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Høsten af 2013
Det er en spændende oplevelse
af bladre gennem HØST anno
2013. Vi har kunnet læse om
alle de gode og sjove arrangementer, der har været i løbet af
året; fællesspisning, generalforsamlinger, koncerter, foredrag,
fester og mærkedage. Vi har været vidner til børn, unge og de
lidt ældres præstationer i kampe, turneringer og mesterskaber.

Vi har sagt farvel til en præst
og vi har sagt goddag til en ny.
Områdets historie og spændende udvikling kan vi læse
om i HØST, fordi mange frivillige folk – nogle af dem Tordenskjolds soldater – skriver om livet
i foreningernes kroge og højsale.
Uden jer ville vi slet ikke have
noget blad at høste viden af. Tak
for det!
Redaktør
Rikke Antvorskov

Produktionsplan
Puslespillet er endnu engang
faldet på plads. Udover ferieperioder for omdelerne skal der
tages højde for, at redaktionens
arbejdsopgaver kan indpasses i
en travl hverdag.

Derfor er der også et par måneder, hvor omdelerne har fået
to ekstra dage til opgaven.
Desuden er deadline rykket
frem i maj og december. Så hold
øje med deadline her i bladet –
den kan altid ses i kolofonen på
næstsidste side.
Redaktør
Rikke Antvorskov

Indhold

HØST 2014
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Hadbjerg Side 19
Her finder du Side 30
HØST IF Side 4
Kalender Side 32
Kirke og menighed Side 20
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Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Deadline
Ingen
2.2.2014
2.3.2014
6.4.2014
1.5.2014
1.6.2014
Ingen
10.8.2014
7.9.2014
5.10.2014
2.11.2014
30.11.2014

Udkommer
Ingen
18.2.2014
17.3.2014
23.4.2014
19.5.2014
16.6.2014
Ingen
25.8.2014
22.9.2014
21.10.2014
17.11.2014
15.12.2014
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HØST IF
SÆT X I
KALENDEREN

Tak for 2013
fra HØST IF
Først vil jeg gerne takke alle,
som har haft sin gang i HØST IF
i 2013.
Stor tak til de mange involverede personer i foreningen,
som har den daglige kontakt
eller som har sørget for, at der
har været de fornødne remedier.
Med hver sine arbejdsopgaver,
har de været med til at give alle
medlemmerne glæde og lyst til
at komme i HØST IF.
Jeg vil også takke udvalgsformændene, som gør et kæmpe
stykke arbejde sammen med
deres udvalg, så alle sportsudøvere og trænere får den bedst
mulige oplevelse af at komme i
HØST IF.
Sponsorerne skal også have
hjertelig tak! Det betyder så

uendeligt meget, at I vil støtte
op omkring HØST IF.
Selvfølgelig også en kæmpe
tak til bestyrelsen, bogføring og
regnskabsassistancen,
rengøringshjælpen, kioskpersonalet,
udeprojektgruppen, revisorer
og webmastere.
Her i 2013 er det yderst vigtigt at takke projektgruppen,
som har arbejde intenst på at
få bevilget penge til nye omklædningsfaciliteter på kommunens budget for 2014-2017.
I den samme forbindelse vil jeg
også takke de lokale politikere,
som har lagt et godt ord ind
for os. Det er deres fortjeneste
sammen med projektgruppen,
at vi snart kan tage hul på tilbygningen.

General
forsamling
i HØST IF 2014

HØST IF indkalder hermed til
den årlige generalforsamling
tirsdag d. 18. februar 2014.
Generalforsamlingen vil finde
sted i HØST-Hallens klublokale kl. 19.00.
Indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
HØST IF vil være vært for en
let anretning, kaffe og vin.

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
over 18 år.
Indbydelse følger senere.
Vi håber I har tid og lyst
til at deltage.
Venlig hilsen
Festudvalget HØST IF

HØST IF ønsker dig og din
familie en god jul og et godt
nytår.
Med venlig hilsen
Vivi Jensen, formand HØST IF
Tlf. 29 82 04 11, e-mail
rudbjergvej13@gmail.com
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Indvielse af
Landsbytorvet
ved HØST-Hallen
lørdag 30. november

Lørdag den 30. november blev
Landsbytovet ved HØST-Hallen indviet. Mange var mødt
frem til denne seance en lidt
kold lørdag formiddag. Heldigvis regnede det ikke denne dag.
Dette var den officielle indvielse af krolfbane, multibane og
petanquebane samt Historiehuset inkl. stenbelægning. Som
tidligere nævnt er projektet
med et budget ca. på kr. 740.000,
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støttet af midler fra fonde hos
LAG, Lokale- & Anlægsfonden
samt Landsbyrådet. Tak til disse
sponsorer!
På vegne af HØST IF og projektgruppen holdt Lars Olsen
indledende en tale. En tale
som især satte fokus på det lokale aktivitetsniveau, der er i
HØST-området og landsbyerne
her. Andre steder ”piber” de lidt,
men det er egne initiativer, der

skal til for at kunne få den støtte,
der skal til fra kommune, fonde
og andre sponsorer. Det hjælper ikke at sidde tilbagelænet i
lænestolen. At projektet her er
støttet med små kr. 800.000 viser, at hvor der er vilje og energi
til at tage egne initiativer, er der
også mulighed for økonomisk
opbakning, når der så også er
egenarbejde inkluderet! Yde og
nyde princippet hedder det vist!

