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I	samarbejde	med	DGI,	Favrskov	
Kommune	 og	 Favrskov	 Idræts-
samvirke	 har	 HØST	 IF	 samt	
mange	andre	idrætsforeninger	i	
kommunen	meldt	sig	til	projek-
tet	”idræt	om	dagen”.
Projektet	skal	være	med	til	at	
sætte	fokus	på	borgere,	som	har	
mulighed	 for	 at	 dyrke	 idræt	 i	
dagtimerne.	Vi	har	valgt	at	del-
tage	 i	 projektet,	 fordi	 vi	 har	 et	
stort	 udvalg	 af	 forskellige	 akti-
viteter	 i	 foreningen,	 men	 akti-
viteterne	 starter	 først	 hen	 på	
eftermiddagen.	Med	”Idræt	om	
dagen”-projektet	 er	 det	 muligt,	
at	se	om	der	er	behov	for	aktivi-
teter	i	de	tidligere	dagtimer.

HØST	IF	har	valgt	at	have	en	dag	med	aktivi-
teter	i	hallen	og	en	dag	udenfor.

Aktivitetstilbud ved og i HØST-Hallen
Mandag	d.	26.	august	2013

Indendørsaktiviteter i hallen
Kl. 8.00-10.00 Badminton, tennis, hockey, bordtennis m.m.
Kl. 11.30-14.00 Gymnastik, hockey, lege, badminton m.m.

Torsdag	d.	29.	august	2013
Udendørsaktiviteter
Kl. 11.00-13.00 Petanque, volley, bordtennis, krolf, 

udendørshockey

Vi	håber	 at	 de	 som	har	mulighed	 for	 det,	 vil	
komme	de	2	dage	og	være	med.	Det	er	gratis	at	
deltage,	man	får	motion,	nogle	hyggelige	timer	
og	samvær	med	andre	deltagere.

Bestyrelsen, HØST IF

Så	er	det	ved	at	være	tid	til	bud-
getforhandlinger.	 I	 weekenden	
den	24.-25.	august	bliver	grund-
stenene	 lagt	 for	 det	 næste	 års	
budget	 2014,	 når	 byrådspoliti-
kerne	samles	til	budgetseminar.	
Med	i	posen	er	en	udvidelse	af	
servicefaciliteter	 ved	 HØST-
Hallen.	 Den	 del,	 der	 vedrører	
omklædningsfaciliteter	 samt	
redskabsrum,	 er	 en	 del	 af	 den	
pakke,	 som	 administrationen	
har	 offentliggjort	 som	deres	 in-
put	 til	 forhandlingerne.	 Disse	
servicefaciliteter	 er	 tiltrængt	 i	
forhold	til	de	meget	sparsomme	
faciliteter,	der	er	til	800	medlem-
mer	i	HØST	IF,	samt	alle	de	hold,	
der	 gæster	 hallen	 ifm.	 kampe,	
stævner	 etc.	 Budgetbeløbet	 er	
det	der	er	lagt	op	til	fra	Halpro-
jektgruppens	 side	 kr.	 1.740.000	
til	 denne	 del.	 Derudover	 har	
projektgruppen	 også	 spillet	 ud	
med	udvidelse	af	aktivitetsrum,	
der	skal	frigive	halgulv	til	de	ak-
tiviteter,	der	mangler	halgulv,	så-
ledes	at	endnu	flere	kan	komme	
til	 at	 dyrke	 idræt	 i	HØST-Hal-
len.	Denne	del	er	HØST	IF	klar	
over	 selv	 at	 skulle	 bidrage	 til.	

Det	er	håbet,	at	de	delprojekter	
kan	koordineres,	 således	 at	 det	
bliver	et	fællesprojekt.
HØST	IF	er	som	nævnt	vokset	
til	 det	 dobbelte	 siden	 HØST-
Hallens	 indvielse,	 så	 man	 kan	
med	god	grund	sige,	at	den	var	
berettiget.	 Det	 stiller	 selvfølge-
lig	krav	til	at	faciliteterne	følger	
med.	 Så	 det	 er	 den	milepæl	 vi	
står	ved	nu.
Her	 hvor	 efterårs-/vintersæ-
sonen	 går	 i	 gang	 med	 overlap	
af	 aktiviteter	 inde	 og	 ude,	 vil	
der	være	så	stort	pres	på	facili-
teterne,	at	det	vil	give	gnidnin-
ger,	 når	 flere	 hold	 skal	 bruge	
servicefaciliteterne	 samtidigt.	
HØST	 IF	 er	 ved	 at	 se	 på	 en	 al-
ternativ	 løsning	 for	 at	 imødegå	
dette	midlertidigt	 i	 form	 af	 en	
container,	 der	 indrettes	 som	
omklædningsrum	 med	 badefa-
ciliteter.	Meget	afhænger	dog	af,	
hvad	politikerne	når	frem	til	på	
budgetseminaret	her	i	august.
Spændende	bliver	det.	Det	er	
nu	 vores	 lokale	 politikere	 har	
chancen	 for	 at	 markere	 sig	 og	
bakke	 op,	 og	 tjene	 stemmer	 til	
efterårets	byrådsvalg.
Projektgruppen	 vil	 løbende	
opdatere	 her	 i	HØST	 med	 ny	
status	for	projektet.

Kontaktperson i projektgruppen 
er Lars Olsen

Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@forum.dk

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

Idræt om dagen uge 35
Mandag	d.	26.	august	kl.	8.00-14.00
Torsdag	d.	29.	august	kl.	11.00-13.00

SponSorer

Sponsorhjørnet
HØST	 IF	har	 til	 stadighed	brug	
for	 hjælp	 til	 forskellige	 behov	
og	ting,	der	skal	udføres	–	både	
rent	 fysisk	 og	 økonomisk.	Der-
for	 er	 det	 dejligt	 når	 firmaer,	
virksomheder	 og	 private	 giver	
tilsagn	om	at	give	en	hånd	med,	
både	til	det	materielle,	der	skal	
installeres/monteres,	og	når	det	
gælder	økonomisk	opbakning	til	
vores	mange	aktiviteter.	Hører	I	
om	nogen,	der	kan	være	poten-
tielle	sponsorere,	vil	vi	godt	lige	
have	”et	vink”,	så	vi	kan	få	fulgt	
op	på	dette	i	sponsorudvalget.

Ramsing Cup
I	 forbindelse	med	 Ramsing	 Cup	 2013	 blev	 alle	
deltagende	spillere,	trænere	og	ledere	i	HØST	IF	
sponsoreret	 med	 ens	 sweatshirts.	 Sponsorerne	
var	Hadbjerg	Tømrerfirma	–	Flemming	Sørensen	
VVS,	 Hinnerup	 samt	 Allan	 Thomsen,	 Hadbjerg.	
HØST	IF	tog	sig	rigtigt	godt	ud	i	til	dette	stævne!	
Tak	til	firmaerne	og	til	Claus	og	Christina,	Chri-
stoffer	og	Allan!	(se	billeder	side	10-11:	Ramsing	
Cup).

HØST IF Sponsorudvalget
Vivi Jensen, Kurt Møller og Lars Olsen

mailto:lars.knud@forum.dk
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Kom fra 0 til 5 km på 12 uger
På	 12	 uger	 kommer	 du	 til	 at	
kunne	 løbe	 30	 minutter	 uden	
at	holde	pause,	hvilket	svarer	til	
ca.	 5	 km.	 Den	 første	 trænings-
gang	får	du	 information	om	lø-
beskolen	 og	 det	 træningspro-
gram,	som	vi	følger.

Alle kan være med!
Det	 kræver	 ingen	 forudsætnin-
ger	at	deltage	på	løbeskolen,	alle	
kan	 være	med	 uanset	 alder	 og	
fysisk	form.	Vi	begynder	med	at	
gå	nogle	minutter	og	løbe	1	mi-
nut,	og	langsomt	kommer	vi	så	
til	 at	 løbe	 mere	 og	 gå	 mindre.	
De	 første	uger	 behøver	 du	hel-
ler	 ikke	 at	 købe	 specielle	 løbe-
sko.	Kom	blot	i	dit	normale	fri-
tids/	sportstøj.
For	de	 som	allerede	 løber,	og	
som	 fx	 ønsker	 at	 blive	 bedre,	
sætte	 nye	 mål	 eller	 bare	 løbe	
sammen	med	nogle,	har	vi	 for-

skellige	 grupper	 efter	 tempo/
længde.

Hvor og hvornår?
Løbeskolen	 starter	 søndag	 den	
1.	september	kl.	10.00.	
Ingen	 tilmelding	 er	 nødven-
dig,	bare	mød	op	foran	HØST-
Hallen.	
Herefter	 er	 der	 løbetræning	
hver	tirsdag	kl.	19.30	og	søndag	
kl.	 10.00,	 hvor	 løbetrænere	 vil	
være	klar	til	dagens	program.	
Det	 er	 helt	 uforpligtende,	
men	 vi	 håber,	 at	 I	 vil	 benytte	
lejligheden	af	dette	tilbud	til	at	
få	 sat	 gang	 i	de	personlige	mo-
tionsaktiviteter.	Det	koster	ikke	
noget	i	forbindelse	med	opstar-
ten	etc.

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

Vi	kender	alle	sammen	den	for-
nemmelse	af	at	man	burde	kom-
me	 i	 gang	 med	 et	 eller	 andet,	
men	 det	 er	 bare	 ikke	 så	 nemt	
når	man	er	alene	og	 ikke	rigtig	
ved,	hvordan	man	skal	komme	
godt	i	gang.
Men	 løsningen	 for	 mig	 og	
mange	af	mine	–	nu	nye	–	løbe-
venner	kom	i	april	måned.	Betti-
na	Timm	Sørensen	og	Claus	Gla-
vind	skrev	på	Facebook	at	de	ville	
starte	en	løbeskole	op.	HELT	fra	
bunden.	Målet	var	at	vi	efter	kun	
12	uger	skulle	kunne	løbe	5	km	
eller	i	hvert	fald	30	min	i	træk.
Søndag	 d.	 28.	 april	 blev	 den	
første	dag	vi	mødtes.	Jeg	var	helt	
imponeret	 over	 hvor	 mange	
vi	var.	Tror	der	var	ca.	20	men-
nesker,	 der	 havde	 fået	 lyst	 til	
at	prøve	kræfter	med	 løb.	Både	
Bettina	 og	 Claus	 var	 vores	 træ-
nere.	En	til	at	løbe	forrest	og	en	
til	at	løbe	bagerst.
Ganske	 rigtigt	 så	 startede	 vi	
helt	 fra	 bunden.	 Alle	 kunne	
være	med.	Den	 første	 gang	 gik	
vi	5	min.,	løb	1	min,	gik	5	min.,	
løb	 1	 min.	 og	 til	 sidst	 3	 min.	
gang.	 Men	 det	 blev	 hurtigt	 til	
mere	og	mere.
Vi	 mødtes	 2	 gange	 om	 ugen	
(søndag	 kl.	 10	 og	 tirsdag	 kl.	
19.30).	 Men	 vi	 skulle	 træne	 3	
gange	 om	 ugen	 så	 den	 sidste	
gang	var	på	”egen	hånd”.
12	uger	går	stærkt	og	lige	plud-
selig	 var	 programmet	 slut.	 Det	
var	lidt	uheldigt	at	det	sluttede	
i	uge	30,	da	mange	var	på	ferie.	

