Marts
2014
31.

årgang

HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Side 2 Smag på påsken
Side 5 Ungdomsgudstjeneste
med rockband
Side 7 Nutidsmusik i kirkerummet
Side 9 Inklusion i Hadbjerg skole
Side 16 Haludvidelse i problemer
Side 19 Løbeskole for absolut
begyndere starter 30. marts

Kirke &

Kirke &

menighed

Slå sanserne ud!
Vi har hørt, følt, set og smagt. Sanserne er blevet udfordret og pirret under vinterens og forårets arrangementer, arrangeret af Kulturudvalget i samarbejde med
Ødum Hadbjerg menighedsråd og kirkernes personale.

Smag på påsken

Skærtorsdag d. 17. april kl. 17.30
Påskemåltid efterfulgt af gudstjeneste
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiste sit sidste måltid 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-mølleprincippet til Hadsten kirkekontor, tlf. 86 98 04 25.
Pris for middag kr. 50 for voksne og kr. 25 for børn.

menighed

Temagudstjenesten Lys & Mørke

i Hadbjerg kirke d. 4. marts var et tilløbsstykke
I nært samarbejde skabte præst, kirketjener, kirkesanger og organist en intens kulisse, der pirrede sanserne.
Gennem læsning, lyssætning og musik blev vi guidet
gennem mørkets blødhed. ”Nattens midte er dagens begyndelse”, som Mette refererede en tysk salme, og vi
blev ledt til lysets velsignelse.
Det musikalske univers skabte de mest fantastiske
billeder på nethinden, som spændte lige fra en uvejrs
truende nattehimmel til finurlige sommerscener med
dansende insekter og fugle.
Efter gudstjenesten inviterede Kulturudvalget på
hjemmebagte boller og varm kakao som akkompagnement til en hyggelig sludder med naboer, venner og bekendte, der også havde fundet vejen til Hadbjerg kirke.
Hvor er det dog fantastisk og let at være arrangør!
Tænk, at 10 frivillige hoveder kan brygge et par stikord
sammen om sanser, og så bliver det til den mest utrolige aften takket være et dygtigt, kreativt og engageret
personale ved kirkerne.
Tak for det!
Ved næste arrangement i rækken vækkes smagssansen til live, når vi mødes til påskemåltid i Hadsten sognegård.

Indhold

Slå sanseapparaterne ud!
Rikke Antvorskov
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Information om
konfirmationer Ferie og fridage
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

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
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Kirke &

Kirke &

menighed

Nyt tiltag!

Påske for unge

Kirke i børnehøjde

Ungdomsgudstjeneste i Sct. Pauls kirke i Hadsten
Tirsdag den 8. april kl. 19.00

Hadbjerg kirke, torsdag den 27. marts kl. 17.15
Som noget nyt åbner vi kirken
for de mindste og holder gudstjeneste på deres betingelser.
Gennem salmesang og bibelfortælling får børnene mulighed
for at blive fortrolige med kirken og dens fortællinger. Gudstjenesten varer ca. 20 minutter
og er målrettet de 3-6 årige, men
både yngre og ældre er meget
velkomne til at være med.

menighed

Efter gudstjenesten er det muligt at deltage i fællesspisningen
i Hadbjerg forsamlingshus. Ønsker man det, skal man huske at
tilmelde sig hos Ida og Egon på
telefon: 86 91 49 80.
Næste gang bliver den 24.
april samme tid og sted.
Mette Krabbe

I Hadsten holdes der hvert år en
særlig gudstjeneste for unge ved
påsketid. I år medvirker rockbandet THE ROSIE WAY, der
har høstet megen ros for deres
cd ”Avalanche Affinity”. Bandet
medvirker ved gudstjenesten i
en mere akustisk version. Alle,
både konfirmander og andre interesserede, er velkommen.

Gudstjenester

Marts
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
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 Birgith Nørlund
April
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Sct. Pauls kirke, Hadsten
Søndag d. 6.
Marie Bebudelses dag
kl. 9.30 Anne Martiny Kaas-Hansen – kirkekaffe		
Tirsdag d. 8.				
kl. 19.00 ungdomsgudstjeneste
Søndag d. 13.
Palmesøndag 		
kl. 11.00 Krabbe, børne- og familiegudstjeneste
Torsdag d. 17.
Skærtorsdag 			
kl. 19.30 med 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.
Anden påskedag
Ingen
Ingen		
Torsdag d. 24.			
kl. 17.15 Krabbe, Kirke i Børnehøjde		
Søndag d. 27.
1. søndag efter påske
kl. 11.00 Krabbe			
Maj
Ødum kirke
Hadbjerg kirke
Over Hadsten kirke
Søndag d. 4.
2. søndag efter påske		
kl. 19.00 Krabbe Befrielsesgudstjeneste		
Søndag d. 11.
3. søndag efter påske
kl. 9.30 			
Fredag d. 16.
Bededag		
kl. 11.00 Birgith Nørlund		
Søndag d. 18.
4. søndag efter påske
kl. 10.00 Konfirmation			
Søndag d. 25.
5. søndag efter påske		
kl. 10.00 Konfirmation		
Torsdag d. 29.
Kristi Himmelfartsdag			
kl. 8.00 Fromesse
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Kirke &

Kirke &

menighed

Sogneindsamling støtter
kampen mod
sulten
Det var med en god fornemmelse i maven der blev samlet
ind i Hadsten og omegn til Folkekirkens Nødhjælp søndag d.
9. marts 2014.
Efter indsamlingen mødtes
indsamlerne i Hadsten Sognegård, hvor indholdet af indsamlingsbøsserne blev talt op,
og der var tid til at dele dagens
oplevelser.
Der blev i alt indsamlet kr.
35.580.
På vegne af
Ødum Hadbjerg menighedsråd
og Kulturudvalget

