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Søndag	 d.	 22.	 september	 var	
dagen,	 hvor	 der	 skulle	 indsæt-
tes	 ny	 præst	 i	 Ødum-Hadbjerg	
sogne.	 Det	 var	 spændende	 for	
lokalsamfundet	 at	 finde	 ud	 af,	
hvem	der	skulle	indsættes	som	
præst,	 da	 menighedsrådet	 har	
været	meget	 hemmelighedsful-
de.	 Der	 har	 været	 meget	 snak	
rundt	 omkring	 i	 lokalsamfun-
det	 og	 der	 var	 da	 også	 et	 par	
stykker,	 som	 havde	 sporet	 sig	
ind	 på,	 hvem	 det	 kunne	 være.	
Gudstjenesten	 startede	 kl.	 13	 i	
Ødum	Kirke	med	et	fyldt	kirke-
rum.	Provst	Anders	Bonde	kom	
ind	i	kirken	med	den	nye	præst;	
Mette	Krabbe,	fulgt	af	Ole	Juul,	
Peter	Ulvsgaard,	Birgith	Nørlund	
Jensen	 samt	 Mettes	 far,	 der	
også	er	præst.	Provsten	startede	
gudstjenesten	 og	Mette	 Krabbe	
afsluttede	den.
En	stort	velkommen	skal	lyde	
til	dig	og	din	familie.	Menighe-
den	 ser	 frem	 til	 et	 godt	 samar-
bejde	med	dig,	for	som	provsten	
sagde	til	dig;	dette	er	ikke	en	op-
gave,	man	kan	klare	 alene,	 det	
er	noget	vi	klarer	sammen!

Høstgudstjeneste
Det	var	også	dagen,	hvor	der	var	
høst-gudstjeneste	 i	 lokalområ-
det,	 og	 traditionen	 tro,	 havde	
en	af	de	lokale	bønder	åbnet	de-
res	 døre	 og	 gårde.	 Denne	 gang	
gik	turen	til	Langskovgård,	hvor	
Lene	 og	 Esben	 bor	 med	 deres	
2	 børn.	Det	 er	 5.	 gang,	 der	 bli-

ver	 afholdt	 dette	 arrangement,	
et	 samarbejde	 med	 byforenin-
gen	 og	 menighedsrådet,	 hvor	
der	 dannes	 en	 synliggørelse	 af	
det	erhverv,	som	danner	grund-
lag	for	høsten.	Der	blev	serveret	
helstegt	 pattegris	 med	 kartof-
felsalat,	 salat	 og	 brød.	 Arrange-
mentet	blev	afsluttet	med	kaffe-
bord,	med	masser	af	dejlig	kage	
og	kaffe/te.
Der	 var	 et	 dejligt	 stort	 frem-
møde,	 ca.	 100	mand,	 og	 børn	 i	
alle	aldre.	Det	er	dejligt	at	se	så	
mange	bakke	op	omkring	dette	
arrangement.	 Ved	 gårdbesøget	
var	der	også	noget	for	børnene.	
Man	 kunne	 få	 sig	 en	 tur	 i	 he-
stevogn,	lege	i	kornet,	hvor	der	
havde	gemt	sig	en	overraskelse,	
en	hoppeborg	og	man	kunne	se	
de	store	traktorer	køre	i	marken	
lige	uden	for	gården.
Dagen	 afsluttes	 af	 endnu	 en	
præsteindsættelse	 i	 Hadbjerg	
kirke	 kl.	 19,	 hvor	 der	 også	 var	
et	fyldt	kirkerum.	Mette	blev	li-
geledes	indsat	af	provst	Anders	
Bonde,	 sammen	med	Ole	 Juul,	
den	 nye	 præst	 i	 Lyngå;	 Anne	
Martiny	 Kaas-Hansen	 og	 Met-
tes	 far.	 Efter	 gudstjeneste	 var	
menighedsrådet	 vært	 i	 våben-
huset	med	kransekage	og	et	glas	
mousserende	 vin.	 Der	 blev	 af-
sluttet	med	et	par	 taler	 fra	Ole	
Juul,	Mette	samt	hendes	far.
Mange	 tak	 til	 alle,	 som	 har	
bakket	 op	 om	 dette	 arrange-
ment,	 vi	 ser	 frem	 til	næste	 års	
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Så	er	der	igen	liv	i	præstegården,	
for	 en	 familie	 på	 fire	 er	 flyttet	
ind	 og	 sognene	 i	 Ødum-Had-
bjerg	har	fået	ny	præst.
Da	stillingen	som	sognepræst	
i	Ødum-Hadbjerg	blev	slået	op	
midt	i	juni	var	min	mand	og	jeg	
ikke	 i	 tvivl:	den	stilling	skulle	
jeg	søge,	for	vi	ville	gerne	bo	i	
Ødum	 og	 jeg	 ville	 gerne	 være	
præst	 i	 to	 landsogne.	 Især	dis-
se	 to	 landsogne,	 som	 jeg	 ken-
der	så	godt.
I	 første	 omgang	 tog	 det	 lang	
tid	 før	 der	 skete	 noget	 –	 som-
merferien	 skulle	 holdes,	 me-
nighedsrådet	 skulle	 læse	 an-
søgninger	 og	 beslutte	 sig	 for,	
hvem	de	 gerne	 ville	have	 som	
præst.	Den	19.	 august	kort	 før	
kl.	 23	 ringede	 telefonen	 med	
besked	om,	at	det	var	mig,	som	
menighedsrådet	 havde	 valgt	
at	 indstille	 som	 sognepræst	 i	
Ødum-Hadbjerg-Hadsten-Nr.	
Galten-Vissing-Lyngå-Skjød-
Lerbjerg.	 En	 ny	 præst	 til	 en	
ny	 stilling.	 Vi	 blev	 overvældet	
af	 glæde.	 Og	 fra	 da	 af	 gik	 det	
alt	 sammen	meget	 hurtigt.	 En	
måned	 efter	 blev	 jeg	 overført	
til	Favrskov	provsti	og	 indsat	 i	
Ødum	og	Hadbjerg	kirker.
Og	hvem	er	så	den	nye	præst	
og	den	nye	familie,	der	er	kom-
met	til	området?
Jeg	hedder	Mette	Krabbe,	er	44	
år	gammel	og	har	indtil	den	15.	
september	 været	 sognepræst	 i	

Marie	Magdalene-Koed	Pastorat	
midt	på	Djursland.	Jeg	har	læst	
teologi	i	Århus	og	inden	da	boet	
nogle	år	 i	København.	Og	så	er	
jeg	 født	og	opvokset	her	på	eg-
nen.	 Jeg	 har	 gået	 på	 Hadbjerg	
Skole,	 spillet	 håndbold	 i	 ØHG	
og	 gået	 til	 konfirmandunder-
visning	 i	præstegården	hos	Ole	
Juul	–	men	det	er	en	del	år	siden	
og	meget	har	forandret	sig	siden	
da,	 selvom	 konfirmationsbille-
derne	stadig	hænger	på	væggen.
Min	mand	 hedder	Niels	 Erik	
Hansen,	 er	 47	 år	 og	 opvokset	 i	
Hårup.	 Han	 er	 selvstændig	 og	
har	 et	 enkeltmandsfirma,	 der	
beskæftiger	 sig	 med	 antikvari-
ske	 bøger	 og	 plakater.	 Firmaet	
holder	 til	 i	 præstegården.	 Sam-
men	har	vi	to	piger,	Phoebe	Emi-
lie	 og	 Nana	 Marie,	 der	 synes,	
det	er	skønt	med	alt	den	plads,	
vi	nu	har	fået:	en	fodboldbane	i	
baghaven	og	en	waveboardbane	
i	forhaven.	Hvad	mere	kan	man	
ønske	sig,	når	man	er	12	og	10	
år	gammel?
Jeg	 er	 allerede	 kommet	 godt	
i	 gang,	 selvom	 det	 i	 skrivende	
stund	kun	er	14	dage	siden	 jeg	
blev	 indsat.	 Jeg	 er	 blevet	 rigtig	
godt	 modtaget	 af	 både	 menig-
hed	 og	 menighedsråd;	 medar-
bejdere	 og	 kolleger.	 Mange	 tak	
for	 det!	 Jeg	 glæder	 mig	 til	 det	
fremtidige	 samarbejde	 og	 ser	
frem	til	mødet	med	konfirman-
derne	 efter	 efterårsferien.	 Som	

ny	præst	i	en	ny	stil-
ling	i	to	gamle	sogne	
er	det	vigtigt	at	kun-
ne	 finde	 den	 rette	
balance	mellem	 tra-
dition	 og	 fornyelse.	
Det	 ligger	 mig	 me-
get	på	sinde	at	gøre	
det.	 For	 jeg	 ved,	 at	
der	allerede	er	gode	
traditioner	her	i	sog-
nene,	 som	 jeg	 hå-
ber,	vi	kan	fortsætte	
med.
Da	 jeg	blev	 indsat	
til	 høstgudstjene-
sten	 i	 Ødum	 kirke	
var	 min	 familie	 og	
jeg	 efterfølgende	
med	 på	 gårdbesøg	
på	 Langskovgård,	
hvor	 vi	mødte	 den	moderne	 landmandsfami-
lie	og	hørte	om	moderne	landbrug;	fik	en	per-
fekt	gris	på	grill	og	havde	en	skøn	eftermiddag	
for	hele	familien.	En	god	tradition,	hvor	både	
menighedsråd,	 byforening	 og	 landmand	 sam-
arbejder.
Men	det	er	også	blevet	tid	til	forandring	og	i	
fremtiden	vil	I	komme	til	at	mærke,	at	der	er	
kommet	 en	ny	 sognepræst	 til	 området.	 I	me-
nighedsrådet	og	sammen	med	medarbejderne	
vil	 vi	 i	 den	 kommende	 tid	 påbegynde	 debat-
ten	om	visioner	og	nye	initiativer	for	kirkeliv	
og	folkeliv	i	Ødum-Hadbjerg.	Det	vil	jeg	glæde	
mig	til.

