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Hadbjerg skole
På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter,
meddelelser m.m. – samt logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvor der
gives information til de enkelte klasser.
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HØST 2013
Deadline
December 1.12.2013

Udkommer
13.-17.12.2013

Læs HØST på nettet
fx på www.8370.dk eller
www.hadsten-pingvinnyt.dk

Lørdag den 30. november skal vi
have indviet vores landsbytorv
ved HØST-Hallen i Hadbjerg.
Et projekt med et budget på kr.
740.000 + lidt ekstra skal nu afsluttes formelt, så vi kan få udløst de midler der står i fondene
hos LAG, Lokale- & Anlægsfonden samt Landsbyrådet, som
har støttet os.
Det er således officiel indvielse af krolfbane, multibane, petanquebane samt Historiehuset.
Desuden vil der blive opsat et
skilt med sponsorerne og oversigter over stavgangs- og løberuter. For at signalere indvielsen
har vi bedt Favrskov Kommunes
borgmester komme på besøg og
klippe snoren. Derefter vil der

være aktiviteter på krolfbanen,
petanquebanen samt multibanen. Desuden vil stavgængerne
gå en tur i området og løberne
fra LØB I HØST IF løber en lille tur – alt sammen for at markere den officielle indvielse af
Landsbytorvet. Herefter samles
vi i klublokalet til en lille sammenkomst, hvor HØST IF vil
være vært for kaffe, te, øl, vand,
vin samt lidt let spiseligt. Vi håber mange vil kigge forbi denne
dag for at markere indvielsen af
Landsbytorvet. Vi ses den 30.
november kl. 11.00.
Projektgruppen
Landsbytorvet
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HØST IF
HØST-Hallen
udvidelse!
Status - information fra
projektgruppen.
Projekt ”Akut udvidelse af
Servicefaciliteter i HØSTHallen 2012”
Siden sidste HØST status er
der sket det, at vi nu har haft
kontakt til kommunen. Hvordan får vi den del, som vi selv
står for, i spil sammen med den
del, som blev vedtaget på budgettet i oktober? Der sker ikke
lige noget med det samme, men
vi vil være en del af dette projekt sammen med Hadbjerg
skole, når der skal tages hul på
selve projektet. Desuden er vi i
gang med at se på finansieringen. Især har vi kig på nogle fonde, som vi vil søge om midler til
at finansiere en så stor del som
muligt af egendelsbetalingen på
de ca. kr. 1.4 mio. kr. + moms.
Projektgruppen vil løbende
opdatere her i HØST med ny
status for projektet.
Kontaktperson i projektgruppen
er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@forum.dk

HØST IF
Hjertestarter
ved
HØST-Hallen

Vi er heldige og glade i Hadbjerg/HØST IF for at være udvalgt gennem Tryg Fonden, til
at modtage en hjertestarter
samt kursus i brug af hjertestarteren. Det har været en lang
proces, som begyndte med en
ansøgning til fonden for knap
et år siden, og siden har der været masser af ventetid. Men nu
kommer hjertestarteren, som vi
har ventet på.
På kurset er der 12 pladser
som bliver fordelt mellem skolens personale, som er tæt på
i dagtimerne, og HØST IF‘s instruktører, som er tæt på i de
sene eftermiddags- og aftentimer. Kurset bliver afholdt sidst i
november og hjertestarteren vil
derefter blive opsat i et varmeskab udenpå hallen.
Tryg Fonden har app til
smartphones; Hjertestart, og
den viser, hvor den nærmeste
hjertestarter er, uanset hvor
man befinder sig i Danmark.
Den har også en guide til, hvordan man redder menneskeliv,
med alle trinene i en hjerte-lungeredning. Det er en vigtig app,
der kan redde menneskeliv. Det
er betryggende at vide, man altid kan finde den nærmeste
hjælp.

Kommunevalg
19. november

SÆT X I
KALENDEREN

Tirsdag den 19. november er der
valg af byråds- og regionrådskandidater. Fra HØST IF side
vil vi anbefale at man stemmer på en af de lokale kandidater i vores område indenfor
de forskellige partier.
Der er sideordnet opstilling så
det er vigtigt at de lokale kandidater bakkes op.
Dette skal også ses i lyset af,
at vi de seneste år har nydt godt
af netop de lokale kandidater i
byrådet – især med den budgetterede udvidelse af HØST-Hallen og cykelsti mellem Hadbjerg
og Selling samt en række andre
ting.
Så tænk på det, når du sætter dit kryds den 19. november.
Held og lykke til vores lokale byrådskandidater!