Men	selv	om	man	var	på	 ferie,	
kunne	man	jo	sagtens	løbe	alli-
gevel.	Det	værste	hen	over	som-
meren	var	nok	varmen.	Ja,	ikke	
at	jeg	skal	klage,	men	at	løbe	en-
ten	kl.	6	om	morgenen	eller	kl.	
10	om	aftenen	for	at	kunne	ud-
holde	 varmen	 kræver	 altså	 lidt	
selvdisciplin…
Vi	var	rigtig	mange,	der	kom	i	
mål	efter	de	12	uger,	og	mange	af	
os	har	lige	deltaget	i	Lilleå-løbet.	
Jeg	må	 indrømme	at	 jeg	blev	da	
lidt	 stolt	 over,	 hvor	 mange	 der	
var	mødt	op	med	en	T-shirt,	hvor-
på	der	stod:	løb med høst if.
Jeg	har	hørt	rygter	om,	at	der	
skal	 starte	 en	 ny	 løbeskole	 op	
–	 igen	helt	 fra	bunden.	 Jeg	kan	
kun	opfordre	jer	der	måske	sid-
der	og	tænker:	”Det	er	lige	mig!”	
eller	 ”Nu	 er	 chancen	der	 for	 at	
få	begyndt	rigtigt”	til	at	holde	øje	
med	Facebook	eller	her	i	HØST.	
Jeg	har	i	hvert	fald	ikke	fortrudt.
Det	kan	også	være	at	du	alle-
rede	løber	for	dig	selv,	så	kan	jeg	
kun	anbefale	at	du	måske	slår	et	
smut	forbi	HØST-Hallen	på	de	
førnævnte	tider.	Det	er	lidt	sjo-
vere	når	man	er	flere.
Til	sidst	vil	jeg	(og	kan	vist	ro-
ligt	tillade	mig	at	skrive	på	veg-
ne	 af	 hele	 nybegynderholdet)	
gerne	sige	1000	tak	til	Bettina	og	
Claus.	At	 I	mødte	 så	 trofast	 op	
og	brugte	så	mange	timer	på	os	
er	 virkelig	 prisværdigt.	 Det	 var	
aldrig	gået	uden	jer.	Tak!

Tine B. Olesen, Hadbjerg

MoTIon

Løb i HØST IF
Løbeskole i HØST IF
Søndag	den	1.	september	kl.	10.00	starter	vi	en	ny	løbeskole

Så er vi klar til en ny omgang 
løbeskole – et tilbud til alle i 
HØST-området, som ønsker at 
komme i gang med løbetræning.

Hvordan jeg kom i gang med at løbe

mailto:claus@glavind.net
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Sparekassen 
Kron jyllands løbet
I	Hadsten	8.	august	2013

Stavgang
Foråret	er	over	os	og	sommeren	
er	på	vej.	Derfor	er	vi	nu	i	som-
mertidsmode,	hvilket	vil	sige,	at	
vi	 går	 hver	 uge	 fra	HØST-Hal-
len	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.	nr.	72	20	24	56.

Cykling for 
motionister
Opstart efter sommerferien 
den 22. august
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	længere	tur.	Alle	skal	have	cy-
kelhjelm	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.

Jonna og Niels Erik Thomsen
HØST IF Bordtennis
Erik Pedersen

Det	var	en	rigtig	hyggelig	aften	med	byløb	i	Had-
sten.	Løb	i	HØST	IF	var	rigtig	fint	repræsente-
ret	til	Sparekassen	Kronjyllandsløbet.	Vi	var	14	
løbere	med	fra	HØST	IF	i	vores	flotte	røde	og	
blå	T-shirts	og	var	dermed	den	3.	største	klub	
den	aften.	Nogle	løb	10	km,	mens	andre	løb	5	
km,	og	alle	kæmpede	sig	igennem	varmen.	Der	
var	også	super	tider	til	alle	da	tidstagerne	trak	
4	min.	fra	sluttiden,	men	det	blev	dog	hurtigt	
rettet.	For	nogle	af	løberne	fra	HØST	IF	var	det	
første	gang	de	havde	deltaget	i	et	løb,	og	for	4	
måneder	siden	kunne	de	knap	løbe	et	minut.	
Derfor	var	denne	aften	en	ganske	særlig	aften	
for	dem,	og	det	var	en	rigtig	stor	sejr	at	kæmpe	
sig	 igennem	de	5	km,	så	de	nu	kan	kalde	sig	
rigtige	løbere.	Tillykke!	Der	var	sandwich,	frugt	
og	vand,	da	vi	kom	i	mål,	og	alle	nød	den	hyg-
gelige	stemning	og	vekslede	oplevelser	fra	ru-
ten	med	hinanden	efter	løbet.

Bettina Timm Sørensen

BordTennIS

Stor sæson i vente!
Bordtennisafdelingen i HØST 
IF forventer igen i 2013-2014 
en spændende sæson.

Vi	 forventer	 at	 tilmelde	 3-4	 seniorhold	 og	
mindst	 10	 ungdomshold	 til	 turneringen	 i	
Jylland.
De	2	bedste	drengespillere	Nicolai	Søren-
sen	 og	 Søren	 B.	 Svendsen	 skal,	 sammen	
med	nogle	drenge	fra	Klubben	Ejby	fra	Fyn,	
spille	med	i	Drengedivisionens	Vest	kreds.
Så	”højt”	oppe	har	vi	aldrig	deltaget	før.
Drengene	 var	 gennem	 nogle	 spændende	
kvalifikationskampe	 for	 at	 kunne	 deltage	 i	
den	bedste	drengerække	i	Danmark.	De	fleste	
af	”hjemmekampene”	skal	spilles	i	Ejby,	men	
der	 er	 allerede	 planlagt	 en	 kamp	mod	Hor-
sens	 i	HØST-Hallen	 søndag	d.	27.	oktober.	
Udekampene	 spilles	 forskellige	 steder	 i	 Jyl-
land.	Det	bliver	meget	spændende	at	se	hvor-
dan	drengene	klarer	sig	i	det	skrappe	selskab.
Nogle	 af	 vores	Puslinge	og	Yngre	drenge	
spillere	havde	også	en	kæmpe	fremgang	sid-
ste	sæson,	og	vi	forventer	at	de	skal	deltage	
i	Drenge	Jyllandsserien	i	denne	sæson.	De	
er	nødt	til	at	deltage	i	en	højere	aldersgrup-
pe	end	de	tilhører	for	at	få	modstand	nok!
Lasse	 Mørch	 og	 Niels	 Anton	 Tybirk	 le	
Marc	ligger	nr.	4	og	11	på	den	sidste	nye	ra-
tingliste	 for	 puslingespillere,	 som	 gælder	
for	hele	Danmark.	De	er	nr.	3	og	4	i	Jylland.
Emil	Thomsen,	som	er	yngre	drengespil-
ler,	ligger	nr.	40	i	Danmark	og	12	i	Jylland.
Ud	over	de	nævnte	spillere	har	vi	en	mas-
se	 andre	 talentfulde	 spillere,	 heriblandt	 4	
piger,	 så	 der	 bliver	 nok	 at	 se	 til	 for	 vores	
dygtige	trænere.
Sommerbordtennis	 starter	 op	 igen	 tors-
dag	d.	15.	august,	og	den	”rigtige”	 træning	
begynder	tirsdag	d.	3.	september.

Emil 
Thomsen, 
nr. 40 i 
Danmark

Lasse 
Mørch, 
nr. 4 i 
Danmark

Niels Anton 
Tybirk le 
Marc, 
nr. 11 i 
Danmark

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
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Løb
Vi har fællestræning fast 2 gange om ugen med 

start fra HØST-Hallen. Alle er velkomne 
til at deltage uanset niveau.

Opstart af nye begynderhold 
Se side 4 og www.høstif.dk

Træningstider 
Tirsdag kl. 19.30 
Søndag kl. 10.00

Kontaktperson Claus Glavind
Tlf. 22 49 83 45, claus@glavind.net 

Volleyball
Træningstider
Mandage 

Træningsstart mandag d. 12. august 
Kl. 17.45-19.00 Ungdom: 6.-10. klasse

Torsdage 
Træningsstart torsdag d. 15. august 
Kl. 20.30-23.00 Voksne: Mixhold

Kontaktperson Kim Liholm
Tlf. 22 78 77 70, kim@liholm.dk

Kontakt ungdom Jesper Wichman
Tlf. 61 28 33 16, wichmann@paradis.dk

Håndbold
Træningsstart
Alle ungdomsspillere 

Onsdag d. 14. august kl. 17.30
Damesenior 

Onsdag d. 14. august kl. 19.30
Træningstider
Onsdage 

kl. 16.30-18.00 U6+U8 piger og drenge 
kl. 18.00-19.30 U10+U12 piger 
kl. 19.30-21.00 Serie 4 Damer

Kontaktperson Vivi Jensen
Tlf. 29 82 04 11, udbjergvej13@gmail.com 

FodBold

Ungdom
Så	 er	 træningen	 og	 turnerings-
kampe	 i	 gang	 efter	 sommerfe-
rien	 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!
Kampoversigten	på	side	13	vi-
ser	hvornår	der	spilles	hjemme-
kampe	i	august	og	september.
Stillingen	 fra	 turneringskam-
pene	 kan	 ses	 på	 www.dbu.dk.	
Søg	på	HØST	IF,	så	ses	alle	HØST	
IF	holdene	tilmeldt	DBU	i	over-
sigten.
Vel	mødt!

DGI Fodboldskole 
HØST IF
1.-5. juli på Hadbjerg Stadion
Igen	 i	 år	 var	 der	den	 første	uge	 i	 skoleferien	
fodboldskole	i	Hadbjerg.	Og	igen	i	år	blev	det	
en	 succesfuld	 oplevelse	 for	 71	 fodboldskole-
deltagere.
Med	godt	fodboldvejr	–	let	overskyet	det	me-
ste	af	ugen,	afbrudt	af	et	par	enkelte	byger	–	
var	det	udholdeligt	at	spille	6	timers	daglig	fod-
bold	etc.	Sidstedagen	var	der	dog	højt	solskin,	
så	afslutningen	bød	på	den	sædvanlige	tur	for	
trænerne	med	vand	fra	spillerne	på	sidelinjen.
5	 trænere,	3	 trænerføl	samt	2	 ledere	til	det	
praktiske	stod	for	servicering	af	de	dejlige	unge	
fodboldskoledeltagere.	 Alt	 forløb	 fuldstændig	
efter	planen	og	vi	er	sikre	på,	at	alle	deltagere	
var	både	trætte	men	også	tilfredse	efter	endnu	
en	god	DGI	Fodboldskole	i	HØST	IF.
Tak	 til	 jer	 alle	 for	 en	 god	 oplevelse	 denne	
uge!