Mette Krabbe
Sognepræst i Ødum-Hadbjerg 

og Hadsten storpastorat

Liv i præstegården igen

høstgudstjeneste,	 hvor	 menig-
hedsråd	og	byforening	indbyder	
til	et	 tilsvarende	arrangement	 i	
2014.

Vel mødt!
Lillian Lindberg
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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;	 her-
under	 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	 vo-
kalmusik	 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-reper-
toire.
Programmet	 denne	 aften	 er	
ingen	undtagelse	idet,	man	her	
vil	 kunne	 høre	 vokalmusik	 fra	
såvel	 det	 16.	 og	 17.	 århundre-
de	 som	 fra	 det	 20.	 århundrede	
krydret	med	nogle	mere	roman-
tiske	satser.
Dette	 ensemble	 har	 i	 Århus	
ry	 for	 at	 være	 noget	 af	 det	 yp-
perste	 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.	okto-
ber	kl.	19.30	og	der	er	naturlig-
vis	fri	entré!

Anders Dohn
organist

Grønt look på 
kirkegården
Som	 nogle	 allerede	 har	 bemærket,	 er	 vi	 i	
gang	med	at	lave	om	på	kirkegårdene,	og	nu	
er	 turen	kommet	 til	Ødum.	Som	der	 tidli-
gere	er	skrevet	om	i	HØST,	var	der	mange	
tomme	gravsteder,	som	stod	og	så	triste	ud.	
Det	er	jo	ikke	meningen,	at	det	skal	være	et	
trist	syn	at	komme	på	kirkegården.
Derfor	er	vi	nu	begyndt	på	omlægningen	
til	 en	 grønnere	 og	mere	 parklignende	 kir-
kegård.	 Sådan	 en	 omlægning	 tager	 rigtig	
mange	år,	og	det	kan	se	lidt	underligt	ud	i	
starten.	Men	vi	håber	det	(med	kirkegårds-
arkitektens	hjælp)	bliver	rigtig	godt.
Vores	plan	er,	at	der	skal	være	flere	træer/
buske,	højere	hække	og	meget	mere	græs.

Kirkeværge
Bente Krabbe

1. søndag i 
advent
I	år	falder	1.	søndag	i	advent	oven	
i	købet	på	d.	1.	december,	hvor	vi	
markerer	 julens	 komme	 med	 et	
spændende	 arrangement	 for	 hele	
familien.
Vi	 begynder	med	 gudstjeneste	 i	
Ødum	kirke,	kl.	14.00.
Læs	meget	mere	om	arrangemen-
tet	i	næste	nummer	af	HØST.

Kulturudvalget

Concert Clemens i Ødum kirke
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 er der koncert i Ødum Kirke 
med vokalensemblet Concert Clemens
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Kirkehøjskole
Temaet	 for	 den	 kommende	 sæsons	 kirkehøj-
skole	i	Hadsten	er	dannelse.	Emnet	diskuteres	
rigtig	mange	steder,	fordi	det	åbenbart	trænger	
sig	på,	men	samtidig	er	et	fænomen,	der	langt	
fra	er	enighed	om.
Sanne	Thøisen	skriver	i	sin	leder	i	Kirkebla-
det	med	teamaet	dannelse	bl.a.:
”Umiddelbart	lyder	dannelse	som	noget	med	
at	opføre	sig	kultiveret	og	”pænt”	og	kende	sin	
plads.	 I	 grunden	er	det	heller	 ikke	helt	hen	 i	
vejret,	for	selv	om	sociale	regler	for	vores	om-
gang	med	hinanden	ændrer	sig	over	tid,	så	kan	
menneskelige	 fællesskaber	 ikke	 klare	 sig	 helt	
uden	regler.	Alting	glider	lettere,	og	vi	kommer	
hurtigere	frem	til	det	væsentlige,	hvis	vi	er	no-
genlunde	enige	om,	hvordan	vi	opfører	os,	og	
giver	plads	til	hinanden.	
For	sagen	er	 jo	netop,	at	dét	er	vi	 ikke	født	
med	at	vide	eller	kunne.	
At	finde	ind	i	sprog	og	omgangsformer,	det	er	
ikke	forprogrammeret.	Vi	har	det	ikke	inden	i	
os.	Det	skal	læres	ved,	at	nogen	taler	til	og	med	
barnet	og	viser	det,	hvad	der	er	godt	og	ondt,	
smukt	og	grimt,	rigtig	og	forkert.	Vi	skal	netop	
først	dannes	som	mennesker”

Kirkehøjskolen	 foregår	 på	 Hadsten	 Højskole	
lørdage	kl.	10-13.	
Prisen	for	kaffe,	foredrag	og	frokost	er	kr.	80	
pr.	gang.	
Der	 er	 tilmelding	 på	 Hadsten	 kirkekontor,	
tlf.	86	98	04	25	–	senest	kl.	12.	torsdagen	før.	
Kirkehøjskolen	er	for	alle.
Kirkehøjskolen	 er	 et	 samarbejde	 mellem	
Ødum,	 Hadbjerg,	 Lyngå,	 Lerbjerg,	 Skjød,	 Vol-
dum,	Rud,	Hadsten,	Vissing	og	Nr.	Galten	sog-
ne.

dannelser	–	for	eksempel.
Dannelse	 er	 noget,	 der	 er	 re-
sultat	 af	 en	 proces.	 Man	 kan	
ikke	blive	dannet	i	stueluft.	
I	romantikkens	tid	var	det	helt	
afgørende	at	komme	af	sted,	ud	
på	en	rejse	–	for	at	blive	dannet	
i	et	fremmed	miljø.	
Når	man	kom	hjem,	forvente-
des	det,	at	man	havde	sin	dan-
nelse	med	–	og	at	den	ville	hol-
de	livet	ud.	

Lørdag	d.	11.	januar
Tag dig i agt for den 
gode samvittighed – om 
kristendom og kultur
v/	 højskoleforstander	 Jørgen	
Karlsen
En	 foredrags-
række	 om	 dan-
nelse	 uden	
deltagelse	 af	 ide-
historiker	og	høj-
skoleforstander	
og	medlem	 af	 etisk	 råd,	 Jørgen	
Carlsen,	 vil	 mangle	 en	 vigtig	
røst.	
Jørgen	 Carlsen	 har	 både	 selv	
og	gennem	den	filosofiske	dan-
nelse,	der	kendetegner	Testrup	
Højskole	mere	end	nogen	anden	
været	med	til	at	sætte	fokus	på	
dannelse	i	Danmark.	
Han	 vil	 i	 dette	 foredrag	 vise,	
hvordan	 dannelse,	 tro,	 kristen-
dom	og	kultur	indgår	i	en	stadig	
vekselvirkning,	og	hvor	dannel-
se	 er	 så	meget	mere	 og	 dybere	
end	blot	uddannelse.	

Lørdag	d.	1.	februar
Dannelse og uddannelse
v/	lektor	Kirsten	Andersen
Kirsten	M.	Andersen	er	cand.	theol.	har	væ-
ret	præst	og	er	nu	seminarielektor	på	Silkeborg	
seminarium.
Hun	arbejder	for	øjeblikket	på	en	afhandling	
om	uddannelse	og	dannelse.
Dannelse	 er	 det,	 der	 er	 tilbage,	 når	 vi	 har	
glemt	alt,	hvad	vi	har	lært.	
Dannelse	forudsætter	tanken	om	at	menne-
sket	bliver	til.	
Livsbetingelser,	 den	 historiske	 eksistens,	
mennesket	 forhold	 til	 verden	 og	 sig	 selv	 har	
betydning	for	menneskets	potentiale,	person-
lighed	og	ansvar.
I	disse	år	spiller	’kompetence’	en	stor	rolle	i	
tilrettelæggelse	af	skole	og	uddannelse.
Er	det	en	tilsidesættelse	af	dannelsestanken	
eller	en	anden	måde	at	tanke	dannelse	på?

Lørdag	d.	15.	marts
Jesus – en omstridt figur
v/	Sanne	Thøisen
Jesus	spurgte	disciplene:	”Hvem	siger	I,	jeg	er?”	
og	Peter	svarede:	”Du	er	Kristus,	den	levende	
Guds	Søn”.	
Det	siger	kristne	stadig.	Men	hvad	mener	vi	
mon	med	det?	
Filosoffen	 Villy	 Sørensen	 gav	 for	 20	 år	 sit	
velgennemtænkte	bud	på	det	i	bogen	Jesus	og	
Kristus.	
Han	er	både	skeptisk	over	for	kirkelig	traditi-
on	og	fascineret	af	Jesus.	Og	det	er	der	en	lang	
europæisk	tradition	for.
Hvem	Jesus	var,	har	der	været,	og	er	der	man-
ge	 synspunkter	 på:	 vandrefilosof,	 helt,	 halv-
gud,	religiøs	sværmer,	mystiker,	geni,	politisk	
oprører,	syndebuk,	eller	måske	idiot?
Foredraget	 give	 et	 bud	 på,	 hvordan	 vi	 som	
moderne	mennesker	kan	tænke	forholdet	mel-
lem	Jesus	fra	Nazareth	og	bekendelsen	til	ham	
som	Kristus.