Weekenden d. 14. & 15. marts
2014 vil HØST IF holde fest,
hvor alle de, som har noget
med foreningen at gøre, vil
blive inviteret.
Fredag d. 14. marts 2014 vil der
være fest for børn og unge under 18 år.
Lørdag d. 15. marts 2014 vil
der være fest for forældre til
børn der er medlem, hjælpere,
trænere, ledere og de medlemmer som selv dyrker idræt osv.
over 18 år.
Indbydelse følger senere.
Vi håber I har tid og lyst til at
deltage.
Venlig hilsen
Festudvalget HØST IF

Vivi Jensen
Formand HØST IF
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HØST IF

HØST IF

HØST IF Motion
Stavgang

Hver lørdag her i efterårs-/vinterperioden 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 HØSTHallen.
Der er altid plads til enkelte
nye på holdet, så vel mødt.
Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg
tlf. 86 91 43 76, mobil 72 20 24 56

Sponsorhjørnet

LØB I HØST IF

Vi løber hver tirsdag kl. 19.30
og søndag kl. 10.00 fra HØSTHallen.
Alle kan være med og der er
en gruppe løbere til hvert niveau.
1. gruppe: Løbeskole: mål 5 km på 12 uger
2. gruppe: Løber 5-10 km
3. gruppe: Løber 10 km+
Alle er velkomne. Du forpligter dig ikke til at komme hver
gang, men det er bare lidt sjovere at løbe med andre og få ny inspiration 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

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. nr. 61 28 33 16
E-mail wichmann@paradis.dk
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Ju-Jitsu

Træningstider
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
og torsdag kl. 20.30-22.00
Web http://jujitsu.langton.dk
hadbjerg.jujitsu@gmail.com

HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov og
ting der skal udføres – både rent
fysisk og også økonomisk. Derfor er det dejligt når firmaer og
private giver tilsagn om at give
en hånd med, både til det materielle, der skal installeres/mon-

teres og 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.

Sponsor
arrangement

OK Ødum

Den 11. november Auto C
Park Randers
I sidste nummer af HØST
skrev vi om sponsorarrangement søndag d. 27. oktober i
Randers ifm. superligakamp.
Dette blev desværre ikke til noget da alt var optaget til denne
kamp mod FCK. I stedet har vi
fået plads til den næste hjemmekamp, som er mod Superligaens nummer 2 pt. Aab fra
Ålborg. Et ægte lokalopgør kan
man vel sige. Dette løber af stabelen d. 11. november på Auto C
Park Randers. HØST IF har som
sagt mulighed for hvert år at invitere et antal sponsorer til et
VIP arrangement til en af Randers FC’s kampe. Nærmere om
hvordan det gik i næste nummer af HØST.
Sponsorudvalget
Vivi Jensen, Søren Pedersen,
Kurt Møller og Lars Olsen

Næste kampagnearrangement
er fredag den 13. december kl.
12.00-16.00, 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
bidrag fra 6 til 12 ører til HØST
IF pr. tanket liter.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Er du interesseret i dette 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 kampagnedatoerne.
I klublokalet i HØST-Hallen
er der brochurer etc. og det vil
også være at finde på hjemmesiden.
Lars Olsen
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HØST IF

