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Samvirket bag HØST bestående af foreninger, menighedsråd,
skolebestyrelse og andre frivillige kræfter mødes to gange om
året for at evaluere og tale om
bladets fremtid.

Indhold

Grundlovsdag
Denne tirsdag aften blev grundlovsdagsarrangementet i juni
evalueret, og det blev besluttet
at traditionen selvfølgelig skal
fortsættes næste år. Grundlovstalen vil næste år blive holdt af
Ole Juul.
Det nye initiativ, Grundlovsløbet, var en succes med ca. 80
tilmeldte. Næste år vil der ikke
være indskrivning til løbet samtidigt med at grundlovstalen
holdes. Der skal findes midler
til at dække løbets omkostnin-
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ger i form af startgebyr, sponsorat, foreningebetaling eller andet.
HØST
Oplaget af HØST blev øget fra
900 til 960 primært grundet et
øget antal abonnenter udenfor
HØST-området.
Prisen for at blive optaget på
”Her finder du”-siden er kr. 750
for et år. Der blev iværksat initiativer til at finde flere annoncører samt til at inddrive forfaldne
beløb.
Maj 2014 har HØST 30 års jubilæum. Ole Juul vil skrive artiklen ”30 år med HØST”. Andre
markeringer af jubilæet er også
under planlægning.
Foreningerne orienterer
Den sidste del af mødet blev
som altid brugt til at foreningerne orienterer hinanden om
kommende tiltag, således at
man ved hvad der foregår, og
kan tage hensyn til hinandens
arrangementer.

DYST
MELLEM
SELLING OG
HADBJERG
SÆT X I KALENDEREN
Søndag d. 27.  oktober 2013
Vi afholder cykelløb på Sellingvejen mellem Selling og Hadbjerg, kl. 10-12.
Håber at se mange, som vil
komme og kæmpe for deres by.
Du skal blot møde op kæmpe for din by og give den fuld
gas!
Med venlig hilsen
Forældre for cykelstien
Dorthe Madsen, Bo Berggreen
og Majken Holst-Jensen

På redaktionens vejne
Niels Bjarne Larsen

HØST 2013
Deadline
Oktober
6.10.2013
November 3.11.2013
December 1.12.2013

Udkommer
18.-22.10.2013
15.-19.11.2013
13.-17.12.2013
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Selling

Hadbjerg
Selling Forsamlingshus

Fællesspisning

Fællesspisning for sæson 20132014 kører som vanligt den sidste onsdag i vinterhalvåret, dog
ikke i december. Spisning starter kl. 18. Vær med til at støtte
op om en god tradition i byens
forsamlingshus. Efter hovedretten serveres kaffe/te og ’noget’ til kaffen. Der er tale om
et åbent arrangement, så du er
velkommen til at medbringe familien udenbys fra, hvis du vil
invitere dem billigt ud at spise.
Der sælges øl/vand/vin til rimelige priser. For maden er priserne som følger: < 3 år: gratis.
3-12 år: kr. 20, og for voksne kr.
40.
Menuen den 25. september
er: Landkylling med paprikasovs og nye kartofler.
Tilmelding er påkrævet, senest mandag den 23. september kl. 18. enten via e-mail på
madiselling@gmail.com eller
på mobil 22 20 04 66 (sms eller læg en besked – jeg skal nok
høre den).
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Demonstration
af hjertestarter
Forsamlingshuset arbejder p.t.
ihærdigt for at indkøbe og opsætte hjertestarter. Der vil være
demonstration af en hjertestarter i forlængelse af fællesspisning onsdag den 25. september kl. 19.30. Hvis du ikke vil
deltage i fællesspisningen, men
gerne vil deltage i hjertestarter
demoen, så møder du bare op i
huset kl. 19.30. Der er ikke krav
om tilmelding til dette arrangement.

Hadbjerg Borgerforening
Husk

Høstfest
i Hadbjerg
den 26. oktober

Billetter koster kr. 175 pr. person, og kan købes i
ugerne 40 og 41 hos:
Rikke og Morten, Rødkælkevej 18
(tirsdag og onsdag mellem kl. 17 og 19)
Mette og Torben, Rødkælkevej 20
(mandag og torsdag mellem kl. 17 og 20)
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Kirke &

menighed

Indsættelses-gudstjenester og
ÆNDRING AF TIDSPUNKT for
høstgudstjeneste-arrangement
Vores nye sognepræst indsættes i
Ødum kirke d. 22. september kl. 13.00
ved høstgudstjenesten.

Høst-arrangementet afholdes som
planlagt efter gudstjenesten, men altså
2 timer senere.
Der vil til gengæld blive lejlighed til at hilse nærmere på vores
nye præst i løbet af eftermiddagen. Nærmere omtale af arrangementet på næste side.

Indsættelse i Hadbjerg kirke sker
samme dag d. 22. september kl. 19.00,

hvor vi hilser på hinanden i våbenhuset efter gudstjenesten.

Kirke &

menighed

Høstgudstjenesten 2013
Der fejres høstgudstjeneste
søndag d. 22. september i Ødum kirke kl. 13.00
Arrangementet er en opfølgHøstgudstjenesten i Ødum er
traditionen tro en børne- og fa- ning af lignende arrangementer,
hvor vi efter gudstjenesten tidligemiliegudstjeneste.
Samværet efter gudstjenesten re har været samlet på ”Engholm”,
er atter i år noget særligt, idet ”Ødum Damgaard”, ”Astrup Højgamenighedsrådet og byforenin- ard” og ”Ebbestrup”.
Vi værner på den måde om
gen samarbejder med Lene og
Esben Pedersen om et arrange- den gode tradition i Ødum sogn,
ment på ”Langskovgård” umid- hvor der er skabt nye samværsformer i et samarbejde med fordelbart efter gudstjenesten.
Her vil Lene og Esben sam- eningerne i byen og en synliggømen med byforeningen og me- relse af det erhverv, som danner
nighedsrådet være vært ved gril- grundlag for høsten.
Vi håber naturligvis på et lige
len og menighedsrådet sørger
så stort fremmøde som i fjor, og
for brød og salater.
Der kan ved den lejlighed kø- at det bliver en smuk, solrig sepbes drikkevarer, og der vil blive tembersøndag.
Og så er vi spændt på, hvem
arrangeret forskellige lege for
børnene. Arrangementet afslut- der sammen med menighedsrådet og byforeningen indbyder
tes med kaffebord.
I løbet af arrangementet vil til et tilsvarende arrangement i
der være mulighed for at høre forbindelse med høstgudstjenesten i 2014.
lidt om livet på Langskovgård.
Ødum Hadbjerg Menighedsråd