Lørdag	d.	26.	oktober
Dannelse og 
identitetsdannelse  – 
dengang og i dag
v/	lektor	Joakim	Garff.
Joakim	 Garff	
er	 lic.	 theol.	 og	
er	 lektor	 på	 Sø-
ren	 Kierkegaard	
Forskningscente-
ret;	 medredaktør	
af	Søren	Kierkegaards	Skrifter.	
Han	har	bl.a.	udgivet	SAK.	Sø-
ren	Aabye	 Kierkegaard.	 En	 Bio-
grafi	(2000),	der	er	oversat	til	en	
række	 sprog.	 Seneste	udgivelse	
er	Regines	gåde	(2013).	
Ordet	dannelse	har	inden	for	
de	seneste	år	bevæget	sig	fra	stø-
vet	 kustodeord	 til	 selvbevidst	
modeord.	Foredraget	former	sig	
som	 en	dannelsesrejse	 fra	 J.	 L.	
Heiberg,	 Søren	 Kierkegaard,	 H.	
C.	 Andersen	 og	 Emma	 Gad	 til	
dannelsesbegrebets	 genkomst	 i	
nutidige	 fænomener	 som	kom-
petence-udvikling	og	coaching.	
Det	er	foredragets	påstand,	at	
dannelse	 ikke	 er	 et	 anliggende	
for	 elitære	 æggehoveder,	 men	
en	 afgørende	 forudsætning	 for	
muligheden	 af	 at	 blive	 sig	 selv	
og	at	indgå	i	et	fællesskab	med	
mening	i.	
	
Lørdag	d.	23.	november
Dannelse på rejse
v/	lektor	Carsten	Bach-Nielsen
Der	 er	 mange	
dannelser.	
Naturen	er	fuld	
af	 dannelser,	 is-
dannelser	og	sky-
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Gudstjenester
   ØDUM HADBJERG KOLLERUP
Oktober
Søndag d. 20. 21. søndag efter trinitatis  Kl. 11.00 Krabbe  
Søndag d. 27. 22. søndag efter trinitatis  Kl. 11.00 Krabbe 
November   
Søndag d. 3. 23. søndag efter trinitatis Kl. 16.30 Krabbe Kl. 15.00 Krabbe
Søndag d. 10. 24. søndag efter trinitatis  Kl.   9.30 
Søndag d. 17. 25. søndag efter trinitatis  KL. 11.00 Krabbe 
Søndag d. 24. 26. søndag efter trinitatis Kl.   9.30 Krabbe  
December   
Søndag d. 1. 1. søndag i advent Kl. 14.00 Krabbe 
Søndag d. 8. 2. søndag i advent  Kl.   9.30 Krabbe
Søndag d. 15. 3. søndag i advent Kl. 11.00  
Søndag d. 22. 4. søndag i advent  Kl. 16.00 Ni Læsninger
Tirsdag d. 24. Juleaften Kl. 16.00 Kl. 15.00 Kl. 14.00
Onsdag d. 25. Juledag Kl.   9.30 Krabbe Kl. 11.00 Krabbe
Torsdag d. 26. 2. juledag Kl. 11.00 Krabbe 
Søndag d. 29.  Ingen Ingen
Januar 2014
Tirsdag d. 1. Nytårsdag  16.00 Krabbe 

HØST-Hallen 
udvidelse!
Status – information fra 
projektgruppen
Projekt	”Akut	udvidelse	af	
Servicefaciliteter	i	HØST-
Hallen	2012”
Som	nævnt	i	sidste	måneds	ind-
læg	mangler	der	lige	den	endeli-
ge	vedtagelse	af	budget	2014.	Alt	
skulle	være	forhandlet	på	plads	
så	det	er	reelt	kun	formaliteter.	
Så	vi	i	projektgruppen	har	holdt	
møde	for	at	være	klar	på	det,	der	
kommer	her	i	løbet	af	efteråret/
vinteren	i	forbindelse	med	udvi-
delse	af	HØST-Hallen.
Vi	 skal	 så	 i	 arbejdstøjet	 igen,	
for	 at	 se	 om	 vi	 kan	 få	 vores	
egenfinansierede	 del	 med	 på	
projektet,	 således	 at	 der	 også	
bliver	aktivitetsrum	og	kvadrat-
meter,	 så	vi	kan	huse	alle	akti-
viteter	og	vores	hastigt	stigende	
medlemsskare.
Projektgruppen	 vil	 løbende	
opdatere	 her	 i	HØST	 med	 ny	
status	for	projektet.
NB	Vigtigt!	Husk	at	sætte	lo-
kalt	X	til	byrådsvalget	den	19.	
november!

Kontaktperson i projektgruppen 
er Lars Olsen

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

LEG MED BOLD

For	 alle	 friske	 piger	 og	 dren-
ge	 i	 storbørnsgruppen	 i	 børne-
haven,	 0	 og	 1.	 klasse	 tilbyder	
HØST	IF	nu

LEG	MED	BOLD
Vi	 vil	 lege	 forskellige	 lege	med	
bold,	løbe,	hoppe,	kaste	gribe	og	
bruge	kroppen,	men	mest	af	alt	
have	det	sjovt.
Det	 er	 ikke	 nødvendigt	 med	
forhåndstilmelding,	 så	 mød	
bare	op	1.	gang.
Træningstiden	er	onsdage	 fra	
kl.	16.45	til	17.45.
Første	gang	onsdag	d.	23.	ok-
tober	2013.
Kontingent	for	hele	vintersæ-
sonen:	Kr.	200.

Ansvarshavende
Line Olsen Særkjær

E-mail line.saerkjaer@sol.dk 

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

Fridage
Jeg	holder	fri	i	uge	45.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	Hadsten:
Birgith	Nørlund	tlf.	86	98	24	24
Peter	Ulvsgaard	tlf.	86	98	08	09

Mette Krabbe

Kirkevejviser
Sogne- Mette Krabbe

præst Præstegården, Ødumvej 32
 Tlf. 86 98 90 65

For- Ruth Bugtrup

mand Glentevej 17, Hadbjerg
 Tlf. 86 91 49 13

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

mailto:lars.knud@forum.dk
mailto:line.saerkjaer@sol.dk
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I	 slutningen	 af	 august	 måned	
sad	 Kenneth	 Pedersen	 og	 jeg	
selv	og	evaluerede	en	hjemme-
kamp	mod	AGF.	Så	fik	vi	en	skør	
ide,	vi	skulle	da	afholde	et	kæm-
pe	 hjemmekampsarrangement,	
med	 idegrundlag	 i	 ”Danmarks	
fedeste	seriefodboldkamp”.	
Små	3	uger	senere,	stod	vi	så	
på	dagen.	Kl.	12.30	havde	vi	ind-
kaldt	 til	 sponsorarrangement	
for	 sponsorerne	 i	 klubben.	 14	
mand	 endte	 arrangementet	 på,	
hvor	 Halgruppen	 fremlagde	 in-
formationer	 om	 den	 forestå-
ende	 udvidelse.	 Per	 Rasmus-
sen,	kommerciel	direktør	 i	BSV	
Håndbold,	holdte	et	kort	indlæg	

om	 de	 VIP-arrangementer	 han	
afholder	 i	 BSV,	 samt	 fordelene	
ved	at	sponsorere	lokalt.	
Til	 sidst	 var	 der	 taktikoplæg	
fra	 Kenneth	 Pedersen	 om	 da-
gens	kamp	mod	Søften	GF.	
Denne	 del	 af	 arrangementet	
har	 fået	 stor	 ros	 fra	 alle	 sider.	
Søren	 Pedersen	 og	 Kurt	 Møl-
ler	 som	 var	 repræsentanter	 fra	
HØST	IF,	styrede	begivenheder-
ne	flot	og	Per	Rasmussen	nævn-
te	 efterfølgende	 at	 han	 er	 stor	
fan	af	det	arbejde	der	bliver	 la-
vet	i	en	mindre	klub	som	HØST	
IF	 alligevel	 er	 med	 over	 500	
medlemmer,	 mellem	 Hadsten,	
Randers	og	Aarhus.	

Efter	 sponsorarrangementet	
blev	sponsorer	fragtet	ned	på	op-
visningsbanen.	 Der	 skulle	 gøres	
klar	til	indløb	med	ungdomshold.	
Julie	 og	 Mogens	 Krogh	 havde	
gjort	et	stort	arbejde	med	at	samle	
ungdomsspillere	 fra	HØST	 IF	 til	
at	løbe	ind	med	os	denne	dag.	
Vi	 havde	 lånt	 anlæg	 i	 hallen,	
samt	højtalere	fra	Hadbjerg	skole.
Tidligere	HØST	IF	spiller,	Mor-
ten	Hansen,	havde	gennem	sit	ar-
bejde	med	AGF’s	fanklub	skaffet	
kasteruller	og	konfettibomberør.	
Det	blev	en	stor	oplevelse,	for	
både	os	og	ungdomsspillerne.	
Søftens	spillere	synes	også	det	
var	 rigtig	 sjovt	 at	 lave	et	 rigtigt	
indløb	som	man	ser	i	TV.	
Generelt	blev	det	en	rigtig	fed	
dag	i	fede	omgivelser.
Kampen	på	banen	var	dog	ikke	
noget	at	råbe	hurra	for,	da	vi	tab-
te	0-4.	Men	sponsorer	og	 tilsku-
ere	 på	 stadion,	 er	 jeg	 sikker	 på,	
fik	en	oplevelse	uden	lige	denne	
dag.	 Ikke	 tit	man	ser	en	Serie	4	
kamp,	med	sponsorarrangement,	
indløb	med	ungdomshold	og	tifo!	
Takker	alle	der	var	med	til	at	
hjælpe	denne	dag.	Det	er	dejligt,	
at	når	man	får	en	skør	ide,	så	si-
ger	folk	bare	”Jamen	selvfølgelig	
hjælper	jeg	da	til!”
Husk	 vores	 hjemmekampe	
d.	 20.	 oktober	mod	 Lisbjerg	 og	
4.	 november	mod	 ACFC.	 Begge	
kampe	skal	vindes,	hvis	vi	skal	
overleve	i	Serie	4.	