HØST IF Gymnastik
HØST IF Gymnastik har fået
3 certificerede instruktører i

Smt1 og
springbasis
Dette betyder at vi har 3 eksaminerede instruktører, der har
gennemgået en uddannelse
med afsluttende eksamen både
i teori og i praksis.
Steffen og Hennings beskrivelse af deres kursus kan I læse
her til højre.
Clara var af sted her i oktober
og blev certificeret i springbasis.
Instruktørerne har brugt 1 hel
weekend for at kunne uddanne
sig til dette. Helt frivilligt!
Vi håber, at I som forældre,
vil sætte pris på, at vi forsøger
at give vores instruktører al den
uddannelse de kan få, for at forbedre sig og blive endnu bedre.
Vores instruktører har efter
en sådan weekend endnu mere
lyst til at undervise og brænder
efter at kunne give jeres børn en
god gymnastiktime hver eneste
uge. Et sådant kursus giver dem
et skub og en energi og de kan
næsten ikke vente med at komme hjem til foreningen og få alle
de nye input og lærdom brugt.
Stort tillykke til Clara, Steffen
& Henning!
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Certificering
SMT 1
HØST IF gymnastikafdeling har
haft sendt Henning og Steffen
på forlænget weekend på Gunslevholm Idrætsefterskole på
Falster for at gennemføre certificeringen i springmodtagning
på niveau 1, selve certificeringen er opdelt i 3 prøver.
Om fredagen ved ankomst
startes med typisk efterskole
mad samt indlogering, efterfølgende startes kurset med teori
efterfulgt af en multiple choice-test med konkrete spørgsmål
omkring teorien bag en liste forskellige spring som f.eks. salto.
Efter testen sluttes af med socialt samvær på kryds af de forskellige foreninger, samt noget
koldt at drikke samt muligheden for at banke sukkerniveauet op.
Efter lidt social hygge fik alle
22 mand og damer lov til at indlogere sig på det lokale klasseværelse ved siden af.
Dagen efter stod den på almindelig morgenmad efterfulgt af
opvarmning i deres springcenter, herefter afprøvning af baner
samt spring kun afbrudt af en
kold forfriskning og frugt. I selv
samme tidsrum var der modtagning, og da vi selv var prøvekaniner for hinanden, er der masser af kræfter i vores spring, og

ved et enkelt fejlspring pådrog
Henning sig en skade, der resulterede i en brækket knogle
i tommelfingeren, så Henning
mere eller mindre var ude det
meste af dagen.
Afslutningen på dagen stod på
en skriftlig metodikprøve i opbygning af et spring fra begyndelse til øvet.
Om søndagen stod den på opvarmning, efterfulgt af praktisk
prøve med fokus på modtagning, og til trods for Hennings
kraftigt hævet finger, bliv tommelfingeren tapet sammen med
resten af hånden, og dagen blev
gennemført med korrekt modtagning fra både Hennings og
Steffens side.
Alt dette resulterede i at foreningen har nogle rigtige dygtige springinstruktør, der er
blevet certificeret til at kunne
modtage i de enkle spring der
arbejdes med på deres hold.
Foreningen tilbyder disse kurser til instruktørerne, så gym-

nasterne er i de bedste hænder.
Instruktørerne ved således også,
hvordan de skal agere, hvis der
skulle komme et uheld i forbindelse med træningen eller ved
en opvisning. Samtidig ved forældrene at instruktørerne der
står ude og underviser deres
børn, ved hvad de har med at
gøre og formår at udvikle deres
børn på en sikker og fornuftig
måde til at kunne springe sikkert.
Hvis du vil vide mere så
kom og spørg, ellers besøg
www.springsikker.dk   hvor de
enkle uddannelser er præcenteret samt forklaring på hvad de
forskellige spring består af.
Weekenden d. 16 & 17. november tager 10 instruktører af
sted til Fuglsøcentret på Mols
for at uddanne sig endnu mere.
Her vælges 5 moduler og det er
bl.a. gymnastik/spring/rytme/
gymcross/parkour m.m.
Steffen & Henning
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HØST IF
Fodbold

