	 i	overeta-
gen	i	den	bygning,	hvor	antikvaria-
tet	har	til	huse,	og	på	et	skilt	stod	
der:	”Midlertidig	lukket	på	grund	
af	ombygning”.	Så	der	var	ikke	no-
get	at	komme	efter	den	dag.
”Midlertidig	 lukket	 på	 grund	
af	 ombygning”.	 Da	 var	 det,	 jeg	
kom	til	at	tænke	på	nogle	af	jer,	
der	sidder	her	i	dag.	For	sådan	er	
det	 jo,	at	vi	 forældre,	 lærere	og	
præst	oplever	det,	at	der	i	jeres	
overetage	 er	 ”Midlertidig	 luk-

ket	på	grund	af	ombygning”.	Og	
kendte	man	jer	ikke,	ja,	så	ville	
man	sige,	at	den	er	helt	gal.
Men	 nu	 kender	 jeg	 de	 fleste	
af	 jer	 temmelig	godt,	og	 jeg	ved,	
at	der	i	hver	af	jer	er	muligheder	
gemt,	som	jeg	vil	komme	for	en	
dag	en	skønne	dag.	Vi	andre	skal	
bare	ha’	tålmodighed.	Men	det	er	
ikke	altid,	at	vi	gi’r	os	tid	til	blot	at	
vente.	Nej,	vi	stiller	krav	til	jer,	og	
det	er	store	krav,	der	bliver	stillet	
til	jer.	Og	det	er	store	krav,	I	stil-
ler	til	jer	selv,	hvis	I	kun	har	den-
ne	ene	målestok,	der	hedder	det	

Tale til konfirmanderne 2013
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perfekte	menneske,	at	gå	ud	fra.	
Men	det	er	 jo	den	målestok,	der	
bliver	 taget	 frem	hele	tiden.	Det	
er	jo	den	målestok,	der	anvendes,	
når	 I	 ser	 reklamer	om	og	 for	 jer	
selv.	Det	er	 jo	den	målestok,	der	
anvendes,	når	I	tænder	for	fjern-
synet	og	bl.a.	 ser	 ”X-factor”.	Der	
er	snart	ikke	andre	at	få	øje	på.
Den	dåb,	 som	I	 i	dag	bekræf-
ter,	 handler	 om	 en	 helt	 anden	
målestok.	 Den	 handler	 om	 et	
helt	andet	værdisæt.
Den	handler	om,	at	det	er	i	or-
den	ikke	at	være	perfekt,	at	det	er	i	
orden	at	være	det	menneske,	man	
er,	at	det	ikke	er	en	katastrofe	at	
hverken	jeres	verden	eller	verden	i	
det	hele	taget	ikke	er	perfekt.
Hvordan	det	går	jer	fremover	er	
ikke	til	at	sige.	Men	hvis	jeg	skal	
knytte	til	ved	X-factor,	så	kan	man	
sige,	at	fra	det	øjeblik,	at	I	fra	 je-
res	 fødsel	 og	 dåb	 trådte	 ind	 på	
scenen,	 usikre	 og	 famlende,	 dér	
har	 der	 siddet	 en	 og	 fulgt	 jer	 og	
bedømt	jer.	Men	til	forskel	fra	de	

dommere,	der	kun	har	perfektska-
laen	som	målestok,	ja,	så	har	han	
ikke	hylet	jer	ud	eller	gjort	jer	usik-
re	og	forlegne.	Nej,	han	har	med	
sin	milde	røst	hvisket	til	jer:	”Jeg	
er	med	jer	alle	dage”.	Og	lad	mig,	
for	at	I	bedre	kan	forstå	det,	bruge	
et	billede,	eller	en	fortælling.
Se,	 der	 gik	 en	 dag	 en	 mand	
rundt	 uden	 for	 skolen,	 han	 gik	
rundt	 omme	 ved	 bagdøren,	 og	
det	så	ud	som	om,	han	ventede	
på	 nogen.	 Pedellen,	 der	 gik	 og	
fejede	 baggården,	 spurgte	 man-
den,	hvad	hans	ærinde	dér	 var.	
”Jeg	venter	på	min	søn”,	svarede	
manden.	 ”Han	 er	 til	 eksamen	 i	
dag”.	”Nå”,	sagde	pedellen,	”men	
så	er	du	gået	forkert,	det	her	er	
bagdøren,	 og	 alle	 de	 andre	 står	
omme	 ved	 hoveddøren”.	 ”Det	
ved	jeg	godt”,	sagde	faderen.	”Og	
jeg	 ved	 også,	 at	 hvis	 han	 klarer	
sig	godt	og	får	en	god	karakter,	så	
går	han	ud	af	hoveddøren,	ud	til	
alle	de	andre,	der	har	klaret	 sig	
godt,	og	så	behøver	jeg	ikke	være	
der.	Men	hvis	han	nu	klarer	sig	
dårligt,	hvis	han	får	en	dårlig	ka-
rakter,	hvis	han	dumper,	så	ken-
der	 jeg	ham	så	 godt,	 at	 jeg	ved,	
at	så	lister	han	ligeså	stille	ud	af	
bagdøren.	Og	så	vil	jeg	være	dér”.
Se,	det	er,	hvad	der	er	det	bæ-
rende	 i	 den	 Guds	 kærlighed	 til	
jer,	som	i	dag	bekræftes.	At	Han	
i	Kristus	følger	jer,	at	han	er	der,	
hver	gang	I	dumper.	Hver	gang	I	
snubler	ned	ad	scenen,	er	han	der	
for	at	hjælpe	jer	op	igen.	Husk	det	
og	tro	det	og	lad	det	være	jeres	lys	
på	vejen	herfra.