Simon

HØST	IF	har	til	stadighed	brug	for	hjælp	til	for-
skellige	ting	der	skal	udføres	–	både	fysisk	og	
økonomisk.	Derfor	er	det	dejligt	når	virksom-
heder	 og	 private	 giver	 tilsagn	 om	 at	 give	 en	
hånd	med.
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.

Sponsorarrangement 27. oktober
Auto C Park Randers
Søndag	den	27.	oktober	er	vi	ved	at	planlægge	
et	sponsorarrangement	ifm.	Randers	FC	super-
liga	fodboldkamp	mod	FCK	på	Auto	C	Park	Ran-
ders.	HØST	IF	har	mulighed	for	hvert	år	at	in-
vitere	et	antal	sponsorer	til	et	VIP	arrangement	
til	 en	 af	 Randers	 FC’s	 kampe.	 Indbydelser	 til	
sponsorer	udsendes	(uge	40)	så	snart	det	er	be-
kræftet	fra	Randers	FC,	at	vi	kan	få	plads	i	lou-
ngen	inden	kampen	samt	billetter	denne	dag.

Sponsorudvalget.
Vivi Jensen, Søren Pedersen, Kurt Møller og 

Lars Olsen

OK Ødum
Kampagne
Næste	kampagnearrangement	er	fredag	den	25.	
oktober	hvor	HØST	IF	er	på	tanken	for	at	tegne	
flere	 tilskudskort	 og	 dermed	 flere	 tilskudskro-
ner.	Her	kan	der	også	bestilles	el	via	OK,	 som	
fordobler	OK’s	bidrag	til	HØST	IF	pr.	tanket	liter.
Så	 støt	 lokalsporten.	 Køb	 brændstof	 og	 el	
igennem	OK.	Så	støtter	du	din	lokaleforening.	
Sponsorstøtten	fra	OK	går	til	ungdomsarbej-
det	i	HØST	IF.

SponSorhjØrneT

Sponsor arrangement 21. september

Søften GF i 
indløb ved 
sponsor-
arrange-
mentet på 
Hadbjerg 
Stadion
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Stavgang
Hver	 lørdag	 her	 i	 efterårs-/vin-
terperioden	er	stavgængerne	på	
banen.	 Vil	 du	med	 på	 en	 frisk	
tur	 med	 efterfølgende	 hygge	 i	
klublokalet,	 så	 møder	 du	 bare	
op	 lørdage	kl.	9.30	ved	HØST-
Hallen.
Der	 er	 altid	 plads	 til	 nye	 på	
holdet,	så	vel	mødt.

Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg

8370 Hadsten
Tlf. 86 91 43 76

Mobil 72 20 24 56

LØB I HØST IF
Vi	 løber	 hver	 tirsdag	 kl.	 19.30	
og	 søndag	kl.	10.00	 fra	HØST-
Hallen.
Alle	 kan	 være	med	 og	 der	 er	
en	gruppe	af	løbere	til	hvert	ni-
veau.
1.	 gruppe:	 Løbeskole:	 mål	 5	
km	på	12	uger
2.	gruppe:	Løber	5-10	km
3.	gruppe:	Løber	10	km+
Alle	er	velkomne.	Du	 forplig-
ter	 dig	 ikke	 til	 at	 komme	 hver	
gang,	men	det	er	bare	lidt	sjove-
re	at	løbe	med	andre	og	få	ny	in-
spiration	til	løberuter	og	andet.
Vel	løb.
Yderligere	info:

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

Bettina Sørensen 
jhe@post.tele.dk, tlf. 22 86 07 47

Cykling for 
motionister
Cykling	er	nu	indstillet	for	i	år.	
Vi	er	tilbage	til	april	2014.
Tak	til	Niels	Erik	og	Jonna	for	
sæson	2013.

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
kim@liholm.dk  

Kontaktperson Ungdom
Jesper Wichmann

Tlf. 61 28 33 16
wichmann@paradis.dk 

Ju-jitsu
Træningstider fra nu:
Tiger (6-11 år): Tirsdag 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag 18.00-19.15
Voksne:  Tirsdag 18.00-19.15 

  Torsdag 20.30-22.00

Web: http://jujitsu. langton.dk
hadbjerg.jujitsu@gmail.com 

BordTenniS

Til stævne i Auning
hele	 vejen	 igennem,	 hvilket	
man	 også	 kan	 se	 på	 præmieli-
sten.
I	HØST	IF	Bordtennis	har	an-
tallet	 af	 spillere	 generelt	 været	
højt,	men	 flere	 spillere	er	 altid	
velkomne.

moTion

Deltagerantallet	 for	 HØST	 IF	
Bordtennis	var	som	vanligt	højt,	
i	alt	16	deltagere	viste	flaget.
Dagens	 startede	 kl.	 9.00	 og	
forløb	planmæssigt	hele	dagen.
Der	var	fuld	gang	i	drenge	og	
piger,	 som	 holdt	 humøret	 højt	

Præmieliste
Singler

Række   Navn Klub
Minipuslinge E 1 x Daniel Thomsen HØST IF
Puslinge A 1 x Lasse Mørch HØST IF
Puslinge E 1 x Theis Østergaard HØST IF
Yngre Drenge B 3 x Emil Thomsen HØST IF
Yngre Drenge D 2 x Benjamin Christensen HØST IF
Yngre Drenge E 3 x Marcus Quist HØST IF
Yngre Pige D 1 x Marie Stenbæk Nielsen HØST IF
  2 x Alberte Bødker HØST IF
Drenge C 3 x Sune Aamand HØST IF
Drenge E 2 x Marcus Juul Sørensen HØST IF
Senior Klasse 4 1 x Casper B. Pedersen HØST IF
Senior Klasse 7 2 x Frode Mogensen HØST IF
Åben Række 2 1 x Nicolai Sørensen HØST IF
Åben Række 3 2 x Lasse Mørch HØST IF
  3 x Emil Thomsen HØST IF
Åben Række 5 2 x Theis Østergaard HØST IF

Doubler
Række   Navn Klub
Puslinge A 1 x Niels-Anton Tybirk / Lasse Mørch Viby/HØST IF
Puslinge E 1 x Daniel Byfuglien / Theis Østergaard HØST IF
Y. Pige D 1 x Marie Nielsen / Alberte Bødker HØST IF
Y. Drenge B 1 x Benjamin Christensen / Emil Thomsen HØST IF

Emil Thomsen

Daniel Thomsen

mailto:claus@glavind.net
mailto:jhe@post.tele.dk
mailto:kim@liholm.dk
mailto:wichmann@paradis.dk
http://jujitsu. langton.dk
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
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Afslutning 
i HØST-

Hallen

FodBold

Ungdom
Så	 lakker	 turnering	 og	 træning	
udendørs	mod	enden.	De	sidste	
kampe	er	under	afvikling	netop	
nu.	Det	har	været	en	forrygende	
sæson	2013	med	masser	at	børn	
og	unge	mennesker	på	banerne	
omkring	HØST-Hallen.	 Dejligt	
at	 se	 børn	 og	 unge	 gå	 til	 den!	
Tak	 for	 sæson	 2013	 til	 alle	 der	
bidrog!
Stillingen	 fra	 turneringskam-
pene	kan	ses	på	www.dbu.dk	og	
søg	på	HØST	IF	hvor	alle	HØST	
IF	holdene	tilmeldt	DBU	kan	ses	
på	oversigten.

Ungdoms afslutning
Fredag	27.	september	2013	i	
HØST-Hallen
Fodboldfesten	 fredag	 den	 27.	
september	i	HØST-Hallen	blev	
en	stor	succes.	95	børne-	og	ung-
domsspillere	 fra	 HØST	 IF	 Fod-
bold	var	mødt	op	til	en	hyggelig	
aften	i	festhumør.	Arrangemen-
tet	 blev	 indledt	 med	 spisning	
med	 pasta	 og	 kødsovs	 til	 alle.	
Stemningen	 steg	 et	 par	 grader,	
da	 det	 var	 lykkedes	 at	 få	 2	 af	
Randers	FC’s	profiler	fra	super-
ligaholdet	 til	 at	 komme.	 Peter	
Friis	(målmand)	og	Mads	Fenger	
fra	Randers	FC	kom	og	 fortalte	
om	 deres	 fodboldliv.	 Der	 blev	

stillet	mange	gode	spørgsmål	til	
de	 2	herrer,	 og	 de	delte	 glæde-
ligt	ud	af	deres	viden.	Der	blev	
skrevet	 masser	 og	 autografer	
samt	uddelt	slikposer.	Der	blev	
overrakt	pokaler	til	årets	spiller	
på	hvert	hold	og	alle	disse	spil-
lere	 fik	 fortjente	 klapsalver	 for	
deres	 indsats	 på	 holdet.	Deref-
ter	var	der	 lagt	op	 til	diskomu-
sik,	 Disney	 Show	 eller	 fodbold	
(indendørs	 i	 hallen/	 udendørs	
på	Multibane)	resten	af	aftenen	
indtil	kl.	21.00.	En	god	og	festlig	
aften	var	slut.	De	fleste	var	godt	
brugte	efter	en	festlig	og	fornø-
jelig	aften.	Tusind	tak	til	spille-
re,	 trænere/ledere	 og	 forældre	

for	en	god	fest	og	fodboldsæson.	
Samt	tak	til	Michael	Stidsen	for	
diskotek	og	Allan	Thomsen	 for	
maden.	En	rigtig	god	afslutning	
på	fodboldsæson	2013	for	vores	
Ungdomsafdeling.

Pokaler	til	flg.	spillere	på	de	
enkelte	hold

Drenge
U8  Lucas Lajer
U9  Theo
U10  Sebastian
U14  Fabian
Piger
U9  Liva Maria
U11  Agnete
U13  Maja

Indendørs 
fodbold
Den	 nye	 indendørssæson	 star-
ter	i	uge	43	efterårsferien.