Gymnastik
Se hold og tider på side 14-18

Badminton
Tilmelding til baner 

Mandag d. 2. september kl. 19.00 i hallen
Kontaktperson Gert Holdensgaard

Tlf. 23 31 17 56, gertogsanna@skylinemail.dk

Ju-Jitsu
Træningstider 

Træningsstart tirsdag d. 13. august
Tirsdage

Kl. 17.00-18.00 Børn 6-11 år (Tigerholdet) 
Kl. 17.00-18.00 Børn og ungdom 12-15 år (Drageholdet) 
Kl. 18.00-19.30 Seniorer

Torsdage 
Kl. 20.30-22.00 Seniorer

Kontaktperson Thomas Langton
tlf. 41 11 15 85, mr.langton@gmail.com
Web: http://jujitsu.langton.dk

Bordtennis
Sommerbordtennis 

For alle hver torsdag kl. 18.00-21.00 
Start torsdag d. 15. august

Træningstider 
Træningsstart tirsdag d. 3. september

Tirsdage 
Kl. 17.45-19.00: Ungdomsspillere 0.-5. Klasse 
Kl. 19.00-20.30: Ungdomsspillere 6.-10. Klasse 
Kl. 20.30-22.00: Seniorer og motionister

Torsdage 
Kl. 18.00-19.00: Ungdomsspillere 0.-5. Klasse 
Kl. 19.00-20.00: Ungdomsspillere 6.-10. Klasse 
Kl. 20.00-22.00: Seniorer og motionister (seniorkampe)

Kontaktperson Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk 

Aktiviteter i HØST-Hallen

DGI 
Fodbold-
skole HØST 
IF 2013: 
71 
deltagere 
og 10 
arrangører

http://www.h�stif.dk
mailto:claus@glavind.net
mailto:kim@liholm.dk
mailto:wichmann@paradis.dk
mailto:rudbjergvej13@gmail.com
http://www.dbu.dk
mailto:mr.langton@gmail.com
http://jujitsu.langton.dk
mailto:ptc@aabnet.dk
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Ramsing cup
Der	 var	 i	 år	 stor	 tilslutning	
til	 Ramsing	 Cup	 i	 Spjald,	 2.-4.	
august.	Der	var	6	hold	tilmeldt.	
U17,	U14,	U10	og	2	gang	U9	var	
repræsenteret	 på	 drengesiden	
og	 1	 hold	 U12	 piger,	 havde	 vi	
med	stor	glæde	også	med.	Om-
kring	 17	 spillere,	 trænere	 og	
deres	 familier.	 Det	 var	 en	 hed	

Damesenior – Old Girls 
(7-Kvinde-hold)

TRÆNER 
SØGES!
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.
Men	vi	mangler	en	træner	til	
dette	 hold	 til	 en	 ugentlig	 træ-
ningsaften	 (mandag).	 Så	 hvis	
der	 er	 en	der	 vil	hjælpe	 til	her	
med	 lidt	 fodboldindsigt	og	 træ-
nererfaring,	 så	 henvend	 jer	 til	
Fodboldformand	 Lars	Olsen	 på	
tlf.	30	75	22	12.	Træningstider-
ne	 samt	 holdleder	 og	 kontakt-
person	 for	 holdet	 kan	 i	 øvrigt	
ses	på	HØST	IF	hjemmeside	un-
der	fodbold.

weekend,	og	alle	hold	kæmpede	
hårdt.	U14-drengene	fik	desvær-
re	 ikke	pokal	med	hjem	denne	
gang	–	de	blev	nr.	4.	Til	gengæld	
var	pigerne	see	og	fik	pokal	med	
hjem	på	en	3.	plads.
U9	 og	 U10	 spillede	 mange	
vundne	 kampe	 og	 nogle	 tabte,	
men	 alle	 I	 disse	 puljer	 fik	me-

dalje	 og	 en	 lille	 mindepokal	
med	 hjem,	 så	 der	 var	 mange	
stolte	 og	 glade	 spillere	 søndag	
ved	 afslutningen	 på	 Ramsing	
Cup	2013.	Der	skal	lyde	stor	tak	
til	 de	 sponsorer;	 Flemming	 Sø-
rensen	 VVS,	 Hadbjerg	 Tømrer-
firma,	 Allan	 Thomsen	 kiosken	
og	 murermester	 Kristian	 Har-

dam,	der	sponsorerede	de	lækre	
trøjer,	hver	spiller	og	træner	fik	
til	cuppet.	Også	stor	tak	til	alle	
forældre	 og	 søskende,	 der	 bak-
kede	op	og	havde	indlogeret	sig	
på	campingområdet.	Det	var	en	
fantastisk	weekend	I	Spjald,	vej-
ret	var	godt	og	humøret	højt.

HØST IF Fodboldudvalget

Mange 
glade 

deltagere 
fra HØST IF 

i  Ramsing 
Cup

http://www.dbu.dk
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Nogen	husker	måske	stadig	op-
rykningen	 i	 foråret	 til	 Serie	 4.	
Masser	af	mennesker	til	opryk-
ningskampen	 mod	 Bjerringbro.	
En	dejlig	oplevelse	var	det	for	os	
alle	i	Herre	Seniorafdelingen.	Så	
der	er	trænet	flittigt	her	 i	som-
merpausen,	så	Serie	4	er	klar	til	
turneringsstart	 den	 13.	 august	
på	udebane	mod	Søften.	Fredag	
den	 19.	 august	 bydes	 der	 igen	
op	 til	 arrangement	 med	 Pølse-
vogn	 og	 forhåbentlig	masser	 af	
folk	 på	 Hadbjerg	 Stadion	 til	 at	
bakke	op	om	Serie	4	holdet.	Her	
spilles	der	mod	AGF	(de	hvi’e).
HØST	IF	er	kommet	i	en	me-
get	 stærk	 kreds	 med	 Aarhus	
hold,	så	der	venter	svære	opga-
ver	 forude,	 så	 opbakningen	 til	
holdets	hjemmekampe	er	vigtig.	
Målet	er	at	stabilisere	sig	i	Serie	
4	i	efterårssæsonen.
Udover	 Serie	 4	 er	 der	 så	 nu	
også	 tilmeldt	 et	 Serie	 6	 hold.	
Der	 er	 flere	nye	 spillere,	 og	da	
U17-holdet	 må	 strække	 gevær	
på	grund	af	 for	 få	spillere,	 ind-
går	 de	 nu	 i	 spillertruppen	 til	
både	 Serie	 4	 og	 Serie	 6	 holdet.	
De	 mange	 spillere	 giver	 også	
en	intens	træning	og	kamp	om	
pladserne	 for	 holdet.	 Det	 lo-
ver	 godt	 for	 efterårets	 kampe	 i	
HØST	IF	Seniorfodboldafdeling.
På	 trænersiden	 er	 det	 Mads	
Hansen	der	er	styrmand	–	Kurt	
Svejstrup,	 som	 har	 stået	 for	
U17-holdet	i	mange	år,	bliver	as-
sistenttræner	i	ved	træningerne	

Fodboldhjemmekampe i efteråret
Kampprogram	august-september

 Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold
 23.8.13 19.00 Herrer Serie 4 HØST IF IHF, Århus 2
 28.8.13 18.00 U13 Piger 7M HØST IF SIF Assentoft
 28.8.13 18.00 U14 Drenge C (00) 7M HØST IF Thorsø/Tungelund IF
 3.9.13 18.30 Kvinde C2 (+15) 7M HØST IF Mørke IF
 4.9.13 17.45 U10 Drenge C (2004) 7M Randers Freja HØST IF
 4.9.13 17.45 U10 Drenge C (2004) 7M Hadsten SK Helsted Fremad IF
 4.9.13 18.20 U10 Drenge C (2004) 7M Dronningborg B Langaa IK
 4.9.13 18.20 U10 Drenge C (2004) 7M Helsted Fremad IF Randers Freja
 4.9.13 18.55 U10 Drenge C (2004) 7M Langaa IK Hadsten SK
 4.9.13 18.55 U10 Drenge C (2004) 7M HØST IF Dronningborg B
 4.9.13 18.30 ØOB Oldboys 40 år HØST IF Stjær B
 7.9.13 11.00 U13 Piger 7M HØST IF Hammel GF
 7.9.13 16.00 Herrer Serie 4 HØST IF Fuglebakken
 9.9.13 18.30 Oldgirls (+28) 7M HØST IF Vejlby IK
 12.9.13 18.00 Kvinde C2 (+15) 7M HØST IF Ebeltoft IF
 14.9.13 10.00 U9 Drenge B (2005) 5M HØST IF Søften GF 2
 14.9.13 10.00 U9 Drenge B (2005) 5M Todbjerg/Mejlby IF Søften GF 1
 14.9.13 10.35 U9 Drenge B (2005) 5M Todbjerg/Mejlby IF Søften GF 2
 14.9.13 10.35 U9 Drenge B (2005) 5M HØST IF Søften GF 1
 15.9.13 11.00 U14 Drenge C (00) 7M HØST IF Vellev IF
 18.9.13 18.00 U10 Piger 5M HØST IF Helsted Fremad IF
 18.9.13 18.00 ØOB Oldboys 40 år HØST IF Virup IF
 18.9.13 18.30 U10 Piger 5M Helsted Fremad IF Grenå IF
 18.9.13 19.00 U10 Piger 5M HØST IF Grenå IF
 21.9.13 16.00 Herrer Serie 4 HØST IF Søften GF
 23.9.13 18.30 Oldgirls (+28) 7M HØST IF Brabrand IF
 25.9.13 18.00 U14 Drenge C (00) 7M HØST IF Ulstrup IF
 26.9.13 18.00 Kvinde C2 (+15) 7M HØST IF Øster Alling IF
 29.9.13 11.00 U7 Drenge (2007) 3M Randers Freja 2 HØST IF 2
 29.9.13 11.00 U7 Drenge (2007) 3M Randers Freja 3 HØST IF 1
 29.9.13 11.00 U7 Drenge (2007) 3M Dronningborg B 2 Dronningborg B 1
 29.9.13 11.15 U7 Drenge (2007) 3M HØST IF 2 Randers Freja 3
 29.9.13 11.15 U7 Drenge (2007) 3M Dronningborg B 1 HØST IF 1
 29.9.13 11.15 U7 Drenge (2007) 3M Dronningborg B 2 Randers Freja 2
 29.9.13 11.30 U7 Drenge (2007) 3M Randers Freja 3 Dronningborg B 2
 29.9.13 11.30 U7 Drenge (2007) 3M Dronningborg B 1 Randers Freja 2
 29.9.13 11.30 U7 Drenge (2007) 3M HØST IF 1 HØST IF 2
 30.9.13 17.30 U13 Piger 7M HØST IF Hammel GF

tirsdage	og	torsdage.	Holdledere	
for	Serie	4	og	6	er	Kenneth	B.	Pe-
dersen	samt	Brian	Amdi.
Se	 i	 øvrigt	 kampprogrammet	
for	Serie	4	her	 i	bladet.	Serie	6	
opdateres	 i	 næste	 nummer	 af	
HØST.
Spændende	 i	 øvrigt	 i	 næste	
nummer	af	HØST	at	skulle	be-
rette	om	de	første	kampe	i	Serie	
4	og	Serie	6.
Nye	 spillere	 er	 selvfølgelig	
velkomne	 i	 den	 allerede	 gode	
seniortrup,	 der	 er	 i	 HØST	 IF.	
Henvendelse	kan	se	til	Kenneth	
B.	 Pedersen,	 som	 kan	 kontak-
tes	på	mobil	28	99	36	63,	e-mail	
kennethbergpedersen@gmail.com	
eller	evt.	Lars	Olsen	fra	Fodbold-
udvalget.