Ole Juul

Gudstjenester
	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke
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
Søndag d. 7. juli kl.  9.30 Ingen
6. søndag efter Trinitatis Anne-Marie Damsgaard Ditlev
Søndag d. 14. juli Ingen kl. 11.00
7. søndag efter Trinitatis  Anne-Marie Damsgaard-Ditlev
Søndag d. 21. juli Ingen Ingen
8. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 28. juli Ingen Ingen
9. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 4. august Ingen kl. 11.00
10. søndag efter Trinitatis  Anders Bonde
Søndag d. 11. august kl.  9.30 Ingen
11. søndag efter Trinitatis Terkel Tikjøb
Søndag d. 18. august Ingen kl.  9.30
12. søndag efter Trinitatis  Terkel Tikjøb
Søndag d. 25. august kl. 11.00 Ingen
13. søndag efter Trinitatis 

Kirkebil
Ønsker	 man	 kirke-
bil	til	og	fra	gudstje-
nester	 og	 eftermid-
dagsmøder,	 ringer	
man	 selv	 til	 Byens	
Taxi,	tlf.	86	98	27	11.

Døbte, viede, bisatte, begravede

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

Hadbjerg
Døbte
Albert Helmer Hartmann, Hadbjerg
Sander Kaalund Laursen, Møllevej

Viede
Lotte Schiltmann Kristensen & Anders Højris Nielsen, Randers
Begravede/bisatte
Hanne Joan Petersen, Aarhus

Ødum
Døbte
Marcus Andreasen, Selling
Julian Kroer Mølbæk Johansen, Trige
Oskar Elgaard Boman Madsen, Hadsten
Kian Maagaard Ørneborg Wisler, Selling Hede
Viede
Charlotte Bakkegaard & Jesper Jepsen, Vanløse
Begravede/bisatte
Metty Nielsen, ”Møllegården” (tidl. Ødum)

mailto:ole-juul@post.tele.dk
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Blytækkeren og Ødum Kirke
Maj	måned	og	Ødum	Kirke	i	al	sin	pragt
med	stilladser	og	presenninger	tillagt.
Pga.	det	sene	forår	blev	arbejdsplanen	skubbet	14	dage
og	nu	yderligere	3	uger,	for	det	vil	blytækkeren	behage.
Han	har	forregnet	sig	og	til	for	meget	sagt	ja
så	Ødum	Kirke	og	det	øvrige	arbejde	bare	vente	ka’.
Mere	fornuftigt	er	der	arbejdet	under	taget.	
Træværk	og	murkroner	er	nu	opbygget,	men	først	nedtaget.
For	at	det	sidste	indendørs	ordnes	kan
ventes	der	blot	på	blytækkeren	–	en	eneste	mand.
Bag	presenninger	og	stilladser	kirken	lidt	endnu	er	gemt.	
Bare	de	3	uger	går	hurtigt,	så	er	det	hurtigt	glemt.
For	hvor	bliver	det	flot	at	se	kirken	igen,	men	nok	først	til	sommer,
med	det	hele	repareret,	og	presenninger	og	stilladser	væk	kommer.

Trine Bugge Kobberø

I	Hadbjerg	har	Fie	og	forgængere	
været	i	gang	længe	–	nu	er	Niels	
Erik	også	i	gang	i	Ødum.
Forandringer	på	kirkegårdene,	
som	 har	 lange	 udsigter,	 tager	
langsomt	form.
I	 stedet	 for	 bibeholdelse	 af	
store	områder	med	tomme,	hæ-
komkransede	 gravsteder	 og	 sti-
er	med	perlegrus,	har	vi	valgt	at	
udlægge	større	områder	i	plæne	
og	nedlægge	hækkene.
I	 dag	 bliver	 størsteparten	 bi-
sat	på	vore	kirkegårde.	En	urne	
fylder	som	bekendt	mindre	end	
en	kiste,	så	derfor	er	der	ikke	be-
hov	for	de	store	kistegravsteder	
mere,	og	mange	vælger	dem	fra.
Vi	 flytter	 også	 mere	 rundt	 i	
landet	i	dag,	end	man	gjorde	for	
bare	50	år	siden	–	derfor	er	der	
heller	ikke	længere	behov	og	tra-
dition	for	familiegravstederne.
Pladsbehovet	 er	 simpelthen	

mindre,	og	det	er	nu	opgaven	at	
tilpasse	kirkegårdene	til	de	fak-
tiske	forhold	–	gøre	en	dyd	ud	af	
udviklingen.
Tidligere	menighedsråd	har	lagt	
en	fin	plan	for	Hadbjerg	kirkegård,	
og	det	 er	 en	 fryd	 at	 se	 den	 tage	
form.	Igen	i	år	vil	der	blive	plantet	
en	håndfuld	træer;	prunus	serru-
lata,	som	er	en	slags	japansk	kirse-
bær.	Så	smukt,	der	bliver!
På	Ødum	kirkegård	 kan	man	
for	første	gang	fornemme	foran-
dringerne	–	og	det	bliver	godt!
I	 løbet	 af	 nogle	 årtier	 er	 det	
tanken,	 at	 de	 aktive	 gravsteder	
koncentreres	omkring	kirkebyg-
ningen.	 Yderområderne	 på	 kir-
kegårdene	 udlægges	 som	 græs,	
en	 lund	med	træer	eller	måske	
en	natur-afdeling,	hvem	ved!
Det	skal	fremtidige	menigheds-
råd	 tage	 stilling	 til	–	vi	er	kun	 i	
gang	med	de	indledende	øvelser.

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Rikke Antvorskov

Kirkegårde i forandring



12 13

KirKe & menigHedKirKe & menigHed

I	disse	dage	siger	vi	farvel	til	Ole	
–	med	manér!
Det	 betyder	 også,	 at	 vi	 i	 va-
kanceperioden,	indtil	der	bliver	
ansat	en	ny	præst	med	bopæl	i	
Ødum,	 får	 chancen	 for	 at	 høre	
andre	 præster	 prædike	 i	 vore	
kirker	–	se	navnene	i	gudstjene-
stelisten	på	side	9.
De	kirkelige	handlinger;	bryl-
lupper,	 bisættelser	 og	 begravel-
ser	i	Ødum	og	Hadbjerg	dækkes	
som	udgangspunkt	af	Provst	An-
ders	Bonde.
Der	er	netop	ansat	ny	præst	i	
storpastoratet,	 som	 får	 bopæl	 i	
Lyngå	Præstegård.
Menighedsrådet	 byder	 Anne	
Martiny	 Kaas-Hansen	 velkom-
men	 –	 vi	 ser	 frem	 til	 at	 godt	
samarbejde	 i	 mange	 år	 frem-
over.
Stillingen	 som	 ny	 præst	 i	
Ødum-Hadbjerg	 sogne	er	netop	
blevet	slået	op.
Præsten	bliver	ansat	 i	 storpa-
storatet	med	primær	tilknytning	
til	HØST-området.	 Hermed	 et	
uddrag	 af	 embedsbeskrivelsen,	
der	 omhandler	 Ødum	 og	 Had-
bjerg	sogne:

Til	stillingen	søges	en	præst
•	 der	 kan	 tale	 med	 folk,	

åbent,	 tillidsvækkende	
og	imødekommende.