Lars Olsen sagde desuden tak til
alle, der havde bidraget til det
flotte resultat, der nu kan indvies. Historiehuset opdateres
snarest med plancher omkring
historien for det område det
hele er placeret på!
Herefter gav Lars Olsen ordet
til Borgmester Nils Borring, som
var indbudt til at ”klippe snoren”
til Landsbytorvet denne dag.
Han påpegede at mange ville få
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gavn af det nye tiltag, og at kommunen ville følge udviklingen.
Han kunne også slå fast: Rygterne om landsbyernes død var
stærkt overdrevne. I hvert fald
når snakken falder på Favrskov
Kommune. Næsten halvdelen
af kommunens indbyggere bor
i og omkring landsbyerne. Borgmesteren havde ikke tænkt sig
at afvikle, men udvikle omkring
landsbyerne, hvilket blandt

8

HØST IF

andet også ses via et velfungerende Landsbyråd. Nu har de
aktive borgere i HØST-området
fået et naturligt samlingssted,
hvor de også med folk fra andre
byer kan mødes til et slag krolf,
petanque eller fodbold, volleyball, basketball på den nye multibane.
Herefter klippede Nils Borring snoren og indviede dermed
Landsbytorvet i Hadbjerg. Efter

dette afprøvede borgmesteren
sammen med nogle lokale borgere talenterne på banerne. Måske havde Nils Borring trænet
lidt hjemmefra. Han klarede
skærene mod de lokale borgere
i disse udfordringer. Om det så
var lidt med vilje at borgmesteren fik lov at vinde fortæller historien ikke noget om.
Herefter var der socialt samvær i klublokalet, hvor HØST

IF var vært for et mindre traktement. Endnu en stor dag i
HØST-området med endnu en
indvielse og tegn på at det frivillige liv i og omkring landsbyerne i HØST-området virkelig
fungerer og hele tiden udvikler
sig!
Projektgruppen
Landsbytorvet
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HØST-Hallen
udvidelse!

Kommunevalg
19. november

Hjertestarter ved
HØST-Hallen

Status – information fra
projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af
Servicefaciliteter i HØSTHallen 2012”
Siden sidste HØST status er
der sket det, at vi nu har aftalt
første møde med Kommunens
forvaltning den 3. december.
Det er et indledende og afklarende møde omkring de ønsker
og muligheder, vi ser kan føres
ud i livet. Efter telefonsamtale
samt mailkorrespondance har
det været positivt allerede nu
med kommunens indstilling til,
at vi i fællesskab skal finde en
god løsning og et muligt projekt.
Men vi skal altså først nu have
afdækket hvilke muligheder
der er i forhold til vores oplæg.
Spændende at se hvad det udvikler sig til. Opdatering i februarnummeret af HØST. Der er
som tidligere nævnt sendt ansøgninger til diverse fonde for
at tilvejebringe så mange midler
til projektet som muligt.
Projektgruppen vil løbende
opdatere her i HØST med ny
status for projektet.

Tirsdag den 19. november var
der kommunevalg, og fra HØST
IF´s side havde vi anbefalet at
stemme på en af de lokale kandidater i vores område indenfor
forskellige partier. De 2 kandidater vi havde i byrådet i forvejen – Joachim Laursen (A) og
Inge G. Sørensen (V) – blev begge genvalgt. Tillykke med valget
til jer begge! Det engagement
og aktivitet der er i HØST-området for hele tiden at udvikle,
gør at der givetvis igen bliver
meget brug for jer. Haludvidelse
og andre lokale projekter er sat
i søen og nye kommer sikkert
til de næste 4 år! Vi ser frem til
samarbejdet!!

I disse dage opsættes HØST
IF hjertestarter sponsoreret
af TRYG-fonden ved HØSTHallen
Egentlig skulle den have været
placeret lige udenfor hoveddøren i hallen, men da den ikke
må sidde lige i solen, idet det
så ikke kan garanteres at den
virker, bliver den nu placeret
på den nordlige side af garagen
ved SFO bygningen, hvor HØST
IF har sit kridtningsudstyr samt
boldrum.
Nemt tilgængelig for både indendørs og udendørs brugere på
både skolen og i HØST-Hallen!
Der har været afholdt hjertestarter-kurser for både skolens
personale samt HØST IF’s udvalgsmedlemmer.
Vi håber ikke der bliver brug
for den, men hvis det skulle
ske, er hjælpen nu nær også ved
HØST-Hallen og banerne ved
Hadbjerg Stadion.
Det skal nævnes, at der også
ved Hadbjerg Forsamlingshus
netop for et par måneder siden
er opsat en hjertestarter via
Hadbjerg Borgerforening.