Vel mødt til det hele, det bliver en god dag!
Claus Andersen
kontaktperson v/ Ødum og Hadbjerg menighedsråd
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Kirke &

menighed

Concert Clemens i Ødum kirke

Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 er der koncert i Ødum Kirke med vokalensemblet Concert Clemens
Vokalgruppen Concert Clemens
blev stiftet i 1997 af en lille
gruppe rutinerede korsangere
og ensemblets dirigent, Carsten Seyer-Hansen. Gruppen
har i årenes løb lavet en lang
række anmelderroste koncerter; herunder en del kantater af
J. S. Bach og flere gange Händels
Messias med blot 16 sangere.
Idéen med Concert Clemens
var og er at opføre klassisk vokalmusik på højeste tekniske
og musikalske niveau og at lave
koncerter med den musik, som
opføres mindst, nemlig den
ældste og nyeste vokalmusik –
naturligvis med afstikkere til
det mere traditionelle kor-repertoire.
Programmet denne aften er
ingen undtagelse, idet man her
vil kunne høre vokalmusik fra
såvel det 16. og 17. århundrede som fra det 20. århundrede
krydret med nogle mere romantiske satser.
Dette ensemble har i Århus
ry for at være noget af det ypperste vokalmusik, som man
kan opstøve i øjeblikket, så gå
ikke glip af denne enestående
chance for at høre dem. Det er i
Ødum kirke torsdag d 24. oktober kl. 19.30 og der er naturligvis fri entré!
Anders Dohn
organist
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Kirke &

Kirke &

menighed

Orientering fra menighedsrådet

Formand Rikke Møller Antvorskov er trådt ud af menighedsrådet
Vores formand gennem denne og sidste periode, Rikke Møller Antvorskov, er udtrådt af menighedsrådet pr.
22. august. Rikke fik i foråret job på kirkekontoret, og
Favrskov provstis regler siger at dette desværre ikke er
foreneligt med at sidde i menighedsrådet, på grund af
interessekonflikter. Provsten bevilgede dog dispensation, så Rikke kunne blive i rådet, indtil vi havde fundet
og valgt en ny præst. Dette arbejde er nu vel overstået,
ikke mindst med Rikkes hjælp! Vores nye præst indsættes d. 22. september (Navnet kan ikke offentliggøres før
kirkeministeriet officielt har meddelt ansættelsen).
Vi kommer til at savne Rikke i rådet, og hendes plads
er ikke nem at udfylde. Gennem årene har Rikke været
den med overblikket, utroligt mange detaljer har hun
holdt styr på. Men vi må glæde os over, at kirkekontoret
har fået en solid medarbejder, og at vi stadig kan ringe!
På menighedsrådets vegne siger jeg Rikke TAK for
godt arbejde, og TAK for godt samarbejde.
Menighedsrådet har valgt at fortsætte med uændret
konstituering indtil udgangen af november, hvor der alligevel er valg til alle poster, herunder formandsposten.
Ruth Bugtrup, der indtil nu har været næstformand, er
derfor pt. fungerende formand.

Kirkevejviser
SogneIndsættes 22. september
præst
Ruth Bugtrup
ForGlentevej 17, Hadbjerg
mand
Tlf. 86 91 49 13
Bente Krabbe Møller
KirkeØstergade 59 A, Hadsten
værge
Tlf. 22 84 83 70
KirkeTlf. 86 98 04 25
kontor
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

10

Claus Andersen
kontaktperson v/
Ødum og Hadbjerg menighedsråd

menighed

Vedligeholdelse af Ødum kirke
Så fik vi atter kirken fri for stilladser at se
og nu skal der ikke meget mere ske.
Kirken kalkes skal – se det er en anden sag,
men ellers skal vi bare nyde det nye tag.
Under taget der også repareres, mures og træ udskiftes sku’
så Ødum Kirke kan stå flot i rigtig mange år endnu.
På vegne af Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
Trine Bugge Kobberø

Gudstjenester

Ødum kirke

Hadbjerg kirke

Søndag d. 15. september
16. søndag efter Trinitatis

Ingen

Ingen

Søndag d. 22. september
17. søndag efter Trinitatis

kl. 13.00
Høst-gudstjeneste
Indsættelse af ny præst

kl. 19.00
Indsættelse af ny præst

Søndag d. 29. september
Ingen
18. søndag efter Trinitatis		
Søndag d. 6. oktober
kl. 11.00
19. søndag efter Trinitatis
Jørgen Lorenzen
Søndag d. 13. oktober
kl. 9.30
20. søndag efter Trinitatis
Ny præst
Søndag d. 20. oktober
kl. 11.00
21. søndag efter Trinitatis
Ny præst
Søndag d. 27. oktober
Ingen
22. søndag efter Trinitatis		
Søndag d. 3. november
kl. 16.30
23. søndag efter Trinitatis
Alle Helgen

kl. 9.30
Ny præst
kl. 9.30
Jørgen Lorenzen
kl. 11.00
Ny præst
Ingen
kl. 11.00
Ny præst
kl. 15.00
Alle Helgen

Kirkebil

Ønsker man kirkebil til og fra
gudstjenester og eftermiddagsmøder, ringer man selv til Byens
Taxi, tlf. 86 98 27 11.
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TILLYKKE
til HØST-Hallen udvidelse!

