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RedaktøRen haR oRdet Selling

Så	 er	 vores	 nye	 hjertestarter	
monteret.	 Vi	 har	 prioriteret,	 at	
den	 skal	 hænge	 ude,	 således	
den	 er	 tilgængelig	 altid.	 Place-
ringen	er	 ved	hovedindgangen,	
hvor	den	sidder	i	et	varmeskab.	
Der	 er	 et	 blinkende	 lys,	 som	
skal	 være	der;	det	 letter	 tilgan-
gen	 i	mørke	 (vi	har	dog	 sensor	
på).	 Ved	 brug,	 når	 I	 åbner	 ska-
bet,	hyler	det.	Det	er	meningen,	
og	 det	 er	 et	 advarselshyl,	 som	
skal	 signalere,	 at	 der	 er	 behov	
for	hjælp.

In
dh

ol
d Hadbjerg   Side 4-5

Her finder du   Side 30-31
HØST IF   Side 19-29
Kalender   Side 32
Kirke og menighed   Side 8-18
Redaktøren har ordet   Side 2
Selling   Side 3
Ødum   Side 6-7

Regnskab for 2013
Indtægter
Kontingent fra foreninger/organisationer kr. 62.500
”Annoncer”, ”Her finder du” - siden kr. 24.750
Renter fra gave Ødum Brugs kr. 10.581
Renteindtægt kr. 172
Bidrag fra læsere (uden for HØST-området) kr. 3.580
I alt  kr. 101.583
Udgifter
Trykning af HØST (10 numre) kr. 60.355
Omdeling og udsending af HØST kr. 21.912
Kontor kr. 0
Møder kr. 69
Afskedsgave, Ole Juul kr. 2.900
Flagstang HØST-Hallen kr. 11.400
Gaver kr. 2.818
Grundlovsmøde/HØST kr. 1.031
I alt  kr. 100.485
Overskud	 kr.	 1.098

Der	 vil	 i	 februar-	 eller	marts-
nummeret	 af	 HØST	 blive	
indlagt	 girokort	 til	 betaling	 for	
de,	 der	 enten	 via	 uddelere	 el-
ler	 med	 post	 modtager	HØST	
udenfor	lokalområdet.
På	mødet	 blev	 der	 fra	 repræ-
sentanterne	 atter	 udtrykt	 stor	
tilfredshed	med	bladets	form	og	
for	det	store	arbejde,	som	Niels	
Bjarne	Larsen	lægger	i	layout	af	
HØST.	Tak	til	Irma	for	god	sty-
ring	af	økonomien	og	til	holdet	
af	omdelere,	der	 sørger	 for	 sik-
ker	levering	hver	gang.	Desuden	
tak	 til	 Per	 Tjørnild	 for	 mange	
gode	tegninger	og	vignetter,	der	
pryder	HØST-bladene.
Foreningerne	 bag	 HØST	 er	
også	 i	 år	 ansvarlig	 for	 Grund-
lovsdagsfesten	 i	 Hadbjerg	 d.	 5.	
juni	2013.
Det	 kan	 allerede	nu	 afsløres,	
at	tidligere	sognepræst	og	enga-
geret	HØST-redaktør	 Ole	 Juul	
holder	festtalen.
Læs	mere	 i	maj-nummeret	af	
HØST.

HØST 2014
	 Deadline	 Udkommer
Marts 2.3.2014 17.3.2014
April 6.4.2014 23.4.2014
Maj 1.5.2014 19.5.2014
Juni 1.6.2014 16.6.2014
Juli ingen ingen
August 3.8.2014 18.8.2014
September 7.9.2014 22.9.2014
Oktober 5.10.2014 21.10.2014
November 2.11.2014 17.11.2014
December 30.11.2014 15.12.2014

Fællesspisning
Som	vanligt	her	i	vinterhalvåret	
afholdes	fællesspisning	den	sid-
ste	onsdag	i	måneden.
Menuen	 den	 26.	 februar	 er:	
Klar	 suppe,	 sprængt	 oksebryst	
med	sur	sød	sovs
Der	 sælges	 øl/vand/vin	 til	 ri-
melige	priser.	For	maden	er	pri-
serne	som	følger:

< 3 år: gratis
3-12 år: kr. 20
Voksne: kr. 40
Tilmelding	 er	 påkrævet,	 se-
nest	 mandag	 den	 24.	 februar	
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).

Martin Bugge Kobberø
Selling Forsamlingshus

Jeg	har	registreret	hjertestarte-
ren	ved	hjertestarter.dk.	Således	
kan	112	se,	hvor	den	er	placeret	
og	kan	dirigere	hertil	 i	 tilfælde	
af	hjertestop.
Vi	 vil	 gerne	 sige	 mange	 tak	
for	de	ekstra	donationer,	der	er	
kommet	gennem	støtteforenin-
gen.	Det	har	virkelig	varmet.
Nu	håber	vi	så	bare	den	ikke	
kommer	i	brug,	men	den	er	her	
hvis	nødvendigt.

Bestyrelsen i forsamlingshuset

Redaktionsmøde
D.	21.	 januar	afholdtes	 redaktions-
møde	i	Ødum	præstegård,	hvor	re-
præsentanter	for	foreningerne	og	or-
ganisationerne	bag	HØST	mødtes.
På	mødet	gennemgik	vi	regn-
skabet	 for	 2013,	 lagde	 endeligt	
budget	 for	 2014	 og	 foreløbigt	
budget	for	2015.

Selling FoRSamlingShuS

Hjertestarteren er her!

mailto:madiselling@gmail.com
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Fastelavnsfest
Der	 afholdes	 fastelavnsfest	 i	
forsamlingshuset	 d. 2. marts 
kl. 14.00 til 16.00.	 Tilmelding	
på	 tlf.	23	84	90	23.	Hvis	du	vil	
hjælpe	med	 at	 bage	 fastelavns-
boller	må	du	gerne	oplyse	dette	
ved	tilmelding.
Der	vil	 være	 saft	og	en	 faste-
lavnsbolle	 til	 børnene	 og	 til	 de	
voksne	 kan	 der	 købes	 kaffe/te	
og	fastelavnsboller.

LAN Party
Der	 vil	 som	noget	nyt	 blive	 af-
holdt	 et	 LAN	 Party	 i	 forsam-
lingshuset	fredag d. 28. marts.	
Hvilket	 tidspunkt	 det	 bliver,	
vil	 blive	 offentlig	 gjort	 i	 næste	
HØST.

Søparken
Vi	er	nu	kommet	 så	 langt	med	
vores	 søpark,	 at	 der	 vil	 blive	
brug	 for	 nogle	medhjælpere	 til	
at	 bygge	 madpakkehuset	 her	 i	
foråret.	Huset	er	bestilt	til	leve-
ring	 i	marts-april	måned,	 og	 vi	
forventer	 at	 få	 en	 tilladelse	 til	
at	opstille	det	inden	for	kort	tid.	
Når	tilladelsen	foreligger,	er	det	
bare	med	at	få	arbejdstøjet	på	og	
komme	i	gang.	Jeg	håber,	at	der	
er	mange,	som	vil	give	en	hånd	
med	ved	byggeriet.

Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg	 Vandværk	 er	 et	 in-
teressentskab,	 som	 de	 fleste	
sikkert	 ved,	 og	 dermed	 ejet	 af	
alle	brugerne,	som	får	vand	fra	
Hadbjerg	 Vandværk.	 På	 den	 år-
lige	 generalforsamling	 vælges	
en	 bestyrelse,	 der	 har	 ansvaret	
for	vandværkets	drift,	og	 for	at	
vi	 alle	 sammen	 får	 godt	vand	 i	
hanerne.	 Vandværkets	 daglige	
ledelse	 varetages	 af	 forman-
den	og	kassereren	 i	 fællesskab,	
mens	 bestyrelsen	 mødes	 efter	
behov.	Der	er	normalt	4-5	møder	
om	året,	hvor	bestyrelsen	tager	
stilling	 til	 forskellige	 ting	 vedr.	
driften	og	kigger	på	behovet	for	
investeringer	og	forbedringer	til	
at	sikre	vores	drikkevand.
Jeg	kom	selv	i	vandværkets	be-
styrelse	 som	 nytilflyttet	 i	 Had-
bjerg,	og	for	mig	var	det	en	god	
måde	at	lære	byen	og	mange	af	
dens	beboere	at	kende.	Tro	det	

eller	lad	være,	men	der	er	rigtig	
mange	anekdoter	at	fortælle	om	
et	 vandværk,	 og	 om	Hadbjerg	 i	
det	hele	taget!	Der	har	de	sene-
re	år	ikke	været	megen	udskift-
ning	i	bestyrelsen,	men	ved	den	
kommende	 generalforsamling	
er	der	et	af	bestyrelsesmedlem-
merne,	som	ikke	ønsker	at	gen-
opstille.	 Vi	 kunne	 selvfølgelig	
begynde	at	stemme	dørklokker,	
men	måske	sidder	der	nogen,	vi	
ikke	 tænker	 på	 at	 spørge,	 som	
kunne	tænke	sig	at	tage	en	tjans	
i	vandværkets	bestyrelse?
Den	næste	 generalforsamling	
er	den	13.	marts,	men	hvis	no-
gen	 kunne	 tænke	 sig	 at	 høre	
mere	om	bestyrelsens	arbejde	er	
de	velkomne	til	at	kontakte	mig	
på	tlf.	87	61	33	16.

På bestyrelsens vegne
Jesper Wichmann

Formand

General forsamling
Hadbjerg	 Borgerforening	 afholder	 generalfor-
samling	 i	 forsamlingshuset	 tirsdag d. 25. fe-
bruar 2014 kl. 19.00
Generalforsamlingen	afholdes	ifølge	vedtæg-
terne.

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 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg: Søren Jørgensen (modtager ikke genvalg) 
Jytte Møller (modtager ikke genvalg) 
Holger Hansen

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 1 Revisor 

På valg: Henning Møller
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Evt.

Forslag	skal	være	formanden	i	hænde	senest	7	
dage	før	generalforsamlingens	afholdelse.

Fællesspisning
Fællesspisningen	i	 januar	var	et	tilløbsstykke;	
der	var	88	mennesker	tilmeldt	og	alle	fik	hvad	
de	kunne	spise	af	gule	ærter	og	flæsk.	Den	al-
ternative	middag	var	også	rigtig	godt	besøgt.
Næste	 fællesspisning	 er	d. 27. februar.	 Jeg	
ved	ikke,	hvad	middagen	vil	være	i	skrivende	
stund,	men	 jeg	 er	 overbevist	 om,	 at	 det	 nok	
skal	blive	lige	så	godt,	som	det	plejer	at	være.	
Tilmelding	til	Ida	og	Egon	på	tlf.	86	91	49	80.	
Der	kan	tilmeldes,	når	skiltet	ved	forsamlings-
huset	bliver	sat	op.

hadbjeRg VandVæRk
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Traditionen	 tro	 kommer	 sol-
daterne	 rundt	 og	 synger	 faste-
lavns	søndag d. 2. marts	mel-
lem	kl.	8.30	-17.00.
Der	 afholdes	 fastelavnsfest	 i	
Ødum	 forsamlingshus	 fredag 
d. 7. marts	fra	kl.	18.00-20.00.

Fastelavnsudvalget
John og Marianne Langdahl

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsens formand.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.  

 Kontingent kr. 200
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg: John Langdal – modtager ikke genvalg 
 John Jensen – modtager ikke genvalg 
 Suppleant – Hans Jørgen Karmark-Jørgensen 
 Suppleant – Abelone Olsen

7. Valg af revisorer 
 Erik Grønne – valg 2015 
 Jens Hag – valg 2015

8. Eventuelt

Forslag	 som	 ønskes	 behandlet,	
må	 være	 formanden	 i	 hænde	
senest	8	dage	før	generalforsam-
lingen.	 Generalforsamlingens	
beslutninger	træffes	ved	almin-
delig	stemmeflertal.
Såfremt	 én	 person	 ønsker	
skriftlig	 afstemning	 skal	 dette	
imødekommes.
Valget	 af	 bestyrelsesmedlem-
mer	 og	 suppleanter	 sker	 ved	
skriftlig	afstemning.
Efter	generalforsamlingen	vil	der	
være	 et	 oplæg	 ”At	 komme	hjem”	
med	sognepræst	Mette	Krabbe.
Byforeningen	 vil	 være	 vært	
med	 kaffe/te	 og	 hjemmebagt	
kage.

Lillian Lindberg
Byforening for Ødum og Omegn

Ødum
soldater

i 1964

Ødum
soldater

i 1986

Fastelavn i Ødum og omegn

Ødum	 forsamlingshus	 åbner	
dørene	d.	18.	marts	kl	17.30	og	
inviterer	 til	 den	 første	 fælles-
spisning	i	2014.	Som	de	foregå-
ende	år	er	der	hjemmelavet	mad	
til	en	favorabel	pris	pr.	person	á	
kr.	40	(børn	under	5	år	kr.	20).
Drikkevarer	kan	købes	 til	bil-
lige	penge.
Se	 vores	 arrangementstil-
melding	 på	 vores	 hjemmeside	
odumbyforening.dk,	 eller	 ring/
sms	 på	 byforeningens	 mobil	
30	64	31	94	(indtal	navn	og	antal	
personer).
Der	 inviteres	 til	 generalfor-
samling	i	Ødum	forsamlingshus	
d.	18.	marts	2014	kl	19.30	efter	
gældende	regler,
§6.	 Generalforsamlingen	 er	
institutionens	 øverste	 myndig-
hed.
Ordinær	generalforsamling	af-
holdes	hvert	år	den	3.	 tirsdag	 i	
marts	måned.
Udsendelse	 af	 kontingentop-
krævning	og	årsregnskab	gælder	
som	 gyldig	 indkaldelse	 til	 ge-
neralforsamlingen.	 Udsendelse	
skal	foretages	senest	3	uger	før	
generalforsamlingens	 afholdel-
se.	Kun	gyldig	kontingentkvitte-
ring	gælder	som	ihændehavelse	
af	stemmeret	på	generalforsam-
lingen.

byFoReningen FoR ødum og omegn

Generalforsamling
Ødum forsamlingshus 18. marts 2014

http://www.odumbyforening.dk
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Kirkebil
Ønsker	 man	 kirkebil	 til	 og	 fra	
gudstjenester	og	formiddagsmø-
der,	 ringer	 man	 selv	 til	 Byens	
Taxi,	tlf.	86	98	27	11.

er	 meget	 velkomne	 til	 at	 være	
med.
Efter	gudstjenesten	er	det	mu-
ligt	at	deltage	i	fællesspisningen	
i	Hadbjerg	 forsamlingshus.	Øn-
sker	man	det,	skal	man	huske	at	
tilmelde	sig	hos	Ida	og	Egon	på	
tlf.	86	91	49	80.
Næste	gang	bliver	27.	marts	og	
24.	april	samme	tid	og	sted.