•	 der	har	et	bredt	kirkeligt	
ståsted	 funderet	 på	 et	
godt	fagligt	grundlag.

•	 der	 er	 optaget	 af	 at	 for-
midle	 det	 kristne	 evan-
gelium	 ind	 i	 den	 tid,	 vi	
lever	i.

•	 der	 lægger	 vægt	 på	 be-
tydning	 af	 diakoni	 og	
sjælesorg.

•	 der	gerne	må	tænke	nyt,	
og	 hvor	 ”niche-kompe-
tencer”	 teologisk	 skal	
være	velkomne.

•	 der	 kan	 se	 værdien	 i	 at	
være	 ”distriktets	 sogne-
præst”	 kombineret	 med	
arbejdsopgaver	 i	 det	
større	 i	 et	 tæt	 samarbej-
de	 med	 hele	 præstekol-
legiet.

Opslaget	 gælder	 en	 stilling	
i	 storpastoratet	 omkring	
Hadsten	 med	 bopælspligt	 i	
Ødum	 præstegård.	 Ødum	
præstegård,	 der	 er	 fra	 1860,	
er	 løbende	 restaureret	 og	

fremstår	 moderne	 og	 tidssva-
rende.	 Ejendommen	 er	 indret-
tet	med	stor	boligafdeling	samt	
en	separat	afdeling	med	traditi-
onel	konfirmandstue	med	tilhø-
rende	køkken,	og	ligger	centralt	
med	parklignende	have.
Præstearbejdet	 fordeles	 mel-
lem	distriktets	to	sogne,	Ødum	
og	 Hadbjerg	 samt	 Hadsten	 by-
sogn	med	landsognene,	Nr.	Gal-
ten	og	Vissing	sogne	efter	et	re-
gulativ	 godkendt	 af	 biskoppen.	
Hovedvægten	af	arbejdet	lægges	
i	bopælsdistriktet.
Ødum	Hadbjerg	sogne	er	præ-
get	af	stor	lokal	aktivitet.	Lokal-
området	er	ikke	alene	defineret	
af	 det	 kirkelige	 sognefælles-
skab,	 men	 også	 ved	 et	 stærkt	
folkeligt	 fællesskab	 og	 engage-
ment	 med	 omdrejningspunkt	
i	 foreningslivet,	 kirkerne	 og	
Hadbjerg	 Skole.	 Undervisnin-
gen	 af	 konfirmander	 og	 mini-
konfirmander	sker	i	nært	sam-
arbejde	 med	 Hadbjerg	 Skole,	
der	 ses	 som	en	naturlig	og	be-
tydningsfuld	 samarbejdspart-
ner	 for	 både	 præst	 og	 menig-
hedsråd.

I	præstegården	og	kirkerne	
er	 der	 gode	 traditioner	 for	
foredrag	 og	 musikalske	 ar-
rangementer,	 hvor	 frivillige	
kræfter	spiller	en	vigtig	rolle.	
Menighedsrådet	 vægter	 og	
støtter	op	om	det	tætte	sam-
arbejde	 med	 de	 lokale	 for-
eninger.
Der	 er	 normalt	 gudstjene-
ster	i	begge	kirker	om	sønda-
gen	og	desuden	tradition	for	
særlige	 familiegudstjenester,	
f.eks.	høst-gudstjeneste	med	
gårdbesøg	og	adventsgudstje-
neste	med	juletræsfest.
Det	 gode	 samarbejde	 mel-
lem	 medarbejderne	 og	 me-
nighedsrådet	vægtes	højt.
I	 de	 to	 sogne	 udkommer	
kirke-	 og	 foreningsbladet	
HØST	10	gange	årligt.	Bladet	
drives	af	frivillige	kræfter.
Som	 præst	 i	 storpastora-
tet	 vil	 du	møde	 et	 åbent	 og	
stærkt	pastoralt	 fagligt	miljø	
og	 nogle	 kompetente	 med-
arbejdere	 og	 menighedsråd,	
der	 går	 engageret	 til	 sagen,	
når	det	gælder	kirkens	liv	og	
vækst!

Ansøgningsfristen	 er	 d.	 1.	 juli	
2013,	og	der	vil	i	løbet	af	august	
bliver	 holdt	 prøveprædikener	
og	ansættelsessamtaler	med	en	
håndfuld	kandidater.

Hele	opslaget	kan	læses	på:	
http://miliki.dk/kirke/folkekirken/stillingerikirken/stillingsopslag0/	

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Formand Rikke M. Antvorskov

I en større sammenhæng

http://miliki.dk/kirke/folkekirken/stillingerikirken/stillingsopslag0/
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Grundlovsdag
Over	200	glade	mennesker	hav-
de	 fundet	 til	 et	 solrigt	 grund-
lovsmøde	i	Hadbjerg	søndag	den	
5.	juni.
De	 hørte	 bl.a.	 Jens	 Christian	
Skovgaard	tale	om	hvordan	man	
kan	forstå	den	virkelige	virkelig-
hed	ved	at	tænke	97-2-1,	og	om	
hvor	man	kan	få	mere	indflydel-
se	i	lokalsamfundet	end	i	lokal-
politik.
Efter	tale	og	fællssang	var	der	
kaffe,	sodavand,	kage,	is	og	pøl-
ser	og	mange	aktivitetsmulighe-
der	bl.a.	HØST	Grundlovsløbet	
(se	side	16).