Information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Her i skrivende stund, tirsdag
den 3. september, er der netop
løbet besked ind om, at budget
2014 er forhandlet på plads. Og
i dette indgår der bl.a. nye servicefaciliteter med omklædning
i forbindelse med HØST-Hallen
i Hadbjerg. Så en dejlig nyhed, vi
lige kunne få med her i sidste
øjeblik før deadline til HØST.
Dog skal siges, at intet er endeligt før der er foretaget høring
samt vedtagelse af budgettet.
Men der skal nok ske ting og sager hvis dette ændres.
Det bliver dejligt at se frem
til, at vi i løbet af 2014 får løst
vores helt akutte omklædningsproblemer samt får lidt mere
plads til vores mange redskaber,
som vi også deler med Hadbjerg
Skole.
Dejligt at kunne tilbyde alle
et bad efter deres idræt – også

vores gæstende hold fra andre
klubber, som i øvrigt har været ret rystede over omklædningsforholdene i vores dejlige
HØST-Hallen.
I løbet af vinteren skal vi så i
arbejdstøjet igen for at se, om vi
kan få vores egenfinansierede
del med på projektet, således at
der også bliver aktivitetsrum og
kvadratmeter, der kan huse alle
aktiviteter og vores hastigt stigende medlemsskare.
Tillykke til HØST-Hallen –
tak for indsatsen til projektgruppen for arbejdet indtil nu.
Men især tak til vores lokale
politiker Inge Gylling Sørensen,
som virkelig har gjort en forskel
undervejs i forløbet. Og også til
andre politikere, der har støttet
op om vores projekt.
Projektgruppen vil løbende
opdatere her i HØST med ny
status for projektet.

Kiosken i HØST-Hallen
Hjælpere søges!

I forbindelse med de større
stævner i gymnastik, håndbold,
fodbold og bordtennis, som
gennem vintersæsonen skal afvikles i HØST-Hallen, har vi
brug for nogle frivillige hjælpere
i kiosken. Vi har allerede et godt
korps af frivillige, men for at
de ikke får for mange ”vagter”,
vil vi meget gerne have flere,
der vil give en hånd med nogle
timer i weekender i løbet af sæsonen.
Hvis du har tid/lyst, bedes du henvende dig til Allan Thomsen:
e-mail allanthomsen@postkasse.net eller
tlf. 27 84 78 81.

Møde for
kioskpersonale
Vi afholder møde for nyt og gammelt personale i kiosken mandag d. 30. september kl.
19.00 i klublokalet.
Mød op og giv din mening til kende om
hvordan du mener kiosken skal fungere; vareudbud, økonomi mv.
Hilsen Allan Thomsen
Kioskansvarlig HØST IF

Kontaktperson i projektgruppen
er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@forum.dk
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Sponsorhjørnet
Sponsorarrangement
21. september i forbindelse
med Serie 4 fodbold HØST IFSØFTEN
Vi samler alle nuværende og potentielle sponsorer i HØST IF til
en lørdag eftermiddag med oplæg etc. i klublokalet og derefter
Serie 4 fodbold på fodboldbanen. Per Rasmussen, kommerciel direktør i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, kommer og
holder et kort foredrag for sponsorerne, som selvfølgelig vil blive budt på mad og drikke også.
Hvis du ikke allerede er sponsor
i HØST IF og gerne vil se klubben lidt an på denne dag, så tag
kontakt til Sponsorudvalget Søren Pedersen, Kurt Møller, Vivi
Jensen eller Lars Olsen, så får
du en invitation.
Ramsing Cup 2013
Traditionen tro, tog 15 U17
drenge af sted, for at spille Ramsing Cup, for 9. og sidste gang,
fredag d. 2. august 2013.

U17 drenge
i Ramsing
iført de fine
sponsortrøjer
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Det var en meget varm fredag
med 32 grader, så drengenes resultater af de 2 første kampe,
som de spillede 2-2 og vandt 3-0
var helt i top. Herefter var vi klar
til A rækken lørdag, hvor første
kamp blev flot vundet 2-1. Den
sidste kamp lørdag var mod et
rigtig godt sjællandsk hold, som
vandt 3-0 over en flok lidt trætte
og slidte drenge.
Søndag havde vi regnet med,
at vi skulle spille om 2. og 3.
pladsen, men de andre resultater gjorde, at vi kunne vinde
guld, hvis vi vandt den sidste
kamp. Drengene kæmpede, og
spillede absolut weekendens
bedste kamp foran ca. 150 tilskuere. De kom foran 1-0 i første halvleg, men 2. min. før slutfløjtet, blev der udlignet til 1-1,
så det blev i stedet til en flot
bronze-medalje.
Det var en rigtig hyggelig weekend, med masser af god fodbold
og hygge både blandt drengene
og de camperende forældre.

Ramsing Cup
(opdatering/rettelse)
I sidste nummer skrev vi om
sponsorat af sweatshirts til alle
deltagende, trænere og ledere
i HØST IF. Der havde indsneget
sig en fejl eller rettere en mangel af navn på en sponsor. Murermester Kristian Hardam, Selling, var også en del at dette
sponsorat sammen med Hadbjerg Tømrerfirma – Flemming
Sørensen VVS, Hinnerup, samt
Allan Thomsen, Hadbjerg. HØST
IF sponsorudvalg beklager fejlen.
HØST IF tog sig rigtigt godt ud
i til dette stævne!
Tak til firmaerne – Claus og
Christina, Christoffer, Kristian
og Allan!
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, virksomheder og private giver tilsagn
om at give en hånd med både til
det materielle der skal installeres/monteres og om når det gælder økonomisk opbakning til
vores mange aktiviteter. Hører I
om nogen der kan være potentielle sponsorer, vil vi godt lige
have ”et vink” så vi kan få fulgt
op på dette i sponsorudvalget.

OK Ødum

Næste kampagnearrangementer er fredage den 11. og 25. oktober hvor HØST IF er på tanken for at få flere tilskudskort
og dermed flere tilskudskroner
(Her kan der også bestilles el via
OK som fordobler OK’s bidrag
til HØST IF pr. tanket liter).
Nu også: Bestil el via OK og
få dobbelt op pr. liter brændstof
tanket i HØST IF tilskud (de første 3 HØST IF OK elkunder er nu
klar, så HØST IF får nu 12 øre pr.
liter hver gang der tankes).
Husk benzinkort til OK med
HØST IF-aftale støtter HØST IF
hver gang der tankes.
Du skal huske at du så støtter
ungdomsarbejdet i HØST IF med
6 øre pr. liter, hver gang du tanker, når du har et OK benzinkort,
der er tilknyttet HØST IF. En god
og nem måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor
glæde for ungdommen i HØST
IF. Tilbud: Hvis man laver en elaftale hos OK får HØST IF nu 12
øre pr. tanket liter brændstof i
sponsorstøtte på de benzinkort,
der er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte
til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07 eller
mød op på tanken på en af kamHØST IF pagnedatoerne. I klublokalet i
Sponsorudvalget HØST-Hallen er der brochurer
Vivi Jensen, Søren Pedersen, etc., og det vil også være at finde
Kurt Møller og Lars Olsen på hjemmesiden.
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Stavgang