Mette krabbe

Opstart af 
minikonfirmander
Ødum præstegård
Så	starter	vi	op	med	minikonfirmander.
Fra	uge	9	(25.	februar)	og	frem	til	uger	15	til-
bydes	elever	i	3.	B	på	Hadbjerg	skole	minikon-
firmandundervisning	hver	tirsdag	eftermiddag	
efter	skoletid.
Fra	uge	21	(21.	maj)	og	frem	til	uge	26	tilby-
des	elever	i	3.	A	på	Hadbjerg	skole	minikonfir-
mandundervisning	 hver	 onsdag	 eftermiddag	
efter	skoletid.
Undervisningen	 foregår	 fra	 kl.	 13-15.	 Vi	 ta-
ger	skolebussen	(rute	2)	fra	Hadbjerg	skole	kl.	
12.53	 og	 er	 tilbage	 igen	 på	 skolen	 kl.	 15.12.	
Hvis	der	er	elever,	der	ikke	skal	tilbage	til	sko-
len,	finder	vi	ud	af	det.
Eleverne	har	fået	tilsendt	et	brev	med	infor-
mation	og	tilmeldingsblanket.	Skulle	der	være	
nogen,	der	ikke	har	modtaget	et	brev	eller	som	
ikke	går	på	Hadbjerg	skole,	men	som	alligevel	
gerne	vil	deltage,	så	ret	endelig	henvendelse	til	
mig	på	tlf.	40	88	96	00.

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- John Langdahl

værge Gunderuplundvej 10, Astrup
 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

 Gudstjenester
Februar	 	 Ødum	kirke	 Hadbjerg	kirke	 Sct.	Pauls	kirke
Søndag d. 16. Septuagesima kl. 9.30 Birgith Nørlund  
Søndag d. 23. Seksagesima  kl. 9.30 Birgith Nørlund – kirkekaffe
Torsdag d. 27.   kl. 17.15 Krabbe, Kirke i børnehøjde
Marts	 	 	
Søndag d. 2. Fastelavn kl. 11.00 Krabbe, Børne- og familiegudstjeneste 
Tirsdag d. 4.   kl. 19.00 Krabbe, Lys & Mørke
Søndag d. 9. 1. søndag i fasten  kl. 11.00 Krabbe - sogneindsamling
Søndag d. 16. 2. søndag i fasten  kl. 9.30 Krabbe
Søndag d. 23. 3. søndag i fasten kl. 11.00 Krabbe - kirkekaffe 
Torsdag d. 27.   kl. 17.15 Krabbe, Kirke i børnehøjde
Søndag d. 30. Midfaste  kl. 9.30 Peter Ulvsgaard
April	 	 	
Søndag d. 6. Marie Bebudelses dag kl. 9.30 Anne Martiny – kirkekaffe 
Søndag d. 13. Palmesøndag   kl. 11.00 Krabbe, Børne- og familiegudstjeneste
Torsdag d. 17. Skærtorsdag    kl. 19.30, spisning kl. 17.30

Fredag d. 18. Langfredag   kl. 16.00 liturgisk gudstjeneste med kor
Søndag d. 20. Påskedag  kl. 9.30 Krabbe kl. 11.00 Krabbe
Mandag d. 21. 2. påskedag Ingen Ingen
Torsdag d. 24.   kl. 17.15 Krabbe, Kirke i børnehøjde
Søndag d. 27. 1. søndag efter påske kl. 11.00 Krabbe  

Ødum kirke
Fastelavns søndag 
den 2. marts kl. 11.00
Vi	 holder	 fastelavnsgudstjene-
ste	 i	 Ødum	 kirke.	 Konfirman-
derne	medvirker	ved	gudstjene-
sten	og	vi	slutter	af	med	kaffe	og	
fastelavnsboller	i	våbenhuset.

Hadbjerg kirke
Palme søndag 
den 13. april kl. 11.00
Vi	 indleder	 påskeugen	med	 en	
børne-	 og	 familiegudstjeneste	
i	 Hadbjerg	 kirke,	 hvor	 vi	 også	
holder	 afslutning	 for	 minikon-
firmanderne.

Alle er meget velkomne
Mette Krabbe

Som	noget	 nyt	 åbner	 vi	 kirken	
for	de	mindste	og	holde	gudstje-
neste	på	deres	betingelser.
Gennem	 salmesang	 og	 bibel-
fortælling	får	børnene	mulighed	
for	 at	 blive	 fortrolige	 med	 kir-
ken	og	dens	fortællinger.
Gudstjenesten	 varer	 ca.	 20	
minutter	og	er	målrettet	de	3-6	
årige,	men	både	yngre	og	ældre	

Børne- og familiegudstjeneste

Nyt tiltag!

Kirke i børnehøjde
Hadbjerg Kirke
Torsdag den 27. februar kl. 17.15
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Dagen	 begynder	 med	 gudstje-
neste	i	Hadbjerg	kirke	kl.	11.00.	
Herefter	 er	 der	 kirkekaffe,	 og	
der	 udleveres	 indsamlingsbøt-
ter	og	ruter	i	våbenhuset.
Det	 er	 nødvendigt,	 at	 man	
har	 meldt	 sig	 som	 indsamler,	
senest	 et	 par	 dage	 i	 forvejen:	
Kontakt	derfor	Jonna	pr.	e-mail		
jonnaledetthomsen@gmail.com	
eller	ved	at	ringe	efter	kl.	18	på	
tlf.	29	88	91	61.
Der	vil	være	 ruter	både	 i	Sel-
ling,	Ødum	og	Hadbjerg	–	ønsk	
gerne	hvor	du	vil	samle	ind.
Der	samles	ind	et	par	timer	og	
mellem	 14	 og	 15	 skal	 alle	 ind-
samlingsbøtter	 afleveres	 i	 Had-
sten	Sognegård,	Kirkevej	5,	Had-
sten.	 Her	 serveres	 pølsehorn,	
varm	kakao	og	kaffe/te.	Her	kan	
man	også	følge	med	i,	hvor	me-
get	der	er	blevet	samlet	ind.

På vegne af
Ødum Hadbjerg menighedsråd 

og Kulturudvalget
Jonna Ledet Thomsen

Tine	 Mynster,	 Tom	 Lindby	 og	
Thomas	 Lennert	 kommer	 og	
spiller	 musik	 med	 et	 indhold,	
som	kan	sætte	 tankerne	 i	 gang	
om	livet…	og	det,	der	kommer	
efter.	 Moderne	musik,	 som	 ta-

ler	direkte	til	målgruppen,	som	
i	 første	 række	er	konfirmander	
og	deres	forældre.
Repertoiret	 er	 mest	 kendte,	
men	også	mindre	kendte	numre	
–	musik	fra	poprock-	og	rockgen-
ren	–	spændende	fra	”klassiske”	
numre	 fra	 kunstnere	 som	 U2,	
Leonard	Cohen	og	Danser	med	
drenge	 til	 tidens	 navne	 som	
Coldplay	og	Rasmus	Seebach.
Der	 vil	 også	 være	 fællessang	
indlagt	 i	 koncerten,	 som	 varer	
en	times	tid.
Lyduniverset	leveres	af	de	tre	
sangere	 og	 fra	 trommer,	 bas,	
guitar,	kirkeorgel,	keyboards.
For	yderligere	information	se:	
www.engle.dk.
Der	er	fri	entré	og	alle	er	vel-
komne.

Information om 
konfirmationer
Konfirmationer	2014
Ødum kirke: søndag d. 18. maj kl. 10.00
Hadbjerg kirke: søndag d. 25. maj kl. 10.00
Konfirmationer	2015
Hadbjerg kirke: søndag d. 10. maj
Ødum kirke: søndag d. 17. maj
Konfirmationer	2016
Ødum kirke: søndag d. 1. maj
Hadbjerg kirke: søndag d. 8. maj

Koncert i Ødum kirke for konfirmander og alle andre, 
der holder af populær musik.

Engle.dk – 
nutidsmusik i kirkerummet
Ødum kirke
Tirsdag den 1. april kl. 19.00

Meld dig som indsamler – 
det giver en god fornem-
melse i maven!