Befrielses
gudstjeneste
Hadbjerg kirke
Søndag den 4. maj kl. 19.00
En aftengudstjeneste der markerer befrielsen i 1945. Djurs
Kammerkor medvirker under
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten giver
Djurs Kammerkor en stemningsfuld koncert udenfor kirken i skumringen i den lune
forårsaften.
Djurs Kammerkor er et ambitiøst amatørkor, hvis repertoire
spænder vidt og altid fremføres
i høj kvalitet. Koret har optrådt
mange steder i Danmark samt i
udlandet.
Der er fri entre.
Kulturudvalget

Jonna Ledet Thomsen

Børne- og
familiegudstjeneste
Hadbjerg kirke
Palmesøndag
d. 13. april kl. 11.00
Vi indleder påskeugen med en
børne- og familiegudstjeneste
i Hadbjerg kirke, hvor vi også
holder afslutning for minikonfirmanderne. Alle er meget velkomne.
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

menighed

Opstart af
minikonfirmander

Ødum præstegård
Så starter vi op med minikonfirmander.
Fra uge 9 (25. februar) og frem
til uge 15 tilbydes elever i 3. B
på Hadbjerg skole minikonfirmandundervisning hver tirsdag
eftermiddag efter skoletid.
Fra uge 21 (21. maj) og frem
til uge 26 tilbydes elever i 3. A
på Hadbjerg skole minikonfirmandundervisning hver onsdag
eftermiddag efter skoletid.
Undervisningen foregår kl.
13.00-15.00. Vi tager 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 skolen, finder vi ud af det.
Eleverne har fået tilsendt et
brev med information 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

Engle.dk –
nutidsmusik i kirkerummet
Koncert i Ødum kirke for konfirmander og
alle andre, der holder af populær musik
Ødum kirke
Tirsdag den 1. april kl. 19.00
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 taler
direkte til målgruppen, der i første række er
konfirmander og deres forældre.
Repertoiret er mest kendte, men også mindre
kendte numre – musik fra poprock- og rockgenren – 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 velkomne.
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Hadbjerg

Hvem er vi?

Hver morgen året rundt kan du
på Hadbjergs veje møde børn og
voksne, som kickstarter dagen
med en rask løbetur.
Nogle klasser har gjort dette
i mange år. Dette er til glæde
for både elever, lærere og pædagoger. Specialklasselærerne
har gode erfaringer med, hvad
morgenmotion gør for eleverne.
36c er den klasse, som har løbet
i flest år – 10 år. Derudover løber 02C og 79C, og senest er 79l
(kommunes læseklasse) også
kommet med.
Eleverne møder omklædt, og
inden det ringer ind er 36c allerede af sted. Herefter er det 79c,
og til sidst løber 79l. På dette
tidspunkt sidder resten af skolens elever og læser i det daglige
læsebånd fra kl. 7.55-8.15. Inden
specialklasseeleverne er færdige
på løberuten, går to almenklasser ind i omklædningsrummet
for at klæde om
til idræt i hallen.
Stort set inden
første løbehold
er tilbage, er almenklassen
i
gang med idræt
i hallen. Derfor
er der ro til, at specialklasseeleverne kan komme i bad, når de
kommer tilbage fra løbeturen. På
mirakuløs vis passer det med, at
når 36c er færdig i badet, indtager 79c badet og derefter 79l. Enkelte elever har det bedst med at
bade alene, så de bader i lærer-
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Hadbjerg

skole
omklædningen, inden lærerne
bader på skift. Inden klokken er
9.00, er alle specialklasseeleverne tilbage i klasseværelset.
En kabale som bare går op
hver dag!
Nogle gange vil man også
møde andre klasser, som vælger
at løbe en tur om
morgenen. Skolens ledelse kan
også finde på at
deltage, såfremt
der er tid til det.
Indskolingsele verne løber ofte
rundt om skolen
og/eller fodboldbanen. Der er
virkelig fut i løbeskoene på
Hadbjerg skole. Yderligere vil
man også kunne møde nogle
lærere, som løber en tur efter
undervisning, inden de skal til
møde. De trænger måske til lidt
luft og vælger derfor at udsætte
forberedelsen til om aftenen, eller også er de ved afprøve en ny
løberute. Dette er også forberedelse.
Hver morgen møder vi folk,
som lufter hunde, følger deres
børn i børnehave og dagplejere
på tur med børn. Alle møder os
med smil, opmuntrende blikke
og ofte lige en positiv kommentar med på vejen. Det er så dejligt for eleverne og vi voksne.
Tak for det og bliv endelig ved,
for det giver ekstra energi både
på solskinsdage, regnvejrsdage
og i snevejr.

Inklusion

De sidste dage har der i TV og radio være forskellige indslag om
inklusion i folkeskolen.
Jeg vil derfor give jer en orientering om kommunens og Hadbjerg
skoles arbejde med inklusion.
Udgangspunktet for arbejdet
med inklusion er, at al forskning
viser, at elever har glæde af/de
lærer mere af at være sammen
med kammerater fra lokalområdet og deltage i almenundervisningen i den lokale folkeskole.
Der er ikke planer om at nedlægge specialklasser i Favrskov,
men man har et mål om inden
for en 5-årig periode at reducere antallet af elever i specialklasserne. Dette skal ske ved at
skolerne arbejder med en inklusionsplan og de penge, der p.t.
gives til specialklasser, bliver på
skolerne, så man kan støtte eleverne i almenklasserne.
Konkret betyder det, at Hadbjerg skole har 4 elever mindre
til specialklassetilbud.
Hadbjerg skoles inklusionsplan indeholder følgende
indsatsområder
Skolens ressourcecenter
Centrets møder skal øges og
brugen af støttetimer skal gøres
mere fleksible, så de kan støtte
op om PPR’s (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.) anvisninger og der skal arbejdes med
rådgivning og opfølgning af de
forskellige lærerteams i forhold
til inklusion.