Kontaktperson i projektgruppen
er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail lars.knud@godmail.dk

Vivi Jensen
Formand HØST IF

Fodbold

Jule- & nytårshilsen
fra HØST IF
Fodboldafdelingen

Alle trænere, spillere, ledere, forældre,
tilskuere, fanklub – alle – der på den
ene eller anden måde har bidraget til et
fantastisk 2013 fodboldår i HØST IF, ønskes sammen med deres familier en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Tak for
indsatsen i 2013. Vi glæder os til at være
sammen med jer igen i 2014.
Fodboldudvalget
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Fodbold
Senior Serie 4

skind BK, HOG Hinnerup, HØST
En sæson er netop afsluttet og IF, Lisbjerg FC, Søften GF.
allerede nu er forberedelser til
Første kamp er på hjemmebaden nye sæson 2014 1. halvår i ne den 5.- 6. april, hvor vi møder
gang. I HØST IF skal vi efter det Hammel GF. Turneringsplan og
succesfulde 2013, hvor vi starte- kamptidspunkter aftales i løbet
de i Serie 6 og endte med at sta- af januar-februar.
bilisere os i Serie 4, i gang med
Mere i næste nummer af
at kigge på træneropgaven for HØST i februar omkring træSerie 4 holdet den kommende ning etc.
sæson. Der arbejdes pt. på flere
Såfremt der er nye spillere,
fronter. Mads Hansen, som var der ønsker yderligere oplystræner i hele 2013, har ønsket ninger kan man kontakte foden pause fra trænergerningen boldformand Lars Olsen på tlf.
og derfor kigges der på alternati- 30 75 22 12.
ve muligheder indenfor de rammer, som HØST IF har mulighed
for at honorere. Under alle omstændigheder fortsætter teamet
Kurt Svejstrup som hjælpetræner samt Kenneth B. Pedersen Den 3. februar 2014 kl. 19.00
som holdleder for førsteholdet i klublokalet
i Serie 4.
Mandag den 3. februar 2014 kl.
Samtidig med dette er der så 19.00 afholdes det årlige aktiviallerede fra DBU´s side foreta- tetsudvalgsmøde i fodboldafdeget puljeinddeling. HØST IF så lingen. Mødet er for alle aktive
helst, at vi ikke kom i en Århus medlemmer af HØST IF og for
pulje med indvandrerhold, da børn & unges vedkommende
det her i efteråret har været med også for forældrene. Her betil at give nogle mindre gode op- rettes der om det forgangne år
levelser på fodboldbanen, når samt tages hul på den sæson
vi mødte disse hold! Ønsket er der står lige for døren. Det er
efterkommet. Til gengæld er det vigtigt, at så mange som muligt
en LOKAL pulje HØST IF Serie 4 møder op denne aften, så vi kan
er havnet i. Masser af spænde- få input til at få lagt de rigtige
ne lokalopgør og hjemmebane- linjer for den kommende sæson.
Vi ved allerede nu, at der komarrangementer er i vente frem
mer til at mangle trænere til de
til sommerferien.
Puljen er som følger: Hadsten yngste, da trænerne her fra i år
SK, Hammel GF, Hasle B, Her- rykker med opad til næste år-

Aktivitets
udvalgsmøde

12

gang. Så forældre til de yngste;
kom gerne på banen. HØST IF
bidrager med træningsdragt og
en mindre check til dækning af
øvrige omkostninger for de nye
trænere. Desuden sørger vi for,
at alle nye trænere kommer på
trænerkursus! Så byd ind her!
Der er følgende dagsorden til
dette årlige aktivitetsmøde:
Valg af ordstyrer
Orientering fra formanden Lars Olsen
Orientering fra kampfordeler Tina Bille
Orientering om sæsonopstart (udvalg og
trænere, ledere) fra de forskellige hold
Forslag til evt. nye tiltag
Arbejdsopgaver (roller) i fodboldudvalget
Nedsættelse af fodboldudvalg
Eventuelt
Mødet afsluttes med et lettere
traktement som HØST IF fodboldafdeling er vært for.

Favrskov
Mesterskaber i
Indefodbold

Sidste weekend februar 2014
I februar 2014 spilles der igen
om FavrskovMesterskaber i Indefodbold. Dette er nu ved at
være en fast tilbagevendende
begivenhed, hvor fodboldhold
fra alle Favrskov kommunes
fodboldklubber dyster om at
blive FavrskovMester i Indefodbold 2014.