Old Boys 40 
årsholdet
OB40-holdet	er	også	klar	til	start	
her	i	efteråret.	Er	faktisk	startet.	
Der	er	7	kampe	i	løbet	af	efter-
året.	Vi	håber,	at	det	går	holdet	
godt.	Hjemmekampene	for	hol-
det	 spilles	 på	 onsdage	 og	 kan	
ses	i	kampoversigten.
Spørgsmål	 vedr.	 OB40-hol-
det	 og	 efterårssæson	 2013	
kan	 rettes	 til	 holdleder	 Car-
lo,	 tlf.	 61	 60	 30	 65,	 e-mail	
carlo@mail.dk	eller	evt.	Lars	Ol-
sen	fra	Fodboldudvalget.

HØST IF Herresenior 11-mands
Nu med 2 hold i Serie 4 og Serie 6

mailto:kennethbergpedersen@gmail.com
mailto:carlo@mail.dk
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Gymnastik
Følgende hold er i HØST-Hallen
Sæsonen	starter	mandag	d.	2.	september	2013.	Enkelte	hold	startede	12.	august

Friske bedster og older 60+
Mandag kl. 15.00-17.00 HØST-Hallen i hal A & B. Kontingent kr. 550
Du	kan	li´	at	røre	dig	og	holde	dig	i	form!	Så	derfor:

Følgende hold er i Selling Forsamlingshus
Første	gang	tirsdag	d.	3.	september!

Pilates – fra 18 år
Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Selling Forsamlingshus. Kontingent kr. 675
Hver	tirsdag	aften	mødes	vi	for	at	holde	kropsstammen	vedlige	ved	at	dyrke	den	
ældgamle	men	uundværlige	træningsform	Pilates.
Vi	holder	os	til	velkendte	og	effektive	øvelser,	som	vi	dog	krydrer	med	en	redon-
dobold	(en	lille	fix	bold,	som	har	samme	egenskaber,	som	den	store	træningsbold	
–	blot	nemmere	at	håndtere),	samt	en	gymstick.
En	gymstick	er	en	aluminiumstang	med	elastikker	i	begge	ender	og	er	det	mest	
simple	og	effektive	fitnesscenter,	som	findes	(det	kræver	sin	pige	at	arbejde	med	
den).
Derudover	bruger	vi	elementer	fra	den	nyeste	hotte	træning:	Piloxing.
Forsamlingshuset	er	et	godt	sted	at	mødes	og	bruge	de	mørke	vinteraftener	på	
at	styrke	kroppen.
Vel	mødt.

Instruktør: Sabine Mogensen, tlf. 86 91 40 65

Det er med stor fornøjelse, at vi kan tilbyde vores program for den 
kommende sæson. Vi har i år valgt at lave et program, hvor der både er 
hold i HØST-Hallen og i Selling Forsamlingshus.

Vel	mødt	 –	 til	 den	 nye	 sæson,	
der	 som	 sædvanlig	 vil	 inde-
holde	 aktiviteter,	 som	 også	 vil	
foregå	uden	for	de	normale	træ-
ningsaftener.
Kontingentet	er	for	sæson	fra	
august-september	 2013	 til	 6.	
april	2014.
Herefter	 starter	 sommergym-
nastikken	for	enkelte	af	holdene.
OBS!	Ret	til	ændringer	på	de	en-
kelte	hold	forbeholdes!
Vi	glæder	os	til	at	se	jer!

Hjælpeinstruktører søges
Vi	søger	nogle	friske	unge	men-
nesker,	som	har	lyst	til	at	være	
hjælpeinstruktører,	 så	 har	 du	
lyst	 til	 at	 prøve	 kræfter	 som	
hjælpeinstruktør,	 så	 skynd	 dig	
at	 kontakte	 Steffen	 Espersen,	
tlf.	28	68	40	38	el.	Gunvor	Bak-
kegaard,	tlf.	22	22	23	85,	e-mail	
bakkegaard54@gmail.com	

Med venlig hilsen
Instruktører og gymnastikudvalg

Vi	mødes	mandag	kl.	15	lige	præcis	–	i
HØST-Hallen	til	gymnastik	med	musik	du	ka´	li,

fællesskab,	sang	og	latter,
spil,	hockey,	”bold”	der	batter,
tilslut	en	sang	og	kaffetår.

Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85
Spillopperne – piger og drenge 4-6 år

Mandag kl. 16.45-17.45 i hal A. Kontingent kr. 500
Vi	skal	hoppe,	vi	skal	løbe,	vi	skal	lege	og	lave	meget	andet	sjovt.	Både	på	red-
skaber	og	uden	redskaber,	der	bliver	fart	over	feltet,	så	kom	og	vær	med!	Til	vo-
res	opvisning	i	foråret	viser	vi,	hvad	vi	har	lært	i	løbet	af	vinteren.
Husk	bare	tæer	eller	strømper	med	gummidutter,	så	du	ikke	glider.	Du	skal	
være	fyldt	4	år	inden	jul,	og	være	klar	til	at	lave	gymnastik	på	egen	hånd.
Vigtigt!	Maks.	25	deltagere	–	”først-til-mølle”	princippet!	Tilmelding	inden	start!
Skynd	dig	at	tilmelde	dig	på	e-mail	sandamsal@gmail.com.	E-mailen	skal	in-
deholde:	Gymnastens	navn,	adresse,	cpr.	nr.,	tlf.	og	tøjstr.
Instruktører: Sanne D. Salomonsen, tlf. 21 44 43 70

Krudtuglerne – piger og drenge 0-3 år samt forældre
Mandag kl. 16.45-17.45 i hal B. Kontingent kr. 500
Kan	du	lide	at	udfolde	dig	og	vise	hvor	dygtig	du	er	til	at	lave	kolbøtter,	snurre	
rundt,	danse,	løbe,	hoppe	og	synge,	er	det	her	holdet	du	og	dine	forældre	skal	
tilmelde	jer.	Her	skal	du	lege	og	lave	gymnastik	sammen	med	din	far/mor	eller	
dine	bedsteforældre.	Der	bliver	et	samarbejde,	mellem	barn	og	forældre	og	det	
er	meget	vigtigt	at	I	tager	tøj	på,	som	I	kan	bevæge	jer	i.	Vi	glæder	os	J.	Husk	
strømper	med	gummidutter	eller	du	skal	have	bare	tæer.
Tilmelding	 inden	start	på:	bakkegaard54@sol.dk.	E-mailen	skal	 indeholde:	
Gymnastens	navn,	adresse,	cpr.	nr.,	tlf.	og	tøjstr.	barn/voksen.
Instruktør: Anja Bille Bohn, Clara Dinesen, Annika Larsen, Gunvor 
Bakkegaard + forældre m.fl.

Zumbatomic Little Stars 5-7 år
Mandag kl. 17.45-18.20 i hal A. Kontingent kr. 650
Zumba	er	blandt	de	træningsformer	med	mest	succes	i	de	senere	år	–	og	nu	får	
de	yngste	også	mulighed	for	at	prøve	kræfter	med	denne	sjove	motionsform.
Vi	skal	danse	og	lege	og	lære	rytmerne	og	trinene	til	sjovt	og	dejligt	musik	
som	børnene	kender,	men	også	latinamerikansk	musik	med	rytmer	som	hip-
hop,	cumbia	og	reaggaton.
Zumbatomic	er	for	alle	børn,	der	elsker	at	danse	og	bevæge	sig,	i	det	hele	ta-
get	bliver	det	en	leg,	hvor	vi	forbedrer	kondition,	koordination	og	motorik.	Så	
kom	og	dans	med	J
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

mailto:bakkegaard54@gmail.com
mailto:sandamsal@gmail.com
mailto:bakkegaard54@sol.dk
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Zumbatomic Big Stars 8-11 år

Mandag kl. 18.30-19.20 i hal A. Kontingent 650
Zumbatomic	Big	Stars	er	zumba	for	de	lidt	ældre	børn.	Vi	skal	stadig	danse,	lege	
og	have	det	sjovt,	men	timen	bliver	lidt	mere	udfordrende	end	for	de	yngste	børn.	
Timen	består	af	forkoreografede	sange	til	heftige	rytmer	som	cumbia,	hiphop,	sal-
sa,	merengue	og	reaggaton.	Energien	er	høj	og	musikken	medrivende.	Jeg	gør	mit	
bedste	for	at	opfylde	børnenes	ønsker	af	musik,	da	det	altid	er	sjovere	at	danse	til	
musik	man	kender,	men	vi	giver	ikke	helt	slip	på	de	latinamerikanske	rytmer	J
Zumbatomic	er	for	alle	børn,	der	elsker	at	danse	og	bevæge	sig.	Timen	øger	fo-
kus,	selvværd,	giver	bedre	kondition	og	forbedrer	koordinationen	og	så	har	vi	det	
hylende	morsomt	imens	J
Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

Zumba – M/K
Mandag kl. 19.30-20.30 i hal A. Startede 12. august
Kontingent: Fritræning kr. 1.250, klippekort kr. 500 (10 klip)
Zumba	er	kort	sagt	motion	i	forklædning,	da	man	har	det	sjovt,	mens	man	for-
brænder	en	masse	kalorier.
Det	er	en	af	de	få	motionsformer,	hvor	man	har	lov	til	at	fjolle	og	grine,	mens	
man	hører	en	masse	glad	musik	med	latinamerikanske	rytmer.
Zumba	 er	 dans	 baseret	 på	 stilarter	 som	 salsa,	merengue,	 cumbia,	 reaggaton,	
samba,	bellydance	og	flere	andre	kendte	og	ukendte	stilarter	og	så	er	det	trin	alle	
kan	være	med	til.
Man	 får	 brugt	 og	 tonet	 sin	 krop,	 svedt,	 grinet,	 kommer	 i	 bedre	 form	 og	 for-
brændt	en	masse	kalorier,	mens	timen	flyver	af	sted.
Zumba	er	for	alle,	så	”ditch	the	workout,	join	the	party”	J

Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
Rough & Tough M/K – fra 16+

Mandag kl. 20.30-21.30 i hal A. Kontingent kr. 675. Startede 12. august
HØST	IF’s	eget	Crossfit-inspirerede	hold	for	dig,	som	ønsker	en	alsidig	og	effektiv	
træning	der	virker,	og	sikrer,	at	du	kommer	i	bedre	form	på	en	sjov	og	naturlig	måde.
Træningen	tager	udgangspunkt	i	Crossfit	principperne,	som	er	bygget	op	
omkring	forholdsvist	korte	men	højintensitetsprogrammer	(WOD’s),	
hvor	øvelserne	er	konstant	varierende	og	funktionelle	og	kombine-
rer	styrke-	og	konditionstræning.
Vi	bruger	primært	egen	kropsvægt,	hvorfor	alle	kan	være	med,	
men	tager	også	mukkerter,	traktordæk	og	vanddunke	til	hjælp.
Du	opnår	udholdenhed,	styrke,	hastighed,	koordination	og	
ømme	muskler.	En	træning	hvor	vi	giver	alt	hvad	vi	har	i	os,	
hver	gang.
Rough	&	Tough	er	 for	alle!	Her	møder	du	bare	op,	men	må	
meget	gerne	sende	en	sms	til	mig	inden	sæsonstart.	Tilmelding	
inden	start	til:	crossfit76@gmail.com.
Instruktør: Jesper Dalgaard, tlf. 40 13 86 64