skole

IT rygsække
Skolen har fået Satspulje-midler
til at støtte den fortsatte udvikling af IT-baserede hjælpemidler
for elever i specialklasser og i
almenklasser.
IT i undervisning
Skolen skal sammen med Århus
Universitet afprøve en række IT
programmer og undervisningsformer, som man (Århus Universitet) har videnskabeligt bevis for virker i forhold til elever
med indlæringsvanskeligheder.
Dette arbejde sker med fokus på
elever i 2., 4. og 5. klasse.
I-didakt
Skolen indgår i et PD-projekt
(Pædagogisk Diplomuddannelse, red.) for 7. klasser med fokus
på IT’s muligheder for at hjælpe
elever med indlæringsvanskeligheder.
Derudover gennemgår skolens samlede personale over de
næste 3 år et kompetenceudviklingskursus ”Læring for alle”,
der bl.a. har fokus på at udvikle
kompetencer til at opsætte mål
for undervisning og pædagogisk
arbejde og etablere gode relationer til og mellem børnene med
henblik på at skabe øget læring i
et inkluderende miljø.
Skolen har 4 lærere på videreuddannelse i uge 9, 10, 11 og 12,
hvor de tager et PD-modul omhandlende bl.a. inklusion.
Niels Fensby
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Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening

General
forsamling
Det var en rigtig god generalforsamling d. 25. februar i Hadbjerg
Borgerforening. Nye til bestyrelsen blev valgt: Gitte Emdal
Nielsen og Tine Buck Olesen.
Afgående bestyrelsesmedlemmer var: Søren Jørgensen, efter
mere end 20 år og Jytte Møller.
Tak for jeres indsats i bestyrelsen. Der blev vendt mange ting
om arbejdet i foreningen, og
mange ting er blevet skrevet op,
så der er noget at finde ud af. En
af opfordringerne var at prøve at
få bus 117 til at køre fra Selling
over Hadbjerg til Hadsten, det
vil bestyrelsen arbejde meget
kraftigt på.

Fællesspisning

Fællesspisning d. 27. februar var
som sædvanlig et tilløbsstykke.
Med 84 tilmeldte kan man vel
sige, at det er noget alle i området synes er helt eventyrligt.
Det var det også på flere måder.
Efter fællessang blev der også
sunget fødselsdagssang for undertegnede – det var en oplevelse, tak for det. Middagen bestod
af farsbrød med tilbehør. Godt
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nok måtte middagen “omdøbes”
for en lille pige kunne nemlig
kun lide frikadeller, så det blev
sådan.
Næste fællesspisning er d. 27.
marts. Jeg ved ikke hvad middagen bliver, men er helt sikker
på, det bliver en oplevelse uden
lige. Tilmelding til Ida + Egon
på tlf. 86 91 49 80. Der kan tilmeldes, når skiltet ved forsamlingshuset bliver sat op.

Fastelavn

Så har der været fastelavnsfest
i Hadbjerg forsamlingshus. Det
var som sædvanlig en bragende
succes. Der var tilmeldt 92 personer og de fleste mødte op.
Tøndeslagningen var i år lagt i
vores have, og det var skønt at
se med hvilken iver børnene gik
til tønderne. Enkelte voksne var
også at finde mellem dem, som
slog katten af tønden. Bagefter

var der saftevand og boller til
børnene, og kaffe/te og boller til
de voksne. Det var helt igennem
en vellykket eftermiddag. Bestyrelsen vil gerne takke de, som
havde bagt boller, og de to familier, som stod for arrangementet
– fint arbejde!
Kurt Rasmussen
Hadbjerg Borgerforening
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Oversigt over aktiviteter
Fredag: Fælles egen aftensmad

Så er det tid igen

Selling Byfest
2. lørdag i juni

Aktiviteter for børn/unge
Lørdag: Festoptog
Morgenmad
Byvandring/historie
Frokost
Aktiviteter for alle
Fest med spisning
Søndag: Morgenmad med oprydning

Vi glæder os til at se dig
Hilsen Byfest-udvalget
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Selling

HØST IF
Selling Forsamlingshus

Fællesspisning

Den sidste fællesspisning i denne omgang afholdes d. 26. marts.
Menuen er: Oksefilet med salat og flødekartofler.
Vi forventer at fortsætte traditionen med fællesspisning igen
i september.
Der sælges øl/vand/vin til rimelige priser. For maden er priserne

18. februar 2014
som følger: < 3 år: gratis. 3-12 år:
kr. 20, og for voksne kr. 40.
Tilmelding er påkrævet, senest mandag den 24. marts
kl. 18. enten via 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

Sankthansbål i Selling
Nu er det atter tid til i haven at regere,
så hvor skal vi det afklipne placere?
Bålpladsen på marken er åben atter,
men kun til haveaffald – fru og fatter!
Et ordentligt bål så nemlig vi får
til sankthansaften igen i år.

På vegne af Selling Forsamlingshus
Trine Bugge Kobberø

Selling Borgerforening

Generalforsamling i Selling Borgerforening

Lørdag d. 29. marts 2014
Kom og vær med til at sætte dit aftryk, på de ting vi laver i vores by.
Hvis du ønsker at stille op til
valg, skal du give besked til bestyrelsen inden mødet. Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen
stiller op igen, og ønsker genvalg.
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Generalforsamling

Dagsorden vil blive omdelt til alle husstande i løbet af de nærmeste dage.
Sæt kryds i kalenderen.
Med Venlig Hilsen
Selling Borgerforening
Formand Jesper Henckel Dissing
Næstformand Nichlas Margon Gunnstrup
Kassere Majken Holst-Jensen