HØST IF står for dette arrangement, som arrangeres hvert år i
HØST-Hallen den sidste weekend i februar. Så weekenden 21.,
22. og 23. februar 2014 spilles
der i 11 drenge-/herrerækker
samt 6 pige-/damerækker. Så
det bliver igen en weekend med
masser af liv i HØST-Hallen.
Alle er velkomne til at kigge forbi, når de mange spillere kæmper for at få pokalen, der er til
vinderholdene, med hjem, og
samtidig kunne kalde sig FavrskovMester i rækken det kommende år.
Har du tid og lyst?
I forbindelse med FavrskovMesterskaber i Indefodbold er der
en del arbejdsopgaver, som skal
løses.
Vi kunne godt tænke os nogle
hjælpende hænder til at være
med. Opgaverne er bl.a. opsætning/nedtagning af bander,
sidde ved dommerbord, hjælp i
kiosk samt løbende oprydning i
hal, på toiletter og hjælp i hallen
til øvrige forefaldende opgaver!
Bidraget behøves ikke være
mere end et par timer i løbet af
weekenden, så vi kan få nemmere ved at løse alle opgaverne.
Det vil være en stor hjælp!
Henvendelse til kampfordeler
Tina Bille, udvalgsmedlem Bent
Engdal eller fodboldformand
Lars Olsen.
Fodboldudvalget
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Motion

Løb i HØST IF
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
gruppe af løbere til hvert niveau.

Træn mod Københavns
Marathon 2014 i HØST IF
Vi starter nu en ny gruppe i Løb
i HØST. Gruppen er for dem,
der ønsker at løbe længere ture
og evt. deltage i Københavns
Marathon d. 18. maj 2014.
1. gruppe: Løber 4-5 km
Det er ikke et krav, at man
2. gruppe: Løber 5-10 km
skal deltage i marathonløb, men
3. gruppe: Løber 10 km+
gruppen løber distancer som
4. gruppe: Marathon gruppe
passer hertil.
Følger fast program
Der er opstartsmøde søndag
(Opstart 19. januar, se omtale til højre)
d. 19. januar 2014, hvor vi mødes, snakker forventninger og
Alle er velkommen, du forplig- målsætning. Herefter løber vi
ter dig ikke til at komme hver en fælles tur.
gang. Det er bare lidt sjovere at
Vi har træning sammen med
løbe med andre og få ny inspira- de øvrige HØST-løbere på føltion til løberuter og andet.
gende tidspunkter hver uge:
Vel løb.
Tirsdag kl 19.30
Søndag kl 10.00
Yderligere info:
Claus Glavind,
Derudover vil der være muligclaus@glavind.net hed for løbetræning 1-2 gange
tlf. 22 49 83 45 yderligere hver uge – vi aftaler
Bettina Sørensen, i gruppen, hvornår dette kan
jhe@post.tele.dk passe.
Alle er velkomne til at deltage.
tlf. 22 86 07 47
Claus Glavind
HØST IF løbetræner
Tlf. 22 49 83 45
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Stavgang

Nu med optegnede
løberuter
I forbindelse med indvielsen af
Landsbytorvet i Hadbjerg, 30. november 2013 (se side 6), har vi nu
fået en sponsortavle, hvor der er
forslag til forskellige ruter i Hadbjerg. Hver gang vi mødes til løb
tirsdag eller søndag, laver vi ruter
efter de fremmødtes niveau, og
her er tavlen meget anvendelig.
D. 24. november kom endnu
en løbeskole i mål med godt 10
løbere, der nu kan løbe 30 minutter uden pause. I har kæmpet jer igennem uge for uge og
høster nu fortjenesten af jeres
kampånd. Det betyder også, at
vi nu er endnu flere løbere i
HØST, og at I selvfølgelig skal
blive ved med at komme og løbe
med os, men også at der altid er
plads til flere. Mød blot op tirsdag eller søndag.
Vejret er også en stor motivationsfaktor for at få løbeskoene
på, og endnu har vinteren været
meget løbevenlig, selvom det er
lidt koldt, får vi altid varmen.
Målet for mange er at deltage
i et eller flere Dupont løb henover vinteren.

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 HØST-Hallen.
Der er altid plads til enkelte nye på
holdet, så vel mødt.
Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Tlf. 86 91 43 76, mobil. 72 20 24 56.

Ju-Jitsu

Træningstider
Tiger (6-11 år): Tirsdag 17.00-18.00
Drage (12-15 år): Tirsdag 18.00-19.15
Voksne: Tirsdag 18.00-19.15 og torsdag 20.30-22.00.
Web: http://jujitsu.langton.dk
E-mail: hadbjerg.jujitsu@gmail.com

Volleyball

Træningstider
Mandage: kl. 17.45-19.00 Ungdom 6-10 klasse
Torsdage: kl. 20.30-23.00 Voksne: Mixhold
Kontaktperson
Kim Liholm
Tlf. 22 78 77 70
E-mail kim@liholm.dk
Kontaktperson Ungdom
Jesper Wichmann
Tlf. 61 28 33 16
E-mail wichmann@paradis.dk
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Sponsorhjørnet
HØST IF har til stadighed brug
for hjælp til forskellige behov
og ting der skal udføres – både
fysisk og økonomisk. Derfor er
det dejligt når firmaer og private giver tilsagn om at give en
hånd med, både til det materielle, der skal installeres/monteres,
og når det gælder økonomisk
opbakning til vores mange aktiviteter. Hører I om nogen, der
kan være potentielle sponsorer,
vil vi godt lige have ”et vink”,
så vi kan få fulgt op på dette i
sponsorudvalget.