HØST IF
Indefodbold

senior

Træningstider for

HØST IF Herresenior 11-mands Serie 4 og Serie 6 Indefodbold
Serie 4 holdet
”overlever” i Serie 4
Afslutningen på sæsonen for
Serie 4-holdet blev næsten for
spændende.
Men med en god indsats i
de sidste 5 kampe, som gav 10
point, lykkedes det lige akkurat
at rede sig endnu en halv sæson
i Serie 4.
Efter sejre over Grundfør,
IVF (taberdømt) samt dengang
rækkens nr. 1; Fuglebakken og
en uafgjort mod Lisbjerg, var
der i sidste kamp lagt op til at
man skulle have 1 points for
ikke at rykke ud af Serie 4. De
14 bedste nr. 6 i alle 8 holdspuljerne (ca. 40 puljer) ville
blive i Serie 4. Før kampen var
HØST IF nr. 6 på denne liste.
Men da alle nr. 6 holdene i de
andre puljer klarede sig godt
og vandt, var HØST IF’s kamp
mod ACFC meget vigtig for vores Serie 4 hold.
Kampen startede med 2 kæmpechancer til HØST IF som blev
misbrugt. Det ville have givet
ro at få bare 1 mål puttet ind. I
stedet var det ACFC der bragte
sig foran 1-0 midt i 1. halvleg. 1
minut før pausen får HØST IF
straffespark helt korrekt dømt.
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Desværre scorede vi ikke på dette, men brændte på det skammeligste.
2. halvleg blev en meget lige
affære med et par chancer til
begge hold. Desværre lykkedes
det ikke HØST IF at få bolden
puttet i kassen. Så 0-1 på hjemmebane kunne i værste fald betyde nedrykning. Så der blev
holdt øje med resultaterne fra
de andre puljer.
Imidlertid flaskede resultaterne sig sådan at HØST IF’s
18 points lige nøjagtig var nok
til stadig at være Serie 4-hold.
Som nr. 11 ud af de 14 bedste
nr. 6 hold, er HØST IF klar igen
til at tørne ud i Serie 4 til foråret. Forhåbentlig i en knap så
stærk række som denne her i efteråret.
Serie 6 holdet sluttede på en
delt 3. plads
Det var OK. Desværre blev det
til for få kampe. Nogle modstandere melder afbud til udekampe
eller bliver bare væk. Det dur
ikke. Næste sæson vil vi prøve
om vi kan få holdet med i Serie
5. Selv om det givetvis er stærkere hold, kan man så regne
med at spille hver weekend!

Samlet set har sæsonen fra
foråret 2013 og til nu været
en succes
Sæsonen startede i Serie 6 med
ca. 16 spillere (nu ca. 30 spillere).
Et par dage før turneringsstart
blev holdet opgraderet til Serie
5, da der var et hold, som havde
trukket sig. Ubesejret og vinder
af Serie 5 bragte holdet sig i Serie 4 før sommerpausen. Og så
efterårssæsonen som altså sluttede fint med endnu en ½ sæson
i Serie 4 til foråret. God indsats til
træning og i kampene. Godt gået!
Især vores helt unge U17 spillere
har virkelig spillet sig ind i Seniorrækkerne! Tak til trænere og ledere omkring serie 4 og serie 6 hold
(Mads, Kurt, Brian og Kenneth).
Herefter er sæsonen afsluttet og der holdes afslutningsfest for Senior damer og herrer
den 23. november i klublokalet
i HØST-Hallen!
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 kontaktes
på mobil 28 99 36 63 – e-mail
kennethbergpedersen@gmail.com  
eller evt. Lars Olsen fra Fodboldudvalget.

Træningstider i HØST-Hallen
U10-11 piger
Fredag
U9 drenge
Fredag
U7 drenge
Fredag
U10 drenge
Fredag
U12-13 piger
Fredag
U17 drenge
Fredag
Motionsherrer
Fredag
Motionsherrer
Fredag
Damesenior (futsal)
Onsdag
Seniorer/motion (futsal)
Onsdag
Seniorer/motion (futsal)
Onsdag
Træningstider i Voldumhallen
U8 drenge
Torsdag
U14 drenge
Torsdag

kl. 15.00-15.40
kl. 15.40-16.20
kl. 16.20-17.00
kl. 17.00-17.40
kl. 17.40-18.20
kl. 18.20-19.00
kl. 21.00-22.00
kl. 22.00-23.00
kl. 18.00-19.30
kl. 21.00-22.00
kl. 22.00-23.00
kl. 15.00-16.30
kl. 18.00-19.00