I	 samarbejde	med	Hadsten-sog-
nene	 indsamles	 der	 til	 Folke-
kirkens	 Nødhjælp	 søndag	 d.	 9.	
marts	2014.
Der	 samles	 ind	 til	 bekæm-
pelse	 af	 sult	 blandt	 verdens	
fattigste.	 Indsamlingen	 sætter	
i	år	fokus	på	Etiopien,	som	for	
præcis	 30	 år	 siden	 oplevede	
den	 store	 sultkatastrofe.	 Der	
er	 sket	 fremskridt	 siden	 –	
især	 i	 byerne.	 Men	 på	 landet	
er	 der	 stadig	 udfordringer,	 og	
befolkningen	 oplever	 jævnligt	
perioder,	hvor	de	ikke	kan	pro-
ducere	 tilstrækkelig	 mad.	 Fol-
kekirkens	 Nødhjælp	 arbejder	
derfor	bl.a.	med	at	sikre	fattige	
bønder	 større	 høst	 og	 alterna-
tive	indtægtskilder.Ferie og fridage

Jeg	holder	fri	d.	5.-6.	april.
Der	henvises	til	mine	kolleger	
i	 Hadsten;	 Birgith	 Nørlund	 tlf.	
86	98	24	24	eller	Peter	Ulvsgaard	
tlf.	86	98	08	09.

Mette Krabbe

Folkekirkens Nødhjælp – 
Støt kampen mod sulten
Sogneindsamling søndag d. 9. marts 2014

mailto:jonnaledetthomsen@gmail.com
http://www.engle.dk
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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	
samtidig	 er	 et	 fænomen,	 der	
langt	fra	er	enighed	om.

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	kir-
kelig	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	 giver	 et	 bud	 på,	 hvordan	 vi	
som	moderne	mennesker	kan	tænke	forhol-
det	mellem	Jesus	fra	Nazareth	og	bekendel-
sen	til	ham	som	Kristus.

På	 grund	 af	 manglende	 efter-
middage	i	præstens	kalender	er	
eftermiddagsmødet	blevet	til	et	
formiddagsmøde.	 Vi	 begynder	
kl.	10.00	med	kaffe	og	rundstyk-
ker,	hvor	vi	også	vil	tale	om	tirs-
dagsmødernes	fremtid.
Kl.	10.30	kommer	Ann	Maj	Lo-
renzen,	præst	på	Hospice	Djurs-
land	og	fortæller	om	sit	arbejde	
blandt	uhelbredeligt	syge	og	dø-
ende	og	deres	nærmeste.

Hvad sker der, præst?
At	blive	indlagt	på	et	hospice	ud-
løser	hos	de	fleste	følelser,	som	
kan	være	svære	at	håndtere.	For	
når	behandling	er	udsigtsløs	og	
derfor	indstilles,	er	det	naturligt	
at	 reagere	 med	 vrede,	 sorg	 og	
afmagt.	 På	hospice	møder	man	
et	personale,	der	ikke	har	fokus	
på	 behandling,	 men	 derimod	
har	 til	 opgave	 at	 vise	 omsorg	
ved	at	 lindre,	støtte	og	være	til	
stede	i	den	svære	situation.	Lyk-
kes	dette,	 kan	der	 for	både	pa-
tienter	og	pårørende	skabes	en	
ny	 horisont,	 hvor	 også	 glæde,	
taknemmelighed	og	lettelse	kan	
komme	til	udtryk.	Præsten	har,	
med	sin	 teologiske	og	kirkelige	
baggrund,	et	særligt	syn	på	den	
udsigt,	 der	 ligger	 foran	 men-
nesker,	 der	 er	 ramt	 af	 lidelse	
og	sorg.	En	af	opgaverne	på	ho-
spice	er,	sammen	med	patienter	
og	pårørende,	at	søge	svar	på	om	
det	er	muligt	igen	at	håbe	og	tro	
på	noget?	Og	præsten	skal	turde	
svare,	når	et	døende	menneske	
spørger:	Hvad	sker	der,	præst?

Hospicepræst
Ann Maj Lorenzen

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,	 Had-
bjerg,	 Lyngå,	 Lerbjerg,	 Skjød,	Voldum,	Rud,	Hadsten,	Vis-
sing	og	Nr.	Galten	sogne.

Formiddagsmøde
Tirsdag den 4. marts kl. 10.00 i Ødum præstegård

Med foredrag af hospicepræst Ann Maj Lorenzen
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Hvem er vi?
Går	 du	 og	 undrer	 dig	 over,	 hvem	 der	 er	
hvem	 og	 hvorfor?	 Så	 kommer	 her	 lige	 et	
hurtigt	overblik	over	hvem	vi	er,	og	hvad	vi	
laver.

Ødum Hadbjerg menighedsråd
Ruth Bugtrup, formand

Personalet ved 
Ødum og Hadbjerg kirker

Fie Larsen – Graver, Hadbjerg Kirke
Niels Erik Thomsen – Graver, Ødum Kirke
Lilian Nørlem Pedersen – Kirkesanger
Anders Dohn – Organist
Thomas Juul Rasmussen – 

Medhjælper ved Ødum og Hadbjerg kirker

Ødum-Hadbjerg Menighedsråd
Trine Kobberø – Selling, 

formand for kirkegårdsudvalget, kulturudvalg
Doris Svenstrup – Selling
John Langdahl – Astrup, kirkeværge
Bente Bräuner – Selling, kasserer
Claus J. Andersen – Selling, kontaktperson
Lisa Mirasola – Hadbjerg, 

sekretær, HØST-redaktionen
Ruth Bugtrup – Hadbjerg, formand
Mette Krabbe – Ødum præstegård
Ikke på billedet
Helga Gisladottir Hansen – Hadbjerg, 

 kulturudvalg Kulturudvalget
Bente Krabbe – Hadsten
Aase Jørgensen – Selling
Rikke Møller Antvorskov – Ødum
Jonna Ledet Thomsen – Hadbjerg
Lillian Lindbjerg – Ødum byforening
Ingrid Mikkelsen – Selling
John Langdahl – Ødum byforening
Ikke på billedet
Trine Kobberø – menighedsrådet
Helga Gisladottir Hansen – menighedsrådet
Nanna Poulsen – Hadbjerg
Jesper Dissing Henckel – 

Selling Borgerforening



16 17

kiRke & menighed kiRke & menighed

Slå sanserne ud!
Sanserne	er	det	fælles	tema	for	vinterens	arrangemen-
ter,	der	arrangeres	af	Kulturudvalget	i	samarbejde	med	
menighedsråd	og	kirkernes	personale.
Vi	skal	lytte,	se	og	smage	på	livet	–	vi	skal	mødes	og	
mærke	hinanden.

Meditationsgudstjeneste
Vi	 begyndte	 med	 meditativ	 gudstjeneste	 i	 Hadbjerg	
kirke,	hvor	Anne-Marie	Damsgaard	Ditlev,	sognepræst	
i	Voldum-Rud,	var	liturg.
Akkompagneret	af	 smuk	orgelmusik	og	 sang	blev	vi	
ført	gennem	en	sanselig	gudstjeneste	med	tid	til	fordy-
belse,	bøn	og	eftertanke.	Her	var	mulighed	for	at	dykke	
ind	i	sig	selv	og	trække	vejret	dybt.	Sanse	stilheden	og	
mærke	efter	i	hjertet	og	åbne	det	for	Gud.

Ak, kom! Jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt.

Kirken	var	smukt	pyntet	og	en	del	af	gudstjenesten	var	
lystænding	på	døbefonten,	hvor	vi	hver	især	tændte	et	
lys	som	en	ordløs	bøn	–	et	smukt	tegn	på	troens	fun-
dament.
Tak	for	en	dejlig	aften!