HØST IF
Sponsor
arrangement d.
11. november
Auto C Park
Randers
Mandag den 11. november
havde HØST IF sammen med
Randers FC inviteret en del af
sponsorerne til sponsorarrangement ifm. superligakampen
mod Aab fra Ålborg på Auto C
Park Randers. Og igen i år blev
det et vellykket arrangement
med spisning, information fra
træneren, sportschef samt social hygge inden selve opgøret
på grønsværen. Forventningen
til kampen var ret stor – idet da
holdene mødtes samme sted for
2 måneder siden, var det et brag
en kamp som Aab vandt med
3-2 over Randers FC. Sådan gik
det ikke her. Aab punkterede
kampen ret hurtig og Randers
FC formåede ikke at svare igen
på en god og sikker Aab indsats.
Kampen endte 4-1 i Aab‘s favør.
Kampens resultat kunne dog
ikke pille ved det gode sponsorarrangement. Fra sponsorerne
der deltog, var der stor ros for
hele arrangementet.
Sponsorudvalget.
Vivi Jensen, Søren Pedersen,
Simon Olsen, Kurt Møller og
Lars Olsen
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OK Ødum
Bestil el via OK og vi får dobbelt
up pr. liter tanket i HØST IF tilskud (de første 3 HØST IF OK
elkunder er nu klar, så HØST IF
får nu 12 øre pr. liter hver gang
der tankes).
Husk brændstofkort til OK
med HØST IF-aftale støtter
HØST IF hver gang der tankes.
Du skal huske at du så støtter ungdomsarbejdet i HØST IF
med 6 øre pr. liter, hver gang du
tanker, når du har et OK brændstofkort, der er tilknyttet HØST
IF. En god og nem måde at støtte
idrætten i lokalsamfundet. Og
til stor glæde for ungdommen i
HØST IF.
Tilbud: Hvis du laver en elaftale hos OK, får HØST IF nu 12
øre pr. tanket liter brændstof i
sponsorstøtte på de brændstofkort, der er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte

til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07 eller
mød op på tanken på en af kampagnedatoerne. I klublokalet i
HØST-Hallen er der brochurer
etc. og det vil også være at finde
på hjemmesiden
Kampagne
Næste kampagnearrangement
er fredag den 7. februar 2014
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 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
ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
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HØST IF

Hadbjerg

Bordtennis

Hadbjerg Borgerforening

HØST IF Cup 2013
i HØST-Hallen
Søndag d. 1. december

Præmieliste
Singler
Række
Puslinge A
Yngre pige C
Yngre pige D
Yngre drenge E
Drenge C
Senior klasse 4
Senior klasse 5
Senior klasse 5
Senior klasse 7
Åben række 2
Åben række 2
Åben række 4

Placering Navn
1
Lasse Mørch
1
Marie Stenbæk Nielsen
1
Alberte Bøcker
3
Kristoffer Lading
1
Sune Hansen Aamand
1
Rasmus Rungø
1
Michael Sørensen
2
Mads Gregersen
1
Jakob Rungø
1
Lasse Mørch
5
Henrik Petersen
5
Theis Skøtt Østergaard

Klub
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF

Doubler
Åben række 1 2
		
Åben række 4 1
		
Åben række 4 3
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Rasmus Rungø
Michael Sørensen
Mathias P. Ilsøe
Marcus Quist
Kristoffer Lading
Joachim Worsøe Fejer

HØST IF
HØST IF
Odder IGF
HØST IF
HØST IF
Søften GF

Som sædvanligt d. 1. søndag i
december var HØST IF vært for
et stort bordtennisstævne.
Der deltog i år 139 spillere fra
21 klubber i Jylland, som måtte
igennem 543 kampe før vinderne i de forskellige rækker var
fundet.
Som noget meget usædvanligt var der en doublekonstellation med 60 års aldersforskel
på doubleparret. Lasse Mørch
HØST IF, som er 10 år, spillede
sammen med sin farfar Henning Mørch på 70 år, som spiller i Søften.
Parret klarede sig fint, men
tabte den afgørende kamp i puljen 3-2 i sæt til de senere vindere fra Søhøjlandet.
Herudover var der mange
flotte resultater til spillerne fra
HØST IF.

General
forsamling
Hadbjerg Borgerforening afholder generalforsamling i forsamlingshuset tirsdag d. 25. februar
2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne.
Dagsorden
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for indeværende
år, fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelses medlemmer
På valg:
Søren Jørgensen
Holger Hansen
Jytte Møller (modtager ikke genvalg)
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
7. Valg af 1 Revisor
På valg:
Henning Møller
8. Valg af 1 Revisor suppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Evt.
Forslag skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Fællesspisning

Vores fællesspisning i november
blev som altid en kæmpe succes. 87 personer havde tilmeldt
sig, og der var 30 personer som
ikke kunne deltage, da vi ikke
havde plads til så mange. Det er
ærgerligt at måtte sige nej til så
mange, men det er mere ærgerligt, når de som har tilmeldt sig,
ikke møder op! Det må vi prøve
at undgå i fremtiden. Næste fællesspisning er d. 30. januar, og
der serveres gule ærter med tilbehør. Tilmelding til Ida + Egon
på tlf. 86 91 49 80. Der kan først
tilmeldes, når skiltet er opsat,
og I er først tilmeldt, når I har
talt med en af dem.