HØST-
Hallens nye 
flagstang 
blev 
indviet.

Kaffe og 
hygge 

med en 
tipskupon.

Pony-
ridning for 
de midste.

Spring-
gymnastik-
opvisningFællessang
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HØST Grundlovsløbet

5 km
Placering	 Tid	 Startnummer	 Navn
 1 24:06 138 Lasse Mørch
 2 24:28 113 Miklos Elmose
 3 25:15 141 Emilio Mirasola
Placering	 Tid	 Startnummer	 Navn
 1 21:47 142 Eva Rasmussen
 2 25:17 146 Signe Thomsen
 3 26:27 143 Jane Abilgård
Placering	 Tid	 Startnummer	 Navn
 1 20:08 135 Marco Andersen
 2 20:37 133 Simon Buus Olsen
 3 20:54 137 Jens Chr. Flye

Med 147 tilmeldte blev familie-
motionsløbet grundlovsdag et stort 
tilløbsstykke, hvor hele Hadbjerg for 
en stund var fyldt med motionister. 

Her	 er	 resultater	 for	 de	 første	
3	 i	 hver	 klasse.	 Alle	 resultater	
kan	ses	på	HØST	IF	hjemmeside	

www.høstif.dk,	 hvor	 man	 også	
kan	hente	et	flot	diplom	til	ud-
skrift.

2,5 km
Placering	 Tid	 Startnummer	 Navn
 1 11:57 25 Lass Dahl Larsen
 2 13:01 90 Mads Brask
 3 13:17 4 Alexander Jørgensen
Placering	 Tid	 Startnummer	 Navn
 1 13:46 57 Janne Laursen
 2 17:13 96 Karin Hebsgaard
 3 17:16 43 Lise Andersen
Placering	 Tid	 Startnummer	 Navn
 1 14:11 91 Michael Buch Olesen
 2 14:39 65 Brian Knudsen
 3 15:33 66 Rune Blegvad

Børneløb

Damer

Herrer

Børneløb

Damer

Herrer

Under  
opvarm-

ningen 
gik en af  

øvelserne 
ud på at 

bringe sin 
partner ud 
af balance.

Allerede få sekunder 
efter start er Marco og 
Eva forrest. De to blev 

de hurtigste på den 
lange rute.

Frida og Joachim er på 
vej mod mållinjen efter 
2,5 km rundt i Hadbjerg.

http://www.h�stif.dk


18 19

HØst iFHØst iF

Søndag	den	16.	juni	slutter	en	æra	
i	vores	lokalsamfund.	Ole	Juul	hol-
der	sin	sidste	prædiken	i	Ødum	og	
Hadbjerg	kirker	og	afslutter	dagen	
med	en	reception	i	HØST-Hallen.	
En	meget	speciel	dag	må	man	sige.
Hvad	Ole	har	betydet	for	vores	
lokalsamfund	og	nået	at	udrette	
de	 sidste	 godt	 30	 år	 er	 svært	 at	
gøre	op,	men	ingen	kan	vel	være	
i	tvivl	om	at	han	har	sat	et	mar-
kant	præg	på,	ikke	kun	den	kirke-
lige	del	som	han	er	ansat	til,	men	
hele	 vores	 lokalsamfund	 med	
skole	og	foreninger	i	spidsen.
Samspillet	så	alle	blev	en	del	af	
fælleskabet	i	lokalsamfundet	var	
tidligt	et	af	de	mål,	Ole	satte	sig.
Man	må	i	den	grad	sige	at	det	
er	lykkedes.	Ingen	gør	det	alene,	
men	som	samlingspunkt	og	na-
turlig	 ”indpisker”	 et	 naturligt	
bindeled	for	alle!
HØST	bladet	er	en	af	de	ting	
du	har	været	foregangsmand	for.	
Et	blad	der	har	været	med	til	at	
samle	skole,	foreninger,	kirke	og	
lokalsamfundet.	Som	Jens	Chri-
stian	 sagde	 i	 sin	 grundlovstale,	
er	 det	 virkelighedens	 ildsjæle	
der	 her	 beretter	 –	 det	 som	 de	
i	 den	 ”rigtige	 presse”	 ikke	 fin-
der	så	interessant.	For	os	i	ØHG	
/	 HØST	 IF	 uvurderligt	 som	 et	
klubblad	 til	 vores	 mange	 med-
lemmer	igennem	en	årrække.
HØST-Hallen	har	sin	egen	hi-
storie.	Mange	års	kamp	munde-
de	i	2007	ud	i,	at	vi	nu	beslutte-

de	et	sidste	forsøg	uden	”at	begå	
fodfejl”	 undervejs.	 En	 projekt-
gruppe	bestående	af	alle	regier	i	
kirke,	skole.	Foreninger	og	lokal-
samfund	 fik	med	 stor	 lokal	 op-
bakning	også	dette	projekt	til	at	
lykkes.	Ole,	du	var	en	af	dem,	der	
tog	 slæbet,	 når	 vi	 andre	 tænkte	
”det	går	sgu	ikke	det	her”.	Også	
her	en	god	”indpisker”	og	god	til	
at	 få	 tingene	 ned	 på	 jorden	 og	
se	 tingene	som	opgaver	og	 ikke	
problemer.	 Så	 HØST-Hallen,	
der	 blev	 indviet	 i	 2010,	 er	 ikke	
mindst	din	fortjeneste!
Grundlovsarrangement	 har	
HØST	 bladets	 foreninger	 stå-
et	bagved	en	årrække.	Dette	års	
grundlovsarrangement	toppede,	
må	 man	 sige,	 med	 rigtig	 man-
ge	 mennesker	 til	 både	 grund-
lovstalen,	 masser	 af	 deltagere	
til	 grundlovsløbet	 arrangeret	 af	
”LØB	I	HØST	IF”,	gymnastikakti-
viteter	og	almindelig	social	hyg-
ge	 til	 kaffe,	 kage	 etc.!	 Så	 sidste	
arrangement,	 her	 hvor	 du	 var	
med	på	arrangørsiden,	var	abso-
lut	et	eksempel	på,	at	vi	også	her	
er	på	rette	vej.	Tak	for	det!
Så	Ole,	tak	for	din	indsats	for	
vores	 lokalsamfund	 herunder	
ØHG	 og	 HØST	 IF	 igennem	 ti-
den.	Du	kan	med	god	samvittig-
hed	nyde	dit	otium.
Held	og	Lykke	med	fremtiden!