Indefodbold stævner i
HØST-Hallen
HØST-Hallen bliver jævnlig brugt til indefodboldsstævner for DBU og DGI. Flg. datoer frem
til februar er der stævner
Søndag d. 17. nov.
DBU kl. 10.00-17.00
Lørdag d. 7. dec.
DBU kl. 10.00-17.00
Søndag d. 8. dec.
DGI
kl. 09.00-15.00
Lørdag d. 14. dec.
DBU kl. 10.00-18.00
Lørdag d. 4. jan. 2014 DBU kl. 10.00-18.00
Søndag d. 5. jan.
DGI
kl. 10.00-16.00
Lørdag d. 11. jan.
DBU kl. 10.00-17.00
Søndag d. 19. jan.
DBU kl. 09.00-14.00
I februar afholder HØST IF som andre år Favrskov Kommunemesterskaber i Indefodbold.
Det er d. 21., 22. og 23. feb. 2014.
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Kirke &

Kirke &

menighed

”Julestue”
i Ødum præstegård
Tirsdag den 3. december kl. 13.30
V/ Ander Dohn, Maria Winther Jørgensen og Mette Krabbe
Jeg har ladet mig fortælle, at julestuen i præstegården
er en god tradition, der er værd at bevare. Så det gør vi
selvfølgelig, selvom der er kommet en ny præst til området.
Anders Dohn tager Maria Winther Jørgensen med og
sammen vil de underholde os med et til lejligheden
sammensat program med sange og viser. Præsten læser
en julehistorie, Gunvor sørger for et godt julekaffebord
og undervejs er der selvfølgelig mulighed for at synge
kendte julesange og -salmer.
Der er gratis entre, kaffen koster 20 kr. og vi forventer
at slutte kl. 15.30.
Alle er velkomne.
Mette Krabbe
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menighed

1. søndag
i Advent

”De Ni
læsninger”

Ødum Kirke
Søndag den 1. december
kl. 14.00
Vi holder børne- og familiegudstjeneste i Ødum kirke. Konfirmanderne laver gudstjeneste for børn og voksne og efter
gudstjenesten er der juletræstænding i Selling forsamlingshus. Kulturudvalget, Selling forsamlingshus og Byforeningen
for Ødum og Omegn arrangerer
og indbyder. Se hele programmet på side 19.

Hadbjerg kirke
Søndag den 22. december
kl. 16.00
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og traditionen tro er
der naturligvis De 9 læsninger 4.
søndag i advent. Det skal siges,
at jeg er på barselsorlov hele julen fra mit organistjob i Ødum
og Hadbjerg, så i juledagene vil
der være organistvikarer på.
Men lige præcis de 9 læsninger
er så fantastisk hyggeligt, at her
kommer jeg alligevel.
Det foregår d. 22. december
kl. 16.00 i Hadbjerg kirke. Her
vil man ud over selve læsningerne få lejlighed til at høre nogle
fremragende sangere fra Århus,
som sammen med undertegnede vil synge julen ind i bedste
4-stemmige motet-stil.
Kom og mærk den
intense julestemning sitre i hele
kirken og hør
disse sangere synge
christmas
carols og
de bedste
danske julesalmer.

Julegudstjenester
for børnehave- og
dagplejebørn
Hadbjerg kirke
Torsdag den 19. december
kl. 9.30
Julegudstjeneste for børnehaverne i Hadbjerg og Selling samt
dagplejerne i området.
Børnene fra Selling Børnehave laver rollespil over ”Et barn
er født i Betlehem” og børnene
fra Hadbjerg børnehave pynter
kirken og bærer lys ind under
gudstjenesten.
Vi glæder os til denne særlige
gudstjeneste for de mindste, hvor
alle selvfølgelig er velkomne.

Vel mødt
Anders Dohn
organist
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Kirke &

Kirke &

menighed

Adventstid og
juletravlhed

”Af alle latterlige Ting
forekommer det mig at være
det allerlatterligste at have
travlt i Verden”
Sådan skrev Søren Kierkegaard for mere end 150 år siden.
Men selvom det er gamle ord,
så forekommer det mig, at disse
ord også kan tale til mennesker
af i dag. Snart tager vi hul på adventstiden. En tid som er fyldt
med gøremål, forberedelser og
forventningsglæde.
Adventstid er forberedelsestid. Vi forbereder os på det, som
skal komme. Stuer og børneværelser fyldes med julekalendere
og pakkekalendere, med kalenderlys og adventskrans. Vi tæller ned og tænder lys. Vi planlægger og gør rent. Vi køber ind
og laver mad, klipper og klistre
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og pynter op. Adventstiden er
fyldt med forberedelser.
Men Advent er også forventningsglæde. Gennem alle vores
forberedelser vokser forventningen til det, som skal komme
– men det kan hænde, at forventningen stiger os til hovedet.
Forventningen om den lykkelige
familie, der er samlet omkring
juletræet eller børnenes store
forventninger til gaverne under
træet. En ting er i hvert fald sikkert, at julegaverne hjemme hos
os umuligt kan leve op til alle de
krydser, der er sat i diverse julekataloger, der er kommet ind ad
døren de sidste uger!
Efterhånden fylder forberedelser og gøremål så meget, at
adventstiden hurtigt kan blive
mere hektisk og problematisk