Julehilsen

Hadbjerg Borgerforening ønsker
alle i lokalområdet en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi takker alle for den store opbakning
som er vist borgerforeningen og
forsamlingshuset.
Venlig hilsen
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening
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Grundtvig fortalte senere: ”Så
fik jeg en salme” – julesalmen
”Velkommen igen Guds engle
små”. Han gik tilbage til sin skrivepult og skrev versene ned, og
Julemorgen læste han salmen
op i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Julesalmen er et deprimeret
menneskes julesang, som fortæller om juleglæden på trods
og på tværs af alt det, der gør
ondt i livet. Salmen slutter med
disse linjer:

Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
Det er den 3. december. Min
første julemåned som præst i
Ødum /Hadbjerg sogne er lige
begyndt. Det er med både glæde
og spænding, at jeg ser frem
mod alt det, der skal ske i kirken
i denne måned. Juleafslutninger for skoler og institutioner,
de ni læsninger i Hadbjerg kirke
og alle gudstjenesterne i juledagene. Julen er en glædens tid og
juleglæden, ja den er så småt
ved at indfinde sig. Den første
søndag i advent havde vi familiegudstjeneste i Ødum med en
næsten fyldt kirke (vi havde slet
ikke salmebøger nok) og i dag
har vi haft julestue i præstegården med sang og musik, juleklip og kaffebord. Vores organist
Anders Dohn og sangerinden
Maria Winther Jørgensen sang
og spillede os i julestemningen
med kendte julesange og snak-

20

ken gik lystigt rundt om kaffebordet. Julen er en glædens tid!
Men ikke for alle. For dem,
der har mistet og som for første
gang må undvære en af deres
kære, er det ikke glæden, der
fylder mest i julen, men derimod sorg og afsavn, for noget
vigtigt mangler i deres midte.
Julen forstærker vores følelser. Det er en mørk tid, hvor
vi tænder meget lys, men med
lyset forstærker vi også mørket. Savnet bliver forstærket.
Ensomheden bliver forstærket.
Mismodet bliver forstærket i
denne tid. For lyset viser, hvor
meget mørket egentlig fylder.
Mørket i vores indre kunne vi
også kalde for julesorgen, som
Grundtvig skriver om i salmen:
Velkommen igen, Guds engle
små. Den salme vi begynder
gudstjenesten med julemorgen.

Vor Fader i Himlen! Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

En julenat sad Grundtvig længe
oppe. Han skulle skrive sin juleprædiken, prædikenen til
Julemorgen. Dengang var der
ingen gudstjenester i kirken Juleaften. Han skulle skrive, men
han kunne ikke. Han var i én
af de mange perioder i sit liv,
hvor en dyb depression holdt
ham inde i tungsind og mørke.
Han forlod sin skrivepult og gik
rundt i huset, hvor alle sov.
Han nåede børneværelset,
åbnede døren på klem og kiggede ind. Derinde lå de sovende
drenge og smilede sødt i søvne.
Måske drømte de om Julemorgen og julegaven, som man
dengang først fik Julemorgen.

Julesorgen er vi fælles om, for vi
kender den alle. Det er mørket
hos os, sorgen over dem, som vi
har mistet. Sorgen over at ikke
alt blev, som vi håbede på. Sorgen over den smerte og lidelse
et menneskeliv må rumme.
Måske er julesorgen også sorg
over, at den glade forventning,
som børnene møder julen med,
har sværere ved at få tag i os
voksne!
Det skete for Grundtvig den
Julenat. Han fik en salme. Midt
i mørket så han et lys. Da han så
de sovende børns ansigter, anede han den glæde og forventning, som børnene møder julen
med, og han fik et lysindfald i
sit sind – et glimt af glæden
midt i sin egen livssorg!
Lad det også ske for os, lad julesorgen slukkes!
Glædelig Jul!
Mette Krabbe
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Gudstjenester

December
ØDUM
HADBJERG
KOLLERUP
Søndag d. 15. 3. søndag i Advent
kl. 9.30 Anders Bonde
Søndag d. 22. 4. søndag i Advent		
kl. 16.00 Ni Læsninger
Tirsdag d. 24
Juleaften
kl. 16.00 Krabbe
kl. 15.00 Krabbe
kl. 14.00 Krabbe
Onsdag d. 25. Juledag
kl. 9.30 Krabbe
kl. 11.00 Krabbe
Torsdag d. 26. 2. juledag
kl. 9.30 Peter Ulvsgaard
Søndag d. 29.		
Ingen
Ingen
Januar 2014
Onsdag d. 1.
Nytårsdag		
kl. 16.00 Krabbe
Søndag d. 5.
Helligtrekonger
kl. 9.30 Peter Ulvsgaard
Søndag d. 12. 1. søndag efter H3K		
kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 19. 2. søndag efter H3K
kl. 9.30 Krabbe - kirkekaffe
Søndag d. 26. 3. søndag efter H3K
kl. 11.00 Krabbe
kl. 9.30 Krabbe
Februar
Søndag d. 2.
4. søndag efter H3K
kl. 9.30 Krabbe
Søndag d. 9.
Sidste søndag efter H3K		
kl. 11.00 Krabbe
Søndag d. 16. Septuagesima
kl. 9.30 Birgith Nørlund
Søndag d. 23. Seksagesima		
kl. 9.30 NN
Marts
Søndag d. 2.
Fastelavn
kl. 11.00 Krabbe
kl. 9.30 Krabbe