Lars Olsen
HØST bladsanvarlig, HØST IF

OK Ødum
Nu	også:	Bestil	el	via	OK	og	 få	
dobbelt	 op	 pr.	 liter	 brændstof	
tanket	i	HØST	IF	tilskud	(de	før-
ste	 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.
Du	skal	huske	at	du	så	støtter	
ungdomsarbejdet	i	HØST	IF	med	
6	øre	pr.	liter,	hver	gang	du	tan-
ker,	når	du	har	et	OK	benzinkort,	
der	er	tilknyttet	HØST	IF.	En	god	
og	nem	måde	at	støtte	idrætten	
i	lokalsamfundet.	Og	til	stor	glæ-
de	 for	 ungdommen	 i	 HØST	 IF.	
Tilbud:	Hvis	man	laver	en	el-af-
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	støtte	
til	 HØST	 IF,	 så	 kontakt	 under-
tegnede	på	tlf.	86	91	40	07	eller	
mød	op	på	tanken	på	en	af	kam-
pagnedatoerne.	 I	 klublokalet	 i	
HØST-Hallen	er	der	brochurer	
etc.,	og	det	vil	også	være	at	finde	
på	hjemmesiden.

Næste	kampagnearrangement	
er	fredag	den	21.	juni	kl.	
12.00-16.00!
Her	kan	der	også	bestilles	el	via	
OK	 som	 fordobler	 OK’s	 bidrag	
til	HØST	IF	pr.	tanket	liter.

Tak til Ole Juul for hans bidrag til 
vores lokalsamfund siden 1978

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	firmaer,	virksom-
heder	 og	 private	 giver	 tilsagn	
om	at	give	en	hånd	med	både	til	
det	materielle,	der	skal	installe-
res	 /	monteres,	 og	når	det	 gæl-
der	 økonomisk	 opbakning	 til	
vores	 mange	 aktiviteter.	 Hører	
i	 om	 nogen,	 der	 kan	 være	 po-
tentielle	sponsorer,	vil	vi	gerne	
have	”et	vink”,	så	vi	kan	få	fulgt	
op	på	dette	i	sponsorudvalget.
I	augustnummer	af	HØST	vil	
der	være	opdatering	under	det-
te	 punkt,	 suppleret	 med	 fotos	
af	 de	 skilte-sponsorer,	 der	 er	 i	
HØST-Hallen.

HØST IF
Sponsorudvalget

Vivi Jensen
Kurt Møller

og Lars Olsen
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Alle	kan	være	med	og	der	er	en	
gruppe	af	løbere	til	hvert	niveau.
1.	gruppe:	Begyndergruppe:		
mål	5	km	på	12	uger	 	
Nyt	 hold	 starter	 op	 senere	
på	året.

2.	gruppe:	Løber	5-10	km
3.	gruppe:	Løber	10	km+

Cykling for 
motionister i 
HØST IF
Tirsdage	kl.	18.30	
ved	HØST-Hallen
Pump	 cyklen	 og	 smør	 kæden,	
tag	cykelhjelmen	på	og	mød	op.
Vi	planlægger	ture,	så	der	hver	
gang	er	mulighed	for	en	kortere	
og	en	længere	tur.	Alle	skal	have	
cykelhjelm	på	og	det	er	en	god	
ide,	at	have	en	flaske	vand	med.
Har	 du	 spørgsmål	 er	 du	 vel-
kommen	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		
Vi	 glæder	os	 til	 at	 cykle	 sam-
men	med	dig.

NB!	 Vi	 holder	 sommerferie	 i	
juli	måned	 og	 frem	 til	 den	 22.	
august.

Jonna og Niels Erik Thomsen

Stavgang
Foråret	er	over	os	og	sommeren	
er	på	vej.	Derfor	er	vi	nu	i	som-
mertids-“mode”,	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	 under-
vejs,	 og	 runder	 af	med	 en	 kop	
kaffe	i	klublokalet	i	hallen.
Alle	er	velkomne.

Kontaktperson Vagn Poulsen
Tlf. 72 20 24 56

HØST Volley
Volleyball mixhold for 
voksne
Sommerferie	 frem	 til	 august	
måned.	 Se	 hjemmeside	 samt	
HØST	augustnummer.
Har	 du	 spørgsmål	 er	 du	
velkommen	 til	 at	 henven-
de	 dig	 til	 Kim	 Liholm,	 e-mail	
kim@liholm.dk,	tlf.	22	78	77	70.

Ungdomsvolley – Juniores
Sommerferie	 frem	 til	 august	
måned.	 Se	 hjemmeside	 samt	
HØST	augustnummer.
Træner	 og	 kontaktperson	 er	
Jesper	 Wichmann,	 e-mailadres-
se	wichmann@paradis.dk.

HØst iF mOtiOn

LØB I HØST IF
KOM OG LØB MED HØST IF
Vi	løber	hver	tirsdag	kl.	19.30	og	søndag	kl.	10.00	fra	HØST-Hallen.

Alle	 er	 velkommen,	 du	 forplig-
ter	 dig	 ikke	 til	 at	 komme	 hver	
gang,	men	det	er	bare	lidt	sjove-
re	at	løbe	med	andre	og	få	ny	in-
spiration	til	løberuter	og	andet.
Vel	løb.