HØST-Hallen
U7 drenge Fredag kl. 14.00-15.00
U8 drenge Fredag kl. 15.00-15.50
U9 drenge Fredag kl. 15.50-16.40
U11 drenge Fredag kl. 16.40-17.30
U11 piger Fredag kl. 17.30-18.30
Seniorer/motion Fredag kl. 20.30-21.30
Old Boys Onsdag kl. 21.30-23.00
Voldum-hallen
U17 drenge Torsdag kl. 18.00-19.00

Fodboldudvalget

http://www.dbu.dk
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Senior
Damesenior – Old Girls 
(7-Kvinde-hold)
Sæsonen	lakker	mod	enden	for	
vores	2	damehold.	Dameholdet	
(de	 yngre)	har	 spillet	 7	kampe,	
vundet	 3,	 spillet	 2	uafgjorte	 og	
tabt	 2.	 Målscore	 24-23	 vidner	
om	meget	 tætte	 kampe.	 I	 skri-
vende	 stund	mangler	holdet	 at	
møde	nr.	1	Mols,	som	er	ubesej-
rede.	 Herefter	 er	 sæsonen	 slut	
for	”det	yngre”	damehold.
OG-holdet	 (+28)	 var	 kom-
met	i	en	meget	skrap	pulje.	Det	
er	 blevet	 til	 2	 uafgjorte	 kampe	
samt	ellers	nederlag.	Men	godt	
kæmpet	 blev	 der	 hele	 vejen	
igennem.	Så	gejsten	er	bevaret!	
Sæsonen	2013	er	hermed	slut.

Old Boys 40 årsholdet
OB	40-holdet	er	nu	færdig	med	
efterårsturneringen.	 De	 klare-
de	 sig	 rigtig	 flot.	 7	 kampe	 –	 5	
vundne,	1	uagjort,	1	tabt	–	hvil-
ket	 rakte	 til	 2.	pladsen	ud	af	 9	
hold.	Målscore	23-11.	Godt	gået	
OB	40.
Spørgsmål	vedr.	OB	40-holdet	
og	sæson	2014	kan	rettes	til	Lars	
Olsen	fra	Fodboldudvalget.

Herresenior 11-mands Serie 4
I	forbindelse	med	sponsorarran-
gement	den	21.	september,	som	
er	 omtalt	 på	 side	 12,	med	 ind-
løb,	 konfetti,	 musik	 etc.	 afvik-
ledes	 kampen	 mod	 Søften	 GF.	
Kampen	 blev	 tabt	 4-0	 selv	 om	

der	 være	med	 at	 forære	 denne	
modstander	mål,	som	det	er	for	
vane,	har	man	måske	en	 chan-
ce	–	også	 fordi	alternativet	evt.	
vil	være	nedrykning.	Vi	håber	på	
det	bedste	i	de	kommende	kam-
pe	 og	 på	 den	 sædvanlige	 store	
publikumsopbakning	 til	 hjem-
mekampene.

Herresenior 11-mands Serie 6
Serie	 6	 holdet	 får	 spillet	 nogle	
kampe.	Desværre	har	det	de	sid-
ste	 par	 kampe	 været	 sådan,	 at	
modstanderen	har	meldt	afbud	
eller	bare	er	blevet	væk.	Holdet	
er	også	kommet	ok	fra	start	med	
2	uafgjorte	kampe	spillet	samt	1	
vundet.	 Træls	 når	man	 står	 14	
mand	omklædt	klar	til	kamp.
Serie	 6	 har	 11	 points	 for	 6	

HØST	 IF	havde	et	hav	af	 chan-
cer.	Det	er	vel	altid	fortjent,	når	
man	taber	med	4-0,	men	resul-
tatet	 kunne	 nemt	 være	 blevet	
anderledes	hvis	HØST	IF	havde	
kendt	deres	besøgstid.	Og	det	er	
det,	der	så	er	aktuelt	nu	–	efter-
følgende	tabte	HØST	IF	kampen	
mod	 AGF	 med	 3-1.	 Så	 kniven	
var	på	struben	før	weekendens	
kamp	mod	Grundfør,	som	var	1	
point	foran	HØST	IF,	og	den	di-
rekte	modstander	i	kampen	om	
at	undgå	nedrykning.
Dagen	 var	 i	 Hadbjerg,	 Lyse-
rød	 Lørdag,	 hvorfor	 HØST	 IF	
spillere	 af	 DBU	 havde	 fået	 lov	
til	 at	 spille	 i	 lyserøde	 trøjer,	
som	deres	bidrag	 til	denne	dag	
for	 Kræftens	 Bekæmpelse.	 Om	
det	var	det,	der	hjalp,	 eller	det	
var	 den	 gejst	 og	 gode	 spil	 der	
blev	 lagt	 for	 dagen	 vides	 ikke.	
Men	 i	 hvert	 fald	 vandt	 HØST	
IF	kampen	4-2.	Fuldt	 fortjent	–	
igen	en	del	chancer,	og	i	denne	
kamp	scorede	man	så	på	nogle	
af	 dem.	At	man	 lukkede	2	mål	
ind	–	et	drop	og	et	selvmål	gjor-
de	 dog,	 at	 det	 måske	 blev	 lige	
lidt	 for	 spændende	 alligevel.	
Efter	kampen	er	HØST	 IF	nu	2	
points	 foran	 Grundfør	 med	 3	
kampe	tilbage.	2	hjemmekampe	
mod	ACFC	og	Lisbjerg	 skal	me-
get	 gerne	 give	 fuld	 pointhøst.	
Derudover	 er	 der	 udekampen	
mod	 rækkens	 nr.	 1	 Fuglebak-
ken,	som	man	spillede	1-1	mod	
på	hjemmebane.	Hvis	holdet	la-

kampe.	3	vundne,	2	uafgjort	og	
1	tabt.	Målscore	er	17-11.	Vel	OK	
må	man	sige	–	men	de	vundne	
kampe	uden	kamp	ville	 vi	me-
get	 hellere	 have	 spillet.	 Det	 er	
trods	alt	det	man	træner	for.
Der	 resterer	 2	 kampe	 og	 Se-
rie	6	holdet	slutter	sikkert	på	2.	
pladsen.
Herefter	lakker	sæsonen	mod	
enden	forhåbentlig	med	Serie	4	
og	6	igen	til	foråret.
Nye	 spillere	 er	 selvfølgelig	
velkomne	 i	 sæson	2014	 til	den	
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.

HØST IF Fodbold hjemmekampe 
efteråret 2013

Kampprogram
19. oktober kl. 15.00 Herrer Serie 4 HØST IF Lisbjerg FC
3. november kl. 11.00 Herrer Serie 4 HØST IF ACFC

Serie 4 
holdet  før 

kampen mod 
Søften GF

mailto:kennethbergpedersen@gmail.com
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Mandag:	I	dag	skulle	vi	med	to-
get	i	4	timer	til	Kbh.	Da	vi	skulle	
af	toget	skulle	vi	gå	i	lang	tid	til	
vandrehjemmet.	 Da	 vi	 ankom	
til	vandrehjemmet	skulle	vi	ind	
på	vores	værelser	og	pakke	ud.	
Efter	det	fik	vi	besked	på	at	pas-
se	på	en	nøgle	til	vores	værelse.	
Og	så	skulle	vi	spise	aftensmad.	
Efter	vi	var	færdige	skulle	vi	gå	
en	tur	og	så	skulle	vi	i	seng.

Kristina og Michelle 6. A

Dag	2:	Først	fik	vi	verdens	bed-
ste	morgenmad	og	så	tog	vi	me-
troen	ind	til	de	kongelige	stal-
de	i	Christiansborg	og	bagefter	
så	 vi	 selve	 slottet	 og	 det	 var	
meget	flot.
Så	tog	vi	ud	og	se	rundetårnet	
og	bagefter	så	vi	det	store	stygge	
storkespringvand	og	så	måtte	vi	
shoppe	 i	 2	 timer	 på	 Strøget	 og	
jeg	købte	en	is	og	en	slikpose	og	
Amalie	 købte	 en	 løs	 top,	 hvor	
der	stod	cool	på.

Og	bagefter	tog	vi	på	rundvis-
ning	i	Folketinget	af	Bertel	Har-
der,	Amalies	mors	onkel	og	det	
var	sjovt.

Emine 6. B og Amalie 6. B

Tirsdag:	 var	 vi	 i	 de	 kongelige	
stalde.	De	havde	kun	hvide	he-
ste	de	hentede	ind	fra	Tjekkiet.	
Der	var	et	lille	museum	med	de	
kongelige	heste	 gennem	årene.	
Det	vi	syntes	var	mest	spænden-
de,	 var	 en	udstoppet	 oldenbor-
ger	hest.	Denne	hest	skulle	løbe	
35	km	på	45	min,	men	klarede	
det	på	42min.	Det	var	på	grund	
af	at	en	anden	konge	syntes,	at	
oldenborger	 heste	 kun	 var	 til	
pynt	 og	 slet	 ikke	 kunne	noget.	
Hesten	faldt	død	om	bagefter.
Onsdag:	 regnvejr	 og	 atter	
regnvejr	 og	 så	 til	 Planetariet,	
hvor	 mange	 af	 os	 faldt	 i	 søvn	
under	en	film.
Vi	var	også	i	Vor	Frue	Kirke.	Så	
skulle	vi	på	kanalrundfart,	hvor	

der	var	en	masse	ki-
nesere	der	tog	bille-
der	af	os.	
Caroline og Ida 6. A

Dronningens	 Gobe-
liner:	det	er	en	stor	
sal	 med	 en	 masse	
tæpper.	De	viser	en	
masse	 symboler	 på	
hvert	 et	 tæppe.	Det	
nyeste	 tæpper	 er	 et	
portræt	 af	Dronnin-
gen	 og	 prinsgema-

len.	 Da	 rundvise-
ren	fortalte	om	den	
gang	hun	så	tæppet,	
var	 hun	 negativt	
overrasket.	 På	 por-
trættet	har	hun	lan-
ge	 arme	 for	 at	 vise	
hun	omfavner	alle	i	
hele	Danmark.
Christiansborgs	
håndbibliotek:	 det	
er	 hvor	 dronningen	
læser	og	hvis	du	en	
dag	 kommer	 der	
hen,	så	prøv	at	se	op	i	loftet	så	
ser	man	en	masse	forfattere	fx.	
H.	C	Andersen.