TAK FOR OPBAKNINGEN
HØST IF´s bestyrelse vil
gerne takke for den flotte opbakning til årets
generalforsamling, tirsdag d. 18. februar. Den
foregik som tidligere
i
HØST-Hallens
klublokale. Aftenen forløb stille
og roligt, dagsordenen blev
fulgt punkt
for punkt. Og
for de fremmødte var der
efterfølgende
ostebord, vin
og kaffe.
Line Særkjær
var igen i år referent og Ole
Juul havde igen påtaget sig at
svinge dirigentstokken. Tusind
tak for det.
Det største omdrejningspunkt
i foreningen og på generalforsamlingen, er den forestående
tilbygning af omklædningsrum.
Den kræver et kæmpe arbejde af
projektgruppen, som har skabt
en god dialog med kommunens
folk på sagen. Men der er mange
bump på vejen. Med jeres opbakning på generalforsamlingen
og til dagligt, tror vi på, at hele
projektet med motionsfaciliteter kan blive en realitet.
Det blev besluttet på generalforsamlingen at kontingenterne

skal stige
med kr. 30.000 pr. år og at det
er op til bestyrelsen at fastlægge, hvordan stigningerne skal
fordeles. De kr. 30.000 pr. år vil
ubeskåret gå til tilbygningen og
senere drift af tilbygning.
Ellers fulgte vi dagsordenen
og referat af aftenens forløb er
tilgængeligt på vores hjemmeside.
Endnu en gang tak til alle
fremmødte og tak til alle for jeres opbakning i det daglige.
HØST IF
Bestyrelsen
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HØST-Hallen udvidelse!
Status – information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”
Sidste gang i HØST skrev jeg, at
de sidste brikker var ved at falde
på plads før kick off. Men man
skal vare sig med sådanne ord.
Vi er faktisk blevet slået noget
tilbage. Omend ikke til start, så
i hvert tilfælde tæt på.
Forvaltningen har meddelt
os, at vores egenfinansierede
del ikke bare kan bygges uden
videre. Hvis vi vil bygge for de
ca. 1,8 mio. vi selv skal stå for,
så skal kommunen deponere
det samme beløb fra deres kassebeholdning. Så det giver lidt
udfordringer. Hvad er der så
af muligheder? Det er det, vi
er ved at undersøge sammen
med forvaltningen i skrivende
stund. Selve omklædningsdelen
inkl. flytning af vægge i hallen,
så der bliver lidt tilskuerfaciliteter, skulle være på plads, sådan
at forstå at hvis det bliver dyrere
end anslået – de kr. 1,740 mio.,
som kommunen budgetmæssigt
sponsorerer – så er det HØST IF,
der skal forestå dette beløb. Da
vi har sparet kr. 500.000 sammen til brug for halbyggeri indgår de som depositum her, i fald
det skulle blive dyrere.

Så det kan meget vel ende
med at vi er nødt til at bygge i 2
etaper. Omklædningsdelen skal
i gang da processen omkring
udmøntning af budgetbevilgede
anlæg også er af ”længere varighed”, før man kan komme i
gang. Denne del forventes færdig omkring efterårsferien.
Vi håber stadig, at vi når at få
vores egenfinansierede aktivitetsdel med, således at vi kan
igangsætte nye tiltag den kommende vintersæson.
Men som beskrevet er det
ikke afklaret på nuværende. Ligeledes arbejder vi på at få vores
finansiering på plads via ansøgninger til fonde, planlægning
af sponsormidler samt bank og
kreditforening.
Så der er faktisk rigeligt at
se til lige nu. Det er lidt op ad
bakke, men erfaring fra tidligere
siger, at man skal bevare tålmodigheden og finde de positive
ting trods alt. Selv om det kan
være lidt svært.
Spændende at se hvad der kan
skrives i april-nummeret. Men I
skal nok blive opdateret her i
HØST.
Kontaktperson i projektgruppen
er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
Mail lars.knud@godmail.dk
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HØST IF Motion
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
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
Mail kim@liholm.dk

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 nye på
holdet, så vel mødt.

Kontaktperson Ungdom
Jesper Wichmann
Tlf. 61 28 33 16
Mail wichmann@paradis.dk

Vagn Salling Poulsen
Glentevej 16, Hadbjerg
8370 Hadsten
tlf. 86 91 43 76, mobil
72 20 24 56.
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HØST IF
Løb i HØST IF

Ny sæson i Løb i HØST IF
Selvom vi aldrig rigtig lukker ned
for løbetræningen, vil vi dog alligevel gerne markere en ny sæson
med Løb i HØST IF. En ny sæson
med mange nye tiltag, nye instruktører, nye løbere og selvfølgelig med en masse fællestræning og deltagelse i motionsløb.
Løb i HØST IF er nu en selvstændig afdeling på lige fod
med de øvrige afdelinger under HØST IF. Det betyder, at vi
nu har et fast årligt kontingent,
men det er selvfølgelig stadig
muligt at komme forbi og løbe
et par prøveture med os, inden
man melder sig ind.
Vi kan i denne sæson også
byde velkommen til 4 nye instruktører; de 3 første skal her
i marts på DGI basisløb instruktørkursus. Instruktørerne vil alle
være med til at få afviklet vores
løbeskole med start 30. marts (se
omtale af løbeskolen).
Med tilgang af flere instruktører får vi mulighed for at tilbyde
løb til en bredere gruppe, som
fx marathon-gruppen, der startede i januar. Andre grupper vil
være ”halvmarathon” og ”Fra 5
til 10 km”. Desuden vil vi forsøge os med en ”Kom-i gang-igen”gruppe til dem, der tidligere har
løbet. Følg med i opslag i HØST
og på HØST IF´s hjemmeside.
Andre aktiviteter i den kommende sæson vil være klubaftener med forskellige løberelaterede emner, løbetest med gode
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klubtilbud hos Intersport i Hadsten, løbetræning i omkringliggende skønne skove eller andre
nye steder, intervaltræning,
testløb, grundlovsløb, og hvad
trænere og medlemmer nu finder på.
Kontingent
Nu en realitet for medlemskab i
den lokale løbeklub
En sæson = kalenderåret
koster beskedne 200 kr. Indmeldelse kan ske på HØST IF’s
hjemmeside, hvor det nye tilmeldingssystem er klar. Det er
som på andre hold også muligt
at komme og prøve et par gange,
inden man melder sig til. Som
nævnt ovenfor vil vi forsøge at
udbyde et bredt udvalg af grupper og aktiviteter, som rammer
mange motionsløbere, uanset
om det er helt nye eller lidt
mere erfarne.
Vores kommunikationskanaler vil forsat være mail/sms via
Conventus (HØST IF medlemssystem) samt vores Facebookgruppe ”Løb i HØST, Hadbjerg”.
FB gruppen er åben for alle, medlemmer som ikke medlemmer.
Vi håber, at en masse stadig vil
løbe med! Det er bare lidt sjovere
at løbe sammen med andre.
Velkommen til en ny sæson
fra Løb i HØST!
Claus Glavind
tlf. 22 49 83 45,
claus@glavind.net