Kirkebil

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

Ferie og fridage

Jeg holder fri d. 4.-5. januar og i
uge 7 og 8.
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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Kirkevejviser

Mette Krabbe
SognePræstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
ForGlentevej 17, Hadbjerg
mand
Tlf. 86 91 49 13
John Langdahl
KirkeGunderuplundvej 10, Astrup
værge
Tlf. 27 20 01 46
Kirkevej 5, Hadsten
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
Torsdage dog
kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

Fra venstre:
Rikke, Kirsten
og Rasmus

Kirkekontoret i Hadsten
1. januar 2013 blev Ødum/Hadbjerg sogne en del af det nye
storpastorat, der også tæller
Hadsten, Nr. Galten, Vissing,
Lyngå, Skjød og Lerbjerg. En
mærkbar konsekvens af den
nye struktur er, at al personregistrering nu er flyttet til Hadsten
kirkekontor. Det vil sige, skal
man have ændret navn, bestilt
en ny dåbsattest, fastslået faderskabet eller andet, der har
med navn, fødsel, faderskab og
ægteskab at gøre, så sker det i
Hadsten. På kirkekontoret sidder to kordegne og en sognemedhjælper. Kirsten Kjærgaard
er kordegn og daglig leder af
sognegården. Hun tager sig hovedsaligt af personregistrering
og kirkegårdsadministrationen.

Rikke Antvorskov er kordegn og
regnskabsfører bl.a. for Ødum/
Hadbjerg sogne og Rasmus Simonsen er sognemedhjælper
i pastoratet. Han står bl.a. for
PR og kommunikation og så
hjælper han præsterne ved undervisning og gudstjenester for
børn og unge.
Mette Krabbe

Hadsten
Kirkekontor
Kirkevej 5
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 04 25
Åbningstider
Mandag til fredag kl. 9.30 til 13.00
Torsdage dog kl. 9.30 til 17.00
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Kirkehøjskole

Temaet for den igangværende
sæsons kirkehøjskole i Hadsten
er dannelse. Emnet diskuteres
rigtig mange steder, fordi det
åbenbart trænger sig på, men Lørdag d. 11. januar
samtidig er et fænomen, der ”Tag dig i agt for den gode
langt fra er enighed om.
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.

Kirkehøjskolen foregår på Hadsten Højskole lørdage kl. 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.
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menighed

Julestue

3. december i præstegården

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
Læs mere om dette arrangement
i næste nummer af HØST.
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Juleafslutninger ”De Ni
Julegudstjenester for
læsninger”
børnehave- og dagplejebørn

Hadbjerg kirke
Hadbjerg kirke
Torsdag den 19. december kl.
Søndag den 22. december kl.
9.30
16.00
Julegudstjeneste for børneha- Julen nærmer sig nu med haverne i Hadbjerg og Selling samt stige skridt og traditionen tro er
dagplejerne i området. Børnene der naturligvis De Ni læsninger
fra Selling Børnehave laver rol- 4. søndag i advent. Det skal silespil over ”Et barn er født i ges, at jeg er på barselsorlov hele
Betlehem” og børnene fra Had- julen fra mit organistjob i Ødum
bjerg børnehave pynter kirken og Hadbjerg, så i juledagene vil
og bærer lys ind under gudstje- der være organistvikarer på.
nesten. Vi glæder os til denne Men lige præcis De Ni læsninger
særlige gudstjeneste for de er så fantastisk hyggeligt, at her
mindste, hvor alle selvfølgelig kommer jeg alligevel.
er velkomne.
Det foregår d. 22. december kl.
16.00 i Hadbjerg kirke. Her vil
Fredag den 20. december om
man ud over selve læsningerne
formiddagen
få lejlighed til at høre nogle
Juleafslutning for Hadbjerg fremragende sangere fra Århus,
skole. Tidspunktet ligger endnu som sammen med undertegneikke helt fast, men kan oplyses de vil synge julen ind i bedste
ved henvendelse til præsten el- 4-stemmige motet stil. Kom og
ler skolens kontor.
mærk den intense julestemning
Mette Krabbe sitre i hele kirken og hør disse
sangere synge christmas carols
og de bedste danske julesalmer.
Vel mødt
Anders Dohn, organist

menighed

Slå sanserne ud!

Sanserne har hjulpet mennesket til at overleve i årtusinder. Vi er afhængige af høre-, syns- og følesansen. Vi
smager og dufter os gennem livet. Vi sanser!
Kulturudvalget sætter fokus på sanserne i den kommende sæson – så slå sanseapparatet til og mærk, smag,
se og lyt til kirken.