Slå sanseapparaterne ud! Vi ses!
Rikke Antvorskov

Lys & Mørke
Temagudstjeneste i Hadbjerg kirke
Tirsdag den 4. marts kl. 19.00
Kulturudvalget	har	i	denne	sæson	sat	fokus	på	sanserne.
Den	 4.	 marts	 holder	 vi	 en	 aftengudstjeneste,	 hvor	
sanserne	vil	blive	sat	i	spil	på	en	ny	og	anderledes	måde	
end	ved	en	traditionel	gudstjeneste.
Efter	gudstjenesten	byder	kulturudvalget	på	boller	og	
varm	kakao.

Organist Anders Dohn og
sognepræst Mette Krabbe

Smag på påsken
Skærtorsdag d. 17. april kl. 17.30
Påskemåltid efterfulgt af gudstjeneste
Skærtorsdag	er	dagen,	hvor	Jesus	spiste	sit	sidste	mål-
tid	med	sine	disciple.	Det	mindes	vi	om	til	hver	eneste	
gudstjeneste,	når	vi	spiser	sammen	ved	nadverbordet.

Ordet	 nadver	 betyder	 aftensmad,	 og	 skærtorsdag	 d.	
17.	 april	 2014,	 kl.	 17.30	 indbyder	 menighedsrådene	
i	 storpastoratet	 til	 påskemåltid	 i	 Hadsten	 sognegård,	
hvor	der	serveres	en	middag	med	bibelske	motiver.
Efterfølgende	 er	 der	 musikgudstjeneste	 i	 Sct.	 Pauls	
kirke,	kl.	19.30.
Der	 er	 tilmelding	 til	 spisningen	 efter	 først-til-mølle	
princippet	til	Hadsten	kirkekontor,	tlf.	86	98	04	25.
Pris	for	middag:	kr.	50	for	voksne	og	kr.	25	for	børn.
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Det	 hele	 startede	 med	 at	 vi	
skulle	ha’	en	ny	præst	samt	OK	

tankstationen	 forespurgte	
om	 vi	 ikke	 ville	 fælde	 gra-
nerne	bagerst	i	haven,	som	
grænser	op	til	deres	grund.	
Som	de	sagde,	–	de	så	ikke	

særligt	kønne	ud,	og	det	kunne	
vi	kun	give	dem	ret	 i.	 Så	de	er	
blevet	 fældet.	 Der	 hvor	 de	 har	
stået	 bliver	 der	 plantet	 nogle	

blomstrende	 buske,	 for	
bl.a.	at	dække	det	nu	synli-
ge	plankeværk,	der	grænser	
op	til	OK,	og	for	at	give	den	
nye	 præstefamilie	 noget	

kønt	at	kigge	på.
Så	 kunne	 vi	 godt	 ha’	 stoppet	
der,	men	 ting	 har	 det	 som	 be-
kendt	med	at	gribe	om	sig.	Hæk-
ken	ud	mod	markerne	mod	syd	

er	blevet	gjort	lavere,	for	at	
gøre	det	nemmere	at	klippe	
hæk	 uden	 for	 mange	 ibo-
ende	hvepsebo,	plus	der	er	
bedre	udsyn	og	udsigt.

Der	er	blevet	fældet	en	masse	
småtterier	langs	med	føromtalte	
hæk,	og	i	den	øvrige	have	samt	
nogle	 skæve	 tjørnetræer,	 for	 at	

solen	 nemmere	 kan	 kom-
me	 til	 den	 nyanlagte	 køk-
kenhave.
I	 haven	 står	 desuden	 et	
gammelt	 egetræ,	 som	 har	
tabt	 nogle	 store	 grene	 de	
sidste	 par	 år,	 så	 det	 har	 vi	

valgt	at	fælde	helt.	 I	første	om-
gang	 var	 det	 planen	 at	 vi	 ville	
forsøge	 at	 sælge	 stammen,	 for	

KOM TIL ET

BRAG
AF EN FEST

Årets	 fedeste	 halbal	 foregår	 i	HØST-Hallen	 lørdag	 d.	
15.	marts	2014	fra	kl.	18.00-?	Alle	over	18	år	er	inviteret.

Vi	har	lokket	bandet	The Carporters	til	HØST-Hallen.	
De	vil	i	løbet	af	aftenen	sætte	fut	i	løjerne	og	spille	op	
til	dans	(http://thecarporters.dk).
Udover	bandet	nyder	man	også
•	 3	retters	menu
•	 Kaffe
•	 Natmad
Drikkevarer	kan	købes	til	meget	favorable	priser.
Sæt	kryds	i	kalenderen	og	hank	op	i	manden/konen/
kæresten/venner/veninder	og	kom	til	fest.
Hele	denne	aften	får	man	for	den	nette	sum	af	kr.	150.
Tilmelding	kan	ske	til	Vivi	Jensen.
Mobil	29	82	04	11,	e-mail	rudbjergvej13@gmail.com	

denne	 er	 helt	 lige	 uden	 grene,	
ca.	 1	m	 i	diameter	og	 ca.	 10	m	
lang.	 Den	 plan	 er	 vi	 heldigvis	
gået	bort	 fra.	Vi	vil	bruge	 træet	
selv,	hvis	 træet	er	 i	orden,	dvs.	
uden	angreb	af	svamp.	Vi	i	me-
nighedsrådet	vil	få	stammen	sa-
vet	op	i	f.	eks.	planker	til	borde	
og	bænke	til	kirkegårdene.	Men	
først	skal	træet	tørre	i	mange	år.	
Nu	 venter	 vi	 bare	 til	 noget	 or-
dentligt	vintervejr	med	frost,	så	
egetræet	kan	blive	fældet,	uden	
at	vi	smadrer	græsplænen	alt	for	
meget.
Der	er	to	store	træer	mere	der	
skal	 fældes	 i	 samme	ombæring	
som	egetræet.	Det	 er	 et	 ahorn-
træ,	 der	 står	 for	 tæt	 på	 huset	
og	 derfor	 skygger	 for	 terrassen	
samt	kastanjetræet	ved	indkørs-
len.	Det	står	også	for	tæt	på	hu-
set.	Det	har	vi	dog	en	lille	finur-
lig	plan	med.
De	større	dele	af	det	træ,	som	
har	måttet	falde	for	motorsaven	
denne	 vinter	 i	 præstegårdsha-
ven,	bliver	brugt	til	brænde.	Re-
sten	 flises,	 hvoraf	 vi	 beholder	
ca.	 3-5	m3	 til	 brug	 under	 f.eks.	
de	nye	buske	bagerst	i	haven.
Når	 alt	 det	 der	 skulle	 fældes	
er	 fjernet,	 der	 er	 plantet	 nye	
buske,	 køkkenhaven	 er	 tilsået	
og	 græsplænen	 igen	 er	 pæn	 og	
grøn,	 så	 er	 præstegårdshaven	
blevet	opdateret	til	anno	2014.

På menighedsrådets vegne
Trine Bugge Kobberø

Præstegårdshaven opdateres

UNGDOMSFEST I HØST-Hallen
Som	nævnt	i	sidste	nummer	vil	der	den	14.	marts	blive	holdt	en	ungdomsfest	og	
den	15.	marts	en	Seniorfest	i	HØST-Hallen.
Ungdomsfest	for	børn	og	unge	18	år	holdes	fredag	den	14.	marts.	Herom	annon-
ceres	senere	direkte	til	alle	i	HØST	IF.

Festudvalget HØST IF

http://thecarporters.dk
mailto:rudbjergvej13@gmail.com
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Hjertestarter
Hjertestarteren	er	nu	opsat	ved	
SFO	bygningen	på	den	nordlige	
facade	 ved	 garagen.	 Nemt	 til-
gængelig	for	både	indendørs-	og	
udendørs	brugere	på	henholds-
vis	skolen	og	i	HØST-Hallen.
Der	 har	 været	 afholdt	 hjerte-
starter-kurser	 for	 både	 skolens	
personale	og	HØST	IF‘s	udvalgs-
medlemmer.