Løbeskole i HØST IF

Søndag den 30. marts kl. 10.00 starter en ny løbeskole i HØST IF
Løbeskolen er et tilbud til alle i HØST-området,
som ønsker at komme i gang med løbetræning.
Kom fra 0 til 5 km på 12 uger
På 12 uger kommer du til at
kunne løbe 30 minutter uden
at holde pause, hvilket svarer
til ca. 5 km. Den første gang du
kommer, får du udleveret lidt
information og det træningsprogram, som vi følger.
Alle kan være med!
Det kræver ingen forudsætninger at deltage på løbeskolen –
alle kan være med uanset alder
og fysisk form. Vi begynder med
at gå nogle minutter og løbe 1
minut, og efterhånden som træningsprogrammet skrider frem,
kommer vi så til at løbe mere
og gå mindre. De første uger behøver du ikke at købe specielle
løbesko. Kom blot i dine almindelige fritidssko.
Til hver fællestræning vil der
være instruktører klar til at
hjælpe med dagens program og
samtidig sørge for, at alle kommer hjem til HØST-Hallen
igen!

Hvor og hvornår?
Løbeskolen starter søndag den
30. marts kl. 10.00. Ingen
tilmelding er nødvendig – bare mød op
foran HØST-Hallen.
Herefter er der
fælles løbetræning
hver tirsdag kl.
19.30 og søndag kl.
10.00. Det er helt
uforpligtende,
og vi håber, at en
masse vil benytte
lejligheden af
dette tilbud til
at få sat gang
i de personlige motionsaktiviteter.
Løbeskole inkl.
løbe-T-shirt og ”Løb
i HØST IF”- kontingent resten af året
koster 200 kr. Man
er velkommen til
at komme og prøve
de første 2 gange.
Yderligere oplysninger
Claus Glavind
HØST IF løb
mail claus@glavind.net
tlf. 22 49 83 45
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Sponsorhjørnet

Bordtennis

HØST IF har til stadighed brug for hjælp til forskellige behov og ting der skal udføres – både
rent fysisk men også økonomisk. Derfor er
det dejligt når virksomheder 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.

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 produkter hos netop OK Ødum automatisk støtter HØST IF. Ideen
er selvfølgelig at gøre opmærksom på vores (OK’s) produkter
og samtidig styrke samarbejdet
mellem OK og HØST IF.
HØST IF på OK i Ødum
Næste kampagnearrangementer er fredage den 11. april kl.
12.00-16.00.
Kampagnegaven er et fint indkøbsnet fra OK.

20

Sæsonafslutningen er nær

OK-aftale i øvrigt
Du støtter ungdomsarbejdet
i HØST IF med 6 øre pr. liter,
hver gang du tanker, når du
har et OK benzinkort der er tilknyttet HØST IF. En god og nem
måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for
ungdommen i HØST IF.
Tilbud: Hvis man laver en elaftale hos OK, får HØST IF nu
12 øre pr. tanket liter benzin i
sponsorstøtte på de benzinkort
der er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte
til HØST IF, så kontakt undertegnede på tlf. 86 91 40 07 eller
mød op på tanken på en af kampagnedatoerne.
I klublokalet i HØST-Hallen
er der brochurer etc. og det vil
også være at finde på hjemmesiden.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK.

Så nærmer den travle sæsonafslutning sig. Vi skal have spillet
de sidste holdkampe og gerne
have et par hold med i slutspillet, både hos seniorer og ungdom. Det ser absolut muligt ud.
Vi skal også have afholdt vores klubmesterskab, hvor vi ser
frem til en hyggelig dag, hvor
også forældrene skal teste deres
talenter ved bordene, det plejer
at kunne give nogle drabelige
opgør.
Landsmesterskab
Fra den 4. til den 6. april, drager vi så til Vejen, for at deltage
i årets landsmesterskab. Det
bliver med garanti en fantastisk
weekend, med en masse bord-

tennis, en tur i svømmehallen,
en masse nye venner og mon så
ikke, vi skal have lidt metal med
hjem, igen i år?
Vil du være med?
Vi har p.t. plads til nye spillere,
så hvis du render rundt og godt
kunne tænke dig at spille lidt
bordtennis, er du meget velkommen til at kigge forbi.
Træningstider
Tirsdag kl. 18.00-19.00 for begyndere
kl. 19.00-20.30 for de øvede
Torsdag kl. 18.00-19.00 for begyndere
kl. 19.00-20.00 for de øvede
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Aktivitetsformand
Peter Christensen
Tlf. 50 74 73 15
ptc@post.tele.dk

Lars Olsen
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Cykling

HØST IF
for motionister

Gymnastik
Gymnastikopvisning
Søndag d. 6. april 2014 kl. 11.00
Så er vi klar til HØST IF Gymnastik-opvisning i HØST-Hallen.
Velkommen til en festlig opvisning med sang, latter og masser af gymnastik.
Vi glæder os til at se rigtig mange, der vil være med til at gøre
gymnastikopvisningen til en festlig afslutning på en god sæson.