end hyggelig og forventningsfuld.
For mange mennesker er advent og jul en svær tid. Ikke kun
for de ensomme og de fattige,
også for børnefamilierne kan
det være en hård tid at komme
igennem. Mange ting skal nås.
Juleafslutninger på skoler, i SFO
og til fritidsinteresser, samtidig
med at man også gerne vil nå at
lave de mest fantastiske juledekorationer, bage de lækreste kager og give de bedste gaver.
Derfor er det en god ide at
have Kierkegaards ord i baghovedet, når vi om lidt tager hul
på adventsmåneden: ”Af alle
latterlige Ting forekommer det
mig at være det allerlatterligste
at have travlt i Verden”
For rigtigt er det, at det er lat-

menighed

terligt at have travlt, især i denne måned, hvor vi netop skal
forberede os på glæden, der skal
komme, og som jo allerede er
nu, hvis vi giver os tid og rum til
at mærke efter.
Med til advent hører også sindets forberedelse, men det har
vi det med at glemme i alt det
andet. Og som præst mener jeg
selvfølgelig, at sindets forberedelse passende kan foregå i kirken. Fire søndage før jul kan vi
samles i kirkerne, synge dejlige
jule-og adventssalmer og lytte
til Guds ord, der fortæller os, at
selv om alle vores forventninger
ikke bliver indfriet og selvom vi
ikke når alt det, som vi forestiller os, vi skal nå, så bliver det jul
alligevel.
I kirken er der rum for krakelerede overflader og bristede forventninger. Her får vi at
vide, at højtiden ikke afhænger
af os. Festen kan vi nok forberede, men den store højtid kommer til os. Højtiden skaber vi
ikke selv. Den er Guds gave til
os med et budskab om fred.
I kirken bliver vi mindet om,
at vi skal sætte tempoet ned.
Adventstid er tid til forventning
og eftertanke. Det er forberedelsestid i det rette tempo. Så
giv tid og mærk forventningens
glæde vokse. Hold advent og giv
hjerte og tanke tid til at berede
sig på julen, der vil komme.
Glædelig Advent!
Mette Krabbe
Sognepræst i Ødum-Hadbjerg
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menighed

menighed

Kirkehøjskole

Temaet for den igangværende sæsons kirkehøjskole 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.
Kirkehøjskolen foregår på Hadsten Højskole lørdage fra 10-13.
Prisen for kaffe, foredrag og frokost er 80 kr. 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, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten sogne.

Lørdag d. 23. november
Dannelse på rejse
v/ lektor Carsten Bach-Nielsen
Der er mange dannelser.
Naturen er fuld af dannelser,
isdannelser og skydannelser –
for eksempel.
Dannelse er noget, der er resultat 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, forventedes det, at man havde sin dannelse med – og at den ville holde livet ud.
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Lørdag d. 11. januar
”Tag dig i agt for den
gode samvittighed – om
kristendom og kultur”
v/ højskoleforstander Jørgen
Karlsen
En foredragsrække om dannelse
uden deltagelse af idehistoriker
og højskoleforstander og medlem af etisk råd, Jørgen Carlsen,
vil mangle en vigtig røst.
Jørgen Carlsen har både selv
og gennem den filosofiske dannelse, 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, kristendom og kultur indgår i en stadig
vekselvirkning, og hvor dannelse 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 været 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 mennesket bliver til.
Livsbetingelser, den historiske eksistens, mennesket forhold til verden og sig selv har
betydning for menneskets potentiale, personlighed 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 siden sit velgennemtænkte
bud på det i bogen Jesus og
Kristus.
Han er både skeptisk over for
kirkelig tradition og fascineret
af Jesus. Og det er der en lang
europæisk tradition for.
Hvem Jesus var, har der været, og er der mange synspunkter på: vandrefilosof, helt, halvgud, religiøs sværmer, mystiker,
geni, politisk oprører, syndebuk, eller måske idiot?
Foredraget give et bud på,
hvordan vi som moderne mennesker kan tænke forholdet
mellem Jesus fra Nazareth og bekendelsen til ham som Kristus.
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Fællesarrangement