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	
også	er	opsat	en	hjertestarter	via	
Hadbjerg	Borgerforening.

Vivi Jensen
Formand HØST IF

HUSK 
Generalforsamling 

i HØST IF 2014
HØST	IF	indkalder	hermed	til	den	årlige	ge-
neralforsamling	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	 anret-
ning,	kaffe	og	vin.

Vivi Jensen
Formand HØST IF

Tlf. 29 82 04 11 
e-mail rudbjergvej13@gmail.com

HØST-Hallen udvidelse!
Status – information fra projektgruppen

Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

Så	er	det	ved	at	være	tid!	Sådan	
at	forstå,	at	det	er	netop	i	disse	
dage,	de	endelige	brikker	til	vo-
res	“projekt	udvidelse	af	HØST-
Hallen”	falder	på	plads.	Favrskov	
Kommune	er	i	gang	med	at	fær-
diggøre	og	definere	det	endelige	
projekt,	 så	 processen	 omkring	
byggeriet	kan	startes,	så	alt	kan	
stå	færdigt	og	klar	til	brug	den	1.	
september	 2014,	 altså	 når	 vin-
teraktiviteterne	starter.
Desuden	 skal	 vi	 have	 finan-
sieringen	i	orden	–	tilpasset	det	
projekt	 vi	 lander	 på.	 Det	 i	 sig	
selv	 er	 en	 større	 opgave.	 I	 før-
ste	 omgang	 fik	 vi	 desværre	 et	
nej	fra	ELRO	Fonden	til	at	støtte	
projektet,	 men	 vi	 prøver	 igen!	
Vi	 mener	 helt	 klart	 at	 opfylde	
de	betingelser,	der	skal	til	for	at	
kunne	 hente	 støtte,	 netop	 her	

i	det	 gamle	ELRO	 lokalområde!	
Der	 ansøges	 også	 andre	 steder,	
ligesom	 en	 lokal	 indsamling	
blandt	private	og	virksomheder	
under	 en	 eller	 anden	 form	 vil	
være	en	mulighed!
Sidst	 men	 ikke	 mindst	 har	
HØST	 IF	 de	 seneste	 år	 sparet	
sammen	 til	 denne	 udvidelse,	
så	vi	selv	kan	lægge	en	stor	del	
af	 finansieringen.	Og	 netop	 på	
den	 baggrund	 får	 vi	 stor	 støtte	
fra	 vores	 bankforbindelser,	 når	
den	sidste	del	skal	finansieres.
Så	det	er	altså	statur	pr.	primo	
februar.	Der	vil	være	en	del	nyt	
at	fortælle	i	marts-nummeret	af	
HØST	om	Projekt	udvidelse	af	
HØST-Hallen.
Projektgruppen	 vil	 i	 øvrigt	
løbende	 opdatere	 her	 i	HØST	
med	ny	status	for	projektet.

Kontaktperson i projektgruppen 
Lars Olsen

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

mailto:lars.knud@godmail.dk
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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 

 Torsdag 20.30-22.00
Web	http://jujitsu.langton.dk
E-mail	hadbjerg.jujitsu@gmail.com

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	 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

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	gruppe	af	løbere	
til	hvert	niveau.

1. gruppe: Løber 4-5 km
2. gruppe: Løber 5-10 km
3. gruppe: Løber 10 km+
4. gruppe: Marathon gruppe, følger fast   

program

Alle	 er	 velkommen,	 du	 forplig-
ter	 dig	 ikke	 til	 at	 komme	 hver	
gang.	Det	er	bare	lidt	sjovere	at	
løbe	med	andre	og	få	ny	inspira-
tion	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. 61 28 33 16
E-mail wichmann@paradis.dk

LØB I 
HØST IF
Nu med opteg-
nede løberuter
I	 forbindelse	 med	
indvielsen	af	Lands-
bytorvet	 i	 Hadbjerg,	
30.	 november	 2013,	
har	 vi	 nu	 fået	 en	
sponsortavle,	 hvor	
der	er	forslag	til	for-
skellige	 ruter	 i	Had-
bjerg.	 Hver	 gang	 vi	
mødes	til	løb	tirsdag	
eller	søndag,	laver	vi	
ruter	 efter	 de	 frem-
mødtes	 niveau,	 og	
her	 er	 tavlen	meget	
anvendelig.

http://jujitsu.langton.dk
mailto:hadbjerg.jujitsu@gmail.com
mailto:claus@glavind.net
mailto:jhe@post.tele.dk
mailto:kim@liholm.dk
mailto:wichmann@paradis.dk
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Sidste weekend i februar 2014
Weekenden	 d.	 21.	 til	 d.	 23.	 fe-
bruar	2014	er	der	igen	Favrskov-
Mesterskab	 i	 Indefodbold.	 Det	
er	4.	gang	HØST	IF’s	fodboldaf-
deling	 afholder	 dette.	 Sidste	 år	
var	der	64	deltagende	hold,	som	
fordelte	sig	fra	U7-drenge	og	pi-
ger	til	herre-senior,	dame-senior	
og	oldboys.
Vi	 håber	 på	 der	 også	 i	 år	 bli-
ver	fyldt	op	med	holdtilmeldin-
ger.	 Og	 at	 der	 igen	 i	 år	 –	 selv	
med	 vores	 sparsomme	 plads	
i	 HØST-Hallen	 –	 kommer	 en	
masse	tilskuere,	der	ligesom	de	
andre	år,	kan	sætte	liv	i	hallen.	
Vi	 fra	fodboldafdelingen	er	ved	
at	være	klar	til	at	tage	imod	både	

Ungdoms-
afdelingen
Indefodboldturneringen	 synger	
på	 sidste	 vers	 med	 finalestæv-
ner	etc.	de	kommende	weeken-
der.	HØST	IF	har	flere	hold	med	
ved	finalestævnerne	i	ungdoms-
rækkerne.	Godt	gået!
Herefter	er	der	 igen	fokus	på	
udendørssæsonen,	 som	 lige	
pludselig	står	for	døren.	I	næste	
nummer	 HØST,	 vil	 der	 være	
en	 oversigt	 over	 træningstider	
og	trænere	for	de	enkelte	hold.
Hvornår	 der	 er	 træningsstart	
for	de	enkelte	hold	udmeldes	af	
trænerne	til	jer	hver	især	på	det	
hold	i	spiller	på.
Samlet	set	har	vi	i	Fodboldud-
valget	 besluttet	 at	 der	 i	 år	 hol-
des	en	samlet	nytårsappel	 som	
tegn	 på	 at	 fodboldsæsonen	 er	
skudt	 i	 gang	 i	 HØST	 IF’s	 ung-
domsafdeling.
Nytårsappel	 lørdag	 den	 29.	
marts	 kl.	 11.00	 ved	 HØST-
Hallen.	 Nærmere	 herom	 også	 i	
marts-nummeret	af	HØST.

spillere	og	tilskuere,	 for	at	give	
dem	endnu	en	god	oplevelse	til	
FavrskovMesterskaber	 i	 Inde-
fodbold.
Alle	 er	 velkomne	 til	 at	 kigge	
forbi,	når	de	mange	spillere	kæm-
per	for	at	få	pokalen,	som	der	er	
til	 vinderholdene,	 og	 samtidig	
kunne	kalde	sig	FavrskovMester	
i	rækken	det	kommende	år.
Sponsor	 for	 FavrskovMester-
skaber	 i	 Indefodbold	 er	 Spare-
kasse	Kronjylland.
I	 forbindelse	 med	 Favrskov-
Mesterskab	 i	 Indefodbold	 er	
der	en	del	arbejdsopgaver,	som	
skal	løses.	Vi	kunne	godt	tænke	
os	 nogle	 hjælpende	 hænder	 til	