LØB I HØST IF

Vi er nu nået hen til den årstid,
Vi løber hver tirsdag kl.
hvor solen synker så tidligt, at
19.30 og søndag kl. 10.00
det kan knibe med at se de gåfra HØST-Hallen
ende på vejene ved normal stavgangstid.
Alle kan være med og der er en
Vi plejer at skifte til lørdags- gruppe af løbere til hvert niveau.
trav, når sommertiden er slut
sidst i oktober. I vor sammen1. gruppe
hæng er det for risikabelt at færLøbeskole: mål 5 km på 12 uger
des på vejene om aftenen, så vi
Nyt hold netop startet 1. september –
har bestemt, at for stavgangens
du kan stadig nå at være med.
vedkommende slutter sommer2. gruppe
tiden fremover så tidligt, at vi
Løber 5-10 km
skifter til at gå om lørdagen fra
3. Gruppe
og med den første lørdag i okLøber 10+ km
tober.
Altså i år fra og med d. 5. okto- Alle er velkommen, du forpligber kl. 9.30 er der stavgang.
ter dig ikke til at komme hver
Mødested som sædvanligt ved gang, men det er bare lidt sjovehallen.
re at løbe med andre og få ny inDer er altid plads til enkelte spiration til løberuter og andet.
nye på holdet, så vel mødt.
Vel løb.
Yderligere info:
Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg
tlf. 86 91 43 76
mobil 72 20 24 56

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

Petanque

Vores nye petanquebane
ved HØST-Hallen er nu
ved at være klar til brug.

Der mangler lidt fliser rundt om
banen, men selve banen er klar,
så man må meget starte med at
spille. Det sidste om banen bliver lavet her i efteråret.
Vil du organisere?
Vi håber, at mange vil være med
til at spille, og for at vi kan få
det rigtigt organiseret fra starten, mangler vi nogle der vil stå
i spidsen og organisere spillet.
Hvis du/I vil hjælpe med dette så henvend dig til Erik Pedersen:
eriksmeden@pedersen.mail.dk
eller tlf. 29 42 02 96.
Se mere om petanque på flg.
link: http://www.dgi.dk/Udover/
Petanque.aspx
Vi forventer først at komme
rigtig i gang til foråret med træning, kampe, kurser mv.

Krolf

Vores ny-såede bane ved HØSTHallen har lidt under sommerens tørke, og bliver derfor først
klar til brug til foråret. Men allerede nu vil vi gerne have kontakt med personer, der vil organisere og igangsætte spillet i
HØST IF.
Vi får hjælp til opstarten af
DGI Østjylland, som kommer
med PR-materiale og instruktører, udstyr mv. til en opstartsdag
til foråret.
Hvad er Krolf?
Krolf er en blanding af golf og
kroket. Man spiller med en kølle, som lidt ligner en kroketkølle, og en kugle, som er lidt
tungere og større end en kroketkugle. Spillet går ud på at komme igennem banen på færrest
mulige slag.
Kort og godt om Krolf
Alle kan være med – alder har
ingen betydning!
Det er nemt og billigt at komme i gang
Det inkluderer fællesskab
… og masser af frisk luft!
Du kan se mere om krolf på
www.dgi.dk – søg på Krolf.
Hvis du/I vil hjælpe med organiseringen så henvend dig til
Erik Pedersen:
eriksmeden@pedersen.mail.dk
eller tlf. 29 42 02 96.
HØST IF Motion
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HØST IF
Cykling for
motionister i
HØST IF

Tirsdag kl. 18.30
ved HØST-Hallen
Vi cykler indtil efterårsferien, så
sidste gang er tirsdag den 8. oktober.
Du kan stadig nå at komme
med på en tur 30-35 km i om
egnen – hvor vi kører ad små
veje og indimellem kører vi også
på en grusvej.
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 sammen med dig
Jonna og Niels Erik Thomsen
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HØST IF
Volleyball

Træningstider
Mandage
kl. 17.45-19.00 Ungdom 6-10 klasse
Torsdage
kl. 20.30-23.00 Voksne: Mixhold
Kontaktperson
Kim Liholm
Tlf. 22 78 77 70
E-mail kim@liholm.dk
Kontaktperson Ungdom
Jesper Wichmann
Tlf. 61 28 33 16
E-mail wichmann@paradis.dk

Ju-Jitsu

Blandet ungdoms- og
voksenhold
Sidste sæsons vækst på børneog ungdomsholdet har været
fantastisk flot, men også udfordrende i forhold til det relativt
lille hold trænere. Vi vil gerne
tilpasse træningen bedst mulig til alder, modenhedsniveau
og kundskabsniveau, og det er
svært, når der både er nye tigre (6-11 år), gulbælte-tigre, nye
unge (12-15 år) og øvede unge
med forskellige bæltegrader.
Nu lægger vi træningstiderne
for unge om, sådan at de kommer til at træne på samme tid
som de voksne på tirsdage, dvs.
kl. 18.00-19.15. Indholdet af
træningen vil fortsat være tilpasset de unges niveau, men
der vil også forekomme fælles træning med de voksne. Vi
har allerede kørt nogle træninger, hvor de mest øvede unge
har deltaget, og dette ser ud til
at fungere helt fint. På denne
måde vil vi bedre kunne koncentrere os om de mindste på
et hold, og desuden får de unge
udfordringer, der bedre passer
til dem. Hvis træningstiden slet
ikke passer, er der stadigvæk adgang for 12-15-årige til at deltage i træning fra kl. 17.00-18.00
sammen med de mindste.