menighed

Gudstjenester

November
ØDUM
Søndag d. 17.
25. søndag efter trin.		
Søndag d. 24. 26. søndag efter trin. kl. 9.30 Krabbe
December
Søndag d. 1.
1. søndag i Advent
kl. 14.00 Krabbe
Søndag d. 8.
2. søndag i Advent		
Søndag d. 15. 3. søndag i Advent
kl. 9.30 Anders Bonde
Søndag d. 22. 4. søndag i Advent		
Tirsdag d. 24.
Juleaften
kl. 16.00 Krabbe
Onsdag d. 25. Juledag
kl. 9.30 Krabbe
Torsdag d. 26. 2. juledag
kl. 9.30 Peter Ulvsgaard
Søndag d. 29.		
Ingen
Januar 2014
Onsdag d. 1.
Nytårsdag		
Søndag d. 5.
Helligtrekonger
kl. 9.30 Peter Ulvsgaard
Søndag d. 12. 1. søndag efter H3K		
Søndag d. 19. 2. søndag efter H3K
kl. 9.30 Krabbe
Søndag d. 26. 3. søndag efter H3K
kl. 11.00 Krabbe

Kirkebil

Ønsker man kirkebil til og fra
gudstjenester og eftermiddagsmøder, ringer man selv til Byens
Taxi, tlf. 86 98 27 11.

Fridage

Jeg holder fri i uge 50
Der henvises til mine kolleger i
Hadsten:
Birgith Nørlund tlf. 86 98 24 24
eller
Peter Ulvsgaard tlf. 86 98 08 09
Mette Krabbe
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HADBJERG
kl. 11.00 Krabbe

KOLLERUP

kl. 9.30 Krabbe
kl. 16.00 Ni Læsninger
kl. 15.00 Krabbe
kl. 11.00 Krabbe

kl. 14.00 Krabbe

Ingen
kl. 16.00 Krabbe
kl. 11.00 Krabbe
kl. 9.30 Krabbe

Kirkevejviser
Sognepræst
Formand
Kirkeværge

Mette Krabbe
Præstegården, Ødumvej 32
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
Glentevej 17, Hadbjerg
Tlf. 86 91 49 13
Bente Krabbe Møller
Østergade 59 A, Hadsten
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

1. søndag i advent

Julen nærmer sig og igen i år indbyder kulturudvalget i
samarbejde med Selling Forsamlingshus og Byforeningen for Ødum og Omegn til et arrangement for alle i
HØST-området 1. søndag i advent, d. 1. december.
Vi begynder med gudstjeneste for hele familien i
Ødum kirke, kl. 14.00 og herefter går turen til Selling
Forsamlingshus, hvor der serveres æbleskiver og glögg/
saftevand, kaffe og småkager.
Juletræet tændes ca. kl. 15.30 og vi synger et par julesange, som alle helt sikkert kan synge med på!
Hvis der kommer mange søde børn kan det jo være, vi
kan råbe julemanden op? Og måske kommer han med
slikposer, hvem ved?
Kulturudvalget
Selling Forsamlingshus
Byforeningen for Ødum og Omegn
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Selling

Hadbjerg
Selling Forsamlingshus

Fællesspisning

D. 27. november i Selling Forsamlingshus
Onsdag d. 27. november kl. 18
er der fællesspisning i forsamlingshuset.
Tilmeldingsfristen til denne
spisning er rykket til fredag d.
22. november kl. 15 på e-mail
madiselling@gmail.com eller
på tlf. 22 20 04 66. Der vil ikke
blive svaret retur, hverken på
e-mail eller telefonsvarer, men
alle er aflyttet/læst.