Gæstehold
Onsild Idrætsefterskole.
Program og kaffebord
Voksne kr. 50 hvoraf kr. 5 ubeskåret går til haludvidelse.
Børn kr. 30.
Gymnastikudvalget

Vi begynder den nye sæson
Tirsdag den 1. april 2014, kl. 18.30 ved HØST-Hallen
Vi cykler hver tirsdag, så det er
tid at finde din cykel frem, få den
gjort forårsklar og husk hjelmen.
Du har mulighed for at kombinere motion og at komme ud
i naturen, da vi hver gang laver forskellige ture i omegnen
– hvor vi kører ad små veje og
ind imellem kører vi også på en
grusvej.

Vi har mulighed for at lave to
ture, der er altid en på ca. 30
km, som vi kan korte af til det
halve, hvis du har brug for det.
Niels Erik tlf. 51 29 53 22,
træffes for det meste.
Jonna tlf. 29 88 91 61, træffes
efter kl. 16.
Du kan også maile til os på
jonnaledetthomsen@gmail.com
Vi glæder os
til at cykle sammen med dig.
Jonna og Niels Erik Thomsen
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HUSK!

HØST IF Gymnastik afholder aktivitetsmøde
Onsdag d. 9. april 2014
kl. 19.00 i klublokalet.
Vi ses
Gymnastikudvalget
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Fodbold
Ungdomsafdelingen

Indefodbolden er nu slut og
udendørssæsonen står igen for
døren. Nu er det forår, og tid til
nytårsappel og træningsstart –
se mere om dine træningstider
og trænere. Vi glæder os i Fodboldudvalget til at byde jer velkommen til en ny spændende
og udfordrende sæson i HØST
IF’s Ungdomsafdeling.
Nytårsappel
lørdag den 29. marts kl. 11.00
ved HØST-Hallen
Den nye sæson 2014 skydes i
gang den 29. marts kl. 11.00 ved
HØST-Hallen. Vi samles alle
omklædt til en kort velkomst.
De forskellige spillere går herefter med deres hold på banerne,
hvor vi efter opvarmning vil
sende alle hold ud på en rundtur til forskellige øvelser, som
nogle af vores seniorspillere vil
stå for denne dag – de spillere,
I kan se på banerne til vores Serie 4 hjemmekampe og til vores

hjemmebanearrangementer. Forældrene må gerne gå med holdtrænerne rundt og få en snak
samtidig. Efter 1 times tid går vi
i klublokalet, hvor der serveres
frugt og juice. Der hygges og vi
afslutter denne første dag i fodboldsæsonen. På side 26 kan I se
træningstider, træneroversigt. I
kan også se en oversigt over nogle af holdene som har tyvstartet
træningen, og hvornår der trænes for disse hold.

Træner til U6
piger og drenge
Til vores mindste spillere (nogle
nye) mangler vi et par trænere,
som kan hjælpe Thomas Smalbro med træningen. Kontakt
gerne Thomas eller en af os fra
Fodboldudvalget, hvis du kunne
tænke dig at være hjælpetræner
her.
Fodboldudvalget.

HØST IF fodboldudvalg 2014
FUNKTION
Formand
Næstformand
Kampfordeler
Trænerrepræsentant
Forældrerepræsentant
Materiel
Medlem
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NAVN
Lars Olsen
Bent Engdal Nielsen
Tina Bille
Christina Mikkelsen
John Langdahl
Erik Pedersen
Morten Layer Thye

MOBIL
30 75 22 12
22 25 01 74
60 18 64 20
20 91 26 14
27 20 01 46
29 42 02 96
28 78 01 27

E-MAIL
lars.knud@ofir.dk
bent@bent-engdal.dk
majat3.tb@gmail.com
christina@sosterlojsovs.dk
john@langdahl.dk
eriksmeden@pedersen.mail.dk
fodboldmt@gmail.com

HØST IF fodboldtrænere og -ledere 2014
Hold
U6 Drenge og Piger
U7 Drenge og Piger

Funktion
Træner
Træner og holdleder
Træner
Hjælpetræner
U8 Drenge
Træner og holdleder
Træner
U9 Drenge
Træner
Træner
Holdleder
U10 Drenge
Træner
Træner
Træner
Træner
Holdleder
U13-14 Drenge
Træner
Træner
Holdleder
U8-9 Piger
Træner
Træner og holdleder
U10-11 Piger
Træner
Træner og holdleder
Hjælpetræner
U12-13 Piger
Træner
Træner
Træner
Holdleder
Damesenior
Træner
Holdleder
Herresenior:
Træner
Holdledere
Kontaktperson
Old Girls HSK-samarb. Holdleder
Holdleder
Old Boys
Holdleder
Motion Herre
Holdleder

Navn
Tlf
Thomas Smalbro
25 13 90 98
Martin Ahrentsen
50 96 76 99
Martin Simonsen
31 32 27 79
Magnus Mikkelsen		
Morten Layer Thye
28 78 01 27
Brian Jensen
29 34 04 39
Morten Bjerregaard
22 85 20 26
Jesper H. Jørgensen
40 33 22 10
Tina Bille
60 18 64 20
Bo Jørgensen
41 38 07 07
Kristoffer Sørensen
20 22 23 71
Martin Skåning
23 96 34 59
Mogens Krogh
26 79 67 14
Rikke Randrup
23 84 34 47
Hans B. Sørensen
23 73 07 23
Per Kammann Jensen
28 26 90 41
Malene Buhl Jensen
60 48 20 20
Svend Aage Vinther
26 31 80 04
Trine Barrett Weinreich 30 92 17 57
Poul Jensen
30 54 24 82
Christina Mikkelsen
20 91 26 14
Kassandra Fog Wichmann		
Caroline Juhl-Christensen 20 72 21 17
Noel Shevlin
51 21 37 44
Carsten Kvistgaard
28 44 68 40
Rikke Randrup
23 84 34 47
Rasmus Martens
31 44 30 10
Bent Engdal Nielsen
22 25 01 74
Peter Møller Thomsen
22 86 09 99
Kenneth, Kurt, Brian
Lars Olsen
30 75 22 12
Christina Mikkelsen
20 91 26 14
Tina Bille
60 18 64 20
Carlo Nielsen
61 60 30 65
Poul Jensen
30 54 24 82