Rytmekrukker – fra 18+
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B. Kontingent kr. 675
Rytmegymnastik	for	dig	der	ønsker	lidt	flere	udfordringer	i	rytmegymnastikken	og	
samspil	mellem	gymnastik	og	musik.	Prøve	kræfter	med	seriesammensætninger	–	
og	gerne	et	håndredskab.	Grundtræning,	kondition	og	cirkeltræning	vil	også	blive	
en	del	af	træningen.	Kendskab	til	rytmegymnastik	vil	være	en	fordel.	Sæsonen	vil	
også	indeholde	en	træningsweekend	i	januar/februar	2014.	Samtidig	skal	vi	også	
have	det	sjovt	og	plads	til	et	godt	grin.
Vi	deltager	også	i	opvisninger,	bl.a.	i	Dronningborg	i	marts	2014	og	HØST	IF	gym-
nastik	d.	6.	april	2014.
Instruktør: Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85

I form & figur
Tirsdag kl. 20.45-21.45 i hal B. Kontingent kr. 675
Her	er	et	hold	for	dig,	der	gerne	vil	forbedre	din	kondition,	trimme	figuren,	have	
sved	på	panden	til	hver	træning	og	godt	kan	lide	variation.	Træningen	vil	variere	
fra	gang	til	gang	og	kunne	f.	eks.	 indeholde	cirkeltræning,	stafetter,	rygtræning,	
piloxing,	boldspil,	fysisk	udfordrende	lege	m.m.	Jeg	vil	forsøge	at	lave	en	træning,	
hvor	det	også	godt	må	være	sjovt	at	træne.	Er	du	i	tvivl	om	holdet	er	noget	for	dig,	
så	mød	op	og	prøv	det	af.
Instruktør Anja Bille Bohn, tlf. 61 70 94 66

Microspringer – piger og drenge 0.-2. kl
Torsdag kl. 16.30-17.45 i hal A. Kontingent kr. 650. Startede 12. august
Vil	du	gerne	være	aktiv?	Kan	du	lide	at	klatre	i	ribberne	og	syntes	du	at	redskaberne	
er	sjove	at	lege	på,	eller	gemmer	der	sig	en	gymnast	i	dig?	Så	er	dette	et	hold	for	dig.
Vores	træning	er	bygget	op	om	grundelementerne	til	gymnastikken	og	spring	generelt,	
og	er	stilet	mod	drenge	og	piger,	der	har	mod	på	at	prøve	kræfter	med	gymnastikken.
Vi	har	brug	for,	at	I	forældre	giver	en	hånd	med,	og	der	er	også	flere	træninger	i	
løbet	af	året,	hvor	familien	er	velkommen.
Instruktør: Steffen Espersen, tlf. 28 68 40 38, & Henning Espersen

Minispring – piger og drenge 3.-5. kl
Torsdag kl. 16.30-18.00. Kontingent kr. 650. Startede 12. august
Vi	er	et	hold,	hvor	vi	skal	have	det	rigtig	sjovt,	grine	af	hinanden	og	med	hinanden,	
yde	noget	på	hver	vores	niveau	og	have	sved	på	panden.	
Vi	kommer	til	at	øve	en	masse	forskellige	spring,	så	vi	kan	forberedes,	vi	kom-
mer	til	at	springe	vejrmøller,	araber,	kraftspring	m.m.	Det	er	sjovt,	men	kræver	
styrke,	samarbejde	og	lyst.	
Vi	vil	arbejde	med	at	gymnasterne	kommer	til	at	udfordre	sig	selv,	arbejde	med	deres	
råstyrke,	koncentration	og	selvfølgelig	samarbejde	og	tillid	til	hinanden	og	instruktøren.	
Så	hvis	det	lyder	som	noget	for	dig,	så	kom	og	prøv.	Det	kan	være	du	kan	lide	det.	
Der	vil	være	nogle	træninger	undervejs	i	sæsonen,	hvor	familien	er	velkommen	og	
prøve	gymnastikken	på	egen	krop	og	sind.
Tilmelding:	henning@komis.dk	

Instruktør: Steffen Espersen, tlf. 28 68 40 38, & Henning Espersen

Sæsonen starter 
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Husk høstfest i 

Hadbjerg den 26. oktoberHøstfestudvalget

Store springere – piger og drenge 6. kl. og opefter
Torsdag kl. 18.00-19.30 i hal B. Kontingent kr. 750
Vilde	spring	og	sjove	timer.	Holdet	er	for	drenge	og	piger,	der	vil	SPRINGE.
Der	er	i	træningerne	lagt	mest	vægt	på	spring,	men	der	kommer	også	rytmiske	
serier	samt	andre	rytmiske	deleelementer.	Vi	har	masser	af	plads	og	redskaber	til	
at	udfordre	dig	på	den	bedst	mulige	måde.
Vi	 træner	på	at	kunne	stå	og	gå	på	hænder,	 lave	araberspring,	overslag,	kraft-
spring,	flik-flak,	forlæns	og	baglæns	salto	med	og	uden	skruer,	dobbelt	salto	samt	
mange	andre	spring,	så	du	skal	nok	få	din	lyst	styret.	
Når	sæsonen	slutter	med	vores	egen	opvisning,	skulle	alle	gerne	have	haft	en	
sjov	oplevelse	med	sig	selv	og	holdet.	Her	udover	skulle	du	gerne	være	blevet	ud-
fordret,	og	har	udviklet	dig	springmæssigt	og	haft	nogle	sjove	stunder.	
Så	er	du	gammel	eller	ny	til	springgymnastik,	så	kom	og	prøv	–	det	kan	jo	være	
det	lige	er	dig!
Tilmelding:	clara.dinesen@hotmail.com.	E-mailen	skal	indeholde:	navn,	adr,	e-
mailadr,	tlf.	nr	og	tøjstr.
Instruktør: Andreas Behrens og Clara Dinesen

Zumba – M/K
Torsdag kl. 19.30-20.30 i hal B. Startede 15. august
Kontingent: fritræning kr. 1.250, klippekort kr. 500 (10 klip)
Zumba	er	kort	sagt	motion	i	forklædning,	da	man	har	det	sjovt,	mens	man	for-
brænder	en	masse	kalorier.
Det	er	en	af	de	få	motionsformer,	hvor	man	har	lov	til	at	fjolle	og	grine,	mens	
man	hører	en	masse	glad	musik	med	latinamerikanske	rytmer.
Zumba	 er	 dans	 baseret	 på	 stilarter	 som	 salsa,	merengue,	 cumbia,	 reaggaton,	
samba,	bellydance	og	flere	andre	kendte	og	ukendte	stilarter	og	så	er	det	trin	alle	
kan	være	med	til.
Man	 får	 brugt	 og	 tonet	 sin	 krop,	 svedt,	 grinet,	 kommer	 i	 bedre	 form	 og	 for-
brændt	en	masse	kalorier	mens	timen	flyver	af	sted.
Zumba	er	for	alle,	så	”ditch	the	workout,	join	the	party”	J

Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen, tlf. 40 62 10 05

HadBjerg BorgerForenIng

SponSorer

OK Ødum
Bestil	et	brændstofkort,	som	gi-
ver	HØST	IF	6	ører	i	tilskud	for	
hver	liter	brændstof	du	tanker.
Bestil	 også	 el	 via	 OK.	 Så	 får	
HØST	 IF	 12	 ører	 for	 hver	 liter	
brændstof	du	tanker.

Bestil	 brændstofkort	 og	 el	 på	
OK	i	Ødum	fredag	den	6.	sep-
tember	 kl.	 12.00-16.00,	 hvor	
HØST	 IF	 gymnastikafdeling	 er	
til	 stede,	 eller	 kontakt	 Lars	Ol-
sen,	tlf.	30	75	22	12.

Dagplejen
Dagplejerne	 i	 Selling/Hadbjerg	
er	nu	blevet	bevilget	2	ladcykler	
med	elmotor,	så	de	nu	kan	tage	
børnene	 med	 ud	 i	 naturen	 på	
en	 anden	made.	 Ligeledes	 kan	
de	tage	på	udflugt	til	nærliggen-
de	 skov	 eller	 grønne	 områder.	
Alle	 udflugter	 bliver	 tilpasset	
den	 enkelte	 børnegruppe.	 Der	
er	plads	til	4	børn	i	vognen,	og	
de	 skal	 bære	 cykelhjelm,	 lige-
som	dagplejeren	skal.	Den	voks-
ne	skal	vurdere,	om	de	trafikale	
forhold	 er	 egnede,	 og	 der	 skal	
altid	være	skriftlig	tilladelse	fra	
forældrene.

Sankthans
Det	var	en	meget	stor	succes.	Vi	
startede	om	eftermiddagen	med	
“børnebål”.	 Her	 var	 der	 nogle	
forældre,	 som	havde	 lavet	 sno-
brødsdej	og	det	fik	hurtigt	ende.	
Der	var	ca.	150	til	børnebålet,	og	
efter	det	kom	så	de	voksnes	bål-
fest.	Her	havde	vi	ca.	250	besø-
gende	 i	 Søparken.	Det	 var	 helt	
forrygende	så	stor	opbakningen	
var	 til	 dette	 arrangement.	 Bor-
gerforeningen	 havde	 opsat	 tel-
tet,	hvor	der	var	kaffe	og	brød.	
Derudover	 var	 der	 pølser	 med	
brød,	og	der	måtte	vi	ud	og	hen-
te	 forstærkning,	 da	 pølserne	
slap	 op.	 En	helt	 forrygende	 ef-
termiddag/aften.	 Båltalen	 blev	
afholdt	 af	Vagn	Salling	Poulsen	
–	tak	for	det!

Søparken
Der	 er	 blevet	 indkøbt	 bor-
de/bænkesæt,	som	er	blevet	op-
sat	 i	Søparken.	Det	er	dejligt	at	
opleve,	 at	 området	bliver	brugt	
også	af	de	unge	i	byen.	Hvis	der	
er	 nogen	 som	 har	 nogle	 små	
træer,	 de	 gerne	 vil	 give	 til	 om-
rådet,	 så	 er	 der	 plads	 til	 flere.	
Man	kan	henvende	sig	til	Søren	
Jørgensen,	så	vil	han	sørge	for	at	
de	bliver	plantet.	Der	er	stor	al-
gevækst	i	søen;	den	prøver	Ma-
xi-holdet	på	at	 fjerne,	det	er	et	
hårdt	arbejde,	men	sikke	nogle	
karle	–	de	kan	bare	det	der.

Fællesspisning
Fællesspisningen	 starter	 d.	 26.	
september	kl.	18.00,	 så	 sæt	en-
delig	et	kryds	i	kalenderen.	Det	
bliver	 en	 fantastisk	 middag	 og	
det	 faste	 hold	 af	 hjælpere	 er	
klar,	 og	køkkenet	 er	 blevet	 for-
nyet,	så	nu	kan	der	være	mange	
flere	til	spisning.

Loppemarked
Der	blev	afholdt	loppemarked	i	
Søparken	søndag	d.	18.	august.

Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening

mailto:clara.dinesen@hotmail.com
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Gudstjenester
 Ødum kirke Hadbjerg kirke
Søndag d. 25. august Ingen Ingen
13. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 1. september Ingen kl. 11.00
14. søndag efter Trinitatis  Anne-Marie Damsgaard Ditlev
Søndag d. 8. september kl.  9.30 Ingen
14. søndag efter Trinitatis Anne-Marie Damsgaard Ditlev
Søndag d. 15. september Ingen Ingen
15. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 22. september kl. 11.00 Ingen
16. søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste/Sanne Thøisen
Søndag d. 29. september Ingen kl.  9.30
17. søndag efter Trinitatis  Sanne Thøisen

Mange nye navne på listen

Høst gudstjenesten 2013
Der	fejres	høstgudstjeneste	
søndag	d.	22.	september	i	Ødum	kirke	kl.	11.00

Kirkevejviser
Sogne- 

Vacantpræst 

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
Kirke- 
kontor 

Tlf. 86 98 04 25 

Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

Hen	 over	 sommeren	har	 vi	 set	
mange	 nye	 navne	 på	 prædi-
kantlisten	–	det	har	været	rigtig	
spændende	 at	 høre	 teksten	 på	
en	 ny	måde,	 se	 tingene	 fra	 en	
anden	synsvinkel,	høre	og	synge	
nye	salmer	 til	 søndagens	 tekst.	
Og	godt	at	opleve,	hvor	profes-
sionelle	 vore	 dygtige	medarbej-
dere	 er	 –	 de	 tager	 beredvilligt	
imod	 gæste-prædikanterne	 og	
sørger	 for,	 at	 vi	 som	menighed	
guides	gennem	ritualer	og	melo-
dier	uden	problemer.
Traditionelt	har	der	i	vore	sog-
ne	 ikke	 været	 stor	 opbakning	
til	 gudstjenester	med	 en	 præst	
”udefra”	 –	 denne	 sommer	 har	
ikke	været	nogen	undtagelse.
Men	hvor	 er	 det	 bare	 vigtigt,	
at	vi	som	menighed	gør	os	klart,	
hvilken	 rolle	 vi	 spiller	 for	 kir-
kens	liv	lokalt.
Uden	 menighed	 er	 kirkebyg-
ningen	bare	en	tom	skal	–	helt	
uden	mening	og	betydning.	Det	

gælder	både	nu	med	gæste-præ-
dikanter	 og	 når	 den	 nye	 præst	
bliver	ansat.
På	 prædikantlisten	 for	 den	
kommende	 tid	 møder	 vi	 gode,	
garvede	 præster	 med	 noget	 på	
hjerte;	 Anne-Marie	 Damsgaard	
Ditlev	 kender	 vi	 fra	 Voldum-
Rud,	hvor	hun	har	været	sogne-
præst	gennem	mange	år.	Sanne	
Thøisen	har	gennem	de	seneste	
år	 afløst	 for	 provsten	 i	 Lyngå-
Skjød-Lerbjerg	 og	 er	 nu	 præst	 i	
Hadsten-Nr.	Galten-Vissing.
Der	er	noget	at	se	frem	til!
Vel	mødt.

Rikke Antvorskov
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

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

Høstgudstjenesten	 i	 Ødum	 er	
traditionen	tro	en	børne-	og	fa-
miliegudstjeneste.
Samværet	efter	gudstjenesten	
er	 atter	 i	 år	 noget	 særligt,	 idet	
menighedsrådet	 og	 byforenin-
gen	 samarbejder	 med	 Lene	 og	
Esben	 Pedersen	 om	et	 arrange-
ment	på	 ”Langskovgård”	umid-
delbart	efter	gudstjenesten.
Her	 vil	 Lene	 og	 Esben	 sam-
men	med	byforeningen	og	me-
nighedsrådet	være	vært	ved	en	
let	 frokost.	 Menuen	 er	 endnu	
ikke	besluttet.	Der	kan	ved	den	
lejlighed	 købes	 drikkevarer,	 og	
der	 vil	 blive	 arrangeret	 forskel-
lige	 lege	 for	 børnene.	 Arrange-
mentet	afsluttes	med	kaffebord.
Arrangementet	er	en	opfølgning	
af	 lignende	 arrangementer,	 hvor	
vi	 efter	 gudstjenesten	 tidligere	
har	 været	 samlet	 på	 ”Engholm”,	

”Ødum	Damgaard”,	 ”Astrup	Høj-
gaard”	og	”Ebbestrup”.
Vi	 værner	 på	 den	 måde	 om	
den	gode	tradition	i	Ødum	sogn,	
hvor	der	er	skabt	nye	samværs-
former	i	et	samarbejde	med	for-
eningerne	i	byen	og	en	synliggø-
relse	af	det	erhverv,	som	danner	
grundlag	for	høsten.
Meget	mere	om	arrangementet	
i	september-nummeret	af	HØST.

Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Concert Clemens 
i Ødum kirke
Torsdag	d.	24.	oktober	er	der	kon-
cert	i	Ødum	kirke	med	det	fanta-
stiske	vokalensemble	Concert	Cle-
mens.	Dette	ensemble	fra	Aarhus	
har	ry	for	at	fremføre	noget	af	det	
ypperste	 vokalmusik,	 som	 man	
kan	opstøve,	så	skriv	det	endelig	i	
kalenderen	med	det	samme.	Mere	
information	om	koncerten	følger	i	
næste	nummer	af	HØST.

Anders Dohn
Organist

Ebbestrup 
sidste år
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Menighedsrådene	 i	 storpasto-
ratet	 (Hadsten,	Nr.	 Galten,	 Vis-
sing,	 Lyngå,	 Skjød,	 Lerbjerg	 og	
Ødum-Hadbjerg)	 har	 nu	 været	
til	 orienteringsmøde	 med	 Bi-
skop	 Kjeld	Holm	 og	 Provst	 An-
ders	Bonde.
Her	blev	de	ca.	20	ansøgninger	
gennemgået,	 og	 ansøgerne	 fik	
biskoppens	ord	med	på	vejen.
Menighedsrødderne	 (42	 valg-
te	 medlemmer	 +	 præster	 og	
medarbejderrepræsentanter)	
udvalgte	herefter	 6	 kandidater,	
som	er	inviteret	til	prøveprædi-
ken	og	efterfølgende	samtale.
Det	 er	 en	 særlig	 disciplin	 at	
holde	 ansættelsessamtale	 med	
knap	50	 tilhørere.	Men	af	hen-
syn	 til	 den	 demokratiske	 pro-
ces,	synes	vi	det	er	vigtigt,	at	alle	
”rødderne”	har	mulighed	for	at	
se	og	høre	samtalerne.
Vi	har	menighedsrådene	imel-
lem	 udarbejdet	 et	 sæt	 spørgs-
mål,	som	stilles	kandidaterne	af	
et	 spørgepanel,	 og	 afslutnings-
vis	er	ordet	frit	til	at	stille	sup-
plerende	spørgsmål.
Der	 har	 været	 prøveprædike-
ner	 i	 Ødum	 d.	 14.	 august	 og	 i	
Hadsten	d.	19.	august.	Hver	af-
ten	 3	 prøveprædikener	 og	 et	
stramt	program.
Men	 det	 er	 et	 vigtigt	 stykke	
arbejde,	 som	 omfatter	 mange	
frivillige.	 Så	 er	 det	 jo	 godt,	 der	
er	 en	 god	 stemning,	 og	 vi	 har	
det	hyggeligt,	når	vi	mødes	alle	
”rødderne”.

Når	vi	er	igennem	alle	prøve-
prædikener	 og	 samtaler	 afhol-
der	 provsten	 indstillingsmøde,	
hvor	 menighedsrådene	 skal	
enes	om,	hvem	der	skal	tilbydes	
stillingen	som	sognepræst	med	
bopæl	i	Ødum	Præstegård.
Overfor	 biskoppen	 indstiller	
menighedsrådene	nu	den	valgte	
kandidat	til	stillingen.
Er	 kandidaten	 nyuddannet	 /	
endnu	 ikke	 ordineret	 skal	 ved-
kommende	 ordineret	 i	 Århus	
Domkirke,	 sandsynligvis	 inden	
udgangen	af	september.
Derfor	kan	vi	også	forvente	at	
have	en	ny	præst	 i	Ødum	Præ-
stegård	til	oktober.

Rikke Antvorskov
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Konfirmand-
undervisning
Da	 den	 tidligere	 tidsplan	 for	
præsteansættelsen	tydede	på,	at	
vi	først	kunne	have	ny	præst	til	
advent,	var	det	meningen,	at	Vi-
beke	 Høggaard	 skulle	 påbegyn-
de	 konfirmandundervisningen	
efter	sommerferien.
Vi	 forventer	 nu,	 at	 den	 nye	
præst	 tiltræder	 til	 oktober,	 og	
det	er	derfor	blevet	besluttet,	at	
undervisningen	af	de	kommen-
de	 konfirmander	 udsættes	 til	
den	nye	præst	er	tiltrådt.	Vi	for-
venter	i	stedet	at	kunne	opstar-

te	konfirmandholdene	i	uge	43.
Vi	 tror,	 at	undervisningen	på	
den	måde	bliver	mere	sammen-
hængende,	 og	 giver	 det	 bedste	
udbytte	for	de	kommende	kon-
firmander.
Konfirmanderne	 får	 naturlig-
vis	direkte	besked	om	det	vide-
re	forløb.

Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Rikke Antvorskov

Tak til Vibeke
Det	 har	 været	 en	 fornøjelse	 at	
have	 Vibeke	 Høggaard	 ansat	
som	 konfirmandunderviser	 de	
forgangne	år.
Vibeke	 har	 tilført	 konfir-
mandundervisningen	 et	 godt	
og	 kreativt	 tvist,	 et	 udbytterigt	
supplement,	 som	 vi	 ved	 både	
konfirmanderne	og	Ole	Juul	har	
sat	pris	på.
Vibeke	har	ikke	alene	stået	for	
undervisningen,	vi	har	også	fle-
re	gange	haft	glæde	af	at	høre	Vi-
beke	 prædike	 ved	 familieguds-
tjenester	i	vore	kirker.	Desuden	
har	 Vibeke	 været	 en	 aktiv	 del	
af	 kirkelivet	 i	 lokalområdet	 og	
sammen	med	sin	familie	delta-
get	i	mange	arrangementer.
Kære	Vibeke	–	vi	sætter	utro-
lig	stor	pris	på	din	indsats	og	vo-
res	samarbejde!