Fodbold

FavrskovMesterskab 
i Indefodbold

at	 være	 med	 til	 at	 løse	 disse.	
Opgaverne	 er	 bl.a.	 opsætning	
og	nedtagning	 af	 bander,	 sidde	
ved	dommerbord,	hjælp	i	kiosk	
samt	løbende	oprydning	hal,	to-
iletter	og	hjælp	i	hallen	til	øvrige	
forefaldende	 opgaver!	 Bidraget	
behøver	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.
FavrskovMesterskab	 i	 Inde-
fodbold	–	fotos	fra	tidligere	år
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HØST	 IF	 har	 ansat	 Peter	 Møl-
ler	 Thomsen	 som	 træner	 for	
Seniorafdelingen	 i	HØST	 IF	 for	
den	kommende	sæson	2014.
Her	en	præsentation	af	Peter:
Jeg	hedder	Peter	M.	Thomsen,	
46	år	og	sælger,	bor	i	Tilst	med	
min	kone	og	vores	datter	på	12	
år.	 Jeg	har	altid	spillet	 fodbold,	
og	har	spillet	en	del	seriekampe	
i	forskellige	klubber.	Jeg	har	væ-
ret	træner	i	TST	de	sidste	10	år,	
og	de	sidste	4	år	cheftræner	for	
hele	årgang	1997	og	2000,	begge	
årgange	 havde	 mesterrække-
hold.
Jeg	vil	gerne	hele	tiden	udvik-
le	og	dygtiggøre	mig	som	træner.	

Jeg	har	B1-B2	licens.	Jeg	går	me-
get	op	i	teknisk	træning,	som	er	
bygget	op	omkring	en	god	fysik	
og	kondition.
Hvorfor	HØST	IF?	Fordi	jeg	er	
det	man	kalder	en	entreprenør,	
der	elsker	gode	udfordringer	og	
at	 bygge	 noget	 op	 fra	 bunden,	
og	 se	 hvordan	 holdet	 udvikler	
sig	måned	for	måned.	I	den	sid-
ste	 ende	 skal	 vi	 gerne	 stå	med	
et	super	godt	hold.	Dette	er	selv-
følgelig	med	hjælp	fra	de	fanta-
stiske	 ildsjæle,	 der	 er	 i	 HØST	
IF,	 for	med	deres	hjælp	og	spil-
lernes	 indsats,	er	 jeg	sikker	på,	
at	projektet	med	en	god	senior-
afdeling	vil	lykkes.
Hvad	skal	vi	de	næste	1-2	år?	
Udbygge	den	gode	træningskul-
tur,	 der	 allerede	 er	 i	 klubben.	
Vi	 skal	 arbejde	 med	 de	 små/
store	detaljer,	så	vi	bliver	meget	
skarpe	i	både	forsvar	og	angreb.	
Teknikken	skal	pudses	af,	så	det	
bliver	HØST	 IF,	 der	 har	 bolden	
gennem	store	dele	af	kampen.
På	nuværende	tidspunkt	ken-
der	jeg	ikke	holdet	så	godt,	der-
for	er	det	meget	svært	at	spå	om	
foråret,	men	 jeg	 regner	med	 at	
vi	bliver	bedre	og	bedre	for	hver	
kamp	vi	spiller,	så	vi	til	efteråret	
tager	 et	 skridt	 op	 i	 serie	 3.	 Jeg	
glæder	 mig	 til	 at	 arbejde	 sam-
men	med	alle	i	HØST	IF.

Nytårsappel den 25. januar
Til	nytårsappellen	den	25.	janu-
ar	var	der	fremmødt	20	spillere	
og	vores	ny	træner	Peter	Møller	
Thomsen.	 Efter	 en	 let	 træning	
og	spil	1	times	tid,	var	der	varm	
suppe	i	klublokalet.	Her	fortalte	
Peter	 om	 sig	 selv	 og	 de	 tanker	
han	har	gjort	sig	som	seniortræ-
ner	i	HØST	IF.
Fodbold	 seniorudvalget	præ-
senterede	også	 oplæg	om	 træ-
ning,	 træningslejr,	 hjemmeba-
nearrangementer,	 deltagelse	
i	 sponsorarbejde	 etc.	 alt	 sam-
men	i	en	god	og	positiv	stem-
ning.	Der	var	enighed	om	at	ar-
bejde	målrettet	mod	endnu	en	
god	sæson	for	Seniorfodbold	 i	
HØST	IF.

Træningstider
Der	trænes	tirsdage	og	torsdage.
Tirsdage	 i	 Hinnerup	 ved	HH-
hallen	 på	 kunstgræs	 kl.	 20.30-
22.00.
Først	 en	 halv	 times	 opvarm-
ning	hvorefter	kunstgræsbanen	
indtages.	 Vi	 er	 allerede	 startet	
der	–	formidable	forhold	er	det!
Torsdage	 i	 Hadbjerg	 ved	
HØST-Hallen	 på	 lystrænings-
banen	kl.	19.00-21.00.
Nye	spillere	er	meget	velkom-
ne	–	kontaktperson	for	senior	er	
Fodboldformand	 Lars	Olsen	 på	
tlf.	30	75	22	12.

Træningskampe og træningslejr
Der	 er	 allerede	 arrangeret	
træningskampe	 via	 DBU	 træ-

ningsturnering	 for	 både	 Serie	
4	og	Serie	6.	3	kampe	afvikles	
derudover	på	kunstgræsbanen	
i	Hinnerup	i	marts	måned.	Fre-
dag	aftener	den	14.,	21.	og	28.	
marts.
Den	22.	 -23.	marts	er	der	ar-
rangeret	 en	 mini-træningslejr.	
Efter	 træningskampen	 fredag	
aften	på	kunstgræsbanen	i	Hin-
nerup	 er	 der	 lørdag	 morgen	
afgang	 til	 Skjern	 Sportcenter,	
hvor	der	 spilles	 træningskamp	
fra	 kl.	 11.30.	 Herefter	 er	 der	
indkvartering	 og	 der	 afvikles	
forskellige	 træningspas,	socialt	
samvær	etc.	inden	det	igen	går	
hjemad	mod	 Hadbjerg,	 søndag	
over	middag.

Turneringen
Puljen	 er	 som	 følger:	 Hadsten	
SK,	 Hammel	 GF,	 Hasle	 B,	 Her-
skind	BK,	HOG	Hinnerup,	HØST	
IF,	Lisbjerg	FC,	Søften	GF.
Første	kamp	er	på	hjemmeba-
ne	den	5.-6.	april,	hvor	vi	møder	
Hammel	 GF.	 Turneringsplan	 og	
kamptidspunkter	aftales	i	løbet	
af	januar-februar.
Mere	 i	 næste	 nummer	 af	
HØST	 i	 marts	 omkring	 træ-
ning,	turnering,	hjemmebanear-
rangementer	etc.
Såfremt	 der	 er	 nye	 spillere	
der	 ønsker	 yderligere	 oplys-
ninger	 kan	disse	 kontakte	 Fod-
boldformand	Lars	Olsen	på	 tlf.	
30	75	22	12.

Fodboldudvalget HØST IF

Fodbold

Senior Serie 4 og Serie 6
Ny træner i HØST IF Fodbold Seniorafdeling
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ler,	så	vi	kan	udvikle	os	og	gøre	
tingene	endnu	bedre.
De	 12,	 der	 var	 mødt,	 deltog	
livligt	i	denne	seance,	så	der	er	
punkter	 at	 arbejde	videre	med.	
Fodboldudvalget	 har	 udsendt	
referat	 fra	mødet	 til	 alle	HØST	
IF	 fodboldmedlemmers	 e-mail-
adresser.