Priserne er 40 kr. pr. voksen,
20 kr. pr. barn mellem 3 og 12
år. Børn under 3 år gratis.
Der vil kunne købes drikkevarer i huset til de vanlige priser.
Menuen er gammeldags and
med tilbehør, kaffe/te og lidt
sødt til ganen efter maden.
Vel mødt
Bestyrelsen i forsamlingshuset

Hadbjerg Borgerforening
Fællesspisning

Fællesspisningen d. 31. oktober
var jo igen en stor oplevelse. Ida
og Grethe havde som altid lagt
kærlighed og sjæl i middagen, så
der blev gået til skålene, og rødbederne – dem var der ikke for
mange af – men nok.
Næste spisning er d. 28. november. Middagen vil være flæskesteg med tilbehør, og til kaffen er der en overraskelse! Så
meld jer til, lige så snart opslaget er opsat. Tilmelding til Ida
og Egon på tlf. 86 91 49 80. Man
er først tilmeldt, når man har
talt med en af dem. Der er ikke
nogen fællesspisning i december.

Skovprojekt

Nu hvor jeg skriver dette, er vi
kommet langt i Rubjerg Skovprojekt. Der har været afholdt
møder med Favrskov Kommune, HedeDanmark og med projektgrupperne. Der forestår nu
et stort arbejde med at indrette skoven og finde midler til at
indrette den for. Der er tilkendegivet stor tilfredshed med
initiativet, og der er stor bevågenhed om det videre forløb.
Jeg håber at når høsten 2014 er
ovre, så kan vi komme i gang
med at rejse skoven, og dermed
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også indrette den som borgerne
i området synes den skal være.
Der skal bruges mange kræfter
på det arbejde, men hvis vi løfter i flok, får vi et godt resultat.
Hvis man ønsker at bidrage økonomisk, så sælger vi skovaktier
til 50 og 100 kr. pr. stk.

Søparken

Nu hvor vinteren nærmer sig,
er der ikke den store aktivitet,
men det er ikke fordi vi ikke laver noget omkring Søparken. Vi
har indhentet priser på et madpakkehus, og det koster som
samlesæt 78.000 kr. Derudover
skal vi selv lave jordregulering,
sokkel og indretning. Vi regner
med, at der vil være mange, som
vil tage del i arbejdet med at opføre huset under kyndig vejledning af Claus Mikkelsen, Hadbjerg Tømrerfirma.

Juletræsfest

Der er juletræsfest i forsamlingshuset søndag d. 8. december. Der vil komme opslag både
ved forsamlingshuset og på
Facebook med hvilket tidspunkt
festen begynder.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening
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Vil du optages på disse sider? Kontakt
Niels Bjarne Larsen, tlf. 30 16 36 88

Her
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Kolofon

finder du
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 89 64 48 00
Hadbjerg skolefritidsordning 89 64 48 20
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
Rikke Møller Antvorskov
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.
December

Deadline
1.12.2013

Udkommer
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
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Kalender
December

November
14
15
16

Kl. 11.00 Hadbjerg
Indefodboldstævne
18 HØST udkommer
19 Kommune- og regionsvalg
20
21
22
23 Kirkehøjskole
24 Kl. 9.30 Ødum
25
26
27 Fællesspisning, Selling
28 Fællesspisning, Hadbjerg
29
30 Indvielse Landsbytorvet
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HØST

HØST deadline
1 Kl. 14.00 familiegudstj. Ødum
1. søndag i advent Selling
2
3 Julestue, Ødum
4
5
6
7 Indefodboldstævne
Kl. 9.30 Hadbjerg
8 Indefodboldstævne
Juletræsfest Hadbjerg
9
10
11
12
13 HØST IF på OK
14 Indefodboldstævne
15 Kl. 9.30 Ødum
16 HØST udkommer
17
18
19 Kl. 9.30 Børnehavegudstj. Hadbjerg
20
21
22 Kl. 16.00 Ni læsninger, Hadbjerg
23
Kl. 14.00 Kollerup
24 Kl. 15.00 Hadbjerg
Kl. 16.00 Ødum
Kl. 9.30 Ødum
25
Kl. 11.00 Hadbjerg
26 Kl. 9.30 Ødum
27
28
29
30
31