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Rikke Antvorskov

En ny præst på trapperne TAK!
Tak	 til	 alle	 jer,	 der	
ved	jeres	fremmøde	
i	Ødum	og	Hadbjerg	
kirker	 og	 i	 HØST-
Hallen	 var	 med	 til	
at	gøre	søndag	d.	16.	
juni	 2013	 uforglem-
melig.
Det	 er	 mig	 ikke	
muligt	 fysisk	 her	 og	 nu	 at	 rette	 en	 personlig	
tak	til	alle	jer,	der	var	til	stede	–	og	har	været	til	
stede.	Men	vi	mødes	jo	nok	fremover	i	en	eller	
anden	given	sammenhæng.
Tak	for	gode	ord	og	gaver	og	anden	opmærk-
somhed	i	anledning	af	min	afsked.	Ikke	mindst	
tak	til	menighedsrådet	og	kulturudvalget,	som	
lagde	et	stort	arbejde	i	at	gøre	dagen	til	noget	
helt	særligt,	hvad	den	blev!	Tak	til	menigheds-
rådet	 og	 de	 lokale	 foreninger	 for	 økonomisk	
støtte	 til	 udgivelse	 af	 bogen	 ”At	 være	 til	 ste-
de”.	 Jeg	 var	 oprigtig	 glad	 for	 at	 kunne	 skrive,	
at	”denne	bog	er	udgivet	med	støtte	fra	menig-
hedsrådet	 og	 de	 lokale	 foreninger”,	 da	 det	 er	
jer,	der	igennem	alle	årene	har	været	en	af	be-
tingelserne	for,	at	så	meget	godt	lykkedes.
Det	er	vemodsfyldt	at	komme	i	præstegården	
i	Ødum,	som	nu	står	tom.	Men	inden	længe	vil	
der	atter	være	liv	og	mennesker	dér,	når	menig-
hedsrådene	har	ansat	og	indsat	den	nye	præst	
i	 embedet.	Og	 så	er	det	mit	håb	og	ønske,	 at	
også	denne	nye	 familie	vil	 erfare	det	nærvær	
og	 den	 sammenhæng,	 som	 er	 basis	 for,	 at	 så	
meget	igennem	årene	lykkedes.

Ole Juul
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Efter	lang	tids	forberedelser	og	tid	til	at	vende	
sig	til	tanken,	oprandt	dagen	d.	16.	juni,	hvor	
vi	 tog	 afsked	med	 vores	 sognepræst	 gennem	
næsten	35	år.	Menighedsrådet	havde	kendt	til	
datoen	over	et	års	tid,	så	vi	var	jo	velforberedte,	
men	alligevel	kom	dagen	pludselig	hurtigt	tæt	
på.	Forberedelserne	lignede	nogenlunde	forbe-
redelserne	til	et	stort	jubilæum,	men	følelsen	
var	ikke	helt	den	samme;	der	var	en	lille	vemo-
dighed	over	os	 alle.	Dertil	 en	uudtalt	bekym-
ring	om	tiden	efter	at	det	hele	var	overstået,	og	
vi	skulle	finde	en	ny	præst.
Men	når	jeg	kigger	tilbage	nu,	så	står	dagen	
først	 og	 fremmest	 som	 en	 rigtig	 god	 dag,	 for	
Ole	og	for	os	alle.	Jo,	det	blev	en	lang	dag,	men	

det	 kunne	 ikke	 gøres	 kortere!	
Mange	 havde	 et	 ord	 at	 skulle	
have	sagt,	og	mange	skulle	 lige	
hilse	 på	 og	 takke	 af.	 De	 man-
ge	 taler	 var	 ventet,	 og	 der	 blev	
også,	som	man	kunne	forvente,	
talt	godt	om	Oles	virke	gennem	
årene,	 både	 i	 kirken	og	 i	 lokal-
samfundet.
Stærkest	 står	 talerne	 fra	 me-
nigheden,	der	var	et	par	stykker	
mellem	alle	de	mere	eller	min-
dre	officielle.	Her	blev	Oles	vir-
ke	som	præst	meget	tydeligt	for	
os	alle,	og	der	blev	stille	i	hallen.	

Ole Juuls afskeds reception   i HØST-Hallen
Skulle	man	overhovedet	kunne	
ønske	 sig	 at	 lave	 noget	 om	 på	
den	 dag,	 så	 skulle	 der	 måske	
have	 været	mere	plads	 til	 taler	
som	dem.
Misforstå	mig	nu	endelig	ikke,	
der	blev	ikke	sagt	et	eneste	over-
flødigt	rosende	ord	til	Ole	–	jeg	
deltog	selv	i	koret!
Det	 blev	 en	 flot	 afslutning	
på	 et	 flot	 virke,	 omkring	 400	
mennesker	mødte	 op,	 ja	 vi	 tal-
te	 ikke,	der	er	tale	om	et	skøn.	
Til	slut	ved	19-tiden	sang	vi	Jep-
pe	Aakjærs	”Skuld	gammel	ven-

skab	rent	forgå”,	kredsen	fyldte	hele	hallen,	og	
mere	end	en	fik	en	mærkelig	klump	i	halsen.
Fra	menighedsrådet	skal	der	lyde	en	stor	tak	
til	de	mange,	der	hjalp	med	at	få	hele	arrange-
mentet	til	at	lykkes.	Særlig	tak	til	Hadbjerg	Bor-
gerforening	og	Kulturudvalget	(der	bl.a.	smurte	
de	mange	sandwich).
Den	 lille	 bekymring	 om	 en	 ny	 præst	 er	 si-
den	blevet	mindre,	vi	har	nu	modtaget	og	gen-
nemgået	alle	ansøgningerne,	der	er	rigtig	man-
ge	gode	kandidater.	Det	bliver	svært	at	vælge,	
men	det	skal	nok	blive	godt!

Claus Andersen
Ødum og Hadbjerg menighedsråd

Gavebordet

Ole og 
Ulla Lytter 
til en af 
de mange 
taler

Ole på 
præste-
bænken

De mange 
deltagere
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”Da de havde spist, siger Jesus til Simon 
Peter: ”Simon, Johannes’ søn, elsker du 
mig mere end de andre?” Han svarede: 
”Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.” 
Jesus sagde til ham: ”Vogt mine lam!” 
Igen, for anden gang, sagde han til ham: 
”Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?” 
Han svarede: Ja, Herre, du ved, at jeg 
har dig kær.” Jesus sagde til ham: ”Vær 
hyrde for mine får!” Jesus sagde til ham 
for tredje gang: ”Simon, Johannes’ søn, 
har du mig kær?” Peter blev bedrøvet, 
fordi han tredje gang spurgte ham: 
”Har du mig kær?” og han svarede ham: 
”Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig 
kær.” Jesus sagde til ham: ”Vogt mine 
får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da 
du var ung, bandt du selv op om dig og 
gik, hvorhen du ville; men når du bliver 
gammel, skal du strække dine arme ud, 
og en anden skal binde op om dig og 
føre dig hen, hvor du ikke vil.” Med de 
ord betegnede han den død, Peter skulle 
herliggøre Gud med. Og da han havde 
sagt det, sagde han til ham: ”Følg mig!” 
(Johannes, kap. 21, v. 15-19)

uvidenhed.	Det	var	og	blev	op-
gaven.
Kirken	 er	 her,	 og	 i	 den	 skal	
der	holdes	gudstjeneste.	Kun	så-
dan	holdes	brønden	åben.	I	kir-
ken	skal	der	oplives,	og	fra	den	
skal	der	oplyses.	Og	i	samarbej-
de	med	gode	lokale	kræfter	skal	
der	arbejdes	på	at	bringe	kirken	
og	folket	sammen.
Det	 handler	 ikke	 om	 de	 sto-
re	 forkromede	 tiltag	 fra	 kir-
kens	 side.	Nej,	 det	 handler	 om	
”jævnt,	muntert	og	virksomt”	at	
få	det	folkelige	og	kirkelige	til	at	
hænge	 sammen.	Og	 her	 kan	 vi	
alle	 være	med.	 Her	 kræves	 der	
ingen	 særlige	 forudsætninger,	
som	 Abraham	 og	 Jacob	 havde.	
Nej,	 her	 handler	 det	 om,	 som	
Isak,	 at	 være	 til	 stede	 og	 sikre,	
at	det	livgivende	vand	fra	kilden	
kan	springe	og	få	frit	løb.	Her	bli-
ver	vi	alle	sat	i	embede,	også	selv	
om	vi	ikke	er	de	store	ånder	el-
ler	besidder	særlige	egenskaber.
Det	 samme	 gjaldt	 Peter,	 som	
jeg	læste	om	lige	før	fra	teksten	
hos	 Johannes.	 Vi	 husker,	 hvor-
dan	 han	 en	 tidlig	morgen	 i	 Je-
rusalem,	før	hanen	havde	galet	
to	 gange,	 tre	 gange	havde	næg-
tet	 at	 kende	 noget	 som	 helst	
til	 den	 Jesus,	 som	 var	 taget	 til	
fange	 om	natten,	 og	 som	Peter	
brovtende	og	pralende	forinden	
havde	 lovet	at	ville	hjælpe,	når	
det	gjaldt.	Men	han	var,	som	de	
andre,	flygtet	fra	det	hele,	og	Je-

sus	var	blevet	taget	til	fange,	var	
blevet	pint	og	korsfæstet.
Og	nu	møder	vi	Peter	igen,	en	
anden	 tidlig	 morgen	 efter	 den	
første	Påske,	hvor	han	sidder	på	
en	strandbred	med	den	opstand-
ne	 mester.	 Og	 Jesus	 spørger	
ham:	”Simon,	Johannes’	søn.	El-
sker	du	mig	mere	end	de	andre?”
Og	vi	kan	forestille	os	mødet,	
at	ordene	rammer	Peter	som	en	
piskesnert,	for	han	ved	med	sig	
selv,	 at	 han	 er	 af	 Kains	 æt	 og	
slægt,	og	at	det	gør	han	ikke.	Og	
alligevel	 svarer	han:	 ”Ja,	Herre,	
du	 ved,	 jeg	 har	 dig	 kær”.	 Men	
det	er	uden	gnist	og	uden	dyb-
de,	 han	 kan	 ikke	 hente	 hjerte-
sproget	frem.	Og	da	kommer	det	
stilfærdigt	fra	Jesus:	”Vogt	mine	
lam!”	Peter	kigger	forlegent	bort,	
og	da	spørgsmålet	atter	lyder,	er	
det	som	om,	at	han	hører	hanen	
derinde	 i	 Jerusalem	gale	anden	
gang.	”Simon,	Johannes’	søn,	el-
sker	du	mig?”	Peter	ser	rundt	på	
de	 andre	 disciple,	 og	 pludselig	

bakke”,	og	jeg	sad	der	i	den	store	
kirke	med	 en	 følelse	 af,	 at	 der	
ikke	 rigtig	 var	 noget,	 der	 ville	
lykkes.	 Men	 den	 aften	 fik	 jeg	
et	 ”billede”	 på	 vores	 sognevir-
kelighed,	som	for	alvor	gik	rent	
ind	og	som	jeg	siden	har	hentet	
frem,	når	det	hele	synes	lidt	ud-
sigtsløst.
Herluf	Eriksen	fortalte	om	de	
tre	 patriarker	 i	 Det	 gamle	 Te-
stamente,	 Abraham,	 Isak	 og	 Ja-
cob.	Om	stamfaderen	Abraham	
og	 sønnesønnen	 Jacob	 står	 der	
en	masse	i	bibelen.	Der	var	om-
trent	ingen	grænser	for,	hvad	de	
nåede	at	udrette.	De	to	var	om	
nogle	 succeshistorier.	Om	 Isak,	
Abrahams	søn	og	Jakobs	far,	står	
der	næsten	ingenting.	Isak	er	et	
temmelig	ubeskrevet	blad.	Men	
der	står	dog	det,	som	er	det	af-
gørende,	 at	 han,	 Isak,	 ”åbnede	
fædrenes	 brønde	 og	 gav	 dem	
de	 samme	navne,	 som	 de	 hav-
de	haft,	da	de	blev	gravet”.	Det	
skulle	 være	 vores	 opgave.	 Det	
skulle	være	menighedsrådets	og	
præsternes	opgave	 i	det	 lokale,	
fortsat	”at	holde	fædrenes	brøn-
de	åbne”.
Vi	skulle	ikke	gå	efter	de	suc-
ceskriterier,	 som	 Abraham	 og	
Jacob	 gik	 efter.	 Nej,	 vi	 skulle	
vedholdende,	 udholdende	 og	 i	
tæt	 samarbejde	 med	 alle	 gode	
kræfter	 i	 det	 lokale	 stille,	men	
stædigt	 sikre,	 at	brøndene	 ikke	
sandede	 til	 i	 ligegyldighed	 og	