Begynderhold
i september og januar
Indtag af begyndere sker nu i
september og januar måned.
Tidligere har vi taget nye ind
fortløbende, men vi ser at udfordringerne bliver større jo flere niveauer, vi skal undervise
i på det samme hold. Samtidig
vil vi fokusere på at tage hånd
om dem, der er nye på sådan en
måde, at de får en god introduktion til ju-jitsu og en god opstart
på holdet – og så kan vi bruge
resten af sæsonen på træning,
udvikling og forberedelser til
bælteprøver/graduering.
Træningstider fra nu
Tiger (6-11 år): Tirsdag kl. 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag kl. 18.00-19.15
Voksne:
Tirsdag kl. 18.00-19.15
Torsdag kl. 20.30-22.00
Web: http://jujitsu.langton.dk
E-mail: hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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Fodbold
Ungdom

Senior

Så er træningen og turnerings- Damesenior – Old Girls
kampe i gang efter sommerfe- (7-kvinde-hold) TRÆNER
rien og aktiviteter på banerne FUNDET!
indikerer, at der er godt gang i Sidste reklamerede vi for at finden. Kig forbi – både til kamp de en træner til vores Senior og
og træning. Dejligt at se børn og Old Girls damehold. Det er nu
unge gå til den!
lykkedes at finde en træner. Det
Kampoversigten på side 22 er Simon Olsen som tidligere
viser, hvornår der spilles hjem- har trænet herrerne og pt. selv
mekampe resten af efterårssæ- spiller på 1. holdet i Serie 4.
sonen.
Så nu er kvinderne tilbage på
Stillingen fra turneringskam- fodboldbanen, hvor der igen er
pene kan ses på www.dbu.dk og gang i træning og kampe.
søg på HØST IF, hvor alle HØST
IF-holdene, tilmeldt DBU, kan HØST IF Herresenior
ses på oversigten.
11-mands
Vel mødt! Nu med 2 hold. Serie 4 og
Serie 6
I sidste nummer skrev vi om
Ungdomsafslutning
fredagsarrangementer i forFredag d. 27. september 2013
bindelse med HØST IF Serie 4
i HØST-Hallen
Der holdes i år samlet ungdoms- hjemmekampe. Den 16. august
afslutning for alle HØST IF hold mødte vi AGF med rigtig man/ årgange U5-U17 fredag den 27. ge mennesker på lægterne igen.
september. Det endelige pro- Det blev en god kamp med 2
gram er ikke færdigt, men det gode hold. HØST IF spillede
kan godt her i skrivende stund glimrende kamp og fightede sig
afsløres, at der bliver serveret til en 3-2 sejr til glæde for hjemnoget mad, der bliver musik og mepublikummet.
storskærm, aktiviteter og overFredag den 23. august havde vi
rækkelse af pokaler på de enkel- besøg at IVF Århus. Det blev en
te hold.
speciel oplevelse på godt og ondt.
Nærmere invitation følger til Kampen sluttede velfortjent 2-2,
alle spillerne.
men den optræden, det gæstende hold stod for, var under al kriUngdomsudvalget tik. Holdet bestod af 2. generationsindvandrere, der havde en
helt anden måde at agere på en
fodboldbane på, end normalen.
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Den optræden var ikke værdig
for en fodboldkamp og derfor
har HØST IF også efter kampen
foretaget en indberetning af begivenhederne. Efterfølgende er
alle IVF Århus 4 Seniorhold blevet suspenderet fra DBU turneringen.
Det er desværre ikke kun
HØST IF, der har haft disse oplevelser, og der måtte skrides til
aktion her til gavn for fodboldspillet og dets værdier.
Lørdag den 21. september prøver vi igen med et specielt hjemmebanearrangement. Se dette
indlæg fra Simon der spiller på
Serie 4 holdet:
STOR hjemmekamp i Serie 4
Efter nogle helt fantastiske
hjemmekampe de seneste par
måneder på Hadbjerg Stadion,
med fantastisk opbakning fra
hele Hadbjerg og omegn, har vi
valgt at skrue op i næste gear!
Lørdag d. 21. september
kl. 14.00 på Hadbjerg Stadion
Her mødes HØST IF og Søften
GF i Serie 4.
I de to holds første møde d.
13. august vandt Søften 1-0, efter en skidt indsats af HØSTdrengene. Dette skal nu revancheres og det skal I hjælpe os
med!
Derfor har vi sat ALLE sejl ind
for at skabe en fed oplevelse på
Hadbjerg Stadion. Vi har nok engang booket pølsevognen, som
for hver gang vi spiller, forhøjer

omsætningen, hvilket jo er fantastisk. Pølsevognen står selvfølgelig for salg af pølser, brød, div.
chips og slik, samt øl og vand.
Vi vil samtidig lave indløb
med ungdomshold fra HØST IF,
hvor vi håber gymnastikafdelingen vil hjælpe med at sætte
lidt anlæg op. Vi har fået nogle stykker fra AGF’s fanklub til
at komme med diverse udstyr,
som skal give god stemning på
stadion denne dag.
Vi inviterer også ALLE sponsorer i HØST IF til sponsorarrangement. Per Rasmussen,
kommerciel direktør i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, kommer og holder et kort foredrag
for sponsorerne, som selvfølgelig vil blive budt på mad og
drikke. Hvis du ikke er sponsor
i HØST IF endnu og gerne vil se
klubben lidt an på denne dag, så
tag kontakt til Sponsorudvalget;
Søren Pedersen, Vivi Jensen eller Lars Olsen – så får du en invitation.
Jeg kan godt sige fra alle HØST
IF-spillere, at vi virkelig håber,
så mange som muligt vil komme og støtte os denne dag. Vi
har i 2013 spillet 7 hjemmekampe, med 6 sejre og 1 uafgjort til
følge, så vi kan med god ro i sjælen love en sejr, hvis I kommer
og støtter os på denne store dag!
Vel mødt
Simon Olsen, spiller i HØST IF

(Senior fortsættes næste side)
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Serie 6 holdet er også kommet ok fra start med
2 uafgjorte kampe spillet samt 1 vundet UDEN
kamp, da modstander holdet ikke kunne stille
hold.
Nye spillere er selvfølgelig velkomne i den
allerede gode seniortrup der er i HØST IF. Henvendelse kan se til Kenneth B. Pedersen som
kan kontaktes på mobil 28 99 36 63 – e-mail
kennethbergpedersen@gmail.com eller evt.
Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Old Boys 40 årsholdet
OB 40-holdet er kommet godt
fra start her i efteråret med 7
points for 3 kampe, 2 vundne
og 1 uafgjort.
Spørgsmål vedr. OB 40-holdet
og efterårssæson 2013 kan rettes til holdleder Torben Slumstrup tlf. 40 88 22 31 eller evt.
Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Fodbold hjemmekampe efteråret 2013
Dato
14.09.2013
14.09.2013
14.09.2013
14.09.2013
15.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
21.09.2013
23.09.2013
25.09.2013
26.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
30.09.2013
05.10.2013
07.10.2013
08.10.2013
09.10.2013
19.10.2013
03.11.2013
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Tid
10.00
10.00
10.35
10.35
11.00
18.00
18.00
18.30
19.00
16.00
18.30
18.00
18.00
11.00
11.00
11.00
11.15
11.15
11.15
11.30
11.30
11.30
17.30
16.00
18.30
18.00
17.30
15.00
11.00