3.	 februar	 blev	 der	 afholdt	 ak-
tivitetsmøde	 i	 klublokalet.	 Der	
var	mødt	12	frem.	Et	meget	lille	
antal,	når	vi	tager	i	betragtning,	
at	 fodboldafdelingen	 har	 270	
medlemmer.
Måske	kan	man	deraf	udlede,	
at	 alt	 går	vel!	Det	 gør	det	også,	
men	vigtigst	 er,	 at	 vi	 får	 signa-

Kridtning af baner
på Hadbjerg Stadion
HØST IF søger nogen der vil kridte vores baner i 
Hadbjerg, så de er klar til kampene

Det	er	et	par	timer	ugentlig,	
der	 skal	 bruges	 i	 den	 friske	
luft.	Samtidig	en	god	motion	
og	ikke	mindst	en	del	af	for-
eningslivet	omkring	HØST	IF.	
Vi	forestiller	os,	det	kunne	
være	 interessant	 for	 et	 par	
pensionister,	 der	 kunne	 stå	
for	denne	opgave.

HØST	 IF	 giver	 et	 kontant	
bidrag	 for	 aktiviteten,	 lige-
som	der	vil	være	en	HØST	IF	
træningsdragt.
Henvendelse	til:

Fodboldformand
Lars Olsen

tlf. 30 75 22 12
e-mail lars.knud@godmail.dk

Fodbold

Aktivitetsudvalgsmøde
Den 3. februar kl. 19.00 i klublokalet

Vi	kan	denne	måned	notere	os	
at	vores	faste	sponsor	Sparekas-
sen	Kronjylland	igen	i	år	sponso-
rerer	FavrskovMesterskaberne	 i	
Indefodbold	 som	 afholdes	 den	
21.-23.	 februar	 i	HØST-Hallen.	
Tak	for	det!	
HØST	IF	har	til	stadighed	brug	
for	 hjælp	 til	 forskellige	 behov	
og	ting	der	skal	udføres	–	både	
rent	 fysisk,	 men	 også	 økono-
misk.	Derfor	 er	 det	 dejligt,	 når	
firmaer	 og	 private	 giver	 tilsagn	
om	 at	 give	 en	 hånd	med	 både	
det	materielle,	der	skal	installe-
res/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.

OK Ødum
NYT NYT NYT
OK Plus SPONSORTILTAG
OK	Plus	tester	nyt	tiltag	til	alle	
klubber	 og	 foreninger,	 der	 har	
en	 sponsoraftale	 med	 OK.	 Det	
nye	tiltag	går	ud	på	følgende:
•	 for	 hver	 solgt	 ½	 liters	

Plus	vand
•	 for	 hver	 solgt	 kop	 kaffe	

fra	OK	Plus’	kaffeautomat
fra	 OK	 Ødum,	 bidrager	 OK	
ØDUM	med	60	øre	til	HØST	IF’s	
klubkasse.	 Det	 vil	 sige,	 at	 alle	
kunder,	der	køber	disse	produk-
ter	 hos	 netop	OK	Ødum,	 auto-
matisk	 støtter	 HØST	 IF.	 Ideen	
er	 selvfølgelig	 at	 gøre	 opmærk-
som	 på	 vores	 (OK’s)	 produkter	
og	 samtidig	 styrke	 samarbejdet	
mellem	OK	og	HØST	IF.
Lidt	mere	om	dette	og	OK	Ødum	
i	næste	nummer	af	HØST.

Andre gode OK aftaler
Bestiller	 du	 et	 benzinkort	 til	
OK	med	HØST	 IF-aftale	 støttes	
HØST	IF	med	6	ører	for	hver	li-
ter	benzin	og	diesel	du	tanker.
Du	kan	også	købe	din	el	gen-
nem	OK.	Du	får	den	første	må-
neds	el	til	0	kr,	og	HØST	IF	får	
12	ører	for	hver	 liter	benzin	og	
diesel	 du	 tanker	 med	 dit	 OK	
benzinkort	knyttet	til	HØST	IF.
Er	du	interesseret	i	et	af	disse	
gode	OK	tilbud,	så	kontakt	Lars	
Olsen	på	tlf.	86	91	40	07.
Støt	lokalsporten.	Køb	benzin	
og	el	gennem	OK.

SponSoRhjøRnet

mailto:lars.knud@godmail.dk


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
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten 86 98 08 86

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

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

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
	 T e g n i n g e r : 	P e r 	 T j ø r n i l d , 	 p j o r n@h o tm a i l . c om
	 L a y o u t : 	N i e l s B j a r n e L a r s e n@ gm a i l . c o m
	 T r y k : 	B U C H S , 	 t l f . 	 8 6 	 4 2 	 0 5 	 9 9

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

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 	 e r 	 m a r k e r e t 	 m e d 	 f e d 	 s k r i f t t y p e .

 D e a d l i n e  U d k o m m e r
M a r t s 	 2 . 3 . 2 0 1 4 	 1 4 . - 1 7 . 3 . 2 0 1 4
A p r i l 	 6 . 4 . 2 0 1 4 	 1 8 . - 2 3 . 4 . 2 0 1 4
M a j 	 1 . 5 . 2 0 1 4 	 1 6 . - 1 9 . 5 . 2 0 1 4
J u n i 	 1 . 6 . 2 0 1 4 	 1 3 . - 1 6 . 6 . 2 0 1 4
A u g u s t  1 0 . 8 . 2 0 1 4  2 2 . - 2 5 . 8 . 2 0 1 4
S e p t e m b e r 	 7 . 9 . 2 0 1 4 	 1 9 . - 2 2 . 9 . 2 0 1 4
O k t o b e r 	 5 . 1 0 . 2 0 1 4 	 1 7 . - 2 1 . 1 0 . 2 0 1 4
N o v e m b e r 	 2 . 1 1 . 2 0 1 4 	 1 4 . - 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4
D e c e m b e r  3 0 . 1 1 . 2 0 1 4  1 2 . - 1 5 . 1 2 . 2 0 1 4

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 	HØST	 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
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HØST

http://www.htc-biler.dk
http://www.jetteschulz.dk
mailto:klippehuset%40live.com?subject=Set%20i%20H%C3%98ST%3A%20
http://www.ahs.dk
mailto:mekr@km.dk
mailto:pjorn%40hotmail.com?subject=H%C3%98ST%3A%20


HØST

kalendeR

Marts
 1 
 

2

 HØST deadline
Familiegudstjeneste kl. 11.00 Ødum 
Fastelavnssoldater Ødum 
Fastelavnsfest Hadbjerg

 3 
 4 Formiddagsmøde. præstegården

Lys & Mørke kl. 19.00 Hadbjerg
 5 
 6 
 7 Fastelavnsfest Ødum
 8 
 9 Hadbjerg kl. 11.00 – kirkekaffe

Sogneindsamling
 10 
 11 
 12 
 13 Generalfors. Hadbjerg Vandværk
 14 Ungdomsfest i HØST-Hallen
 15 Kirkehøjskole

Fest i HØST-Hallen
 16 Hadbjerg kl. 9.30
 17 HØST udkommer
 
18

 Generalforsamling HØST IF
Fællesspisning Ødum 
Generalforsaml. Ødum byforening

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 Ødum kl. 11.00 – kirkekaffe
 24 
 25 
 26 Fællesspisning, Selling
 27 Kirke i Børnehøjde, Hadbjerg
 28 LAN Party
 29 Nytårsappel
 30 Hadbjerg kl. 9.30
 31 

Februar
 14 
 15 
 16 Ødum kl. 9.30
 17 
 18 HØST udkommer
 19 
 20 
 21 FavrskovMesterskab i Indefodbold
 22 FavrskovMesterskab i Indefodbold
 23 Hadbjerg kl. 9.30 – kirkekaffe

FavrskovMesterskab i Indefodbold
 24 
 25 Generalfors. Hadbjerg Borgerforen.
 26 Fællesspisning, Selling
 27 Kirke i børnehøjde, Hadbjerg

Fællesspisning, Hadbjerg
 28 