Kaldet i tjeneste
Afskedsprædiken,	søndag	d.	16.	juni	2013

For	 mere	 end	 30	 år	 siden,	 det	
var	 i	 begyndelsen	 af	 firserne,	
sad	 jeg	 en	 aften	 i	 Aarhus	 i	 an-
ledning	 af,	 at	 min	 tidligere	 bi-
skop,	Herluf	Eriksen,	havde	ind-
budt	menighedsråd,	præster	og	
provster	 i	 Stiftet	 til	 det	 årlige	
stiftsmøde,	som	traditionen	tro	
indledes	med	en	gudstjeneste	i	
Domkirken.
Jeg	 havde	 været	 i	 embede	 i	
et	par	år,	og	det	var	lidt	”op	ad	
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ser	han	for	sig	ham,	der	mang-
ler,	Judas,	og	han	hører	sig	selv	
svare:	”Ja,	Herre,	du	ved,	jeg	har	
dig	kær!”	Og	Jesus	fanger	Peters	
blik:	 ”Vær	hyrde	 for	mine	 får”.	
Og	 da	 spørgsmålet	 for	 tredje	
gang	 lyder:	 ”Simon,	 Johannes’	
søn,	har	du	mig	kær?”,	løfter	Pe-
ter	fortvivlet	ansigtet,	ser	direk-
te	ind	i	Mesterens	øjne	og	forsø-
ger	at	 lægge	vægt	bag	sine	ord:	
”Du	 ved,	 jeg	 har	 dig	 kær”.	 Og	
Jesus	 fornemmer	 tydeligt	 tviv-
len,	og	alligevel	siger	han:	”Vogt	
mine	 får!”	Og	 Peter	 kigger	 ned	
i	 de	 døende	 flammer,	 sorgfuld	
og	tvivlende,	da	han	husker	de	
tre	gange	i	Jerusalem,	hvor	han	
benægtede	at	kende	noget	som	
helst	til	Jesus.
Men	da	kalder	Jesus	Peter	til-
bage.	Kalder	ham	tilbage	i	deres	
fælles	fortælling.	Kalder	ham	til-
bage	i	tjenesten.	Kalder	ham	til-
bage	i	ansvaret.	”Følg	mig!”
I	enhver	anden	sammenhæng	
ville	Peter	blive	stemt	ud	af	flok-
ken.	 Havde	 det	 været	 datidens	
udgave	 af	 ”Robinson”,	 ville	 Pe-
ter	være	stemt	ud.	Men	i	stedet	
for	 at	 stemme	ham	ud,	 henter	
Jesus	ham	ind	igen.	I	stedet	for	
at	sende	ham	ud	i	mørket,	kal-
der	 Jesus	 ham	 ind	 i	 kærlighe-
dens	lys	og	varme.
”Det	er	dig,	Peter,	 for	 jeg	har	
ikke	andre.	Det	er	dig,	Peter.	Det	
er	dig,	Peter,	som	skal	være	kir-
ke.	Det	er	dig,	Peter,	og	nu	skal	
du	rejse	dig,	og	nu	skal	du	gå	ud	
i	alverden,	og	dér	skal	du	fortæl-
le	alt	det,	du	ved,	alt	det,	jeg	har	
lært	dig”.

Sådan	 kan	 vi	 forestille	 os	 og	
fornemme,	at	Jesus	har	talt.	Til-
lidsfuldt	og	kaldende.	Og	det	er	
den	første	kirke.	I	bogstaveligste	
forstand	bygget	på	sand.	Det	er	
den	første	kirke.	Et	fortabt	men-
neske,	der	i	al	sin	angst	fornæg-
tede	 sin	 bestemmelse,	 men	 et	
fortabt	 menneske,	 der	 samles	
op,	 fordi	 en	 anden	 troede	 på	
ham	 og	 ville	 ham.	 Det	 er	 den	
første	kirke.
Peter	havde	bestemt	ikke	for-
tjent	 det.	 Tværtimod.	 Og	 han	
vidste	 det.	 Men	 Jesus,	 troede	
på	ham.	Og	Jesus	ville	ham.	Og	
det	 er	 kirke.	 Og	 det	 lykkedes.	
Og	det	gjorde	det,	fordi	Peter	fra	
den	morgen	erfarede	den	sand-
hed,	 som	vi	 andre	også	kender	
og	dagligt	lever	af	og	på:	”At	får	
du	mere	end	du	af	dig	selv	har	
fortjent,	 så	 kan	 du	 yde	 mere	
end	du	af	dig	selv	magter!”.	El-
ler	som	min	nuværende	biskop,	
Kjeld	Holm,	har	sagt	det,	”at	vi	
lever	af,	hvad	vi	får	skænket”.
Og	fra	da	af	gik	Peter	ud	i	al-
verden	med	det,	han	den	mor-
gen	fik	skænket,	og	som	nu	var	
hans	virkelighed.	Tilgivelsen	og	
velsignelsen.	 Og	 det	 er	 kirke.	
Det	 er	 den	 sande,	 levende	 kir-
ke:	 Herfra	 med	 tilgivelsen	 og	
velsignelsen	at	gå	udenfor	med	
det,	der	nu	er	virkeligt	for	dig	og	
mig	og	derudenfor	omsætte	det	
i	 menneskelige	 og	 nære	 sam-
menhænge.
På	den	måde	 skal	det	kirkeli-
ge	 og	 folkelige	 være	 hinandens	
nødvendighed.	Kirken	kan	 ikke	
stå	 alene,	 og	 kirke	 alene	 kan	

ke	 handler	 om,	 hvordan	 vi	 op-
drager	og	oplyser	vore	børn.	Kri-
stendom	 og	 kirke	 handler	 om,	
hvordan	 vi	 som	 børn	 og	 foræl-
de	 lever	 sammen.	 Kristendom	
og	 kirke	 handler	 om,	 hvordan	
vi	 som	 kærester,	 som	ægtepar,	
som	venner	lever	sammen.	Kri-
stendom	 og	 kirke	 handler	 om,	
hvordan	 vi	 holder	 skole.	 Kri-
stendom	 og	 kirke	 handler	 om,	
hvordan	 vi	 driver	 plejehjem	og	
sygehuse.	 Kristendom	 og	 kirke	
handler	om,	hvordan	vi	behand-
ler	 vore	 gamle	og	udslidte.	Kri-
stendom	og	kirke	handler	om	at	
have	øje	for	den	udsatte	og	den	
fremmede	i	landet.	Kristendom	
og	kirke	handler	om	at	have	blik	
for,	at	bag	det	rynkede	ansigt	og	
syge	sind	er	der	et	menneske.
Der	 kunne	 siges	meget	mere	
om,	 hvad	 kirke	 og	 kristendom	
handler	 om	 i	 levet	 liv.	 Grundt-
vig	 har	 sagt	 det	 enkelt	 og	 lige-
til:	At	 ”Virkeligheden	er	altings	
prøve”.	Og	virkeligheden	er	lige	
derudenfor,	 i	 det	 nære,	 folke-
lige	 liv.	Virkeligheden	er	troens	
og	kirkens	prøve.
Og	 dér	 i	 denne	 virkelighed	
skal	 du	 som	 en	 anden	 Peter	
med	 syndsforladelsen	 og	 vel-
signelsen	herfra	 være	 og	 virke.	
I	din	dåb	blev	du	adlet,	og	adel	
forpligter.	 Og	 du	 kan	 gøre	 det,	
og	du	magter	at	gøre	det	af	den	
grund,	 som	 Johannes	 skriver	
det	i	et	af	sine	breve:	”Vi	elsker,	
fordi	Gud	elskede	os	først”.
Tillykke	og	velsignelse.
Amen.

Ole Juul

ikke	 gøre	det.	Og	dér,	hvor	kir-
ken	alligevel	forsøger	det,	bliver	
den	 papistisk	 og	 postulerende,	
selvfed	og	selvretfærdig.	Og	det	
folkelige	liv	kan	heller	ikke	virke	
ægte	uden	den	basis,	som	kirken	
er.	For	dér,	hvor	det	folkelige	liv	
er	 uden	 forbindelse	 til	 kirken,	
mister	det	sansen	for	den	svage	
og	udsatte	i	fællesskabet.
Fællesskabet	 herudenfor	 kan	
være	nok	så	 festligt	og	 fornøje-
ligt,	men	det	er	 først	ægte,	 fol-
keligt,	når	det	næres	af	det	 liv-
givende	 vand,	 som	 hentes	 fra	
brønden	herinde.
Det	 samme	 gør	 sig	 gældende	
i	den	aldrig	afsluttede	debat	om	
adskillelse	 af	 kirke	 og	 stat,	 og	
Gud	 forbyde	 en	 sådan	 adskil-
lelse.	 For	dér,	hvor	 kirken	 ikke	
er	 tæt	 forbundet	 med	 staten,	
sander	 den	 til	 i	 synode	 og	 in-
tern	 magttænkning.	 Og	 staten	
har	i	lige	så	høj	grad	brug	for	kir-
ken.	 For	 det	 er	 en	 sandhed,	 at	
det	 moderne	 velfærdssamfund	
ikke	 kun	 er	 socialdemokratiets	
fortjeneste.	Nej,	det	 er	 først	 og	
fremmest	en	levende	folkelig	og	
ægte	politisk	konsekvens	af	kir-
kens	overholdelse	af	Kristi	bud	
om	 ”at	 bringe	 den	 mindste	 et	
bæger	vand”.
Kristendom	i	Grundtvigs	fæd-
reland	er	ikke	en	idé.	Nej,	den	er	
levet	liv.	Eller	den	er,	som	Mar-
tin	A.	Hansen	et	sted	i	sin	dag-
bog	skriver,	”Nu!”
Kristendom	 og	 kirke	 hand-
ler	derfor	om,	hvordan	vi	 lever	
sammen	 i	 det	 hverdagsagtige,	
folkelige	liv.	Kristendom	og	kir-
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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

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 .

	 		 D e a d l i n e 	 U d k omm e r
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

HØST

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

September
 

1
 HØST deadline

Kl. 11.00 Hadbjerg 
HØST IF Løbeskole

 2 Gymnastik-start, HØST-Hallen
 3 Gymnastik-start, Selling Fors.hus
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 Kl. 9.30 Ødum
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 HØST udkommer
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 Kl. 11.00 Ødum, Høst-arrangement
 23 
 24 
 25 
 26 Fællesspisning, Hadbjerg
 27 
 28 
 29 Kl. 9.30 Hadbjerg
 30 

August
 23 
 24 
 25 
 26 ”Idræt om dagen”

HØST udkommer
 27 
 28 
 29 ”Idræt om dagen”
 30 
 31 

HØST