Række
U9 Drenge B (2005) 5M
U9 Drenge B (2005) 5M
U9 Drenge B (2005) 5M
U9 Drenge B (2005) 5M
U14 Drenge C (00) 7M
Piger U 10 5 mands
ØOB Oldboys 40 år
Piger U 10 5 mands
Piger U 10 5 mands
Herrer Serie 4
Oldgirls (+28) 7M
U14 Drenge C (00) 7M
Kvinde C2 (+15) 7M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
U7 Drenge (2007) 3M
Piger U 13 7M
Herrer Serie 4
Oldgirls (+28) 7M
Kvinde C2 (+15) 7M
U14 Drenge C (00) 7M
Herrer Serie 4
Herrer Serie 4

Hjemmehold
HØST IF
Todbjerg/Mejlby IF
Todbjerg/Mejlby IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Helsted Fremad IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Randers Freja 2
Randers Freja 3
Dronningborg B 2
HØST IF 2
Dronningborg B 1
Dronningborg B 2
Randers Freja 3
Dronningborg B 1
HØST IF 1
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

Udehold
Søften GF 2
Søften GF 1
Søften GF 2
Søften GF 1
Vellev IF
Helsted Fremad IF
Virup IF
Grenå IF
Grenå IF
Søften GF
Brabrand IF
Ulstrup IF
Øster Alling IF
HØST IF 2
HØST IF 1
Dronningborg B 1
Randers Freja 3
HØST IF 1
Randers Freja 2
Dronningborg B 2
Randers Freja 2
HØST IF 2
Hammel GF
Grundfør UI
Hadsten SK
IF Mols
Mammen IF
Lisbjerg FC
ACFC

Bordtennis

Information sæson 2013-2014
Vi går til den i BORDTENNIS
VI VINDER OGSÅ EN MASSE POKALER
På de næste 5 sider kan du læse om de spændende ting vi foretager
os i Bordtennis. Har du lyst til selv at prøve, så mød op til en af træningerne, eller kontakt en leder (se side 25).
Aldersgupper
Minipuslinge: Årgang 2005 og senere
Puslinge piger og drenge: Årgang 2003 + 2004
Yngre piger og drenge: Årgang 2001 + 2002
Piger og drenge: Årgang 1999 + 2000
Dame og herrejunior: Årgang 1996 + 1997 +1998
Dame og herresenior: Årgang 1995 og tidligere
Turnering
Ungdom
Alle spillere vil komme med på
et hold, når træneren mener at
spilleren er klar, hvis man ikke
har meddelt, at man ikke ønsker at deltage på et hold.
Holdledere: Forældrene er
holdledere for de forskellige
hold, da det ikke er muligt at få
trænerne med til alle kampe for
alle holdene.
Turneringen for ungdom afvikles efter hvilken række man
deltager i. De 2 bedste rækker
spiller 4 lørdage før jul og 4 lørdage efter jul. Mens de øvrige
rækker afvikles 2 lørdage før jul
og 2 lørdage efter jul.
Se datoer i aktivitetsplanen
for de enkelte ungdomshold.

Når turneringsplanen er modtaget, vil alle spillere få en plan
over alle kampene med mødetider, kørsel mv.
Spillerne får en kampseddel
til de enkelte kampe de skal
være med i.
Da der er flere hold der mødes disse kampdage er det meget vigtigt at alle kan spille disse
datoer, da det er næsten umuligt at flytte kampe.
Så derfor! Kik godt i aktivitetsplanen, inden du aftaler andet
på disse datoer.
Seniorer
Turneringen for seniorer afvikles som traditionel dobbeltturnering på hverdagsaftener med
start i uge 43-44.
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HØST IF
Stævner
I løbet af sæsonen kommer der
invitationer til en del forskellige stævner.
Der udleveres invitationer til
alle spillerne om deltagelse i
disse stævner.
Klubben betaler tilskud til deltagelse i nogle af stævnerne (ca.
halvdelen af deltagergebyret).
Spillernes egenbetaling til disse stævner opkræves fra kassereren, når sæsonen er afsluttet.
Klubben betaler hele deltagergebyret til Landsdelsmesterskaberne og til vores eget stævne.
Sidst på sæsonen er der
Landsmesterskaber, som afvikles over en hel weekend fra fredag aften til søndag eftermiddag
med 2 overnatninger mv.
Deltagelse i Landsmesterskaber prioriterer vi højt, da spillerne får en rigtig god oplevelse
ved at være med. Klubben betaler en væsentlig del af deltagergebyret.
Se stævnedatoerne i aktivitetskalenderen på side 26-27!

HØST IF
Klubmesterskaber
En lørdag eller søndag sidst på
sæsonen afholdes der klubmesterskaber i hallen.
Her er der foruden en singleturnering for spillerne også en
doubleturnering hvor forældrene deltager sammen med børnene.
Der spilles om medaljer i alle
rækker og en vandrepokal til
den samlede vinder af klubmesterskaberne.
Spilletøj
Der vil før de første turneringskampe og stævner blive uddelt
spilletøj til alle spillere.
Tøjet må / skal kun bruges til
stævner og turneringskampe –
ikke til træning.
Tøjet afleveres igen når sæsonen er afsluttet.
Bordtennisskoler
Vi forventer at afholde Bordtennisskole for spillere mellem 6
og 12 år både i efterårsferien og
vinterferien. Skolerne afvikles 2
dage mellem kl. 10.00 og 16.00.