Mie & Sjanne

Tirsdag	 aften	 var	 vi	 i	 tivoli.	 Vi	
prøvede	 en	 hel	 masse	 ting.	 Vi	
prøvet	 dæmonen,	 det	 gyldne	
tårn,	 gyngerne,	 den	 gamle	 rut-
sjebane	og	mange	andre	ting.
Vi	 så	 en	 balletopvisning	 den	
var	meget	smuk.	De	dansede	en	
historie.	Den	hed	den	standhaf-
tige	tinsoldat.
Det	 var	 en	 rigtig	hyggelig	 tur	
sammen	 med	 vores	 parallel	
klasse	og	vores	klasselærer.

Camilla 6. B

Onsdag	 kl.	 16.05	 var	 vi	 på	 ka-
nalrundfart	i	Nyhavn.	Da	vi	sad	
i	båden	var	der	to	sider	stole,	 i	
venstre	sad	vores	klasse	og	i	den	
anden	side	 sad	 japanerne/kine-
serne	 som	 syntes	 at	 vi	 danske	
børn	var	sjove	og	attraktive.	De	

blændede	os	med	deres	kamera-
er	og	filmede	os.
Vi	 sejlede	 forbi	 operahuset,	
den	 sorte	 diamant,	 som	 så	 ret	
sejt	ud.	Så	var	der	nogle	kæmpe	
store	kampskibe	og	en	gammel	
ubåd.	Også	fik	vi	at	vide	at	den	
lille	havfrue	var	blevet	halshug-
get	 tre	 gange	 begrund	 af	 hær-
værk	og	man	kunne	godt	se	det	
på	grund	af	at	hovedet	så	nyere	
ud	en	resten	af	kroppen.

Simon T 6. B & Mikkel 6. A

Vi	gik	fra	vandrehjemmet	kl.	ca.	
10.00	og	hen	til	Bella	Sky	for	at	
tage	metroen	til	Vanløse	og	der-
efter	 med	 S-toget	 til	 Ballerup	
hvor	vi	skulle	gå	ca.	en	km	hen	
til	Toms	chokoladefabrik.	Da	vi	
kom	ind	i	fabrikken	skulle	vi	af-
levere	vores	mobiler	og	kamera	
for	vi	måtte	ikke	tage	billeder	af	
produktionen	 for	 de	 ville	 godt	
vide	hvor	billederne	havner.

Marc og Niklas 6. B

6. klasserne på Hadbjerg skole var på lejrtur til København
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Vi	 var	 på	 Carlsberg	 museum,	
hvor	der	var	16.808	flasker	i	alt.	
Der	 var	 en	 guide,	 der	 viste	 os	
rundt	blandt	andet	viste	han	os	
kedlerne	og	der	hvor	der	var	tun-
neller,	hvor	de	har	opbevaret	øl,	
som	de	kunne	drikke	efter	et	år.	
Man	havde	lukket	Carlsberg	ned	
i	nogle	år,	så	da	man	åbnet	det,	
var	alle	de	gamle	ting	der	stadig,	
også	 begyndte	man	 at	 lave	 det	
til	et	museum.

Freya og Stephanie 6. A

I	DR	byen	så	vi	først	det	studie	
hvor	 Kaj	 &	 Andrea	 blev	 opta-
get.	Det	var	meget	mindre	end	
man	kunne	forestille	sig.	Bagef-
ter	så	vi	et	meget	større	studie.	
Efter	 det	 kom	 vi	 ind	 i	 et	 slags	
mini	 hus,	 hvor	 der	 et	 badekar,	
en	 murstensvæg	 med	 vinduer	
og	 dør,	 en	 slags	 sandkasse,	 og	
borde	og	stole.	Det	blev	brugt	til	
at	lave	radiodrama.	Alle	tingene	
blev	 brugt	 til	 at	 lave	 virkelige	
lydeffekter.

Sofie & Mathilde 6. B

Vi	 havde	 lige	 været	 inde	 på	
Amalienborg	og	tog	metroen	til	
DR	byen.
Derefter	 gik	 vi	 ind	 i	 et	 stu-
die	der	hed	Studie	 9A.	Der	 var	
MEGA	mange	lamper.	Der	var	et	
hvidt	forhæng	som	kunne	træk-
kes	for.	Så	satte	man	nogle	lys-
rør	til	at	lyse	og	så	lignede	det	at	
rummet	var	uendeligt.	Så	gik	vi	
videre	ind	i	Studie	9B.
Lidt	tid	efter	skulle	vi	lave	vo-
res	 eget	X-Factor.	Der	 var	2	ka-
mera	 mænd	 (Mads	 og	 Sonny),	
2	sangere	(Natasja	og	Cathrine),	
3	dommere	 (Erminia,	Anton	og	
Stephanie),	 1	 vært	 (Freya)	 og	 4	
redigerings	mænd.	(Vi	kan	ikke	
huske	hvem	det	var.)

Julie, Cathrine, Mia 6. A

Vi	 syndes	 det	 var	 sjovt	 og	 det	
sjoveste	var	DR	BYEN

Anton, Sonny og Oliver 6. A

Så	var	det	hjem	på	vandrehjem-
met,	for	vi	skulle	gøre	klar	til	et	
stort	 afslutningsshow	 i	 cafete-

riet.	 Alle	 værelser	
skulle	 lave	 en	 eller	
anden	 form	 for	 un-
derholdning.	 Efter	
det	lange	show	kom	
vi	sent	i	seng,	og	det	
var	 lidt	 dumt,	 for	
næste	morgen	 skul-
le	 alle	 op	 kl.	 4.45,	
for	 at	 nå	 at	 pakke,	
men	 så	 gik	 turen	
også	hjem.	

Sofie & Mathilde 
6. B

Fællesspisning 
i Ødum 
forsamlingshus
Onsdag	d.	6.	november	kan	du	
invitere	 familien	 til	 en	 god	 og	
billig	 gang	 aftensmad	 i	 forsam-
lingshuset.	 Maden	 er	 klar	 kl.	
17.30,	 der	 bliver	 serveret	 kryd-
derkartofler	og	frikadeller	samt	
salat.
Forsamlingshuset	 er	 blevet	
ringet	 op	 af	 foreningen	 „Kun-
sten	at	redde	liv“	og	vi	har	været	
med	til	at	donere	et	beløb	til	en	
hjertestarter.	Vi	skulle	have	væ-
ret	på	Hammel	Hestemarked	d.	
7.	september,	men	byforeningen	
var	desværre	forhindret.	Der	vil	
efter	maden	 være	 introduktion	
i	 brugen	 af	hjertestarteren	 som	
efterfølgende	vil	blive	hængt	op	
ved	forsamlingshuset.	Introduk-
tionen	varer	ca.	1	times	tid.
Som	 afslutning	 på	 denne	 af-
ten,	 bliver	 der	 serveret	 kaffe	
med	 kage.	 Der	 sælges	 øl,	 vand	
og	vin	til	rimelige	priser.

Prisen for dette arrangement
Børn < 3 år: gratis
3-12 år: kr. 25
Voksne: kr. 50 inkl. kaffe med brød
Tilmelding	er	påkrævet	til	fæl-
lesspisningen	senest	d.	30.	okto-
ber	på	tlf.	30	64	31	94	eller	e-mail	
gunte.lindberg@gmail.com	(læg	
besked	hvem	og	hvor	mange	der	
deltager).
Hvis	 du/I	 ikke	 deltager	 i	 fæl-
lesspisningen	kommer	i	bare	til	
kl.	 19.	Kaffe	med	brød	kan	kø-
bes	til	kr.	15.

Tilbud om 
Hjerte-Lunge 
redningskursus
Forsamlingshuset	 kan	 tilbyde	
jer,	at	vores	førstehjælpsinstruk-
tør	 kommer	 en	 aften	 og	 afhol-
der	 et	 Hjerte-Lunge-rednings-
kursus,	 for	 de	 personer	 som	
ønsker	dette.
Kurset	 afholdes	 efter	 Dansk	
Førstehjælpsråds	anvisninger	og	
det	er	med	 til	 at	 give	en	bedre	
forståelse	 af	 bruges	 af	 hjerte-
starteren.	Hjertestarteren	 alene	
kan	ikke	redde	liv.

4 timers H-L redningskursus 
(hjertemassage kursus)

Indeholder følgende
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-lunge-redning
Kontrol af bevidsthed
Frie luftveje
Aflåst sideleje
Hjertemassage
Træning i hjertestarter.