E-mail
tmsmalbro@gmail.com
martin@ahrentsen.dk
musimonsen@gmail.com

fodboldmt@gmail.com
fodboldmt@gmail.com
morten-bjerregaard@besked.com
jhe@post.tele.dk
majat3.tb@gmail.com
bo.joergensen@mobil.dk
ks@flemming-vvs.dk
martinhot@hotmail.com
mogenskrogh@outlook.com
rikke.randrup@gmail.com
majati3@mail.dk
perkammann@hotmail.com
malenebuhljensen@live.dk
smedebakken12@mail.dk
trb@vfl.dk
hadbjergblik@c.dk
christina@sosterlojsovs.dk
fam.juhlchristensen@gmail.com
n.oe.l@hotmail.com
kvist.gaard@live.dk
rikke.randrup@gmail.com
rasmusmartens14@hotmail.com
bent@bent-engdal.dk
pmollerthomsen@gmail.com
lars.knud@ofir.dk
christina@sosterlojsovs.dk
majat3.tb@gmail.com
carlo.nielsen@hotmail.com
hadbjergblik@c.dk
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Træningstider 2014

Senior Serie 4 og Serie 6

Aldersgrupper er gældende fra
d. 31. december 2013 og indtil
sommerferien 2014, herefter
rykkes der op i næste U-gruppe.
Træningstider er ligeledes
gældende indtil sommerferien,

Træningstiderne fremgår af skemaoversigten på side 26. Indtil
den 1. april trænes der tirsdage
kl. 20.30 på kunstgræsbanen i
Hinnerup.
Nye spillere er meget velkomne – kontaktperson for seniorer
er Fodboldformand Lars Olsen
på tlf. 30 75 22 12.

Hold
U6 Drenge og Piger
U7 Drenge og Piger
U8 Drenge
U8-9 Piger
U9 Drenge
U10 Drenge
U10-11 Piger
U12-13 Piger

Årgang eller klasse
3-6 år/årgang 2008 eller yngre
0. klasse/årg. 2007
1. klasse/årg. 2006
2. klasse/årg. 2005 eller yngre
2. klasse/årg. 2005
3. klasse/årg. 2004
4. klasse/årg. 2003
6. klasse/årg. 2001

U13-14 Drenge
7. klasse/årg. 2000 eller yngre
		
Damesenior
Født før 1998
Herresenior
Født før 1998
Old Girls
Født før 1984
Old Boys
Født før 1979
Motion Herrer		

Træningsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirs- og torsdag
Mandag
Tirs- og torsdag
Man- og onsdag
Man- og onsdag
Man- og torsdag
Mandag
Onsdag
Mandag
Tirs- og torsdag
HSK-samarb.
Træner ikke p.t.
Onsdag

Flg. hold starter udendørstræning før d. 31. marts 2014 på
lysbanen og de træner som anHold
U8-9 Piger
U8 Drenge
U9 Drenge
U10 Drenge
U12-13 Piger
U13-14 Drenge
Herresenior
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herefter kan der ske ændringer.
De enkelte hold vil informere
om ændringer ligesom de vil
fremgå af vores hjemmeside
www.høstif.dk.

Tidspunkt
kl. 16.30-17.30
kl. 16.30-17.30
kl. 16.30-18.00
kl. 16.45-18.00
kl. 16.30-18.00
kl. 16.30-18.00
kl. 16.30-17.45
kl. 17.00-18.15
kl. 18.30-20.00
kl. 16.30-18.00
kl. 19.00-20.30
kl. 19.00-21.00
Kamp onsdag
Kamp onsdag
kl. 19.00-21.00

Bane
5
5
4
4
3
2 (man)/3 (ons)
5 (man)/4 (ons)
3 (man)/2 (tors)
2
2
3
2 og 3
2

ført nedenfor indtil d. 31. marts
2014, hvor alm. træning starter.

Opstart
Starter 24. marts. Mandage kl. 16.45-18.00
Er startet ude. Indtil 31. marts trænes tirsdage og torsdage kl. 15.00-16.30.
Startede d. 4. marts. Indtil 31. marts trænes kun tirsdage kl. 16.30-18.00.
Starter d. 17. marts. Mandage og onsdage kl. 16.30-18.00.
Startede med løbetræning d. 3. marts 2014 mandage kl. 17.00.
Fra 13. marts til 1. april er der fodboldtræning torsdage kl. 17.00-18.15.
Starter d. 17. marts. Mandage kl. 18.30-20.00 og onsdage kl. 16.30-18.00.
Er startet udendørstræning.

Status
Her primo marts lige en kort status. Vi har nu trænet ca. 1 måned, henholdsvis på kunstgræsbanen i Hinnerup om tirsdagen
og på træningsbanen (bane
2+3) i Hadbjerg. Træningen har
været intensiv og god. Især giver
det gode muligheder for boldtræning på kunstgræsbanen.
Der har været ca. 30 forskellige
spillere til vores 2 seniorhold.
Der er spillet 1 træningskamp
på kunststofgræsbanen mod
GUI Grundfør. HØST IF vandt
2-1.
Ellers intensiveres der nu
med masser af træningskampe
den kommende måned frem
til sæsonstart den 5. april mod
HGF Hammel.
Træningskampe og -lejr
Der er allerede arrangeret træningskampe via DBU træningsturnering for både serie 4 og
serie 6. 3 kampe afvikles derudover på kunstgræsbanen i Hinnerup i marts måned. Fredag aftener den 14., 21., og 28. marts.