Torsdag d. 6. februar, kl. 19.00
Meditationsgudstjeneste i Hadbjerg kirke
v. sognepræst Anne Marie Damsgaard Ditlev
Tid til fordybelse, fred og afslapning. Anne Marie leder os gennem en aften med tid til eftertænksomhed og bøn.
Oplev hvordan de hektiske
hjernebølger skrues ned på laveste frekvens. Luk øjnene og
oplev roen i den hektiske dagligdag.

Tirsdag d. 4. marts kl. 19.00
Sanser i kirkerummet – temagudstjeneste
v. sognepræst Mette Krabbe og organist Anders Dohn
Læs mere om ovenstående og forårets øvrige arrangementer i næste nummer af HØST.

På kulturudvalgets vegne
Rikke Møller Antvorskov
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Advent er
forventning
Med store forventninger havde
mange børn sikkert set frem til
at julemanden skulle komme på
besøg d. 1. december.
Og hvor var det heldigt, han
kunne finde Selling!
Eftermiddagen begyndte dog
i Ødum kirke, som var pyntet
med gran og røde sløjfer. Der var
tændt et lys i adventskransen
og mange generationer havde
fundet til kirke denne særlige
søndag, hvor kirken var næsten
fuld af glade familier.
Gudstjenesten var arrangeret
af konfirmanderne, som læste
ind- og udgangsbøn samt dagens tekst og de medvirkede
under nadveren – ja, de havde
endda bagt brødet.
En erfaren præst, organist og
kirkesanger førte os med sikker
hånd gennem gudstjenesten.
Og hvor var det festligt med al
den leben og glade børnestemmer! Som en ekstra overraskelse
spillede Lilian Nørlem Pedersen
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så smukt på tværfløjte til postludiet, akkompagneret af Anders´
dejlige orgelspil.
I Selling Forsamlingshus var
der dækket op til julehygge og
bestyrelsen serverede glögg og
æbleskiver i lange baner.

Og så var det jo at julemanden
heldigvis kiggede forbi og delte
slikposer ud. Der blev sunget og
danset om juletræet og endelig
blev byens juletræ tændt.
Tak til alle jer, som var med til
at gøre dagen festlig og fornøjelig.

Tak til Selling Forsamlingshus
for et godt samarbejde omkring
årets julearrangement.
På kulturudvalgets vegne
Rikke Møller Antvorskov
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Her

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

finder du
Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel
42 80 27 50
H.C.Andersensvej 2
henckel@it-henckel.dk
Cykler
PedalPedersen
51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Rødkælkevej 6, Hadbjerg
www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus
Udlejning
30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz
29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg
www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten
www.byensfrisoerhadsten.dk
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
Kirkekontor
Hadsten kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
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
mekr@km.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
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 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er markeret med fed skrifttype.
Fe b r u a r
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
2.2.2014
2.3.2014
6.4.2014
1.5.2014
1.6.2014
10.8.2014
7.9.2014
5.10.2014
2.11.2014
30.11.2014

Udkommer
14.-18.2.2014
14.-17.3.2014
18.-23.4.2014
16.-19.5.2014
13.-16.6.2014
22.-25.8.2014
19.-22.9.2014
17.-21.10.2014
14.-17.11.2014
12.-15.12.2014

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
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
E r HØST i k k e k o m m e t ? S å k o n t a k t :
Peter Møller
tlf. 23 86 38 54
Inge-Lise Rathje tlf. 60 63 73 30

31

Kalender
December
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Indefodboldstævne
kl. 9.30 Ødum
HØST udkommer
kl. 9.30 børnehavegudstj. Hadbjerg
Skolens julegudstjenester
kl. 16.00 De Ni læsninger, Hadbjerg

kl. 14.00 Kollerup
24 kl. 15.00 Hadbjerg
kl. 16.00 Ødum
25 kl. 9.30 Ødum, kl. 11.00 Hadbjerg
26 kl. 9.30 Ødum
27
28
29
30
31

Januar

HØST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

kl. 16.00 nytårsgudstj., Hadbjerg

kl. 9.30 Ødum

Kirkehøjskole
kl. 11.00 Hadbjerg

Januar (fortsat)
19

kl. 9.30 Ødum, kirkekaffe
Marathon-møde HØST if

20
21
22
23
24
25
26 kl. 9.30 Hadbjerg, kl. 11.00 Ødum
27
28
29
30 Fællesspisning, Hadbjerg
31

Februar

1 Kirkehøjskole
HØST deadline
2
kl. 9.30 Ødum
3 Aktivitetsudv.møde HØST IF
4
5
6 Meditationsgudstjeneste
7 HØST IF på OK i Ødum
8
9 kl. 11.00 Hadbjerg
10
11
12
13
14
15
16 kl. 9.30 Ødum
17
18 HØST udkommer
19
21 Favrskov Mesterskab
22 Favrskov Mesterskab
kl. 9.30 Hadbjerg
23
Favrskov Mesterskab
25 Generalforsamling, Hadbjerg