Yderligere	info:

Claus Glavind, claus@glavind.net, tlf. 22 49 83 45
Bettina Sørensen, jhe@post.tele.dk, tlf. 22 86 07 47

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
mailto:kim@liholm.dk
mailto:wichmann@paradis.dk
mailto:claus@glavind.net
mailto:jhe@post.tele.dk
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Ungdom
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.	Dej-
ligt	 at	 se	 børn	 og	 unge	 gå	 til	
den!
Stillingen	 fra	 turneringskam-
pene	kan	ses	på	www.dbu.dk	og	
søg	på	HØST	IF,	hvor	alle	HØST	
IF	holdene	tilmeldt	DBU	kan	ses	
på	oversigten.
Vel	mødt!

HØST IF 
Herresenior 
11-mands forår 
2013 – SERIE 5
Serie	5-holdet	er	ubesejret	efter	
5	kampe	og	med	en	målscore	på	
25-3.	 Så	 noget	 tyder	 på	 endnu	
en	mulighed	for	oprykning	her	
efter	 foråret.	Det	 er	dog	yderli-
gere	et	ubesejret	hold;	Bjerring-
bro,	 som	 HØST	 IF	 skal	 møde	
henholdsvis	den	14.	og	22.	juni.	
Så	må	vi	se	hvad	det	bringer.	De	
bedste	 2’er	 placeringer	 i	 hele	
Jylland	rykker	også	op.	Og	hvis	
stilen	holdes,	er	der	rigtig	gode	
chancer	 for	 et	HØST	 IF	 Serie	 4	
hold	til	efteråret.
Den	sidste	og	afgørende	kamp	
mod	 Bjerringbro	 på	 udebane	
spilles	den	22.	juni!
Ellers	 kan	 alle	 disse	 kam-
pe	 og	 stillinger	 også	 ses	 på	
www.dbu.dk.	Mød	op	og	støt	de-
res	 færd	på	vej	 tilbage	mod	Se-
rie	4.
Der	trænes	tirsdage	og	torsdag	
kl.	19.00-21.00.
Interesserede	 spillere	 kan	
henvende	 sig	 til	 nedenstående	
kontaktpersoner.
Kenneth	B.	Pedersen	kan	kon-
taktes	på	tlf.	28	99	36	63,	e-mail	
kennethbergpedersen@gmail.com	
eller	evt.	Lars	Olsen	fra	Fodbold-
udvalget.

Ramsing CUP 
2013
Ramsing	Cup	afvikles	i	uge	31	fre-
dag,	lørdag	og	søndag,	d.	2.,	3.	og	4.	
august	for	33	gang.	ØHG/HØST	IF	
har	i	flere	år	deltaget	i	dette	stæv-
ne	 i	 det	 vestjyske.	 I	 år	 er	 HØST	
IF	 repræsenteret	 ved	 det	 største	
hold,	der	har	været	gennem	tiden.

Flg. hold er tilmeldt
11	mands	hold
Drenge, årgang 1997-98 14 spillere
7	mands	hold
Drenge C, årgang 2000 11 spillere
Piger C, årgang 2002 8 spillere
5	mands	hold
Drenge, årgang 2004 6 spillere
Drenge årgang 2005 12 spillere
HØST	 IF	 sender	 14	 trænere/le-
dere	med	til	ovennævnte	hold.
Indkvarteringen	sker	på	skole	
i	nærheden	af	stadion.
Forældreopbakningen	er	helt	 i	
top.	Hele	22	hold	 forældre	 tager	
med	 og	 overnatter	 på	 den	 cam-
pingplads,	der	er	oprettet	til	lejlig-
heden.	HØST	IF	slår	lejr	på	et	stort	
samlet	område	på	denne	plads.
Så	 der	 er	 igen	 i	 år	 lagt	 op	 til	
en	weekend	som	alle	–	spillere,	
trænere/ledere	og	forældre	–	ser	
frem	 til	 med	 forventning.	 (se	
evt.	www.ramsingcup.dk)
I	 augustnummeret	 af	HØST	
vil	der	være	beretning	fra	stæv-
net	suppleret	med	fotos.

HØST IF Fodboldudvalget

Damesenior 
– Old Girls 
(7-kvinde-hold)
På	kvindesiden	i	HØST	IF	er	der	
også	gang	i	den.	Både	damehol-
det	og	old	girls	(over	28	år)	del-
tager	 i	 DBU	 turneringen.	Disse	
kampe	kan	ligesom	øvrige	kam-
pe	 ses	 på	 www.dbu.dk.	 Træ-
ningstiderne	samt	holdleder	og	
kontaktperson	 for	 holdet	 kan	
ses	på	HØST	IF	hjemmeside	un-
der	fodbold.

Old Boys 40 
årsholdet
OB	40-holdet	 er	placeret	 i	 bun-
den	 af	 rækken	 med	 6	 points	
for	8	kampe	og	en	målscore	på	
10-19.	 Tætte	 jævnbyrdige	 kam-
pe	har	det	været,	 så	nok	 for	 få	
points	 på	 kontoen	 udfra	 dette.	
Sidste	kamp	i	foråret	spilles	den	
19.	 juni	 på	 udebane	 mod	 SGF.	
Herefter	 er	 der	 sommerferie	
frem	til	medio	august,	hvor	ef-
terårssæsonen	 starter	 med	 op-
brudte	 rækker	 for	 henholdsvis	
top-	og	bundplaceringer.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40-holdet	
og	 sæson	 2013	 kan	 rettes	 til	
holdleder	Torben	Slumstrup	tlf.	
40	88	22	31	eller	evt.	Lars	Olsen	
fra	Fodboldudvalget.

DGI Fodboldskole 
HØST IF 1.-5. juli på 
Hadbjerg Stadion
Der	var	ved	tilmeldingsfristens	udløb	60	
tilmeldte.	Men	 skulle	 du	have	 glemt	 at	
tilmelde	dig,	vil	der	stadig	være	en	mu-
lighed.
Vi	 kan	 dog	 ikke	 garantere	 tøjpakken,	
der	er	inkluderet,	leveret	til	start	af	Fod-
boldskolen.	Kontakt	evt.	skoleleder	Lars	
Olsen	 på	 tlf.	 86	 91	 40	 07	 eller	 e-mail	
lars.knud@godmail.dk.	