Alle	 der	 gennemgår	 dette	 kur-
sus	 vil	modtage	 et	 kursusbevis	
godkendt	af	Dansk	førstehjælps-
råd.
Pris	kun	kr.	150	pr.	deltager
Normalpris	 kr.	 250	 pr.	 delta-
ger	 (børn	 under	 12	 år	 deltager	
gratis)
I	vil	blive	skrevet	op	d.	6.	no-
vember	 med	 bindende	 tilmel-
ding,	hvor	der	derefter	vil	blive	
aftalt	en	dato	med	instruktøren.

mailto:gunte.lindberg@gmail.com
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Arbejdsdag i forsamlings huset 
d. 25. maj 2013

Projekt 
Svanesøen
Projekt	Svanesøen	blev	til,	da	vi	
i	 Ødum	 by	 observerede	 at	 der	
var	svaner	i	søen.
Bestyrelsen	 i	 byforeningen	vil	
gerne	gøre	dette	område	til	noget	
specielt,	så	vi	besluttede	på	et	be-
styrelsesmøde,	 at	der	 skulle	 an-
lægges	en	repos,	således	at	man	
kan	komme	nærmere	svanerne.
Den	 er	 netop	 blevet	 færdig,	
dog	mangler	der	et	gelænder	ved	
trappen.	Vi	har	fået	en	sponsor-
gave	fra	OK	Plus	i	Ødum,	i	form	
af	 et	 bord-bænkesæt,	 således	 at	
man	kan	tage	sin	madpakke	med	
derud	og	nyde	naturen.
Der	 vil	 blive	 en	 indvielse	 af	
projektet,	fredag	d.	25.	oktober	
kl.	16.00.	Der	vil	blive	skænket	
øl/sodavand	 til	 kr.	 10	 pr.	 stk.	
samt	en	pølse	m.	brød	til	kr.	5.

Jule dekorations kursus
Da	 det	 var	 rigtig	 hyggeligt	
sidste	år	og	 jeg	er	blevet	op-
fordret	til,	at	lave	et	julekur-
sus	igen	i	år,	så	gør	jeg	det.
Derfor	 holder	 jeg	 julekur-
sus	d.	30.	november	2013	kl.	
10-16	på	Ågårdsvej	11,	Ødum.
Vi	 skal	 lave	 forskellige	de-
korationer,	kalenderlys	og	adventskrans.
Konceptet	er	således,	at	jeg	skaffer	og	samler	
alt,	hvad	vi	skal	bruge	og	du	blot	skal	medbrin-
ge	lys	og	fade.
Kurset	koster	kr.	500	og	det	er	med	alt	inkl.	
materialer	og	kaffe/te	og	sødt.
Ca.	en	uge	før	kurset	sender	jeg	en	e-mail	ud	
med	billeder	af	de	modeller,	jeg	vil	foreslå	du	
kan	lave	og	så	kan	du	få	et	overblik	over	hvilke	
lys	osv.	du	skal	have	med.
Tilmelding	skal	ske	på	mm@langdahl.dk	el-
ler	på	tlf.	27	20	01	47	senest	d.	4.	november.

Venlig hilsen
Marianne Langdahl

Forsamlingshuset	 har	 gennem-
gået	 en	 forvandling	 og	 er	 blevet	
malet	i	hele	salen,	den	røde	farve	
på	panelerne	er	væk	og	er	blevet	
mørk	grå	og	væggen	over	er	blevet	
en	lys	grå,	adskilt	af	en	sort	liste.
Vi	stod	meget	og	overvejede	om	
baren	ikke	også	skulle	have	en	om-
gang	og	inden	vi	fik	set	os	om,	var	
Hans	Jørgen	i	sving	med	at	rengøre	
panelerne	så	de	kunne	males.

Udenfor	 blev	 Tinas	 carport	
endnu	 engang	 klargjort,	 så	 nu	
mangler	 der	 kun	 2	 sider,	 mon	
ikke	vi	bliver	færdige	med	den.
Entreen	mangler	at	blive	ma-
let,	 men	 det	 når	 vi	 nok	 på	 et	
tidspunkt.	 Vi	 har	 malingen,	 så	
hvis	 der	 nogle	 venlige	 sjæle,	
som	 ikke	har	 noget	 at	 foretage	
sig,	er	man	velkommen.
	

John S og Guffe i 
gang med garagen

Tina, Thomas og 
Lillian i salen

Det færdige 
resultat

mailto:mm@langdahl.dk
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Så	er	Hadbjerg	Goes	PINK/Lyse-
rød	Lørdag	overstået,	og	I	er	sik-
kert	alle	spændte	på,	hvor	man-
ge	penge	vi	 fik	samlet	 ind.	Der	
blev	 samlet	 ikke	 mindre	 end	
12.878,08	kr.	ind	via	alle	de	akti-
viteter,	der	var	i	Hadbjerg	denne	
dag.	 Det	 er	 simpelthen	 så	 flot,	
og	jeg	er	så	glad	for	og	stolt	over	
at	bo	her	i	Hadbjerg,	hvor	alt	kan	
lade	sig	gøre.
Damerne	mod	Herrerne	 end-
te	 12-10,	 serie	 4-kampen	endte	
4-2	til	HØST,	og	konkurrencen	
i	 forbindelse	med	 serie	 4-kam-
pen	blev	vundet	af	Anne	Berthe	
Frederiksen	(præmien	var	spon-
seret	 af	 Klippehuset	 Hadbjerg,	
Lounika	 Smykker	 v/Louise	 Sø-
rensen,	 POMPdeLUX	 v/Anne-
mette	 Andersen	 og	 underteg-
nede).
Jeg	 vil	 gerne	 takke	 Hadbjerg	
Tømrerfirma,	 Hadbjerg	 Mur	 &	
Beton,	 Klippehuset	 Hadbjerg,	
Den	 Lokale	 Pølsevogn	 v/Allan	
Thomsen,	 Cenneth	 Lund,	 stav-
gangsholdet	 i	 HØST,	 POMP-
deLUX	 v/Annemette	 Andersen,	
Lounika	 Smykker	 v/Louise	 Sø-

rensen	 og	 løbeshop.dk	 for	 at	
have	støttet	op	om	arrangemen-
tet.	 Tusind	 tak	 for	 sponsorater	
og	hjælp.
Derudover	vil	 jeg	gerne	takke	
Lene	Halstrøm	Nielsen,	Erik	Pe-
dersen,	 Mogens	 Krogh,	 Rikke	
Antvorskov,	 Inge-Lise	 Rathje,	
Lars	 Olsen,	 alle	 spillerne	 i	 Da-
merne	 mod	 Herrerne	 og	 mål-
sponsor	 ved	 serie	 4-kampen	
Brian	Amdi.	Tusind	tak	for	jeres	
hjælp	og	deltagelse.
En	 ekstra	 stor	 tak	 til	 Claus,	
Christina	 og	 Magnus	 Mikkel-
sen.	 Tusind	 tak	 for	 støtten	 og	
for	hjælp	med	at	håndtere	den	
farlige	ballonmaskine.
Ligeledes	en	ekstra	stor	tak	til	
Simon	Buus	Olsen	for	at	lade	sig	
hundse	med	de	sidste	to	uger	og	
ikke	mindst	i	går.	Du	er	en	ener.
Sidst,	 men	 ikke	 mindst,	 en	
kæmpe	stor	tak	til	alle	jer,	der	
deltog	i	aktiviteterne	d.	5.	okto-
ber.	Uden	jer	var	det	aldrig	gået.	
Uanset	bidrag,	så	husk	at	klappe	
jer	selv	på	skulderen.
TAK!

Julie Krogh

Fællesspisning
Vi	startede	med	fællesspisning	d.	
3.	oktober	–	det	var	bare	for	at	det	
ikke	skulle	være	som	det	plejer.	
Det	var	som	altid	en	dejlig	mid-
dag,	 som	 blev	 rost	 meget.	 Næ-
ste	spisning	er	så	d.	31.	oktober	
og	middagen	bliver	gullach	med	
tilbehør.	 Tilmelding	 senest	 d.	
28.	oktober	til	Ida	og	Egon	på	tlf.	
86	91	49	80.	Man	er	først	tilmeldt	
når	man	har	talt	med	en	af	dem.

Søparken
Vi	 er	 nu	 kommet	 godt	 i	 gang	
med	arrangementer	i	Søparken.	
Hen	over	sommeren	har	der	væ-
ret	 hold	 sankthansbål,	 og	 der	
blev	 holdt	 loppemarked,	 som	
blev	 en	 stor	 succes.	 Der	 blev	
indsamlet	 penge	 til	 det	 kom-
mende	madpakkehus,	som	bor-
gerforeningen	ønsker	 at	 opføre	
på	 pladsen.	 Allan,	 vores	 lokale	
pølsemand,	 sponserede	 over-
skuddet	fra	salg	af	pølser	til	Sø-
parken	–	mange	tak,	Allan.
Nu	hvor	jeg	skriver	dette,	har	
vi	 hjemtaget	 tegninger	 til	 et	
madpakkehus,	og	vi	arbejder	nu	
på	at	få	samlet	penge	ind	til	det.

Hjertestarter
Når	 dette	 blad	 er	 kommet	 ud,	
så	 er	 byens	 hjertestarter	 opsat,	
og	der	er	blevet	afholdt	kursus	i	
brugen.	Den	er	opsat	ved	siden	
af	 døren	 ind	 til	 forsamlingshu-
set.	Det	er	sådan,	at	hvis	den	bli-
ver	aktiveret,	så	vil	der	lyde	en	
høj	 hyletone	 fra	 ophængsplad-
sen.	 Jeg	 vil	 gerne	 opfordre	 til,	
at	der	 bliver	 reageret,	hvis	den	
hyletone	går	 i	 gang.	Det	kunne	
være,	 der	 var	 en,	 som	 havde	
bruge	 noget	 hjælp.	 Jeg	 vil	 også	
opfordre	 forældre	 til	 børn	 og	
unge	 til	 at	 fortælle,	 at	det	 ikke	
er	legetøj.

Forsamlings-
huset
Der	er	nu	opsat	nye	 tagrender	
på	 forsamlingshuset	 og	 på	 vo-
res	 havehus.	 Det	 var	 meget	
tiltrængt,	 og	 der	 har	 vi	 fået	 et	
godt	resultat.	Dagplejemødrene	
har	spurgt,	om	der	kunne	ord-
nes	 noget	 ved	 scenen,	 så	 der	
var	bedre	plads	til	børnenes	le-
getøj	 –	 det	 arbejder	 vi	 også	 vi-
dere	med.