Kontingent
Kontingenter for hele sæsonen
Ungdomsspillere
kr. 575 inkl. rating afgift/licens
Senior motionister
kr. 600 inkl. rating afgift/licens
Senior turneringsspillere kr. 775 inkl. rating afgift/licens
Træningstider
Tirsdage
Kl. 17.45-19.00
Kl. 19.00-20.30
Kl. 20.30-22.00
Torsdage
Kl. 18.00-19.00
Kl. 19.00-20.00
Kl. 20.00-22.00

Ungdomsspillere 0.-5. klasse
Ungdomsspillere 6.-10. klasse
Seniorer og motionister
Ungdomsspillere 0.-5. klasse
Ungdomsspillere 6.-10. klasse
Seniorer og motionister. Senior hold kampe

Ledere i HØST IF Bordtennis
Navn
Funktion
Telefon
Peter T. Christensen
Formand
86 21 05 45
Erik Pedersen
Stævne/turner.
86 91 47 33
Daniel Le Mark
Udvalgsmedl.
65 74 65 73
Charlotte Wormstrup
Udvalgsmedl.		
Linda Thomsen
Udvalgsmedl.		
Anders Mørch
Træner+Udvalg 86 77 00 35
Mette Kristensen
Træner		
Frode Mogensen
Seniorer/motion		

Mobil
50 74 73 15
29 42 02 96
23 74 31 33
24 94 04 97
22 42 20 72
22 44 22 19
22 51 56 29
51 61 77 19

E-mail
ptc@aabnet.dk
eriksmeden@pedersen.mail.dk
public@tybirk.net
chawo@andersen.mail.dk
linda@a1link.dk
amorch@mail.dk
mette _ kb@msn.com
frm@ramboll.dk

HØST IF stævne
Søndag d. 1. december afholder
vi vores eget stævne i HØSTHallen i Hadbjerg.
Her inviteres en masse spillere fra klubberne i det meste af
Midt- og Østjylland.
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DGI Jylland BORDTENNIS
Sæson 2013-2014
Datoer ungdomsturnering – stævner – samlinger m. m.

September
Dag Dato Arrangement
Lør-søn 21.-22. Stævne BTK Midtjylland

Sted
Snejbjerg

Arrangør / Bemærk
BTK Midtjylland

Oktober
Dag Dato
Søndag 6.
Lør-søn 12.-13.
Lørdag 26.
Lørdag 26.
Lørdag 26.
Søndag 27.

Arrangement
Sted
Auning IF Stævne
Auning
SISU/MBK Grand Prix Stævne Brabrand
Ungdomsturnering
Lokalforeninger
Ungdomsturnering
Lokalforeninger
Pigesamling
HØST-Hallen
Senior + Oldies samling HØST-Hallen

Arrangør / Bemærk
Auning IF/DGI Østjylland
SISU / MBK
1. runde Jyllandss. +Række1 (alle aldre)
1. runde Puslinge + Drenge - Række 2+3
1. Pigesamling (alle aldre)
DGI Østjylland

November
Dag Dato
Lør-søn 2.-3.
Lørdag 9.
Lørdag 9.
Lørdag 9.
Søndag 10.
Lørdag 16.
Lørdag 16.
Lørdag 16.
Lør-søn 16.-17.
Lørdag 23.
Lørdag 23.
Lørdag 23.

Arrangement
Stævne
Ungdomsturnering
Ungdomsturnering
Ungdomsturnering
Søften GF Stævne
Ungdomsturnering
Ungdomsturnering
Pigesamling
BTK Grenå Stævne
Ungdomsturnering
Ungdomsturnering
Ungdomsturnering

Sted
Bjerringbro
Lokalforeninger
Lokalforeninger
SISU/MBK
Søften
Lokalforeninger
Lokalforeninger
Grenå
Grenå
Lokalforeninger
Lokalforeninger
????

Arrangør / Bemærk
Nørreå
2. Runde Jyllandss. + Række 1 (alle aldre)
1. Runde Y. Drenge + Junior – Række 2+3
1. Runde Pige turnering (alle aldre)
Søften GF / DGI Østjylland
3. Runde Jyllandss. + Række 1 (alle aldre)
2. Runde Puslinge + Drenge - Række 2+3
2. Pigesamling (alle aldre)
BTK Grenå / DGI Østjylland
4. Runde Jyllandss. + Række 1 (alle aldre)
2. Runde: Y. drenge + Junior – Række 2+3
2. Runde Pigeturnering (alle aldre)

December
Dag Dato
Søndag 1.
Lørdag 7.
Lørdag 7.

Arrangement
HØST IF Stævne
Finaler Ungdomsturnering
Ungdomsturnering

Sted
Hadbjerg
Ry
Lokalforeninger

Arrangør / Bemærk
HØST IF / DGI Østjylland
Alle Rækker med flere puljer
5. Runde Jyllandss. + Række 1 (alle aldre)
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Januar 2014
Dag Dato
Søndag 5.
Lør-søn 11.-12.
Lørdag 18.
Lørdag 18.
Lørdag 18.
Lørdag 25.
Lørdag 25.
Lør-søn 25.-26.
Lør-søn 25.-26.

Arrangement
Senior + Oldies samling
Jyske Mesterskaber
Ungdomsturnering
Ungdomsturnering
Pigesamling
Åbent stævne
Ungdomsturnering
Boblerstævne
Kval. Top 12

Februar 2014
Dag Dato Arrangement
Lørdag 1.
Ungdomsturnering
Lørdag 1.
Ungdomsturnering
Søndag 2.
Landsdelsmesterskaber
Lørdag 22.
Ungdomsturnering
Lørdag 22.
Holdturnering
Lørdag 22.
Bette Gris Cup
Søndag 23.
Pigesamling
Søndag 23.
Jysk stævne

Sted
Bjerregrav
Billund
Lokalforeninger
Lokalforeninger
Søhøjlandet
Ejby (Fyn)
Lokalforeninger
Ørum (Viborg)
Ørum

Arrangør / Bemærk
DGI Østjylland
JBTU
1. runde Jyllandsserie + Række1 (alle aldre)
1. runde Puslinge + Drenge – Række 2+3
3. Pigesamling (alle aldre)
Ejby BTK
1. runde Y. Drenge + Junior – Række 2+3
JBTU
JBTU

Sted
Lokalforeninger
????
Assentoft
Lokalforeninger
Harte IF
Sjørring
Sjørring
Thorsø

Arrangør / Bemærk
2. runde Jyllandsserie + Række 1 (alle aldre)
1. runde Pige turnering (alle aldre)
DGI Østjylland
3. runde Jyllandsserie + Række 1 (alle aldre)
DGI Sydøstjylland
Sjørring BTK / DGI
4. Pigesamling (alle aldre)
Puslinge + Yngre Piger/ Drenge

Marts 2014
Dag Dato
Lørdag 1.
Lørdag 8.
Lørdag 8.
Lørdag 15.
Lørdag 15.
Søndag 16.
Lør-søn 22.-23.
Lørdag 22.
Lørdag 22.
Søndag 23.
Lør-søn 29.-30.
Søndag 30.