Den 22.-23. marts er der arrangeret en mini træningslejr. Efter
træningskampen fredag aften
på kunstgræsbanen i Hinnerup
er der lørdag morgen afgang til
Skjern Sportcenter, hvor der spilles endnu en træningskamp kl.
11.30. Herefter er der indkvartering og der afvikles forskellige
træningspas, socialt samvær etc.
inden det igen går hjem mod
Hadbjerg søndag over middag.
Turneringen
Serie 4 hjemmekampe forår 2014
Fredag 4. april
kl. 18.30 HØST IF-HGF Hammel
Onsdag 16. april kl. 19.00 HØST IF-Lisbjerg FC
Fredag 2. maj
kl. 19.00 HØST IF-HSK Hadsten
Lørdag 24. maj kl. 15.00 HØST IF-Hasle B
Onsdag 4. juni
kl. 19.00 HØST IF-Herskind BK
Mandag 9. juni
kl. 15.00 HØST IF-SGF Søften
Søndag 22. juni kl. 11.00 HØST IF-HOG Hinnerup
Til disse hjemmebanearrangementer er der stillet pølsevogn
op, hvor der kan købes både spiseligt og drikkeligt. Ligeledes vil
der til hjemmebanearrangementerne blive lavet forskellige tiltag for at skabe en god stemning
på Hadbjerg stadion. Vi håber på
at mange ligesom sidste år vil
møde op til disse hjemmekampe og støtte vores unge Serie 4
fodboldspillere.
Såfremt der er nye spillere
der ønsker yderligere oplysninger kan disse kontakte Fodboldformand Lars Olsen på tlf.
30 75 22 12.
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FavrskovMesterskaber
21.-23. februar 2014

Fredag d. 21. februar kl. 14 samledes alle hjælpere i HØSTHallen. Forberedelserne til
FavrskovMesterskaberne i Indefodbold var i gang. Alle vores
kasser i hallen som bruges til
både opbevaring samt bænke,
blev kørt ud af hallen og læsset
på en lastbil til opbevaring hos
den lokale tømrerforretning.
Efter rengøring og opstilling af
bander var vi klar til weekendens mange kampe.
75 hold var tilmeldt i år – det
er rekord, så derfor startede vi allerede fredag aften kl. 17.30, hvor
oldboys samt herre- og dameseniorrækkerne afvikledes. HØST
IF blev FavrskovMester i seniorrækken – det var de ”unge” af vores seniorhold, der var med!
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Lørdag d. 22. februar begyndte vi med klargøring til dagens
kampe efter morgenkaffen var
indtaget. Stævnet startede kl.
9.00 og den sidste kamp var
færdig kl. 18.30. 47 kampe blev
afviklet lørdag. Her skal nævnes
at HØST IF U11 piger blev FavrskovMester 2014.
Søndag d. 23. februar begyndte endnu en dag med den
obligatoriske morgenkaffe og
klargøring. Da det var U7 spillere, der var på banen, og fra
start blev der gjort klar til start
på 2 baner. Der spilles på tværs
af hallen på 3 mands-baner med
bander på tværs af hallen. Meget
intensivt når det på ca. 1 time
blev afviklet 12 kampe med finaler og kamp om 3.-4. pladsen

i Indefodbold

før FavrskovMester kunne kåres. Efter en spændende finale
mellem HØST IF og HSK med
forlænget spilletid, var det HSK
drengene, der trak det længste
strå og blev FavrskovMester i
U7 rækken. Efter en kort pause,
hvor banerne blev ryddet for de
specielt opsatte bander og tilskuere, var banen klar til at fortsætte stævnet med U8 drenge
og afsluttende med U17 drenge
kl. 20.30. HØST IF fik yderligere
2 FavrskovMestre denne søndag; U9 Drenge og U17 Drenge.
Så hele 4 FavrskovMesterskaber til HØST IF i 2014.
Herefter var det bare at få
banderne taget ned, bænkkasserne på plads igen efter at der
var gjort rent. Klublokalet og

kiosk, som var brugt flittigt i
løbet af weekenden, blev ligeledes ryddet op og gjort rent,
inden vi lukkede HØST-Hallen
ved 22-tiden. En lang men succesfuld indefodboldweekend
var slut. FavrskovMestrene var
fundet.
Der skal lyde en STOR TAK
til alle, der hjalp til. Uden denne hjælp var det ikke muligt
at afvikle et stævne med 75
hold og 142 kampe henover en
weekend. Også tak til vores hovedsponsor for FavrskovMesterskaberne Sparekassen Kronjylland. TAK for 2014.
Bent Engdal
Fodboldudvalget HØST IF
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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
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten
86 98 08 86

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.
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December

Deadline
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
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
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Kalender

April

Marts

HØST

14
15
16 Hadbjerg kl. 9.30
17 HØST udkommer
Generalforsamling HØST IF
18 Fællesspisning Ødum
Generalforsamling 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
Nytårsappel
29
Generalforsaml. Selling Borgerfor.
30 Hadbjerg kl. 9.30
31

1 Engle.dk
2
3
4
5
Ødum kl. 9.30, kirkekaffe
6 HØST deadline
Gymnastikopvisning
7
8 Ungdomsgudstjeneste
9 HØST IF gymnastik aktivitetsmøde
10
11 HØST IF på OK
12
13 Hadbjerg kl. 11.00, familiegudstjj
14
15
16
17 Påskemåltid
18 Hadbjerg kl. 16.00
19
20 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl. 11.00
21
22
23 HØST udkommer
24 Kirke i Børnehøjde
25
26
27 Ødum kl. 11.00
28
29
30