Har	du	ideer	til	ting,	vi	kan	lave	
i	 borgerforeningen,	 så	 ret	 hen-
vendelse	til	os.

Venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg Goes PINK! 
lørdag d. 5. oktober 2013

hadBjerg BorgerForening
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 Selling Selling

Glædelig aflysning
Af	dysten	mellem	Selling	og	Hadbjerg	d.	27.	oktober
Vi	har	valgt	at	aflyse	cykeldysten,	grundet	ny-
heden	om	at	cykelstien	kommer.
Den	er	planlagt	påbegyndt	i	2015.
Vi	 fortsætter	 vores	 arbejde	bag	 kulissen,	 og	
holder	jer	løbende	opdateret.
Stort	tillykke	til	alle!

Med venlig hilsen
Forældre for Cykelsti: Bo, Dorthe og Majken

Selling For-
SamlingShuS

Medhjælper- / tilflytterfest
Årets	medhjælper-	og	tilflytterfest	er	netop	vel	over-
stået.	Vi	vil	gøre	det	til	en	tradition,	at	festen	frem-
over	holdes	den	første	weekend	i	oktober,	så	næste	
gang	forventes	derfor	at	være	d.	4.	oktober	2014.
Festen	skal	ses	som	det	skulderklap,	det	er	tænkt	
som,	hvor	vi	fra	Selling	Forsamlingshus’	bestyrelse	er	
vært	ved	en	årlig	begivenhed.	Vi	samles	for	at	markere,	
at	vi	er	glade	for	alle	former	for	hjælp	til	at	få	afviklet	
opgaverne	i	husets	regi.	Der	er	for	så	vidt	mange	opga-
ver	at	tage	fat	på,	så	hvis	du	eksempelvis	er	interesse-
ret	i	at	hjælpe	bankogruppen,	så	kan	du	finde	kontak-
toplysninger	på	bankogruppen	på	vores	hjemmeside	
www.8370.dk.	 Alternativt	 kunne	 det	 være	 hjælp	 til	
fællesspisning,	husstandsomdeling	af	sedler,	bage	en	
kage	til	fællesspisning	(udgifter	til	kagen	refunderes),	
hjælpe	med	oprydning	efter	fællesspisning	osv.
Så	hvis	du	har	lyst	til	at	komme	med	til	med-
hjælperfesten	i	2014,	så	er	der	mange	forskel-
lige	muligheder	for	at	få	en	sådan	invitation.
Til	dette	års	fest	var	vi	knap	60	deltagere,	og	
vi	havde	en	rigtig	hyggelig	aften.	Det	ville	være	
mig	en	fornøjelse,	hvis	vi	kunne	komme	op	på	
samme	antal	næste	år.	Det	er	rart	med	hjælpen,	
tak	for	det	alle	sammen.

På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø

Fællesspisning
Som	vanligt	her	i	vinterhalvåret	
afholdes	fællesspisning	den	sid-
ste	onsdag	i	måneden.
Menuen	den	30.	oktober	 er:	
Oksesteg	med	skysovs,	sur/sødt	
og	nye	kartofler
Der	sælges	øl/vand/vin	til	rime-
lige	priser.	For	maden	er	priserne	
som	følger:	<3	år:	gratis.	3-12	år:	
kr.	20,	og	for	voksne	kr.	40.
Tilmelding	 er	 påkrævet,	 se-
nest	 mandag	 den	 23.	 septem-
ber	 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).

Overnatning 
i Selling 
forsamlingshus
Fredag	d.	25.	oktober	gentager	vi	
successen	med	overnatning	 for	
Selling-børn	og	barnlige	sjæle.	Vi	
mødes	kl.	17.30	og	spiser	hotte-
re	og	drikker	rød	sodavand.
Kl.	19	skal	vi	 jo	nok	se	noget	
på	 DR,	 hvorefter	 der	 er	 soda-
vandsdisko.	Jeg	sørger	for	noget	
fredagsslik	til	ungerne.	Aftenen	
slutter	ca.	kl.	22-22.30,	hvor	bør-
nene	bliver	puttede.
Man	er	også	velkommen	til	at	
komme	 og	 hygge,	 selvom	man	
ikke	har	lyst	til	at	sove	der.
Tilmelding	 er	 nødven-
digt	 af	 hensyn	 til	 maden	 se-
nest	mandag	 d.	 21.	 oktober	 på	
madiselling@gmail.com.

Medlemsmøde 
i Selling 
Forsamlingshus
Medlemmer	 af	 Støttekredsen	
Selling	 Forsamlingshus	 2013	
indbydes	 hermed	 til	 medlems-
møde	onsdag	den	6.	november	
kl.	19.30.
Der	er	denne	gang	5	personer	
på	 valg,	 men	 da	 alle	 modtager	
genvalg	kan	du	roligt	møde	op.
Udover	den	formelle	gennem-
gang	 af	 regnskab	og	 valg	 af	 be-
styrelsesmedlemmer	bliver	mø-
det	 tit	 brugt	 til	 en	 snak	 under	
’eventuelt’,	 hvor	 man	 har	 mu-
lighed	for	at	drøfte	forhold	om-
kring	 forsamlingshuset	 og	 drif-
ten.
Hvis	 du	 har	 eventuelle	 for-
slag,	der	skal	drøftes	på	mødet,	
så	kan	disse	afleveres	i	postkas-
sen	 ved	 forsamlingshuset	 se-
nest	14	dage	før	mødet,	dvs.	den	
23.	oktober.

På bestyrelsens og  
støttekredsens vegne

Martin Bugge Kobberø

Hjertestarter
Der	 er	 nu	 indkøbt	 en	 hjertestarter	 til	 Selling	
Forsamlingshus.	Denne	vil	 blive	monteret	på	
gavlen	 ved	 forsamlingshuset,	 så	man	 hurtigt	
kan	få	fat	i	apparatet	døgnet	rundt,	hvis	beho-
vet	skulle	være	ude.
Apparatet	 kommer	 til	 at	 sidde	 i	 et	 varme-
skab,	så	det	ikke	tager	skade	af	frostvejr.	Skabet	
er	udstyret	med	alarm.	Når	forsikringsforhold	
er	på	plads,	vil	hjertestarteren	blive	monteret,	
og	jeg	skal	naturligvis	nok	orientere	om	det	her	
i	HØST,	når	det	er	sket.
Forsamlingshuset	 har	 prioriteret	 indkøb	 af	
en	 hjertestarter	meget	 højt,	 da	 det	 kan	 være	
med	til	at	skabe	langt	bedre	chancer	i	en	akut	
situation.	Udstyret	 har	 dog	 været	 en	 investe-
ring	til	over	kr.	20.000,	hvilket	er	en	betragtelig	
udskrivning	for	huset.
Vi	vil	derfor	gerne	opfordre	sellings	borgere	
til	at	overveje	en	økonomisk	donation	til	hjer-
testarteren.	Der	vil	blive	husstandsomdelt	 gi-
rokort	til	støttekredsen,	og	her	har	man	mulig-
hed	 for	at	donere	et	beløb	 til	hjertestarteren.	
Du	har	mulighed	for	at	indbetale	et	højere	be-
løb	 end	 selve	medlemskabet	 koster,	 der	 som	
vanligt	er	kr.	200	for	en	husstand,	dog	kr.	100	
for	 pensionister.	 Ethvert	 beløb	 derudover	 vil	
blive	 betragtet	 som	donation	 til	 hjertestarter,	
og	alt	–	stort	som	småt	–	er	velkomment.
Alternativt	 kan	 vi	 opfordre	 så	 mange	 som	
muligt	 til	 netop	 i	 år	 at	 blive	medlem	af	 støt-
tekredsen,	hvis	man	ikke	i	forvejen	havde	så-
danne	planer.	Vi	håber,	at	byen	støtter	op	om	
initiativet.

På bestyrelsens vegne
Martin Bugge Kobberø

http://www.8370.dk
mailto:madiselling@gmail.com
mailto:madiselling@gmail.com
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her Finder du KoloFon

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

Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel 42 80 27 50 
H.C.Andersensvej 2 
 henckel@it-henckel.dk
Cykler 
PedalPedersen 51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten 87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk 
Joan Pank joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation 86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen 
Rødkælkevej 6, Hadbjerg 
www.hadbjergmurogbeton.dk 
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning 86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus 
Udlejning 30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz 29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg  
 www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør 86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten 
 www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg 40 10 30 73
Rikke Skorstengaard 
Rødkælkevej 18 klippehuset@live.com 
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 
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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

NY

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

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

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

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

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

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

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

	 		 D e a d l i n e 	 U d k omm e r
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
mailto:klippehuset%40live.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
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

November
 1 
 2 
 3 Kl. 15.00 Hadbjerg, kl. 16.30 Ødum
 4 Tilmelding til dekorationskursus
 5 
 

6
 Medlemsmøde, Selling Forsaml.hus

Fællesspisning, Ødum 
Tilmelding t. Hjerte-lungekursus, Ødum

 7 
 8 
 9 
 10 Kl.  9.30 Hadbjerg
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 Kl. 11.00 Hadbjerg
 18 
 19 Kommunevalg
 20 
 21 
 22 
 23 Kirkehøjskole, Hadsten Højskole
 24 Kl.  9.30 Ødum
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 Juledekorationskursus, Ødum

Oktober
 18 
 19 
 20 Kl. 11.00 Ødum
 21 
 22 HØST udkommer
 23 Leg med bold, HØST IF
 24 Concert Clemens, Ødum
 
25

 HØST IF på OK
Indvielse projekt Svanesøen, Ødum 
Overnatning i Selling Forsamlingsh.

 26 Kirkehøjskole, Hadsten Højskole
Høstfest, Hadbjerg

 27 Kl. 11.00 Hadbjerg
Cykeldyst ER AFLYST (se side 28)

 28 
 29 
 30 Fællesspisning, Selling
 31 

HØST