Arrangement
Sted
Odder stævne
Odder
Ungdomsturnering
Lokalforeninger
Ungdomsturnering
Lokalforeninger
Ungdomsturnering
Lokalforeninger
Ungdomsturnering
???
Galten FS stævne
Galten
DT Weekend		
Ungdomsturnering
Lokalforeninger
Holdfinaler Puslinge + Y. Dr. HØST-Hallen
Holdfinaler Drenge + Junior HØST-Hallen
Grand Prix stævne
Brøndby
Gudenådalen Stævne
Stevnstrup

Arrangør / Bemærk
DGI Østjylland
4. runde Jyllandsserie + Række 1 (alle aldre)
2. runde Puslinge + Drenge - Række 2+3
2. runde Y. Drenge + Junior Række 2+3
2. runde Pige turnering (alle aldre)
Galten FS / DGI Østjylland
DBTU
5. runde Jyllandsserie + Række 1 (alle aldre)
Alle rækker med flere puljer
Alle rækker med flere puljer
DBTU
Gudenådalen / DGI Østjylland

April 2014
Dag Dato
Fre-søn 4.-6.

Arrangement
Landsmesterskaber

Arrangør / Bemærk
DGI Bordtennis

Sted
Vejen
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Hadbjerg Skole

Skolefest på Hadbjerg Skole
50 års jubilæum 29. august 2013

Først holdt Niels Fensby en tale, hvor man skulle mærke og gæthvor han beskrev, at man kun- te, hvem man rørte ved. Der var
ne købe en aktie, så man kun- også et diskotek i 9. A og mange
ne være med til at støtte en ny flere boder.
skov.
Så skulle man op i hallen,
Der var blevet stillet en mas- hvor der var mini-koncert. Der
se boder op. Blandt andet havde var alle mulige sange som f. eks.
vi 6. klasser en danseskole og vi ”The Wall”, ”Barbie Girl”, ”Mr.
i 6. A havde en saftevandsbod, Postman”, men vi i 6. A skulhvor vi også solgte chokolade. le spille og synge til Coldplays
Vi skulle stå der i 20 min. hver ”Viva la vida”. Afslutningssanog 6. B havde lavet en følekasse, gen var vindersangen fra Melo-
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di grand prix 2013 af Emmelie
de Forest ”Only teardrops”. Det
hele sluttede af med et stort
festfyrværkeri.
Vi syntes det var en fantastisk
fest!
Caroline Hummeluhr &
Stephanie Q. Thomsen

60’er ugen
I 60’er ugen var alle lærere
klædt ud. De kvindelige lærere

gik i nederdele eller kjole. De
mandlige lærere gik i skjorte og
bukser. Alle lærere skulle tiltales ved efternavn. Man startede
om morgenen ude i skolegården
med Fadervor og morgensang og
gik derefter samlet ind i klasserne. Det var meget gennemført.
Vi var virkelig i 1963!
Mathilde Gårdbo-Pedersen &
Mie Taankvist Rasmussen
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Her

Akupunktør
Anna Grethe Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
Torben & Benno
87 61 31 17
Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
Mekonomen Autoteknik
www.kp-e.dk
Byvej 8, Selling
Bach –
86 98 28 09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10
Bredgårdsvej 9, www.hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
86 98 10 00
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
Gunnar Lauritsen
86 98 39 00
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager  Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg
30 64 31 94
gunte.lindberg@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening
Kurt Rasmussen
24 43 35 63
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Kolofon

finder du
Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel
42 80 27 50
H.C.Andersensvej 2
henckel@it-henckel.dk
Cykler
PedalPedersen
51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Rødkælkevej 6, Hadbjerg
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus
Udlejning
30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz
29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg
www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten
www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri
86 90 90 80
Per Tjørnild
www.det-lille-galleri.dk
Ødumvej 30, Ødum
detlillegalleri.oedum@gmail.com
Vil du optages på disse sider? Kontakt
Niels Bjarne Larsen, tlf. 30 16 36 88

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

Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej 21, Røved
86 98 90 99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen 11, Selling
86 91 41 40
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33
Vvs og blikkenslager
Ødum VVS & blik
70 22 44 20
Ødum Torv 5, Ødum
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten
86 98 08 86
Hadbjerg Blikkenslagerforretning
Poul Jensen
30 54 24 82

HØST
Udgives af et samvirke, bestående af foreninger,
menighedsråd og skolebestyrelse.
Redaktør: Rikke Møller Antvorskov
E-mail: rma_oedum@hotmail.com
Tlf. 30 25 78 64
Kasserer: Irma Katholm, tlf. 86 91 46 09
Te g n i n g e r : Per Tjørnild, pjorn@hotmail.com
Layout: NielsBjarneLarsen@gmail.com
Tryk: BUCHS, tlf. 86 42 05 99
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3-4 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser til ovenstående er markeret nedenfor med fed skrift.
Oktober
November
December

Deadline
6.10.2013
3.11.2013
1.12.2013

Udkommer
18.-22.10.2013
15.-18.11.2013
13.-16.12.2013

Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er bladet ikke kommet? Så kontakt:
Peter Møller
tlf. 23 86 38 54
Inge-Lise Rathje tlf. 60 63 73 30

31

Kalender

Oktober
1
2
3
4
5
6

September

HØST

14
15
16
17 HØST udkommer
18
19
20
21 HØST IF sponsorarrangement
kl. 13.00 Ødum, indsættelse
22 Høst-arrangement, Langskovgård
kl. 19.00 Hadbjerg, indsættelse
23
24
Fællesspisning, Selling
25
Hjertestarter demo
26 Fællesspisning, Hadbjerg
27 Fodbold Ungdom afslutning
28
29 kl. 9.30 Hadbjerg
30 Kiosk-møde

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

kl. 9.30 Hadbjerg, kl. 11.00 Ødum
HØST deadline

HØST IF på OK
kl. 9.30 Ødum, kl. 11.00 Hadbjerg

kl. 11.00 Ødum
HØST udkommer

Concert Clemens, Ødum
HØST IF på OK
Høstfest, Hadbjerg
kl. 11.00 Hadbjerg
27
Cykelløb Selling-Hadbjerg
28
29
30
31