Tilmelding	skal	i	så	fald	ske	på	dette	link:	
www.dgi.dk/udover/fodbold/skoler.aspx	
og	vælg	Fodboldskolen	i	Hadbjerg.

http://www.dbu.dk
http://www.dbu.dk
mailto:kennethbergpedersen@gmail.com
http://www.ramsingcup.dk
http://www.dbu.dk
mailto:lars.knud@godmail.dk
http://www.dgi.dk/udover/fodbold/skoler.aspx
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ØdumHØst iF
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	 Ju-Jitsu	 indtil	 an-
det	aftales	på	træningsaftenerne.
Instruktør	 og	 kontaktperson	 er	 Thomas	
Langton,	e-mail	mr.langton@gmail.com.

Sankthans
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	rigtig	mange	op.
Deltager	 du	 i	 fællesspisning	
(pris	 30	 kr.	 pr.	 person),	 tilmel-
der	du	dig	på	mobil	30	64	31	94.

Med venlig hilsen
Ødum forsamlingshus

Lillian Lindberg
Tlf. 30 64 31 94

Siden sidst
Arbejdsdagen	 den	 25.	maj	 blev	
vellykket,	hvor	bestyrelsen	og	et	
par	enkelte	medlemmer	mødte	
op	for	at	gå	i	gang	med	det	plan-
lagte	arbejde	i	forsamlingshuset	
og	ved	svanesøen.	Folk	delte	sig	
op	og	tog	hænderne	op	af	 lom-
men.
Forsamlingshuset	 er	 blevet	
nymalet	 i	 salen,	 nye	 bordpla-
der	i	baren,	og	hvor	er	det	bare	
blevet	flot!	Lidt	senere	kommer	
der	en	nyrenovering	af	entreen,	
så	hvis	der	er	nogle	der	har	tid	
i	 overskud,	 så	 ring	 på	 forsam-
lingshuset	 mobil	 og	 der	 kan	
hurtig	sættes	en	aftale	i	værk.
Ved	 svanesøen	 er	 der	 blevet	
lagt	 fliser,	 således	 at	 man	 kan	
tage	 sin	madpakke	med	derud,	
se	på	svanerne	og	nyde	naturen.	
På	et	 tidspunkt	kommer	der	et	
bord/bænkesæt	derned.
På	sigt	begynder	byforeningen	
så	småt	også	at	sætte	nogle	pæle	
ned,	 med	 forskellige	 farver,	
således	 at	 de	 angiver	 en	 rute	
rundt	i	området.	Der	vil	være	en	
oversigt	over	ruterne	i	glasmon-
tren	 ved	 forsamlingshuset,	 når	
alle	pæle	er	sat	i	jorden.

badmintOn

Badminton i 
HØST-Hallen
Badminton	 er	 klar	 igen	 efter	
sommerferien.	 Hold	 øje	 med	
hjemmesiden	og	HØST	august-
nummer.

Kontaktperson
Gert Holdensgaard 

Tlf. 23 31 17 56. E-mail 
gertogsanna@skylinemail.dk 

HåndbOld

Håndbold i 
HØST-Hallen
Turnering og træning er nu 
afsluttet
Vi	henviser	til	hjemmesiden	el-
ler	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

HØST-Hallen udvidelse!
Status – information fra projektgruppen
Projekt	”Akut	udvidelse	af	Servicefaciliteter	
i	HØST-Hallen	2012”
Projektgruppen	arbejder	intenst	på	2	fronter.
Intet	nyt	 omkring	dette	punkt	 siden	 sidste	
nummer.
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

byFOreningen FOr Ødum Og Omegn

mailto:mr.langton@gmail.com
mailto:gertogsanna@skylinemail.dk
mailto:pia@ghv3.dk
mailto:lars.knud@forum.dk
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selling selling

SUPER FANTASTISK DAG

Status fra Forældre for cykelsti

selling FOrsamlingsHus

Sankthansaften i Selling
Du	 er	 også	 velkommen	 til	 selv	
at	 medbringe	 drikkevarer.	 Del-
tagelse	 er	 gratis.	 Tilmelding	 til	
madiselling@gmail.com	 så	 vi	
ved	 hvor	mange	 vi	 skal	 dække	
op	til	(senest	d	22.	juni).
Vi	 går	 ned	 til	 bålet	 kl.	 19.00,	
hvor	 vi	 tænder	 bålet	 sammen.	
Vi	har	valgt	dette	tidspunkt,	da	
vi	 håber	 på	 flere	 familier	 med	
mindre	børn	så	også	har	mulig-
hed	for	at	deltage.

Bestyrelsen
Forsamlingshuset Selling

Søndag	d	 23.	 juni	 er	 der	 sankt-
hansaften	i	Selling.	Vi	laver	fæl-
lesspisning	 i	 forsamlingshuset	
inden	vi	går	ned	og	tænder	bålet.
Vi	tænder	en	grill,	der	er	klar	
kl.	 17.30,	 hvor	 man	 kan	 grille	
kød	 til	 sig	 selv.	 Vi	 laver	 fælles	
buffet	 af	 tilbehøret,	 så	 i	 bedes	
medbringe	 eksempelvis	 salat,	
pasta,	 flutes,	 kartoffelsalat	 el-
ler	 lign.	 Der	 bliver	 solgt	 soda-
vand	 for	 kr.	 5	 og	 øl	 for	 kr.	 10.	

Førstehjælp i Selling
Efter	 sommerferien	 kommer	
der	til	at	hænge	en	hjertestarter	
udenfor	forsamlingshuset.	Men	
sådan	en	skal	jo	også	kunne	bru-
ges,	 så	 derfor	 laver	 vi	 små	 ba-
sis	førstehjælpskurser	i	forsam-
lingshuset.
Vi	 er	 så	 heldig	 at	 have	 Tove	
Kallesøe,	 som	underviser	 i	 før-
stehjælp	 her	 i	 byen.	 Hun	 har	
indvilliget	 i	 at	 lave	 3	 kurser	 i	
brug	af	hjertestarteren.
Tilmelding	 vil	 blive	 først	
til	 mølle	 og	 max	 12	 delta-

gere.	 Tilmelding	 foregår	 til	
madiselling@gmail.com.

Datoerne	er
14. august kl. 18.30-21.30
21. august kl. 18.30-21.30
4. september kl. 18.30-21.30
Skriv	 gerne	 flere	 datoer	 på,	 så	
vi	kan	få	fyldt	op.	Så	vender	jeg	
tilbage	med,	hvilken	plads	i	har	
fået.
Hvis	 interessen	 er	 stor,	 har	
Tove	lovet,	at	hun	gerne	vil	lave	
flere	kurser	i	foråret

Forsamlingshuset

Vi	 var	 i	 starten	 af	 april	 rundt	
ved	 alle	 husstande,	 i	 Hadbjerg	
og	 Selling,	 for	 at	 indsamle	 un-
derskrifter.
Det	gik	rigtig	godt!
Undervejs	 mødte	 vi	 mange	
glade	og	positive	mennesker,	og	
vi	følte	stor	opbakning.
98.8	 %	 af	 de	 adspurgte	 skrev	
under!
Den	 30.	 april	 var	 der	 byråds-
møde	i	Hammel,	hvor	vi	havde	
en	 aftale	 med	 Borgmester	 Nils	
Borring	 og	 Formanden	 for	 tek-
nik-	 og	miljøudvalget	 Charlotte	
Green.

Ved	overdragelsen	af	underskrif-
terne	fik	vi	en	rigtig	god	snak	med	
politikerne,	hvor	mange	mulighe-
der	blev	vendt.	Der	var	en	generel	
positiv	stemning	for	vores	cykelsti.
Samlet	 set	 har	 oplevelsen,	
med	at	gå	rundt	til	husstandene	
og	 ved	 overdragelsen,	 givet	 ny	
energi	til	vores	gruppe.
En	 stor	 tak	 til	 alle,	 der	 har	
hjulpet	os,	med	underskriftind-
samlingen,	 og	 ikke	 mindst	 for	
underskrifterne.
Vi	 er	 sikre	 på	 at	 dette	 er	 et	
skridt	 i	den	rigtige	retning	–	vi	
arbejder	videre.

Med venlig hilsen
Bo, Dorthe og Majken

mailto:madiselling@gmail.com
mailto:madiselling@gmail.com
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 Hadbjerg Hadbjerg

Hadbjerg bOrgerFOrening

Hadbjerg Forsamlingshus

Sankthansbål
Vi	 afholder	 sankthansbål	 i	 Sø-
Parken	 Hadbjerg.	 Der	 vil	 være	
opstillet	 grill	 med	 pølser	 og	
brød,	kaffe	og	kage,	øl	og	vand.	
Borgerforeningens	bestyrelse	vil	
sørge	for	at	alt	vil	foregå	som	det	
plejer,	med	start	kl.	19.00.	Bålet	
vil	blive	tændt	ca.	kl.	20.00,	hvis	
vi	ellers	kan	få	gang	i	det	store	

Nyt	 inventar	 i	 køkkenet	 er	 nu	
installeret.	 Vi	 har	 fået	 et	 nyt	
stort	 gaskomfur	med	 6	 blus	 og	
en	ny	stor	ovn,	der	kan	tage	10	
plader,	så	nu	kan	vi	lave	flæske-
steg	 i	 lange	baner.	Der	er	kom-
met	nyt	køleskab	på	720	liter	og	
en	ny	fryser	på	240	liter.	Det	var	

nødvendigt,	for	at	vi	kunne	op-
fylde	ønskerne	fra	medlemmer-
ne.	 Der	 var	 mange,	 som	 ikke	
kunne	 komme	 med	 til	 fælles-
spisningerne	 fordi	 kapaciteten	
i	køkkenet	var	for	lille,	men	nu	
kan	 vi	 klare	 alt	 i	 Hadbjerg	 For-
samlingshus!

Sankt	Hans	bål,	som	er	på	plad-
sen.	 Jeg	håber,	at	 rigtigt	mange	
vil	finde	vej	ned	til	Sø-Parken	–	
det	er	et	skønt	sted,	som	vi	alle	
har	fået.
Der	vil	blive	bål	for	børn	fra	kl.	
17.00	med	snobrødsdej,	så	husk	
at	 tage	 en	 pind	med	 til	 at	 sno	
dejen	omkring.

Kurt Rasmussen
Formand

Hadbjerg Borgerforening

 Familien Schønning-Eriksen på vej i mål
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Her Finder du KOlOFOn

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
Hårde	hvidevarer
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05
V/Martin Simonsen www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
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 Vil	du	optages	på	disse	sider?	Kontakt

Niels	Bjarne	Larsen,	tlf.	30	16	36	88

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

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
	 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
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

ny

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
http://www.ahs.dk
ole-juul@post.tele.dk
cecp@cortez.dk
http://www.cortez.dk
http://www.h�stif.dk
rma_oedum@hotmail.com
mailto:pjorn%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20
NielsBjarneLarsen@gmail.com


Kalender

Juli
 1 Fodboldskole
 2 Fodboldskole
 3 Fodboldskole
 4 Fodboldskole
 5 Fodboldskole
 6 
 7 kl. 9.30 Ødum 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 kl. 11.00 Hadbjerg

Juni
 14 HØST udkommer
 15 
 16 kl. 11.00 Ødum, kl. 13.00 Hadbjerg

Afskedsreception, Ole Juul
 17 
 18 HØST udkommer
 19 
 20 
 21 HØST IF på OK
 22 
 23 Sankthansaften
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 kl. 9.30 Hadbjerg

HØST

August
 1 
 2 
 3 
 4 Kl. 11.00 Hadbjerg
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 HØST deadline

kl. 9.30 Ødum
 12 
 13 
 14 Førstehjælpskursus
 15 
 16 
 17 
 18 kl. 9.30 Hadbjerg
 19 
 20 HØST udkommer
 21 Førstehjælpskursus
 22 
 23 
 24 
 25 kl. 11.00 Ødum
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

gOd
 sOmmerFerie


